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  MARINKINA KNJIŽNICA 
  Pričakujemo vas ob ponedeljkih od 14.30 do 16.30             

VOŠČILO PREDSEDNIKA

Ljudje po navadi rečejo: “Vse kar je lepo, hitro mine”. In prav imajo. Saj je tudi letošnje 
leto minilo mimo nas, skoraj neopazno, toda kljub temu je pustilo sled za seboj. Sled, 
ki se dotika tudi nas in naših aktivnosti, želja, veselja in razočaranja, sled, ki se ji reče 
prehojena pot našega življenja in dela, tako znotraj nas samih, kot tudi znotraj društva, 
katerega zvesti člani smo.
Časa za “inventuro” našega dela bo še dovolj. O številkah, rezultatih, načrtih bomo na 
različnih nivojih še veliko povedali in obveščali naše člane.
Zato želim na tem mestu in v tem prazničnem času le izkoristiti priložnost, da se 
zahvalim vsem našim članicam in članom za podporo in zvestobo, ki jo skozi članstvo 
izkazujejo društvu. Veliko vas je med nami takšnih, ki vam zdravstveno stanje žal ne 
omogoča izvedbo vaših aktivnosti in želja, toda vaša volja in pripadnost društvu nas 
obvezuje, da se še bolj angažiramo za čim večje zadovoljstvo vseh vas. Srečen  sem 
in neizmerno vesel, da vsi tisti, ki so vam v interesu delo in dosežki društva, temu 
posvečate svoj trud in čas. In to je edini razlog, da za tem stojijo rezultati, dosežki, 
priznanja, pohvale, pokali, medalje in ugled, ki ga moramo ohraniti tudi za naše 
zanamce. Dosežki in rezultati Univerze za tretje življenjsko obdobje, pevcev obeh pevskih 
skupin, ogromne družine športnikov, planincev in pohodnikov, skrbnikov za izletniške in 
dopustniške aktivnosti, organizatorjev čudovitih kulturnih prireditev, neizmerni skrbi za 

  in ob sredah in petkih od 11. do 13. ure.

Vsem bralcem želimo 
veliko ur prijetnega branja 

v letu 2012. 
Prostovoljke v knjižnici
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Vojnik

NAŠI PLANINCI IN NJIHOVI ČETRTKI V LETU 2011
Besedilo Maruša Mohorič, fotografije Slavica Laznik

      Vabilo je bilo tako nenadno, nepričakovano, a tako posebno, da sem ga preprosto 
sprejela. Pa še lep, sončen dan se je obetal. Edini pomislek, kaj si bodo mislili 
»abonenti«, zakaj sem tam na 
zadnjem podvigu v letu 2011, sem 
odmislila, saj vendarle mnoge od njih 
že dolgo poznam.
Odpeljali smo se v našo, Selško dolino, 
prispeli na Sv. Lenart nad Lušo, kjer 
smo imeli možnost ogleda prečudovite 
cerkvice, zasnovane po Plečnikovih 
načrtih. Od tam pa je kolona več kot 
80 ljudi odkorakala proti Rovtu. V 
bistvu je bila to že druga postaja na 
zaključnem planinskem izletu, ki se ga 
udeleženci vedno zelo veselijo. Nekaj 
goriva in tekočine za nadaljevanje 
poti do naslednje, tretje postaje, nam 

knjižnico in ne nazadnje čudoviti skupini prostovoljk in prostovoljcev, brez katerih vsega 
tega ne bi bilo. Ob tem je sila pomembno, da imamo ustvarjalce in zlasti ustvarjalke 
pisane besede in fotografije, ki profesionalno poskrbijo, da se vsi pomembni dosežki in 
zanimivosti iz življenja in dela naših članov znajdejo na straneh naših edinstvenih glasil, 
klasičnega MI O SEBI in elektronskega OD TU IN TAM. 
Ponosen sem na to in za to vam gre iskrena zahvala.
Čas je božičnih in novoletnih praznovanj! Izkoristite jih za sprostitev, prijetna druženja in 
srečanja s svojimi najbližjimi. Dajte srcu možnost, da svobodno zaigra, duši pa možnost, 
da vas ponese v naročje najdražjih. Sreča in zdravje naj bo vaš stalni spremljevalec, ne 
samo v letu, ki prihaja, temveč vseskozi in na vsakem koraku.

