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BRALNA ZNAČKA V ŠTUDIJSKEM LETU 2011-2012
Marija Draškovič

Lansko študijsko leto smo v Marinkini knjižnici povabili 
naše bralce, da preberejo vsaj pet priporočenih knjig, o 
njih zapišejo kratko vsebino in tako osvojijo bralno značko. 
Akcija je uspela in ob zaključku tekmovanja smo v goste 
povabili pisatelja Ivana Sivca, ki nas je seznanil s svojimi 
deli in se pogovarjal z nami. Takrat smo našim zvestim 
bralcem podelili priznanja o doseženi bralni znački. 
S tekmovanjem bomo nadaljevali tudi v letošnjem 
študijskem letu. Pravila bodo podobna. Vsak tekmovalec 
bo napisal izjavo, s katero se bo obvezal, da prebere vsaj 
pet knjig z našega seznama in o tem napiše nekaj vtisov. 
Seznam priporočenih knjig bo letos drugačen. Imeli bomo 
dva vodilna avtorja. Slovenski avtor bo pisatelj Tone 
Partljič, tuji pa finski pisatelj Arto Paasilinna. Poleg njunih 
del bomo vključili tudi nekaj del slovenskih klasikov, kakšen 
zanimiv biografski roman, knjigo ali dve iz naše bogate 
strokovne knjižnice in še kaj. 
Letos smo se odločili, da ponudimo tudi možnost 
tekmovanja za angleško bralno značko. Pravila tega 
tekmovanja bodo podobna. Vsak tekmovalec bo moral 
prebrati vsaj tri knjige v angleščini, ki jih imamo v naši 
knjižnici in o tem zapisati svoje vtise. Letos smo v knjižnici 
dobili tudi poenostavljene izdaje angleških avtorjev, tako 

Arto Paasilinna

da bo vsak tekmovalec lahko našel 
nekaj zase. 
Seznam priporočenih knjig bo tudi 
letos objavljen v prostorih naše 
knjižnice in na oglasnih mestih 
društva upokojencev. 
Vabljeni v bogati svet zgodb.
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KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI
Marija Draškovič

Marinkina knjižnica se hitro razvija. Dobivamo 
vedno več novih knjig in se tudi povezujemo z 
drugimi knjižnicami. Letos smo postali člani sistema 
COBISS in upamo, da bo tudi to pripomoglo k 
prepoznavnosti knjižnice.
Letos poleti smo prostovoljci sklenili, da v poletnih 
mesecih izposojo knjig  prenesemo na prosto, v 
senco pod krošnje. Pripravili smo zaboje s knjigami 
in revijami ter si izposodili nekaj miz. Običajno izposojo smo želeli popestriti z obiski 
babic ali dedkov z vnukinjami ali vnučki. Pripravili smo nekaj otroških knjig, papir za 
risanje, krede za risanje po asfaltu in nekaj žog. 
Julija nam je nagajalo vreme, tako da smo bili pod krošnjami le trikrat, avgusta pa kar 
petkrat. Posebej smo bili veseli obiskov otrok iz vrtca, ki so najprej poslušali pravljico 
naših pripovedovalk, nato pa so s pomočjo naših prostovoljk in vzgojiteljev pod krošnjami 
risali in se igrali. Tako je nastalo kar veliko risbic nadarjenih risarjev. 
Letošnja akcija Knjižnica pod krošnjami je bila prva in ugotovili smo, da jo moramo 
dopolniti. Vsekakor moramo naslednje leto naše malčke še večkrat pripeljati v knjižnico 
»babic in dedkov«.    

