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Z Občasnikom vzdržujemo stike in vas seznanjamo z našim delom, ki kljub vsemu ni obstalo.

Informacijska točka je vzpostavljena.
1. junija 2022, v sredo, je bil uspešen dan. Že ob devetih so se zbrale prostovoljke skupine
Starejši za starejše, da so prevzele gradivo - zgibanko, ki ponuja starejšim možnost, da
ohranijo samostojnost in ne čakajo na pomoč sorodnikov, ki imajo že sami dovolj skrbi.
V zgibanki so telefonske številke, ki jih starejši pogosto potrebujemo, na telefonski številki
080 22 61 pa se bo oglasila Tanja Nikolić, ki bo v pomoč tudi tistim, ki niso vešči uporabe
računalnika ali ga sploh nimajo. Povezala nas bo s prevozniki, posredovala nam bo
informacije o obisku pri zdravniku, glede dostopnosti do zdravil in pripomočkov ali o pomoči
na domu.
Ob 11. uri pa smo Informacijsko točko predstavili na srečanju z novinarji.
Da bi novica dosegla vse starejše v naši občini prosim za pomoč tudi vse vas, ki
berete naš OBČASNIK. Zgibank imamo dovolj. Zelo pomemben pa je pristop, pogovor,
razlaga. Novica je veliko vredna, če jo posreduje nekdo, ki ga poznamo in mu zaupamo.

Tovarna zdravil Krka nam je odprla vrata
Majda Puhar Kovač
V soboto, 14. maja 2022 smo se člani Univerze za tretje življenjsko obdobje iz vse Slovenije v
11 skupinah udeležili Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva na dan odprtih vrat podjetja.
Krka se je v skoraj sedmih desetletjih utrdila na položaju enega vodilnih generičnih
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farmacevtskih podjetij. Z njenimi zdravili se vsak dan zdravi več kot 50 milijonov bolnikov. V
tovarnah v Sloveniji, Nemčiji, Ruski federaciji, Ukrajini, Hrvaški in na Kitajskem proizvedejo
več kot 16 milijard tablet na leto. Njihova največja vrednota je znanje. Pred novim
najmodernejšim obratom za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol2 je tako kip deklice z
rastočo knjigo. Več kot 50% zaposlenih ima univerzitetno izobrazbo in 200 doktorat znanosti.
V notranjosti je fotografiranje prepovedano, res škoda, kajti ogledali smo si tehnološko
dovršeno proizvodnjo z vertikalnim pretokom materiala, vse računalniško vodeno in
transportom v sedmih etažah. Samo skladišče s popolnoma avtomatiziranimi tremi dvigali je
visoko kot 11 nadstropna stolpnica! Predstavili so nam razvoja farmacevtskih izdelkov, nato
pa smo bili deležni brezplačne meritve holesterola, krvnega sladkorja in tlaka. Pričakala so
nas darilca in skupinsko slikanje. V največji dvorani nas je sprejel tudi predsednik uprave in
generalni direktor Jože Colarič, ki je v skoraj enourni predstavitvi podjetja, delovanja,
rezultatih in planih s svojo strokovnostjo, neposrednostjo in duhovitostjo navdušil prav vse.
Podatki so res neverjetni in k njim prispeva tudi njihova skrb za vse zaposlene, katerih
povprečna starost je 38 let, 60% vseh je žensk, kar 49% jih je na vodilnih položajih. Z
donacijami in skrbjo za okolje pa skrbijo tako za zaposlene kot za okolje. Imajo svojo sekcijo
trim kluba in več kot 50 let svoj pevski zbor. Na koncu smo lahko s popustom kupili zdravila
brez recepta, v ločenem šotoru pa nas je čakala bogata kulinarična pogostitev. Ne morem pa
tudi mimo odlične organizacije ter neverjetne prijaznosti in gostoljubnosti vseh zaposlenih, ki
so nas gostili, vodili in sprejemali ves dan. Velika hvala!

