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1. ZAHVALA 

 
 

Naše delovanje je tako uspešno, ker nam veliko podpore nudijo: 

Občina Trebnje, Občina Mokronog - Trebelno, Občina Šentrupert, Občina 

Mirna ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Center za 

izobraževanje in kulturo Trebnje, Dom starejših občanov Trebnje, OŠ 

Mokronog, Center za krepitev zdravja-ZD Trebnje in Izletniška kmetija 

Kazina iz Šentlovrenca. Vsem se za podporo in pomoč iskreno zahvaljujemo. 

 
Za sodelovanje se zahvaljujemo tudi Glasbeni šoli Trebnje in Vrtcu Mavrica 

Trebnje, ki nas vseskozi spremljata in bogatita kulturne dogodke na naših 

srečanjih. 

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

njihove podpore težje. 
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2. NAGOVOR PREDSEDNICE 

 

Drage članice in člani UTŽO Trebnje! 

Temeljna izobraževalna dejavnost naše Univerze je bogata, zanimiva in 

polna lepih doživetij, kar dokazuje tudi vsebina našega letošnjega poročila. 

Delovanje posameznih krožkov, zanimive dejavnosti in dogodke ob 

aktivnostih so opisali udeleženci, ki so vse skupaj tudi doživeli. 

Študijsko leto smo začeli v Upravno-kulturnem središču Mokronog. Začetek 

je bil za nas spet posebno doživetje, saj smo se po dolgih počitnicah 

ponovno srečali. Vsak torek je za nas poseben dan v tednu, saj se na 

delavnicah srečamo s prijatelji, z znanci in s predavatelji ter skupaj izvemo 

kaj novega. Prvi torek v oktobru 2018 nam je dal veliko veselja in pozitivne 

energije za novo študijsko leto. V kulturni program tega dneva so nas s 

svojim nastopom in pesmicami popeljali otroci iz Vrtca Mokronožci. V 

nadaljevanju programa so nas razveseljevale plesne skupine Nasmeh, Ajda 

in Mavrica, ki so se predstavile z energijo, značilno za študentke naše 

Univerze. Tudi vokalno-instrumentalna skupina Brenkice je ob koncu 

slavnostnega dogodka dobremu vzdušju novega študijskega leta dala svoj 

pečat. 

Ljudje, ki so veseli in zadovoljni, so uspešni, imajo manj težav z zdravjem, 

zato se vedno raje družimo v okviru UTŽO Trebnje. Veliko vzpodbud za 

nadaljnje delo so nam v svojih nagovorih dali župani občin Trebnje, 

Mokronog - Trebelno in Šentrupert ter namestnica župana Občine Mirna. 

Udeleženci krožkov ste na srečanjih med študijskim letom delali zavzeto in 

uspešno, kar dokazujejo izdelki, ki ste jih predstavili na razstavi ob 

predstavitvi UTŽO Trebnje in ob drugih priložnostih. Najbolj obiskan je bil 

pohodniški krožek, saj so pohodniške poti zelo izobraževalno naravnane: 

udeleženci na njih spoznavajo naravne in kulturne znamenitosti posameznih 

slovenskih krajev. 

Veseli nas, da smo lahko izvedli vsaj štiri strokovne ekskurzije, tako 

imenovane Popotne malhe, in da je bila udeležba na njih številčno 

zadovoljiva. Vse naše strokovne izlete je vodila gospa Maja Kos. 

Zahvaljujem se ji za strokovno vodenje in prijazno sodelovanje. 

V tem študijskem letu je delovalo 25 krožkov. Pri vseh smo uspeli doseči 

vsaj 40-odstotno sofinanciranje dejavnosti. Razveseljivo je tudi to, da so 

novi krožki polno zaživeli. 
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V Tednu medgeneracijskega učenja, ki je potekal od 13. do 18. 5. 2019, 

smo se še tesneje povezali z mladimi, sicer pa so vse leto potekale 

najrazličnejše oblike sodelovanja s šolami in z vrtci v posameznih občinah. 

Na novoletnem srečanju v Domu starejših občanov Trebnje smo se spomnili 

vseh članov, ki so v letu 2018 praznovali okroglo obletnico rojstva, in jim 

izročili darila udeleženk likovno-ustvarjalnega krožka v Mokronogu. V 

kulturnem programu so sodelovali otroci iz Vrtca Mavrica Trebnje in plesna 

skupina Ajda. 

V počastitev kulturnega praznika smo pripravili kratek kulturni program. 

Zaigrala in zapela nam je vokalno-instrumentalna skupina Brenkice. Gospod 

Jože Zupan je v našo sredino povabil gospo dr. Slavko Kavčič, rojeno na 

Grmadi pri Trebnjem, ki pa se prireditve žal ni udeležila. Gospod Zupan je 

njen nastop nadomestil tako, da je v nekaj stavkih predstavil njeno uspešno 

delo. 

Kulturni program smo pripravili tudi ob počastitvi mednarodnega dneva 

žena in materinskega dneva. Nastopili so otroci iz Vrtca Mavrica Trebnje. 

Gospa Maja Kos je na pogovor povabila gospo Marjeto Keršič Svetel, znano 

voditeljico TV-oddaje Gore in ljudje. Za vsakega obiskovalca kulturne 

prireditve so članice Likovno-ustvarjalnega krožka Trebnje pripravile 

priložnostna darila. 

Univerza za tretje življenjsko obdobje Trebnje je vse bolj prepoznavna med 

občani vseh štirih občin in v širši okolici, kar me veseli. Pomemben dejavnik 

naše prepoznavnosti v širšem slovenskem prostoru je tudi članstvo v 

Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje. Ta deluje v obče dobro ob 

upoštevanju svojega poslanstva, ki je boljšanje življenja starejših in 

skupnosti na temelju izobraževanja in kulture. 

Izobraževalni program so nam pomagale uresničiti občine Mirna, Mokronog 

- Trebelno, Šentrupert in Trebnje, za kar se jim iskreno zahvaljujem. Nekaj 

denarnih sredstev smo pridobili tudi na razpisu Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport. 

Za konstruktivno sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi letnega študijskega 

programa se zahvaljujem članom upravnega odbora, gospe Patriciji  Pavlič 

– direktorici CIK Trebnje, Tanji Vrčkovnik in ostalim delavkam CIK Trebnje. 

Še posebej se zahvaljujem mentorjem in animatorjem, ki oblikujejo naše 

krožke. Hvala tudi vam, drage članice in člani UTŽO Trebnje, za obiske na 

delavnicah, za aktivno sodelovanje v krožkih in drugih oblikah druženja. 

Tako številčnih obiskov in tako dobrega sodelovanja si želim tudi v bodoče. 

      Milica Korošec, predsednica UTŽO Trebnje 
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3. POROČILO O DELU UTŽO TREBNJE V ŠTUDIJSKEM 

LETU 2018/2019 

 
3.1 STATISTIČNI DROBNOGLED 

 

V študijskem letu 2018/2019 je članstvo v UTŽO Trebnje sklenilo 271 oseb. 

Tudi letos so prevladovale ženske udeleženke, saj je bilo vpisanih članic kar 

220, članov pa 51. 

 

 
Povprečna starost članov je bila 67 let. Največ članov je bilo starih med 61 

in 65 let. V letošnjem letu je svoj okrogli jubilej slavilo 23 članov, od tega 

jih je 11 praznovalo 60. rojstni dan, 8 jih je dopolnilo 70 let, 3 pa so 

praznovali 80 let. 

 

Delež članov UTŽO Trebnje glede na spol 

 
 
 
 
 
 
 

Moški Ženske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 55      od 80 
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Iz spodnjega grafa lahko razberemo, da skoraj polovica članov UTŽO 

Trebnje prihaja iz trebanjskega poštnega okoliša, sledijo pa udeleženci iz 

poštnih okolišev Mirna, Šentrupert, Velika Loka, Mokronog itd. 

 

 
V grafu z naslovom Člani UTŽO Trebnje po občinah je prikazano število 

članov po posameznih občinah. Največ članov, kar 59 %, je prihajalo iz 

Občine Trebnje, 20 % jih je prihajalo iz Občine Mirna, 8 % iz Občine 

Šentrupert, 6 % iz Občine Mokronog – Trebelno, 7 % pa iz ostalih občin 

(Ivančna Gorica, Mirna Peč, Sevnica itd.). 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 
 

   

 

Člani UTŽO Trebnje po občinah 

 159   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Člani UTŽO Trebnje po poštnih številkah 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 
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4. ZADOVOLJSTVO ČLANOV – REZULTATI ANKETE 

 
Tudi v letošnjem letu smo v okviru projekta Izboljševanje kakovosti in 

učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja z anketo pridobili 

povratne informacije o zadovoljstvu članov UTŽO Trebnje z vsebinami 

delavnic, z organizacijo Popotnih malh ter z delom upravnega odbora in 

delavcev CIK Trebnje, ki so tesno povezani z dejavnostjo trebanjske UTŽO. 

