
Kaj smo naredili
v letu 2018

Spoštovani člani, dragi študentje 
univerze za tretje življenjsko obdobje, 

spoštovani občani!
Leto je naokoli in zopet vas vabimo, 

da delite z nami ponos in zadovoljstvo 
ob pregledu izpeljanih  programov,  

ki so nas vse obogatili.  
Z njimi smo želi priznanja  

tudi izven meja naše občine.
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Utrinek s predstavitve našega ŠK Begunci ali vas poznamo? na mednarodnem 
strokovnem posvetu Kako se izkušnja begunstva dotika naših življenj.

Skupaj se poklonimo vsem, ki so omogočili naše delo, in srčna hvala: mentorjem, 
študentom, donatorjem, staršem malčkov, DU Dragomer Lukovica in Log ter ob-

činski upravi za brezplačno uporabo prostora, oblikovalkama Jeleni Jančič Bobbera 
in Maji Tomazin ter lektorici Mojci Koren.

Zasnova in izvedba Društvo DVIG univerza za tretje življenjsko obdobje. december   2018
Spletno stran ureja Miha Drofenik, jr. Fotografije dogodkov arhiv DVIG, foto Marko Samec.

Lektoriranje Danica Jazbinšek, oblikovanje Maja Tomazin.

Ucenje brez razmišljanja je neplodno, 
Razmišljanje brez ucenja je nevarno. 
(Konfucij)
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Študijski krozki
Bralni krožek, mentorica Alenka 
Logar Pleško

Bližamo se koncu pravljičnega 
sedmega leta delovanja našega 
bralnega krožka – doslej smo na 
12. srečanjih spoznali 15 novih 
slovenskih avtorjev ( M. Mihelič, 
T. Golob, M. Pevec, M. Tomšič, 
I. Torkar, C. Vipotnik, A. Skubic, 
G. Babnik, A. Arko, D. Šarotar, 
M. Širok, D. Bauk, M. Kumerdej, 
M. Dolenc in M. Kunc Fritz) in 
tako zapolnili še nekaj praznih lis 
na zemljevidu slovenske književne 
ustvarjalnosti. Obenem pa smo 
prav s spoznavanjem novih lite-
rarnih praks utrjevali prepozna-
vanje motivnih in regionalnih po-
sebnosti, ki bogatijo našo knjižno 
produkcijo. Obravnavane avtorje 

smo dopolnjevali s pogovori o novostih na našem knjižnem trgu, z razmišljanji 
o tujih prevedenih delih, pa tudi o delih z drugih področij ustvarjanja.
 
Tudi letos smo dogajanje v krožku obogatili s strokovno ekskurzijo, ki so jo tokrat 
spet organizirali člani prijateljskega mariborskega kulturnega društva Studen-
ci, – in sicer v Prekmurje, kjer smo se srečali z dvema ustvarjalcema – Dušanom 
Šarotarjem in Ferijem Lainščkom. In tudi letos smo si spoznavanje sodobne lite-
rature obogatili še z nepozabnim literarnim večerom. Rezijanska pesnica Silvana 
Paletti nam je ob spremljavi Bogdane Herman res segla do srca z rezijansko srčno 
govorico v februarju, pozno jesen pa so nam ob petju Invalidskega pevskega zbora 
z Vrhnike še polepšale slike naše sokrajanke Emilije Erbežnik, ki smo si jih družno 
ogledali v Cankarjevem domu na Vrhniki.

Tako je tkanina slovenske besedne ustvarjalnosti, ki jo skupaj tkemo že sedmo 
leto, vse močnejša, vse bolj raznolika in vse bolj pisana. In ni ji še videti konca.
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Od pravljice do lutke, mentorica Vesna 
Kučan, so-mentorici Janja Vidmar in Karmen 
Poropat Melocco

  Za izvajanje tega ŠK smo letos uspeli pri-
dobiti državna in občinska sredstva. Zato 
smo lahko obogatili program s predava-

njem dr. Dragice Haramija za starše, v so-
delovanju z našo osnovno šolo. Staršem in 
učiteljicam je predstavila pomen branja za 
otrokov intelektualni in čustveni razvoj, 
na kaj morajo biti pozorni pri izbiri pra-
vljic in kako pri otrocih vendarle zbuditi 
željo po poslušanju »starih« slovenskih 

pravljic. Na delavnici s pravljičarjem Jožetom Pernačičem so otroci ustvarili 
prstno lutko. Otroke smo popeljali v Lutkovno gledališče Ljubljana. Otroci 
so ustvarili lutke iz pravljic Sapramiška, Muca Copatarica, iz štirih Pravljic iz 
Rezije ter novo literarno likovno delo.

