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BESEDA PREDSEDNICE

Drage članice in člani, dragi prijatelji!
Pred nami je osmo študijsko let Univerze za tretje življenjsko obdobje
Brda. Pripravili smo nov izobraževalni program, ki vam bo, v kolikor se
zanj odločite pomagal zbistriti um in razgibati telo. Po dveh letih
okrnjenega delovanja zaradi epidemije se moramo opogumiti in
ponovno aktivirati naše fizične in umske potenciale in nadoknaditi
zamujeno. Le umsko in fizično aktivni bomo lahko kos izzivom
sedanjega časa. Pozitivno razmišljanje pa je še kako pomemben
dejavnik dobrega počutja.
Vabimo vas, da še malo bolje spoznate našo univerzo in njene
dejavnosti, ki so naravnost ustvarjene za vas. Radi bi vam dokazali, da
je sodelovanje v dejavnostih, ki jih nudimo koristno, zabavno,
sproščujoče in osrečujoče doživetje, ki ima pozitivne učinke. Dovolite si
postaviti na prvo mesto sebe, svoje potenciale, želje in hotenja ter
uresničiti vse tisto, kar do sedaj niste mogli. Dovolite si sprostitve in
uživanja v izkoriščanju svojih kritih talentov ter ponovno vzpostaviti
notranje ravnovesje.
Vsebine, ki smo jih pripravili za vas krepijo vaš um in telo do take mere,
da znate in zmorete izkoristiti vaš potencial v celoti. Zaradi vašega
pozitivnega pristopa in pripravljenosti za sodelovanje pa imajo še večji
učinek, kar je po epidemiji, ki nas je zelo zaznamovala še kako
pomembno. Dokažite, da misel: »Moder človek se ne stara – moder
človek zori« še kako drži!
Vabimo vas, da se nam pridružite v UNITRI Brda v študijskem letu
2022/2023. V nudenih programih vas poleg utečenih aktivnosti čakajo
še nekatere novosti. Med njimi omenjamo krožek pogovorne angleščine,
pohodništvo, gledališko-filmski krožek z novimi projekti, razna
predavanja z zgodovinskimi temami in s področja zdravstva.
S spremljajočimi aktivnostmi bomo poskrbeli za še več druženja,
obiskov kulturnih dogodkov in prireditev, odkrivanja novih krajev in
pokrajin, sodelovanja na dogodkih v občini in izven ter sodelovanja z
drugimi društvi v okviru Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje
in drugimi društvi in organizacijami.
Pridružite se nam in postanite aktiven član UNITRI Brda!
Dobrovo, september 2022
Duška Prinčič Domenis
predsednica
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PREDSTAVITEV DRUŠTVA UNITRI BRDA
Univerza za Tretje življenjsko obdobje Brda deluje že osem let.
Ustanovljena je bila v letu 2015. Registrirana je kot društvo. V njenem
statutu so določeni namen ustanovitve in cilji delovanja društva, ki so:
• izobraževanje občanov,
• vzdrževanje in razvijanje psihofizičnih sposobnosti članov,
• druženje občanov v tretjem življenjskem obdobju
• medgeneracijsko sodelovanje,
• ohranjanje kulturne dediščine,
• povezovalno delovanje ter bogatitev aktivnosti v Brdih.
Članstvo v društvu je prostovoljno. Člani postanemo s plačilom članarine
za tekoče študijsko leto. V izobraževalni program vstopamo s plačilom
članarine v višini 15,00 € in plačilom šolnine za posamezne krožke,
delavnice in predavanja. Po zaključenem vpisu članarine ne vračamo.
Šolnino pa le na osnovi pisne prošnje člana z utemeljenim razlogom.
Vlogo obravnava in odbori upravni odbor.
Organi Društva so:
• zbor članov Društva,
• upravni odbor s predsednico in šestimi člani,
• nadzorni odbor s tremi člani,
• častno razsodišče s tremi člani.
Zbor članov Društva je najvišji organ Društva. Skliče ga upravni odbor
praviloma najmanj enkrat letno. Društvo vodi in ga zastopa predsednica
Društva in upravnega odbora Duška Prinčič Domenis. Program dela za
študijsko leto 2022/2023 je upravni odbor pripravil v skladu z akti
društva, finančnim stanjem ter potrebami in zanimanjem za obiskovanje
posameznih dejavnosti različnih generacij občanov.
V Društvo se lahko vključijo občani Brd, sosednjih občin in zamejstva ter
širše okolice. Dejavnosti Društva bodo potekale v učilnicah in
