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»Kadar se pojavi veselje, mu moramo odpreti vrata in okna, ker nikoli ne pride
ob nepravem času.«
(A. Schopenhauer)
Spoštovane članice in spoštovani člani,
se sprašujete, zakaj začenjam s citatom o veselju?
Ker je veselje eno izmed osnovnih pozitivnih čustev, ob
doživljanju pozitivnih čustev pa smo bolj optimistični,
mirni, zdravi in imamo boljše medosebne odnose. In prav
dobri medosebni odnosi so zelo pomembni. Poslanstvo
UNITRI je izobraževanje, usposabljanje in hkrati druženje.
Prav slednje je »dodana vrednost«, ki jo spodbujamo in
želimo omogočiti vsem našim članicam in članom.
Pred nami je novo študijsko leto. Če nadaljujem v stilu veselja, naj povem dobro
novico, da smo za letošnje študijsko leto znižali članarino. Vedno več nas je, zato
smo na zadnjem Zboru članov sprejeli odločitev o znižanju.
V tokratnem Izobraževalnem programu in programu dejavnosti ponujamo različne
vsebine, ki so združene in predstavljene v petih skupinah. Večina rednih programov
se nadaljuje iz preteklih let, saj je smiselno nadaljevati s tistimi dejavnostmi, za katere je dovolj zanimanja. Tudi letos smo poskrbeli za novosti in spremembe, ki so
posebej označene. Največ novosti je med krajšimi programi.
Razumljivo je, da se bodo med letom dogajale spremembe, zaradi katerih morda
ne bomo uspeli izvesti predstavljenega Programa v celoti. Člani Upravnega odbora
bomo, skupaj z mentorji in animatorji, spremljali dogajanja v študijskih skupinah in
po potrebi prilagajali posamezne vsebine.
Program je vendar so možne dopolnitve in spremembe, kar pomeni, da so predlogi
članic in članov vedno dobrodošli.
Pisarna bo praviloma odprta z omejenim urnikom, od ponedeljka do četrtka; sicer
pa smo dosegljivi preko elektronske pošte ali pošte v nabiralniku.
Veseli me, da je bil naš časopis »Dogajalo se je« lepo sprejet, zato hvala za soustvarjanje. Vabim članice in člane študijskih skupin, da tudi v prihodnje, skupaj z animatorjem, pripravite kratek zapis o zanimivostih v svoji skupini.
Želim vam veselo in optimistično novo študijsko leto.

Ivanka Drnovšček, predsednica
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Uvod v novo študijsko leto z otvoritvijo fotografske razstave

Likovni krožek – slikanje

Klekljane čipke
Mala akademija

Podelitev naziva novim častnim članom

Likovni krožek – akvarel

Izdelki kaligrafske skupine
Pri restavratorjih
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1. UNITRI NOVA GORICA SE PREDSTAVI
Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica – UNITRI je dopolnila 28 let delovanja in 23 let organiziranosti kot društvo. Deluje namreč od leta 1991, kot društvo
pa je bila ustanovljena in registrirana v letu 1996. Namen ustanovitve društva in
njegov cilj sta izobraževanje in druženje – socialno vključevanje vseh generacij.
Sedež
DRUŠTVA UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE NOVA GORICA – UNITRI
je v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 4, v stavbi Krajevne skupnosti Nova Gorica.
Telefon: 05/ 30 02 387, Mobilni telefon: 031 738 199
E-pošta: unitring@amis.net, Spletna stran: www.unitring.si
Pisarna je praviloma odprta od ponedeljka do četrtka, med 10. in 12. uro.
Članstvo v Društvu je prostovoljno. Za vsako študijsko leto je potrebno plačati članarino.
Društvo ima tudi častne člane.
Članarina je bila določena na Zboru članov, dne 22. 3. 2019 in znaša 25 EUR.
Članstvo v Društvu se dokazuje s člansko izkaznico, ki jo morajo imeti člani pri sebi
ob prisotnosti na dejavnostih.
Člansko izkaznico dobijo člani brezplačno po prvem vpisu v UNITRI. Vsako leto se
doda letna nalepka, ki potrjuje veljavnost članstva.
Ob morebitni izgubi že pridobljene članske izkaznice, izdelavo nove izkaznice plača član.
Izobraževanja oziroma dejavnosti so plačljiva v enkratnem znesku ali v obrokih.
Po zaključenem vpisu se članarine ne vrača, šolnino pa le izjemoma, in sicer sorazmerni del za opravičeno daljšo odsotnost pri redni dejavnosti.
Za vračilo šolnine je potrebno podati pisno vlogo z utemeljenimi razlogi in dokazili.
O vlogi odloča Upravni odbor.
Na podlagi utemeljenih razlogov lahko UO tudi med trajanjem študijskega leta
spremeni ceno posamezne dejavnosti. O tem mora seznaniti člane skupine in Nadzorni odbor društva.
UNITRI uresničuje svoje poslanstvo v študijskih skupinah – krožkih in drugih oblikah dejavnosti.
Člani prejmejo Izobraževalni program in program dejavnosti za študijsko leto, urnik
predavanj in drugih dejavnosti, cenik ter vpisnico v Društvo.
Z izpolnitvijo vpisnice ter plačilom članarine in šolnine člani pridobijo pravico do
vključitve v izbrani program in v vse brezplačne programe Društva.
Študijske skupine - krožki se praviloma izvajajo enkrat tedensko po dve šolski uri
(90 minut).
Programi telesnih aktivnosti potekajo prav tako enkrat tedensko in trajajo 1 uro (60 minut).
Trajanje posameznih samostojnih delavnic in predavanj je odvisno od vsebine.
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Dejavnost Društva poteka na različnih lokacijah:
• Krajevna skupnost Nova Gorica,
• Zlati kotiček Mercator centra Kromberk,
• Ustanova Zdenke Gustinčič,
• V stavbi Mestne hiše,
• Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica,
• Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica,
• Osnovna šola Kozara Nova Gorica,
• Osnovna šola Solkan,
• Osnovna šola Ivana Roba Šempeter,
• Magma X,
• Ljudska univerza Nova Gorica,
• Center dnevnih aktivnosti Šempeter,
• Goriški muzej,
• druge lokacije, kjer bomo predstavljali našo dejavnost.
Informativni dan: 5. september 2019 - na sedežu Društva
Vpis: od 5. septembra do 3. oktobra 2019 oz. do zapolnitve mest - na sedežu Društva

2. ORGANIZIRANOST
Organi Društva so:
Zbor članov Društva, Upravni odbor, Nadzorni odbor in Častno razsodišče.
Zbor članov
je najvišji organ Društva. Skliče ga Upravni odbor, praviloma najmanj enkrat letno.
Upravni odbor:
• Ivanka Drnovšček, predsednica Društva in Upravnega odbora
• Lidija Peršič, podpredsednica
• Neva Humar, članica
• Mirjam Ličen, članica
• Pavel Šatej, član
• Aldo Šuligoj, član
• Urška Testen, članica
Nadzorni odbor:
• Steva Radosavljevič, predsednica
• Antonija Plesničar, članica
• Duška Prinčič Domenis, članica
Častno razsodišče:
• Vida Zucchiati, predsednica
• Andrejka Čermelj, članica
• Neda Perko, članica
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ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA IN DRUGIH DEJAVNOSTI
Mentorji
Študijske skupine in druge dejavnosti vodijo strokovno usposobljeni mentorji. Upravni odbor (v nadaljevanju UO) pri njihovi izbiri upošteva strokovnost, predlagani izobraževalni program in pripravljenost prilagoditi se potrebam članic in članov.
Mentorji, ki organizirajo strokovne oglede ali ekskurzije, morajo o tem obvestiti tudi
UO, zaradi uskladitve z ostalimi dejavnostmi.
Animatorji
Slušatelji posamezne študijske skupine ali dejavnosti izmed članov skupine izberejo animatorja, ki:
• člane skupine redno obvešča o vseh aktivnostih Društva,
• obvešča o nameravanih dodatnih aktivnostih skupine (izletih, nastopih, razstavah …) in jih uskladi skupaj z UO,
• vodi evidenco prisotnosti in obvešča o vseh spremembah članstva znotraj skupine,
• je vezni člen med člani skupine, mentorjem, koordinatorjem in UO,
• mesečno na sedež Društva odda poročilo o uporabi prostorov za izvajanje
dejavnosti,
• dvakrat letno na sedež Društva odda poročilo o prisotnosti slušateljev njegove
skupine,
• poskrbi, da je prostor po končani dejavnosti urejen,
• opravlja druge naloge za nemoteno delovanje skupine.
Koordinatorji
Koordinatorji so člani Društva, ki skrbijo za pretok informacij med mentorjem, animatorjem in Upravnim odborom. Zbirajo mnenja o delovanju posamezne dejavnosti in predlagajo spremembe.
Urnik in počitnice
Urnik tedenskih predavanj je sestavljen po dogovoru z UO, z mentorji in z vodstvom šol ter ustanov, na katerih se izobraževanje izvaja. Upravni odbor si pridržuje
pravico spreminjati urnik.
Počitnice so usklajene s počitnicami, ki veljajo za osnovne in srednje šole.
Program
Program je predstavljen v nadaljevanju. Pripravil ga je Upravni odbor, skladno z akti
Društva, smernicami Zbora članov in Nadzornega odbora, finančnim stanjem ter na
podlagi izkušenj iz preteklih let. V največji možni meri je upošteval predloge in mnenja članov za posamezne izobraževalne vsebine, delavnice in oblike druženja. Zaradi
spremenjenih okoliščin so med študijskim letom možne spremembe programa.
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Pohodniki na Laščku oktobra 2018