Slovenska in svetovna stavbna 
dediščina, 

mentor mag. Dušan Kramberger

Dvanajst članov ŠK je na petih 
srečanjih spoznavalo kulturo 
koliščarjev pri nas in v Evropi, o 
tem, kako je potrebno pripraviti 
predloge za uvrstitev na Unescov 
seznam kulturne dediščine in o 
znaku evropske dediščine. Najbolj 
nas je navdušilo srečanje ŠK o 
mojstru Plečniku.
 Na kratko smo obudili svoje véde-
nje o mojstrovem ustvarjanju na 
Dunaju, v Pragi in Ljubljani. Bolj 
podrobno pa smo se seznanili z 

izbrano ljubljansko arhitekturo, ki je od januarja 2018 vpisana na UNESCO 
poskusnem seznamu svetovne dediščine.
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Živeti z rakom, pogovori z Darjo Rojec

Na sedmih srečanjih smo spoznavali in izmenjavali izkušnje obolelih in zdra-
vih: Kako pomembno je, kaj jemo in koliko smo telesno aktivni, ne samo 
potem, ko zbolimo, ampak tudi prej. Ali pa bomo res zamenjali posedanje na 
kavču za hojo in bolj skrbeli za pravo težo? Odgovorili vam bomo prihodnje 
leto. Darja, po poklicu kemičarka, ki se ves čas strokovno izpopolnjuje pri 
najbolj uglednih strokovnjakih, nam je tudi veliko povedala o tem, katera 
zelišča in hrano lahko uživamo, da podkrepimo zdravljenje uradne medicine, 
in katera so neprimerna za posamezne vrste raka. Članice smo tudi praktič-
no preverile svoje znanje pregledovanja dojk.

Tuji jeziki
Tečaj angleščine v dveh skupinah, mentorici Olga Drofenik. in Milojka Babšek

78 ur je sedem »starejših« študentov angleščine poglabljalo znanje anglešči-
ne na domu mentorice; sedem »mlajših « študentov pa v spomladanskem 

roku 42 ur in v jesenskem obdobju pet 
študentov 10 ur v Toscani.

Poseben podvig osmih študentov iz obeh 
skupin je bil enotedenski obisk Škotske, za 
katerega smo povsem sami pripravili pro-
gram in uredili vse rezervacije in plačila. 
Študentje so v brošuri We Did It Our Way 
opisali svoje vtise o obiskanih znamenito-
stih (glej spletno stran iold.si). 
Svojim sošolcem, ki niso mogli na Škotsko, je 
Milka podarila akvarele s škotskimi motivi.
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Tečaj španščine, mentorica Damjana 
Štifter. 

Učili smo se 45 ur. Spomladi smo zače-
li v velikem številu (osem študentov), 
jeseni pa nadaljevali kljub temu, da nas 
je ostalo samo pet. Je pa naše učenje 
zdaj res intenzivno.   

Tečaj francoščine, mentorica Tatjana Merc. 
V mali skupini štirih študentk, vse smo se nekoč 
učile francoščino, nekatere jo tudi redno upora-
bljajo, smo izpeljale 40 ur učenja. Le-to poteka na 
čisto poseben način: ob branju člankov, romanov, 
pesmi, poslušanju popevk osvežujemo in utrju-
jemo besedni zaklad, pogovorne spretnosti in 
slovnico. Delo v študijski skupini je intenzivno, 
od študentk zahteva dobro koncentracijo in kar 

nekaj samostojnega dela doma.  

