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»KDOR SE NAUČI NOVEGA JEZIKA, 
SI PRIDOBI NOVO DUŠO.« 

RAMON JUAN JIMENEZ



Bilo je tako lepo, da ni moglo večno trajati. 
Hodili smo k želenim krožkom in čudovite so 
bile Popotne malhe. Na pohodih so se nam 
odpirali pogledi na neznane kotičke domovine. 
Ob torkih so bile redne delavnice z bogatimi 
vsebinami. Bilo je obdobje bogatih doživetij.  

Po aktivnostih smo se zadrževali še na druženju in kavici. Kar naenkrat 
in nepričakovano se je pojavil nebodigatreba: virus. Pa smo našli 
drugačne načine za izvajanje naših dejavnosti. Le druženja smo 
pogrešali. Pravijo, da smo ljudje družabna bitja. Pa smo se navadili 
živeti z virusom, druženja bomo obnovili in spet bo lepo. Trenutno so 
razmere takšne, da lahko optimistično zremo v prihajajoče mesece, 
zaključek tega in pričetek novega študijskega leta.

Za konec pa še misel: 

Na naši televiziji so pričeli z novo oddajo ob petkih zvečer namenjeno 
naši generaciji. Imenovali so jo: Ah, ta leta. V prvo oddajo so povabili 
predsednico slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje, kar je 
lepo priznanje njej in našim univerzam. Ustvarjalcem oddaje pohvala 
in veliko uspehov !

Vam pa ZDRAVJA in SREČNO!

Viktor Uhan, 

član UO UTŽO Trebnje
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Poslušali smo

V začetku februarja smo ob kultur-
nem prazniku na virtualno druženje 
povabili Slavka Podboja. Svoje prve 
korake na odru je naredil že v Osnov-
ni šoli v Žužemberku, pozneje je med 
drugim deloval v odmevni skupini Mo-
dra kronika ter bil dolgoletni vodja Tre-
banjskega okteta. A verjetno je najbolj 
prepoznaven kot voditelj raznovrstnih 
dogodkov in pisec besedil za narodno-
zabavne skupine.  
Slavko nam je zaupal zanimive zgodbe iz zakulisja, 

ki dokazujejo, da si za dobro delo velikokrat nagrajen 
povsem drugače kot (le) z denarjem. Največja nagrada 
so pristni, prijateljski stiki z velikimi ustvarjalci, kot je 
bil Lojze Slak. Za Slakovo, skoraj ponarodelo skladbo 
Čebelar, je Slavko Podboj napisal besedilo. In še ved-
no je presenečen ter presrečen, da so ljudje to pesem 
tako zelo vzeli za svojo. V vseslovenskem merilu ostaja 
odmevna tudi prireditev Boš videl, kaj dela Dolen'c, 
ki jo je Slavko pomagal soustvarjati. Poudarja, da se 
je ta zgodba končala, a da je Slakova zapuščina velika 
in mlajšim ponuja dobro izhodišče za nove dogodke. 
Odlične temelje za kulturo v Temeniški in Mirenski 
dolini pa je, kot je poudaril, postavil Stane Peček, ki se 
je nedavno poslovil. Ob spominu nanj ostajajo njego-
ve izjemne uresničene ideje, kot so Mokronožci, med-
narodni festival ustnih harmonik »(ah), Te orglice«, 
Razhodnja, Lažnivi Kljukec in številne druge. 

Luka Bregar

SLAVKO PODBOJ: POVEZOVALEC VSEGA DOBREGA, 
PISEC BESEDIL IN VODITELJ RAZLIČNIH DOGODKOV 
(PROSLAVA ZA 8. FEBRUAR)
(1. 2. 2022) 

foto: osebni arhiv Slavko Podboj 

Slavko, ki se približuje 70. rojstnemu dnevu, je 
med drugim s Henčkovimi godci nastopal v Kanadi 
in Združenih državah Amerike. Ta izkušnja mu je po-
udarila zavedanje, na kaj vse smo Slovenci ponosni 
doma in na tujem. Hvaležnost za naravne danosti pa 
izrazita z ženo vsakič, ko se z avtodomom vračata z 
dopusta v domače Trebnje. Slavko še vedno rad stopi 
na oder za tiste, ki so mu blizu. V teh časih najbolj 
pogreša kulturo dialoga; najprej bi jo morali, kot pra-
vi, oživiti najvidnejši predstavniki države; saj se po-
manjkanje sposobnosti poslušanja in razumevanja z 
najvišje ravni postopno prenaša med običajne ljudi. 

Hvaležni smo, da nas je Slavko Podboj sprejel v svo-
jo zakladnico iskrivih misli in spominov odmevnih 
kulturnih ustvarjalcev, med katere spada tudi sam.



Kreativnost je lepa čednost. Omogoča 
nam iskanje novih rešitev, kadar sta-
re ne delujejo več; da najdemo druge 
možnosti, kadar so prve izčrpane; da 
si odpremo deset novih vrat, kadar se 
nam prejšnja zaloputnejo, in se usme-
rimo k dobremu, ne da brskamo po sla-
bem. Kar pa je najlepše pri kreativno-
sti: lahko se je priučimo ter se pri tem 
tudi zabavamo. 
Dolgoletni trud in predanost, radovednost in želja 

po učenju sta jo pripeljali do ekskluzivnih licenc za 
treniranje tehnik razmišljanja in delovanja po dr. 
Edwardu de Bonu. To je do: 

- učinkovitega in usmerjenega, konstruktivne-
ga in kreativnega, sistematičnega in sodelovalnega 
razmišljanja in delovanja, primernega za reševanje 
težav, izboljšavo postopkov ter vodenje sestankov, 
ljudi in projektov: ŠEST KLOBUKOV RAZMIŠLJANJA.

- ustvarjalnega razmišljanja, primernega za na-
merno generiranje čim večjega števila čim bolj sve-
žih alternativ, idej in konceptov: LATERALNO RAZ-
MIŠLJANJE.

- lateralnih orodij za namerni trud v smeri po-
slovnega poenostavljanja in za boj proti vsakodnev-
ni zakompliciranosti: ENOSTAVNOST V RAZMIŠLJA-
NJU (ena od petih v Evropi, ena od 15-ih na svetu).

- neposrednega poučevanja razmišljanja osnov-
nošolskih in srednješolskih otrok: METODA CORT, 
COGNITIVE RESEARCH TRUST (skupaj z mag. Boja-
no Tancer).

Tehnike razmišljanja uči in trenira na delavnicah, 
ki jih organizira za podjetja, šole in motivirane posa-
meznike.

KREATIVNOSTI SE LAHKO 
PRIUČITE 
(15. 2. 2022) 
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Poslušali smo

Nastja Mulej

O PREDAVATELJICI:

Nastja Mulej je magistrica komuniko-
logije, univerzitetna diplomirana eko-
nomistka in univerzitetna diplomirana 
sociologinja, specialistka za uspešno re-
ševanje težav, ustvarjalno soočanje z iz-
zivi, učinkovito vodenje ljudi, sestankov 
in projektov, timsko sodelovanje in več 
enostavnosti pri delu.

foto: Tadej Kreft, Kraftart 



Črna gora in Albanija, državi na jugu 
Balkanskega polotoka, ponujata v času 
pandemije covida-19 in vseh omejitev, 
povezanih z njo, pravo evropsko avan-
turo. Deželi sta zaradi svoje zemljepi-
sne lege in pestre zgodovine domovini 
različnih kultur in religij, predvsem pa 
se ponašata s preprostimi, ponosnimi 
in iskreno prijaznimi ljudmi. 
V sklopu potopisnega predavanja smo spoznali 

svetovno znan Gorski kotar, največje jezero Balkana 
– Skadarsko jezero in čudovite planine in gore sever-
ne Črne gore. Preko albanskih Alp, kot tudi rečejo 
gorovju Prokletije, smo se podali v deželo tisočerih 
bunkerjev, ki opominjajo na neke druge čase, čase, 
ko je v Albaniji vladal Enver Hoxha. Če je v zadnjih 

Matjaž Corel

ČRNA GORA IN ALBANIJA 
PONUJATA PRAVO 
EVROPSKO AVANTURO 
(22. 2. 2022) 

letih postala Albanija prepoznavna zaradi svoje ču-
dovite obale, pa ponuja radovednemu turistu še bi-
stveno več. Od starodavnih otomanskih mest, pa vse 
do neokrnjenih gorskih vršacev in prelepih jezer, kot 
sta Ohridsko in Prespansko jezero.

Poslušali smo
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foto: Matjaž Corel
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Tina Plazar: 

Štiri leta se že srečujemo na krožku angleščine in v 
tem času se je nabralo kar nekaj zapiskov in veliko 
delovnih listov. Koliko znanja smo uspeli spraviti v 
naše spomine? Mislim, da kar nekaj že znamo, še 
več bi, če ne bi bil proces pozabljanja tako vztrajno 
prisoten. Ampak kljub temu je učenje tujega jezika 
učinkovito, glede na to, da  krožek v enem šolskem 
letu poteka 30 pedagoških ur. Če to pretvorimo v 
dneve, ugotovimo, da vse ure ne znesejo niti ene-
ga dneva. K temu je potrebno prišteti še naše delo 
doma, saj nam Lea pridno pošilja delovne liste z va-
jami. Skupina je glede članstva v tem času dožive-
la kar nekaj sprememb. Nekateri se vključujejo za 
krajše obdobje, drugi za malo daljše, le tri članice 
vztrajamo od samega začetka, vendar smo uspeš-
ne pri gradnji vedno nove skupnosti. Skupina ne 
pomeni samo učenje tujega jezika, skupina je tudi 
gradnja prijateljskih odnosov, veselje do druženja, 
premagovanje osamljenosti, utrjevanje samozaves-
ti, uresničevanje izzivov in načrtovanje, kaj vse še 
bomo doživeli skupaj. To pa v naše življenjsko ob-
dobje vnaša svežino, veselje in radost. Meni je žal 
za vse, ki so nas zapustili, sploh za zadnje odhode 
Danice, Jelke in Lojzke, ki jih  pogrešam. Veselim 
pa se vsakega novega člana v skupini. Letos sta se 
nam pridružili Majda ter Jožica in spet nas je šest 
oz. z našo Leo pravljičnih sedem. Tudi v letošnjem 
letu delamo preko Zooma. Ta oblika je postala pri-
ljubljena, pogrešamo sicer naše kofetkanje, vendar 
spremembe so na vidiku. Ugotavljamo, da je vsako 
leto naše učenje bolj poglobljeno in razširjeno. Ja, 
Lea, good work, well done. 

Jelka Hlebec: 

Spet je naokrog naše študijsko leto. Znova čisto dru-
gačno kot prejšnje. Veliko novega smo se naučile, pa 
tudi starega ponovile. Zdaj, po že mnogokrat slišanih 
enih in istih vsebinah – hvala Lea za potrpežljivost 
– se mi že dogaja, da z gotovostjo vem, o čem se po-
govarjamo. Angleščina je ena taka izmuzljiva zadeva 
oz. jezik. Obstajajo pravila, ki vedno držijo, razen v 
izjemah, ki jih je veliko. Pa se znajdi. Mogoče so zato 
odnehale tri naše sošolke, ampak imamo dve novi in 
karavana gre dalje.

Prispevki članov UTŽO

Majda Zore: 

Želja, da izpopolnim znanje angleščine, se mi je iz-
polnila lani, ko sem se vpisala v tečaj. Čeprav učenje 
poteka preko Zooma, mi je čisto v redu. S sošolkami 
smo se dobro ujele, Lea pa je super. Dobro razlaga, 
je prijazna in vedno dobre volje. Upam, da se jeseni 
spet vidimo, še prej pa na kavici. 

Jožica Samide: 

Po upokojitvi pred dvema letoma sem se odločila za 
tečaj angleščine v sklopu UTŽO Trebnje. Tečaj pote-
ka preko Zooma, na kar sem se navadila, vendar si 
želim  srečanja v živo. Znanje, ki ga bom pridobila, 
mi bo koristilo za potovanja v tuje kraje, kamor si 
želim in jih načrtujem za prihodnost. Se pa trudim 
biti čim bolj aktivna na vseh področjih, hodim, ko-
lesarim, vrtnarim in uživam z družino in prijatelji. 

Majda Kužnik: 

Že drugo leto se učimo angleščino preko Zooma. 
Jaz sem nad tem načinom navdušena. Če nam je 
covid-19 prinesel kaj dobrega, je od tega sigurno ta 
aplikacija. Časovno je tak način ugoden in meni ni 
treba z avtom v Trebnje. Zelo dobro je, da nam Lea 
pošilja gradivo že med tednom za naslednje srečanje. 
Tako lahko delamo doma in potem na uri preverimo, 
če smo naredili prav in koliko znamo. Mislim, da na 
tak način naredimo več, kot smo prej v učilnici. Za-
nimivo je tudi, da se skoraj  vsako uro oddaljimo od 
načrtovane teme in teorijo povežemo z dogodki, ki 
nas spremljajo v vsakdanjem življenju. Pravimo, da 
se tako pripravljamo na obisk Londona. Naša učite-
ljica Lea je vedno pripravljena odgovarjati na naša 
vprašanja in nam pomagati, če imamo kakšno težavo 
v povezavi z angleščino. Želim si, da bi tudi v prihod-
nji sezoni lahko spremljala krožek preko računalni-
ka, saj lahko željo po druženju in klepetu uresničimo 
na kakšni kavici v živo.

Karolina Duh: 

Najprej bi se rada zahvalila naši učiteljici Lei za ves 
trud in prijaznost, ki ju vlaga v nas in nas vzpodbuja 
k učenju kljub našim letom. Obenem se zahvaljujem 
tudi CIK-u, da nam omogoča predavanje preko Zoo-
ma, ker mi to zelo odgovarja. Če bi bila predavanja 
na CIK-u, se teh ne bi mogla udeleževati zaradi po-
škodbe. Hvala tudi Martini Podlesnik za nemoteno 
delovanje Zooma in njeno pomoč.

(Angleščina IV)

Z LEO SE UČIMO ŽE 
ČETRTO LETO



Novo študijsko leto se je začelo obetavno. 
Srečanje je bilo v živo. Žal so se epidemiološke 
razmere hitro slabšale in že naslednje srečanje 
ter vsa nadaljnja so bila preko Zooma. Za ne-
katere naše člane je to predstavljalo oviro in se 
niso več vključili. Ostalo nas je samo pet naj-
bolj vztrajnih z dovolj močno notranjo motiva-
cijo. Delo preko spleta ima svoje prednosti in 
tudi slabosti, vendar je zdravje na prvem mes-
tu, saj spadamo v skupino ogroženih.
Letos je naša mentorica Lea posvetila preda-

vanja uporabnosti jezika na potovanjih. Vadili 
smo situacijske dialoge pri osnovnem vzposta-
vljanju stikov, kot so pozdravljanje, poslavlja-
nje, vljudnostno obnašanje na prevoznih sred-
stvih. Izbirala je vsebine, ki nam bi omogočile 
osnovno komuniciranje na ulici, v restavraciji, 
hotelu, trgovini. Dotaknili smo se tudi zdravja, 
oziroma problemov z zdravjem in osnovnih iz-
razov, ki bi nam lahko prišli prav v lekarni ali 
pri zdravniku.
Pri slovnici smo obravnavali Present Simple, 

Present Continuous, zanikanje, vprašanja in 
trditve v obeh časih, števne in neštevne samos-
talnike, there pri uporabi opisovanja. Lea se je 
trudila in nam popestrila usvajanje novih vse-
bin, in predvsem utrjevanje že obravnavanih 
z različnimi pristopi, igrami in interaktivnimi 
vajami.
Komaj čakamo, da se razmere izboljšajo in 

bomo lahko odpotovali v tujino ter v praksi 
preizkusili svoje znanje angleščine.
Naša motivacija za učenje angleščine niso 

samo potovanja, druženja, preganjanje dolg-
časa. Zavedamo se, da je učenje jezikov mož-
ganski fitnes. Ohranja sposobnost za razvoj 
spretnosti, varuje pred kroničnimi boleznimi 
možganov v starosti in spodbuja njihovo fleksi-
bilnost.

UČENJE ANGLEŠČINE 
JE TUDI MOŽGANSKI 
FITNES

Dragica Hazdovac

V šolskem letu 2021/2022 se nadaljevalnega teča-
ja angleščine redno udeležuje 9 članov, 7 žensk in 
2 moška. Tako kot vsa pretekla leta poteka tečaj ob 
četrtkih od 8. do 9.30. Zaradi ukrepov za omejevanje 
širjenja covida-19 se tudi letošnje šolsko leto dobiva-
mo preko Zooma. 
Naša mentorica Lea Udovč nam za vsako srečanje 

pripravi kakšno zanimivo temo, prej pa nam pošlje 
tudi gradivo. Natančneje smo obdelali nedoločne 
zaimke in utrjevali že prej obravnavano slovnico. 
Spoznavali smo besedišče naslednjih tem: delova-
nje svetilnika, oblačila in obutev, materiali, oblike 
in barve predmetov, pozdravi ob snidenju in slove-
su, deli telesa ter zdravje in bolezni. Spoznali smo 
ogromno novih izrazov, velikokrat smo zašli v ne-
verjetne podrobnosti.
Ugotavljamo, da sedaj spletno aplikacijo Zoom že 

dobro obvladamo, in smo s tem načinom izobraže-
vanja zadovoljni. Zjutraj lahko dlje poležimo, spije-
mo kavico in se pred začetkom tečaja malo pogo-
vorimo. Nimamo težav s prevozom in parkiranjem, 
nimamo strahu pred okužbo – a vendar je »v živo« 
čisto drugače, bolje. Zelo pogrešamo naša druženja 
po koncu tečaja v kavarni, ko smo se o marsičem 
pogovorili in se nasmejali kakšnemu vicu ali zani-
mivi prigodi.   
Menim, da je naša skupina ti dve nenormalni leti 

preživela kar zadovoljivo, brez hujših fizičnih in psi-
hičnih posledic. Ena izmed članic je zaradi korone 
morala v bolnišnico, vendar se je vse srečno izteklo. 
Znamo poskrbeti sami zase, hodimo v naravo in se 
zdravo prehranjujemo. Upam, da bo v jeseni vse po 
starem, da se bomo lahko družili in se brez strahu 
objeli.    

TUDI S SODOBNO 
TEHNOLOGIJO USPEŠNO 
ŠIRIMO ZNANJE 
ANGLEŠKIH BESED IN 
SLOVNICE

Darinka Dolenšek
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(Angleščina VIII – BREZE)

(Angleščina V)

Prispevki članov UTŽO



Čeprav delujemo že tri leta, se vam sedaj prvič 
predstavljamo. Smo navdušenci  francoskega jezi-
ka, ki ga z veliko potrpljenja naše profesorice Saše 
Bedene počasi usvajamo. Pričeli smo z lepim števi-
lom članov, saj nas je bilo na začetku kar 12.
Žal je epidemiološka situacija naša srečanja na 

CIK-u onemogočila in število malo zmanjšala. 
Stari rek pa pravi: Kjer je volja, tam je moč. Z 

dobro voljo naše profesorice smo našli rešitev tudi 
v tem času. Pripravljena nas je bila poučevati na 
daljavo.
Z veseljem in zavzetostjo smo v letu 2021 nada-

ljevali, čeprav v drugačni obliki. Navaditi smo se 
morali na računalniško sodelovanje preko Zooma, 
ampak večjih težav ni bilo. Sedaj se na daljavo sre-
čujemo vsako sredo popoldne. Za zaključek smo se 
srečali v živo na CIK-u. Tako smo se vsaj malo bolj 
poznali med seboj, saj se zaradi okoliščin nekateri 
še nismo srečali. 
Zakaj se učimo francoščino? Francoski jezik je po 

mnenju mnogih eden najbolj melodičnih in najlep-
ših jezikov na svetu. To je jezik ljubezni, romanti-
ke in razkošja. Od srednjega veka pa do 19. stoletja 
je bila francoščina najpomembnejši jezik spora-
zumevanja v Evropi. Je uradni in administrativni 

FRANCOŠČINA JE JEZIK 
LJUBEZNI IN RAZKOŠJA

S tečajem Angleščine XII smo pričeli že 11. oktobra 
2021. Udeleženci smo se srečali v stari zasedbi. Olga, 
Anica, Katarina, Marja, Stanka, Bojan, Zvonko in 
Igor smo skupaj že kar nekaj let. Res pa je, da so bili 
v lanskem semestru nekateri manj prisotni zaradi co-
vida-19. Predavanja potekajo tako kot lani preko Zo-
oma in moram priznati, da kakih večjih problemov 
ni. Ob kavici pa se srečujemo občasno v Juliji, da si 
izmenjamo novice in popestrimo dan. Tečaj angle-
ščine naše skupine traja že več kot deset let, čeprav 
smo se vsi sedanji udeleženci pridružili kasneje.

ŽE VEČ LET 
IZPOPOLNJUJEMO IN 
NADGRAJUJEMO ZNANJE 
ANGLEŠČINE

Igor Zaplotnik

Prispevki članov UTŽO

Silva Glavan Bukovinski

(Angleščina XII)

(Krožek Francoščina)
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•  IGRA Z GLASOVI IN RIMAMI TER MED DRUGIM 
SPOZNAVALI TUDI BESEDE ZA BOLEZNI IN PO-
ŠKODBE ČLOVEŠKEGA TELESA:
 https://agendaweb.org/vocabulary/health-illness-
-worksheets-resources.html

Slovnica ter njena pravila so nam delala kar nekaj 
preglavic in smo vseskozi ugotavljali, kako malo je pot-
rebno, da brez vsakih pravil nastane nova beseda ali pa 
enak zapis besede z drugačno izgovorjavo in pomenom. 

Vsekakor so te skrivnosti jezika, dobra družba slu-
šateljev in predavateljice Lee vzrok, da se jeseni spet 
vpišemo v ta krožek. Verjamem, da je med člani UT-
ŽO-ja mnogo takih, ki obvladajo jezik, nimajo pa pri-
ložnosti angleščine izpopolnjevati in obnavljati. Zato 
ste vsi, ki to potrebujete, lepo vabljeni v našo družbo.

Na tečaju smo obravnavali različne teme. To so:
• NARAVNE KATASTROFE: 
 https://www.usnews.com/news/best-countries/
slideshows/here-are-10-of-the-deadliest-natu-
ral-disasters-in-2021

• KRALJICA VIKTORIJA: 
 https://www.royal.uk/queen-victoria
 https://www.seniorji.info/si/aktualno/viktorija-
-kraljica-najslavnejsega-obdobja-britanskega-
-imperija-10119150

• ZGODOVINA KAPUČINA:
 https://www.thespruceeats.com/history-of-the-
-cappuccino-765833, 

•  MOČ USTVARJALNOSTI IN BANKO SEMEN 
SVALBARD:
 https://en.visitsvalbard.com/, https://www.crop-
trust.org/svalbard-grant-call-for-proposals/,
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Prispevki članov UTŽO
jezik v Evropski uniji, Mednarodnem olimpijskem 
komiteju, Svetovni poštni zvezi in še marsikje. To-
rej je razlogov veliko, da se ga naučimo tudi mi.
Letos smo se odločili, da obiščemo Pariz, mesto 

življenja, veselja in zabave. Ogledati si želimo zna-
menitosti, s katerimi se seznanjamo v času uče-
nja. Seveda pa mislimo obiskati Moulin Rouge, o 
katerem se pa še nismo učili. Le zakaj ne? Bomo 
vprašali profesorico. Z veseljem bomo prihranili 
kakšno fotografijo in jo ob priliki objavili v Novič-
niku.
Do takrat pa vabimo vse, ki se nam želijo pridru-

žiti pri krožku francoščine, naj le pridejo. V jeseni 
nadaljujemo.
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ZAČETNI POLOŽAJ: 
Ležimo na hrbtu, roke so v predročenju. Kolena so 
pokrčena, stopala so na blazini v širini bokov.

OPIS VAJE: 
Hkrati odmikamo roko stran iz položaja 
predročenja v položaj odročenja in nasprotno 
koleno. Pri tem ne izvajamo rotacije v trupu in 
bokih, medenica je ves čas v stiku s podlago. Druga 
roka in noga sta čim bolj pri miru. Vajo izvajamo 
izmenično z eno in drugo stranjo.

MIGAJMO SKUPAJ – 
ODMIKI KOLENA IN 
NASPROTNE ROKE

Vir: https://solazdravja.com/wp-content/uploads/2021/03/
vadba-za-starejse-spletna-izdaja.pdf
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Au revoir et à la rentrée prochaine.
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Čestitamo
Vam za
  praznik 

G Dan žena, 
G Materinski dan
G Dan mučenikov
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AUDIBOOK:
•  Iz Trgovine Play ali Galaxy Store naložite aplikacijo Audibook. 

•  Kliknite na Vstopi (spodaj v modrem), nato kliknite na Ustvari nov račun.

•  Registrirajte se z e-pošto in zapišite geslo (ki si ga izmislite sami) in 
kliknite na Registriraj me (spodaj).

•  Pri vstopu v aplikacijo
 imate povabilo na Vklop 

brezplačnega obdobja, kar 
pomeni, da 90 dni poslušate 

vse avdio knjige, ki so v izboru.

•  Vpišete vašo mobilno številko,
 kliknite na Pošlji sms. Dobili boste kodo, ki jo 
vtipkate (to je samo enkratna koda) in Potrdite.

Uspešno ste aktivirali 90 dni brezplačnega poslušanja 
avdio knjig. Po preteku 90 dni lahko brezplačno 
poslušate tiste knjige, ki jih ima zakupljena knjižnica, 
v katero ste včlanjeni. Za ostale knjige je potrebno 
plačati dostop do poslušanja.

ALI STE 
VEDELI?

TEŽKO BERETE? REŠITEV JE AUDIBOOK. 
POSLUŠANJE AVDIO KNJIGE, KJERKOLI IN KADARKOLI.

ZA POMOČ POKLIČITE  ZA POMOČ POKLIČITE  
07 34 82 109 ALI PIŠITE 07 34 82 109 ALI PIŠITE 

NA UTZO@CIKTREBNJE.SI  NA UTZO@CIKTREBNJE.SI  
ALI SKENIRAJTE ALI SKENIRAJTE 
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Vabimo Vas v Brežice, zgodovinsko obmejno mesto 
sredi rodovitne ravnice Krško-Brežiškega polja, obdano 
z zeleno razgibano okolico, kjer so doma lokalne kulina-
rične dobrote in ohranjena tradicionalna znanja. Priča-
kujejo nas bogate zgodbe preteklosti in sedanjosti. In ja, 
gremo preko Save, »gremo na Štajersko«, kot poje ljudska 
pesem, saj reka Sava razmejuje Dolenjsko in Štajersko.
Cena: 15,00 € 
V ceno je vključeno: voden ogled mestnega jedra Bre-

žic, predstavitev destinacije Spodnje Posavje, voden 
ogled Posavskega muzeja Brežice, nezgodno zavarova-
nje in DDV. Vozovnico za vlak si morate priskrbeti sami.
Odhod vlaka: 8.25 – Železniška postaja Trebnje

V BREŽICE Z VLAKOM, 
TOREK, 29. 3. 2022

Ponovno na pot – s Popotno malho naokrog

Na zaključno Popotno malho se bomo odpravili v Be-
gunje (586 m n. v.), znamenito gorenjsko vas pod zeleno 
goro Begunjščico (2063 m), kjer so doma manj znane in 
svetovno prepoznane zgodbe. Kdo ne pozna dveh naj-
bolj odmevnih, to sta AVSENIKI in ELAN.  
Vas z žalostno zgodovino 19. stol. in 2. sv. vojne je v 

zadnjih 70 letih doživela veličastne glasbene in športne 
trenutke ter ponesla lepote Slovenije in odličnost naših 
ljudi širom po svetu.