MARINKINA KNJIŽNICA V COBISS-U
Nevenka Mandić Orehek

 Naša knjižnica  je letos postala polnipravni član knjižnično-informacijskega sistema 
COBISS.SI (*), ki povezuje večino slovenskih knjižnic. 
Vse knjižnice skupaj gradimo vzajemno bazo podatkov COBIB, v kateri je skoraj tri 
milijone in pol bibliografskih zapisov. Kratica Marinkine knjižnice v COBISS.SI je MKSKL. 
S tem ko smo v COBISS-u smo tudi dolžni vnesti naše knjige v bazo podatkov. 
Septembra sem se izobraževala na trodnevnem tečaju z nazivom: Uporaba programske 
opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zalog. 
Sedaj nas čaka veliko dela pri vnosu naše zaloge knjig v lokalno bazo podatkov, to je 
baza podatkov Marinkine knjižice. Naša knjižnica premore že okoli 3000 knjig. 
Hkrati z vnosom v lokalno bazo podatkov se ažurira tudi vzajemna baza podatkov COBIB.
SI.  Za isto enoto knjižničnega gradiva se v lokalni in v vzajemni bazi podatkov tvori 
en sam zapis, ki je nato preko vzajemne baze podatkov dostopen vsem knjižnicam v 
sistemu COBISS.SI.
Online vzajemna katalogizacija je zasnovana na sodelovanju pri zbiranju in obdelavi 
podatkov, kar omogoča racionalno delitev dela in prihranek pri obdelavi knjižničnega 
gradiva. Za vsako enoto zadošča samo ena obdelava, nakar je zapis preko vzajemne  
baze podatkov COBIB online dostopen vsem udeležencem v sistemu.
Z drugimi knjižnicami smo povezani preko vzajemne bibliografsko-kataložne baze 
podatkov COBIB.SI, ki vsebuje bibliografske podatke in podatke o zalogi iz vseh lokalnih 
baz podatkov.
Uporabniki knjižnice lahko uporabljamo osebne računalnike za brskanje po javno 
dostopnem računalniškem katalogu COBISS/OPAC.
Slovenski knjižnični informacijski sistem COBISS.SI sooblikujejo Institut informacijskih 
znanosti (IZUM) kot knjižnični informacijski servis in knjižnice, ki sodelujejo v sistemu 
vzajemne katalogizacije. V sistemu vzajemne katalogizacije COBISS.SI sodelujejo 
knjižnice iz vse Slovenije

* COBISS (kratica za Co-operative Online Bibliographic System & Services) je slovenski 
knjižnični informacijski sistem, ki ga je razvil mariborski Institut informacijskih znanosti. (IZUM)
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DELAVNICA KREATIVNEGA PISANJA
Ela

Devet radovednih se nas je zbralo in nismo vedeli, kaj lahko pričakujemo in 
kaj se bo izcimilo. Malce spodbude in že smo pisali vsak svoj prispevek. Bilo 
je tipanje v neznano. Pohvala nam je dobro dela in vsak teden smo imeli več 
gradiva. Na papir smo izlili vesele, žalostne, zanimive, vsakdanje in vseh vrst 
dogodke, med njimi so tudi pesmi. Mentorica gospa Mirjana Debelak pa je 
vse to oblikovala, dodala risbe in uredila, da smo izdali brošuro.
Ponosni smo, da nam je uspelo.

Brošuro si lahko ogledate in preberete v Marinkini knjižnjici

GOBARJI NA NABIRALNI AKCIJI NA JELOVICI
Zlata Ramovš, Sonja Dolinar

gob, ki jih doslej večina od nas ni poznala. A dvomim, da jih bomo nepoznavalci odslej 
nabirali; med njimi je kar nekaj takih, ki jih od neužitnih ali strupenih ločijo le neznatne 
posebnosti. Te pa lahko spoznaš le, če se z gobami podrobno seznaniš.     
Zato Gobarsko društvo vabi udeležence pohoda na Jelovico in tudi druge člane našega 
društva, ki si želite bolje spoznati naše gobe, da se v februarju naslednje leto udeležite 
Zbora članov gobarskega društva Škofja Loka. Na tem zboru se boste seznanili z delom 
društva v preteklem letu, s planiranimi ekskurzijami v naslednjem letu in tudi včlanili se 
boste lahko. O točnem datumu zbora nas bodo obvestili naknadno. 