Računalniški tečaj za starejše, mentor Marko Gerbec

Zavedanje, da pomeni neznanje raču-
nalništva družbeno odrinjenost in odvi-
snost, je med našimi starejšimi izjemno. 
V skupni akciji z obema upokojenskima 
društvoma smo uspeli privabiti v tečaj, 
ki ga je sofinancirala občina, dvainšti-
rideset starejših spomladi in trinajst 
jeseni. Študentje računalništva so spre-

jeli potrdila o usposabljanju, pripravljena v skladu s strokovnimi navodili 
resornega ministrstva. Na slavnostni prireditvi jih je podelil župan, Miran 
Stanovnik. 

Fotografski tečaj, mentor Nejc Saje

Tečaj smo izpeljali, kljub temu, da sta se ga udeležila samo dva krajana. Tako 
smo mnogi zamudili priložnost, da zvemo kaj novega o fotografiranju od svetov-
no priznanega fotografa, avtorja številnih nagrajenih spotov, filmov in risank. 

porocilo dvig 2018.indd   6 15. 12. 2018   09:58:34



Izobrazevalna srecanja
Izpeljali smo dve izobraževalni srečanji. 

Dr. Matjaž Gams

 je na podelitvi potrdil študentom za uspešno opravljen računalniški te-
čaj spregovoril o uporabi umetne inteligence in njeni vpetosti v vsakdanje 
življenje ter predstavil projekta interne televizije ter pametne ure za pomoč 
starejšim občanom. 

Dr. dr. Verena Vidrih Perko

je predstavila, kaj kulturno dediščino opredeljuje 
kot temelj človekovega védenja o sebi in o svojem 
kulturnem in naravnem okolju kot zakladnico 
neprecenljivih znanj in verovanj, pa tudi kot kon-

fliktno. Skupaj smo iskali odgovore na vprašanje, zakaj dediščine ne doži-
vljamo kot svojih lastnih korenin, brez česar bomo kot narod in skupnost 
izginili v globalizacijski poplavi. In skupaj smo razmišljali o tem, kakšen je 
naš odnos do naše lastne dediščine, ki čedalje hitreje izginja iz naših domov, 
vasi in mest.

Še posebej se nas je dotaknilo vprašanje, koliko poznamo vrednote, ki so jih 
oblikovali naseljenci v preteklih stoletjih na območjih, na katerih živimo kot 
slovenski govorci in tudi kot evropski državljani.  Poznavanje naših korenin 
naše življenje osmišlja, hkrati  pa nam tudi omogoča vsakodnevno odloča-
nje med tem, kaj je prav in kaj ni. To pa ni enostavno, saj nas vrednote tudi 
razdvajajo.  Od nas zahteva ne le znanje ampak tudi vsakodnevno presojo 
lastnih ravnanj in ravnanj peščice nosilcev kapitala. Ali smo do njihovih 
ravnanj kritični,  ali pa jim uspeva, da nas spreminjajo v poslušne in pasivne 
državljane? Na vprašanje študenta, ali je danes družina - mati, oče in otrok 
še vrednota, nam je predavateljica »nastavila ogledalo« - kaj nam povedo o 
tem »naše korenine«; in še dodala druga vprašanja: kaj nam pomeni lastna 
država, slovenski jezik, kaj nam pomeni biti moški, biti ženska. In o odgovo-
rih nas veliko razmišlja še zdaj.
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Revija pogovori z obcani,
četrta številka, urednica Alenka Logar Peško

Bogastvo vsakega naroda in kraja so ljudje. To misel ponavljamo, ker je prav, 
da jo prav vsi ponotranjimo. Še posebej pa tisti, ki imajo položaj in moč za 
spreminjanje vsakdanjega okolja, za prepoznavanje dobrega in za sprejema-
nje drugačnost in kritičnosti. 
V četrti številki revije boste opazili, da smo vrata odprli tudi mlajšim, tokrat 
Nejcu Sajetu. Je iz generacije poznih sedemdesetih let. To je povsem nova gene-
racija mladih, s povsem svojim pogledom na vse, kar se je v zadnjih desetletjih 
dogajalo, morda z drugačnimi pričakovanji in cilji za prihodnost. Brali boste o 
Francu Rusu, čigar družino je vojna za zmeraj ločila. Pa o družini Mirana Zorca, 
ki jo je vojna prav tako za zmerom zaznamovala. Njune zgodbe pripovedujejo o 
času, v katerem so ljudje živeli težko, preprosto in skromno, a so dokazali sebi in 
drugim, da znajo, zmorejo in hočejo spreminjati svoj položaj in stvari okoli sebe, 
da zmorejo razumeti in sprejeti drugačnost, brez zamer in maščevalnosti.