 
Anketiranje smo razdelili na dva dela. V prvem smo spraševali po 

zadovoljstvu z delom na delavnicah od oktobra do konca decembra, v 

drugem pa po zadovoljstvu z delom na delavnicah od januarja do marca. V 

prvem obdobju je ankete izpolnilo 53, v drugem pa 45 članov trebanjske 

UTŽO. Z anketami smo pridobili tudi veliko idej za delavnice v novem 

študijskem letu. 

 
Velika večina udeležencev je bila z izvajalci in vsebinami delavnic zelo 

zadovoljna oz. zadovoljna. 

 

 
 

Delavnica, izvajalec Zadovoljstvo Št. odg. % 

Poti razumevanja med moškim in 

žensko; Alenka Rebula 

 bil sem zelo zadovoljen 

 bil sem zadovoljen 

 nisem bil zadovoljen 

 nisem se udeležil 

16 

21 

0 

13 

35,8 

39,6 

0 

24,5 

Podobe Škotske; Alenka Veber  bil sem zelo zadovoljen 

 bil sem zadovoljen 

 nisem bil zadovoljen 

 nisem se udeležil 

20 

20 

2 

11 

37,7 

37,7 

3,8 

20,8 

Demenca, moja učiteljica; Ana Cajnko  bil sem zelo zadovoljen 

 bil sem zadovoljen 

 nisem bil zadovoljen 

 nisem se udeležil 

28 

15 

0 

10 

52,8 

28,3 

0 

18,9 

Brez zaščite otrok, žensk, znanja, 

živali in starejših se nam slabo piše; 

Andrej Pešec 

 bil sem zelo zadovoljen 

 bil sem zadovoljen 

 nisem bil zadovoljen 

 nisem se udeležil 

14 

23 

0 

16 

24,4 

43,4 

0 

30,2 

Gambija; Veronika Gabrijel  bil sem zelo zadovoljen 

 bil sem zadovoljen 

 nisem bil zadovoljen 

 nisem se udeležil 

14 

27 

1 

11 

26,4 

50,9 

1,9 

20,8 

Nasilje: Zakaj gremo pogosto kar 

mimo?; Katja Zabukovec Kerin 

 bil sem zelo zadovoljen 

 bil sem zadovoljen 

 nisem bil zadovoljen 

 nisem se udeležil 

18 

20 

1 

14 

34 

37,7 

1,9 

26,4 

Višji cilji življenja; Sandi Dolinar  bil sem zelo zadovoljen 

 bil sem zadovoljen 

 nisem bil zadovoljen 

 nisem se udeležil 

14 

27 

1 

11 

26,4 

50,9 

1,9 

20,8 
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Jamajka; Damijana Repe  bil sem zelo zadovoljen 

 bil sem zadovoljen 

 nisem bil zadovoljen 

 nisem se udeležil 

17 

23 

2 

11 

32,1 

43,4 

3,8 

20,8 

Zvišan krvni sladkor; Janja Skoporc – 

Center za krepitev zdravja, 

Zdravstveni dom Trebnje 

 bil sem zelo zadovoljen 

 bil sem zadovoljen 

 nisem bil zadovoljen 

 nisem se udeležil 

14 

16 

0 

15 

31,1 

35,6 

0 

33,3 

Zdrava komunikacija v družini; dr. 

Tadeja Milivojevič Nemanič 

 bil sem zelo zadovoljen 

 bil sem zadovoljen 

 nisem bil zadovoljen 

 nisem se udeležil 

17 

18 

0 

10 

37,8 

40 

0 

22,2 

Otoki Spitzbergi; Tomaž Žust  bil sem zelo zadovoljen 

 bil sem zadovoljen 

 nisem bil zadovoljen 

 nisem se udeležil 

18 

17 

0 

10 

40 

37,8 

0 

22,2 

Naravne rešitve za možgane; Sanja 

Lončar 

 bil sem zelo zadovoljen 

 bil sem zadovoljen 

 nisem bil zadovoljen 

 nisem se udeležil 

32 

7 

0 

6 

71,1 

15,6 

0 

13,3 

Proslava ob kulturnem prazniku; Jože 

Zupan 

 bil sem zelo zadovoljen 

 bil sem zadovoljen 

 nisem bil zadovoljen 

 nisem se udeležil 

8 

20 

2 

15 

17,8 

44,4 

4,4 

33,3 

Vrtičkarske novosti; Davor Špehar  bil sem zelo zadovoljen 

 bil sem zadovoljen 

 nisem bil zadovoljen 

 nisem se udeležil 

16 

19 

0 

10 

35,6 

42,2 

0 

22,2 

Beneška Slovenija, iluzija in realnost 

Terske doline na najzahodnejši meji 

slovenstva; dr. Jurij Kunaver in Igor 

Černo 

 bil sem zelo zadovoljen 

 bil sem zadovoljen 

 nisem bil zadovoljen 

 nisem se udeležil 

20 

13 

2 

10 

44,4 

28,9 

4,4 

22,2 

Prva pomoč: zaustavitev krvavitve, 

povijanje, opekline; Mojca Mihevc – 

Zdravstveni dom Trebnje 

 bil sem zelo zadovoljen 

 bil sem zadovoljen 

 nisem bil zadovoljen 

 nisem se udeležil 

13 

16 

1 

15 

28,9 

35,6 

2,2 

33,3 

Proslava ob prazniku žena; Maja Kos z 

gostjo Marjeto Keršič Svetel 

 bil sem zelo zadovoljen 

 bil sem zadovoljen 

 nisem bil zadovoljen 

 nisem se udeležil 

19 

19 

1 

6 

42,2 

42,2 

2,2 

13,3 

Veselje do življenja in postavljanje 

ciljev; Majda Jus Ašič 

 bil sem zelo zadovoljen 

 bil sem zadovoljen 

 nisem bil zadovoljen 

 nisem se udeležil 

16 

21 

0 

8 

35,6 

46,7 

0 

17,8 

»Odštekana« Japonska skozi moje 

oči; Jasna Žaler Culiberk 

 bil sem zelo zadovoljen 

 bil sem zadovoljen 

 nisem bil zadovoljen 

 nisem se udeležil 

26 

11 

0 

8 

57,8 

24,4 

0 

17,8 

Pravica do medicinskih pripomočkov; 

Ermin Teraniš in Jernej Dežman – 

ZZZS, Območna enota Novo mesto 

 bil sem zelo zadovoljen 

 bil sem zadovoljen 

 nisem bil zadovoljen 

 nisem se udeležil 

7 

33 

0 

5 

15,6 

73,3 

0 

11,1 
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5. DELAVNICE IN KROŽKI V ŠTUDIJSKEM LETU 

2018/2019 

 
5.1 VSAK TOREK V MESECU 

Naša torkova srečanja so stalnica. Dobimo se v predavalnici CIK Trebnje, 

kjer pridno sodelujemo pri aktivnostih, povezanih z zanimivo temo. 

 
Naše Popotne malhe – strokovne ekskurzije – je vodila turistična vodička 

Maja Kos. 

 
Torkove delavnice smo razdelili na naslednja tematska področja: 

 splošne teme, 

 potopisna »razvajanja«, 

 socialno-zdravstvene teme, 

 Popotne malhe. 

Vsebina letošnjih delavnic in Popotnih malh je prikazana v poglavjih 5.2 in 

5.3. 

 
 

5.2 DELAVNICE V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019 IN NJIHOVA 

VSEBINA 
 

Datum 

izvedbe 

 
Delavnica 

 
Opis delavnice 

 

 
 
9. 10. 2018 

 

 
Poti razumevanja med 

moškim in žensko; 

Alenka Rebula 

Moški in ženske se težko razumemo, ker se 
nismo nikjer imeli priložnosti učiti pravega 
zaupanja med spoloma. Iskreno zaupanje 
drugemu, odkritost, sprejemanje in podpora so 
bolj izjema kot pravilo. Na pot zbliževanja 

lahko stopimo že zdaj, če spoznamo, da smo se 
zelo oddaljili, da nihče ni kriv za to in da se poti 
odprejo, če poskusimo drugače. 

 

 
 

 
16. 10. 2018 

 

 
 

Podobe Škotske; 

Alenka Veber 

Skupina desetih predstavnikov notranjsko- 

kraške regije (Zeleni Kras) je v okviru projekta 
Leonardo da Vinci septembra 2012 odpotovala 
na Škotsko z namenom, da se pobliže seznani s 
tamkajšnjimi oblikami turizma, podpornimi 

dejavnostmi in z načinom delovanja 
ponudnikov turističnih storitev. Ena izmed 
pomembnejših (neformalnih) nalog 
udeležencev je tudi širjenje znanja, izkušenj in 
modrosti, ki so si jih pridobili med 14-dnevnim 
usposabljanjem. 

