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Kako odgovorni državljani smo?

ZBIRAMO PODPISE V PODPORO NOVELI ZAKONA O VOLITVAH

Za več vpliva volivcev na dodelitev mandatov v DZ

Kot verjetno že veste, je Zveza društev upokojencev Slovenije začela zbirati 5000 
podpisov za pobudo spremembe Zakona o volitvah v Državni zbor RS. Zveza predlaga, 
da se uvede kombinirani volilni sistem, na osnovi katerega bi civilna družba, društva, 
nevladne organizacije in tudi stranke lahko neposredno predlagali in izvolili svoje 
kandidate. To bi bila izredna pridobitev za Slovenijo, saj bi volilci lahko izbrali kandidata 
v posameznem volilnem okraju. Danes te možnosti ni, saj v proporcionalnem sistemu 
volimo stranke in potem posredno človeka.
Temeljni namen predloga sprememb je vsakemu volilcu zagotoviti dva glasova. Ker je 
na volitvah leta 2011 kar 250 tisoč volilcev ostalo brez svojega predstavnika, bi s prvim 
glasom volilec izbral poslanca iz svojega volilnega okraja, z drugim glasom pa bi 
izbral politično stranko, ki naj sestavi vlado. Več o vsebini pobude lahko preberete spletni 
strani ZDUS www.zdus-zveza.si/...
1. Vsak volilec, ki želi predlog podpreti, mora izpolniti poseben obrazec in ga 
podpisati pred uradno osebo na upravni enoti. Prazen obrazec in primer 
izpolnjenega obrazca lahko dobite v našem društvu upokojencev. 

2. Obrazec mora biti izpolnjen čitljivo, v polje »rojen« pa je potrebno vpisati dan, mesec 
in leto rojstva. Priporočljivo je, da obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami.
3. Pri navedbi priimka in imena mora biti napisano ime, razvidno iz osebne izkaznice. Ne 
vpisujte imena, ki se uporablja v vsakodnevni rabi.
4. Overovljen obrazec najkasneje do 20. marca 2013 prinesite na društvo 
upokojencev ali ga pošljite na Zvezo društev upokojencev Slovenije, Kebetova  
9, 1000 Ljubljana. 

Pripis: Z PZDU Gorenjske smo prejeli obvestilo, da smo glede na zadnjo statistiko ZDUS 
z dne 25. 2. 2013 Gorenjci zbirali najmanj podpisov. Če se s pobudo strinjate, vas v 
društvu prosimo, da svoj podpis prispevate čimprej. 

  

VABILO NA ČAJ OB PETIH

V torek, 12. marca 2013, ob 17. uri 

Vas vabimo na Čaj ob petih
v Marinkino knjižnico Društva upokojencev Škofja Loka. 

Naš gost bo zdravnik, diabetolog Tomaž Camlek dr. med., 
ki je leta 2008 prejel zlati grb Občine Škofja Loka.

Hkrati bomo v galeriji Hodnik odprli razstavo Francke Pečar, 
ki ustvarja vezene slike in gobeline.

                    VABLJENI

www.zdus-zveza.si/
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
RAČUNALNIŠKE URICE - ZNAŠ, NAUČI DRUGEGA
Sonja Dolinar

V čem se dve fotki razlikujeta?
Kako nas je Zlata učila retuširanja. Bodite pozorni na dve fotki, ki se razlikujeta po tem, 

da je ena že retuširana (zbrisan je kabel računalnika in trakci od očal od obeh Stank), 
druga pa ne.

ZIMSKA IDILA četrtek, 21.2.2013 

Pogled skozi okno je razkril, da so se  vremenoslovci zmotili za šest ali sedem ur, saj so 
napovedali dopoldansko sonce na zahodnem delu Slovenije. Zdaj pa sneži, sneži, kar do-
bro sneži.
Kaj zdaj? Ali bodo naši Veseli pohodniki prišli na dogovorjeno mesto? Grem pogledat. Tam 
pa množica bolj ali manj znanih obrazov. Super! Mi smo res vztrajni.

Odpeljemo se skozi Poljansko dolino, mimo 
Žirov in naprej do Ledinskega Razpotja, kjer 
se začne načrtovana pot proti vasici Gore. 
Hodimo po zasneženi cesti, sneg pada na 
veliko, zato so si nekateri pohodniki pripravili 
dežnike, drugim je zadostoval anorak, ka-
puce pa so bile zagotovilo, da se nismo  
zlahka prepoznavali. Levo in desno, spredaj 

P0hodniki
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IZZIVI ZA RAZVOJ KULTURNEGA TURIZMA - STAREJŠI V AKCIJI
Borjana Koželj

Dobili smo povabilo na mednarodno 
strokovno srečanje, ki je potekalo 23. 
februarja 2013, v Loškem muzeju. 
Projekt z naslovom Izzivi za razvoj 
kulturnega turizma - Starejši v 
akciji, vodi Občina Škofja Loka in je za 
to pridobila evropska sredstva. 
Predavatelji so razmišljali o razvoju 
turizma, o turistični ponudbi v dolini 
Trento, v Freisingu, slovenski predavatelj 
pa nam je predstavil poti, kako muzej 
približati sodobnemu človeku. Naše 
društvo je predstavilo prispevek Društva 

ki jo pripravimo vsako leto, je bila tokrat 
vključena v okvir konference. Želeli 
smo, da bi se je lahko udeležili tudi člani 
delegacij sodelujočih pobratenih mest, 
vendar sta zaradi zelo slabih 
vremenskih razmer delegaciji iz 
Freisinga in iz italijanske doline odšli 
že v popoldanskih urah. Prireditev in 
druženje po njej pa je bila zelo všeč 
belgijskim predstavnikom.

upokojencev Škofja Loka in univerze za tretje življenjsko obdobje v Loškem muzeju, kjer 
delajo prostovoljni kulturni mediatorji.

PRIREDITEV V POČASTITEV KULTURNEGA PRAZNIKA IN PRAZNIKA ŽENSK, 

Nastop flavtistk Gimnazije Škofja Loka ►

in zadaj zasnežene smreke, poti, beli 
travniki, sem in tja kakšna hiša, no, tudi 
precej velike hiše. Celo kakšen avto je 
pripeljal, večinoma pa je bila cesta naša.
A smo srečali tudi atija, ki je peljal 
z vozičkom dojenčka na sprehod. Pa 
tam nekje je bil cel trop ovac v ogradi 
na prostem. Me prav zanima, kaj so si 
mislile, ko so gledale našo dolgo kolono.  
Na križišču zasneženih poti opazimo 
znak za Jelični Vrh, kjer imajo športni 
park »STARI ZEWNK«, za katerega je 
domačinka povedala, da je »tam dol, 
med drevesi«, a ga nismo videli. Ima pa 
zanimivo ime.

Več  tukaj

http://www.seniorji.info/IZLETI_IN_SPORT_Zimska_idila
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OBISK BELGIJCEV V PROSTORIH NAŠEGA DRUŠTVA 
Nadja Podgoršek

Pogovori in sodelovanje
V ponedeljek, 25. februarja, smo 
se nekateri člani Univerze za tretje 
življenjsko obdobje sestali z belgijskimi 
člani komisije za pobratenje iz Maas-
mechelna. Pogovori so potekali v smislu 
tesnejšega sodelovanja med našimi 
upokojenci. V soboto so se namreč 
udeležili konference pobratenih mest na 
Škofjeloškem gradu.
Vodja U3 Borjana Koželj jim je predstavi-
la široko paleto naših aktivnosti v okviru 
U3. Bili so pozitivno presenečeni in izred-
no navdušeni nad našo bogato in lepo 
urejeno knjižnico, kakor tudi nad vsemi 
našimi aktivnostmi, ki smo jim jih pred-
stavili. Na koncu smo jim razkazali še 
prenovljeno galerijo Hodnik, preštevilne 
pokale za športne dosežke naših 
športnikov in tudi program izobraževanja. 
Niso se mogli načuditi raznovrstnosti in 
velikemu številu tečajev, na katerih se 
lahko izobražujejo naši člani. Zelo pa jih 
je tudi presenetila informacija o številnih 
prostovoljcih na vseh področjih našega dela. Dogovorili smo se, da bomo naše sodelo-
vanje v prihodnje skušali čim bolj razširiti.

ZAČETEK KOPALNE SEZONE v IZOLI
Maruša Mohorič 

Letni koledar dogodkov in izletov v 
društvu je pester in zanimiv. Običajno se 
začne z obiskom v hotelu Delfin v Izoli, 
kjer kopalci in plavalci uživajo v bazenu 
s toplo morsko vodo, za en dan zapustijo 
domače ognjišče in srečajo svoje prija-
telje in znance.
V sredo, 27. februarja 2013, smo se 
odpeljali proti obali, mimogrede popili 
kavico in si privoščili zajtrk ali malico na 
Ravbarkomandi, kjer je za popestritev 
dneva malce snežilo, na poti proti obali 
pa se je nekajkrat pokazalo tudi sonce. 
Navdušeni kopalci so se odpravili v ba-
zen, nekateri le za urico, drugi za dve ali 
še dlje, posedeli v recepciji ob pijači ali klepetu. Kosilo je bilo precej obilno, zato smo si 
privoščili sprehod ob obali (da pogledamo, če so naše jahte na svojih mestih), čeprav je 
malce pihalo. A zrak je bil zelo osvežujoč, morski pač. Na poti proti domu smo se oglasili 
v Delamarisu, kjer je možno kupiti razne ribje in druge konzerve, pa še kaj. Ko smo se 
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poslavljali od prelepe Izole, je bil  lep sončen dan. 

O svojih občutkih in zakaj radi gredo na kopanje v hotel Delfin v Izoli, so povedali neka-
teri abonenti, pa tudi »novinec«, zadovoljni so in hvaležni društvu, ki lepo skrbi za 
članstvo.
Marija M.: »Na morje ne grem, v bazen v Izolo pa zelo rada, uživam v topli slani vodi.«
Marinka C.: »Všeč mi je v bazenu s toplo morsko vodo, kjer se lahko razgibam, pa tudi 
družba je dobra.«
Sonja K.: »Grem zaradi druščine, neklorirane morske vode, hrana je dobra, zrak v Izoli 
pa super – doma je pol metra snega, v Izoli pa sonce! Lep sprehod smo si privoščili po 
kopanju.«
Janez T.: »To je moj prvi izlet v Izolo z upokojenci. Super je bila voda v bazenu, lepo 
okolje, dobra masaža. Pika na i je bilo kosilo, sprehod ob obali, kjer smo videli rumene 
limone na drevesu. Lep je občutek, ko opazuješ prebujanje narave. Vse je bilo zelo v 
redu.«

S SONCEM PO IZOLSKIH POTEH   
petek, 1.3.2013  

Skoraj tri mesece je minilo od dneva 
ko smo se poslovili in dogovorili, da se 
znova vidimo, ko bo Pust opravil svoje 
delo. Kot že tolikokrat v teh dneh, smo 
se zbudili v mrzlo in megleno zimsko 
jutro. Mraz in sive koprene v zraku, na 
ulicah  pa kupi snega, kot da so se v 
igluje k nam skrivoma priselili Eskimi.

Toda na parkirišču pred vojašnico 
je bilo živahno. Obrazi so se iskali, 
veseli pozdravi, stiski rok in veselo 
pričakovanje. Točno kot švicarska ura 
smo se ob sedmih odpeljali proti 
Primorski. V jutranji prometni ko-
nici se je avtobus počasi premikal, 
živahen klepet v njem pa je spominjal 
na radoživost velemestne tržnice. V 
Šentvidu smo zavili proti morju.
Barje zavito v meglo prekriva debela 
snežna odeja. 

Več  tukaj

Spletne novice Od tu in tam je uredila Borjana Koželj, 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.

http://seniorji.info/IZLETI_IN_SPORT_S_soncem_po_Izolskih_poteh