Pomoc ucencem, 
vodja Nika Gams

Pomoč je potekala pri slovenščini, angleščini in matematiki. Zanimanje 
učencev za pomoč je večje takrat, ko so napovedane pisne naloge ali pa spra-
ševanje. Nato pa na pomoč »pozabijo«. Kljub temu se lahko pohvalimo, da 
smo jim pomagali k uspešnemu zaključku razreda in s tem k brezskrbnim 
počitnicam. Lani so mentorji Nika Gams, Jožica Grdadolnik, Danica Jazbin-
šek, Darijan Novak in Tanja Prohinar izpeljali 150 ur učne pomoči.

Izobrazevanje clanov dvig-a 
in mentorjev programov-
Kot člani mreže slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje smo se udeležili 
strokovnega posveta z usposabljanjem za mentorje in vodje UTŽO ter razšir-
jene seje sveta mreže Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, z naslo-
vom: Vpliv skupinske dinamike in odnosov v študijskih skupinah na doseganje 
učnih ciljev, ki je potekal 16. oktobra 2018 v restavraciji Srednje šole Izola
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Sodelovanje dvig-a  
na obcinskih, nacionalnih in 
mednarodnih dogodkih

Naš ŠK Begunci ali vas pozna-
mo? je ponovno postal primer 
dobre prakse na mednarodnem 
strokovnem posvetu Andrago-
škega društva Slovenije »Kako se 
izkušnja begunstva dotika naših 
življenj«.  Posvet je na enem mes-
tu zbral vrhunske strokovnjake in 

praktike, ki se poklicno, aktivistično ali zgolj prostovoljsko ukvarjajo z mi-
granti in begunci. Naš ŠK je dopolnil teoretske poglede in izkušnje uglednih 

praktikov, ki pomagajo beguncem 
pri nas ali na tujih območjih. 

Naš ŠK je bil namreč edini primer 
pogleda z naše osebne ravni: pri-
poveduje o nas, o naših pogledih 
in občutkih na množična preselje-
vanja beguncev in migrantov. Kar 

nekaj misli iz našega ŠK je služilo za moto na velikem platnu kot izhodišče 
za plenarne prispevke. 
 

V ŠK Od pravljice do lutke so naj-
mlajši na Dan Očistimo Slovenijo 
na ustvarjalni način prispevali 
k ozaveščanju o pomenu skrbi 
za čisto okolje. V duhu akcije so 
za svoj literarno likovni izdelek 
uporabljali star časopisni papir. 
in ustvarili likovno literarno delo 
Žalostni medved. 
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Vseslovenski festival nevladnih organizacij LUPA 

je namenjen promociji do-
sežkov slovenskega nevla-
dnega sektorja. Na festivalu 
se je na stojnicah na Pre-
šernovem trgu in Tromo-
stovju naše društvo DVIG 
predstavilo s študijskimi 
krožki in revijo Pogovori 
z občani. Mimoidoče so še 

posebej navdušili brošura o lipi in revija Pogovori z občani. 

Teden vseživljenjskega učenja (TVU)

TVU je najvidnejša ma-
nifestacija na področju 
izobraževanja in učenja v 
Sloveniji. V njem na stotine 
ustanov, skupin in posame-
znikov promovira pomen 
učenja. Osrednji dogodek 
je nacionalno odprtje TVU. 
Na njem podeljuje nacio-

nalna priznanja Andragoški center Slovenije. Dobitniki priznanj so navdu-
šujoči zgledi ljudi ali ustanov, ki z učenjem in znanjem spreminjajo sebe, 
izboljšujejo svoj položaj in pozitivno vplivajo na okolico. 
V DVIG-u smo pripravili srečanje z Emilijo Erbežnik, dobitnico priznanja 
ACS 2017. 