Marca 2011 je naša univerza v Čaju ob petih 
gostila Gobarsko društvo Škofja Loka. Njegova 
predsednica Marta Novljan nas je takrat s svojim 
predavanjem o gobah izredno navdušila, zato 
smo z veseljem čakali napovedani dan, ko bomo 
z gobarji odšli še na teren, kjer se bomo v »živo« 
seznanjali z vsem tistim, kar smo takrat slišali. 
Planirali smo nabrati razne vrste gob, ki nam jih bo 
kasneje determinator gob pobliže predstavil. 
Žal se gobe ne držijo dogovorjenih terminov, zato 
smo morali počakati skoraj do konca septembra, 
da je nastopilo pravo vreme, ki je na plan pognalo 
prve gobe in gobice. A tudi tedaj nam ni šlo vse 
po načrtu. Na Jelovici, kjer je bilo še prejšnji 
dan polno gob, so se nas te očitno prestrašile in 
na prvi lokaciji smo jih nabrali bolj malo. Gospa 
Marta nas je spomnila, da smo niže ob cesti videli 
veliko avtomobilov gobarjev, kar je znak, kje gobe 
rastejo. Naložili smo se nazaj v avtomobile in se 
spustili niže, kjer je bila bera res boljša. Nabrali 
smo različne vrste gob - med njimi smo se seveda 
najbolj razveselili jurčkov - in kasneje pri gostilni 
Starman v Stari Loki prisluhnili determinatorju in 
ga.Novljanovi, ki sta na naše presenečenje med 
vsemi nabranimi glivami določila vrsto užitnih 
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ZNAŠ, NAUČI DRUGEGA 
Zlata Ramovš

Koncept in model medsebojnega darovanja znanja Znaš, nauči drugega smo v mreži 
univerz za tretje življenjsko obdobje leta 2009 udejanjili kot gibanje prostovoljnega 
učenja računalništva starejših v dvoje. Razvijamo ga v sodelovanju s podjetjem S&T 
Slovenija, ki model prenaša tudi v gospodarstvo. Tako v družbeno dobro sodelujeta 
podjetje in nevladna organizacija ter ustvarjata širok prostor za medsebojno učenje. 
Učenje v dvojicah se je potrdilo kot ena najbolj učinkovitih oblik učenja. Vlogi 
mentorja in študenta sta lahko izmenični. Spontano učenje v dvojicah se pri delu 
in v drugih življenjskih situacijah zaradi vse večjih potreb po znanju pojavlja vse 
pogosteje. 

(vir: vabilo Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje in podjetja S&T za konferenco 
Znaš, nauči drugega) 
Sredi septembra sva s kolegico Nevenko 
Mandić Orehek zastopali našo Univerzo za 
tretje življenjsko obdobje na konferenci 
Znaš, nauči drugega v Ljubljani. Vabljeni 
sva bili, da v točki Izkušnje mentorjev in 
študentov predstaviva najine izkušnje, 
tako v vlogah mentoric - prostovoljk,  
kot tudi študentk učenja računalništva 
v dvoje. V nadaljevanju konference so 
strokovnjaki slovenske UTŽO, Ministrstva 
za šolstvo in šport, podjetja S&T, 
Ljubljanske univerze in Zasavskega 
muzeja Trbovlje na okrogli mizi  razpravljali o temi  Podarimo si znanje. 
V evropski projekt Znaš, nauči drugega  se je naša univerza vključila lansko pomlad in 
že usposobila prve prostovoljke, mentorice poučevanja v parih, ki smo prejele diplome 
mentorjev računalništva in že usposabljale nekaj naših članov in članic. Poučevanje je 
prostovoljno - torej brezplačno.    
Ne znamo vsega - tisto pa, kar znamo, smo pripravljeni naučiti tudi druge. In 
še vedno se izobražujemo. Vabimo tiste naše člane, ki bi se nam pri poučevanju 
računalništva pridružili, da nam to sporočite. Hkrati pa vabimo tudi tiste, ki bi želeli 
bolje obvladati svoj računalnik, da nam sporočite, katere procese bi radi bolje 
obvladali. Poiskali bomo pravega mentorja, ki vas lahko uči tudi na vašem domu. 

STAREJŠI ZA MLAJŠE
Veronika Hartman

Loški muzej je v lanskem letu izdal strip 
Jelene in Matjaža Bertoncelj, v katerem gre 
za tri znane pripovedke pisatelja 
Lojzeta Zupanca, vzete iz njegove knjige 
pripovedk Kamniti most. Namenjen je bil 
otrokom in osnovnošolcem, ki radi berejo 
zgodbe v obliki stripa. Pri Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje Škofja Loka se je po-
rodila misel, da bi strip prevedli v angleški 
jezik in ga ponudili šolam za dodatno 
bogatenje znanja angleškega jezika. 
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PREDSTAVITEV KULINARIČNIH DELAVNIC
Zvonka Labernik