 

 
23. 10. 2018 

 
Demenca, moja 

učiteljica; 

Ana Cajnko 

Knjiga avtorice Ane Cajnko z naslovom 
Demenca, moja učiteljica, ki je izšla pri založbi 
Forma7, je eno prvih knjižnih del pri nas, ki 
problematiko demence obravnava z vidika 
osebne izkušnje, hkrati pa prerašča v splošno 
dobro in uporabno delo, ki je v pomoč ljudem z 
demenco, njihovim svojcem in ljudem dobre 
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  volje, ki želijo spremeniti ter izboljšati 
nezavidljive razmere na tem področju. 

  

Brez zaščite otrok, 

Če niso zaščiteni starejši, v družbi ni 

spoštovanja in hvaležnosti. Če niso zaščiteni 
mladi, ki se učijo živeti, bomo ostali brez 
odličnih ljudi. Če niso zaščitene ženske, ni 
urejenih družin in dobro vzgojenih otrok. Če 
niso zaščiteni tisti, ki prenašajo znanje, v 

družbi vlada nevednost. Če niso zaščiteni ubogi 
in živali, v družbi ni sočutja. 
»Naša življenja se začnejo bližati koncu, ko 

prenehamo govoriti o rečeh, ki so pomembne.« 

(Martin Luther King ml.) 

 žensk, znanja, živali 

6. 11. 2018 
in starejših se nam 

slabo piše; 
 Andrej Pešec, univ. 

 dipl. pol. 

 
13. 11. 2018 

 

Gambija; 

Veronika Gabrijel 

 
Veronika Gabrijel je predstavila prostovoljno 

delo v Gambiji, deželi prijaznih ljudi. 

  
Nasilje: Zakaj gremo 

»Slovenci po odnosu do nasilja ne izstopamo. 
Ustno ga obsojamo, vsakega nasilja se 

ustrašimo, saj ga vsi čutimo kot grožnjo. Zakaj 

ga torej ne ustavimo? Boj proti nasilju je naša 
skupna dolžnost, ne le dolžnost institucij.« 
Sogovornica govori umirjeno, tudi o temah, ki 
jo razburjajo. Tako, kot bi najbrž morali drug z 
drugim govoriti mi vsi. 

20. 11. 2018 
pogosto kar mimo?; 

Katja Zabukovec 

 Kerin 

 

 
4. 12. 2018 

 

Višji cilji življenja; 

Sandi Dolinar 

 
Sandi Dolinar, avtor knjige Nova spoznanja, 
prinaša nov pogled na ureditev vesolja, 
prikazuje nov pogled vase, v svojo notranjost, 
in odpira vrata novih spoznanj o samem sebi. 

 
11. 12. 2018 

Jamajka; 

Damijana Repe 

 

Damijana Repe nas je s potopisnim 
predavanjem popeljala na otok Jamajka. 

 

8. 1. 2019 

Prva pomoč: 

zaustavitev krvavitve, 

povijanje, opekline; 

Mojca Mihevc 

 
Kako zaustaviti krvavitev, poviti rano ali 
oskrbeti opeklino? O tem nas je poučila Mojca 
Mihevc iz Zdravstvenega doma Trebnje. 

 

 
 

15. 1. 2019 

 

 
Zdrava komunikacija 

v družini; 

dr. Tadeja Milivojevič 

Nemanič 

Predavateljica je govorila iz svojih izkušenj – 

kot hčerka, žena in mati štirih otrok, obenem 
pa tudi kot imago terapevtka. Povedala nam je, 
kaj lahko naredimo za zdravo komunikacijo v 
družini: smo avtentični, uporabljamo osebno 
govorico, zares prisluhnemo sogovorniku in 
zavestno ustvarjamo partnerski dialog. Ob 

vsem tem pa moramo biti tudi pogumni, 
poskušati moramo raziskovati ter učiti se iz 

svojih napak in predvsem od (svojih) otrok. 

 

 

 
22. 1. 2019 

 

 

 
Otoki Spitzbergi; 

Tomaž Žust 

 

 
Spitzbergi tvorijo otočje v Arktičnem oceanu, 

severno od celinske Evrope, približno na 

polovici poti med Norveško in Severnim polom. 
Po otokih nas je popeljal Tomaž Žust. 
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29. 1. 2019 

 
 

 
 

Naravne rešitve za 

možgane; 

Sanja Lončar 

Med največje strahove današnjega človeka bi 

prav lahko uvrstili precejšnjo verjetnost, da bo 

naše telo preživelo naše možgane. To 

verjetnost pa lahko z nekaj znanja tudi izdatno 

zmanjšamo. Kaj lahko torej storimo, da se 

izognemo demenci in drugim degenerativnim 

spremembam možganov in živčevja? Katere 

preverjene naravne rešitve imamo na voljo, če 

opažamo, da so se procesi pešanja že začeli? 

Ali naravna pomoč obstaja, tudi ko nastopijo 

demenca, Alzheimerjeva ali Parkinsonova 

bolezen? O tem nas je poučila gospa Sanja 

Lončar. 

 

12. 2. 2019 

 
Vrtičkarske novosti; 

Davor Špehar 

Davor Špehar iz ekipe Zeleni svet nas je poučil 
o novih dognanjih o tem, katere vrtnine je 
priporočljivo saditi skupaj in na kaj je treba biti 

pozoren, da na vrtu zraste čim več pridelka. 

 
 

 
19. 2. 2019 

Beneška Slovenija, 

iluzija in realnost 

Terske doline na 

najzahodnejši meji 

slovenstva; 

prof. dr. Jurij Kunaver 

in Igor Černo 

Vzhodni, najobširnejši predel Beneške Slovenije 

tvorijo Nadiške doline ob Nadiži in njenih 

pritokih, ki imajo središče v Špetru. Srednji, 

pokrajinsko najbolj zapleteni del predstavlja 

porečje Karnahte, ki je del Občine Tipana. 

Najzahodnejši del Beneške Slovenije 

predstavljajo Terske doline ob zgornjem toku 

Tera s središčem v Bardu. 

 

 
26. 2. 2019 

 
 

Zvišan krvni sladkor; 

Janja Skoporc 

 
Zvišan krvni sladkor in sladkorna bolezen 
povzročata številne bolezenske spremembe v 
telesu, o čemer nas je podrobneje poučila 
gospa Janja Skoporc. 

 
 

 
 

 

 
19. 3. 2019 

 
 

 
 

Veselje do življenja in 

postavljanje ciljev; 

Majda Jus Ašič, univ. 

dipl. psih. 

Prepričanja so osnova za naša čustva. 

Prepričanja družine so filter, ki oblikuje naše 
življenje. Raziskava je pokazala, da če si 
prepričan, da si zdrav, si zdrav. Če verjameš v 

bolezen, si bolan. Energija duhovnega srca nas 
obdaja v prostoru, ki ga lahko okoli sebe 
zajamemo s stegnjenimi rokami. To je prostor, 
ki ga delimo z bližnjimi. V njem čutimo druge, 
ki so nam lahko simpatični ali pa nas odbijajo. 
Z bližnjimi se torej prepletamo. Načrtujmo 
spremembe – kaj želimo in kako to dosežemo. 

Razmislimo, kdo nam pomaga, kako 
postavljamo nova pravila, kaj pričakujemo od 
sebe, od sorodnikov, prijateljev – tako bomo 
ustvarili nove vloge družinskih članov. Vse to in 
še več smo izvedeli na delavnici Majde Jus Ašič. 

 
 
 

2. 4. 2019 

 
»Odštekana« 

Japonska skozi moje 

oči; Jasna Žaler 

Culiberk 

Japonsko vsak vidi in doživi skozi svoje oči. To 
dojemanje je odvisno predvsem od načina 
potovanja in od obiskanih krajev. Japonsko 
lahko doživite na dva načina, in sicer preko 
»mestnega turizma«, s hitrimi vlaki ali pa preko 

»podeželja«, z avtomobilom. O »odštekani« 
Japonski in svojem japonskem doživetju nam je 
predavala Jasna Žaler Culiberk. 

 
 
9. 4. 2019 

Pravica do 

medicinskih 

pripomočkov; Ermin 

Teraniš in Jernej 

Dežman 

Kakšne so pravice za pridobitev medicinskih 
pripomočkov, kdo ima pooblastila za njihovo 

predpisovanje in kdo jih izdaja, smo izvedeli na 
delavnici, ki jo je vodila novomeška območna 

enota ZZZS. 
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5.3 POPOTNE MALHE – STROKOVNE EKSKURZIJE 
 

 
Datum izvedbe Popotna malha 

30. 10. 2018 Zgodbe s Solčavskega 

27. 11. 2018 Plečnikova Ljubljana 

8. 5. 2019 Skrite lepote pod Bočem 

 

 

 

5.4 KROŽKI UTŽO TREBNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019 

 

 
TREBNJE (CIK): 

KROŽEK ANIMATOR MENTOR TERMIN ŠT. 