     Vaš predsednik Miro Duić 

je zelo godilo, potem pa še zadnji del poti po gozdu in spust proti cilju, koči na Starem 
vrhu, kjer nas je pričakala harmonika. Bili smo na višini, kjer ni več greha, kjer je človek 
človeku človek, kjer se vsi poznamo in uživamo. Razgledi za bogove, slike kot v najlepših 
filmih; naša najbližja okolica s pogledi na malo manj bližnje hribe in doline, gore in 
planine. 
Po obilnem kosilu in nekaj veselih vižah Janezove harmonike je Nežka Trampuš, duša 
in ena od vodij planinske sekcije pri 
našem društvu, obudila spomine 
na začetke pohodov. Martina Eržen, 
ki skrbi za finance in statistiko, je 
pozdravila udeležence v imenu društva 
in povedala, da se je dvajsetih rednih 
izletov v letu 2011 udeležilo kar 1207 
planincev. Slavica Laznik, vodnica, je 
v besedi in sliki obnovila in pričarala 
zanimive utrinke s pohodov, pripoved 
pa obogatila s haikuji, ki jih je napisala 
Majda Debeljak. Resnično fantastično. 
Dragica Gartner pa je bila »kriva« 
za današnji pohod. Ivica Kožuh je 
srečanje popestrila z eno od svojih 
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Matevž in Tončka Trilar

slovenskih krajev, prehodili mnogo kilometrov v precejšnjem 
številu ur, spoznali, da Slovenija ni tako majhna, kot nam stalno 
govorijo. Povsod smo bili srečni in veseli. Bogata kulinarika nas 
nikoli ni razočarala, Tončkini piškoti in pecivo so bili vedno na 
voljo, tudi šilce krepkega nam običajno dobro dene. Vedno pa 
je bilo pomembno tudi naše druženje, naši torki, ko smo imeli 
priložnost, da se pogovorimo z znanci in prijatelji; ker se nam 
običajno ni zelo mudilo, smo bili pisana druščina starejših in še 
malo starejših upokojencev. Čeprav je bila skupina vedno kar 
precej velika, pa je vsak od nas lahko doživel tudi trenutek miru 
in tišine, če si je tega zaželel. Seveda pa znamo biti tudi glasni 
in še kar ubrani, ko zapojemo, da razveselimo srce in duha, pa 
verjetno še koga.

Vse to in še kaj smo doživeli in preživeli in uživali, ker sta se 
vidva, Tončka in Matevž, vedno zelo potrudila za vse nas, ki smo 
danes tukaj, pa tudi za tiste, ki zaradi različnih vzrokov niso 
mogli priti, pa bi verjetno radi bili v naši družbi. V imenu vseh 
– iskrena hvala, bodita še dolgo zdrava in veselo nasmejana!

P0hodniki, ta lažja skupina

V NEZNANO (Crngrob, Pri Marku), 29. 11. 2011
Maruša Mohorič  

Spet smo prišli v znano neznano, da zaključimo uspešno pohodniško sezono 2011. 
Čeprav je bila krajša kot običajno, je bila zanimiva, poučna, vesela, bogata, prešerna in 
pevsko obogatena.
V spominu nam bodo ostale lepe poti, zanimivosti krajev, prekrasni razgledi, sončni 
dnevi, kapelice in cerkvice, jezera in jame, bogati gozdovi, krasne jase, občasno pa tudi 
naporne stopnice, pa še marsikaj. Imeli smo priložnosti, da smo spoznali veliko lepih 

Rogla

pesmi. Nagradili so udeležence vseh pohodov (Ida Arhar), najstarejšega pohodnika 
po stažu (Janez Demšar), najstarejšega po letih (Ciril Pleško), najstarejšo pohodnico 
(Marinka Cerar), obdarili so vse sedemdesetletnike (Marta Krmelj, Lojzka Krajnik, Mira 
Pegam, Irena Trkaj, Marija Malovrh, Julija Jenko, Peter Ziherl). Posebne pozornosti pa sta 
bili deležni obe osemdesetletnici, Kati Šegula in Ivanka Pivk. 
Planinci so svoje vodnice zelo 
pohvalili in se jim iskreno zahvalili ter 
se priporočili za nove podvige.
Slovo je običajno težko; pri planincih 
pa gre le za formalnost, kajti načrte 
za naslednjo sezono imajo, datumi so 
znani, njihovi četrtki pa so po pravilu 
sončni. Naj bo tako tudi v letu 2012!

»Prisluhni svojim korakom
z izkušnjami jim nazdravi,
in z novimi upi objemi svet.
Prisluhni, upaj, korakaj.« 
(avtorica Majda Debeljak)
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Obisk ormoškega gradu Poslikava stropa v gradu (strop je raven!)

Skozi megleno Ljubljano...          ...in mimo s soncem obsijane Velike Nedelje

UTRINKI Z IZLETA PROSTOVOLJCEV DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
2. december 2011

POHOD V NEZNANO 
Besedilo in fotografije Mira Kofler
Prvi dan decembra in naš zadnji 
pohod. Danes v neznano. Vedno, kadar 
rečeš nečemu zadnjič, in se poslavljaš 
(mi se danes od letošnjih pohodnih 
dni), te nehote stisne, pa čeprav je 
pred teboj lepo pričakovanje. 
V hladnem jutru tisti iz Podlubnika 
čakamo na postajališču v Veštru, da 
nas naši poberejo. Točni so in kmalu 
se odpeljemo po Selški dolini. Malo 
za Praprotnim zavijemo proti Luši. 
Vstopijo še zadnji pohodniki in že 
nadaljujemo vožnjo v sončno jutro. 
Na hribu se v svetlobi blešči cerkvica 
sv. Lenarta in prav pri njej smo začeli 
našo pot. ...
Več na: http://seniorji.info/IZLETI_IN_

SPORT_Pohod_v_neznano

Planinci
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PRVI MEDNARODNI FESTIVAL
ZNANJE, KULTURA IN TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE,

ki je bil 13. decembra v Sokolskem domu
Soorganizatorici prvega festivala sta Univerzi za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka in 
Ljubljana.

Škofja Loka, središče Slovenije
13. december bo zapisan v zgodovino univerze za tretje življenjsko obdobje v Sloveniji 
kot dan prvega mednarodnega festivala, ki bo postal tradicionalen. Vsako leto bo potekal 
v drugem mestu, pri organizaciji bo poleg nosilca ljubljanske univerze sodelovala druga 
soorganizatorica, na odru in na razstavi se bo predstavilo drugih pet univerz. Naša 
univerza pa je postavila okvir bodočim festivalom.
Dogajanje je bilo pestro ves dan. Prihajali so avtobusi in osebni avtomobili z različnih 
koncev Slovenije, med prvimi je prišel tudi avtobus iz Zagreba, iz Ajdovščine pa so prišle 
lutkarice kar z dvema kombijema. 
Istočasno je v okroglem stolpu Loškega muzeja potekala konferenca v okviru projekta 
Krepitev mreže NVO izobraževanja starejših z naslovom »Kulturni mediatorji in učenje v 
muzejih«

KAJ PA SE JE DOGAJALO V KRISTALNI DVORANI?
Maruša Mohorič

V torek, 13. decembra 2011, je bila 
Škofja Loka pomembno središče, kjer 
so se na 1. festivalu Znanje in kultura 
v tretjem življenjskem obdobju v 
organizaciji Slovenske UTŽO, UTŽO 
Ljubljana in UTŽO pri DU Škofja Loka, 
srečali ustvarjalci z različnih področij 
in raznih krajev Slovenije, gostili pa 
smo tudi zamejce iz Terske doline in 
goste iz Zagreba. Vsem sodelujočim 
in nastopajočim  je bilo videti, nikakor 
pa čutiti, da so študentke in študentje 
UTŽO. Festival je podprl Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dogodek je pozdravil loški župan, 
mag. Miha Ješe, ki je vsem zaželel 
uspešno delo in dobro počutje v 
starodavni lepotici. Uvodni nagovor je 
imela prof. dr. Ana Krajnc, predsednica 
Slovenske UTŽO, ki je poudarila 
pomen izobraževanja starejših, vsem 
pa priporočila, naj svoje dosežke 
predstavijo v javnosti, saj lahko 
marsikaj pokažejo.
Rezultate dela v raznih krožkih, 
delavnicah, predavanjih, raziskovanjih, 
zbiranjih gradiv so prikazali udeleženci 
UTŽO Ljubljana z gosti iz Terske doline. 
Z lutkovno predstavo je nastopila 
skupina Žar iz Ajdovščine, o vplivu 
kulture na samozavest naroda pa je 

Prof. dr. Ana Krajnc, predsednica Slovenske UTŽO 
in naš župan mag. Miha Ješe

Dramska skupina Žar iz Ajdovščine
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dr. Dušana Findeisen

Srečanja med odmorom

Predstavitev Marinkine knjižnica

razmišljal g. Šterman iz Ajdovščine. 
Varuhi dediščine UTŽO Zasavske 
regije Trbovlje so predstavili rezultate 
skupine, ki se je ukvarjala z etnologijo.
Gostje iz Zagreba so izrazili 
zadovoljstvo, da so lahko prišli, 
povedali, da je sodelovanje med 
državnima UTŽO uspešno in da se od 
slovenskih kolegov marsičesa naučijo. 
Predstavili so film o obisku Krapine in 
muzeja neandertalcev.
Profesorico Marijo Saje in njeno 
monografijo sta opisovali udeleženki 
iz Ljubljane, društvo ANBOT 
(Nekoč) iz Pirana pa je predstavilo 
medgeneracijsko sodelovanje ob 
solinarskem prazniku. Prostovoljke 
Marinkine knjižnice pod vodstvom 
Marije Draškovič so predstavile delo 
s knjigami in dogodke in aktivnosti v 
zvezi s knjižnico na naši UTŽO.
Program so povezovale članice študijske 
skupine Umetnost pripovedovanja z 
UTŽO Ljubljana. Obiskovalci so bili 
zadovoljni in navdušeni ob spoznanju, 
kaj vse lahko ljudje počnejo in se 
izkažejo, ko jim »ne visijo nad glavo« 
službene obveznosti.

PROJEKT: KREPITEV MREŽE NVO IZOBRAŽEVANJA STAREJŠIH

Kulturni mediatorji in tisti, ki jih 
to prostovoljno delo zanima, so se 
zbrali v Loškem muzeju, kjer je tekla 
konferenca v okviru projekta Krepitev 
mreže NVO* izobraževanja starejših 
z naslovom »Kulturni mediatorji 
in učenje v muzejih«. Tu so naši 
mediatorji in gostje iz Prirodoslovnega 
muzeja Slovenije predstavili svoje delo. 
Ugotovili smo, da je področje dela 
prostovoljcev zelo široko. Konferenco 
smo zaključili z ugotovitvijo, da se 
prostovoljstvo, ki temelji na bogatem 
znanju, širi.

*NVO so nevladne organizacije

Organizatorji so se izkazali, prejeli pohvale in si ob koncu zaželeli snidenje na 2. festivalu.