Ekskurzija na Reko s skupino Svetovne religije

Izdelovali smo adventne venčke
Pohod na Bazovico – Kokoš v januarju 2019

… in na Vojskem oktobra 2018

Srečanje z animatorji in druženje ob bowlingu

Pri umovadbi spodbujamo umsko aktivnost
… in v Tomaju februarja 2019
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3. DEJAVNOSTI
a) TUJI JEZIKI
ANGLEŠKI JEZIK
1. ANGLEŠKI JEZIK 1 – začetni
Mentor: nov mentor
Spoznali bomo osnove angleškega jezika -- osnovne slovnične strukture in besedišče. Osredotočili se bomo na pogovorni jezik, na vsakdanje teme (predstavitev
sebe, družine …), kot tudi tiste, ki nam pridejo prav na potovanjih (naročanje hrane,
vprašati za smer …).
2. ANGLEŠKI JEZIK 2
Mentorica: Zala Šaver, univ. dipl. prof. angleščine in književnosti		
Uvodna srečanja bomo posvetili ponovitvi lanske snovi, ki nam bo služila kot osnova za nadaljnje teme. Lotili se bomo naročanja hrane v restavracijah, pogovorov
v hotelih in trgovinah. Z osnovnega časa Present Simple se bomo premaknili na
Present Continuous in preteklik ter se sproti naučili veliko novega besedišča.
3. ANGLEŠKI JEZIK 3
Mentorica: Tina Gabrijelčič, univ. dipl. prof. angleščine in francoščine
Uvodne ure bomo posvetili pogovoru o preteklih počitnicah in hkrati ponovili
osnove preteklega časa – Past Simple. Naša naslednja tema bo hrana: spoznavanje različnih jedi, izražanje količine, dialogi v restavraciji, recepti, … Pogovarjali se
bomo o izražanju načrtov za prihodnost (be going to), s slovničnega vidika pa bo v
naslednjih poglavjih poudarek na pridevnikih in njihovemu stopnjevanju ter razliki
med pridevniki in prislovi (npr: slow – slowly). Naučili se bomo izražati želje (I would
like to), se pogovarjali o vremenu (spoznavali besedišče za različne vremenske pojave) in preteklih izkušnjah (nov čas: Present Perfect). Napisali bomo rezervacijo za
počitnice in igrali vloge receptorja in gosta v hotelski recepciji.
4. ANGLEŠKI JEZIK 4
Mentorica: Tina Gabrijelčič, univ. dipl. prof. angleščine in francoščine
Vsebino bomo oblikovali po dogovoru s slušatelji na začetku študijskega leta. Poudarek bo na konverzaciji in utrjevanju slovničnih struktur in besedišča iz različnih
tematskih področij ter na praktični rabi tujega jezika za uspešno sporazumevanje
v različnih situacijah.
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5. ANGLEŠKI JEZIK 6
Mentorica: Tina Gabrijelčič, univ. dipl. prof. angleščine in francoščine
Vsebino bomo oblikovali po dogovoru s slušatelji na začetku študijskega leta. Poudarek bo na konverzaciji in utrjevanju slovničnih struktur in besedišča iz različnih
tematskih področij ter na praktični rabi tujega jezika za uspešno sporazumevanje
v različnih situacijah.
6. ANGLEŠKI JEZIK 9
Mentorica: Tanja Ambrožič, univ. dipl. prevajalka za slovenski, angleški in italijanski jezik
V novem šolskem letu bomo ponovili rabo modalnih glagolov pri izražanju sposobnosti, obveznosti, možnosti ter pri podajanju nasvetov. V kolikor nam bo čas
dopuščal, bomo spoznali še pogojnika First in Second Conditional. Pouk bo potekal
z vajami iz bralnega in slušnega razumevanja, s pomočjo katerih bomo bogatili svoj
besedni zaklad.
7. ANGLEŠKI JEZIK – konverzacija 9
Mentorica: Zala Šaver, univ. dipl. prof. angleščine in književnosti
Večino časa bomo posvetili pogovoru o različnih vsakdanjih temah, nadgrajevali
besedni zaklad ter popestrili znanje z idiomi in frazami. Lotili se bomo tudi zahtevnejših slovničnih orehov, kot je čas Past Perfect ter naučeno uporabili pri poročanju (Reported Speech).
8. ANGLEŠKI JEZIK – konverzacija 10
Mentorica: Tanja Ambrožič, univ. dipl. prevajalka za slovenski, angleški in italijanski jezik
Za začetek bomo ponovili lansko temo, ki je obravnavala trg dela. Nato bo tema pogovora prešla na filmsko in glasbeno področje, kjer bomo ponovili Present Prefect
za izražanje življenjskih izkušenj. Vadili bomo vprašanja, s katerimi povprašamo po
mnenju, ter odgovore, s katerimi se lahko s sogovornikom strinjamo ali ne strinjamo. Za konec bomo obravnavali še temo okolja, v sklopu katerega bomo izražali
napovedi in ugibanja oz. predpostavke. Pouk bo potekal z vajami iz bralnega in
slušnega razumevanja, s pomočjo katerih bomo bogatili svoj besedni zaklad.

ITALIJANSKI JEZIK
9. ITALIJANSKI JEZIK – začetni
Mentorica: Martina Leban Errico, dipl. prof. italijanskega in španskega jezika
Tečaj bo namenjen popolnim začetnikom, kot tudi tistim, ki želijo ponoviti osnove
italijanskega jezika. Snov, ki jo bomo spoznavali postopoma, bo prepletala slovnico
in komunikacijo: kako se predstaviti, povedati od kod prihajamo, koliko smo stari,
povedati telefonsko številko in ostale podatke ter povprašati po teh informacijah.
Za konec se bomo naučili tudi nekaj besedišča na temo mesta, infrastrukture, prometa, potovanja ter kako povprašati po smeri in brati zemljevid.
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10. ITALIJANSKI JEZIK 2
Mentorica: Natalia Sirk, prof. italijanskega jezika in literature
Prve ure bomo posvečali ponavljanju in utrjevanju že pridobljenega znanja, tako
v pisni kot tudi v ustni obliki. Utrjevali bomo že pridobljena pravila, letos pa bomo
posebno pozornost posvetili poglavju o glagolu. Slovnična pravila bomo vpletli v
poglavja o družbi, navadah, poklicih, delovnih izkušnjah, o življenju v italijanskih
mestih in na podeželju. Poglobili pa bomo tiste teme in aspekte, ki bodo slušatelje
bolj zanimale in bi jih želeli pobliže spoznati.
11. ITALIJANSKI JEZIK 4
Mentorica: Tanja Ambrožič, univ. dipl. prevajalka za slovenski, angleški in italijanski jezik
Začeli bomo s ponavljanjem že obdelane snovi. Spoznali bomo nove vsebine na
temo italijanske družbe in kulture ter postopoma začeli obravnavati preteklik
passato prossimo. Pogovarjali se bomo o trgu dela, naših navadah v sedanjem času
in v preteklosti, opisovali bomo svoje otroštvo ter se z vsako enoto naučili nekaj
novih slovničnih struktur in nepravilnih glagolov. Slušatelji lahko tekom šolskega
leta kadarkoli pripravijo kratko predstavitev na izbrano temo.
12. ITALIJANSKI JEZIK 8
Mentorica: Karla Božič, prof. francoščine in italijanščine
Nadaljevali bomo s temami, ki jih predlaga naš priročnik in ki predstavljajo probleme današnje družbe: brezposelnost, preobremenjenost in premagovanje vsakodnevnih težav v družbi in v naravi. V nadaljevanju se bomo na željo slušateljic
posvetili že obdelanim temam in osvežili osnovna slovnična pravila.