ČLAN 

OV 

ŠT. UR 

Angleščina – začetni 

tečaj 

Martina 

Plazar 

Lea Udovč petek, 

8.30–10.00 

10 30 

Angleščina II Dragica 

Hazdovac 

Lea Udovč četrtek, 

9.30–11.00 

11 30 

Angleščina V – Breze Darinka 

Dolenšek 

Lea Udovč četrtek, 

8.00–9.30 

13 30 

Angleščina VII – 

Bučke 

Olga 

Rahne 

Lea Udovč sreda, 

8.00–9.30 

8 30 

Angleščina IX – 

Pionirji 

Martin 

Hočevar 

Lea Udovč ponedeljek, 

8.30–10.00 

8 30 

Nemščina – 

nadaljevalni tečaj 

Andrej 

Jevnikar 

Marjeta 

Kranjc 

ponedeljek, 

9.00–11.00 

6 30 

Likovno-ustvarjalni 

krožek Trebnje 

Majda 

Miklič 

Majda Miklič sreda, 

9.00–11.15 

6 60 

Kaligrafija Zvonka 

Klasek 

Miša Shaker torek, 

11.00–12.30 

5 8 

Klekljarski krožek – 

nadaljevalni 

Emilija 

Špendal 

Martina 

Korošec 

torek, 

8.00–9.30 

6 60 

Vokalno- 

instrumentalna 

skupina Brenkice 

Marija 

Jarc 

Valerija 

Rančigaj 

torek, 

9.30–11.00 

5 30 

Folklorna skupina 

Nasmeh 

Stanka 

Jurak 

Branka 

Moškon 

četrtek, 

9.00–11.00 

21 60 

Plesna skupina Ajda Franja 

Zupan 

Nadja Murn ponedeljek, 

13.15–15.45 

18 60 

Plesna skupina 

Mavrica 

Marija 

Šušteršič 

Urška Barle ponedeljek, 

8.00–10.00 

17 60 

Zdrava rekreacija I Marija 

Mežnaršič 

Marija Uhan ponedeljek, petek, 

17.00–18.00 

16 60 

Zdrava rekreacija II Marija 

Koželj 

Marija Uhan ponedeljek, petek, 

16.00–17.00 

16 60 

Nordijska hoja Martin 

Hočevar 

Martin 

Hočevar 

torek, 

15.00–17.00 

13 30 

Pohodniški krožek Martin 

Hočevar 

Ivica Vitez druga sreda v 

mesecu 

101 60 
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Računalniški krožek – 

začetni 

Anica 

Bevec 

Špela 

Sila/Katja 

Radelj 

sreda, 

8.00–9.30 

15 30 

Računalniški krožek – 

nadaljevalni 

Dragica 

Grubiša 

Špela Sila petek, 

9.00–10.30 

11 30 

Zgodovina umetnosti 

skozi čas 

Veronika 

Gričar 

Andrejka 

Vabič Nose 

četrtek, 

9.00–11.00 

13 30 

 

V študijskem letu 2018/2019 je v Trebnjem delovalo 20 krožkov. Potekalo 

je 6 jezikovnih tečajev: en začetni in štirje nadaljevalni tečaji angleščine ter 

en začetni tečaj nemščine. Ročne spretnosti in ustvarjalnost smo razvijali 

pri krožkih klekljanja in kaligrafije; slednjega smo zaradi premajhne 

udeležbe zaključili predčasno. Kulturi, druženju, glasbi in gibanju smo se 

posvečali pri desetih krožkih. Računalniško znanje smo izpopolnjevali pri 

dveh računalniških krožkih. 

 
 

MOKRONOG: 
KROŽEK ANIMATOR MENTOR TERMIN ŠT. 

ČLAN 

OV 

ŠT. 

UR 

Likovne ustvarjalnice 

Mokronog 

Milica Korošec Ana Cajnko petek, 17.00 8 60 

 
V Mokronogu je potekala likovna delavnica, ki jo je obiskovalo 8 članov. 

 

 
MIRNA: 
KROŽEK ANIMATOR MENTOR TERMIN ŠT. 

ČLAN 

OV 

ŠT. 

UR 

Ročna dela Mirna Marijana 

Povšič 

Marijana 

Povšič 

četrtek, 

15.00–17.00 

10 35 

Aerobika Mirna Marijana 

Povšič 
Darja Krivic 

ponedeljek, 

18.00–19.00 

11 23 

 
Na Mirni sta potekali dve delavnici: Ročna dela Mirna in Aerobika Mirna. 

Prve se je udeleževalo 10, druge pa 11 članov. 

 
 

 ŠENTRUPERT: 
KROŽEK ANIMATOR MENTOR TERMIN ŠT. 

ČLAN 

OV 

ŠT. 

UR 

Ustvarjalni krožek 

Šentrupert 

Marija Jaklič Silva Mežnar sreda, 

9.00–11.00 

12 60 

V Šentrupertu je potekal ustvarjalni krožek. Obiskovalo ga je 12 članov. 
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 ŠENTLOVRENC: 
KROŽEK ANIMATOR MENTOR TERMIN ŠT. 

ČLAN 

OV 

ŠT. 

UR 

Zdravilna zelišča 

Šentlovrenc 

Francka Grošel Jožica Bajc 
Pivec 

1-krat mesečno 13 12 

 
V Šentlovrencu je potekal krožek o zdravilnih zeliščih. Obiskovalo ga je 13 

članov. 

 
 

5.6 SREDINO MESEČNO POHODNIŠTVO 
 

 

DATUM KJE SMO PEŠAČILI? ŠT. 

ČLANOV 
10. 10. 2018 Pohod po rudarski poti Tk pav od Šentjanža do Krmelja 35 

14. 11. 2018 Martinov pohod: Bela krajina, Drašiči (Soseska zidanica) 48 

12. 12. 2018 Prednovoletni pohod od Štefana do Galaksije 40 

9. 1. 2019 Pohod po prvi polovici Vorančeve poti od Mokronoga do 

Slančjega Vrha 

34 

8. 2. 2019 Pohod po Prešernovi poti od Grosuplja do Kopanja (skupaj z 

Grosupeljčani) 

45 

13. 3. 2019 Pohod od Kozjaka do Šumberka 45 

17. 4. 2019 Nadaljevanje Slomškove poti: pohod od Loke pri Žusmu do 

Olimja 

33 

8. 5. 2019 Pohod po Kobariški zgodovinski poti 37 

 

V študijskem letu 2018/2019 je bilo organiziranih osem pohodov. Večina jih 

je potekala ob sredah. Izjema je bil pohod po Prešernovi poti, ki je bil 

organiziran v petek, 8. 2. 2019, na Prešernov dan. Pohodi so bili izjemno 

dobro obiskani, največ pohodnikov pa se je zbralo na Martinovem pohodu. 
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6. POROČILA KROŽKOV 

 
6.1 ANGLEŠČINA – ZAČETNI TEČAJ 

 

Vir fotografije: arhiv CIK Trebnje. 

 
 

Naša skupina je z delom začela decembra 2018. Nekaj časa je trajalo, da 

smo se zbrali in da se je število udeležencev ustalilo. Nekateri so tečaj začeli 

obiskovati, a so kmalu odnehali, drugi pa so se nam pridružili malo kasneje. 

Končno število udeležencev tečaja je »obstalo« na številki 10. Vsi smo zelo 

zavzeto in redno sodelovali, le redko je kdo zaradi nujnih obveznosti ali 

bolezni od tečaja izostal. 

 
V skupini je bilo sedem žensk in trije moški. Po starosti smo bili dokaj 

mešana skupina: najstarejši udeleženec je štel 82 let, najmlajši pa 61. 

Večina (šest udeležencev) nas je spadala v starostno skupino od 50 do 64 

let. 

 
Razlog, zaradi katerega smo se vpisali v krožek, je bil pri skoraj vseh enak: 

želja, da bi osvojili osnove komunikacije v angleškem jeziku. Ta nam bo 

prišla prav, če nas bo pot zanesla v tuje kraje. Obenem pa se je pri 

udeležencih tečaja pojavila potreba po urjenju in ohranjanju sposobnosti 

pomnjenja. 

 
Ko sedaj pregledujem delovne liste, sem prijetno presenečena, kako veliko 

snovi se je nabralo. Naučili smo se sporazumevati z enostavnimi stavki, 

osvojili osnove angleške slovnice in spoznali veliko novih besed. Zadnjo uro 

smo zaključili s pravljico The ugly duckling, hkrati pa smo dobili tudi domačo 

nalogo. 
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Proces pozabljanja je v naših letih že zelo aktiven. Če hočemo zasledovati 

osnovna cilja krožka, učenje in urjenje spomina, ni dovolj samo delo med 

učno uro, pač pa je treba učenju nekaj časa posvetiti tudi doma. 

 
Pred nami so dolge počitnice. Upam, da v tem času ne bomo preveč pozabili. 

V Knjižnici Pavla Golie Trebnje imajo na policah tudi nekaj čtiva za začetnike 

pri učenju angleščine. 

 
Hvala Lei, ki nas je opremila z osnovnim znanjem, nam priporočila literaturo 

za pomoč pri učenju in nam pomagala namestiti prevajalnik PONS, da se 

lažje znajdemo v jeziku, v katerem se beseda zapiše drugače kot se izgovori 

oz. sliši in v katerem ni nobenih pravil. »Tako pač je,« nam je rekla Lea, 

»treba se je preprosto naučiti in si zapomniti.« 

 
Urice druženja niso bile samo poučne, ampak tudi zelo prijetne in zabavne. 