Nekaj o meni
Moj dolgoletni hobi, to je kuhanje in eksperimentiranje v kuhinji, združeno z željo 
po uživanju zdrave, poživljajoče hrane, ki je pridelana na naravi in človeku prijazen 
način, se je najprej udejanjil v vodenju kulinaričnih delavnic. Začela sem s kuharskimi 
delavnicami za otroke v Dnevnem centru za otroke in mladostnike CSD Škofja Loka, 
nadaljevala na Pum Škofja Loka, zdaj pa organiziram kulinarične delavnice tudi za 
odrasle in pišem prispevke za slovenske revije (Naša žena). Pomemben sestavni del 
delavnic je tudi osveščanje ljudi , predvsem seveda tistih, ki jih to zanima, o pomenu 
zdrave in uravnotežene prehrane za naše zdravje in dobro počutje. 

V povezavi z muzejem se je angleški 
konverzacijski krožek pod vodstvom 
mentorice Veronike Hartman z veseljem 
lotil prevajanja in delo uspešno končal. To 
prevajanje je bilo tudi za udeležence krožka 
nekaj povsem novega in je zelo popestrilo 
njihovo učenje.
V tednu prostovoljstva in ob dnevih 
evropske kulturne dediščine, dne 28. sep-
tembra 2011, je Loški muzej predstavil 
strip v angleškem prevodu.
Istočasno pa so ob dnevu otroka na gradu 
potekale delavnice za otroke, kjer je bila 

PA ŠE PREDSTAVITEV KULINARIČNIH DELAVNIC
Program delavnic, ki bodo potekale v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje, 
je usmerjen v spoznavanje načel zdravega prehranjevanja, ki jim moramo v 
tretjem življenjskem obdobju še posebej skrbno slediti. S teoretičnim in predvsem 
praktičnim delom bomo spoznali, katere od naših prehranjevalnih navad in 
tudi razvad so zdravju najbolj škodljive, kako jih premagati in spremeniti svoje 
ravnanje. Naučili se bomo pripravljati zdrave obroke in prigrizke, pripravili bomo 
popoln obrok (od predjedi do sladice), ki ne bo le zdrav, ampak tudi okusen, pa 
tudi posladkali se bomo, seveda z zdravimi sladicami. Posamezna kulinarična 
delavnica bo trajala od 3 do 4 pedagoške ure, začela se bo s predstavitvijo jedi, ki 
jih bomo pripravili, in pogovorom o sestavinah, ki jih bomo pri tem uporabili. Na 
začetku bomo vsakič nekaj časa namenili pogovoru o zdravi prehrani, posameznih  
hranilih, pomembnih za zdravje. Vsak udeleženec bo že na začetku dobil brošuro z 
izbranimi recepti, kamor bo lahko zapisoval opombe in pripombe. Delavnica se bo 
zaključila z degustacijo pripravljenih jedi, če pa bo kaj ostalo, boste odnesli domov 
za pokušino svojim prijateljem in svojcem.

zelo aktivna prostovoljka in kulturna animatorka Meri Bozovičar. Predstavila je staro 
otroško igro s fižolčki, imenovana »špana«, ki jo je igrala s starim očetom. Želja je 
bila, da se otrokom približajo stare otroške igre in zgodbe ter jih vsaj malo odtegnejo 
od 