NEMŠKI JEZIK
13. NEMŠKI JEZIK 4
Mentorica: Barbara Poberaj, prof. nemščine, dipl. ekonomistka
V nadaljevalnem tečaju nemščine bomo najprej ponovili in obnovili že obravnavane snovi. Program bomo nadaljevali po lansko zastavljenih ciljih ter ga dopolnili z
novim besediščem, slovnico. Še naprej bomo uporabljali učbenik, ki ga udeleženci
že imajo iz preteklih let (Studio [21] A1). Natančneje si bomo pogledali besedišče
na temo hrane, naročanje v restavraciji, oblačila, vreme, zdravje … Poudarek bomo
dali na praktičnem znanju in uporabi jezika v vsakodnevnih situacijah.

ŠPANSKI JEZIK
14. ŠPANSKI JEZIK – začetni
Mentorica: Martina Leban Errico, dipl. prof. italijanskega in španskega jezika
Tečaj bomo začeli z lekcijo, kjer se bomo spraševali o osebnih podatkih. Naučili se
bomo tudi špansko abecedo, števila in pozdrave. Ogledali si bomo poklice, imena
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za družinske člane in opisovali bomo osebe. Stopili bomo v bar, kjer si bomo naročili
najljubšo pijačo ter kak prigrizek. Če bo čas dopuščal, bomo na cesti spraševali po
poti do želene destinacije. Poudarek bo na konverzaciji.
15. ŠPANSKI JEZIK 2
Mentor: nov mentor
Nadaljevanje spoznavanja jezika s poudarkom na konverzaciji.
16. ŠPANSKI JEZIK 4
Mentorica: Maša Kastelic, prof. italijanskega in španskega jezika
Spoznali bomo osnovno besedišče (v restavraciji, v trgovini, na ulici, v razredu, na
potovanju), sporazumevalne fraze, osnovno slovnico ter skozi celoten program
špansko kulturo.
17. ŠPANSKI JEZIK – konverzacija
Mentorica: Maša Lancner, prof. španskega jezika
S tečajniki bomo nadaljevali z delom po učbeniku, s poudarkom na ponavljanju
časov in implementaciji le-tega v pisnem in ustnem izražanju ter slovničnih vajah.
Teme pogovornega dela bomo sproti prilagajali, posvetili se bomo spoznavanju
tekoče snovi in aktualnim družbenim dogodkom.

RUSKI JEZIK
18. RUSKI JEZIK – nadaljevalni
Mentorica: Katja Pečnikar, univerzitetna diplomirana rusistka in sociologinja kulture
Za začetek bomo ponovili in osvežili znanje iz preteklega leta. Spoznali bomo, kako
v ruščini opišemo zunanjost in značaj človeka ter tako zaključili s prvim delom učbenika »Ja i Ty … mi in vi«. V nadaljevanju se bomo opirali na drugi del omenjenega učbenika. Seznanili se bomo z dovršnimi in nedovršnimi glagoli, prihodnjikom,
dajalnikom … Govorili bomo o teatru, kulturi, načrtih za prihodnost. Za utrditev
besedišča bomo brali zanimive tekste in poezijo ter poslušali ruske pesmi.

FRANCOSKI JEZIK
19. FRANCOSKI JEZIK – začetni ali nadaljevalni
Mentorica: Tina Gabrijelčič, univ .dipl. prof. angleščine in francoščine
Uvodne ure bomo posvetili osvežitvi znanja. Prva nova tema bodo počitnice in izražanje mnenj o tem, kako jih najraje preživljamo. Spoznali bomo nekatere francoske turistične znamenitosti, s poudarkom na kulinariki, arhitekturi in umetnosti ter
besedišče vezano na prevozna sredstva in aktivnosti v prostem času. Brali bomo
prospekte in reklame za turistične aranžmaje in se učili francoske pesmi. S slovničnega vidika bomo spoznali krajevne predloge, nove glagole in fraze. Glavne teme
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naslednje enote bodo aktivnosti v dnevu in zdrav način življenja ter dajanje nasvetov in predlogov. Slovnični poudarek bo na glagolih v sedanjiku, povratnih glagolih, prislovih za izražanje pogostosti in količine ter na velelniku – dajanje kratkih
navodil. Spoznali bomo tudi besedišče vezano na dele telesa.
20. OSNOVE LATIŠČINE
Mentorica: Polonca Zupančič, prof. latinščine in književnosti
Vpliv latinskega jezika na moderne jezike ter njegova uporaba v preteklosti in danes. Seznanitev z osnovami jezika, z najpogostejšimi latinskimi izrazi in citati ter ob
tem spoznavanje antične in srednjeveške civilizacije in kulture.