Ja, počitnice bodo kar predolge. 

 
Martina Plazar 

 
 

6.2 ANGLEŠČINA II 

 
 

V novo študijsko leto 2018/2019 je naša skupina zakorakala z enajstimi 

člani, z dvema moškima in devetimi ženskami. 

 

Vir fotografije: arhiv CIK Trebnje. 

. 

 

 
Hitro smo ujeli ritem prejšnjega obdobja. Vsi smo pridno sodelovali v 

prijetnem vzdušju, ob veliko zagnanosti, potrpežljivosti in prijaznosti naše 

mentorice Lee. Obravnavali smo vrstilne števnike, zapis datumov, Present 



21  

Simple, predloge at, on, in, svojilne zaimke in barve ter širili svoj besedni 

zaklad: naučili smo se veliko pridevnikov, glagolov in samostalnikov, pa tudi 

uporabne situacijske dialoge. Vsakemu srečanju je sledil prijeten »coffee 

time«. 

Zadnji dan pouka smo s testom preizkusili svoje znanje angleščine. Vsi smo 

za uspešno opravljeno delo prejeli res izvirno oblikovane diplome ter se 

nagradili s kosilom in z druženjem. 

Ker se v skupini res dobro počutimo, smo organizirali »pouk na prostem« – 

pohod po mirnski trim stezi Trimmigo. Maja imamo v načrtu še pohod po 

poti Speče lepotice. 

 
Veselimo se novega študijskega leta. 

 
    Dragica Hazdovac 

 

 
6.3 ANGLEŠČINA V – BREZE 

 

 
 

Vir fotografije: arhiv CIK Trebnje. 

 
 

 

Nadaljevalni tečaj angleščine pod vodstvom mentorice Lee Udovč nas je v 

šolskem letu 2018/2019 redno obiskovalo 13 udeležencev, 11 žensk in 2 

moška. Letos sta tečaj dva člana žal nehala obiskovati, vendar smo takoj 

dobili dva nova. Dobivali smo se od novembra do marca ob četrtkih zjutraj 

in opravili 30 ur tečaja. 

 
S pomočjo učbenika in delovnega zvezka New English File: Elementary in s 

pomočjo številnih delovnih listov smo utrjevali slovnico in besedišče ter 

obravnavali nekaj novih tem: nakupovanje, v restavraciji, božič in novo 

leto, moj dan, filmske zvrsti, kontinenti in živalski svet. 

Vsako šolsko leto naletimo na številne nove izraze in slovnična pravila, ki 
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jih utrjujemo z domačimi nalogami in s ponavljanjem. Vendar pa učenje ni 

tako intenzivno, da bi si vse zapomnili. Naš namen je kljub temu izpolnjen, 

saj se krožka z veseljem udeležujemo in smo zadovoljni, da se naučimo 

nekaj novega. 

Po krožku sledi obvezno druženje ob kavici, kjer nam tem za pogovore nikoli 

ne zmanjka. Letos smo se dogovorili, da se bomo dobivali enkrat mesečno 

tudi med počitnicami, se pogovorili o aktualnih dogodkih, kaj popili ali pa 

skupaj obiskali kakšen zanimiv kraj. Veselimo se že jeseni, ko bomo v 

enakem številu z učenjem angleščine nadaljevali. 

 
Darinka Dolenšek 

 
 
 

6.4 ANGLEŠČINA VII – BUČKE 
 

 

Vir fotografije: arhiv CIK Trebnje. 

 

 
V šolskem letu 2018/2019 se nas je na nadaljevalnem študijskem krožku 

angleščine (VII. stopnja) zbralo 7 udeležencev, štiri ženske in trije moški. 

Ne glede na to, od kod prihajamo, se med seboj odlično razumemo, saj smo 

postali prava skupina in pogrešamo vsakega, ki se kakšno sredo študijskega 

krožka ne more udeležiti. 

 
Pod vodstvom prijazne mentorice Lee Udovč smo se srečevali vsako sredo 

med 8.00 in 9.30. Vsi smo komaj čakali, da pride sreda. Obisk je bil zelo 

dober, saj je le izjemoma kdo manjkal. Med nami se je razvilo prijateljstvo 

in skoraj vsako srečanje smo zaključili s kavico in prijetnim pogovorom v 

bližnjem lokalu. Eno srečanje smo izpeljali kar doma pri animatorki. Začeli 

smo ga z zajtrkom, zaključili pa z obvezno kavo. 

V letošnjem šolskem letu smo na srečanjih osvajali nova znanja s področja 

slovnice in bogatili besedni zaklad, pri čemer je bil poudarek na pogovorni 



23  

angleščini za sporazumevanje v vsakdanjih situacijah. Lea nam je 

posredovala veliko raznovrstnega gradiva, v katerem so bile prikazane 

konkretne situacije. Delali smo s pomočjo učbenika in delovnega zvezka 

New English: File Pre-Intermediate, s pomočjo dodatnih delovnih listov in 

bralnega gradiva. Zavzeti smo bili tudi pri delanju domačih nalog, saj smo 

se jih zelo resno lotevali in na srečanja nikoli nismo prišli brez njih. V 

primeru, da domače naloge ni bilo, smo bili kar malo užaljeni, češ kaj bomo 

pa počeli do naslednjega srečanja. 

 
Naša srečanja so se prehitro zaključila in vsi smo bili kar malo žalostni, ker 

je šolsko leto tako hitro minilo. 
 

Jeseni se ponovno srečamo v enakem številu. 

Olga Rahne 
 

6.5 ANGLEŠČINA IX – PIONIRJI 

 

Nadaljevalni tečaj angleščine (IX. stopnja), imenovan tudi Pionirji, je imel v 

šolskem letu 2018/2019 prijavljenih 8 slušateljev. To pomeni, da ga je 

obiskovalo enako število slušateljev kot prejšnje leto, pa tudi struktura po 

spolu se ni spremenila, saj smo eno članico začasno izgubili, a se nam je 

nato pridružila nova. Med 8 udeleženci je bilo 5 deklet in 3 fantje, ki smo se 

predavanj kar redno udeleževali. Kot v preteklih letih se tudi letos ob koncu 

predavanj, med počitnicami, enkrat mesečno dobivamo na kavici (to smo v 

času od zaključka šolskega leta do priprave tega prispevka enkrat tudi že 

realizirali). Glede na pogovore ob kavici lahko sklepamo, da namerava 

večina udeležencev krožka s študijem nadaljevati tudi naslednje leto. 

Vir fotografije: arhiv CIK Trebnje. 

Tudi na letošnjih predavanjih je bila glavna dejavnost prevajanje zanimivih 

zgodb naših izseljencev v ZDA, nekaj zadnjih ur pa smo posvetili tudi 

prevajanju zanimivih zgodb avstralskih staroselcev – aboriginov. Utrjevali 

smo tudi že znano snov. Nove teme smo obravnavali s pomočjo učbenika 

English Vocabulary in Use. V letošnjem letu smo obravnavali teme iz 
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učbenika, kot so: počitnice na morju, časopisi in televizija, telefoniranje in 

dopisovanje in podobno. 

 
Kot vsako leto je bila tudi letos naša najpomembnejša obšolska dejavnost 

kavica in »čvek« v bližnjem lokalu, kjer se bomo, kot smo se dogovorili, 

enkrat mesečno ob ponedeljkih dobivali tudi med počitnicami, da vsaj delno 

obdržimo kondicijo za naslednje šolsko leto. Kot že nekaj let sta nas tudi 

letos obiskala Marcia in Don iz ZDA. Prav lepo je bilo z njima preveriti naše 

znanje pogovorne angleščine. Moram reči, da nam je kar šlo. 

 
Ne glede na to, da je sedanje število članov krožka optimalno, smo odprti 

za nove člane, ki bi želeli skupaj z nami nadgrajevati svoje znanje 

angleškega jezika in se družiti ob kavici po predavanjih. 

 
Martin Hočevar 
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6.6 NEMŠKI JEZIK – NADALJEVALNI TEČAJ 
 
 

Vir fotografije: arhiv CIK Trebnje 

 
Jeseni leta 2018 smo od gospe Tanje Vrčkovnik (delavke CIK Trebnje) 

izvedeli, da bo CIK Trebnje izvajal tečaj nemškega jezika. Začeli smo zbirati 

prijave za udeležbo. Ko smo zbrali dovolj udeležencev, smo s tečajem tudi 

pričeli. 

 
To je bil 30-urni tečaj, obsegal je 30 šolskih ur. Naša mentorica je bila Metka 

Kranjec iz Ivančne Gorice. Tečaj je potekal ob ponedeljkih med 9.00 in 

10.30, vse do pomladi. Udeležba je bila zelo dobra. Z mentorico smo bili 

zelo zadovoljni, od nje smo se veliko naučili. Kupili smo tudi knjigo (skripto) 

Berliner Platz1NEU – Deutsch im Alltag, ki smo je predelali dobro polovico. 