telovadnicah OŠ Alojza Gradnika Dobrovo in Podružnične šole Kojsko, v
sejnih sobah občine Brda, v Hiši Kulture v Šmartnem ter na gradu
Dobrovo in vili Vipolže.
Vpis v študijsko leto 2022/2023 bo potekal od 26. do 30.9.2022 od 17.00
do 19.00 ure v prostorih OŠ Alojza Gradnika Dobrovo in Podružnične
šole Kojsko. Informacije so na voljo na spletni strani www.unitribrda.si in
na telefonski številki 041/393-309. Možnost naknadnega vpisa bo do
30.11.2023.
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ORGANIZIRANOST IN IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA
PROGRAMA
Krožki, delavnice
Posamezni krožek ali delavnica bo praviloma potekal enkrat tedensko po
dve šolski uri (90 min) in največ 46 šolskih ur letno v obdobju od oktobra
2022 do aprila 2023. Telesne aktivnosti se bodo odvijale v istem
obdobju, praviloma 1 uro (60 min) tedensko in največ 23 ur letno. Število
vključenih v različnih dejavnostih je lahko 10 (delavnice), 15 (krožki
študija jezikov in računalništva) ali 25 in več članov (ostali krožki in
predavanja) odvisno od zahtevnosti teme krožka. Če je v krožek ali
delavnico vpisanih manj članov kot določa standard, le-ti lahko delujejo,
vendar le z doplačilom za vsakega manjkajočega člana do polne cene
izobraževanja.
V programe krožkov in delavnic se člani vpisujejo v času vpisa v novo
študijsko leto, ko plačajo tudi članarino za članstvo v Društvu. Šolnino za
krožke in delavnice pa plačajo do roka, ki ga potrdi upravni odbor UO
Društva. Le-to lahko plačajo v največ treh obrokih, če so se vključili v več
izobraževalnih aktivnosti.
Mentorji izvajajo izobraževanje in vodijo krožke in delavnice. Pri izbiri le
teh, upravni odbor upošteva njihovo strokovnost, predlagan izobraževalni
program in pripravljenost prilagajanja potrebam generacije.
Koordinator je član upravnega odbora in povezovalni člen med
mentorjem, animatorjem in upravnim odborom. Zbira mnenja o delovanju
krožkov in delavnic, predloge za spremembe ter rešuje tekoče probleme
v sodelovanju z upravnim odborom.
Animator je član krožka ali delavnice in ga predlagajo člani skupine. Leta opravlja naslednje naloge:
obvešča člane skupine o aktivnostih društva,
vodi evidenco prisotnosti in obvešča upravni odbor o članih, ki so
prestopili iz enega krožka v drugega,
skrbi za urejenost prostorov po zaključku dejavnosti,
sodeluje s koordinatorjem,
enkrat letno odda na sedež Društva poročilo o prisotnosti slušateljev,
opravlja še druge naloge za nemoteno delo krožka in po zadolžitvi
upravnega odbora.
Urnik tedenskih dejavnosti je sestavljen po dogovoru z mentorji,
upravnim odborom in vodstvom osnovne šole ter ustanov v katerih
UNITRI Brda gostuje.
Počitnice so usklajene s počitnicami, ki veljajo za osnovne šole. V času
počitnic in državnih praznikov dejavnosti ne potekajo.
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DEJAVNOSTI
I. KROŽKI
A. TUJI JEZIKI
1.Italijanski jezik – nadaljevalni 4. leto
Mentorica: Linda Kobal, univ .dipl. prof. italijanskega jezika
Osnova za delo bo učbenik, ki ga bo mentorica predstavila na prvem
srečanju. Program je namenjen članom, ki so že obiskovali program
italijanskega jezika. Temeljil bo na postopnem osvajanju jezika s
poslušanjem, branjem, pisanjem in govorom.
2. Angleški jezik – nadaljevalni pogovorno
Mentorica: Vida Zei
Program je namenjen članom, ki so že obiskovali program angleškega
jezika. O vsebini programa se bodo udeleženci dogovorili z mentorico
na prvem srečanju. Program bo temeljil na pogovorni angleščini.
3. Nemški jezik - nadaljevalni 3. leto
Mentorica: Maja Mihelič, prof. nemškega jezika
Osnova za delo bo učbenik, ki ga bo mentorica predstavila na prvem
srečanju. Program bo namenjen članom, ki so že obiskovali krožek in
se bo prilagajal željam in potrebam udeležencev. Temeljil bo na
postopnem osvajanju jezika s poslušanjem, branjem, pisanjem in
govorom.