b) TELESNE AKTIVNOSTI
21. TELOVADBA ZA BOLJŠO GIBLJIVOST
Mentorica: Neda Perko, prof. geografije in zgodovine
Telovadba vključuje razgibalne vaje, razdeljene v štiri sklope s težnjo, da bi bile
pestre in vsakokrat različne. Namenjene so vzdrževanju gibčnosti sklepov, kondiciji
telesa in ohranjanju zavesti, da telovadimo za svoje zdravje.
Uro začnemo z ogrevanjem in raztezanjem ter nadaljujemo z vajami, ki so koristne
za mišice in sklepe celega telesa. Posebno pozornost posvečamo hrbtenici in dihanju ter vajam za utrjevanje kosti. Pol ure izvajamo vaje stoje, pol ure leže na ležalki.
Med vajami ni poskokov in tudi ne teka, zato so primerne za vsakogar, če le ima
dobro voljo. Vodena telovadba v skupini in v telovadnici je vzpodbudna in nam
daje osebno samozavest, da zmoremo. Pri vajah uporabljamo ležalko, elastični trak,
uteži in žogo.
22. NORDIJSKA HOJA
Mentorica: Slavica Babič, INWA inštruktorica nordijske hoje
Nordijska hoja je ena najbolj učinkovitih, celovitih in varnih oblik telesne aktivnosti
za vse starostne skupine in stopnje telesne pripravljenosti. Je posebna oblika hoje s
palicami, pri kateri človek hodi kar se da naravno. Ob nordijski hoji namerno dodatno obremenimo gornje dele telesa, tako da so aktivne skorajda vse mišice. Je športno-rekreativna zvrst za vse dni v letu, s katero na telesu prijazen način skrbimo za
zdravje in dobro počutje. Posebnost nordijske hoje je v specifični tehniki, katere se
je treba naučiti. Če hodimo napačno, namreč hitro napravimo več škode kot koristi.
23. POHODNIŠTVO
Mentorica: Slavica Babič, INWA inštruktorica nordijske hoje
Enkrat mesečno (september 2019–junij 2020) se bomo podali na pohod, načeloma
drugo soboto v mesecu, vendar se bomo prilagajali programu ostalih dejavnosti
Društva ter vremenskim razmeram.
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Predvideni pohodi:
• september: RATITOVEC in 28. 9. 2019: SVEČINA - jesenski Vinotour
• oktober:
POKLJUŠKA SOTESKA
• november: KALANOVA POT – BANJŠICE - s Koprčani
• december:
GABROVICA – SVETO
• januar:
PROSEK – OPČINE
• februar:
KREPLJE – REPENTABOR
• marec:
OBALA - s Koprčani
• april:		
PLANINSKO POLJE
• maj:
SPODNJA IDRIJA – KRNICA
• junij:		
BAŠKA GRAPA - PO FILMU NA SVOJI ZEMLJI
24. Z GIBANJEM OHRANJAMO VITALNOST – sreda
Mentorica: Paravan, prof. športne vzgoje
Vadba je zasnovana tako, da ob umirjeni glasbi telo najprej ogrejemo in ga s pomočjo gimnastičnih vaj pripravimo za nadaljnje delo. Sledijo vaje za razvijanje mišične moči trupa, rok in nog, pa tudi vaje za ravnotežje in gibljivost. Ob koncu ure se
umirimo in sprostimo. Na začetku leta bo poudarek na pravilnem izvajanju vaj, nato
bomo težavnost stopnjevali z menjavanjem položajev, uporabo lažjih uteži in elastik. Prednosti te vadbe so, da krepimo tudi kosti in poskrbimo, da se zmanjšajo bolečine v hrbtenici, kolkih in kolenih ter izboljšamo ravnotežje telesa. Z redno vadbo
izboljšamo delovanje srca in ožilja, znižamo krvni pritisk, zmanjšamo tveganje za
rakasta obolenja, uravnamo telesno težo ter izboljšamo svoje psihične sposobnosti.
25. SPLOŠNA VADBA – četrtek
Izvajalec: Mika šport
Na uri vadbe bomo postopoma razgibali sklepe in krepili mišice celega telesa. Vaje, pri
katerih bomo uporabili različne rekvizite, so primerne tako za ženske kot tudi za moške
in zanje ni potrebno predznanje.
Telesna aktivnost je ključnega pomena za ohranjanje telesne gibljivosti ter s tem
zmanjšanje tveganja za bolezni. Redna telesna vadba krepi mišice, vpliva na zdrave
kosti, blaži upadanje psihofizičnih in funkcionalnih sposobnosti telesa, pripomore k
zmanjšanju depresije, izboljšuje družabne spretnosti, samospoštovanje in samozavest, krepi imunski sistem in vpliva na kvaliteto spanca. Ključni cilji vadbe so: upočasniti proces staranja; povečati kognitivne sposobnosti; povečati vzdržljivost in
gibljivost; znižati raven slabega holesterola; okrepiti kosti ter zmanjšati tveganja
osteoporoze.
26. FIZIOTERAPEVTSKA VADBA – ZDRAVA HRBTENCA – sreda
Mentor: Primož Lozej
Fizioterapevtske vaje za zdravo hrbtenico so namenjene vsem, ki imajo težave s
hrbtenico, dobrodošli pa so tudi drugi, saj bo poudarek na preventivi bolečine v
križu in preprečevanju ter lajšanju tovrstnih težav. Najprej se bomo naučili pravilnega izvajanja vaj z vključevanjem notranje enote trebušnih mišic, med letom pa
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stopnjevali težavnost z menjavanjem položajev, uporabo lažjih uteži in elastik. Terapevtske vaje spadajo po intenziteti v lažjo stopnjo vaj za vratno hrbtenico in ramena, prsno hrbtenico ter vaj za ledveno-križnični predel in medenico. Poleg tega se
bomo učili pravilnega vstajanja, dvigovanja težjih predmetov ter opravljanja dnevnih aktivnosti, tako da nam bo naša hrbtenica hvaležna.
27. FIZIOTERAPEVTSKA VADBA – sreda
Mentor: Primož Lozej
Na fizioterapevtski vadbi si vzamemo čas za svoje telo in duha: obremenimo in
razgibamo vsak sklep posebej, pretegnemo in krepimo mišice celega telesa, predihamo pljuča in sprostimo napetosti ter skrbi iz našega vsakdana. Dokazano je, da
z redno telesno vadbo pozitivno vplivamo na kakovost življenja, izboljšamo svoje
psihofizično počutje in preventivno delujemo proti nekaterim boleznim današnjega časa, kot so bolezni srca in ožilja, debelost, bolečine v križu in osteoporoza,
zmanjšujemo tveganje za nastanek možganske kapi, znižujemo povišan krvni tlak
in ne nazadnje upočasnjujemo sam proces staranja. Pridružite se nam in skupaj
bomo naredili nekaj zase.
28. AKTIVNO RAZTEZANJE Z ELEMENTI PILATESA – ponedeljek
Izvajalec: Dabra d. o. o. MagmaX, mentorica: Mateja Završnik, inštruktorica
Z vadbo se osredotočamo predvsem na ohranjanje oziroma povrnitev moči. Vključene so vaje za razvoj ravnotežja in gibljivosti ter koordinacije.
29. AKTIVNO RAZTEZANJE Z ELEMENTI PILATESA – sreda
Izvajalec: Dabra d. o. o. MagmaX, mentorica: Mateja Završnik, inštruktorica
Z vadbo se osredotočamo predvsem na ohranjanje oziroma povrnitev moči. Vključene so vaje za razvoj ravnotežja in gibljivosti ter koordinacije.
30. DINAMIČNA VADBA Z ELEMENTI AEROBIKE
Mentorica: Irena Jevšček, inštruktor vodenih vadb
Vadba je kombinacija aerobne in anaerobne vadbe, saj je ta način najboljši za ohranjanje moči ter oblike mišic.
Izvaja se ob prijetnih ritmih glasbe, sestavljena je iz: ogrevanja, aerobnega dela, kjer
osnovne korake iz aerobike in različne plesne korake povežemo v zanimive koreografije, vaj za krepitev mišic nog, trebuha, zadnjice in sproščanja. Nekaj vadbenih ur bomo
popestrili s spiningom (stacionarna kolesa, na katerih v ritmu glasbe vozimo po simuliranem terenu). Vadba spodbuja kurjenje maščob, krepi aerobno vzdržljivost in oblikuje
kritične dele ženske postave. Vadba je primerna za vse, ki imate radi dinamične vaje.
31. ORIENTALSKI PLES
Izvajalec: PRO DANCE, mentorica: Nika Mlakar
Naučimo se osnov orientalskega plesa in sestavimo koreografijo, ki ni zahtevna.
Po izbiri udeleženk tudi priprava na nastope po želji, pomoč pri kostumografiji …
Program se bo izvajal v dopoldanskem času.
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32. PLESNA SKUPINA – PS1
Izvajalec: PRO DANCE, mentorica: Sara Mlakar
Naučimo se osnovnih korakov hiphop-a, jazz baleta, orientalskih ter drugih plesov
(line dance, tango solo …), pravilnega ogrevanja in raztezanja. Glede na želje udeleženk sestavimo koreografijo. Po njihovi izbiri tudi priprava na nastope ter pomoč
pri kostumografiji. Program se bo izvajal v dopoldanskem času.
33. PLESNA SKUPINA – PS2
Izvajalec: PRO DANCE, mentorica: Sara Mlakar
Namenjena je ponavljanju starih koreografij.
34. PLESNA SKUPINA – PS3
Izvajalec: PRO DANCE, mentorica: Sara Mlakar
Naučimo se osnovnih korakov hiphop-a, jazz baleta, orientalskih ter drugih plesov
(line dance, tango solo …), pravilnega ogrevanja in raztezanja. Glede na želje udeleženk sestavimo koreografijo. Po njihovi izbiri tudi priprava na nastope ter pomoč
pri kostumografiji. Program se bo izvajal v dopoldanskem času.
35. JOGA
Izvajalec: Dabra d. o. o. MagmaX, mentorica: Vesna Cajnkar
Vadba je primerna za vsakega, ki se želi naučiti tehnik dihanja, meditacije in izvajanja jogijskih asan ter si tako pomaga na poti notranjega ravnovesja in miru.
36. S KOLESOM NAOKROG
S kolesom se bomo odpravili na izlete po okolici Nove Gorice. Družili se bomo in
hkrati razmigali svoje telo.
37. PLESNI VEČERI
Na plesnih srečanjih se bomo družili ob plesu in spoznavali nekatere nove korake. Srečanja bodo praviloma vsak prvi in tretji petek v mesecu, pod mentorstvom Plesne šole Miro.

c) UMETNOST
38. LIKOVNI KROŽEK – SLIKANJE, začetni in nadaljevalni
Mentorica: Marija Murgić, mag. biologije
Program dela:
• viziranje in skiciranje,
• kompozicija
• perspektiva,
• barve in mešanje barv,
• svetloba in senca,
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• različni motivi po izbiri,
• različne tehnike (akril, olje, mešane tehnike).
39. LIKOVNI KROŽEK – SLIKANJE POKRAJINE IN DRUGEGA MOTIVA
Mentorica: Marija Murgić, mag. biologije
Program dela:
• skiciranje po fotografiji,
• kompozicija,
• perspektiva,
• svetloba in sence,
• barve,
• različne tehnike (akril, olje, mešane tehnike).
40. LIKOVNI KROŽEK – AKVAREL
Mentor: Aleksander Peca, akademski slikar
Tečaj akvarela je namenjen vsem, ki radi ustvarjajo z barvami in bi se radi pobliže
spoznali s to tehniko. Namenjen je tudi tistim, ki to že počnejo in bi radi svoje znanje nadgradili. Udeleženci bodo skozi praktično delo spoznavali in izpopolnjevali
akvarelne tehnike in materiale.
41. Mala akademija – AKRIL
Mentorica: Polonca Leban Grmek, akademska slikarka
Posvetili se bomo diskusiji o barvi v slikarstvu, usvojili mešanje barv, kompozicijo z
vidika barvnih ploskev, osnovno likovno tehniko velatura. Z lastno izbiro motiva s
poudarkom na akrilni tehniki, si udeleženec odpira neskončne možnosti likovnega
izražanja. Izobraževalni program je primeren za vsakogar, ki čuti potrebo po likovnem izražanju ter si želi dopolniti svoje znanje. Predznanje ni pogoj za vključitev.
Vsak je lahko likovno ustvarjalen in obogati skupino, v kateri sodeluje.
42. PROSTOROČNO RISANJE
Mentor: Milovan Valič, univ. dipl. profesor likovne vzgoje
V programu se posvečamo osnovam risanja, s prepletom poznavanja likovne teorije in likovnega jezika. Člani skupine imajo zelo različno predznanje in različne aspiracije, zato program temelji na skupnih vsebinah, poudarek pa je na individualnem
delu s posameznikom in razvijanju njegove individualnosti v likovnem izražanju.
Začetni tečaj obsega: konstrukcijsko risanje oglatih, oblih in okroglih predmetov v prostoru in v različnih položajih po opazovanju; prikaz prostora s pomočjo modelacije –
senčenja; viziranje – razmerje med risbo in risalno površino; risanje prostora s pomočjo
linearne perspektive ter prostorske ključe, kot pripomočke pri prikazovanju prostora.
43. KIPARSTVO V GLINI
Mentorica: Anja Kranjc, akademska kiparka, mag. umetnosti
Z udeleženci se bomo preko klasičnih osnov naučili zmodelirati kiparski portret v
glini. Predznanje ni potrebno, ker bomo začeli od začetka. Vabljeni vsi, ki uživate v
glini in kiparjenju v dobri družbi.
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44. UNIKATNA KERAMIKA – začetni
Izvajalec: Mavrična hiša, mentorja: Gregor Maver, diplomant Akademije za vizualno
umetnost in Jadranka Ferjančič, ljubiteljska ustvarjalka
Udeleženci spoznajo proces izdelovanja keramičnega izdelka od samega začetka
(kepa gline) do končnega, odžganega in glaziranega izdelka. Primerno za začetnike,
saj za udeležbo ni potrebno predznanje. Udeleženci se bodo uvodoma seznanili z osnovami oblikovanja gline in nato spoznali tri osnovne prijeme grajenja oz. izdelave izdelka: glineni svaljki, pinching in valjanje. Nastali izdelki bodo odžgani v tehniki raku.
45. UNIKATNA KERAMIKA – nadaljevalni
Izvajalec: Mavrična hiša, mentorja: Gregor Maver, diplomant Akademije za vizualno
umetnost in Jadranka Ferjančič, ljubiteljska ustvarjalka
Udeleženci bodo vse dosedanje pridobljeno znanje uporabili za izdelavo velike
forme. Tema ni omejena. Nastali izdelki bodo odžgani v tehniki raku.
46. UMETNOSTNA ZGODOVINA – nadaljevalni 1
Mentorica: Monika Rešetič, univ. dipl. umetnostna zgodovinarka
Nadaljevali bomo s spoznavanjem neevropskih kultur: Tajska, Indonezija, Vietnam
in Japonska.
47. UMETNOSTNA ZGODOVINA – nadaljevalni 2
Mentorica: Monika Rešetič, univ. dipl. umetnostna zgodovinarka
Nadaljevali bomo s spoznavanjem umetnostne zgodovine 20. stoletja, s poudarkom na arhitekturi. Posvetili se bomo kronološkemu pregledu in razvoju arhitekturne dediščine. Pripravljali se bomo na ogled razstav in ekskurzije.
48. KITARA – začetni
Mentor: Boštjan Pertinač, inž. multimedijskih komunikacij
Program zajema:
• drža glasbila, postavitev leve roke in drža prstov, postavitev desne roke, pravilen prijem trzalice in ubiranje strun,
• usklajevanje igranja desne in leve roke,
• uglaševanje inštrumenta in spoznavanje tonov,
• osnovni akordični prijemi,
• osnovne enoglasne pesmi (Kuža pazi, Marko skače, itd.),
• po možnosti petje ob spremljavi glasbila (slovenske ljudske pesmi).
49. KITARA – nadaljevalni K1
Mentor: Boštjan Pertinač, inž. multimedijskih komunikacij
Program zajema:
• nadgradnja akordičnih prijemov,
• kombinacije akordov (kadence),
• ritmične variante,
• enoglasne skladbe,
• petje ob spremljavi glasbila (slovenske ljudske in ostale).
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50. KITARA – nadaljevalni K2
Mentor: Boštjan Pertinač, inž. multimedijskih komunikacij
Program zajema:
• nadgradnja akordičnih prijemov,
• kombinacije akordov (kadence),
• ritmične variante,
• enoglasne skladbe,
• petje ob spremljavi glasbila (slovenske ljudske in ostale).
51. KITARA – zahtevnejši
Mentor: Boštjan Pertinač, inž. multimedijskih komunikacij
Program zajema:
• zahtevnejši akordični prijemi,
• kombinacije akordov (kadence),
• večglasno petje ob spremljavi (slovenske in druge),
• ritmične variante,
• enoglasne pesmi.
52. UKULELE
Mentor: Boštjan Pertinač, inž. multimedijskih komunikacij
Program zajema:
• drža glasbila, postavitev leve roke in drža prstov, postavitev desne roke, pravilen prijem prstov in ubiranje strun,
• usklajevanje igranja desne in leve roke,
• uglaševanje inštrumenta in spoznavanje tonov,
• osnovni akordični prijemi,
• osnovne enoglasne pesmi (Kuža pazi, Marko skače, itd.),
• po možnosti petje ob spremljavi glasbila (slovenske ljudske pesmi).
53. KLAVIRSKA HARMONIKA
Mentor: Uroš Cej, profesor glasbe
Začetniki se bodo naučili pravilnega igranja na harmoniko in nadaljevali z učenjem
skupaj z osebami, ki jo že igrajo.
54. MEŠANI PEVSKI ZBOR – MePZ
Mentor: Uroš Cej, profesor glasbe
Vodenje v smislu združevanja in povezovanja vseh članov z namenom, da pevski
zbor čim bolj ubrano zapoje.
Člani na vajah spoznajo pomen upevanja, vokalne tehnike, interpretacije in nastopanja. Pri skladbah je poudarek na slovenski štiriglasni pesmi, ki jo pevci pojejo brez
instrumentalne spremljave (A cappella).
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55. ŽENSKI PEVSKI ZBOR – ŽePZ ANIMA
Mentorica: Jožica Golob, predmetni učitelj glasbene vzgoje in zborovodstva
Obnovili bomo že obstoječi program, se učili novih zborovskih skladb slovenskih in
tujih avtorjev za različne priložnosti. Velik poudarek bomo namenili slovenski ljudski pesmi, prepevali bomo domoljubne pesmi ter skladbe iz zakladnice operne, zabavne in narodno zabavne glasbe. Program dela bo osredotočen na pomembnejše
nastope v okviru UNITRI (pevske revije, koncerti, tudi v sodelovanje z drugimi zbori,
sodelovanje z MePZ UNITRI).
Ker je petje terapija za dušo in telo, hkrati pa druženje in sklepanje novih prijateljstev, vljudno vabimo vse, ki nosijo v sebi ljubezen do petja, da se nam pridružijo in
povečajo našo čudovito pevsko družino.
56. TEČAJ ZA KLJUNASTO FLAVTO SOPRAN/ALT
Mentor: Ivan Mignozzi, profesor glasbene kompozicije
Nadaljevalni tečaj igranja kljunaste flavte z osnovami glasbene teorije.
57. TRETJA MOČ – FOTOGRAFSKA SKUPINA
Mentor: dr. Rafael Podobnik, mojster FZS, diamantna ekscelenca FIAP
Tretja moč je namenjena tistim članicam in članom Univerze za tretje življenjsko
obdobje, ki bi radi s fotografijo izražali svoje misli in občutja ali se poglobljeno
ukvarjali z dokumentarno fotografijo. Razen julija in avgusta, se dobivamo enkrat
mesečno na dve urnih srečanjih. Zaželeno je osnovno znanje fotografije. Če se zbere vsaj sedem slušateljev, organiziramo osnovni fotografski tečaj.
Srčika naše dejavnosti je priprava vsakoletne septembrske razstave v novogoriški
galeriji Frnaža. Zadnja leta v aprilu razstavljamo tudi v galeriji Hiše kulture v briškem
Šmartnem. Članicam in članom pomagamo pri pripravi samostojnih razstav in svetujemo pri izbiri posnetkov za razstave, pod pokroviteljstvom Fotografske zveze
Slovenije in Mednarodne zveze za fotografsko umetnost.
58. KALIGRAFIJA
Mentorica: Vanja Žbona Fabrizio, prof. športne vzgoje
Kaligrafija je umetnost lepega pisanja oz. “pisanje z lepimi, čitljivimi črkami”. Na tečaju kaligrafije se lahko odločate med petimi vrstami osnovnih dvodebelinskih pisav: najbolj uporabne gotice texture, italike, italike cursive, cooperplata, ene najstarejših pisav, a še danes zelo uporabne, unciale in lombardijskih verzalk ter se seznanjate z osnovnim okraševanjem inicialk. Pisave so uporabne za oblikovanje tekstov,
npr. družinskega drevesa, za voščilnice, vabila in priznanja. Hkrati pa z ustvarjanjem
spoznavamo tudi njen terapevtski in meditativni vpliv na naš organizem.
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d) KULTURNA DEDIŠČINA
59. KLEKLJANJE – RIBICE
Mentorica: Milena Kalan, učiteljica klekljanja
Posvetili se bomo učenju zahtevnejših tehnik klekljanja ter utrjevali že osvojeno.
Poseben poudarek bo na natančnem klekljanju in izdelavi lepe čipke. Vključijo se
lahko tudi začetniki.
60. KLEKLJANJE – KITICE
Mentorica: Frančiška Koncut, učiteljica klekljanja
Nadaljevali bomo že začeta dela ob koncu študijskega leta. Poseben poudarek bo
na kakovosti izdelkov in spoznavanju novih tehnik, npr. izdelavi ribic, slinic, mizic.
Krožek je primeren tudi za popolne začetnike.
61. CITRE ZA DUŠO IN SRCE – nadaljevalni
Mentorica: Ivana Frančeškin, univ. dipl. prof. francoskega in italijanskega jezika,
nižja glasbena šola za klavir in harmoniko
S pomočjo novih vaj in skladb iz slovenske ljudske zakladnice ter zimzelenih melodij, bomo utrjevali že znane glasbene elemente in se učili novih kombinacij pri
akordnih kadencah. Cilj je v igranje vnesti osebni izraz posameznice in doseči usklajeno večglasno igranje.
62. FOLKLORA
Mentorica: Ines Paravan, dipl.ekon., strokovni vodja odraslih folklornih skupin
Učenje plesnih korakov posameznega plesa posameznika in para ter povezava
vseh plesov v zaokroženo celoto.
V tem študijskem letu bomo v splet združili plese Posočja: šotiš (Zgornja Trenta),
bojmi (Tolmin), sedem šritov (Kal nad Kanalom), potrsavka (Vedrijan) in mazurka
(Gorica).
63. RESTAVRATORSTVO
Izvajalec: Goriški muzej
Seznanili se bomo z delom konservatorjev-restavratorjev, predvsem z ukrepi za varno delo s predmeti in njihovo primerno hranjenje. Spoznali bomo nekatere osnovne konservatorske in restavratorske postopke (čiščenje, lepljenje, dopolnjevanje ...)
in jih pod nadzorom izvajali na različnih materialih. V tem študijskem letu se lahko
vključijo novi člani.
64. REZBARSTVO
Izvajalec: Rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko društvo Solkan
V sodelovanju z Rezbarskim, intarzijskim in restavratorskim društvom Solkan je možna vključitev v dejavnost rezbarstva, izdelave intarzij in pirografije. Delavnice se
pod mentorskim vodstvom odvijajo od septembra do maja, vsak drugi torek med
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16.00 in 18.00 uro, v prostorih Mizarskega muzeja v Solkanu. Možna je vključitev
že v mesecu septembru, lahko pa tudi kasneje. Več informacij dobite na sedežu
Mizarskega muzeja.
65. PO POTEH LITERATURE IN KULTURE
Mentorica: Mojca Kosovel, univ. dipl. bibliotekar, univ. dipl. komparativist
Rdeča nit dejavnosti, ki naj bi nadomestila krožek peripatetike, je branje in kultura
tako in drugače. Na naših srečanjih bomo poklepetali o aktualnih knjižnih in gledaliških delih. Podrobneje se bomo posvetili dvema romanoma novogoriških avtoric.
Ogledali si bomo gostujočo razstavo Življenje in hrepenenje v coni A ter Muzej na
meji in se poizkusili v projektu, ki se bo navezoval na 70-letnico Nove Gorice: Mladost v nastajajočem mestu.
66. SLOVENSKA ZGODOVINA IN DOMOVINA
Mentor: Tomaž Komel, prof. zgodovine, univ. dipl. geograf
Udeleženci se seznanijo z zgodovino kot znanostjo in njenimi najnovejšimi trendi.
Doživeli bodo popotovanje v preteklost na današnjem območju Slovenije in spoznali vidne ostanke posameznih obdobij ter kako je tudi pokrajina vplivala na zgodovinske dogodke. Spoznali bodo, zakaj Slovenija danes ni druga Švica in kako ter
zakaj mora biti vpeta v evropski prostor. Spoznali bodo tudi zgodovinsko ozadje
slovenskih državnih praznikov ter primerjali izkušnje glede njihovega praznovanja,
obeleževanja. Na pobudo udeležencev se lahko na nekaj srečanjih odpre katero
koli tematiko iz slovenske, evropske ali svetovne zgodovine, ki jo lahko predstavimo na enem ali dveh rednih ali dodatnih srečanjih.
67. ZGODOVINA GRADBENIŠTVA IN ARHITEKTURE
Mentor: Gorazd Humar, univ. dipl. ing. gradbeništva
V okviru krožka bomo poskušali na vsem razumljiv način prikazati naslednje vsebine: razvoj železnice na slovenskem ozemlju; Solkanski most; mostovi otomanskega
cesarstva v BIH v 16. stoletju; Eifflov stolp v Parizu; industrijska revolucija v drugi
polovici 19. stoletja (razvoj jeklenih mostov, betonsko armiranih mostov); porušitev
znanih gradbenih konstrukcij (vzroki in posledice). Vsebino in oglede bomo prilagajali željam slušateljev.
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e) DRUGE DEJAVNOSTI in KRAJŠI PROGRAMI
(delavnice, predavanja, ogledi …)
68. SKUPINA ZA OSEBNOSTNO RAST
Mentorica: Mirjam Dovečar, univ. dipl. psihologinja
Vsebine letošnjih srečanj bodo: o vzgoji vnukov, šest stebrov samospoštovanja,
osem stebrov zdravja, temeljna pravila medsebojnih odnosov in vroči stol.
Posvetili se bomo našim osebnim problemom. Ker bo skupina majhna in zaprta,
bomo lahko ustvarili zelo zaupen odnos. Spregovorili bomo lahko o naših osebnih
težavah in s pomočjo skupine prišli do boljšega uvida.
69. UMOVADBA
Mentorica: Klara Golja, magistra znanosti
Umovadba pomembno prispeva k ohranjanju kognitivnih sposobnosti, še posebej
v starejših letih, ko je kognitivni upad neizogiben. Reševanje posameznih manj ali
bolj zahtevnih nalog spodbuja možgane k boljšemu delovanju.
K temu pripomore tudi socialna interakcija vključenih v skupino, pri kateri se zgodi
veliko zgodb, smeha, izmenjav izkušenj in znanj.