Po koncu tečaja smo se dogovarjali, da bi v jeseni z njim nadaljevali – če 

ga bo organiziral CIK Trebnje. 

 
Andrej Jevnikar 
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6.7 LIKOVNO-USTVARJALNI KROŽEK TREBNJE 
 

 
 

Vir fotografije: arhiv CIK Trebnje. 

 
Počitnice so se končale in me smo se spet dobile na krožku. Na začetku kar 

nismo vedele, česa bi se lotile, zato smo se lotile oblikovanja pardo mase. 

To je najlepše opravilo, ker lahko ob delu razmišljaš, kaj boš naredil, in si 

pravzaprav povsem v svojem svetu. Včasih ti gre dobro, včasih malo 

»postrani«, ampak rezultat je vedno unikaten. 

 
In ker obesek potrebuje tudi kakšno verižico, smo ponovile šivanje verižic 

iz perlic. Saj postopka nismo pozabile, samo obnovile smo svoje znanje. Ker 

pa verižica ni kmalu sešita in dokončana, nam je njena izdelava vzela kar 

nekaj časa. Potem smo se lotile šivanja zapestnic. Polomile smo kar nekaj 

šivank in perle so »šibale« vsepovsod, ampak na koncu je bil rezultat 

odličen. 

 
Ker se je bližalo novo leto in je bilo treba poskrbeti še za kakšno darilo, smo 

se dogovorile, da bomo z akrilnimi barvami slikale na stekleničke in kozarce. 

Nekaj izdelkov je bilo čudovitih, posebno pri tistih, ki lepo slikajo. 

Veliko časa in truda nam je vzela izdelava mozaika na glinenih loncih. Ker 

nobena ni hotela imeti majhnega lonca, smo se vse lotile kar malo večjih. 

Ko so bili barvni delčki nalepljeni in posušeni, je na vrsto prišlo fugiranje. 

Šlo nam je kar dobro in rezultat je bil odličen. 

Nato je bila na vrsti servietna tehnika: za začetek smo se lotile poslikave 

steklenih skodelic in krožnikov, potem pa smo ustvarjale še na leseno 

podlago, ki smo jo na koncu zaključile še z okvirjem iz barvnega peska. Na 

izdelek smo prilepile obešalo in slika je bila narejena. 

 
Na koncu smo imele na obisku še otroke iz vrtca. Skupaj smo izdelovali 

spomladanske krone za na glavo. Izrezovali smo rožice in jih lepili na 

podlago, tako da so se otroci v vrtec vrnili vsi veseli in zadovoljni, vsak s 

svojo krono iz cvetja. 
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In ker se dobro ne konča kar tako, smo se odpravile še na izlet. Obiskale 

smo grad Rajhenburg v Brestanici. Je zelo lepo obnovljen, urejen, osebje 

pa zelo prijazno. Ogledale smo si razstavo o izgnancih v drugi svetovni 

vojni, razstavo o menihih trapistih in o ženskih zaporih po drugi svetovni 

vojni. Razstave so zanimive, vendar si vsi želimo, da se dogodki, ki jih 

prikazujejo, ne bi nikoli več ponovili. 

 
Sicer pa se imamo na krožku zares lepo in ustvarjalno, zjutraj najprej kava 

in čaj, potem pa »korajžno« na delo, tako da nam čas kar prehitro mine. 

 
 
 

 Majda Miklič 
 

6.8 KLEKLJARSKI KROŽEK – NADALJEVALNI 
 

 

Vir fotografije: arhiv CIK Trebnje. 

 

 
Mestni muzej Idrija je v sodelovanju z Ruskim centrom znanosti in kulture 

v Ljubljani vabil na 37. festival idrijske čipke, na razstavo Vologda: ruska 

prestolnica čipk. Muzej na gradu Gewerkenegg zadnje desetletje, od odprtja 

stalne razstave o čipkarstvu v Idriji, vsako leto pripravi razstavo, ki 

predstavlja eno od evropskih središč klekljanja. 

 
Razstava Vologda: ruska prestolnica čipk oz. dogodek ob njeni otvoritvi je 

bil v znamenju čipk in ruske glasbe. Zaradi lepega vremena v mesecu maju 

2018 je bil obisk razstave za naš klekljarski krožek več kot idealen. Vabilo 

na razstavo in vsebina spremljajočih člankov ob odprtju razstave sta 

ponujala zanimiv opis mesta Vologda ter predstavitev tehnike izdelave 

ruske čipke in njene zgodovine. 

 
Mesto Vologda na severu evropskega dela Rusije se ponaša z bogato kulturo 

tradicijo in z več kot 300-letno tradicijo klekljanja. Na razstavi predstavljeni 
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namizni prti in oblačila so prikazali vso lepoto čipke iz Vologde, v kateri 

prevladuje laneni sukanec, ki so ga v Idriji že skoraj opustili. Razstava in 

video prikazi so pričali o bogati tradiciji, skrbnem načrtovanju in risanju 

vzorcev. Dogodek oz. razstavo čipk iz Vologde bi lahko opisali s sloganom: 

Velika država, velika dežela, velike čipke. 

 
Kaj imajo skupnega idrijske čipke in čipke iz Vologde? Oboje temeljijo na 

tračnem modelu. Kljub skupnim koreninam pa so med njimi naslednje 

razlike: idrijske čipkarice izdelujejo drobne izdelke, ki so uporabni v svetu 

mode ali pa so namenjeni dekoraciji prostora. Ruske čipke so v nasprotju z 

idrijskimi velike, monumentalne in zato hitro prepoznavne. Ruske čipke iz 

lanenega sukanca imajo vpletene tudi barvne sukance. Glede na debelino 

le-teh spominjajo na idrijski široki ris. Posebnost ruske čipke je tudi 

arhitekturni motiv, ki ga v idrijski čipki ne zasledimo. 

 
Leta 2020 bodo idrijske čipkarice odpotovale v Vologdo, kjer bodo 

predstavile klekljarsko tradicijo v Idriji in svoje mojstrsko izdelovanje čipk. 

 
Ogled razstave ruskih čipk smo članice klekljarskega krožka združile še z 

ogledom Idrije in stalne razstave klekljarskih izdelkov v idrijski čipkarski šoli 

ter s pokušino tortice Rezi v Gostilni pri Škafarju. Tortica je nastala v 

sodelovanju z Marijo Nardin, diplomantko kuharske akademije Tante Marie 

iz Velike Britanije. Sladica je ime dobila po hčerki legendarnega idrijskega 

škafarja, najditelja živega srebra. Vzorec čipke za sladico je zasnovala Maja 

Svetlik iz Čipkarske šole Idrija. 

 
Emilija Špendal 
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6.9 VOKALNO-INSTRUMENTALNA SKUPINA BRENKICE 
 
 

Brenkice: Kulturni dom Mokronog, 2. 10. 2018 – začetek študijskega leta 2018/2019 na 

UTŽO Trebnje. Vir fotografije: arhiv CIK Trebnje. 

 

 
Vokalno – instrumentalna skupina Brenkice smo začele pospešeno vaditi v oktobru 

2018 za nastop na prireditvi ob začetku študijskega leta UTŽO 2018/209, ki je 

tokrat potekal v Kulturnem domu v Mokronogu. Brenkice smo po tradiciji nastopile 

zadnje. Nastop smo začele z manjšo tremo zaradi pomanjkljivega skupnega 

treninga med počitnicami, a smo proti koncu nastop izpeljale nadvse sproščeno, s 

tremi pesmimi in še z dodatkom za boljše vzdušje v dvorani. Program je obsegal 

naslednje pesmi: Venite rož'ce moje, Vem, da danes bo srečen dan in Mornarček. 

S poskočno dodatno pesmijo Zame zakantaj smo obiskovalce vzpodbudile k 

sodelovanju z močnim ploskanjem. 

Novembra 2018 smo bile povabljene na kulturno prireditev ob dnevu starejših 

občanov Občine Mokronog - Trebelno, kjer smo v Krajevni knjižnici Mokronog 

zapele in zaigrale nekaj pesmi ter z njimi razveselile vse prisotne. 

 
Letošnji kulturni praznik smo obeležile tudi s prisotnostjo na nastopu v predavalnici 

CIK Trebnje. Program je vključeval domoljubne pesmi. Žal zaradi slabe akustike 

(ozvočenja v veliki dvorani ni bilo) sicer maloštevilni obiskovalci niso mogli začutiti 

topline, ki jo izžarevajo naše lepe slovenske pesmi. 

 
Vsakotedenske vaje smo v tem študijskem letu zaradi torkovih predavanj na CIK 

Trebnje s torka prestavile na ponedeljek, tako da smo predavanja lažje in 

pogosteje obiskovale. 
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Novost v letošnjem letu so bila nova stojala za note in trije spremljevalni 

instrumenti – tolkala, ki jih s pridom uporabljamo pri izvajanju ritmično živahnejših 

skladb. Z vključitvijo tolkal je naš novi izziv postalo učenje izvajanja novih, 

zahtevnejših ritmov. 