B. UMETNOST
4. Umetnostna zgodovina Brd in Goriške – nadaljevalni 6. leto
Mentorica: Adrea Bojić, prof. italijanščine in umetnostne zgodovine
Na srečanjih bomo obravnavali in proučevali umetnostno zgodovino po
obdobjih s poudarkom na umetnostno zgodovinskih spomenikih in
njihovih avtorjih v okolici Brd, Soški dolini, Kanalskem kolovratu in
zamejskih krajih. Znamenitosti si bomo tudi ogledali na ekskurzijah in
skupaj odkrivali njihovo značilnost časa in umetniško vrednost.
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5. Pevski zbor 3. leto
Mentorica: Ana Zalar, prof. italijanščine in umetnostne zgodovine
Vodenje zbora, vaje za pevsko tehniko, učenje vokalnih in vokalno
instrumentalnih skladb, interpretacija in predavanja. Nastopi.
6. Dramsko – filmski krožek 4. leto
Mentorici: Neli Maraž, diplomantka filmske režije v sodelovanju z
Milanijo Bole
Vodenje dramske skupine, predavanja in nastopi in študij filmskega
jezika in režije.
7. Igranje kitare 2. leto
Mentor: Egon Boštjančič, dipl. muzikolog
Predavanja, učenje in vaje igranja kitare, nastopi.

C. FIZIČNE AKTIVNOSTI
8. Fizioterapevtska vadba 7. leto
Mentorica : Tjaša Bevk, univ. dipl. fizioterapevtka
Na fizioterapevtski vadbi si vzamemo urico časa za naše telo, ki ga
obremenimo, razgibamo vsak sklep posebej, krepimo mišice celega
telesa, predihamo pljuča in sprostimo napetosti in skrb našega
vsakdana. Dokazano je, da z redno telesno vadbo lahko pozitivno
vplivamo na boljše in kvalitetnejše življenje, izboljšamo svoje
psihofizično počutje in preventivno delujemo pred razkrojem nekaterih
bolezni današnjega časa, kot so bolezni srca in ožilja, debelost,
bolečine v križu, osteoporoza, možganska kap, povišan krvni tlak in
upočasnjujemo proces staranja.

9. Telovadba za zdravo hrbtenico 6. leto
Mentorica: Tjaša Bevk, univ. dipl. fizioterapevtka
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 enote
trebušnih mišic, med letom pa stopnjevali težavnost z menjavanjem
položajev, uporabo lažjih uteži in elastik.
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Terapevtske vaje spadajo po intenzivnosti v lažjo stopnjo vaj za vratno
hrbtenico in ramena, prsno hrbtenico ter vaje za ledveno-križni predel
in medenico. Naučili se bomo pravilnega vstajanja, dvigovanja težjih
predmetov ter opravljanja dnevnih aktivnosti, tako nam bo naša
hrbtenica hvaležna.
10. Terapevtska telovadba Dobrovo - 4. leto
Mentor/ica: Neli Mikulin, fizioterapevtka
Udeleženci in mentorji bodo program izoblikovali na prvem srečanju.
11. Telovadba Dobrovo - 2. leto
Mentor/ica: Kaja Kožlin
Udeleženci in mentorji bodo program izoblikovali na prvem srečanju.

12. Nordijska hoja 4. leto
Mentorica: Slavica Babič, inštruktorica nordijske hoje in
Marija Štekar Rebernak
Nordijska hoja je ena najučinkovitejših, 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.
Pri nordijski hoji namerno dodatno obremenimo zgornje dele telesa,
tako da so aktivne skoraj vse mišice. Je športno rekreativna zvrst za
vse dni v letu, s katero na telesu prijazen način skrbimo za zdravje in
počutje. Njena specifičnost je v tehniki, katere se je potrebno naučiti.
13. Ples 3. leto
Mentor:Valter Reščič
Plesna vadba je sestavljena iz različnih gibanj, ki pozitivno vplivajo na
koordinacijo rok in nog. Naučili se bomo različnih kombinacij plesnih
korakov. Glede na izbor se bomo naučili novih plesnih korakov in
uživali v glasbi.

14. Pohodništvo 1. leto
Mentor: več mentorjev
Pohodi po okoliških krajih enkrat mesečno po predhodno pripravljenem
programu.