stran 6 Od tu in tam - št.14

TRETJA SEZONA PEVSKE SKUPINE MAVRICA 
Franc Jesenovec 
 
Tretja sezona pevske skupine Mavrica pri Društvu 
upokojencev Škofja Loka, se je začela 8. 9. 2011 s 
pevskimi vajami, na katerih smo se domenili, da se 
15. 9. 2011 podamo na Četeno Ravan. 
V četrtek 15. septembra smo se zbrali v bivši 
vojašnici, kjer smo najprej počastili rojstni dan 
naše pevke Maruše Hafner. 
Nato smo se odpeljali proti Poljanski dolini v 
Javorje. Na parkirišču v Javorjah smo mimogrede 
praznovali še rojstni dan Milke Šmuc. V Muravah 
smo se oglasili še pri Milkinem inštruktorju Borutu, 
ki je Milko pred več kot tridesetimi leti naučil voziti avto. In za čuda, to zna še danes. 
Pot nas je vodila naprej proti Četeni Ravni, peš seveda in med potjo smo prepevali, 
predvsem Janja, Franc in Breda, kljub zadihanosti. 
Ko smo prispeli do Četene Ravni, nam je gospodar turistične kmetije Tavčar, Pavle 
Dolenc, postregel slive in hruške direktno z drevesa. 
Ko smo se malo ohladili, nam je gospodar razkazal cerkvico Sv. Briksija. Cerkvica ja 
lepo obnovljena, na desni strani oltarja pa so na novo odkrite freske. Veliko fresk je še 
pod beležem, saj je odkrivanje le teh drago in bodo počakale na odkrivanje naslednjim 
generacijam. Po ogledu cerkvice smo zapeli pred njo, se fotografirali, pa tudi prej 
čemerno in oblačno vreme, se je spremenilo. Posijalo je namreč toplo sonce. 
Odpravili smo se na kosilo. Po kosilu smo prepevali in si pripovedovali zgodbe s poletnih 
počitnic in drugih dogodivščinah. 
Preden smo se odpravili proti Greblici, kjer nas je čakal prevoz, smo se dogovorili, da 
bomo do konca leta opravili še kakšen izlet. 
Prvega pohoda so se udeležili: Francka, Saško, Breda, Janja, Marjeta, Matevž in Tončka, 
Janez, Irena, Milka, Iva in Marika.

VABILO!
Vsi, ki bi si radi sami izdelali 
jesensko dekoracijo, ki jo bomo 
kasneje, z dopolnitvami, predelali 
v praznično /božično ali novoletno/ 
ste vabljeni na brezplačno 
delavnico. Za eno od idej bo 
v naši knjižnici razstavljena 
smrečica iz storžkov. Taka smrečica 
se lahko naredi tudi iz drugih 
jesenskih plodov, mahu, vejic 
cipres, posušenih jesenskih listov, 
vate, bršljanovih listov ali listov 
lovorikovca in podobno. Za osnovo 

je stožec iz lepenke, ki ga bomo sami naredili. 
Na prvem srečanju v četrtek, 20. oktobra ob 15. uri se bomo dobili v Marinkini 
knjižnici in se bomo dogovorili o potrebnem materialu. Do takrat pridno nabirajte 
gozdne plodove /storžke, želod, kostanje, lišaje, žir/, mah, lesne gobe, jesenske liste 
in podobno. Če bo interes, bomo delavnico nadaljevali z izdelavo venčkov in drugih 
dekoracij, ki pa bodo že praznične. Najkasneje zadnji teden v novembru bomo izdelovali 
adventne venčke.

Sonja Dolinar
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GRUNDTVIG – PRILOŽNOST ZA VSE 
Marta Satler

Iz pogovorov v času pred in po mojem obisku 
Finske vem, da v Sloveniji le redki poznajo 
program Grundtvig - program za vseživljenjsko 
učenje, ki ga financira EU in je namenjen vsem 
Evropejcem, starejšim od 18 let.
Naključje je hotelo, da smo upokojenci  na 
Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Škofji 
Loki za ta program izvedeli že lani. Nekaj nas je 
takoj pregledalo katalog in poslalo prijave, večina 
pa je oklevala, eni zaradi bojazni, da preslabo 
obvladajo kakšen tuj jezik, drugi spet niso vajeni 
sami potovati, tretji se težko znajdejo med tujimi 
ljudmi.
Jaz teh težav nimam – moje znanje tujih jezikov je bolj ali manj intenzivno mahanje 
z rokami, vendar veliko potujem in se vedno nekako znajdem. Vedno se spomnim na 
Dušico Kunaver, profesorico, pisateljico, publicistko, pripovedovalko, ki nam je nekoč 
dejala, naj nam bo neprijetno šele takrat, ko bomo srečali tujca, ki bo bolje govoril 
slovensko, kot mi angleško ali njegov jezik.
Tudi potovanje mi gre kar dobro od rok, odkar so na letališču v Zurichu enkrat 
morali celo kontrolorji poletov sodelovati pri iskanju čakalnice, kjer sem odložila svoj 
nahrbtnik, preden sem si šla ogledat, kje se bom vkrcala na letalo za Nairobi. Ja, tudi 
temu se pravi vseživljenjsko učenje! 

Park Nuuksio

Med tujimi ljudmi se pa tudi kar dobro znajdem, 
četudi ne govorim njihovega jezika in oni 
nobenega, ki bi bil vsaj malo znan mojim ušesom, 
pa naj bodo domačini v Nepalu, na Tibetu, v 
Peruju, Tanzaniji ali v Ugandi. No, zraven bi lahko 
dodala še Fince – tudi pri njih nisem razumela 
niti besedice. Na srečo smo za pogovorni jezik 
uporabljali angleščino, saj smo bili zbrani od 
vsepovsod.
Na Finskem, kjer do takrat še nikoli nisem bila, 
sem se konec aprila udeležila delavnice »Best 
practices in promoting responsible travel« ali po 
naše »Dobre prakse v promoviranju odgovornega 
potovanja«. Moram povedati, da sem se prijavila 
še na druge delavnice in bila nanje tudi sprejeta, vendar se žal lahko posameznik 
udeleži le ene in še to le vsake tri leta.
Izšel je Grundtvig katalog 2011 – 2012 in spet je na voljo osem strani naslovov 
delavnic po vsej EU od letošnje jeseni naprej. Najdete ga na spletu, če vtipkate 
grundtvig workshops catalogue 2012.  Priporočam vsem, da si ga ogledate, saj vam 
omogoča zanimiv brezplačen dopust!
Delavnica na Finskem je izgledala nekako takole. Najprej sem jim pisala, da bi se 
rada udeležila njihove delavnice, nato so mi poslali prijavni list, kjer so hoteli vedeti 
malo več o meni in zakaj me delavnica zanima. Sledil je izbor kandidatov – bilo nas je 
dvajset in bili smo iz dvanajstih držav, od študentov do upokojencev, moški in ženske.
Pripraviti smo morali plan potovanja in kupiti vozovnico, za vse ostalo pa je poskrbel 
organizator. Tudi prevoz so nam na podlagi vozovnic povrnili v celoti. 
Delavnice so bile tematsko razdeljene na štiri dni in za vsak dan smo bili vabljeni, da 
pripravimo svoj prispevek na obravnavano temo. 
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FILM
Marta Satler

 V dvorani Kinodvor (nekdanja Sloga) se odvijajo Filmska srečanja ob kavi - prav 
posebna matineja, ki se zaključi s pogovorom o filmu z gostom.

PROGRAM 
5. oktober: Aleksandrinke, gosta Metod Pevec in Mirjam Milharčič Hladnik 
26. oktober: Kraljev govor, gost Tomaž Gubenšek 
23. november: Zagrebška šola animiranega filma, gosta Vesna in Borivoj Dovniković 
14. december: Božji možje, gost Alen Širca 
4. januar: Na morje!, gost Igor Škamperle 
18. januar: Še eno leto, gost Bojan Dekleva 
1. februar: Na sledi očetu, gostja Draga Potočnjak 
15. februar: Išče se Eric, gost Igor E. Bergant 
29. februar: Circus Fantasticus, gosti Janez Burger, Ravil Sultanov, Natalia Sultanova 
14. marec: Skrivnost njihovih oči, gost Peter Kolšek 
28. marec: Življenje na smetišču, gost Tomaž Brejc 
11. april: Sol življenja, gost Boris Cavazza