BEGUNJE NA 
GORENJSKEM IN BREZJE, 
TOREK, 19. 4. 2022

Za posredovanje informacij o programih UTŽO je zadolženo 
tajništvo CIK-a: Nika in Vesna. Strokovne delavke, koordina-
torke in organizatorke izobraževanja so odgovorne za pripra-
vo programa, organizacijo in občasno izvajanje usposabljanj.

Dodatne informacije: CIK Trebnje:  
07 34 82 100, utzo@ciktrebnje.si



V prostorih trebanjske galerije gostuje razstava Tomaža Hartmana, 
nagrajenca 53. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov v letu 2020. 
Razstava z naslovom Koščki je bila za javnost premierno predstavljena 
24. februarja 2022 v otvoritvenem filmu na spletni strani galerije.

Tomaž Hartman se predstavlja z zloženkami iz materialov, ki jih nabira v gozdovih, starih in za-
puščenih hišah, večino koščkov za svoja dela pa najde ob morski obali. Uporablja materiale, kot so 
kamen, star in že obdelan les, delčke stekla, keramiko in železo, torej predvsem tisto, kar navadno 
razumemo kot že odsluženo in neuporabno. S tem, ko jih sestavlja, ustvarja nove celote, predmete 
preobrazi in jim pripiše nove pomene.

Avtor skozi dela povezuje preteklost in sedanjost ter spodbuja k razmisleku o odnosu med člove-
kom in naravo. Na ta način naslavlja mnoga aktualna vprašanja, obenem pa gledalcu odstre pogled v 
delčke svojega življenja, potovanja in nenazadnje tudi nekatere najbolj intimne trenutke.

Stella Cavalleri

V GALERIJI LIKOVNIH SAMORASTNIKOV TREBNJE 
GOSTUJE RAZSTAVA TOMAŽA HARTMANA Z 
NASLOVOM KOŠČKI
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Galerija Trebnje predstavlja

Foto: FotoEving

RAZSTAVA KOŠČKI BO NA OGLED DO 18. MAJA 2022.
PRIDRUŽITE SE NAM TUDI NA POGOVORU Z MOZAICISTOM ALJAŽEM VIDRAJZOM, 

KI BO POTEKAL V PROSTORIH GALERIJE 14. APRILA 2022 OB 18. URI. 

Vljudno vabljeni!  



TUKAJ SMO ZA VAS, DA VAM:

SVETUJEMO  
glede aktivnosti UTŽO Trebnje,

POMAGAMO  
pri vzpostavitvi digitalnih orodij in predvsem

PRISLUHNEMO  
ter se z vami pogovarjamo.

T: 041 567 772 / 07 34 82 108
E:  tanja.vrckovnik@ciktrebnje.si

REŠITEV:

Nagrajenci pretekle številke so:  
Marija Fink, Stanislav Kravcar in Amalija Rugelj.REBUS

SVETOVALNO  
SREDIŠČE  

CIK TREBNJE

NAPOVEDUJEMO

Vsi, ki se nam še niste pridružili na torkovih delavnicah 
»na daljavo«, nam na e-naslov utzo@ciktrebnje.si 
pošljite vaš aktualni e-naslov. Na ta naslov vam bomo 
poslali navodila, kako se nam lahko preko orodja Zoom 
pridružite na predavanjih. Ne skrbite, po telefonu vam 
bomo pomagali in vas usmerjali, da si boste aplikacijo 
naložili na svoj računalnik. 

P. S. Tudi vaši otroci in vnuki vam lahko pomagajo.

KAKO SE NAM  
LAHKO PRIDRUŽITE?

Pravilne odgovore nam pošljite na info@ciktrebnje.
si ali CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje  
do sobote, 9. 4. 2022. Med prejetimi odgovori bomo 
izžrebali 3 prejemnike simboličnih nagrad.

MAREC

29

APRIL

19

12
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