8

II. DELAVNICE
D. ŽIVIMO ZDRAVO
15. Zdrav življenjski slog – zdravstvena preventiva 3. leto
Mentorica: Tanja Makarovič, univ. prof. zdravstvene vzgoje
Predavanja in delavnice na izbrane teme v dogovoru z mentorico
16. Zdravilne rastline 3. leto
Mentor: Stipe Hećimović, univ. dipl. biolog
Spoznavali bomo zdravilne rastline, ki rastejo v našem okolju in
uporabo le-teh.
17. Peka kruha in peciva 2. leto
Mentor: več mentorjev
Odkrivali bomo razne recepte in načine priprave peke kruha in pecica.

E. ETNOGRAFSKA - KULTURNA DEDIŠČINA
18. Kvačkanje, vezenje in izdelava izdelkov iz različnih materialov
3. leto
Mentorici: Gabrijela Kumar, Jožica Pulec
Spoznavali bomo osnove kvačkanja in vezenja ter izdelovali izdelke iz
različnih materialov.

19. Pletenje košar iz vrbja 4. leto
Mentor: Lucijan Grudina
Spoznavali bomo osnovne tehnike pletenja košar iz vrbja.
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F. RAČUNALNIŠTVO IN NOVA TEHNOLOGIJA
20. Računalništvo 3 . leto

Mentor: BIT Planota
Delavnica e-pošte, spleta, uporaba specifičnih aplikacij, uporaba aplikacij za
delovanje na daljavo.
21. Delavnica uporaba sodobnih mobilnih telefonov in uporaba
aplikacij za delovanje na daljavo 4. leto
Mentor: BIT Planota
Program bo vseboval:
1. Osnove povezovanja mobilnih telefonov
2. Nastavitve priklopov na različna omrežja
3. Nalaganje in odstranjevanje aplikacij
4. Koledar in elektronska pošta
5. Osebne nastavitve telefona
6. Specifične aplikacije, fotografiranje, prenos fotografij na računalnik
7. uporaba ZOOM-a in drugih aplikacij za delovanje na daljavo

III. PREDAVANJA
1. Predavanja na izbrane zgodovinske teme po željah članov 2. leto
Predavatelj: Kumar Miloš in drugi
2. predavanja na temo odkrivanja in pomoči slabovidnim in naglušnim
1. leto
Predavatelj: Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica
3. Predavanja na teme iz zdravstva 1. leto
Predavatelj: Ana Bokan, dr. med. spec.urg.med.
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IZLETI, EKSKURZIJE, POHODI
Izlet v Francijo in Nemčijo (Šampanija in Mozela) od 11. do 16.
oktobra 2022
Izlet v Videm in Špeter, 4. november 2022
Ekskurzija Miramar, Trst in Milje, februar 2023
Izlet v Celje, Celjski gradovi in Dolenjska, april 2023
Dan odprtih vrat Tovarne zdravil Krka Novo mesto, sobota, april
2023
Ekskurzije v okviru izobraževalnih programov v krožkih
Srečanja z drugimi društvi in univerzami za tretje življenjsko
obdobje
Prostovoljske in humanitarne akcije v sodelovanju z drugimi društvi

DOGODKI IN DRUŽENJA
Vpis v študijsko leto 2022/2023 od 26.9. do 30.9. 2022 od 17. do 19
ure: - na podružnični šoli Kojsko 26.9. in 27. 9.2022
- na OŠ Alojza Gradnika Dobrovo 29. in 30.9.2022
Začetek študijskega leta, ponedeljek, 17. oktober 2022
Prednovoletno srečanje, Primula ali Venko, predvidoma 2.
december 2022
Obisk opere Ljubljani, december 2022
Zbor članov društva, marec 2023
Zaključna prireditev in odprtje razstave del članic in članov Društva
UNITRI Brda in Nova Gorica, 21. april 2022, Hiša kulture Šmartno
Zaključek študijskega leta in drugih aktivnosti, maj 2023

PODATKI O DRUŠTVU
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Brda
Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo
Telefon: 041/393-309
e-pošta: unitribrda@gmail.com
spletna stran: www.unitribrda.si
Predsednica društva UNITRI Brda : Duška Prinčič Domenis
Predsednica nadzornega odbora: Majda Korenjak
Predsednica častnega razsodišča: Mima Kodermac
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8. NAŠO DEJAVNOST PODPIRAJO
Občina Brda
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
OŠ Alojza Gradnika Dobrovo s podružnično šolo Kojsko
Hiša Kulture Šmartno
Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana

