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Veliko podpore za uspešno delovanje nam nudijo:

Občina Trebnje, Občina Mokronog - Trebelno, Občina Šentrupert, Občina Mirna, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Center za izobraževanje in kulturo 
Trebnje, osnovne šole Mokronog, Mirna, Trebnje in Šentrupert, društvi upokojencev 
Mirna in Mokronog - Trebelno ter Župnija Šentrupert. 

Vsem se za podporo in pomoč iskreno zahvaljujemo.

Zahvala velja tudi tistim, ki jih tu nismo našteli, a bi bilo naše delo brez njihove 
podpore težje.

1. ZAHVALA
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2. NAGOVOR

Študijsko leto smo začeli na Mirni, kjer smo z iskrivim nastopom gostje Saše Pavček 
slovesno vstopili v novo študijsko leto. Ker pa nam je življenje še vedno krojila 
trdovratna bolezen covid-19, smo s torkovimi delavnicami nadaljevali »hibridno«: v 
prenovljenem Kulturnem domu Trebnje in po spletni povezavi. Na predavanjih smo 
obiskali čudovite kotičke našega planeta, prisluhnili zdravstvenim nasvetom, se urili v 
spretnostih sobivanja z naravo, spoznavali skrivnosti zgodovine in naše dediščine ter 
se trikrat podali na strokovno ekskurzijo.

Člani ste lahko svoje znanje poglabljali v kar 23 krožkih, se učili tujih jezikov, usvajali 
računalniške veščine, ustvarjali ter s plesom in gibanjem krepili svoje zdravje in telo. 
Krožki so potekali v Trebnjem, Mokronogu, Šentrupertu in na Mirni.

Kakovost in vztrajnost sta bili nagrajeni tudi v tem šolskem letu, ko smo obeležili 
kar dve obletnici: plesna skupina Ajda nas je počastila s prireditvijo ob 10-letnici 
svojega delovanja, folklorna skupina Nasmeh pa je ob 15-letnici svojega delovanja za 
dolgoletno udejstvovanje na področju ljubiteljske kulture prejela Maroltovo značko.

Tudi v tem letu smo za vašo obveščenost in izobraževalne vsebine poskrbeli s pomočjo 
časopisa UTŽnOvičnika, ki je izšel kar 5-krat. 

Jesen je bila volilno obarvana, saj je članom upravnega odbora naše Univerze 
potekel mandat. Do velikih sprememb ni prišlo, saj ste člani izrazili željo, da svoje 
delo nadaljujejo Stanka Jurak, Silva Mežnar, Marija Šušteršič, Milica Korošec in 
Viktor Uhan. Odboru se je pridružila Marija Fink, ki v njem zastopa člane iz Občine 
Mirna. Člani upravnega odbora so takoj zavihali rokave in pripravili program za novo 
študijsko leto. Črpali so iz nabora vaših predlogov, zato upam, da je izbor dober in bo 
vsakdo našel kaj zase. 

Lepo je namreč, da se srečujemo, družimo in si bistrimo duha. To so majhna veselja, 
ki nam prinesejo vsakodnevno zadovoljstvo in dobro počutje. Če se pri tem še kaj 
novega naučimo, pa je užitek popoln.

Patricija Pavlič, direktorica CIK Trebnje

Bilo je tako lepo, da ni moglo večno trajati. Hodili smo k želenim krožkom. Popotne 
malhe so bile čudovite. Na pohodih so se nam odpirali pogledi na neznane kotičke 
domovine. Ob torkih so potekale redne delavnice z bogatimi vsebinami. Bilo je obdobje 
bogatih doživetij. Po aktivnostih smo se zadrževali še na druženjih, ob klepetu, ob 
kavici. Kar naenkrat in nepričakovano se je pojavil nebodigatreba: virus. Našli smo 
drugačne načine za izvajanje dejavnosti. Le druženja smo pogrešali. Pravijo, da smo 
ljudje družabna bitja. Pa smo se navadili živeti tudi z virusom. Še druženja bomo 
oživili, in spet bo lepo.

Potem pa kot strela z jasnega na vzhodu Evrope izbruhne vojna. Ali je v letu 2022 
to res mogoče? Le kje je sedaj modrost velikega vodje? Kam so izpuhtele njegove 
navdušujoče besede, izrečene pred leti ob Ruski kapelici? Ne, to ni vojna mojih ruskih 
prijateljev Andreja, Sergeja … Ne, to ni vojna ukrajinskih prijateljev iz ljudstva Huculov, 
s katerimi smo si segli v roke na vrhu njihove najvišje gore Goverla. Recimo vojni NE!

Malo svetlejša misel: 

Na naši televiziji so pričeli ob petkih zvečer predvajati novo oddajo, namenjeno 
naši generaciji. Poimenovali so jo Ah, ta leta. V prvo oddajo so povabili predsednico 
Slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje. Lepo priznanje predsednici in našim 
univerzam. Ustvarjalcem oddaje pohvala in veliko uspehov!

Vam pa ZDRAVJA in SREČNO!

Viktor Uhan

AH, TA LETA
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V študijskem letu 2021/2022 je bilo v UTŽO Trebnje vpisanih 231 članov. Podobno kot v 
preteklih letih so prevladovale članice, ki jih je bilo 206, članov pa je bilo 25.

3.  POROČILO O DELU 
UTŽO TREBNJE V 
ŠTUDIJSKEM LETU 
2021/2022

3.1 STATISTIČNI DROBNOGLED

DELEŽ ČLANOV 
UTŽO TREBNJE 
GLEDE NA SPOL

89%

11%

Tudi starostna struktura članov UTŽO Trebnje je bila podobna kot v preteklih letih. Člani1 

so v povprečju šteli 69 let. Najobsežnejši sta bili skupina udeležencev v starosti od 66 do 
70 let in skupina udeležencev v starosti od 61 do 65 let. Sledile so skupine udeležencev 
v starosti od 71 do 75, od 76 do 80 in od 56 do 60 let. Številčno najskromnejši sta bili 
skupina udeležencev, starejših od 80 let, in skupina udeležencev, mlajših od 55 let.

STAROSTNA STRUKTURA 
ČLANOV UTŽO TREBNJE

do 55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 nad 80
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Letos je okrogli jubilej slavilo malo manj 
članov kot lansko leto, in sicer 20. Od tega 
jih je 5 praznovalo 60. rojstni dan, 8 jih je 
dopolnilo 70 let, 6 jih je slavilo 80 let, ena 
članica pa je praznovala 90 let.

1  V Glasilu Univerze za tretje življenjsko obdobje Trebnje so moške 
slovnične oblike rabljene generično za oba spola.
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6

1
60 70 80 90

JUBILANTI  
UTŽO TREBNJE
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Iz spodnjega grafa lahko razberemo, da skoraj polovica članov UTŽO Trebnje prihaja iz 
trebanjskega poštnega okoliša. Sledijo udeleženci iz poštnih okolišev Mirna, Šentrupert, 
Velika Loka, Mokronog in Šentjanž.

8297 Šentjanž

8232 Šentrupert

8231 Trebelno

8230 Mokronog

8210 Trebnje

8213 Veliki Gaber

8212 Velika Loka

8233 Mirna

8211  Dobrnič

8216 Mirna Peč

1274 Gabrovka

1295 Ivančna Gorica

1290 Grosuplje

1125 Ljubljana

ČLANI UTŽO TREBNJE  
PO POŠTNIH ŠTEVILKAH

1

2

3

3

3

4

46

15

7

104

15

3

19

6

V grafu Člani UTŽO Trebnje glede na občino je prikazano število članov po posameznih 
občinah. Največ članov, kar 56 %, je prihajalo iz Občine Trebnje, 20 % jih je prihajalo iz 
Občine Mirna, 8 % iz Občine Šentrupert, 8 % iz Občine Mokronog - Trebelno, 8 % pa še iz 
drugih občin (Sevnica, Mirna Peč, Litija, Ivančna Gorica, Grosuplje, Ljubljana).

ČLANI UTŽO TREBNJE  
GLEDE NA OBČINO

Trebnje

Mirna

Šentrupert

Mokornog - Trebelno

Sevnica

Mirna Peč

Litija

Ivančna Gorica

Grosuplje

Ljubljana 1

2

3

3

3

130

6

18

19

46
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Podobno kot v preteklih letih smo tudi v letošnjem študijskem letu spremljali kakovost 
dela in zadovoljstvo članov UTŽO Trebnje. Odločili smo se, da analiziramo zadovoljstvo z 
izvedbo torkovih delavnic, ki so potekale v kombinirani obliki v živo in s pomočjo aplikacije 
Zoom, zadovoljstvo z delom Upravnega odbora UTŽO Trebnje in zaposlenih na CIK Trebnje 
ter zadovoljstvo z načinom obveščanja o dogodkih in s časopisom UTŽnOvičnik. Ob 
upoštevanju povratnih informacij se bomo potrudili odpraviti pomanjkljivosti in nadgraditi 
delovanje UTŽO Trebnje. 

Anketne vprašalnike o zadovoljstvu z izvedbo in vsebino torkovih delavnic smo članom, 
ki so se delavnic udeležili po Zoomu, posredovali po spletu, članom, ki so se delavnic 
udeležili v živo v Kulturnem domu Trebnje in kasneje v predavalnici na CIK Trebnje, pa 
smo jih posredovali v fizični obliki. Člane smo spraševali o zadovoljstvu s témami delavnic 
in predavatelji ter jih prosili za morebitne predloge za vsebine delavnic v prihajajočem 
študijskem letu. V anketah so člani podali veliko dobrih predlogov in idej za delavnice in 
predavatelje, ki nam bodo v pomoč pri snovanju delavnic za novo študijsko leto.

V spodnji tabeli lahko vidimo, da je bila velika večina udeležencev s predavatelji in 
vsebinami delavnic zelo zadovoljna oziroma zadovoljna. 

4.  ZADOVOLJSTVO 
ČLANOV – REZULTATI 
ANKETE

TORKOVE DELAVNICE

1. delavnica Zadovoljstvo s temo delavnice Št. odg. %

NOVA ZELANDIJA
bil sem zelo zadovoljen 30 75 %

bil sem zadovoljen 10 15 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

Predavateljica Zadovoljstvo s predavateljico Št. odg. %

JASNA ŽALER CULIBERG 
(12. 10. 2021)

bil sem zelo zadovoljen 35 87,5 %

bil sem zadovoljen 5 12,5 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

2. delavnica Zadovoljstvo s temo delavnice Št. odg. %

SPOPRIJEMANJE Z 
DEPRESIJO/TESNOBO/
STRESOM

bil sem zelo zadovoljen 35 77,8 %

bil sem zadovoljen 10 22,2 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

Predavateljica Zadovoljstvo s predavateljico Št. odg. %

SABINA PRAH
(19. 10. 2021)

bil sem zelo zadovoljen 30 66,7 %

bil sem zadovoljen 15 33,3 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

3. delavnica Zadovoljstvo s temo delavnice Št. odg. %

JESEN ŽIVLJENJA
bil sem zelo zadovoljen 28 68,3 %

bil sem zadovoljen 13 31,7 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

Predavateljica Zadovoljstvo s predavateljico Št. odg. %

BISERKA MAROLT MEDEN 
(2. 11. 2021)

bil sem zelo zadovoljen 35 85,4 %

bil sem zadovoljen 6 14,6 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

4. delavnica Zadovoljstvo s temo delavnice Št. odg. %

SIBIRIJA
bil sem zelo zadovoljen 18 50 %

bil sem zadovoljen 18 50 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

Predavateljica Zadovoljstvo s predavateljico Št. odg. %

EMA BRELIH 
(9. 11. 2021)

bil sem zelo zadovoljen 15 41,7 %

bil sem zadovoljen 18 50 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %
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5. delavnica Zadovoljstvo s temo delavnice Št. odg. %

PODNEBNE RAZMERE
bil sem zelo zadovoljen 30 85,7 %

bil sem zadovoljen 5 14,3 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

Predavatelj Zadovoljstvo s predavateljem Št. odg. %

TAJ ZAVODNIK 
(16. 11. 2021)

bil sem zelo zadovoljen 15 42,9 %

bil sem zadovoljen 20 57,1 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

6. delavnica Zadovoljstvo s temo delavnice Št. odg. %

VPLIVI NA ZDRAVJE SRCA
bil sem zelo zadovoljen 42 93,3 %

bil sem zadovoljen 8 6,7 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

Predavateljica Zadovoljstvo s predavateljico Št. odg. %

PROF. DR. MARJETA ZORC, 
DR. MED (23. 11. 2021)

bil sem zelo zadovoljen 45 90 %

bil sem zadovoljen 5 10 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

7. delavnica Zadovoljstvo s temo delavnice Št. odg. %

BREŽICE
bil sem zelo zadovoljen 30 83,3 %

bil sem zadovoljen 6 16,7 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

Predavateljica Zadovoljstvo s predavateljico Št. odg. %

ALENKA ČERNELIČ KROŠELJ 
(30. 11. 2021)

bil sem zelo zadovoljen 28 77,8 %

bil sem zadovoljen 8 22,2 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

8. delavnica Zadovoljstvo s temo delavnice Št. odg. %

ZIMSKA ISLANDIJA Z 
ZNANSTVENO RAZLAGO 
NARAVNIH POJAVOV

bil sem zelo zadovoljen 35 87,5 %

bil sem zadovoljen 5 12,5 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

Predavatelja Zadovoljstvo s predavateljema Št. odg. %

KRISTINA IN ROK HOČEVAR 
(7. 12. 2021)

bil sem zelo zadovoljen 30 75 %

bil sem zadovoljen 10 25 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

9. delavnica Zadovoljstvo s temo delavnice Št. odg. %

ŽIVLJENJE V SOŽITJU Z 
NARAVO, ZDRAV NAČIN 
ŽIVLJENJA

bil sem zelo zadovoljen 9 100 %

bil sem zadovoljen 0 0 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

Predavateljica Zadovoljstvo s predavateljico Št. odg. %

SANJA LONČAR 
(4. 1. 2022)

bil sem zelo zadovoljen 9 100 %

bil sem zadovoljen 0 0 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

10. delavnica Zadovoljstvo s temo delavnice Št. odg. %

BOLEZEN JE 
SAMOZDRAVILNI PROCES 
ORGANIZMA

bil sem zelo zadovoljen 7 87,5 %

bil sem zadovoljen 1 12,5 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

Predavatelj Zadovoljstvo s predavateljem Št. odg. %

MARJAN VIDENŠEK
(11. 1. 2022)

bil sem zelo zadovoljen 7 87,5 %

bil sem zadovoljen 1 12,5 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

11. delavnica Zadovoljstvo s temo delavnice Št. odg. %

ALJASKA
bil sem zelo zadovoljen 4 57 %

bil sem zadovoljen 3 43 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

Predavatelj Zadovoljstvo s predavateljem Št. odg. %

ROK KOFOL 
(18. 1. 2022)

bil sem zelo zadovoljen 4 57 %

bil sem zadovoljen 3 43 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

12. delavnica Zadovoljstvo s temo delavnice Št. odg. %

ARHEOLOŠKA ISKANJA  
V DEŽELI MAJEV

bil sem zelo zadovoljen 3 60 %

bil sem zadovoljen 1 20 %

nisem bil zadovoljen 1 20 %

Predavatelj Zadovoljstvo s predavateljem Št. odg. %

IVAN ŠPRAJC 
(25. 1. 2022)

bil sem zelo zadovoljen 1 20 %

bil sem zadovoljen 4 80 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %
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13. delavnica Zadovoljstvo s temo delavnice Št. odg. %

PROSLAVA OB 8. FEBRUARJU,
SLAVKO PODBOJ

bil sem zelo zadovoljen 2 40 %

bil sem zadovoljen 3 60 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

Predavatelj Zadovoljstvo s predavateljem Št. odg. %

LUKA BREGAR
(1. 2. 2022)

bil sem zelo zadovoljen 2 40 %

bil sem zadovoljen 3 60 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

14. delavnica Zadovoljstvo s temo delavnice Št. odg. %

KREATIVNOST, MIŠLJENJE
bil sem zelo zadovoljen 0 0 %

bil sem zadovoljen 1 100 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

Predavateljica Zadovoljstvo s predavateljico Št. odg. %

MAG. NASTJA MULEJ 
(15. 2. 2022)

bil sem zelo zadovoljen 0 0 %

bil sem zadovoljen 1 100 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

15. delavnica Zadovoljstvo s temo delavnice Št. odg. %

ČRNA GORA IN ALBANIJA
bil sem zelo zadovoljen 2 33,3 %

bil sem zadovoljen 4 66,7 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

Predavatelj Zadovoljstvo s predavateljem Št. odg. %

MATJAŽ COREL 
(22. 2. 2022)

bil sem zelo zadovoljen 3 50 %

bil sem zadovoljen 2 33,3 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

16. delavnica Zadovoljstvo s temo delavnice Št. odg. %

PROSLAVA OB 8. MARCU,
MILENA MIKLAVČIČ

bil sem zelo zadovoljen 5 71,4 %

bil sem zadovoljen 2 28,6 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

Predavatelj Zadovoljstvo s predavateljem Št. odg. %

LUKA BREGAR
(8. 3. 2022)

bil sem zelo zadovoljen 4 57 %

bil sem zadovoljen 3 43 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

17. delavnica Zadovoljstvo s temo delavnice Št. odg. %

KRAS IN ČLOVEŠKA RIBICA 
V OBČINI TREBNJE

bil sem zelo zadovoljen 8 100 %

bil sem zadovoljen 0 0 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

Predavatelj Zadovoljstvo s predavateljem Št. odg. %

ANDREJ HUDOLIN 
(15. 3. 2022)

bil sem zelo zadovoljen 6 75%

bil sem zadovoljen 0 0 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

18. delavnica Zadovoljstvo s temo delavnice Št. odg. %

URJENJE SPOMINA 
bil sem zelo zadovoljen 8 88,9 %

bil sem zadovoljen 1 11,1 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

Predavateljica Zadovoljstvo s predavateljico Št. odg. %

JASMINA LAMBERGAR 
(22. 3. 2022)

bil sem zelo zadovoljen 8 88,9 %

bil sem zadovoljen 0 0 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

19. delavnica Zadovoljstvo s temo delavnice Št. odg. %

CAMINO – PO FRANCOSKI 
POTI DO KONCA SVETA

bil sem zelo zadovoljen 2 20 %

bil sem zadovoljen 8 80 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

Predavatelj Zadovoljstvo s predavateljem Št. odg. %

ZORAN FURMAN 
(5. 4. 2022)

bil sem zelo zadovoljen 1 10 %

bil sem zadovoljen 9 90 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

20. delavnica Zadovoljstvo s temo delavnice Št. odg. %

MOJ EKO VRT
bil sem zelo zadovoljen 10 83,3 %

bil sem zadovoljen 2 16,7 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %

Predavatelj Zadovoljstvo s predavateljem Št. odg. %

DAVOR ŠPEHAR
(12. 4. 2022)

bil sem zelo zadovoljen 12 100 %

bil sem zadovoljen 0 0 %

nisem bil zadovoljen 0 0 %
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ZADOVOLJSTVO Z NAČINOM DELA UTŽO TREBNJE:

Zadovoljstvo Št. odg. %

Kako ste bili zadovoljni z 
načinom dela UTŽO Trebnje 
– z dejavnostjo UTŽO Trebnje 
nasploh?

bil sem zelo zadovoljen 14 63,6 %

bil sem zadovoljen 7 31,8 %

nisem se udeleževal 0 0 %

Kako ste bili zadovoljni z 
načinom dela UTŽO Trebnje 
– z delom Upravnega odbora 
UTŽO Trebnje?

bil sem zelo zadovoljen 15 68,2 %

bil sem zadovoljen 7 31,8 %

nisem se udeleževal 0 0 %

Kako ste bili zadovoljni z 
načinom dela UTŽO Trebnje 
– z načinom obveščanja o 
dogodkih?

bil sem zelo zadovoljen 15 68,2 %

bil sem zadovoljen 6 27,2 %

nisem se udeleževal 0 0 %

Kako ste bili zadovoljni z 
načinom dela UTŽO Trebnje – 
s kakovostjo storitev na CIK 
Trebnje?

bil sem zelo zadovoljen 14 63,6 %

bil sem zadovoljen 8 36,4 %

nisem se udeleževal 0 0 %

Kako ste bili zadovoljni z 
UTŽnOvičnikom?

bil sem zelo zadovoljen 17 77,3 %

bil sem zadovoljen 5 22,7 %

nisem se udeleževal 0 0 %

V zgornji tabeli je prikazano zadovoljstvo članov z načinom dela UTŽO Trebnje. Več 
kot polovica udeležencev je bila z načinom dela upravnega odbora in z obveščanjem 
zelo zadovoljnih; nekaj udeležencev je bilo z izvedbo zadovoljnih ali pa se delavnic ni 
udeleževalo. 