KAKO SEM KOT SOORGANIZATORICA DOŽIVLJALA PRVI 
MEDNARODNI KULTURNI FESTIVAL UTŽO
Zlata Ramovš

Obiskovalci pri razstavljalcih

Že spomladi me je kolegica Borjana prosila za pripravo 
spremljevalne razstave sodelujočih univerz, ki naj bi 
se predstavile s fotografijami na panojih in z gradivom, 
ki ga bodo poslale ali prinesle s sabo. Vse od tedaj je 
bil festival naša stalna skrb, saj sva vedeli, da izkušenj 
pri tako obširni organizaciji nimamo, da pa ga moramo 
podrobno pripraviti in ga tudi dobro izpeljati.
Po sprejetem vsebinskem programu festivala se je naše 
delo osredotočilo na konkretne naloge in stike z vsemi 
prijavljenimi univerzami in glavnim organizatorjem. 
Kasneje, ko se je povečal obseg sodelujočih univerz 
in postal mednaroden, obseg dogajanja se je razširil 
na celodnevni kulturni program ter še na izobraževalni 
del v Loškem muzeju, sem z Borjano sodelovala pri 
organizaciji in pripravah vsega, kar se je dogajalo v 
Sokolskem domu. Zadnje tedne sem bila v stalnem 
kontaktu s sodelujočimi univerzami in z glavno 
organizatorico, gospo Alijano Šantej, zbirala in urejala 
sem fotografije in tekste, da smo jih lahko poenotene Šest UTŽO se predstavi
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pripravili na predstavitvenih panojih in mizah posameznih univerz. 
Najhuje je bilo zadnji dan pred festivalom, ko je kazalo, da kljub naši vnaprejšnji 
rezervaciji vseh prostorov, zaradi slikarske razstave v avli ne bomo mogli izvesti 
spremljevalne razstave v taki obliki, kot je bila že ves čas planirana. Gostujoči slikar ni 
hotel odstraniti svojih slik z dogovorjene stene »kar enim upokojencem« niti za en dan, 
čeprav smo imeli to že vnaprej dogovorjeno in tudi celotno avlo rezervirano že vse od 
septembra. Žal smo morali popustiti mi, saj si nismo mogli privoščiti odpovedi in zato je 
bila razstava pripravljena v okrnjeni obliki. 
Ker je potekal festival na dveh lokacijah, je Borjana prevzela vodenje izobraževalnega 
dela v muzeju, jaz pa sprejem in usmerjanje nastopajočih in obiskovalcev v Sokolskem 
domu ter razreševanje vseh zagat, ki 
so se nepričakovano pojavljale. Pri tem 
so mi pomagale zavzete pomočnice 
Cveta Škopelja, Jelka Dolinar, Marta 
Jesenovec, Irena Pešelj in Sonja 
Dolinar, ki so postorile vse, da so se 
naši gostje čimbolje znašli in počutili. 
Odziv nastopajočih in obiskovalcev je 
bil zelo pozitiven. Dobile smo veliko 
pohval, predvsem za prijazne sprejeme 
in pomoč nastopajočim pri raznih 
zagatah ter za ureditev spremljevalne 
razstave.
Izredno sem zadovoljna, da smo 
mednarodni festival brez posebnih 
vnaprejšnjih izkušenj s tako velikimi 
prireditvami pripravili in izpeljali odgovorno in zelo kvalitetno.
Zame pa je bila posebna nagrada, da sem se po festivalu lahko spočila in v miru naspala, 
saj so obveznosti prireditve posebno zadnje mesece od mene zahtevale veliko skrbi in 
dela, dežurstva za računalnikom in telefonom ter bedenje globoko v noč. 



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.

ZAHVALA

Festival je za nami in kmalu se bo izteklo tudi to leto.
Rada bi se vam vsem zahvalila za vse, kar ste prispevali za uspešno delo naše univerze 
in še posebej za uspeh tega našega prvega festivala.
V letu, ki je pred nami, vam želim uspehov tudi v osebnem življenju, še posebej pa 
trdnega zdravja!

            Borjana
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Naše prostovoljke pomagaju tudi 
pri pripravah gostojoče gledališke 
skupine iz Ajdovščine.

V nedeljo, 
25. decembra 

je župan občine 
Škofja Loka 

mag. Miha Ješe 
podelil priznanje za 
prostovoljni projekt 

leta 2011 
prostovoljnim 

kulturnim 
mediatorjem v 

Loškem muzeju.

Čestitamo! 

Vsem bralcem E pošte želimo lepe 
praznike, veliko zdravja in sreče v 
novem letu!

  Nevenka, Mara in Rudi