Stanovali smo v hotelu Arthur v centru mesta, 
skoraj poleg železniške in avtobusne postaje. Na 
recepciji nas je čakala kuverta z imenom, v njej 
pa vsa navodila za prvi dan, zemljevid mesta, z 
vrisanimi progami vseh prevozov in 10-dnevna 
vozovnica za vsa javna prevozna sredstva (vlak, 
ladja, podzemna železnica, tramvaj, avtobus).
Na predvečer pričetka delavnic smo se dobili v 
avli hotela, da smo se spoznali, nato pa smo šli 
skupaj v bližnjo restavracijo. Ko smo odhajali od 
tam, smo bili že kot stari znanci, saj sta bili mladi 
organizatorki res vešči vodenja pogovora.
Delavnice so trajale 5 dni, s pričetkom ob 9. uri.
Prvo uro smo vedno imeli predavanje nekoga s Finske, sledil je odmor za kavo in 
prigrizek, nato pa smo imeli predstavitve udeležencev do dvanajstih, ko smo šli na 
kosilo – vsak dan z drugim prevoznim sredstvom v drugo restavracijo na drug konec 
mesta. Po kosilu je sledil program: triurni skupinski ogled mesta s kolesi, triurna vožnja 
z ladjico po arhipelagu pred mestom, ogled najmodernejšega bivalnega naselja in 
razstave finskega industrijskega oblikovanja, obisk narodnega parka s finsko savno na 
koncu triurnega trekinga, … skratka, ni nam bilo dolgčas!
Večerja je bila v tipičnih finskih narodnih restavracijah, organizatorji so enkrat pripravili 
finski večer, enkrat smo dobili večerjo v parku, kjer smo si najprej privoščili finsko 
savno in skok v ledeno mrzlo jezero, enkrat pa na ladji. Torej tudi lačni in žejni nismo 
bili!
Pa delavnice in naše predstavitve? 
Za Slovenijo zdaj vedo prav vsi in samo zgodnje načrtovanje dopustov jim je preprečilo, 
da si niso že letos ogledali tega Dragulja sredi Evrope! Drugo leto zagotovo pridejo – in 
to z gručo turistov za seboj!

Tako je za menoj nepozaben teden na Finskem in priporočam vsem, da se letos 
prijavite na kakšno delavnico! Jezik ni problem – če ga ne znate, vam ne more biti 
problem, ane. Le korajžno! 

Za vse informacije in pomoč se lahko obrnete na marta.satler@gmail.com – saj smo 
vendar hodili na tečaj računalništva in pošiljanje pošte obvladamo. 
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SREČANJE ČLANIC VSEBINSKE MREŽE V OKVIRU PROJEKTA 
STAREJŠI ZA SKLADNI RAZVOJ DOLGOŽIVE DRUŽBE
Cveta Škopelja

Letnega srečanja, ki je bilo 23. septembra 2011 v Hotelu Delfin Izola, smo se poleg 
organizatorjev (vodstvo ZDUS-a in Društva Seniorjev Slovenije), udeležili še predstavniki 
in vodje ekspertnih skupin iz pokrajinskih zvez ter društev upokojencev, predstavniki 
upokojenih delavcev MNZ, MORS, Seniorjev SLS ter Slovenske univerze za tretje 
življenjsko obdobje (skupaj  cca 75 udeležencev). 

Pozdravnemu nagovoru dr. Mateje Kožuh Novak, predsednice Zveze društev upokojencev 
in ge. Justine Pančur, podpredsednice Društva Seniorjev Slovenije, je sledila krajša 
predstavitev udeležencev (organizacij) ter predstavitev projekta, katerega namen 
je oblikovanje najboljših možnosti sodelovanja organizacij starejših in delovanja na 
področju: aktivnega staranja, aktivnega državljanstva, humanitarne dejavnosti 
in medgeneracijskega sožitja. Vsebina in cilji projekta so izjemno zahtevni, po oceni 
razpravljalcev pa bo najtrši oreh prav področje aktivnega državljanstva. Glede na stanje 
v naši državi je potrebno s skupnimi močmi in širokim sodelovanjem najti najboljši in 
učinkovit sistem vzpostavitve civilne družbe s parlamentom. To pa terja vsestransko 
usposobljenost, izobraževanje, stalno bdenje nad dogajanjem v zvezi z zakonodajnimi 
postopki. Skratka, gre za množično ter učinkovito izvajanje pritiska na poslance DZ, 
spremljanje poslancev v javnem življenju, pravočasno poročanje in objave v lokalnih 
glasilih o obnašanju ter odzivanju poslancev. Končno naj bi poslanci delovali v interesu 

Aleksandrinke

 Sicer je to abonma, vendar je nekaj kart še 
na razpolago, če pridete tja vsaj do 9.30.