ŠIRIMO OBZORJA
Ogled Trsta
Majda Puhar Kovač
Se spomnimo obiskov Trsta v naših mladih letih? Ni nas zanimala lepota ali zgodovina
mesta. Šli smo po kavbojke, pralni prašek, nekaj česar pri nas nismo imeli. Danes pa
gremo na izlet kar v dveh skupinah (41 udeležencev)

Trst je mesto, ki je v preteklem stoletju
zaznamovalo zgodovino veliko Slovencev in
še danes za nekatere velja za »kraj
nesrečnega imena«. Znameniti openski
tramvaj med Opčinami in trgom Oberdan na
žalost ne vozi več, zato smo to pot opravili
kar z lokalnim avtobusom.

Središče mesta, njegove najpomembnejše ulice, trge in stavbe ter njegovo zgodovino nam je
v dvournem vodenju predstavila zamejska Slovenka, vnukinja priznanega slikarja Lojzeta
Spacala. Ogled smo pričeli na Oberdanovem trgu, poimenovanem po Vilhelmu Oberdanu, ki
je leta 1918, ko je bil na obisku Trsta cesar Franc Jožef, nanj, sicer neuspešno, organiziral
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atentat. Bil je zaprt in kasneje so ga obesili. Za takratno Avstro Ogrsko je bil seveda terorist,
za Italijo pa še danes heroj. Na tem trgu je Marija Terezija dala postaviti bolnico, ki jo je njen
sin Jožef kasneje spremenil v kasarno. V njej je služil domovini tudi naš pesnik Dragotin Kette
in tam tudi zbolel za jetiko, umrl pa le par let kasneje v Cukrarni.
Zgodovina mesta je bogata in zelo veliko podatkov in zanimivosti smo izvedeli.
Narodni dom je zopet slovenski.
Ogledali smo si sedaj zopet slovenski Narodni dom, delo arhitekta Maksa Fabianija, ki so ga
julija 1920 v t.i. tržaški kristalni noči črnosrajčniki požgali. Zgradili so ga med letoma 1901 in
1904 in je bil takrat ena najbolj modernih zgradb, prva stavba z dvigalom v mestu, s kavarno,
hranilnico, koncertno dvorano. Predstavljal je najpomembnejši simbol slovenske kulturne,
gospodarske in politične dejavnosti v Trstu. Tega dogodka se je živo spominjal tudi pisatelj
Boris Pahor, ki je bil doma v bližini in je kot otrok vse to videl.
Napad proti tržaškim Slovencem pa ni bil omejen samo na požig Narodnega doma, temveč je
zajel tudi vse druge jugoslovanske zavode in ustanove. Leta 1923 so fašisti popolnoma
prevzeli oblast in prepovedano je bilo govoriti, pisati slovensko. Spremenili so tudi vsa
slovenska imena krajev.
Kot vemo, je oktobra 2021 italijanska vlada z dekretom Narodni dom vrnila slovenski narodni
skupnosti, zato smo bili kar malo razočarani, da poleg italijanske in evropske zastave na njem
ne visi tudi slovenska zastava.
Še mnogo zanimivosti smo izvedeli in po ogledu se je prileglo kosilo v imenitni restavraciji, ki
daje občutek, da si vstopil v razkošen čas Avstro Ogrske.
Zanimivo doživetje je bil ogled razstave o življenju in delu mehiške slikarke Fride Kahlo, z
naslovom Kaos v notranjosti, ki prikazuje njeno kratko, a težko in trpko življenje, njene
fotografije, pisma, dnevnike, obleke, njeno posteljo in mavčne korzete, s katerimi je zaradi
hudih poškodb hrbtenice v mladosti morala živeti vse do smrti. Predstavljen je tudi njen
ljubezenski odnos s slikarjem Diegom Rivero, na žalost pa le ena njena originalna slika.
In na koncu: Hvala organizatorki Eli!