Tri četrtine članov je bilo z načinom obveščanja o dogodkih zelo zadovoljnih. Prav tako je 
bila velika večina članov zelo zadovoljnih s časopisom UTŽnOvičnik. 

5.  DELAVNICE IN KROŽKI 
V ŠTUDIJSKEM LETU 
2021/2022

Torkova srečanja so kljub omejitvam zaradi koronavirusa ostala sestavni del programa 
UTŽO Trebnje, spremenila se je le oblika izvedbe. Delavnice so v nasprotju s preteklimi leti 
namesto v predavalnici CIK Trebnje potekale s pomočjo aplikacije Zoom.

Kot je že v navadi, so bile razdeljene na naslednja tematska področja:
• splošne teme,
• potopisna predavanja,
• socialno-zdravstvene teme,
• popotne malhe.

5.1 VSAK TOREK V MESECU

5.2  DELAVNICE V ŠTUDIJSKEM LETU 
2021/2022 IN NJIHOVA VSEBINA 

Datum izvedbe Delavnica Opis delavnice

12. 10. 2021 NOVA ZELANDIJA

Nova Zelandija je ena najbolj oddaljenih držav 
na svetu, za pot do nje pa potrebujete od ene-
ga do dveh dni, odvisno od sreče pri rezer-
vaciji letov. Za obiske, ki niso daljši od treh 
mesecev, vizum za slovenske državljane ni 
potreben, prav tako niso potrebna nobena do-
datna cepljenja. Pomembno je, da si uredite 
veljaven potni list za celotno obdobje potova-
nja. Če tam nameravate najeti vozilo, morate 
imeti mednarodno vozniško dovoljenje.
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Datum izvedbe Delavnica Opis delavnice

19. 10. 2021
SPOPRIJEMANJE 
Z DEPRESIJO/
TESNOBO/

Predavateljica je spregovorila o tem, kaj je stres, 
kaj je evolucijski odziv na stres z bojem ali be-
gom in kako se stres odraža v posameznikovem 
mišljenju, čustvovanju, telesnem doživljanju in 
vedenju. Predstavila je tudi najpogostejše po-
sledice dolgotrajnega stresa, med katere sodita 
tesnoba in depresija. Slušatelji so ozavestili, da 
so nesprejemanje situacij, ukvarjanje le s simp-
tomi, premlevanje in pasivnost nezdravi načini 
spoprijemanja s težavami. 

2. 11. 2021 JESEN ŽIVLJENJA

Odnos družbe do starejših, ki ni bil skladen z 
demografskimi gibanji in je nujne spremembe 
odlagal v prihodnost, se kaže v vedno slabšem 
položaju večine starejših. Storitve dolgotrajne 
oskrbe so dosegljive le tistim, ki si jih lahko privo-
ščijo, in ne vsem, ki jih potrebujejo. Nujni sta sis-
temska ureditev dolgotrajne oskrbe ter krepitev 
solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja.

9. 11. 2021 SIBIRIJA

Pred davnimi leti je bila predavateljica v Bur-
mi, od koder se je domov vrnila s samimi pre-
sežniki. Afrika se ji je dolgo zdela daleč najbolj 
zanimiva, v zadnjih letih pa jo je prevzel sever-
ni polarni krog. Nauk predavateljičine zgodbe 
je, da je svet zanimiv, lep, neskončno raznolik 
ter da je vsak človek in vsak kvadratni meter 
naše Zemlje edinstven, vreden ogleda. Preda-
vateljica se je tako bližala Sibiriji. »Okužila« se 
je s severnimi kraji, zato je si v knjižnici izbrala 
knjigo A. P. Čehova z naslovom Iz Sibirije, otok 
Sahalin. Po branju je začela brskati po spletu 
in naletela na popotniški vodnik Siberian BAM 
Guide iz leta 2001 z natančno, nazorno in za 
popotnike primerno opisano potjo od Bajkal-
skega jezera do vzhoda, do morja, vključno z 
otokom Sahalin.

16. 11. 2021 PODNEBNE 
RAZMERE

Na predavanju smo osvetlili vzroke podnebnih 
sprememb, njihove naravne in družbene učinke 
ter se pogovarjali o tem, kaj podnebne spremem-
be pomenijo za nadaljnjo usodo človeštva in pla-
neta. Ukvarjali smo se z vprašanji, kako omejiti 
izpuste toplogrednih plinov, kako se ustrezno 
prilagoditi novemu podnebju ter kakšne spre-
membe potrebujemo na ravni posameznika in 
družbe, da bi se uspešno soočili z enim najpo-
membnejših družbenih izzivov našega časa.

Datum izvedbe Delavnica Opis delavnice

23. 11. 2021 VPLIVI NA 
ZDRAVJE SRCA

Predavateljica prof. dr. Marjeta Zorc, dr. med., 
nam je prestavila posledice obdobja covi-
da-19, ki med drugim pomembno vpliva na 
zdravje. Povedala je tudi, na kakšen način 
lahko sami vplivamo na zdravje srca in poskr-
bimo zanj. 

30. 11. 2021 BREŽICE

Posavski muzej Brežice ima že od leta 1949 
svoj dom v gradu Brežice. Nahaja se na začet-
ku oz. koncu mesta Brežice, ki je svoje ime do-
bilo zaradi lege, saj že stoletja stoji na bregu 
oz. brežcu nad reko Savo. Muzej opravlja svoje 
poslanstvo na območju Posavja ter omogoča 
raziskovanje in pripovedovanje o stoletjih živ-
ljenja na posavskih gričih in ravnicah, kjer so 
se prepletala zanimiva življenja. Sprehod po 
gradu, zgrajenem po uničenju prvotnega v 
največjem vseslovenskem uporu leta 1515, je 
potekal virtualno. Posavski muzej sledi pos-
lanstvu sodobnih muzejev, ki človeka ume-
ščajo v kulturno krajino in ga povezujejo z 
idejami, posamezniki, skupnostmi, lokalnim 
prostorom, znanji, veščinami in načini življe-
nja vseh družbenih skupin.

7. 12. 2021

ZIMSKA 
ISLANDIJA Z 
ZNANSTVENO 
RAZLAGO 
NARAVNIH 
POJAVOV

Islandija je otok, ki leži deloma na evropski, 
deloma pa na ameriški plošči. Ravno ta ume-
ščenost je vzrok za vse njene posebnosti: iz-
redno razgibano pokrajino, vulkane, gejzirje 
in termalne vrelce, ki jih Islandci s pridom iz-
koriščajo – ali za kopanje ali pridobivanje ele-
ktrične energije.

4. 1. 2022

ŽIVLJENJE 
V SOŽITJU Z 
NARAVO, ZDRAV 
NAČIN ŽIVLJENJA

Sanja Lončar je v 15 letih raziskovanja in za-
gotavljanja verodostojnih informacij vodila 
projekt Skupaj za zdravje človeka in narave, ki 
je zrasel v največji slovenski nevladni projekt 
s področja celostne samooskrbe.

V Sloveniji smo prvaki vrtičkarstva, ki je za-
gotovo zdrav in koristen hobi, kar pa ni vedno 
dovolj. Kaj nam pomaga zdrava hrana, če za-
radi vsake malenkosti telo polnimo s kemič-
nimi zdravili, poživili …, ki pogosto za seboj 
puščajo toksično breme?
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Datum izvedbe Delavnica Opis delavnice

11. 1. 2022

BOLEZEN JE 
SAMOZDRAVILNI 
PROCES 
ORGANIZMA

Post je odličen za učinkovito pomlajevanje 
organizma in odstranjevanje škodljivih od-
padnih snovi, ki so med temeljnimi vzroki za 
zdravstvene težave. Predavatelj nas je posku-
šal navdušiti za bolj zdrav način življenja, ki 
obsega pomembne naravne navade obnaša-
nja in oskrbe telesa.

18. 1. 2022 ALJASKA

Potovanje po Aljaski je tisto, kar sem leta in 
leta pogrešal v odročnih divjinah sveta. Ne-
gostoljubna pokrajina, predvsem zaradi hlad-
nih zim ter pretemnih in predolgih noči, me je 
končno sprejela pred nekaj poletji. Strašili so 
me še s komarji, a na koncu se je izkazalo, da 
so nam prizanesli.

25. 1. 2022
ARHEOLOŠKA 
ISKANJA V DEŽELI 
MAJEV

Še pred tremi desetletji je bilo obsežno ob-
močje v osrednjem delu polotoka Jukatan v 
jugovzhodni Mehiki z arheološkega vidika 
skoraj povsem neznano, čeprav leži v samem 
osrčju ozemlja, na katerem je kultura Majev 
dosegla višek razvoja. Predavatelj je predsta-
vil rezultate arheoloških terenskih pregledov, 
ki jih je vodil v teh težko prehodnih, večinoma 
s tropskim gozdom preraščenih in redko po-
seljenih predelih.

1. 2. 2022
PROSLAVA OB  
8. FEBRUARJU,
SLAVKO PODBOJ

Ob kulturnem prazniku v začetku februar-
ja smo na virtualno druženje povabili Slavka 
Podboja. Svoje prve korake na odru je naredil 
že v osnovni šoli v Žužemberku, pozneje pa je 
med drugim deloval v odmevni skupini Modra 
kronika in bil dolgoletni vodja Trebanjskega 
okteta. A verjetno je najbolj prepoznaven kot 
voditelj raznovrstnih dogodkov in pisec bese-
dil za narodnozabavne skupine.

15. 2. 2022 KREATIVNOST, 
MIŠLJENJE

Kreativnost je lepa čednost. Omogoča nam, 
da najdemo nove rešitve, kadar starih ne mo-
remo več uporabiti, da najdemo druge mož-
nosti, kadar so prve izčrpane, da si odpremo 
deset novih vrat, kadar se stara zaloputnejo, 
ter da se usmerimo k dobremu in ne brskamo 
po slabem. Kar pa je najlepše pri kreativnosti, 
je to, da se je lahko priučimo!

Datum izvedbe Delavnica Opis delavnice

22. 2. 2022 ČRNA GORA IN 
ALBANIJA

Črna gora in Albanija, državi na jugu Bal-
kanskega polotoka, v času pandemije covida 
in vseh omejitev, povezanih z njo, ponujata 
pravo evropsko avanturo. Deželi sta zaradi 
svoje zemljepisne lege in pestre zgodovine 
domovini različnih kultur in religij, predvsem 
pa se ponašata s preprostimi, ponosnimi in 
iskreno prijaznimi ljudmi.

8. 3. 2022

PROSLAVA OB  
8. MARCU,
MILENA 
MIKLAVČIČ

»Če bi imela tako dolge noge kot sodelavka, ti 
ženske ne bi zaupale svojih zgodb!« To je le ena 
od opazk, ki jih je slišala Milena Miklavčič, pi-
sateljica, novinarka, ljubiteljska zgodovinarka 
in antropologinja. Najintimnejše zgodbe, med 
drugim zbrane v trilogiji Ogenj, rit in kače niso 
za igrače, ji je zaupalo že več tisoč Slovenk.

15. 3. 2022
KRAS IN 
ČLOVEŠKA RIBICA 
V OBČINI TREBNJE

S predavanjem smo obudili pozabljene zgod-
be trebanjskih jam in zanimivosti iz življenja 
človeške ribice. Celoten južni del občine, ki 
ga od preostalega dela loči reka Temenica, 
je namreč izrazito kraški. Najbolj znan kraški 
pojav je ponikalnica Temenica z nizom po-
norov vzdolž fosilne struge do Svete Ane. Še 
zanimivejša je presihajoča Žibrščica, osrednji 
suhokrajinski odvodnik na Dobrniškem polju.

22. 3. 2022 URJENJE 
SPOMINA

Urjenje spomina, pozornosti, koncentracije in 
ravnotežja obsega umske in telesne aktivno-
sti, ki so namenjene izboljšanju pomnjenja in 
delujejo preventivno v boju proti bolezenski 
izgubi spomina (demenci).

5. 4. 2022
CAMINO – PO 
FRANCOSKI POTI 
DO KONCA SVETA

Ime Camino že samo po sebi zveni zelo avan-
turistično. Gre za dolgo pot, na kateri dneve 
in tedne hodite po delih starodavne romarske 
poti do mesta Santiago de Compostela. Pre-
teklo leto in pol je bilo za vse nas zelo težavno 
– za predavatelja, ki je bil navajen potovati, pa 
še toliko bolj. Prišel je do točke, ko si je rekel, 
da lahko ali ostane doma in se mu zmeša ali 
pa gre na pot. Izbral je slednje. 

12. 4. 2022 MOJ EKO VRT

Predavatelj že od leta 2001 deli praktične 
nasvete na različnih predavanjih in delavni-
cah, v časopisih,  v živo po radiu in televiziji, 
v zadnjih dveh letih pa tudi po spletu. Največ 
pozornosti posveča zelenjavnemu vrtu.
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V študijskem letu 2021/2022 je UTŽO Trebnje načrtovala izvedbo 19 krožkov na CIK 
Trebnje in 4 krožke na drugih lokacijah. Zaradi epidemije koronavirusa v jeseni in z njo 
povezanih omejitev so nekateri krožki delo začeli kasneje. 

5.3  KROŽKI UTŽO TREBNJE V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2021/2022

krožek animator mentor termin št. 
članov št. ur

Angleščina IV Martina Plazar Lea Udovč petek,
9.00–10.30 6 30

Angleščina V
Dragica 
Hazdovac Lea Udovč četrtek,

9.30–11.00 5 30

Angleščina VIII
Darinka 
Dolenšek Lea Udovč četrtek,

8.00–9.30 9 30

Angleščina X Olga Rahne Lea Udovč sreda,
8.00–9.30 6 30

Angleščina XII Igor Zaplotnik Lea Udovč ponedeljek,
9.00–10.30 7 34

Francoščina
Silva Glavan 
Bukovinski Saša Bedene sreda,

14.00–15.30 8 40

Brenkice Marija Jarc Valerija 
Rančigaj

ponedeljek,
10.00–11.30 5 60

Folklorna skupina 
Nasmeh Stanka Jurak Branka Moškon četrtek,

9.00–11.00 21 60

Plesna skupina 
Ajda Franja Zupan Nadja Marn 2-krat 

tedensko 16 60

Plesna skupina 
Mavrica

Marija 
Šušteršič Urška Barle 2-krat 

tedensko 16 40

Računalniški 
krožek I Majda Miklič Martina 

Podlesnik
sreda,
9.00–11.00 7 30

Računalniški 
krožek II Alojzij Čeh Martina 

Podlesnik
četrtek,
9.00–11.00 11 30

Kaligrafija Andrej Jurca Špela Kordiš torek,
11.00–13.00 6 30

Nordijska hoja Martin Hočevar Martin Hočevar torek,
15.00–16.00 11 30

Pohodniški krožek Milojka Vitez Ivica Vitez 2. sreda v 
mesecu 37 60

Zdrava rekreacija I
Marija 
Mežnaršič Ana Ruf 2-krat 

tedensko 10 46

TREBNJE (CIK):

Zdrava rekreacija II Katarina Rman Marija Uhan 2-krat 
tedensko 16 49

Zgodovina 
umetnosti skozi čas Ana Murn Andrejka Vabič 

Nose
četrtek,
9.00–10.30 9 30

Likovno-ustvarjalni 
krožek Trebnje Majda Miklič Majda Miklič sreda,

9.00–11.00 4 60

V Trebnjem je potekalo šest jezikovnih tečajev: pet nadaljevalnih tečajev angleščine in 
tečaj francoščine. Za glasbeno-plesni program so poskrbele Brenkice, folklorna skupina 
Nasmeh ter plesni skupini Ajda in Mavrica. Ročne spretnosti so člani razvijali pri krožku 
likovnega ustvarjanja. Za razgibavanje telesa so poskrbeli krožki rekreacije, nordijske hoje 
in pohodništva. Organizirani so bili tudi začetni in nadaljevalni računalniški krožek ter 
krožek Zgodovina umetnosti skozi čas. V letošnjem študijskem letu je bil po dveh letih 
premora ponovno organiziran krožek kaligrafije. 

krožek animator mentor termin št. 
članov št. ur

Likovne 
ustvarjalnice 
Mokronog

Milica Korošec Ana Cajnko petek,
11.00–13.00 6 60

MOKRONOG:

V Mokronogu je potekal krožek likovnih ustvarjalnic, ki ga je obiskovalo 6 članov.

krožek animator mentor termin št. 
članov št. ur

Rekreacija Mirna Helena Sladič Darja Krivec ponedeljek,
14.00–15.30 10 30

Ročna dela Mirna Marija Fink Martina Gačnik četrtek,
17.00–19.00 11 40

MIRNA:

Na Mirni sta bila organizirana krožka rekreacije in ročnih del, ki ju je skupno obiskovalo 
21 članov. 

krožek animator mentor termin št. 
članov št. ur

Ustvarjalni krožek 
Šentrupert Marija Jaklič Silva Mežnar sreda,

9.00–11.00 12 60

ŠENTRUPERT:

V Šentrupertu se je v okviru ustvarjalnega krožka srečevalo 12 članov. 
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6.1 ANGLEŠČINA IV 

TINA PLAZAR: Na krožku angleščine se srečujemo že štiri leta. V tem času se je nabralo 
kar nekaj zapiskov in veliko delovnih listov. Koliko znanja smo uspeli zapisati v svoj spomin? 
Mislim, da že kar nekaj znamo, lahko pa bi še več, če proces pozabljanja ne bi tako vztrajno 
potekal. Kljub temu je učenje tujega jezika učinkovito, sploh glede na to, da krožek v enem 
študijskem letu poteka 30 pedagoških ur. Če te ure pretvorimo v dneve, ugotovimo, da vse 
učne ure skupaj ne znašajo niti en dan. K temu je sicer treba prišteti še naše delo doma, 
saj nam Lea pridno pošilja delovne liste z vajami. Skupina je v tem času doživela kar nekaj 
sprememb v sestavi članstva. Nekateri člani se krožku pridružijo za krajše obdobje, drugi 
za malo daljše, le tri članice pa vztrajamo od samega začetka. Kljub temu smo uspešne pri 
gradnji vedno nove skupnosti. Skupina ne prinaša samo učenja tujega jezika, ampak tudi 
gradnjo prijateljskih odnosov, veselje do druženja, premagovanje osamljenosti, utrjevanje 
samozavesti, uresničevanje izzivov in načrtovanje, kaj vse bomo še skupaj doživeli. To v 
naše trenutno življenjsko obdobje vnaša svežino, veselje in radost. Žal mi je za vse, ki so 
nas zapustili, sploh za zadnje odhode Danice, Jelke in Lojzke, ki jih pogrešam. Veselim se 
vsakega novega člana v skupini. Letos sta se nam pridružili Majda in Jožica, in spet nas 
je šest oz. z našo Leo pravljičnih sedem. Tudi v letošnjem letu se srečujemo po Zoomu. Ta 
oblika učenja se nam je priljubila; pogrešamo sicer »kofetkanje«, vendar so spremembe 
že na vidiku. Ugotavljamo, da je naše učenje vsako leto bolj poglobljeno in razširjeno. Lea, 
good work, well done. 