 

Na pobudo vodstva CIK Trebnje nas je na vajah obiskoval tudi študent Matija, ki 

je za svojo magistrsko nalogo na bolonjskem študiju andragogike (izobraževanja 

starejših) izbral glasbeno izobraževanje. Naša vodja, Valerija Rančigaj, ga je 

najprej seznanila z delovanjem naše vokalno-instrumentalne skupine. Nato je 

študent prisostvoval na štirih vajah in se seznanjal z našim načinom dela in 

izobraževanja, s težavami in z vrlinami druženja, ohranjanja in razvijanja naših 

miselnih sposobnosti. S tremi članicami naše skupine je opravil tudi intervjuje. Ob 

zadnjem obisku je posnel celotno vajo, z vsemi vmesnimi komentarji naše vodje 

Valerije. Posnetek nam bo služil za ugotavljanje in odpravljanje napak pri 

nadaljnjem igranju in petju. 

 
   Maja Sluga 
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6.10 FOLKLORNA SKUPINA NASMEH 
 
 

Vir fotografije: arhiv CIK Trebnje. 

 

 
Pregovor pravi: »Nasmeh nas nič ne stane, vendar čudežno deluje.« Člani 

folklorne skupine Nasmeh potrjujemo, da to prav gotovo drži. Ples, petje in 

zvoki instrumentov naših godcev nas povezujejo. Vsako četrtkovo druženje 

nam ne le popestri dan v tednu, temveč tudi obogati naše življenje. 

Pozitivno energijo, ki nas obdaja na druženjih, prenašamo med svoje 

najbližje. Od tu se energija širi naprej, v ožje in širše okolje. Vsak izmed 

nas in skupina kot celota je hvaležna in počaščena, da s plesom, pesmijo in 

z glasbo razveseljuje ter prikliče nasmeh na lica otrokom, starejšim, pa tudi 

tistim v najzrelejših letih. 

 
V letošnjem študijskem letu smo se ob rednih vajah udeleževali 

najrazličnejših prireditev v občinah Mirnske in Temeniške doline ter širše. 

Vse leto smo sodelovali z Domom starejših občanov Trebnje, kjer smo se s 

programom pridružili praznovanjem rojstnih dni stanovalcev doma. Večkrat 

v letu smo se družili z otroki iz različnih skupin Vrtca Mavrica Trebnje. 

Tesnejše sodelovanje smo imeli z otroki in s strokovnima delavkama Brigito 

Borak in Mari Tomšič iz skupine Medvedki. Pripravili smo skupni ples in 

sodelovali na dobrodelni prireditvi Vrtca Mavrica Trebnje. Posebno doživetje 

pa je bilo, ko smo v vrtcu predstavnikom sodelujočih v projektu Playing ever 

after, ki so prišli z Nizozemske, s Portugalske in Finske, s plesom in pesmijo 

približali našo kulturno dediščino. Zaplesali smo tudi v vrtcih v Šentrupertu 

in v Dobrniču, kjer so se otrokom iz vrtca pridružili tudi učenci tamkajšnjih 

osnovnih šol. 

 
Da se godčevska glasba, petje in ples lepo povezujejo tudi s klekljano čipko, 

potrjujejo naša sodelovanja na dogodkih Lesena čipka ter Glina, Baraga in 

čipka v organizaciji klekljarske skupine Žnurce. Na obeh prireditvah smo se 
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prestavili s krajšim programom, na enem izmed nastopov pa so z nami 

zaplesali tudi otroci iz vrtca, iz skupine Medvedki. 

 
Ob nastopu na Gregorjevem sejmu na Veseli Gori pri Šentrupertu smo lahko 

začutili, da ambient, ki je povezan z arhitekturno dediščino, nastop popestri 

in obogati. 

 
Z veseljem smo se odzvali povabilu doma starejših Videm – Dobrepolje. Z 

njihovimi stanovalci in zaposlenimi smo doživeli prijetno in veselo dopoldne. 

 
Sodelovali smo tudi na Območnem Maroltovem srečanju odraslih folklornih 

skupin v Črnomlju. V poznem pomladanskem času smo se že spogledovali 

s počitnicami, nastopi na prireditvah in dogodkih Teden cvička in Iz 

trebanjskega koša ter snemanje televizijske oddaje Dobro jutro pa so nam 

le še polepšali zaključek študijskega leta. 

 
Plesalke in godci folklorne skupine Nasmeh se zahvaljujemo mentorici, 

Branki Moškon, ki nam s svojo srčnostjo in predanostjo predaja znanje s 

področja ljudskega plesnega in glasbenega izročila. Zahvaljujemo se tudi 

vsem, ki nas vabijo na prireditve ter na ta način poskrbijo za ohranjanje in 

širjenje folklorne dejavnosti. 

 
 

Stanka Jurak 
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6.11 PLESNA SKUPINA AJDA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Vir fotografije: arhiv CIK Trebnje 

 

 
Šolsko leto 2018/2019 je plesna skupina Ajda zaključila zelo slavnostno. Na 

povabilo mentorice Nadje smo nastopale na Plesnem popoldnevu v 

Podružnični šoli Dolenja Nemška vas, na povabilo Planinskega društva 

Trebnje pa smo 25. maja 2019 nastopile na 5. srečanju planincev Dolenjske 

in Bele krajine na Debencu. 

 
Za lepše slovo od šolskega leta smo organizirale izlet na Golte. Tako smo 

se 30. maja 2019 odpravile na pot. Ker nam vremenska napoved ni bila 

najbolj naklonjena, smo si takoj, ko smo prispele v Mozirje, kar z dežniki 

ogledale Mozirski gaj. Tudi tukaj smo opazile, da so slabe vremenske 

razmere pripomogle k temu, da gaj ni bil tako urejen, kot smo ga bile 

vajene. Izlet smo z avtobusom nadaljevale do gondolske žičnice na Golteh, 

od koder smo se na vrh odpravile peš. Tu nismo več potrebovale dežnikov, 

ampak kape, šale in rokavice. Pot ni bila dolga ne zahtevna, tako da smo jo 

prehodile v dobrih dveh urah in pol. Na poti v dolino smo si ogledale še 

Mozirsko kočo in spile kavico. 

 
Izlet smo zaključile v gostišču Vid v Mozirju, kjer smo že snovale načrte za 

novo šolsko in razmišljale, kam bi se še lahko odpravile občudovat lepote 

naše domovine. 

 
Spomini na zaključeno šolsko leto so lepi in želimo si, da bi jih bilo čim več 

in da bi trajali čim dlje. Vsem članom UTŽO Trebnje želimo prijetne 

počitnice, da si naberemo čim več energije, in kličemo na veselo snidenje v 

novem šolskem letu. 

 
Martina Korošec 
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6.12 PLESNA SKUPINA MAVRICA 
 

Vir fotografije: arhiv CIK Trebnje. 

 
S plesanjem skupinskih plesov se nam uresničuje želja, ki je bila povod, da 

smo pred osmimi leti ustanovile plesno skupino Mavrica. 

 
Letošnje šolsko leto je skupina pričela z osemnajstimi plesalkami. Sestajale 

smo se v dopoldanskem času ob ponedeljkih in vadile po dve šolski uri. Žal 

leta tečejo in s seboj prinašajo zdravstvene težave, ki se jim tokrat nista 

mogli izogniti dve izmed nas. Bolečine ob gibanju so bile tako hude, da sta 

se morali plesu odpovedati. Šolsko leto je tako skupina zaključila le s 

šestnajstimi plesalkami. 

 
Za nami je drugo leto plesanja pod mentorstvom Urške Barle, ki nas je že 

dobro spoznala in ve, kakšni plesi so nam pisani na kožo, da nam plesni 

koraki ne bodo povzročali prevelikih težav. Izbirala je med slovenskimi 

ljudskimi plesi in plesi drugih narodov. Z njenim izborom plesov smo bile 

zelo zadovoljne, z veseljem smo se jih učile. Če se plesu pridruži prijetna 

glasba, ki nežno poboža dušo, pa je veselje še toliko večje, gibanje pa 

lahkotnejše. 

 
Ker so vaje namenjene le učenju novih in »preplesavanju« že usvojenih 

plesov, ni časa za klepet. To smo nadoknadile po vajah, ob kavici v kavarni 

Pri dedu. Čas na vajah pa smo si znale vzeti, kadar je imela katera izmed 

nas vzrok za praznovanje in nas je na vajah presenetila z dobrotami. 

 
Letošnje šolsko leto smo zaključile pri naši Vidi na Okrogu. Poleg klepeta ob 

kulinaričnih specialitetah, ki jih zna pripraviti le ona, je bil čas tudi za pogled 

na delo v preteklem šolskem letu in za izmenjavo predlogov za delo v 

prihodnje. 