7. junija 2022 izlet v Maribor
Majda Puhar Kovač

In še zadnji izlet Društva U3 v tem študijskem
letu. To pot s hitrim vlakom v Maribor, zeleno
mesto ob Dravi, obdano s sedmimi griči (tako
kot Rim!).
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Najprej kavica, nato pa odlično voden ogled mesta z glavnimi znamenitostmi in zanimivimi
štajerskimi zgodbami: mimo Trga Borisa Kidriča, stanovanja Leona Štuklja in stavbe Mestne
občine do Trga generala Maistra s 1.Gimnazijo, nato do Trga svobode s spomenikom NOB,
delo kiparja Slavka Tihca, ki so ga takoj poimenovali Kodjak (po TV nadaljevanki v
osemdesetih). Nato mimo mariborskega gradu, frančiškanske bazilike in pogleda na Piramido
do Grajskega trga s Pokrajinskim muzejem, Florjanovim znamenjem ter kavarne Astoria.
Sledil je sprehod in ogled Slomškovega trga s stolno cerkvijo sv. Janeza Krstnika, v kateri je
Slomšek tudi pokopan, tu je tudi SNG Maribor in sedež Pošte Slovenije. Nato pa do lepo
obnovljenega Glavnega trga s kužnim znamenjem, vodometom in več kot 500 let starim
Rotovžem. Po Židovski ulici smo prišli do njihove sinagoge in Vodnega stolpa, iz starega
obzidja je lep razgled na Dravo in Pohorje s smučišči v ozadju, spredaj pa na Medicinsko
fakulteto in Europark. Seveda brez Lenta in ogleda najstarejše trte na svetu ni šlo, po dobrih
2,5 urah pa nam je res že prijalo hladno pivo in kosilo v obokani pivnici Stari kozel. Po kosilu
pa v največjo klasično tunelsko vinsko klet v srednji Evropi Vinag z degustacijo njihovih vin. In
že je bilo treba nazaj na vlak, kjer smo že zbirali predloge za izlete v naslednjem letu ...
Super izlet, hvala organizatorki Eli!

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA že 27 let – promocija
izobraževanja

Sodelujejo vsi, ki se zavedajo pomembnosti izobraževana in ponujajo svoje programe.

Slogan: ‘Slovenija, učeča se dežela’
Pestro dogajanje je potekalo tudi v
Škofji Loki in mi smo sodelovali s
ponudbo svojih delavnic
15. maja 2022 na Mestnem trgu na
TRŽNICI ZNANJA.
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17. maja 2022

Zdrava hrbtenica
Mentorica Anja Koželj je na teoretičen in
praktičen način predstavila, kako poskrbeti za
zdravo hrbtenico. Delavnica je potekala pod
krošnjami dreves na Partizanski cesti 1.
Udeležilo se je 9 naših članic.

19. maja 2022

Računalniška delavnica
Delavnico je vodil mentor Domen Kokelj.
Slušatelji so se naučili: kako poiskati
turistično namestitev, e-storitve v zdravstvu,
trgovini in računalniške pasti. Udeležilo se je
10 naših članov.

20. maja 2022

Beremo dobre knjige
Recitacija pesmi Srečka Kosovela
Z Elo Dolinar recitiranje pesmi ob 10.30 pod
krošnjami dreves na Partizanski cesti.
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26. maja 2022
Razstava zelišč z domačega vrta
Zelišča so prinesle naše članice in mentor
študijskega krožka Miran Kavčič.

V naslednji številki Občasnika bo objavljen program za poletno
univerzo in za novo študijsko leto 2022/2023

Za Občasnik je gradivo zbrala Tanja Nikolić.

Pišite nam
loka3univerza@gmail.com
krozki.loka.u3@gmail.com

Poiščite nas na:
spletna stran Društva U3
FB Društva U3

Za Občasnik Borjana Koželj
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