RAČUNALNIŠTVO
Spoznali bomo tematiko, ki je mladim vsakdanja, nam pa predstavlja resen izziv.
Moramo v korak s časom, zato smo pripravili nekaj vsebinskih sklopov, ki nas bodo
uvedli v delo z računalnikom in uporabo sodobnih mobilnih telefonov.
Skozi vaje bomo pridobili veščine za učinkovito rabo posameznega vsebinskega
sklopa.
Prijave bomo zbirali za vsak vsebinski sklop posebej, ker sklopi niso medsebojno
odvisni. Delo vsakega udeleženca bo potekalo na osebnem računalniku (prenosniku) ali v računalniški učilnici.
70. UČINKOVITO DELO Z RAČUNALNIKOM
Mentor: Andrej Campolunghi, univ. dipl. inž. el.
Program bo vseboval:
• metode učinkovitega in varnega shranjevanja podatkov,
• shranjevanje podatkov na lokalnem disku, USB ključku, v oblaku,
• nastavitve delovnega okolja; bližnjice, namizje, dostop do programov, delovne
mape, več uporabnikov na istem računalniku, gesla, protivirusna zaščita ...,
• namestitev in odstranjevanje uporabniških programov.
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71. UREJEVALNIKI BESEDIL
Mentor: Andrej Campolunghi, univ. dipl. inž. el.
Program bo vseboval:
• osnove urejanja besedil,
• osnove oblikovanja besedil,
• tabele v besedilu,
• delo z nevidnimi in posebnimi znaki,
• urejanje strani, vstavljanje grafičnih elementov v besedilo,
• delo z dolgimi dokumenti,
• slogi, številčenje strani in kazala.
72. SPLET IN ELEKTRONSKA POŠTA
Mentor: Andrej Campolunghi, univ. dipl. inž. el.
Program bo vseboval:
• iskanje podatkov po spletu – učinkovita raba iskalnikov,
• prenos podatkov s spleta na lokalni računalnik,
• shranjevanje in dostop do podatkov v oblaku,
• nastavitev brskalnika,
• varno delo na spletu,
• uporaba programov za elektronsko pošto,
• omejitve uporabe elektronske pošte – priponke,
• prenos velikih dokumentov in delo v oblaku.
73. UČINKOVITA UPORABA SODOBNIH MOBILNIH TELEFONOV
Mentor: Andraž Filej, računalničar
Program bo vseboval:
• Osnove povezovanja mobilnih telefonov,
• nastavitve priklopa na mobilno TF omrežje,
• nastavitve priklopa na WIFI in BLUETOOTH omrežje,
• nevarnosti in varnost pri delu s pametnim telefonom,
• nalaganje in odstranjevanje aplikacij,
• koledar in elektronska pošta na mobilniku,
• osebne nastavitve telefona.
74. OSNOVE FOTOGRAFIRANJA S PAMETNIM TELEFONOM
Mentor: Jernej Humar, fotograf
Pametni telefoni omogočajo kvalitetno fotografijo na zelo enostaven način. Tako
bodo slušatelji na izobraževalnem programu spoznali, kako zajamemo fotografijo
s pametnim telefonom, kako jo obdelamo z različnimi učinki (obrezava fotografije,
zasuk fotografij, poudarjene barve, pastelne barve, sepia, črno bel učinek, itd.). Učili se bodo tudi, kako fotografijo prenesti na računalnik in kako objaviti fotografije
v internetni galeriji. Ob tem bodo nekaj malega slišali tudi o avtorskih pravicah.
Skupaj bomo odšli fotografirati v bližnjo okolico, da bodo slušatelji vse teoretično
znanje preverili v praksi.
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75. ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA - cikel predavanj in delavnic
Različni izvajalci
76. FLORITERAPIJA
Mentorica: Mojca Komel, prof. italijanščine in španščine
Predavanje o terapiji s cvetnimi esencami avstralskih samorodnih cvetov. Cvetne
esence so nežne prijateljice, ki nas intenzivno podprejo v vsakdanjih peripetijah ali
diskretno spremljajo na poti osebnega raziskovanja. Z njimi si lahko pomagamo pri
odpravljajo zgage, astme, diabetesa, alergije, kožnih težav, opeklin, kandide.
77. DELAVNICA UPORABA ZELIŠČ V KULINARIKI
Izvajalec: Društvo žena in deklet Trnovo
Zdravstvene težave tako ljudi kot tudi živali, so si že naši predniki vedno lajšali z
zdravilnimi zelišči, ki so jih v ta namen nabirali v naravi ali pa gojili doma. Uporaba
zelišč je zelo široka, prav tako so verjeli, da imajo zelišča tudi magično moč za lajšanje težav, ki jih nosi življenje. Na delavnici se bomo srečali z zelišči, ki jih imamo
doma, njihovo uporabo v kulinariki ter pripravo čaja in namazov.
78. UVOD V ASTROLOGIJO
Mentorica: Ljubica Gregorič, certifikat psihološkega astrologa Astrološkega inštituta
Matjaža Regovca Ljubljana
Na predavanju se bomo seznanili z osnovami psihološke astrologije, ki je ena izmed
več vrst astrologij. Z njo prepoznavamo lastnosti, vzgibe, potenciale pri človeku in
še kaj, kar nam omogoča lažje razumevanje sebe in drugih. V bistvu je to kompas
našega življenja, saj nam pokaže kje so naši pravi življenjski cilji in kam je smiselno
vlagati energijo v danem trenutku.
79. NASTOPAMO IN (SE) ZABAVAMO
Skupina bo popestrila nekatere dogodke, kot so martinovanje, prednovoletno srečanje in morda tudi kulturni praznik ali 8. marec. K sodelovanju vabimo nove člane.
80. POTOPISNA PREDAVANJA
Različni izvajalci
Naši člani nam bodo tudi letos predstavljali svoje vtise in doživetja zanimivih
potovanj.
81. DEFIBRILATOR (AED)
Naučili se bomo uporabiti defibrilator, ki sam po sebi ne rešuje življenj, je pa izredno dobrodošel dodatek pri oživljanju s pritiski na prsni koš (masažo srca) in umetnim dihanjem. Z oživljanjem z uporabo AED lahko naredimo toliko kot celotna
reševalna ekipa, ki prispe kasneje in rešimo življenje.
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82. LIČENJE IN KOZMETIKA – ZA UREJENO ZUNANJOST IN DOBRO POČUTJE
Ponovno bomo pripravili delavnico, na kateri bodo predstavljeni praktični napotki,
predvsem ličenje v zrelih letih. Podani bodo nasveti za ličenje zrele kože: čemu se
izogibati in kako čim bolj zakriti nepravilnosti. Spoznali bomo tehnike ličenja, trende, nato pa bomo tudi preizkusile veščine na svojem obrazu.