 Obiskala sem prvo predstavo Aleksandrinke 
z gostoma, scenaristom, snemalcem in režiserjem 
Metodom Pevcem in raziskovalko Mirjam Milharčič 
Hladnik. Film je dokumentarec, kot ga še ni bilo in 
ga nikar ne prezrite, ko bo prišel v Kino Sora. 
Pogovor nam je odstrl popolnoma nov pogled na 
te ženske – prve Slovenke, ki so iz patriarhalnega 
okolja, kjer so po tradiciji morale le trdo delati, 
ubogati in molčati, kjer v trdem življenju ni bilo prostora za čustva, niti za nežno ljubezen 
do otrok, prišle v okolje, kjer so bile spoštovane, cenjene, od (čeprav tujih) otrok 
ljubljene in so tudi same smele izživeti vso materinsko ljubezen. 
 Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj se vedno govori o zapuščenih otrocih? Saj so 
vendar imeli doma očeta in imeli so denar, ki ga je pošiljala mama. Kje se je izgubila 
vloga očeta kot ljubečega starša? Zakaj otroci niso veljali za zapuščene, ko so šli očetje v 
Ameriko? 
 Zakaj so te ženske moški po domačih gostilnah tako radi obrekovali? Zakaj nismo 
slišali za njihove uspehe? Ena od njih, ki se je poročila z Angležem, je bila najbogatejša 
ženska v Egiptu! Ni se poročila z bogatašem, skupaj sta zgradila bombažni imperij. Tudi 
prva družabnica na  kraljevem dvoru je bila Slovenka in se na slikah povsem sproščeno 
pogovarja s kraljem in kraljico. 
 Film je še kako sodoben, saj zdaj v Evropo prihajajo Filipinke, Ukrajinke,… in tudi 
one puščajo doma otroke, da rešijo sebe in svoje družine bede. Tudi njih obrekujejo 
doma, pa so jih polne bolnišnice in domovi za ostarele po Evropi. Tudi njihovi otroci 
veljajo za sirote, čeprav imajo doma očete in mnogi od njih veselo zapravljajo v tujini 
težko prislužen denar.
 Oglejte si film Aleksandrinke, ne bo vam žal!
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ljudi in države, ne pa v korist lastnih interesov in interesov različnih lobijev. Skupno 
stališče razpravljalcev je bila pobuda, da se civilna družba mora organizirati, 
odstraniti dosedanje slabe politike, ki so zapravili naše dostojanstvo in pripeljali to državo 
v sedanje stanje - in to brez razlik, tako z leve kot desne politične opcije. Pravočasno 
medsebojno komunikacijo še vedno ovira slaba opremljenost z računalniki po društvih. 
Tega se na ZDUS-u dobro zavedajo, zato iščejo možnosti tovrstnega opremljanja. Tako so 
od Ministrstva za notranje zadeve pridobili 20 rabljenih, še delujočih računalnikov, ki so 
jih prav ta dan razdelili društvom.
Pri predstavitvi Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje je bilo čudovito slišati 
javno izrečeno posebno pohvalo za najboljše sodelovanje z U3 iz DU Škofja Loka. Pohvale 
za uspešno delo in sodelovanje na področju aktivnega državljanstva je bila deležna PZDU 
Gorenjske, hitro pa so se oglasili še iz dveh PZDU - da prav tako odlično delujejo pri 
aktivnem državljanstvu, pa jih ZDUS ni pohvalil. Pohvale za odlično sodelovanje in pomoč 
našega društva smo bili deležni tudi za področje izletništva v okviru ekspertne skupine 
pri ZDUS-u. Vse te pohvale nam dajejo zagon za še boljše delo.
Srečanje je bilo zelo dobro organizirano, naporno, z veliko zahtevne, strnjene vsebine 
ter vsekakor koristno za udeležence. Koristno je biti blizu dogajanj PZDUG in ZDUS, kjer 
človek dobi veliko informacij, ki so danes pomembno orožje pri doseganju uspehov na 
različnih področjih. 

Spletne novice Od tu in tam je uredil Rudi Zadnik, lektorirala Mara Volčič in oblikovala Nevenka 
Mandić Orehek.

loka3univerza@gmail.com

Če pa poznate koga, ki bi novice rad dobival, prosimo, da nam posredujete 
njen ali njegov elektronski naslov.

Če E-novic ne želite prejemati, nam to sporočite.

FOTO UTRINKI S ČAJA OB PETIH 

Na čaju smo se dobili v torek, 11. oktobra. 
Pogovarjali smo se o najnovejši knjigi naše članice 
in pisateljice Minke Likar Mladost na preizkušnji. 
Spremljevalni del prireditve je bila razstava, na 
kateri so avtorice Minka Likar, Tončka Potočnik in 
Vera Sever razstavljale svoje likovne izdelke. 