JELKA HLEBEC: Naše študijsko leto je spet naokrog. Spet je čisto drugačno od prejšnjega. 
Naučile smo se veliko novega in ponovile veliko stare snovi. Zdaj, po mnogokrat slišanih 
vsebinah (hvala, Lea, za potrpežljivost), se mi že dogaja, da z gotovostjo vem, o čem se 
pogovarjamo. Angleščina je izmuzljiva zadeva oz. jezik. Obstajajo pravila, ki vedno držijo, 
razen v izjemnih primerih, teh pa je veliko. Pa se znajdi! Mogoče so tri naše sošolke odnehale 
prav zato, ampak imamo dve novi, in karavana gre dalje.

JOŽICA SAMIDE: Po upokojitvi pred dvema letoma sem se odločila za tečaj angleščine 
v sklopu UTŽO Trebnje. Tečaj poteka po Zoomu, na kar sem se navadila, vendar si želim 
srečanja v živo. Znanje, ki ga bom pridobila, mi bo koristilo na potovanjih v tuje kraje, 

6.  POROČILA 
KROŽKOV

na katera si želim in jih načrtujem za prihodnost. Trudim se biti čim bolj aktivna na vseh 
področjih: hodim, kolesarim, vrtnarim in uživam z družino in prijatelji. 

MAJDA ZORE: Želja, da izpopolnim znanje angleščine, se mi je uresničila lani, ko sem 
se vpisala na tečaj UTŽO Trebnje. Čeprav učenje poteka po Zoomu, mi čisto ustreza. S 
sošolkami smo se dobro ujele, Lea pa je super. Dobro razlaga, je prijazna in vedno dobre 
volje. Upam, da se jeseni spet vidimo na tečaju, še prej pa na kavici. 

MAJDA KUŽNIK: Že drugo leto se učimo angleščino po Zoomu. Nad tem načinom sem 
navdušena. Če nam je covid prinesel kaj dobrega, je to gotovo Zoom. Časovno je tak način 
učenja ugoden, saj mi ni treba z avtom v Trebnje. Zelo dobro je, da nam Lea že med tednom 
pošlje gradivo za naslednje srečanje. Tako lahko naloge delamo sami in potem na srečanju 
preverimo, ali smo jih naredili prav in koliko znamo. Mislim, da na ta način naredimo več, kot 
smo prej v učilnici. Zanimivo 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 učiteljica 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 prihodnji sezoni krožek lahko spremljala po računalniku, 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, 
s katerima nas vzpodbuja k učenju, kljub našim letom. Obenem se zahvaljujem tudi CIK 
Trebnje, da nam omogoča predavanja po Zoomu, ker mi ta način učenja zelo odgovarja. Če 
bi bila predavanja na CIK, se jih zaradi poškodbe ne bi mogla udeleževati. Hvala tudi Martini 
Podlesnik, ki je skrbela za nemoteno delovanje Zooma in nam pomagala.

Članice krožka 
Angleščina 
IV, povezane 
s pomočjo 
aplikacije Zoom 
(posnetek 
zaslona)
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6.2 ANGLEŠČINA V

Novo študijsko leto se je začelo obetavno. Srečanje je potekalo v živo. Žal so se razmere 
zaradi epidemije covida hitro slabšale, zato so že naslednje in vsa nadaljnja srečanja 
potekala po Zoomu. Za nekatere naše člane je to predstavljalo oviro, zato se nam niso 
več pridružili. Ostalo nas je samo pet najbolj vztrajnih članov z dovolj močno notranjo 
motivacijo. Delo po spletu ima svoje prednosti in tudi slabosti, vendar je zdravje na prvem 
mestu, saj spadamo v ranljivo skupino.

Letos je naša mentorica Lea predavanja posvetila uporabnosti jezika na potovanjih. Vadili 
smo situacijske dialoge pri osnovnem vzpostavljanju stikov – pozdravljanje, poslavljanje, 
vljudno obnašanje v prevoznih sredstvih. Izbrala je vsebine, ki bi nam omogočile osnovno 
sporazumevanje na ulici, v restavraciji, hotelu in trgovini. Obravnavali smo tudi temo 
zdravja oziroma problemov z zdravjem in osnovne izraze, ki bi nam lahko prišli prav v 
lekarni, pri zdravniku.

Pri slovnici smo obravnavali časa Present Simple, Present Continuous ter zanikanje, 
vprašanja in trditve v obeh časih, števne in neštevne samostalnike ter rabo besede 
there pri opisovanju. Lea se je trudila ter usvajanje novih in predvsem utrjevanje že 
obravnavanih vsebin popestrila z različnimi pristopi, igrami in interaktivnimi vajami.

Komaj čakamo, da se razmere zaradi covida izboljšajo, da bomo lahko odpotovali v tujino 
in v praksi preizkusili svoje znanje angleščine.

Naša motivacija za učenje angleščine niso samo potovanja, druženja in preganjanje 
dolgčasa. Zavedamo se, da je učenje jezikov možganski fitnes. Ohranja sposobnost za 
razvoj spretnosti, varuje pred kroničnimi boleznimi možganov v starosti in spodbuja 
njihovo fleksibilnost.

Dragica Hazdovac

Pohod na 
Lanšprež ob 
zaključku krožka 
(fotografija:  
Anica Velkavrh)

Izlet na Ptuj  
(fotografija: 
mimoidoči)

6.3 ANGLEŠČINA VIII

V študijskem letu 2021/2022 se nadaljevalnega tečaja angleščine redno udeležuje 9 
članov, 7 žensk in 2 moška. Tako kot vsa pretekla leta tečaj poteka ob četrtkih od 8.00 
do 9.30. Zaradi ukrepov za omejevanje širjenja covida-19 se tudi v letošnjem študijskem 
letu dobivamo po Zoomu. 

Naša mentorica Lea Udovč nam za vsako srečanje pripravi kakšno zanimivo temo, prej 
pa nam pošlje tudi gradivo. Natančneje smo obravnavali nedoločne zaimke in utrjevali 
že prej obravnavane slovnične teme. Spoznavali smo besedišče s področij delovanja 
svetilnika, oblačil in obutve, materialov, oblik in barv predmetov, pozdravov ob snidenju 
in slovesu, delov telesa ter zdravja in bolezni. Spoznali smo ogromno novih izrazov, 
velikokrat smo se spustili v neverjetne podrobnosti.

Ugotavljamo, da sedaj spletno aplikacijo Zoom že dobro obvladamo in smo s tem 
načinom izobraževanja zadovoljni. Zjutraj lahko dlje poležimo, spijemo kavico in se pred 
začetkom tečaja malo pogovorimo. Nimamo težav s prevozom in parkiranjem, nimamo 
strahu pred okužbo – a vendar je v živo čisto drugače, bolje. Zelo pogrešamo druženja 
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po koncu tečaja v kavarni, ko smo se o marsičem pogovorili in se nasmejali kakšni šali 
ali zanimivi prigodi.

Menim, da je naša skupina ti dve nenormalni leti preživela kar zadovoljivo, brez hujših 
fizičnih in psihičnih posledic. Ena izmed članic je zaradi koronavirusa 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.

Darinka Dolenšek

6.4 ANGLEŠČINA X 

V študijskem letu 2020/2021 se je skupina Angleščina IX zaradi zdravstvenih razmer 
srečevala po Zoomu. Del skupine je to obliko dela usvojil, del članov pa se ji je odpovedal, 
ker jim veliko bolj ustreza delo v živo. 

V juniju 2021 smo se ob izboljšanju razmer srečali v živo, se pogovorili o svojem delu v 
preteklem študijskem letu in se dogovorili, da se jeseni zagotovo dobimo v razredu na 
CIK Trebnje in začnemo delo v živo, če bo to dovoljeno oziroma če bodo epidemiološke 
razmere to dopuščale. 

Vendar pa razmere v letošnji jeseni niti najmanj niso bile tako ugodne, da bi se lahko 
brez skrbi ponovno srečevali v živo. Ker je naša skupina v celoti izpolnjevala pogoj PCT, 
ki ga zahtevajo predpisi, smo se po posvetovanju na CIK Trebnje in po pogovoru s člani 
skupine vseeno odločili, da v novembru pričnemo delo v živo. Število članov v skupini se 
je nekoliko zmanjšalo, ker se nekateri v teh razmerah ne želijo družiti v živo.

Člani krožka 
Angleščina 
VIII, povezani s 
pomočjo aplikacije 
Zoom (posnetek 
zaslona)

Takoj ko smo pričeli delo, smo ugotovili, da je pouk v okolju, v katerem imate učiteljico 
pred seboj, nekaj povsem drugega kot delo po Zoomu. Tudi v prejšnjem študijskem letu je 
bilo delo sicer zanimivo, pa vendar je pouk, ki poteka v živo, nekaj povsem drugega. Lea 
posameznikovo delo veliko lažje spremlja, pa tudi komunikacija med nami je bistveno 
drugačna, saj se med pogovorom odpirajo zelo zanimive teme. Tega pri delu po Zoomu 
ni bilo. Na zadnjem srečanju smo igrali zelo zanimivo igro Dixit, ki je del projekta, ki ga 
izvaja Lea. Te igre po Zoomu ne bi mogli izvesti na takšen način, kot smo jo lahko izvedli 
v živo.

Zaradi vsega naštetega bomo takšno obliko dela v letošnjem študijskem letu nadaljevali. 
Vsi upamo, da se bodo zdravstvene razmere postopno izboljševale, da bomo lahko bolj 
sproščeno nadaljevali druženje ob kavi po končanem delu.

Olga Rahne

6.5 ANGLEŠČINA XII 

Tečaj Angleščina 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 covida-19. 
Predavanja tako kot lani potekajo po Zoomu in moram priznati, da večjih problemov ni. 
Ob kavici se občasno srečujemo v Juliji, da si izmenjamo »čvek novice« in si popestrimo 
dan. Tečaj angleščine naša skupina obiskuje že več kot deset let. Vsi, ki obiskujemo tečaj 
sedaj, smo se pridružili kasneje.

Člani krožka 
Angleščina 
XII, povezani s 
pomočjo aplikacije 
Zoom (posnetek 
zaslona)
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Spoznali smo:

-  naravne katastrofe 
https://www.usnews.com/news/best-countries/slideshows/here-are-10-of-the-
deadliest-natural-disasters-in-2021 

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

-  zgodovino kapučina 
https://www.thespruceeats.com/history-of-the-cappuccino-765833

- moč ustvarjalnosti
-  banko semen Svalbard 

https://en.visitsvalbard.com/, https://www.croptrust.org/svalbard-grant-call-for-
proposals/

Igrali smo se z glasovi in rimami ter med drugim spoznavali izraze za bolezni in poškodbe 
človeškega telesa (https://agendaweb.org/vocabulary/health-illness-worksheets-resources.
html).

Slovnica in njena pravila so nam delali kar nekaj preglavic. Vseskozi smo ugotavljali, 
kako malo je potrebno, da brez vsakršnih pravil nastane zložena beseda ali pa da ima 
enako zapisana beseda ob drugačni izgovorjavi drugačen pomen.

Vsekakor so te skrivnosti jezika ter dobra družba slušateljev in predavateljice Lee vzrok, 
da se jeseni spet vpišemo v ta krožek. Verjamem, da je med člani UTŽO Trebnje mnogo 
takih, ki obvladajo jezik, nimajo pa priložnosti svojega znanja angleščine izpopolnjevati 
in obnavljati. Zato ste vsi, ki to potrebujete, lepo vabljeni v našo družbo.

Igor Zaplotnik 

6.6 FRANCOŠČINA 

Člani, ki obiskujemo krožek francoščine, smo si zadali cilj, da bomo ob zaključku srečanj 
obiskali Pariz.

Krožek obiskuje deset članov, v Pariz pa nas je odšlo le šest. Žal so se naši »dečki« iz 
zdravstvenih razlogov potovanju odpovedali, zato smo v Pariz, mesto življenja, umetnosti 
in ljubezni, odpotovale samo ženske. Imele smo se zelo lepo, celo muhasto vreme nam 
je bilo naklonjeno.

Naša mentorica, ga. Saša, nas je kar dobro popeljala po Parizu, tako da smo si lahko 
ogledale res veliko znamenitosti, med drugim Eifflov stolp, na vrh katerega se je povzpela 
večina, drugi pa smo medtem malo počivali. V najprestižnejši blagovnici Lafayette smo 

si napasle oči. V bližini je znana pariška opera, kjer je v mladih letih pela celo Tereza 
Kesovija. Nekako nismo mogle mimo trgovine Fragonard z originalnimi parfumi; 
odločitev ni bila težka in kupile smo si za nas nepogrešljive dišave.

Ob obisku Versaillesa smo se več uric, kot nekdaj francoski kralji in njihove dame, 
sprehajale po vrtovih. Področje je precej veliko, saj samo vrtovi obsegajo več kot 800 
hektarov, palače pa se raztezajo na 11 hektarih zemljišč. Palača v Versaillesu je bila 
včasih najlepša v Evropi. V njej je takrat živelo okrog 6000 ljudi, Versailles pa je bil 
neuradno glavno mesto francoskega kraljestva. Zaradi velike politične moči je postal 
zibelka francoske revolucije.

V ogromni dvorani, imenovani Galerija ogledal, je bila leta 1919 podpisana Versajska 
mirovna pogodba. Tako se je končala prva svetovna vojna. Še danes se predstavniki vlad 
srečujejo v Versaillesu, kjer prihaja do pomembnih političnih odločitev. Zelo nam je bil 
všeč Montmartre, 130 metrov visoki hrib z živahnim vrvežem, na katerem stojijo bazilika 
Sacré-Cœur in kavarne ter kjer se zbirajo ulični umetniki in ogromno turistov z vsega 
sveta. Tam smo si privoščile 
boeuf bourguignon, odličen 
goveji golaž, ki ga kar pošteno 
zalijejo z refoškom – no, me 
smo ga na koncu le s pivom.

Sprehodile smo se vzdolž Eli-
zejskih poljan, kjer nismo poza-
bile na soupe à l’oignon, poseb-
no čebulno juho, ki jo izboljšajo 
z nekaj žlicami žganja. Legen-
da pravi, da jo je zasnoval sam 
Ludvik XIV. v svoji lovski koči, 
saj je imel tam na voljo samo 
čebulo in alkohol. Vsekakor je 
bil iznajdljiv. Poznan je bil kot 
Sončni kralj z 72-letno vladavi-
no, imel je 25 otrok. Kar priden 
je bil za kralja, imel je zavidljive 
dosežke. 

Pet dni je prehitro minilo in pre-
hitro je prišel čas za vrnitev. 
Naslednje leto nas čaka franco-
ska Provansa in upamo, da nam 
tudi to potovanje uspe.

Silva Glavan Bukovinski Krožek francoščine v Parizu 
(fotografija: Silva Glavan Bukovinski)



3534

6.7 LIKOVNO-USTVARJALNI KROŽEK TREBNJE 

Ko smo lansko leto že mislili, da nas je koronavirusna bolezen 
dokončno zapustila, se je jeseni zopet pojavila, zato smo 
zopet delali malo od doma, malo pa na CIK Trebnje. Tako 
spet ni bilo ustaljenega reda in ritma. Ampak nismo se dale, 
še naprej smo vztrajale, in tudi letos nam je uspelo narediti 
kar nekaj lepih in uporabnih predmetov. Šivale smo prstane in 
zapestnice iz perlic, potem pa smo prstane šivale na mrežico. 
Izdelovale smo novoletne 
voščilnice, z vrvico smo oblačile 

kozarce in steklenice, za krožnike, sklede in voščilnice 
pa smo uporabile servietno tehniko. Izdelovale smo tudi 
pikapolonice za okras na darilih in si naredile organizator 
za različen drobni material, da ga imamo vedno pri roki in 
da je lepo sortiran. Iz pardo in fimo mase smo naredile lepe 
perlice in rožice. Potem smo jih nanizale na spominsko žico 
in si izdelale zelo lepe zapestnice. Naučile smo se različnih 
tehnik izdelave vzorcev iz fimo mase. Izdelale smo tudi 
100 obeskov za ključe, ki ste jih prejeli za 8. marec.

Naš krožek se imenuje LIKOVNO-
USTVARJALNI KROŽEK, a kot vidite, že nekaj let nič ne slikamo 
ali rišemo, samo ustvarjamo, tako da bi bilo pametno, da bi se 
preimenovali v USTVARJALNI KROŽEK. Že nekaj članic UTŽO 
Trebnje je povedalo, da se nam niso pridružile, ker so mislile, da 
slikamo. 

Članice krožka so Leopoldina Rebernik, Nada Mlakar, Dragica 
Hazdovac, Marja Hribar, Irena Ziherl-Soršak, Jelena Maček in 
Majda Miklič.

Majda Miklič

Vsako jesen že komaj čakam, da pričnemo ustvarjati pri likovno-ustvarjalnem krožku. 
Zelo se veselim srečanja s kolegicami s krožka, kakor tudi ustvarjanja najrazličnejših 
izdelkov. 

Začele smo zelo smelo, vendar to ni dolgo trajalo. Ostati smo morale doma in druženja 
zaradi znanih razmer izvesti po Zoomu. Zahvaljujem se zaposlenim na CIK Trebnje, da so 
nam to omogočili in nam pomagali pri premoščanju ovir. Naša odlična mentorica Majda 
nam je tudi po spletni povezavi uspela tako dobro prikazati različne postopke izdelave, 
da sploh nisem imela občutka, da ne delamo v živo.

Lotile smo se šivanja prstanov in zapestnic iz perlic, izdelovanja izdelkov iz pardo mase, 
škatlic iz okrasnega papirja ter zapestnic s kroglicami iz pardo mase, nanizanimi na 
spominsko žico. Z vrvico smo opletle kozarce in steklenice, seveda pa smo izdelovale 
tudi novoletne voščilnice, brez katerih ne gre nobeno leto.

Verjetno sem še kaj pozabila našteti.

Leto je bilo zelo produktivno, kljub temu da smo bile večino časa povezane po Zoomu.

Mislim, da nam idej še ne bo zmanjkalo in da se jeseni ponovno snidemo na tem krožku. 
Upam, da na sedežu UTŽO Trebnje, ker je osebno druženje vseeno tisto, ki več šteje.

Irena Ziherl-Soršak

Izdelki članic Likovno-ustvarjalnega krožka Trebnje (fotografije: Majda Miklič)

Izdelki članic Likovno-ustvarjalnega krožka Trebnje (fotografiji: Irena Ziherl-Soršak)
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6.8 FOLKLORNA SKUPINA NASMEH

Člani folklorne skupine smo se že v poletnem času, ki je bil še zmeraj obarvan z epidemijo, 
spraševali, kako bo naš krožek potekal v novem študijskem letu. Začelo se je spodbudno: 
zbrali smo se vsi člani in lepo vreme nam je dopuščalo, da smo se ob četrtkih srečevali in 
vadili na ploščadi pri knjižnici.

Konec septembra smo z zadovoljstvom sprejeli vabilo iz Vrtca Čebelica v Šentrupertu, 
da zaplešemo in otrokom ob Tednu otroka približamo delček naše dediščine. Otroci so 
vedoželjno spremljali naš nastop. Močno smo si želeli, da bi se prijeli za roke in skupaj 
zaplesali, a odgovornost zaradi razmer ob epidemiji covida nam tega ni dopuščala. Vaje 
smo nadaljevali in v začetku novembra sodelovali na letnem koncertu Folklorne skupine 
Vidovo. Zaradi slabših epidemioloških razmer smo se dogovorili, da vaj v decembru ne 
bomo imeli. Ob koncu leta nismo pozabili na lepe želje in voščila, poveselili smo se na 
praznovanju in na izletu z vlakom. Ker v januarju še ni bilo primernih pogojev za vaje, 
smo se z vodjo Območne izpostave Trebnje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 
Joži Sinur, dogovorili, da našim članom podelimo Maroltove značke za dolgoletno 
delovanje na področju ljubiteljske kulture. Ta lepi dogodek nas je člane še bolj povezal 
v želji, da spet zaigramo, zaplešemo in zapojemo. Po dveh virtualnih srečanjih smo v 
nekoliko bolj sproščenem vzdušju začeli redne četrtkove vaje. Razveselili smo se vabila 
k sodelovanju na Gregorjevem sejmu v Novem mestu in na prireditvi ob materinskem 
dnevu v Šentjerneju. Sodelovali smo na Območnem srečanju odraslih folklornih skupin 
v Črnomlju. Nastopili smo na prvomajskem srečanju na Debencu in na prireditvi ob 
10-letnici delovanja plesne skupine Ajda. Prijetna izkušnja je bilo tudi televizijsko 
snemanje na Jurjevi domačiji. Vestno in odgovorno smo nadaljevali vaje in se pripravljali 
za prireditev ob 15-letnici delovanja naše skupine. 

Po dveh letih epidemije covida je letošnje leto dopuščalo bolj sproščeno druženje na 
vajah, nastopih in družabnih srečanjih. Pridružila sta se nam dva nova člana: plesalka 
Milena in harmonikar Tomaž. Žal so svoje aktivno delo v skupini zaključili kar trije godci: 
Ivan, Stane in Janez. Pogrešamo jih, a njihovo odločitev je treba sprejeti. Zdravje je za 
nekaj časa prekinilo sodelovanje treh naših članic. 

Hvaležni smo, da se lahko v tretjem življenjskem obdobju družimo in učimo v skupini, ki 
nam nudi stik s kulturno dediščino, petjem, plesom …, in da je to, kar radi počnemo in 
nam bogati življenje, pozitivno sprejeto v domačem in širšem okolju.

Stanka Jurak

6.9 PLESNA SKUPINA AJDA

V JESENI, KO AJDA ZACVETI,
SE PRI SRCU MILO MI STORI
IN SPOMIN NA OTROŠTVO V MENI ZAŽIVI.

Plesna skupina Ajda deluje v sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje Trebnje. S 
svojim pestrim programom je sodelovala na številnih prireditvah v Trebnjem in tudi izven 
meja Občine Trebnje.

Skupina se je s svojimi plesi nekajkrat predstavila v Domu starejših občanov Trebnje in v 
Vrtcu Mavrica Trebnje ter sodelovala na Plesnih popoldnevih v Podružnični šoli Dolenja 
Nemška vas, ki jih prireja ga. Nadja Marn. Udeležila se je tudi 11. Festivala za tretje 
življenjsko obdobje v Cankarjevem domu, kjer se je predstavila s kavbojskim spletom.

Na povabilo Planinskega društva Trebnje smo plesalke Ajde nastopile ob praznovanju 
40. obletnice društva v Galaksiji, nato pa še na 5. srečanju planincev Bele krajine in 
Dolenjske na Debencu. Skupina je nekajkrat sodelovala na prireditvi Iz trebanjskega koša. 

Podelitev Maroltovih značk (fotografija: Joži Sinur)
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Praznovanje 10. obletnice plesne skupine Ajda (fotografija: Tatjana Urbič)

Nastopila je tudi v Lukovku, ob 80. obletnici tamkajšnjega gasilskega društva. Ajdice 
redno sodelujemo na vsakoletni prireditvi ob začetku študijskega leta UTŽO Trebnje. Na 
povabilo Društva upokojencev Mirna smo se s svojimi plesi leta 2012 predstavile v Banja 
Luki.

Program plesne skupine Ajda delno sofinancira UTŽO Trebnje, večinoma pa članice 
same. V skupini je sedaj ostalo le 10 od 18 plesalk. Prva mentorica plesne skupine je bila 
ga. Tanja Korošec, ki je Ajdo vodila sedem let, od oktobra 2016 pa jo vodi ga. Nadja Marn.

12. 5. letos smo končno, po dveh odpovedih zaradi koronavirusa, le uspele izvesti plesno-
glasbeno prireditev v Kulturnem domu Trebnje. Predstavile smo se s petimi plesi: Ameriški 
valček, Če se od spominov da živet’, Country ples, Kankan in Na Golici. V programu so na 
moje povabilo sodelovali še folklorna skupina Nasmeh, plesna skupina Mavrica, pevska 
skupina Čebelice iz Mirne Peči in šest glasbenikov iz Društva harmonikarjev Mirna Peč. 
Povezovalka programa je bila Andreja Martinčič. Po živahnem in razgibanem programu 
je bila v avli kulturnega doma pogostitev s hrano in pijačo, ki so jo pripravile članice naše 
plesne skupine.

Franja Zupan

6.10 PLESNA SKUPINA MAVRICA

Če sem januarja za novičnik UTŽO Trebnje zapisala, da je težko pisati o plesni skupini, če ne 
plešemo, bo tokratni zapis drugačen.

Besede naše mentorice, izrečene na našem prednovoletnem srečanju na Izletniški kmetiji 
Možina v Dragi pri Šentrupertu, da bomo po 8. marcu že zaplesale, so se uresničile. Ker so 
se epidemiološke razmere izboljšale, smo se 9. marca, prvič v letu 2022, dobile na kavici 
Pri dedu in sklenile, da že naslednji dan pričnemo plesne vaje. Z mentorico Urško Barle smo 
se dogovorile, da bomo poiskale še dodatne termine in imele vaje dvakrat tedensko, kadar 
bo to izvedljivo. 

Redno smo hodile na vaje, uživale v plesu ter se veselile vsakega ponovljenega in usvojenega 
spleta plesov. Lahko se pohvalimo, da smo do sedaj imele 30 plesnih ur. Ker pa nameravamo 
vaje nadaljevati tudi junija, bo teh ur še več, saj želimo nadoknaditi čim več zamujenega. V 
naslednjem študijskem letu načrtujemo izvedbo prireditve ob 10. obletnici delovanja naše 
plesne skupine.

S spletom plesov smo sodelovale na prireditvi ob 10. obletnici plesne skupine Ajda, 4. junija 
pa bomo z dvema spletoma plesov popestrile srečanje starejših občanov v okviru RK na 
Mirni. Sodelovale bomo tudi na 32. prireditvi Iz trebanjskega koša.

Vesele smo, da smo študijsko leto tako optimistično in uspešno zaključile. Po 20. juniju nas 
čaka še zadnje druženje v tem študijskem letu, nato pa se bomo z lepimi željami podale 
počitnicam naproti.

Marija Šušteršič

Fotografija: Breda Baranašič
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6.11 RAČUNALNIŠKI KROŽEK I

Prišla je jesen in mi smo se srečali z Bitko s pametnim telefonom pod Marelo. Na začetku je 
bila res bitka, ker še nismo vedeli, kaj določeni izrazi pomenijo, kje se uporabljajo in še veliko 
drugih stvari. Bilo je kar pestro, še najbolj za našo predavateljico Martino. Nekaj časa smo se 
dobivali na CIK Trebnje, potem pa se je zopet vse zapletlo in smo se izobraževali od doma. 
Nato je izobraževanje potekalo kombinirano.

Spoznavali smo spletno stran AUDIBOOK, na kateri lahko naročite avdio knjige. Ko imate 
utrujene oči, se lepo namestite in poslušate knjigo. Zelo zanimivo in praktično.

Člani krožka 
Računalništvo I, 
povezani s pomočjo 
aplikacije Zoom 
(posnetek zaslona)

Tudi PODKASTI so zelo priročni, ker nekatere oddaje na radiu preslišite ali ne veste, kdaj so 
na sporedu. Naročite se na podkaste, in ko imate čas, jih lahko poslušate po telefonu. 

GREM Z VLAKOM je zelo dobra in uporabna aplikacija, ki lepo prikaže vozni red vlakov. 
Zanimiva je posebno za upokojence, ker so vožnje za nas brezplačne.

Kar nekaj časa smo namenili aplikaciji EasyPark in se naučili, kako jo uporabljati pri 
parkiranju.

Preden gremo na dopust, je pametno, da uporabimo aplikacijo Booking.com, da si 
rezerviramo nastanitev in si že vnaprej pogledamo zanimivosti, ki bi si jih radi ogledali.

Ker pa se nam obetajo časi, ko v trgovinah ne bomo več dobili računov, smo spoznali aplikacijo 
NOPRINTZ, ki jo lahko uporabljamo že sedaj. Je zelo zanimiva, saj sproti preračunava, koliko 
ste porabili in za kaj (obleko, hrano …).

Nastavili smo si aplikacijo Viber, s katero lahko kličete in prejemate sporočila, slike ali videe 
– vse brezplačno. Tudi pri e-pošti so vedno kakšne novosti in težave, tako da smo aplikacije 
za e-pošto posodabljali in odpravljali težave.

Naučili smo se zelo veliko, vmes pa tudi kaj pozabili, tako da je bilo včasih potrebno kar malo 
obnove. Hvala naši predavateljici Martini za res lepo razlago in tudi za potrpljenje.

Majda Miklič

6.12 RAČUNALNIŠKI KROŽEK II

VGC Marela omogoča različne programe in aktivnosti, v našem primeru delavnice s področja 
aktivnega staranja. Ga. Martina Podlesnik enkrat tedensko naši skupini posreduje znanje s 
področja računalništva in uporabe pametnega telefona.

Trenutno tečaj obiskuje enajst oseb. V preteklem letu so bili pogoji za izvajanje tečaja zelo 
različni, spreminjali so se v skladu z omejitvami, povezanimi z epidemijo koronavirusne 
bolezni. Včasih je izobraževanje potekalo samo po Zoomu. Trenutno srečanja skupine v večji 
meri potekajo v računalniški učilnici na CIK Trebnje, ob upoštevanju varnostnih ukrepov 
(vzdrževanje razdalje, uporaba zaščitnih mask, izpolnjevanje pogoja PCT itd.), nekaj pa 
nas dela od doma po Zoomu. Ga. Martina je tistim, ki smo doma, omogočila, da vidimo in 
slišimo, kaj se dogaja v učilnici, njeno obravnavo novih tem na računalniku oz. pametnem 
telefonu pa spremljamo na ekranu.

Člani krožka Računalništvo II - Digitalna doba naš izziv

V zadnjem obdobju smo se lotili naslednjih tem:
•  Upravljanje računa Google, varnost osebnih podatkov, upravljanje s shrambo podatkov, 
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uporaba koledarja, izdelava vizitk za različne priložnosti z nameščanjem fotografij v 
različnih kombinacijah …

•  Uporaba pametnega telefona: branje in izdelava QR-kode, branje črtnih kod, izdelava 
nakupovalnega listka za trgovine, shranjevanje trgovskih računov v e-obliki v aplikaciji 
noprintZ, uporaba aplikacije EASYPARK za parkiranje in plačevanje parkirnine, 
organiziranje plačilnih kartic na enem mestu z aplikacijo STOCARD, prikaz PCT-izkazov 
in osebnega dokumenta na enem mestu, upravljanje aplikacije Zoom, uporaba aplikacije 
PODKASTI, kamor si lahko po želji namestimo že predvajane informacije iz medijev z 
različnih področij …

Lani junija smo bili na izletu v Kočevju. Tja smo se odpravili z vlakom. Pod vodstvom ge. 
Martine smo doživeli lep dan z ogledom in obiskom znamenitosti Kočevja.

Obiskovanje delavnic ne omogoča samo nabiranja znanja za uporabo računalnika in 
pametnega telefona, temveč tudi druženje tečajnikov. Med pogovori se odpre marsikatera 
neformalna tema, ki popestri dan. To druženje med tečajem in po njem je bilo še posebno 
dobrodošlo v času koronavirusa, saj se je naš vsakdanji ritem zelo spremenil.

Stane Kravcar

6.13 KALIGRAFIJA

Spoznavati kaligrafsko pisavo je bila moja tiha želja že kmalu po odhodu v pokoj leta 
2010. Po začetnem »tipanju« se je začelo premikati šele okrog leta 2016, ko se nas 
je nekaj (sedem) navdušencev zbralo in začelo ustvarjati. Naša mentorica je bila ga. 
Miša Shaker. V študijskem letu 2016/2017 smo, bolj ali manj uspešno, obvladali pisave 
Foundational, Chancery, Black Knight in starogrško pisavo. V študijskem letu 2017/2018 
smo v enaki zasedbi nadaljevali delo s pisavami Unciala, Rustika in Textura. Druženje 
skupine je bilo prijetno, takrat je bilo še vse sproščeno, niti sanjalo se nam ni o kakšnih 
omejitvah. Prijateljevanje se je običajno nadaljevalo po končanem krožku. Po zaključku 
tečaja smo dobili lične diplome in z zaključnim praznovanjem obeležili naše druženje. 
Z upanjem smo se veselili nadaljevanja. Žal so se začele pojavljati prve novice o novem 
virusu, ki ogroža običajno življenje in se hitro širi s Kitajske po vsem svetu.

V študijskem letu 2019/2020 smo še nadaljevali delo v živo na CIK Trebnje. Zbralo se 
je nekaj (deset) novih članic, a vedno več je bilo zloveščih novic o virusu in varovanju 
pred njim. To se je stopnjevalo, tako da se je v začetku leta 2020 že resno govorilo o 
nošnji zaščitnih mask in prepovedi združevanja. Živo se spomnim marca, ko sem dobil 
obvestilo, da so druženja lahko organizirana samo na lastno odgovornost. Ker se je 
dogajalo, da so posamezniki odklanjali zaščito, tudi pri nas, smo bili primorani kaligrafski 

tečaj prekiniti. 12. 3. je s CIK Trebnje 
prišlo obvestilo o prepovedi zbiranja. 
Nastopilo je obdobje mirovanja dela 
in vsak posameznik je skrbel za 
obnavljanje znanja po svoje, odvisno 
od zaposlenosti in zanimanja.

Treba je priznati, da smo vedeli za 
aplikacijo Zoom, vendar si nismo točno 
predstavljali, kaj prinaša in kako je 
možno z njo delati. Vse njene možnosti 
smo spoznali šele pozneje, ko smo 
spremljali torkova predavanja na CIK. 
Seveda smo imeli začetniške težave, 
ki pa smo jih uspešno razreševali s 
pomočjo ge. Martine Podlesnik. Na 
podlagi medsebojnih pogovorov v 
skupini je bil ob podpori večine sprejet 
sklep, da bomo počakali, da bo možno 
delovanje v živo.

Naše mirovanje je trajalo več kot eno 
leto, ko sva se z go. Martino sredi leta 
2021 začela pogovarjati o oživitvi 
našega krožka. Prva naloga je bila 
najti novo mentorico, glede na to, da je 
dotedanja zaradi osebnih razlogov odpovedala sodelovanje. Ga. Martina je rešila tudi 
ta problem in se dogovorila z go. Špelo Kodrič iz Dežele kozolcev iz Šentruperta, da 
prevzame vlogo naše mentorice. Skupaj sta tudi preskusili način dela na daljavo. Zaradi 
službenih zahtev nismo mogli takoj začeti srečanj, tako da smo prvo srečanje po Zoomu 
imeli šele 11. januarja 2022. Bili smo veseli, da smo lahko začeli. To zadovoljstvo sem 
začutil že, ko smo se začeli dogovarjati o pričetku tečaja. Osebno mi je žal, da nismo dela 
z Zoomom poskusili prej. Morda potem ne bi imeli tako dolgega premora, vendar je strah 
pred nepoznanim načinom dela naredil svoje. Žal se nam vse članice niso več pridružile, 
k tečaju jih je pristopilo samo osem. Res je, da je delo v živo nekaj čisto drugega, vendar 
z malo potrpljenja pridejo tudi dobri rezultati. Prvič smo se na CIK sestali 15. marca in se 
z velikim veseljem pozdravili po dolgem času. Po tako dolgem obdobju osamitve je bilo 
delo v skupini velika poživitev. Žal sta odšli še dve članici, tako da nas je ostalo samo 
še šest. Od takrat se srečujemo vsak torek, zadovoljstvo je veliko, ostalo nam je še pet 
srečanj. Verjamem, da bomo tečaj izpeljali do konca, lahko pa le upam, da se bomo v 
prihodnjem študijskem letu srečevali še naprej.

Andrej Jurca

Fotografija: Andrej Jurca
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6.14 NORDIJSKA HOJA

V letošnjem letu je bilo v krožek vpisanih 11 članov, od katerih pa se trije hoje niso 
udeleževali zaradi bolezni. Ostali smo bili na urah prisotni, nekateri večkrat drugi manj. 
Naše poti so vsa leta enake, zato se bom v tem prispevku posvetil nordijski hoji z vidika 
njenega vpliva na zdravje vsakega izmed nas.

Fotografija: arhiv krožka Nordijska hoja

Nekaj osnovnih informacij:

1.  V gibanje je vključeno celo telo. Največja prednost nordijske hoje je to, da je dodatno 
obremenjen zgornji del telesa, česar pri običajni hoji ni. Pri nordijski hoji so aktivne 
skoraj vse mišice (90 %), kar pozitivno vpliva na srčno-žilni in dihalni sistem. Pri takem 
gibanju so lahko aktivne tudi najmanjše žilice.

2.  Možnost poškodb je zelo majhna, saj ni sunkovitih gibov, koraki postanejo daljši in 
aktivnejši. S tem izboljšujemo držo telesa, ki posledično postane bolj pokončna.

3.  Zaradi hoje v naravi se izboljša splošno počutje.

4.  Nordijska hoja je ena najboljših aktivnosti za ohranjanje telesne pripravljenosti. 
Povečata se vzdržljivost in moč, izboljšata pa se tudi ravnotežje in koordinacija.

5.  Srčna frekvenca pri nordijski hoji je v primerjavi s tisto pri običajni hoji višja za približno 
20 utripov na minuto.

6. Poraba kisika je pri nordijski hoji za četrtino večja.

7. Nordijska hoja izboljšuje aerobno vzdržljivost ter moč rok in ramenskega obroča.

8. Sočasen odriv s palicami razbremeni sklepe in hrbtenico.

9. Zaradi aktivnosti pri nordijski hoji se zmanjšajo bolečine v vratu in križu ter ramenih.

10. Nordijska hoja učvrsti mišice nog, zadnjice, trebuha in hrbta.

11. Nordijska hoja pomaga pri zniževanju ravni slabega holesterola.

12. Poraba kalorij je pri nordijski hoji skoraj za tretjino večja kot pri običajni hoji.

13. Nordijska hoja pomaga uravnavati telesno težo.

14. Zaradi uživanja v naravi se izboljša psihično počutje.

15.  Nordijska hoja je cenovno dostopna; edini strošek predstavlja nakup palic, ki pa jih 
lahko uporabljamo več let (moje so stare 12 let).

Upam, da sem nanizal vsaj nekaj pravih razlogov, zakaj se odločiti za nordijsko hojo. O 
družabnem vidiku, ki je tudi močno prisoten, pa morda kdaj drugič.

Martin Hočevar 

6.15 ZDRAVA REKREACIJA I

Redno gibanje in rekreacija sta za zdravje zelo pomembna. Na ta način ohranjamo 
gibljivost in mišično maso, krepimo kosti, obenem pa izboljšujemo tudi svojo sposobnost 
razmišljanja, zato smo zelo pogrešale zdravo rekreacijo, ki je zaradi zdravstvene situacije 
v študijskem letu 2020/2021 nismo mogle izvajati v telovadnici. Zelo smo se razveselile, 
ko smo se v študijskem letu 2021/2022 lahko pričele rekreirati. V oktobru nas je še vodila 

Fotografija: arhiv krožka Zdrava rekreacija I
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mentorica Marija Uhan, ki pa ni več zmogla dvakrat tedensko voditi dveh skupin, zato 
smo novembra dobile novo mentorico, mlado Ano Ruf, ki je po poklicu kineziologinja. 
Ana ima kar nekaj izkušenj z vodenjem vadbe za starejše. Zelo lepo pripravi vaje, ki 
izboljšujejo naše gibalne sposobnosti in kondicijo, predvsem pa nas spremlja in pazi, da 
jih izvajamo pravilno, kajti nepravilna vadba lahko povzroči več škode kot koristi.

Ker je udeležba na vajah zlasti v teh kriznih časih nekoliko upadla, lahko mentorica 
vsako udeleženko posebej opozori na napake, ki jih dela. V eni uri se pošteno razgibamo 
ter odidemo domov sproščene in polne energije. Upamo, da bodo razmere tudi vnaprej 
dovoljevale, da bomo lahko vadbo obiskovale do konca študijskega leta in obdržale novo 
mentorico, s katero smo zelo zadovoljne.

Marija Mežnaršič

6.16 ZDRAVA REKREACIJA II

Smo vadbena skupina krožka Zdrava rekreacija II, ki ima trenutno šestnajst aktivnih 
članic. Moških članov žal nimamo. Dobivamo se dvakrat tedensko in po eno uro vadimo 
v telovadnici CIK Trebnje, ki je kar premajhna za vse zainteresirane telovadke. Do konca 
maja bomo opravile 49 vadbenih ur. Upam, da nam bo telovadbo uspelo obiskovati še 
ves junij in tako skupno opraviti okoli 60 ur telovadbe. Naša povprečna starost je dobrih 

Fotografija: arhiv krožka Zdrava rekreacija II

67 let. Moram pripomniti, da smo kljub zrelim letom še zelo gibčne in vztrajne, čeprav 
včasih tudi malo »pojamramo«. Vadbe se je povprečno udeležilo po 9 telovadk na uro oz. 
najmanj 3 in največ 15 udeleženk na uro.

Vse študijsko leto nas je uspešno vodila neutrudna mentorica Marija Uhan, ki vedno 
poskrbi, da razgibamo celo telo. Ko je potrebno, nas vzpodbuja in nam vrača voljo do 
aktivnega in kakovostnega življenja v zrelem obdobju. Zelo smo ji hvaležne za njen trud 
in energijo.

Na koncu študijskega leta ugotavljamo, da je kakovostna telesna vadba zelo pomembna 
za vse nas, zato smo hvaležne, da nam CIK s programom Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Trebnje omogoča, da telovadbo izvajamo v njihovi telovadnici. Mogoče bi samo 
pripomnile, da kakšna klimatska naprava v telovadnici ne bi bila odveč. Tudi možnost 
parkiranja pred poslopjem CIK bi bila zaželena. Smo namreč bolj sramežljive sorte, 
zato nam je kar malo nerodno, ko se z nahrbtniki in ležalnimi podlogami sprehajamo po 
Trebnjem.

Veselimo se že snidenja v novem študijskem letu.

Katarina Rman

6.17 POHODNIŠKI KROŽEK

POHOD OD BOVCA PO DELU POTI ALPE-ADRIA

Hoja je zlata prinašalka zdravja, a zares koristi nam le, če se gibljemo kakovostno in 
aktiviramo vse dele telesa. Dobro vpliva na prekrvavitev, krepi srce in ožilje, znižuje 
krvni tlak in pomaga pri uravnavanju sladkorja v krvi. Naši pohodi poleg vsega tega 
omogočajo še odkrivanje naravnih lepot, prijetno druženje, klepet o vseh mogočih temah 
in zadovoljstvo ob doseženem cilju.

Trenutne razmere našemu druženju niso najbolj naklonjene. Vseeno smo v letošnjem 
študijskem letu na UTŽO Trebnje izvedli pohod po delu poti Alpe-Adria od Bovca do 
Srpenice. Alpe-Adria Trail, kot se uradno imenuje pot, katere del smo opravili, je dolga 
750 kilometrov. Prične se ob vznožju veličastnega Velikega Kleka (Grossglocknerja) v 
Avstriji. V Sloveniji vodi skozi Kranjsko Goro, vzdolž smaragdne Soče, prek Triglavskega 
narodnega parka, vse do vinorodnega okoliša Goriških brd. V Devinu na italijanski strani 
se spusti do morja. Končni cilj poti je v idiličnem pristaniškem mestu Milje (Muggia).

Na pot smo se s posebnim avtobusom odpeljali 13. oktobra (na srečo ni bil petek) in se 
mimo Ljubljane, Logatca, Idrije in Tolmina pripeljali do Bovca. Zjutraj vreme ni hotelo 
sodelovati z nami. Bilo je oblačno, megleno, pred Idrijo je začelo celo rahlo deževati. 
Nekateri so si kupili dežnike, ko smo se v Tolminu ustavili na kavici. Na naše veselje so 
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ostali suhi, ker imamo pogumni pač srečo. Preden smo začeli hoditi, se je razjasnilo, 
posijalo je sonce ter nas spremljalo in grelo vso pot. 

V vas Plužna smo prišli po asfaltirani cesti in se nato spustili do mogočnega slapa Virje.

Najprej smo potešili lakoto, ker so se želodci zaradi zgodnjega odhoda od doma že 
začeli oglašati. Sledilo je obvezno fotografiranje, nato pa odhod do kraškega izvira 
potoka Glijuna. Mimo umetnega jezera in golf igrišča smo prišli do še enega slapa – 
Boka. Prečkali smo smaragdno reko Sočo in se v vasi Log Čezsoški preusmerili na staro 
Napoleonovo pot, ki nas je pripeljala do Srpenice, kjer nas je čakal avtobus. Po obveznem 
»privezovanju duše« v Tolminu smo se v poznih popoldanskih urah zadovoljni vrnili 
domov.

Fotografija: arhiv Pohodniškega krožka

Za letošnje študijsko leto smo že pripravili zanimiv program pohodov. Ker so se razmere 
poslabšale in ukrepi zaostrili, izleta v novembru nismo izpeljali. Decembra je bil po 
programu organiziran pohod po poti Speča lepotica. Za januar in februar 2022 so na 
CIK Trebnje predlagali, da bi organizirali izleta v bližnji okolici. Lepo VABLJENI na naše 
pohode! 

Milojka Vitez

POHOD PO POTI SPEČA LEPOTICA

Dobili smo se na železniški postaji na Mirni, do koder smo nekateri prišli peš, drugi z 
osebnimi avtomobili, tretji z vlakom.

Po kratki predstavitvi pohodne poti in sladkem priboljšku z dimnikarčkom za srečo v letu 
2022 se odpravimo na pohod.

Počasi stopamo skozi naselje proti mirnskemu gradu, imenovanemu Speča lepotica. Pot 
je posuta s peskom in urejena, podobno sta urejena tudi park in območje bajerja. Kmalu 
naletimo na oznake (modre table) in posebne markacije pohodne poti, ki se tako kot grad 
imenuje Speča lepotica. Pot je tudi trim steza s postajami za vadbo. Ob njej nas spremlja 
tiho žuborenje potoka Vejar. Hladno je, a do Gorenje vasi se že pošteno ogrejemo. Še 
topleje nam postane, ko se pričnemo strmeje vzpenjati. Pogled na gozd in hiše naselja 
so zamenjali pogledi na vinograde in daljna obzorja, ki se nam s pridobljeno višino 
postopno odpirajo vse do razgledišča Kremen. Sledi spust v dolino, kjer stoji osamljena 
domačija z lepo obnovljeno in arhitekturno zanimivo hišo ter ostanki mlina. Nad dolino 
se dviguje Migolska gora, ki je cilj krajše različice pohodne poti Speča lepotica. Mi smo 
se odločili, da prehodimo daljšo različico. Po prečkanju reke Mirne pot nadaljujemo 
proti Selski gori in naprej proti vasi Selo pri Mirni. Na zjutraj še pretežno oblačnem nebu 
se čedalje bolj kaže sonce. V naselju Selo se ustavimo pri idejnem očetu te zanimive 

 Lepo obnovljena stara hiša na Selu in cerkev na tromeji med občinami (fotografiji: Ana Murn)

pohodne poti, kjer nas pričakajo čaj dobrodošlice in pecivo ter topla Igorjeva beseda. 
Sledi vzpon do cerkve na Žunovcu. Še vedno je hladno, drevje okoli cerkve še ovija belina 
ivja. Pri cerkvi na tromeji (med občinami Mirna, Šentrupert in Litija) se nam odpre pogled 
proti šentrupertskim gričem, kjer so drevesa prav tako še pobeljena z ivjem, proti gori 
Lisci na obzorju in naseljem v dolinah.

Počasi se spuščamo proti dolini in pohodniški krog nadaljujemo po drugi strani. Sedaj 
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hodimo mimo redko poseljenih zaselkov in kmetijskih površin, večinoma pa skozi gozd. 
Ko že zagledamo naselje Mirna, pohoda še ni konec. Prečkamo cesto Mirna–Gabrovka 
in se povzpnemo do gradu. Speča lepotica je sedaj, po smrti neutrudnega lastnika, ki jo 
je dolga leta oživljal, osamljena in čaka na novega zanesenjaka, ki bi ji povrnil življenje 
ter obogatil kulturno in turistično ponudbo kraja. Sledi pot mimo bajerja, ki ga še vedno 
prekriva drobna plast ledu, do železniške postaje, kjer se poslovimo.

Pohodna pot Speča lepotica je zelo primerna za zimske pohode, ko gore pokriva debela 
plast novozapadlega snega, in tudi za okoliške sprehajalce, ki se želijo naužiti svežega 
zraka. Vodi mimo ostankov globokih kotanj v gozdu pred naseljem Gorenja vas, ki so 
nastale po dnevnih kopih rjavega premoga, mimo ostankov mlina Grdin in zanimivih 
starih hiš v naselju Selo, od katerih so večinoma ostali le še zanimivi kamniti portali. 
Pot je razgibana, dviguje in spušča se po dolenjskem gričevju. Med potjo se izmenjujejo 
gozd, kmetijske površine ter redka naselja in zaselki.

Trinajst pohodnikov UTŽO Trebnje in trije vodiči (Ivica, Ciril in Milojka) smo preživeli dan 
na tej zanimivi poti. V spominu nam ne bosta ostali samo zanimiva narava in arhitekturna 
dediščina teh krajev, temveč tudi druženje, ki je zaradi koronavirusa še vedno omejeno in 
zato zaradi dokaj redkih priložnosti še toliko bolj zaželeno.

Ana Murn

Pohodniki pred Igorjevo hišo v Selu (fotografija: Ana Murn)

POHOD NA LISEC

Sredino jutro sredi marca je postreglo s sončnim in toplim, a žal tudi precej vetrovnim 
vremenom. Enaindvajset pohodnikov Univerze za tretje življenjsko obdobje Trebnje se 
nas je po kratki predstavitvi osnovnih podatkov o Dobrniču podalo na pot. Kratek odsek 
asfaltirane regionalne ceste, ki pelje proti Žužemberku, smo kmalu zapustili in se podali 
na za naše podplate ugodnejšo markirano Evropsko pešpot E7, ki se na tem odseku 
imenuje Pot Mare Rupena.

Svetokriško brezno in Cerkev sv. Križa (fotografiji: Ana Murn)

Pohvale vredna popestritev poti (fotografiji: Ana Murn)

Pri razpelu ob poti nas je vodnik Ciril popeljal na brezpotje oziroma na nemarkirano 
planinsko pot. Po manjši strmini in položnejših odsekih poti smo prišli do označenega 
brezna, imenovanega Svetokriško brezno. Na površini je bila vidna le manjša razpoka 
v zemlji, ki bi jo brez oznak prav lahko spregledali. Raziskava brezna – leta 1984 so 
ga temeljito raziskali člani Jamarskega kluba Novo mesto – je pokazala, da gre za 
stopničasto brezno z vstopnim delom, globokim 28 metrov, ki mu sledita večja polica 
in glavni rov, ki se spusti v podzemlje še za 18 metrov. Jamarji so skozi ožine prodrli 
do 57 metrov globine, celotna raziskana dolžina rovov pa meri 101 meter. Z breznom je 
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povezana tudi legenda o graščaku, ki je padel vanj. Z veseljem smo ji prisluhnili. Nedaleč 
stran, na najvišjem delu vzpetine, stoji majhna podeželska cerkev sv. Križa, ki je bila 
prvič omenjena leta 1526. Do nje smo se tudi povzpeli.

Sledil je spust do gozdne ceste, od koder smo se spet pričeli vzpenjati po označeni 
vinogradniški poti, ki nas je v gornjem delu pripeljala na markirano planinsko pot. Na 
planinski poti smo opazili številne lično izdelane napise z modrostmi, vžganimi v les. Eden 
izmed napisov se glasi: »Vzemi si minuto za sprehod v naravo … Obstoj v tišini, poglej v 
nebo in razmišljaj, kako veličastno je tvoje življenje.« Drugi pravi: »Tistim, ki vedno zrejo 
v tla, se lahko zgodi, da spregledajo mavrico.« Preveč jih je, da bi v tem zapisu navedla 
vse. Z veseljem smo postali pred vsakim in poslušali Jožeta, ko jih je bral. Pri nekaterih 
smo se nasmejali, pri drugih zamislili. Postajali smo tudi pred ličnimi okraski, ki so se 
skrivali v drevesnih duplih. Z velikonočno motiviko so nas spomnili na bližajočo se veliko 
noč. Še pred nedavnim so bili tu okraski z božičnimi motivi. Za čudovito idejo gre zahvala 
pridnim rokam, ki so napise in okraske izdelale in postavile. Zelo so nam popestrile to 
lepo dolenjsko planinsko pot.

Pohodniška skupina (fotografija: Ana Murn)

Dobre volje smo prispeli na 565 metrov visoki vrh Piramide. Sedli smo na klopi, ki se 
nahajajo malo pod vrhom, in si privoščili počitek z malico ali obratno – malico s počitkom, 
seveda ob klepetu, izmenjavi šal in različnih mnenj. Po počitku smo se odpravili do liških 
vinogradov, po poti mimo jase, imenovane Kovnica, kjer so še ostanki kamnitih hiš. Na 
poti med vinogradi smo opazovali skrbno obdelane trte, vikende, ki so prave hiše, in prišli 
do lično urejene Liške zidanice, ki jo je postavilo Društvo vinogradnikov Lisec. Ogledali 
smo si zunanjost zidanice, trte, ki so jih društvu darovala druga društva, ter zeliščni 
vrt. Po občudovanju čudovitih razgledov po suhokrajinskem gričevju smo ponovno 
prišli na markirano Pot Mare Rupena, ki nas je pripeljala do izhodišča. Dobre volje po 
lepo preživetem dnevu, novih izkušnjah in spoznanjih ter prijetnem druženju s prijatelji 
pohodniki smo se vrnili v svoje domove.

Ana Murn

POHOD PO SLOMŠKOVI POTI – OD BIZELJSKEGA DO BISTRICE OB SOTLI

V sredo, 18. maja 2022, smo se zbrali na železniški postaji v Trebnjem, od koder smo 
se z avtobusom odpeljali do Bizeljskega, kjer smo začeli naš zadnji pohod v letošnjem 
študijskem letu.

Najprej smo se povzpeli do cerkvice sv. Lovrenca, kjer je Anton Martin Slomšek pričel 
opravljati svoje pastoralno poslanstvo in od koder je lep razgled po dolini. Od tu smo pot 
nadaljevali preko cvetočih travnikov in se začeli rahlo vzpenjati po poti, ki je vodila mimo 
skrbno negovanih vinskih goric do cerkvice sv. Vida v Janeževi Gorci. Tu smo naredili kratek 
postanek, da smo se odžejali in uživali v prekrasnih pogledih na prostranstva Bizeljskega.

Pot smo nadaljevali mimo vinogradov v Vrhovnici, kjer smo srečali skupino domačih 
vinogradnikov, ki so pod strokovnim vodstvom nabirali nove izkušnje s področja 
negovanja vinske trte. Še nekaj strmine in že smo bili v hladni senci gozda, kjer je pot 
postala nekoliko položnejša. Ob prijetnem klepetu smo kaj hitro prišli do vznožja hriba 
Zagaj v grebenu Orlice. Premagali smo še zadnjo strmino in prispeli na Svete gore, 
Marijino romarsko pot z Marijino cerkvijo, kjer je bil naš cilj. Marijina cerkev je bila prvič 
omenjena leta 1265. V njeni bližini so štiri kapelice.

Tik nad Marijino cerkvijo se nahaja kapela, posvečena sv. Sebastijanu in sv. Fabijanu, 
oziroma Boštjanova kapela, kot ji pravijo po navadi. Je edina kapela, postavljena prečno 
na sedlo, sezidali pa so jo verjetno v prvi polovici 15. stoletja. Kapela je v virih prvič 
omenjena leta 1545. 

Malo niže od Marijine cerkve stoji kapela sv. Jurija, ki so jo sezidali na živi skali. Zgrajena je 
bila v predromanski dobi, bržkone v 9. ali 10. stoletju, čeprav je v listinah prvič omenjena 
šele leta 1545.

Fotografija: 
Ana Murn
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Malo pod kapelo sv. Jurija stoji kapela sv. Martina; v virih je prvič omenjena leta 1545. 
Tudi ta kapela stoji na živi skali in ima pravokotno ladjo iz predromanskega obdobja. 
Desno od vrat se nahaja v steno vzidana plošča; izvirnik je iz svetlo rumenega peščenjaka. 
Je nepravilne trapezoidne oblike, vanj pa je vrezan relief moža s hruškasto glavo in 
dvignjenimi rokami; poleg leve roke sta vrezani dve krogli.

Prav na vrhu grebena stoji še zadnja kapela, ki je od leta 1893 posvečena Lurški Materi 
Božji, pred tem sv. Bolfenku.

Ko smo si vse ogledali in nabrali novih moči, smo pot v dolino nadaljevali po romarski 
poti, ki vodi do Bistrice. Šli smo mimo križevega pota, ki je delo akademskega kiparja 
Staneta Jarma iz Kočevja. Postavljen je bil v jubilejnem letu 2000. 

Na pobočju, po katerem se spušča pešpot proti Bistrici, stoji drugo znamenje, tako 
imenovani Zvezan križ. Znamenje je na sredini počeno in zvezano z železnim obročem. 
Verjetno od tod izhaja tudi njegovo ime. Za ta obroč so romarji nekoč zatikali cvetje, kajti 
verjeli so, da si tako lahko napovedo smrt ali življenje.

Pot nas je pripeljala v središče Bistrice, ki se je sprva imenovala Leskovec, pozneje 
Šempeter oziroma Sveti Peter pod Svetimi gorami, po drugi svetovni vojni pa Bistrica ob 
Sotli. Ime Šempeter je še vedno v rabi med prebivalci Obsotelja.

Tu smo našo pešpot zaključili in po dobri stari navadi lakoto in žejo potešili v gostilni. 
Nato smo se dobre volje z avtobusom vrnili v Trebnje.

Stanka Dolenšek

6.18 LIKOVNE USVARJALNICE MOKRONOG 

Ko smo se pred več kot 10 leti začeli družiti v prostorih Društva upokojencev Mokronog, 
smo se najprej lotili oblikovanja gline. Veliko izdelkov, ki so nastali takrat, še danes krasi 
vrtove, veliko jih je uporabnih v kuhinji ali pa krasijo prostore ustvarjalcev. Hkrati seveda 
zbujajo spomine na prijetna druženja – tako vsaj pravijo tisti, ki so se nekaj let zapored 
udeleževali naših likovnih ustvarjalnic. Počasi smo prešli na drugo likovno področje, 
risanje in slikanje, ki je sedaj osrednja dejavnost naših ustvarjalnic. Spoznali smo risbo; 
znanje o tej tehniki bolj ali manj obnavljamo, ker je osnova za vse ostale likovne tehnike. 
Lani nam je druženja preprečila koronavirusna bolezen, vendar smo kljub temu uspešno 
izvedli celoten program. Ustvarjalnice smo pričeli tudi letos. Prvič smo se srečali v 
prostorih Društva upokojencev Mokronog konec oktobra. Skupina se je številčno še 
okrepila, seveda pa v svoje vrste vabimo vse, ki razmišljajo o tem, da bi se kaj novega 
naučili, premostili probleme pri likovnem ustvarjanju in delali v skupini pod vodstvom 
mentorja.

Naloga mentorja je, da nam omo-
goča napredek, rešuje probleme, 
da nas nauči kaj novega, s tem pa 
vsem omogoči, da se samozave-
stneje lotimo risanja, slikanja in 
ob tem uživamo. Tokrat smo se 
odločili, da se bomo spoprijeli s 
tehniko akvarela in že so nastali 
prvi izdelki. Čeprav naša srečanja 
v prostorih Društva upokojen-
cev Mokronog ovira koronavirus, 
ustvarjamo naprej: po spletu in 
na drugačne načine, ki sicer ne 
nadomestijo neposrednega dru-
ženja, vendar nam omogočajo, 
da delavnice nadaljujemo.

Komaj čakamo, da se spet srečamo, in upamo, da se to zgodi čim prej. Z veseljem bomo 
medse sprejeli vse tiste, ki se boste odločili, da se nam pridružite.

prof. Ana Cajnko

6.19 ROČNA DELA MIRNA 

Še vedno živimo v čudnih časih, imamo polna ušesa koronavirusa, števila okužb, PCT-ja, 
precepljenosti, političnega ravsanja, skratka, nič posebno novega v primerjavi s prejšnjim 

Avtorica slike: Renata Bukovec

Izdelki članic krožka Ročna dela Mirna (fotografije: arhiv članic krožka)
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študijskim letom. Tudi za krožek Ročna dela Mirna se ni dosti spremenilo: članice še 
vedno ne ustvarjamo skupaj. Lanski program je ostal skoraj popolnoma nerealiziran. 
Letos smo se zbrale samo enkrat, v začetku novembra, da smo si razdelile material, 
ki smo ga lani nabavile in ga bomo uporabile pri ustvarjanju v tem študijskem letu. 
Za letos smo si zadale kar velike načrte: izdelavo novoletnih in velikonočnih voščilnic, 
rožic iz krep papirja in nakita iz perlic, krašenje pirhov, kvačkanje prtičkov in rožic ter 
izdelavo pletenin. Veliki upi, da bomo ustvarjale same doma, so v veliki večini izpuhteli. 
Izjema je naša mentorica Martina, ki ima na domači mizi polno voščilnic, kvačkanih in 
poškrobljenih okraskov za novoletne jelke, za cel nebeški zbor angelčkov, izdelanih iz 
moos gume in okrasnega papirja, in še in še. Mislim, da njene roke kvačkajo, škrobijo, 
režejo in lepijo tudi med spanjem.

Kako bomo naprej? V načrtu imamo, da začnemo aktivno ustvarjati po novem letu, če bo 
obveljala pesem T. Domicelja: »Saj po novem letu boljše bo ...«

Marija Fink

6.20 REKREACIJA MIRNA 

Naš krožek ima že dolgoletno tradicijo. Srečujemo se vsak ponedeljek popoldne v 
telovadnici OŠ Mirna. Običajno je program vadbe sestavljen iz več delov, in sicer: 
ogrevanje, tek, raztezanje sklopov mišic in sklepov, vaje za moč nog in rok, skratka, 
želimo celostno poskrbeti za naše telo. Smo odprta skupina, želimo si, da bi se nam 
pridružile nove članice.

Redna in ustrezna vadba je zelo pomembna za mlade in starejše ljudi, vendar se je 
moramo pravilno lotiti. Ta del naše zgodbe uspešno piše naša mentorica Darja Krivec. 
Zelo dobro nas pozna, zato so vaje prilagojene naši starosti in psihofizični kondiciji. 
Treba je vedeti, da se s starostjo telo spremeni. Pri ženskah nemalokrat nastopi tudi 
hormonsko neravnovesje, predvsem v času klimakterija. Tako z vadbo poskrbimo za 
odpravo bolečin, predvsem v nogah, križu, ramenskem delu in vratu, kar nam zelo olajša 
vsakdanje življenje. V času koronavirusa imamo nekoliko okrnjen program vadbe. Vse 
vaje izvajamo posamezno, tako da med nami ni nobenih telesnih stikov ali stikov s 
telovadnimi orodji. 

Želimo si, da bi se to nenavadno obdobje kmalu končalo, da bi vadbo lahko dopolnile z 
dodatnimi vajami. Vse udeleženke rekreacije smo že pred časom ugotovile, da letnica 
rojstva ne sme biti vzrok za neaktivnost, zato polne optimizma zremo v bodočnost. 

Helena Sladič

6.21 USTVARJALNI 
KROŽEK ŠENTRUPERT 

V oktobru smo se članice Ustvarjalnega krožka 
Šentrupert po dolgem času spet srečale, željne 
bližine soustvarjalk, klepeta in druženja. Na prvem 
srečanju smo zastavile načrt za naša srečanja, 
prepričane, da bo letošnje leto drugačno, da se 
bomo lahko vsako sredo srečevale v živo.

Že v prvem tednu smo se pridružile akciji Občine 
Šentrupert in NIJZ, dnevu odprtih vrat za starejše 
v Občini Šentrupert, ki je bil 8. 10. 2021 v Deželi 
kozolcev Šentrupert. Pripravile smo razstavo 
izdelkov in v živo pokazale, kaj znamo in zmoremo.

Sicer smo tudi v lanskem letu ustvarile kar precej 
izdelkov (žal ne vseh, ki smo jih načrtovale), in 
sicer na daljavo. Po Zoomu smo tudi klepetale, a 
žal ne vse. Delo na daljavo ni enako kot srečanja za 
dolgo mizo v naši topli sobi, z različnimi dobrotami 
in prešernim klepetom. Pogrešale smo srečanja 
v župnišču, obisk župnika na naših delavnicah in 
njegove spodbudne besede.

Na prve delavnice smo v svojo sredo povabile 
gospo Pepco Žagar. Z njo smo se že v letu 2018 
dogovorile, da nas bo naučila plesti košarice. Že 
takrat smo nakupile potrebni material, vendar se 
zaradi prepovedi srečevanj naša želja ni uresničila.

Letos nam je le uspelo. Gospa Pepca je s seboj 
pripeljala kolegico. Z dobro voljo, potrpežljivostjo 
in prijaznostjo sta nam pomagali pri učenju osnov 
pletenja. Ja, vsi izdelki niso imeli prave oblike, zato 
smo se o napakah pogovorile. Naslednji teden je 
bilo delo veliko lažje in boljše. Ponosne, da smo se 
naučile osnov pletenja košaric, smo uresničile rek, 
da vaja dela mojstra, in ustvarjale tudi doma.

Na sestanku Upravnega odbora UTŽO Trebnje je bil 
sprejet sklep, da smo letos zadolžene za izdelavo 
daril za jubilante, ki so člani UTŽO Trebnje. Čeprav 

Fotografije: arhiv Ustvarjalnega krožka 
Šentrupert
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se nam je oktobra zdelo, da je novo leto še daleč in imamo dovolj časa za izpolnitev 
naročila, je število okuženih vedno bolj grozilo, da bomo morale ostati doma in da z 
našimi srečanji spet ne bo nič. Grožnja se je kmalu uresničila. Le še enkrat smo se uspele 
srečati, si razdeliti naloge in material ter se pogovoriti o izdelavi daril. Dokončale smo 
jih doma. Vse do marca so naša srečanja potekala po Zoomu in pošti. V marcu smo spet 
ustvarjale v živo. Naj tako ostane tudi v naslednjem študijskem letu, ko se bomo spet 
srečale v »našem« prostoru, klepetale in si imele veliko za povedati. Pa tudi ustvarjale 
bomo, ker to rade delamo.

članice krožka

6.22 ZGODOVINA UMETNOSTI SKOZI ČAS 

Ljubitelji umetnosti smo bili v času epidemije koronavirusa močno prikrajšani. Ostali smo 
pred zaprtimi vrati muzejev in galerij, lahko smo si le od zunaj ogledovali arhitekturno 
dediščino in brali o umetnosti. Tudi krožek v okviru UTŽO Trebnje smo izvajali na 
daljavo, a se predavanj niso mogli udeleževati vsi člani. Zelo smo se razveselili, ko so 
se nam v tem študijskem letu odprla vrata trebanjske galerije. Z maskami na obrazu 
in ob upoštevanju medsebojne razdalje smo vendarle sedli v klopi in v živo poslušali 
predavanja o upodabljanju hrane v umetnosti, na katerih smo spoznali tudi prehranjevalne 
navade različnih slojev prebivalstva v različnih časovnih obdobjih. Poslušali smo tudi 
predavanja o ekspresionizmu, v času Hitlerjeve vladavine razvijajočem se nemškem 
ekspresionističnem filmu ter o dadaizmu in nadrealizmu. Predvsem dadaiste je navdihoval 
anarhizem, zavrnili so razum in se zatekli v nesmisel. V nezaupanju do razuma so jim 
sledili nadrealisti in se sklicevali na psihoanalizo. Dadaizem in nadrealizem predstavljata 
globok prelom v umetnosti, iz katerega tudi sedanja umetnost še ni izšla. Dela umetnikov 
so pogosto nerazumljiva, njihov osrednji cilj je šokirati občinstvo v dobrem in slabem, 
zahtevajo posebne interpretacije. Umetnost se vse bolj odmika od umetniških presoj in 
se podreja zahtevam trgovine. Posebno dragi sta nam bili posebni predavanji o življenju 
naših prednikov ter o arheoloških najdbah na ozemlju nekdanje Občine Trebnje in o 
ljudeh, ki so bili tu pokopani in o katerih pričajo najdeni rimski nagrobniki in oltarji. Na 
koncu študijskega leta smo se odpravili na ekskurzijo v Metliko. V metliškem gradu smo si 
ogledali bogato zbirko Belokranjskega muzeja, v Kambičevi galeriji pa začasno razstavo 
Koupa, ki je na sodoben način prikazovala belokranjsko dediščino, in stalno razstavo 
umetnin, ki sta jih zbirala Vilko Kambič in Vilma Bukovec ter jih kasneje podarila Občini 
Metlika.

Člani krožka smo se v trebanjski galeriji udeležili treh odprtij razstav: razstave del iz 
šestih muzejev iz Hrvaške, Italije in Srbije z naslovom Mednarodno stičišče umetnikov 

samorastnikov, razstave del Tomaža Hartmana z naslovom Koščki, pred kratkim pa še 
razstave del Jožeta Volariča. Kustosinja Andrejka Vabič Nose je pripravila tudi vodeni 
ogled po razstavi del Tomaža Hartmana. Po spletu smo lahko prisluhnili zanimivemu 
predavanju o nastanku in zgodovini gibanja naivne umetnosti v Sloveniji in na Hrvaškem 
med obema vojnama. Osebno smo se spoznali z umetnikom Tomažem Hartmanom ter 
mladim in že uveljavljenim muzealcem Aljažem Vidrajzom.

Ana Murn

Udeleženci ekskurzije pred Belokranjskim muzejem (fotografija: Ana Murn)
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7.1 V VIŠNJO GORO Z VLAKOM 

Na oblačen in dokaj svež torek, 26. 10.  
2021, smo se zbrali (17 , 1 ) na 
železniški postaji v Trebnjem, kjer nas 
je pričakala prijazna vodnica Maja 
Kos. Ob 8.20 smo s polnimi nahrbtniki 
in nameščenimi zaščitnimi maskami 
vstopili na vlak.

Pogovori so stekli in čez dobre pol ure 
smo že morali izstopiti na železniški 
postaji v Višnji Gori. Tam nas je pričakal 
prijazni lokalni vodnik Pavel Groznik, ki 
nam je na kratko predstavil zgodovino 
Višnje Gore, vlogo železniške postaje v 
2. svetovni vojni in na koncu napovedal, 
»da bo Višnja Gora v naslednjih letih 
dobila še drugi železniški tir«. 

Mimo velikega priklenjenega polža – 
simbola mesta – smo odšli do bližnjega 
bara in se ogreli s toplimi napitki.

Pot smo nadaljevali z minibusom: prečkali 
smo avtocesto in se ustavili pri župnijski 
cerkvi sv. Tilna iz 15. stoletja. Ogledali smo si kip in grob višnjegorskega župnika Janeza 
Ciglerja, pisca prve slovenske povesti Sreča v nesreči. Med vožnjo smo pomahali Korletovemu 
kozolcu, znanemu po detajlih iz turških časov, in se v Dednem Dolu ustavili pri cerkvi Žalostne 
Matere Božje s kapelo Božjega groba in kapelico križevega pota iz 15. stoletja.

Ker Hiša kranjske čebele (obnovljena stara šola, ki bo večnamenski objekt) za obiskovalce 
še ni bila odprta, smo spremenili načrt in se odpeljali proti Polževemu. Vijugali smo po ozkih 

7.  POPOTNE MALHE

Fotografiji: Ana Murn

mestnih ulicah, spoznavali znamenitosti in pomembne osebnosti preteklega in sedanjega 
časa (kot na primer Marko V., Sandi G., Darja G., Mario G., Sašo H. in drugi), šli mimo 
razgledne točke v Kriški vasi in skozi Novo vas ter se ustavili pred hotelom Polževo. Privoščili 
smo si dobrote iz nahrbtnika, ki smo jih prinesli s sabo, napolnili želodčke in potešili žejo ter 
se po smučišču povzpeli do vrha, kjer stoji zelo lepa gotska cerkvica sv. Duha, pod njo pa 
velik sadovnjak.

Lojze Čeh

V novembru je covid-19 poskrbel, da smo si Brežice ogledali virtualno, po Zoomu. Mesto 
nam je predstavila direktorica Posavskega muzeja Brežice, Alenka Černelič Krošelj. Na pot 
v Brežice z vlakom smo šli v marcu.

7.2 V BREŽICE Z VLAKOM 

V torek, 29. 3. 2022, smo 
se zbudili v lep sončen dan, 
ki je kar vabil na izlet. Ude-
leženci Popotne malhe smo 
se skupaj s skrbno vodičko, 
go. Majo Kos, zbrali na že-
lezniški postaji v Trebnjem. 
Z vlakom smo se preko 
Sevnice odpravili razisko-
vat zgodovinsko mesto 
Brežice, ki ima danes okoli 
7000 prebivalcev in leži ob sotočju rek Save in Krke. Vožnja je ob opazovanju pokrajine, ki jo je 
pomlad že pričela prebujati, hitro minevala.

Na železniški postaji v Brežicah nas je pričakal in navihano pozdravil lokalni vodnik Dejan. Po-
vedal nam je, da se od tam lahko planinci odpravijo na dve planinski poti, in sicer na Brežiško 
planinsko pot in na Pot kozjanskih borcev. Mi smo pogumno, kar peš (v načrtu je bila vožnja z 
avtobusom), krenili na 2 kilometra dolgo pot proti središču Brežic.

Pot nas je varno vodila po tako imenovani pešpoti mimo nekdanjega obrata Vino Brežice in 
nove tovarne TPV. Kmalu smo zagledali veliki sodobni Nogometni stadion Brežice, malo nap-
rej pa romarsko cerkev sv. Roka iz leta 1740, ki je že tretja cerkev, postavljena na tej lokaciji. Ob 
Splošni bolnišnici Brežice na naši desni smo pot nadaljevali mimo nove in sodobne knjižnice 
(o, da bi imeli tako knjižnico v domačem kraju), Doma kulture Brežice in Gimnazije Brežice. 
V parku pred šolo so ob 30. obletnici samostojne Slovenije postavili 12 metrov visok bel be-
tonski obelisk, delo akademskega kiparja Alojza Konca. Videz ulice se je počasi spreminjal; 

Fotografija: Ana Murn
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začela je prevladovati podoba starejših, predvojnih stavb, ki 
so jih uporabljali za obrtne dejavnosti in za stanovanja in ki 
so prav lepo obnovljene. Na Trgu izgnancev smo si ogledali 
informativne table o izgnancih iz 2. svetovne vojne in stilno 
bogato Nemško hišo, v kateri je danes okrajno sodišče. Oko-
li nas se je zgodovina prepletala s prijetnimi trgovinicami in 
gostilnicami. 

Prišli smo v središče starega mestnega jedra. Sestavljata ga 
dve ulici, ki se srečata pri gradu. V prvi ulici stojita župnijska 
cerkev sv. Lovrenca, sezidana leta 1782, in hiša nekdanjega 
italijanskega trgovca Del Cotta. Mi smo se ustavili v mestni 
hiši oziroma rotovžu, kjer smo uživali v degustaciji deželnih 
vin in si kupili kakšen spominek za domov. Proti koncu ulice 
stojita mogočna grajska kašča in konjušnica, ki trenutno ne-
izkoriščena sameva. Druga ulica, imenovana Gasa, se začne 
s 46 metrov visokim vodovodnim stolpom, zgrajenim leta 
1914, in se nadaljuje z lepo obnovljenimi hišicami nekdanjih 

obrtnikov, ki stojijo na ostankih nekdanjega obzidja. 

Kratek premor smo izkoristili za posedanje na sončku na terasah srčkanih lokalčkov (picerij, 
slaščičarn, bifejev, gostiln).

Vrhunec našega izleta je 
bil gotovo obisk gradu. Pi-
sni viri navajajo, da je bil 
prvi grad zgrajen leta 1241. 
Mestu in gradu so izmeno-
ma grozile poplave, potresi, 
kmečki upori (požigi), Turki. 
Leta 1529 je dal nemški 
cesar Ferdinand grad po-
novno sezidati, mesto pa 
obnoviti. Od leta 1694 je bil 
grad v lasti družine Attems. 
Po letu 1848 so bili njegovi prostori preurejeni v urade in stanovanja. Med 1. svetovno vojno 
so v njem uredili bolnišnico za vojake, ranjene na soški fronti. Po 2. svetovni vojni je v gradu 
nastal Posavski muzej Brežice z bogato vsebino (poslikano stopnišče, kapela, razstava štirih 
elementov, arheološka in etnološka zbirka, grajska klet). Vrhunec obiska muzeja je bil ogled 
Viteške dvorane z baročno poslikavo z mitološko vsebino, ki jo je ustvaril slikar Frančišek Ka-
rel Remb v 18. stoletju.

Čas je hitro minil in skoraj smo zamudili vlak. Utrujeni in polni vtisov smo uživali v vožnji domov.

Katarina Rman

7.3 BEGUNJE NA GORENJSKEM  

19. 4. 2022 se nas je 12 
prijavljenih deklet skupaj 
z vodnico Majo in koordi-
natorko Martino odpra-
vilo na zadnjo Popotno 
malho v študijskem letu 
2021/2022. Pot nas je 
vodila v Begunje na Go-
renjskem, vas v Občini 
Radovljica z okoli 1000 
prebivalci. V tej znameni-
ti gorenjski vasi pod Be-
gunjščico (2063 m) nas je 
sprejel lokalni vodnik Sašo 
in nam s ponosom pristne-
ga Begunjca predstavil 
manj znane in tudi svetov-
no poznane zgodbe do-
mačega kraja. Kdo od nas 
ne pozna Elanovih smuči 
in jadrnic, kdo ni zaradi 
njih navijal za Ingemarja 
Stenmarka, kdo ni poslu-
šal, plesal in se veselil ob 
glasbi bratov Avsenik?

Ogled vasi smo začeli pri begunjski graščini. V današnjem času se v tem mirnem idiličnem 
okolju nahaja psihiatrična bolnišnica. A vedno ni bilo tako. V času druge svetovne vojne, ko 
so Begunje pripadale Nemčiji, so imeli Nemci v nekdanji graščini Katzenstein gestapovske 
zapore. V spomin na grozote, ki so se takrat dogajale, in trpljenje zaprtih ljudi je nekaj 
takratnih zaporniških celic urejenih v spominski muzej. Na ustreljene talce opozarja tudi 
urejeno grobišče na grajskem dvorišču. Nekaj let pred drugo svetovno vojno, ko je bila v 
gradu ženska kaznilnica, so sestre usmiljenke, ki so grad vodile, k sodelovanju povabile 
arhitekta Jožeta Plečnika. Kraju je zapustil dve stvaritvi, kapelico sv. Jožefa in senčnico 
Brezjanko.

Po ogledu župnijske cerkve sv. Urha smo se zapeljali do najbolj prepoznavne znamenitosti v 
dolini Drage. Grad Kamen iz 12. stoletja je bil nekoč pomembna postojanka na tovorni poti 
prek Prevalj na Koroško. Z gradom je nekaj stoletij gospodarila plemiška družina Lambergov. 
Mogočnost gradu je občutiti še danes. 

Fotografija: Katarina Rman

Fotografije: Martina Podlesnik

Fotografija: Katarina Rman
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Pod gradom, ob grobišču ustreljenih talcev v dolini Drage, sem še bolj občutila žalostno 
sporočilo pesmi Tam, kjer murke cveto.

Tam, kjer murke cveto, tam, kjer ptički pojo v lepi Dragi,
tam, kjer encijan plav ves prešerno bahav nežno vabi.
V to dolino zeleno me vleče tako kot v nobeno,
v njej avrikelj prijazno pozdravlja me s srajčko rumeno.

A z visoke planine grad Kamen obuja spomine,
spomni Pegama se, se smehlja in si misli: vse mine.
Ti dolina zelena, s krvjo prepojena, oj, Draga,
te vedno bom ljubil, nikoli pozabil ne bom.
dr. Ferry Souvan

Da te pesmi Avseniki nikoli niso prepevali v 
nemščini, ni težko razumeti.

Brata Slavko in Vilko Avsenik sta pričela ustvarjati 
novo zvrst glasbe leta 1953, v domači gostilni 
Pri Jožovcu. Spomin nanju živi v spominskem 
muzeju z razstavo o ansamblu Avsenik in njegovi 
zapuščini. Tam lahko preberete Slavkove besede, 
ki vam povedo vse:

»Dragi prijatelji, 
ko sva z Vilcem pred mnogimi leti začela špilati 
našo glasbo, tudi slučajno nisva pričakovala, da si bo pridobila toliko prijateljev po vsem 
svetu. Verjetno zato, ker te take viže v hipu postavijo v domače okolje travnikov in gor! Kjer 

z veseljem zavriskaš. 
Vesel sem, da so v tem obdobju nastale nekatere 
večne melodije, ki naj vas š e naprej osrečujejo.«
Hvala, Slavko! Hvala za vse srečne trenutke, ki sem 
jih užila ob tvojih melodijah. Kot si rekel, nekatere 
so večne!

Po okusnem kosilu, za katerega moram priznati, da 
je bilo glede na sloves gostilne Pri Jožovcu cenovno 
sprejemljivo, smo obiskali cerkev Marije Pomagaj na 
Brezjah in se nato hvaležni za lepo doživetje napotili 
proti domu. 

Olga Kunstelj

8.1 POČASTILI SMO …

PRIČETEK NOVEGA ŠTUDIJSKEGA LETA 

Z jesenjo so se odprla vrata naše 
Univerze in člani so se ponovno 
srečevali na torkovih delavnicah, 
Popotnih malhah in krožkih – v živo 
ali na daljavo.

V novo študijsko leto smo zakorakali 
v torek, 5. 10. 2021, ob 9. uri v 
prenovljeni dvorani kulturnega doma 
na Mirni. Odprtja se je udeležilo 49 
članov, vse prisotne pa sta pozdravila 
župan Občine Mirna, Dušan Skerbiš, 
in direktorica CIK Trebnje, Patricija 
Pavlič. Na prireditvi so bili prisotni 
tudi predstavniki ostalih občin 
ustanoviteljic CIK Trebnje.

Že tradicionalno nas je predsednica 
Milica Korošec v uvodu seznanila 
z analizo aktivnosti v preteklem 
študijskem letu – tokrat mu lahko 
rečemo kar »Zoom leto«. V študijskem 
letu 2020/2021 se je kljub vsem 
oviram aktivnosti Univerze udeležilo 211 članov. Predstavljen je bil tudi bogat program 
torkovih delavnic in krožkov za novo študijsko leto.

S svojim prispevkom je kulturni program obogatila akademska igralka Saša Pavček, ki nas 
je navdušila z odlomkom iz svoje komedije ter recitacijo lastne poezije.

Tudi letos smo uspeli obeležiti slovenski kulturni praznik, 8. februar, in mednarodni dan 
žena, 8. marec, čeprav le po Zoomu.

8. DRUGE AKTIVNOSTI

Fotografija: Martina Podlesnik

Fotografija: Martina Podlesnik

Fotografija: Tanja Vrčkovnik
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OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

Povezovalec vsega dobrega

V začetku februarja smo ob kulturnem prazniku na virtualno druženje povabili Slavka 
Podboja. Svoje prve korake na odru je naredil že v osnovni šoli v Žužemberku, pozneje pa je 
med drugim deloval v odmevni skupini Modra kronika ter bil dolgoletni vodja Trebanjskega 
okteta. A verjetno je najbolj prepoznaven kot voditelj raznovrstnih dogodkov in pisec besedil 
za narodnozabavne 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 vedno je presenečen in 
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 Mirnski dolini je, kot je poudaril Slavko, postavil 
Stane Peček, ki se je nedavno poslovil. Ob spominu nanj ostajajo njegove izjemne uresničene 
ideje, kot so Mokronožci, »(ah), Te orglice«, Razhodnja, Lažnivi Kljukec in številne druge. 

Slavko, ki se približuje 70. 
rojstnemu dnevu, je med 
drugim s Henčkovimi godci 
nastopal v Kanadi in Združenih 
državah Amerike. Ta izkušnja 
mu je okrepila zavedanje, na 
kaj vse smo Slovenci ponosni, 
doma in na tujem. Hvaležnost 
za naravne danosti z ženo 
izrazita vsakič, ko se z dopusta z 
avtodomom vračata 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 pravi, oživiti 
najvidnejši predstavniki države, 
saj se pomanjkanje sposobnosti 
poslušanja in razumevanja z 
najvišje ravni postopno prenaša 
med navadne ljudi. 

Hvaležni smo, da nas je Slavko 
Podboj sprejel v svojo zakladnico 
iskrivih misli in spominov na 
odmevne kulturne ustvarjalce, 
med katere spada tudi sam.

Luka Bregar

OB MEDNARODNEM DNEVU ŽENA IN MATERINSKEM DNEVU

Ženske o ženskah 

»Če bi imela tako dolge noge kot sodelavka, 
ti ženske ne bi zaupale svojih zgodb!« To je le 
ena od opazk, ki jih je slišala Milena Miklavčič, 
pisateljica, novinarka, ljubiteljska zgodovinarka 
in antropologinja. Najintimnejše zgodbe, zbrane 
tudi v trilogiji Ogenj, rit in kače niso za igrače, ji je 
zaupalo že več tisoč Slovenk; opogumili so se tudi 
številni Slovenci in odprli skrinje spominov na 
svoje razumevanje ljubezni, spolnosti in širšega 
življenja. Radovednost Mileni že od malega ni 
dala miru, čeprav v domačem okolju ni bilo veliko 
posluha za njeno ustvarjanje. Bolj kot z mamo se 
je povezala z ostrojezično »teto« Ivanko, s katero 
sta strli marsikateri oreh intimnosti; zelo pri srcu 
ji je bila tudi tašča. Iz njunega odnosa se je Milena 
naučila veliko o tem, da je treba lastnim otrokom 
dati prostor in razumevanje; na podlagi izkušenj z 
delom v kolektivu samih žensk pa opozarja, da je 
lahko ženski jezik zelo strupen.

Fotografija: Tomo Strle

Fotografija: arhiv Slavka Podboja

Fotografija: Tanja Vrčkovnik

Fotografija: arhiv Slavka Podboja
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Gospa Miklavčič na podlagi številnih pogovorov podarja, da ženska, ki je zlomljena, kljub 
temu vztraja in ne popušča; moški pa ostane zlomljen, a o tem ne govori. Milena, ki bo 
kmalu praznovala sedemdeseti rojstni dan, izraža tudi skrb zaradi spreminjanja moškosti 
in moških, do katerega je po njenem mnenju prišlo tudi zaradi pretirane skrbi mater. Za 
prihodnost žensk, ki so v preteklosti zelo trpele – tudi zaradi vzgoje, da je spolnost njihova 
obveznost in ne pravica – pa Mileno ne skrbi. 

Izjemno priljubljena pisateljica, znana tudi z malih zaslonov, nam je zaupala, da je v njeni 
najnovejši knjigi Kje je otrok? delček Trebnjega, več pa nam ni mogla izdati, saj se ji mudilo 
naprej, k številnim razgovorom o ženskah in ženskosti. Kot je sama zapisala ob osmem 
marcu, želi, da bi bile ženske vsaj »mičkeno zadovoljne s tem, kar imajo, ker tega ni tako 
malo«.

Luka Bregar

ZAKLJUČEK KOLEDARSKEGA LETA

V leto 2021 smo zakorakali v istem 
tempu in stilu, kot smo se od prej-
šnjega poslovili in zaključili tudi pre-
teklo študijsko leto: na daljavo. Novo 
študijsko leto smo pričeli bolj vzpod-
budno – v živo. Izvedbo aktivnosti 
Univerze prilagajamo aktualnim raz-
meram. Naše silvestrovanje je tako 
potekalo v kombinirani obliki. Kar 
lepo število članov se je zbralo v živo 
v predavalnici na CIK Trebnje, drugi 
pa so se nam pridružili na daljavo.

Letošnji program novoletnega sre-
čanja, ki ga je vodil naš član Andrej 
Jurca, je obogatila igralka Mojca 
Partljič z monokomedijo Čistilka 
Marija. Zgodba nas je popeljala sko-
zi tegobe in veselje čistilke stanovanj 
bogatejših zasebnikov in oblastni-
kov, ob katerih smo se iz srca na-
smejali.

Dragi jubilanti! To leto vas je bilo 19, 
in sicer pet šestdesetletnikov, osem 

sedemdesetletnikov, pet osemdesetletnikov in ena devetdesetletnica. Še enkrat vam če-
stitamo za vaš jubilej, za darila, ki ste jih prejeli, pa se še enkrat zahvaljujemo članicam 
Ustvarjalnega krožka Šentrupert. Iskrena hvala tudi Andreju Jurci, ki se je postavil v vlogo 
voditelja prireditve. 

Fotografija: Tanja Vrčkovnik

Fotografija: Tanja Vrčkovnik
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V študijskem letu 2022/2023 bo program potekal po urniku, sprejetem na sestanku 
Upravnega odbora UTŽO Trebnje. Ob torkih se bomo srečevali na delavnicah v prostorih 
CIK Trebnje, če bodo omejitve, pa s pomočjo aplikacije Zoom, in sicer od 9.00 do 11.00. 
Poslušali bomo zanimive teme z že znanih področij:
- splošne teme,
- potopisna »razvajanja«,
- socialno-zdravstvene teme.

Aktualen razpored delavnic bodo člani in članice dobili ob začetku študijskega leta, vse leto 
pa bo dostopen tudi na spletni strani UTŽO Trebnje, na oglasni deski na CIK Trebnje in na 
FB-strani CIK Trebnje.

En torek v mesecu bo namenjen Popotni malhi, ki bo strokovna ekskurzija z manj hoje in 
več ogledi znamenitosti Slovenije. Potrudili se bomo, da bodo izbrane poti zanimive in 
cenovno sprejemljive. Večje ko bo število zainteresiranih potnikov, manjši bo strošek za 
posameznika.

Iz bogate ponudbe krožkov in krajših delavnic bodo člani lahko izbrali dejavnosti, ki jih 
najbolj zanimajo. Že ustaljeni krožki bodo nadaljevali svoje delovanje. Razpored aktivnosti 
po krožkih bomo objavili na spletni strani UTŽO Trebnje. Udeležence bomo obveščali tudi 
na torkovih delavnicah. Vse, ki vas zanima sodelovanje v krožkih, vabimo k vpisu, saj je v 
nekaterih skupinah število udeležencev omejeno.

Nekaj predlogov aktivnosti ponujamo tu, veseli pa bomo tudi vaših pobud in želja. 

1. TUJI JEZIKI:
- angleščina – začetni tečaj
- angleščina – nadaljevalni tečaji V, VI, IX, XI, XIII
- nemščina – začetni tečaj
- nemščina – nadaljevalni tečaj
- francoščina – nadaljevalni tečaj

9.  PROGRAM ZA 
ŠTUDIJSKO LETO 
2022/2023

2. ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU:
- plesni skupini Ajda in Mavrica
- folklorna skupina Nasmeh
- vokalno-instrumentalna skupina Brenkice
- pohodništvo
- rekreacija – Trebnje
- aerobika – Mirna
- nordijska hoja

Št. Datum Ime pohoda Relacija prevoza Opombe

12.1 sreda,  
12. 10. 2022

Slivnica–Cerkniško 
jezero

Trebnje–Cerknica–Dolenja 
vas–Trebnje ob 6.30

12.2 sreda,
16. 11. 2022 Semič–SMUK–Rožni Dol Vlak: Trebnje–Semič in 

Rožni Dol–Trebnje
po 
voznem 
redu

12.3 sreda,  
14. 12. 2022

Prednovoletni pohod 
od Šentlovrenca do 
Bajturna oz. Zaplaškega 
hriba (zaključek v 
Gostilni Ravnikar)

Vlak: Trebnje–Šentlovrenc 
in Šentlovrenc–Trebnje

po 
voznem 
redu

12.4 sreda,
11. 1. 2023

Krvavi potok–Kokoš–
Lipica

Trebnje–Krvavi Potok–
Lipica–Trebnje ob 6.30

12.5 sreda,
8. 2. 2023

Vorančeva pot na 
Koroškem: Kotlje–
Rimski vrelec–Ivarčko 
jezero–Vorančeva 
domačija–Kotlje

Trebnje–Mirna–
Šentrupert–Mokronog–
Kotlje–Mokronog–
Šentrupert–Mirna–Trebnje 

ob 6.30

12.6 sreda,  
8. 3. 2023

Bela krajina: gozdna 
pešpot Kozice

Trebnje–Predgrad (Stari 
trg ob Kolpi)–Trebnje ob 7.00

12.7 sreda,
12. 4. 2023

Orionova pot okoli 
Jurkloštra 

Trebnje–Mirna–
Šentrupert–Mokronog–
Jurklošter–Mokronog–
Šentrupert–Mirna–Trebnje

ob 7.00

12.8 sreda,  
10. 5. 2023

Po Soriški planini: 
Možic–Slatnik–Lajnar in 
Dravh

Trebnje–Železniki–Soriška 
planina–Trebnje ob 6.00

PREDVIDENI PROGRAM POHODOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023



7372

3. USTVARJALNICE
- likovno-ustvarjalni krožek – Trebnje
- ustvarjalni krožek – Šentrupert
- ročna dela – Mirna
- ustvarjalni krožek – Mokronog - Trebelno

4. KLEKLJANJE – nadaljevalni tečaj – Trebnje

5.  RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE, PAMETNI TELEFONI  
– Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog

6.  SPOZNAVANJE IN UPORABA ZDRAVILNIH ZELIŠČ  
– Šentlovrenc, Mirna

7. KALIGRAFIJA 

8.  ZGODOVINA UMETNOSTI SKOZI ČAS 
Krajše delavnice bomo pripravljali sproti, in sicer na podlagi želja članov. 

Prav tako bomo na podlagi želja dopolnili seznam krožkov.

Anton Kotar
KAJ JE TO – UTŽO

Me večkrat vpraša kdo:
Ti, ki marsikaj veš,
ali mi lahko poveš,
kaj je to – UTŽO?
Ja, človek božji, kje pa Ti živiš?
Ali skrit v kakšnem kotu ždiš?
To pa ja tu okoli ve vsakdo,
kaj je to – UTŽO!
To je tam, kamor radi gremo,
na predavanjih marsikaj izvemo!
Se tujih jezikov učimo,
za novimi spoznanji stremimo.
So med nami literati,
lepo je njih spise brati!
Mnogo se jih gre folkloro,
sem pa tja spijemo kakšno Oro.
Tam se res marsičesa naučimo,
nobenega predavanja ne zamudimo!
Radi gremo na pohode, 
pa tudi na kakšne krajše sprehode!
Lahko bi našteval še in še,
a beseda vsega ne pove!
Zato nasvet bi rad Ti dal:
Pojdi, najdi in se vpiši.
Videl boš: nisem Te naplahtal!

10. ČLANI PIŠEJO

Sonja Nahtigal 
POMLADNO JUTRO

Zgodaj je še.
Pogled se sprehaja 
po gozdnih tleh.
Majhne bele glavice 
se trudijo
in že kukajo na plan.
Kmalu bodo s svojo belino
pokrile tla,
trobentice pa zapele 
svoj trarara.
Vse je še mirno, spokojno.
Drevesa molčijo,
ptice še spijo.
Prvi sončni žarki
pa se kradejo skozi gole veje
in naznanjajo nov dan.
In ko se vračam domov,
je tudi v meni mir.
V naravi sem našla zdravilo
in zadovoljstva obilo. 
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Tilka Gorenc
ŽENSKA, MATI

Narava je večna, neskončna.
Iz živega in neživega stvarjenja,
vsega, kar smo in kar nas obdaja.
Najbolj pogosto izrečena beseda: mama.
Žena, mati vseh ljudi na zemlji.
Žena, ki zmore rešiti nerešljivo.
Žena, z velikim, ljubečim in usmiljenim srcem.
Obvlada več del naenkrat.
Bolečine telesne in duševne hrani v sebi.
Težko je doseči njeno bližino srca,
čeprav v prsih kriči in krvavi.
Lepa dekleta so kot šopek cvetlic.
Le vztrajen metulj posrka med.
Ta melasa pa ljubezen rodi,
in tako se svet naprej vrti.

Tilka Gorenc
ŽENSKA VČERAJ,  
ŽENSKA DANES

Spomin sega daleč nazaj.
Živela je, že davno je odšla.
Poniževanje žene, matere, vse njene dni.
V mislih še živi.

Okopavala je z motiko na njivi.
Po kolenih med vrstami, v vročini.
Imela je obdelano polje brez plevela.
Še niso poznali strupenega škropljenja.

Zaslužila ni nobenega denarja.
Bila je mati, delavka, čistilka brez 
vprašanja.
Da po moževi, gospodarjevi volji ni bilo,
je tudi po utrujenih plečih padalo.

Preslišala je in potrpela,
le pri otrocih je veselje doživela.
Ker denarja ni zaslužila,
se je s pokorščino možu odslužila.

V družbi ni imela besede.
Nikjer nobene pravice.
Da bi slučajno kaj spregovorila,
je že črne poglede od moža dobila.

Danes je življenje žensk pravo nasprotje.
Žena sama zasluži denar.
Mož ji je samo zakonski par.
Samskim pa le za kakšen dan.

Danes so dekleta prevzetna.
Podcenjujejo fante, jih gledajo zviška.
Nimajo več tiste moči,
da bi se dekletu znali približati.

Kam to pelje ta svet?
Čedalje težje je živet’.
Eden proti drugemu govori,
kot da vsem krivica se godi.

Vsaj ljubezen bi lahko bila pravična,
obstajala pri možu in ženi enakopravna 
in resnična.
Otroci bi živeli v srečni družini,
se vsakega novega dne skupaj veselili.

Vida Kačičnik
STAROST

Sedaj, ko križ starosti nosim, 
spomini vrejo mi na dan.
Kar trnova je bila moja pot,
a ker hotela sem,
na poti mnogo cvetja sem uzrla.
Zdaj trnje več ne bode me,
a cvetje tistih dni
mi dan sleherni polepša,
mi srce razvedri.
Z leti modrejša sem postala.
Nihče le dober ni, nihče le slab.
Setev je tista, ki bogato žetev daje,
ki duha bogati.

Vida Kačičnik
TIŠINA

Zelo počasi, a vztrajno
tihotapiš se v moje življenje.
Ti nisi tišina miru, spokoja,
ti bol si, znanilka osamljenosti.
Grom in hrup sta moč izgubila,
petje ptic pojenja,
smeh in vrišč otrok
postala sta šepet.
Glasba, ki komaj jo še slišim,
drugim že buči.
Besede izgovorjene so nerazumne mi.
Tišina, težko sprejmem te.
Pa vendar v slogi morali bova živeti.
Mi tudi vid je oslabel.
Spomin, le ti si moj zaveznik,
močno se te oklepam.



7776

Vida Kačičnik
ANA V VRTCU

Zdaj naša Ana ni več čisto majhna.
V vrtec hodi, z vrtcem v gledališče,
to zanjo kraj je čarobni,
ki čisto jo prevzame,
jeziček njen pa za pogovor vname.
Vse, kar tam vidi, sliši,
v eni sapi nam povedati hoče.
Da kos ni krokar bil,
ker krokar črn kljun ima,
a kos rumenega.
Pa žabica in miška Sapramiška,
ki igrici naslov je dala.
Pa še rogoz je spoznala, a kaj ne bi,
pri mamici o rožah se uči,
pri očiju ptičji svet spoznava.
Tudi sama učiteljica odlična je postala,
saj mlajša Ajda rada ji sledi.
Narobe svet, to njuna je najljubša učna ura,
ko se v copatkih na postelji gimnastiko uči,
ko praznijo se mamini predali,
a vmes je vriska, da v ušesih kar boli.
Pa še, pa še,
saj glavici sta mali polni domišljije,
telesci mali polni energije.
V njuni družbi nikdar dolgčas ni,
a ko zvečer utrujeni zaspita,
se mir težko pričakovani 
v hišo naseli.

Vida Kačičnik
NAŠA MALA ANA

Naša mala Ana,
telesce majhno, a srce veliko,
kot sonce je,
saj nam toplo je, če le pomislimo nanjo.

A ko pritegne s čebljanjem svojim te v igro, 
se pomladiš, razigraš, na vse pozabiš.
Naša mala Ana zrcalo naše je mladosti.

Zdaj sestrico Ajdo je dobila,
za mamico ljubosumno se borila,
a hitro je spoznala,
da z njo ni mamice izgubila,
le eno srčece ljubeče je dobila.

Zdaj rada jo ima in jo miluje,
igrače svoje ji ponuja
in ljubeče jo varuje.

O, naša mala Ana, z njo še manjša Ajda,
dve srčeci sta veliki.

V sklopu dejavnosti Univerze za tretje življenjsko obdobje Trebnje smo že pred leti začeli 
razvijati, promovirati in izvajati dejavnosti medgeneracijskega sodelovanja in učenja ter 
ustanovili Center medgeneracijskega učenja Trebnje, ki smo ga leta 2018 nadgradili s 
projektom Večgeneracijski center MARELA. 

Dejavnosti so potekale v obliki enodnevnih delavnic, krožkov ali obsežnejših tečajev v krajih 
občin Mirna, Mokronog - Trebelno, Šentrupert in Trebnje. 

11.  CENTER 
MEDGENERACIJSKEGA 
UČENJA TREBNJE IN 
VEČGENERACIJSKI 
CENTER DOLENJSKE 
IN BELE KRAJINE – 
VGC MARELA

TREBNJE

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
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Skupaj z različnimi partnerji smo pripravljali in izvajali vsebine s področja učenja, aktivnega 
preživljanja prostega časa, svetovanja in povezovanja različnih ciljnih skupin (mladi, aktivni, 
brezposelni, prebivalci podeželja, priseljenci, Romi, starejši zaposleni, osebe s posebnimi 
potrebami, upokojenci …). Organizirali smo delavnice in predavanja na temo medčloveških 
odnosov, kulturne dediščine in informacijsko-komunikacijske tehnologije, različne 
ustvarjalnice ter druge delavnice za spodbujanje ročnih spretnosti, uvajanja aktualnih 
znanj in prenosa veščin med generacijami. 

Letošnji program smo izpeljali s pomočjo članov UTŽO Trebnje, ravnateljev, učiteljev in 
učencev osnovnih šol in vrtca. 

Aktivnosti medgeneracijskega učenja, mreženja in druženja različnih generacij bomo 
izvajali tudi v prihodnje.

Datum izvedbe Delavnica Izvajalec

1. 9. 2021–31. 3. 2022 MOJE VEŠČINE – VDC 
RAČUNALNIŠTVO Martina Podlesnik

1. 9. 2021–31. 3. 2022 BITKA S PAMETNIM 
TELEFONOM Martina Podlesnik

2. 9. 2021–31. 3. 2022 DIGITALNA DOBA – NAŠ IZZIV Martina Podlesnik

7. 9. 2021–31. 3. 2022 RAČUNALNIŠTVO MIRNA Martina Podlesnik

8. 9. 2021–31. 3. 2022 RAČUNALNIŠTVO VELIKI 
GABER Martina Podlesnik

9. 9. 2021–31. 3. 2022 RAČUNALNIŠTVO MOKRONOG Martina Podlesnik

13. 9. 2021–31. 3. 2022 RAČUNALNIŠTVO ŠENTRUPERT Martina Podlesnik

15. 9. 2021–31. 3. 2022 UČENJE SLOVENSKEGA JEZIKA Martina Podlesnik

1. 9. 2021–31. 3. 2022
DELAVNICE S PODROČJA 
AKTIVNEGA IN ZDRAVEGA 
STARANJA

Martina Podlesnik

1. 9. 2021–31. 3. 2022

IZOBRAŽEVALNE IN 
PRAKTIČNE DELAVNICE ZA 
PRIDOBIVANJE NOVIH VEŠČIN 
IN KOMPETENC

Martina Podlesnik

7. 12. 2021 
VAROVANJE ZASEBNOSTI 
IN UPORABA DRUŽABNIH 
OMREŽIJ

zavod Safe.si

V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022 SMO IZVEDLI NASLEDNJE AKTIVNOSTI:

11.1  PROGRAM DELA CMU TREBNJE ZA 
ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

Termin izvedbe Delavnica

november 2022 SPLETNI BONTON  
(predavanje zavoda Safe.si) – OŠ Veliki Gaber

december 2022 BOŽIČKOVI POMOČNIKI  
(ustvarjalnica) – Vrtec Mavrica Trebnje

januar 2023 SPLETNO NASILJE IN USTRAHOVANJE  
(predavanje zavoda Safe.si) – OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert

februar 2023 SREČAL SEM SLOVENSKEGA LITERATA –  
OŠ Trebnje

marec 2023 MAMA JE ENA SAMA  
(ustvarjalnica) – Vrtec Mavrica Trebnje

april 2023 OBNOVITI, ZAMENJATI, PODRETI?  
(predavanje Mitje Drčarja) – OŠ Mokronog, OŠ Trebnje

maj 2023 ZASVOJENOSTI S SODOBNIMI TEHNOLOGIJAMI  
(predavanje zavoda Safe.si) – OŠ Mirna

Vse dejavnosti CMU Trebnje so brezplačne. 

Na vse se je treba predhodno prijaviti. 

Prijave zbiramo na telefonski številki 07 34 82 100 in po elektronski pošti na naslovu 
info@ciktrebnje.si.
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12.  MEDNARODNI 
PROJEKTI

CIK Trebnje poleg pestre ponudbe izobraževalnih in svetovalnih dejavnosti sodeluje pri 
različnih državnih in mednarodnih projektih. Letos smo dejavni tudi pri nekaj mednarodnih 
projektih, ki so povezani s starejšimi. 

SILVER – Spodbujanje kariere v tretjem življenjskem obdobju
Evropa se sooča z naraščanjem števila starejših na trgu dela. Upokojitvena starost se 
zvišuje, hkrati pa delodajalci starejše spodbujajo, da ostanejo dalj časa delovno aktivni. 
Za uspešno premagovanje ovir, ki nastajajo pri tem, se morajo tako delodajalci kot tudi 
zaposleni povezati in pripraviti strategijo za predupokojitveno obdobje in kariero v tretjem 
življenjskem obdobju.

Na evropski ravni obstaja že kar nekaj strategij, ki starejše ohranjajo delovno aktivne, na 
primer prilagodljiv urnik, delo od doma, krajši delovni čas … Obstajajo tudi različni pristopi, 
ki spodbujajo aktiven življenjski slog v predupokojitvenem obdobju in omogočajo lažjo 
upokojitev.

Glavni namen projekta SILVER je zagotoviti orodja in učne vire za starosti prijazno delovno 
okolje. Namen projekta je promocija kariere v tretjem življenjskem obdobju, tako s strani 
menedžerjev, osebja za upravljanje s človeškimi viri in strokovnjakov kot tudi s strani 
starejših delavcev. Skupaj s partnerji iz Velike Britanije, Romunije, Grčije, s Portugalske, 
iz Francije in z Danske si prizadevamo menedžerje, osebje za upravljanje s človeškimi viri 
in strokovnjake ozavestiti o uporabi strategij in učnih orodij, ki prispevajo k podaljševanju 
kariere in pripravi na lažjo upokojitev. Po drugi strani želimo starejše delavce ozavestiti o 
izzivih staranja in jih pripraviti na aktivno staranje na delovnem mestu, če se odločijo delati 
dlje, ali jim omogočiti nemoten prehod v pokoj.

Spoštovane upokojenke in upokojenci, zahvaljujemo se vam za pomoč pri raziskovanju 
obstoječih praks na področju aktivnega upokojevanja in lažjega prehoda v obdobje 
upokojitve. V intervjujih ste z nami delili svoje izkušnje, dileme in pričakovanja v zvezi z 
zadnjimi leti zaposlenosti in v zvezi z upokojevanjem. Predstavili smo jih v skupnem 
evropskem poročilu projekta, ki si ga lahko preberete na https://www.silver-euproject.org/.

SFE (Seniors for education)
Starejši odrasli predstavljajo pomemben delež celotne populacije, vendar so kljub temu 
pogosto izključeni iz družbenega dogajanja, hkrati pa so pogosto zaznamovani s stereotipi. 
Projekt se osredotoča na težave, s katerimi se soočajo starejši v partnerskih državah (nizka 
raven udeležbe v vseživljenjskem učenju, podcenjevanje izkušenj starejših, stereotipi 
o starosti in starejših, izolacija in marginalizacija starejših, zastarele osnovne socialne 
veščine in IKT-spretnosti …). Partnerji projekta prihajajo s Poljske, iz Turčije in z Irske. 

Namen projekta je vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja za izboljšanje socialne in 
družbene vključenosti starejših v lokalni skupnosti in za izboljšanje ozaveščanja o starosti. 
S projektom si prizadevamo starejše aktivno vključiti v družbeno dogajanje in jih spodbuditi 
k vseživljenjskemu učenju. Izobraževanje lahko pomembno prispeva k zmanjševanju 
marginalizacije starejših in služi kot sredstvo za zmanjševanje družbene izključenosti. 

V času trajanja projekta bodo starejši razvijali socialne in IKT-kompetence, pripravili 
bodo različne zgodbe ter se usposobili za predstavitve zgodb otrokom, ki bodo potekale 
v okviru projekta Starejšim prijazna šola. V jeseni bomo starejše usposobili tudi za vlogo 
ambasadorjev omenjenega projekta.

Če je projekt pritegnil vašo pozornost in bi se radi vključili ter nam tako olajšali delo, 
nas lahko kontaktirate na telefonski številki 07 34 82 100 ali nam pišete na naslov 
info@ciktrebnje.si. 