Naloge, izpeljane v manjšem obsegu od načrtovanega

Študijski krožek Po poteh vodnih virov. 

V prijavi za pridobitev sredstev na državnem razpisu smo načrtovali, da 
bodo člani ŠK raziskovati vodne vire v naši občini, zapisovali zgodbe o 
vodnjakih, jih javno objavili v tiskanih in elektronskih medijih, predlagali 
oblikovanje informativne table za označevanje nekdanjih in še uporabljanih 
vodovodov, vodnjakov in korit. Načrtovali smo tudi predavanja na tematiko 
voda ter organizacijo medgeneracijskih ogledov predstavljenih vodnih virov. 
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Žal na razpisu nismo bili uspešni, zato smo letos izpeljali nalogo le v manj-
šem obsegu. Uspelo nam je pripraviti opisne in slikovne predstavitve za  
našo spletno stran in za Naš časopis o treh vodnih virih: 

Nekdanje korito Pr̕ Rus, akvarel, Emilja Erbežnik, 2018

• na Lukovici, kjer smo opravili intervju s potomcem lastnika prvega 
vodnjaka na domačiji
• na začetku Poti na Poljane, kjer smo tudi opravili intervju in pridobili 
slikovno gradivo. Ta vir je pomemben. »Minimalna izdatnost zajetja je okoli 
1l/sek, kari bi zadostovalo za oskrbo s pitno vodo v izrednih razmerah za 
približno 1500 ljudi
• nekdanje korito pri kapelici v Dragomeru, o katerem so nam nekaj pove-
dali že teta Tončka v 1. številki revije Pogovori z občani in drugi staroselci. 
Ker fotografije nismo uspeli dobiti, se je naši prošnji odzvala Milka Erbežnik 
in nam korito narisala v akvarelu.  

Pripravljen imamo zemljevid in fotografije lokalnih zajetij v Dragomeru.
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Vecer z Milko Emilijo Erbeznik 
»Milkina življenjsko zgodba ponuja ideal, kako v slabih življenjskih in ma-
terialnih pogojih ter nespodbudnem delovnem okolju ustvarjati duhovno 
veličino in ekonomsko blagostanje: Tako da najprej odkrijemo svoje poten-
ciale in smo se nato tudi pripravljeni odpovedati trenutnim ali kratkoročnim 
koristim in vlagati svoj čas in denar v razvoj teh potencialov. Za priznanje 
jo predlagamo predvsem zato, ker želimo pri ljudeh prebuditi spoznanje 
in zavedanje, da zmorejo, podobno kot Milka, spremeniti svoje življenje v 
zgodbe o zadovoljstvu, sreči in uspehu v vsakdanjem življenju in na delov-
nem mestu. Ves čas se je zavedala, da ji nove priložnosti odpira le znanje in 
veliko vlaganje v učenje,« je samo nekaj utemeljitev v DVIG-ovem predlogu 
za nacionalno priznanje. 

Dobitniki nacionalnih priznanj ACS 
za promocijo učenja in znanja odra-
slih, 2017, foto Marko Samec

Milka je priznanje dobila za vlaganje v lastno učenje in zato, ker svoje znanje, spret-
nosti in svoje izdelke nesebično razdaja med ukaželjne, potrebne pomoči, ljubitelje 
vsega lepega. In zato, ker je dala našemu okolju nepozaben kulturni pečat. 
Večer z Milko je bil posebno doživetje za več kot 50 sokrajanov, ki cenimo 
njeno ustvarjalnost na mnogih področjih, radi jo poslušamo, radi smo z njo, 
kjerkoli se pojavi. Najprej smo si ogledali njen video portret, ki sta ga prip-
ravila naša sokrajana Darijan Novak in Nejc Saje, spremljali pogovor med 
Darijanom in Milko in na koncu obujali spomine na vse, kar je Milka storila 
za posameznike, društva in naše vsakdanje okolje. 

(Milka) »Je kot studencek. Nenehno zubo-
ri in nikoli ne presahne. Tisti, ki so ob 
njej, preprosto zajamejo toliko, kot potre-
bujejo za svojo dušo« (Dragica Krašovec).
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