4. PROSTOVOLJSTVO IN HUMANITARNE AKCIJE
K sodelovanju vabimo vse, ki ste pripravljeni del časa in znanja nameniti drugim.
Člani UNITRI, ki v sodelovanju s Centrom za socialno delo Nova Gorica ali samostojno kot prostovoljci, pomagamo v različnih socialnih ustanovah in društvih v Novi
Gorici in okolici (Bolnišnica Šempeter, VDC in bolnišnica Stara Gora, Materinski dom
Solkan, ŠENT, vrtci, Dom upokojencev Nova Gorica, Gradišče …) ali posameznikom,
bomo nadaljevali svoje človekoljubno delo.
Člani pa lahko kot mentorji ali animatorji posameznih krožkov s svojim prostovoljnim delom prispevamo k uspešnemu delovanju Društva ali pomagamo pri organizaciji in izpeljavi načrtovanih dogodkov. Dobrodošla je pomoč pri informiranju
članov, ki nimajo elektronske pošte.

5. SODELOVANJE S SOSEDNJIMI DRUŠTVI
Sodelovanje s sosednjimi društvi obogati naš program in daje možnost izmenjave
izkušenj, zato bomo tudi v prihodnje ohranili stike z: UNITRI Brda, MOST Ajdovščina, UNITRE Cormons, UTE Gorizia, PRISTAN Koper, MORJE Izola, Društvo univerza za
tretje življenjsko obdobje Logatec.
Sodelovali bomo z UTŽO Ljubljana, Društvom upokojencev Nova Gorica, Ljudsko
univerzo Nova Gorica, Medgeneracijskim središčem Nova Gorica, Centrom za dnevne aktivnosti v Šempetru, RRA Nova Gorica, Mednarodnem podonavskem projektu
in z vsemi, ki nam omogočajo dejavnost ali jim je naša dejavnost zanimiva.

27

6. STROKOVNE EKSKURZIJE IN IZLETI
September 2019:
• Vipavski mostovi z Gorazdom Humarjem.
Oktober ali november 2019:
• Lokev – od vitezov templjarjev dalje, danes kraj s tremi muzeji, slikami Toneta
Kralja in še kaj.
December 2019:
• 3. december – ta veseli dan kulture, neformalni praznik posvečen obisku
kulturnih ustanov in praznične Ljubljane
(ta dan odpadejo vse redne dejavnosti UNITRI),
• 27. december: organiziran večerni ogled praznično okrašenega Vipavskega
Križa.
Januar 2020:
• Voden ogled Palmanove.
Februar 2020:
• Večdnevni letalski izlet: Združeni arabski emirati (Dubai, Abu dhabi, Sharjah).
Marec 2020:
• Soča in soške elektrarne.
April 2020:
• Grad Strmol in Brdo pri Kranju.
Maj 2020:
• Beograd in njegove znamenitosti - 3 dnevni izlet z avtobusom.
Junij 2019:
• Italijanski Dolomiti in poletne gorske lepote - 2 dnevni izlet z avtobusom.
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7. RAZSTAVE, PRIREDITVE IN DRUGI DOGODKI
September 2019:
• 4. september: Odprtje razstave fotografov skupine Tretja moč ob začetku
študijskega leta, podelitev nazivov častnim članom.
• 5. september: začetek vpisa v novo študijsko leto in informativni dan
• sodelovanje na dnevu brez avtomobila,
• sodelovanje na pohodu GO Spominčica,
• novinarska konferenca.
Oktober 2019:
• sodelovanje na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani,
• 14. oktober: začetek rednih dejavnosti,
• predavanje in pogovor z Evgenom Bavčarjem,
• razstava naših likovnikov v trgovskem centru Qlandia,
• gostovanje likovnikov na razstavi v Logatcu.
November 2019:
• srečanje z animatorji,
• športno srečanje z bowlingom in martinovanje,
• skupen pohod z društvom Sport per tutti iz sosednje Gorice.
December 2019:
• prednovoletno družabno srečanje,
• obisk UTŽO s Koroške.
Januar 2020:
• razstava naših ustvarjalcev v Šempetru.
Februar 2020:
• obisk operne predstave,
• skupen dogodek z UTE iz Gorice.
Marec 2020:
• dogodek ob mednarodnem dnevu žensk,
• pomladno srečanje treh UNITRI v Ajdovščini,
• zbor članov.
April 2020:
• sodelovanje na dogodku UNITRI Brda.
Maj 2020:
• zaključna slovesnost UNITRI,
• predstavitev ustvarjanja članic in članov,
• sodelovanje na Paradi učenja.
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O datumih izletov, prireditev in drugih dogodkov bomo glede na želje, potrebe
in aktualna dogajanja v sodelovanju s študijskimi skupinami člane sproti predhodno obveščali.

Skupina svetovne religije je obiskala Trst

Zbor članov Društva

Združena pevska zbora na nastopu v Krminu

Ženski večer ob 8. marcu

Italijanski jezik - že sedmo leto

Igralska skupina Nastopamo in (se) zabavamo
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Na predavanju o mostovih in drugih znamenitih gradnjah

Aktivno raztezanje z elementi pilatesa

Zaključni izlet v Istanbul in Burso
Dvodnevni izlet na Plitvička jezera, Bihač in Banja Luko

Fotografska skupina Tretja moč je razstavljala v Šmartnem

Nastop plesne skupine ob dnevu prostovoljstva

Zaključni izlet v Istanbul in Burso
Dvodnevni izlet na Plitvička jezera, Bihač in Banja Luko

Utrinki z zaključne prireditve 2018/2019
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KOLEDAR 2019–2020
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
NEDELJA
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
NEDELJA
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
NEDELJA

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

OKTOBER
7 14 21
8 15 22
9 16 23
10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27
JANUAR
6 13 20
7 14 21
8 15 22
9 16 23
10 17 24
11 18 25
12 19 26
APRIL
6 13 20
7 14 21
8 15 22
9 16 23
10 17 24
11 18 25
12 19 26

JESENSKE POČITNICE:
NOVOLETNE POČITNICE:
ZIMSKE POČITNICE:
PRVOMAJSKE POČITNICE:

28
29
30
31
1
2
3
27
28
29
30
31
1
2
27
28
29
30
1
2
3

NOVEMBER
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21
8 15 22
9 16 23
10 17 24
FEBRUAR
3 10 17
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21
8 15 22
9 16 23
MAJ
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21
8 15 22
9 16 23
10 17 24

DECEMBER
2 9 16
3 10 17
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21
1 8 15 22
MAREC
24
2 9 16
25
3 10 17
26
4 11 18
27
5 12 19
28
6 13 20
7 14 21
1 8 15 22
JUNIJ
25
1 8 15
26
2 9 16
27
3 10 17
28
4 11 18
29
5 12 19
30
6 13 20
31
7 14 21
25
26
27
28
29
30

23 30
24 31
25
26
27
28
29
23 30
24 31
25
26
27
28
29
22 29
23 30
24
25
26
27
28

od ponedeljka, 28. 10. 2019 do petka, 1. 11. 2019
od ponedeljka, 25. 12. 2019 do torka, 2. 1. 2020
od ponedeljka, 17. 2. 2020 do petka, 21. 2. 2020
od 27. 4. 2020 do 1. 5. 2020

ZAČETEK REDNIH DEJAVNOSTI:
14. oktober 2019
3. 12.2019 - odpadejo vse redne dejavnosti zaradi obiska kulturnih ustanov
in praznične Ljubljane

Popuste za člane Društva UNITRI nudijo (podrobnosti na spletni strani Unitri):

Hvala vsem za sodelovanje –
in hvala vsem,
ki podpirate našo dejavnost.

Poslovno
svetovanje
Dušan Repič, s.p.