Razšle smo se z željo, da prijetno in varno preživimo počitnice ter se čile 

dobimo septembra, ko se nam morda pridruži še kakšna nova plesalka. 

 
Marija Šušteršič 
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6.13 ZDRAVA REKREACIJA I IN II 

 

Vir fotografije: arhiv CIK Trebnje. 

 
 

 

Kot že vrsto let doslej sta tudi v študijskem letu 2018/2019 pri UTŽO 

Trebnje delovala krožka Zdrava rekreacija I in II. 

 
Do štirideset rekreacije in zdravja željnih »mladenk« v starosti od 57 do 75 

let se nas je zbralo vsak ponedeljek in petek v telovadnici CIK Trebnje. Pod 

vodstvom mentorice, gospe Marije Uhan, ki nas je z jasnimi navodili in 

vzpodbudnimi besedami (vdih, izdih, gor, dol, levo, desno, naprej, vstran, 

nazaj, stisnimo popek …) vodila skozi vaje, smo dvakrat tedensko dobro 

razgibale svoja telesa, od glave do prstov na nogah. 

 
Izvajale smo vaje za ogrevanje, vaje za krepitev mišic celotnega telesa, 

vaje za boljšo držo in moč, vaje za gibljivost sklepov in zdravo hrbtenico, 

vaje za ravnotežje ter vaje za sprostitev in umiritev. Pri izvajanju vaj smo 

uporabljale tudi pripomočke: palice, elastične trakove, uteži in ravnotežne 

blazine. 

 
Z udeležbo na krožku dvakrat tedensko po eno uro smo pridobile boljše 

počutje, boljšo telesno kondicijo in vitalnost. Obe skupini sta izvedli vsaka 

po 60 ur, saj je vadba potekala od 1. oktobra 2018 do konca maja 2019. 

 
Marija Mežnaršič in Marija Koželj 
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6.14 NORDIJSKA HOJA 
 

 
 

Vir fotografije: arhiv CIK Trebnje. 

 

 
Kot najpopolnejša oblika hoje za rekreativne pohodnike je nordijska hoja 

zelo zanimiva, saj pri hoji sodelujejo tudi roke in ramenski obroč, kar 

pomeni večjo razgibanost telesa in pa tudi večjo porabo kalorij med hojo. 

 
V tem študijskem letu je krožek nordijske hoje izgubil dva člana, ki se zaradi 

zasedenosti na žalost nista mogla udeleževati hoje, zato nista več člana 

tega krožka. Pridobili pa smo tudi novega člana, ki je eden izmed najbolj 

vztrajnih udeležencev naših srečanj. Ostali člani krožka so se hoje 

udeleževali občasno, v povprečju je hodilo po 6 udeležencev. Razlogi za 

odsotnost so bili različni, od različnih bolezni, ki ljudi naše generacije 

onemogočajo pri tovrstnih dejavnostih, do skrbi za vnuke in podobno. 

 
Martin Hočevar 
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6.15 POHODNIŠKI KROŽEK 

 

Vir fotografij: Martin Hočevar. 

 
Članstvo: 

Na začetnem seznamu je bilo vpisanih 94 pohodnikov, ki so se v lanskem 

letu udeležili vsaj enega pohoda, na zaključnem seznamu pa 101 pohodnik. 

Od tega se je vsaj enega pohoda v tem študijskem letu udeležilo 79 

pohodnikov. Povprečno se je posameznega pohoda udeležilo 40 

pohodnikov, in sicer od najmanj 33 pohodnikov (pohod po Slomškovi poti 

od Loke pri Žusmu do Olimja) do največ 48 pohodnikov (pohod ob 

Martinovem dnevu po poteh Soseske zidanice). 

 
V letošnjem letu je prišlo tudi do zamenjave mentorja, ker naš dosedanji 

mentor, Viki, iz osebnih razlogov ni mogel več voditi krožka in je bilo treba 

poiskati zamenjavo. Pri dogovarjanju smo imeli »srečno roko«, ker je 

naloge mentorja prevzela Ivica Vitez, ki se ni bala stopiti v Vikijeve »velike 

čevlje«. Zelo uspešno je pripravila in tudi vodila vse naše pohode, razen 

prednovoletnega, ki ga po običaju pripravi domačin iz Trebnjega. Letos je 

ta čast pripadla Cirilu Dolesu, ki je pripravil zelo zanimiv pohod po okolici 

Trebnjega. 

 
Izvedli smo vseh 8 načrtovanih pohodov. Pohodne poti so bile izbrane na 

osnovi predlogov iz zaključne ankete in pa na osnovi predlogov mentorice. 

Razpršeni so bili po vsej Sloveniji. Na vseh pohodih smo imeli tudi letos 

precej sreče z lepim vremenom, čeprav napoved ni bila vedno optimalna. 

Spoznavali smo kraje, za katere nas veliko še nikoli ni slišalo, kaj šele, da 

bi jih obiskali. 

 
Kot na vsakem pohodu doslej nam je naša nova mentorica povedala veliko 

stvari o znamenitostih in značilnosti krajev, mimo katerih nas je vodila pot, 

ali pa je poskrbela, da so nam kraje predstavili poznavalci s tistega 

območja. 

Martin Hočevar 
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a) POHOD PO RUDARSKI POTI TK PAV OD ŠENTJANŽA DO KRMELJA 
 

 
 

Vir fotografij: Pohodniški krožek. 

 

 
Za ta pohod sem se odločila, ker je potekal po krajih, v katerih sem preživela 

svoja mladostna leta. Poleg tega po tej poti tudi nikoli prej še nisem šla. 

Poznala sem hrib in gozd Črna mlaka ter jezero, ki je nastalo na mestu 

dnevnega kopa rudnika, več pa ne. 

 
Takoj po vstopu na avtobus mi je nekdanji sošolec Tine, ki je prav tako 

Krmeljčan, dal nalogo, da kot nekdanja domačinka opišem pohodniško pot. 

Moj opis je pred vami. 

 
Avtobus se je začel polniti na CIK Trebnje. Polnil se je vse do Mokronoga in 

nas nato popeljal do Šentjanža, ki mu je pred mnogo leti znameniti Janez 

Evangelist Krek nadel ime »pušeljc Dolenjske«. Na to poimenovanje so 

Šentjanžani še danes zelo ponosni, kar povedo tudi vsakemu novemu 

obiskovalcu. Na avtobusni postaji nas je pričakalo še nekaj pohodnikov, z 

njimi pa je bila tudi vodička Cveta Jazbec, ki je med drugim moja sestrična. 

 
S Cveto in Stanetom, prav tako domačinom in soorganizatorjem pohoda 

tistega dne, smo se podali v megleno jutro. Šli smo mimo farne cerkve in 

po glavni cesti v dolino, do nekdanje sušilnice hmelja, kjer nam je Stane 

povedal nekaj o pridelavi hmelja v tem kraju. Tu so pred časom pridelovali 

predvsem hmelj znamenite sorte golding, vendar so dejavnost po nekaj 

letih opustili. 

 
Naslednji postanek smo napravili na pokopališču, kjer smo se poklonili 

dvema partizanskima junakoma, Milanu Majcnu in Jančetu Mevžlju. Pot smo 

nadaljevali proti zaselku Brinje in si med hojo ogledali kapelico, posvečeno 

posestniku Jožefu Repšetu. Nato smo šli do Birne vasi, kjer nam je Cveta 

ob tabli z označeno celotno traso pohodne poti Tk pav, ki je dolga 5170 

metrov, predstavila zanimivosti, ki jih lahko opazimo na poti. 



39  

Za vasjo Koludrje smo stopili v gozd, kjer smo kmalu naleteli na dve 

zanimivosti: gozdno okno (iz lesa narejen okvir, skozi katerega si je možno 

natančneje ogledati izbrane posebnosti v gozdu, čemur je to okno tudi 

namenjeno) in sliko Knapca, maskote OŠ Krmelj, ki naj bi ponazarjala 

rudarja. Ob gozdnem oknu je tudi tabla, na kateri je zelo nazoren prikaz 

posebnosti v sliki in besedi. Ob njej nam je Cveta razkrila še več 

podrobnosti, ki jih na tabli ni. Z zanimanjem smo si skozi gozdno okno 

ogledali posebno drevo duglazija in poslušali Cvetino razlago. 

 
Preko nizkega barja smo se podali naprej do zalitega dnevnega kopa Tk 

pav, ki je sedaj idilično jezerce sredi gozda. Tu smo na lepo urejenem 

počivališču iz nahrbtnikov potegnili svoje dobrote in si privoščili že potrebno 

malico. 

 
Po krajši gozdni stezi smo prispeli do trase nekdanje vzpenjače za spust 

premoga, ki je zelo nazorno prikazana na okoliških tablah. Po tej trasi so iz 

dnevnega kopa spuščali premog do potoka Hinja in ga prelagali v vozičke, 

ki jih je rudniška lokomotiva nato po ozkotirni progi odpeljala na separacijo 

v Krmelju. Po poti ob Hinji smo nato mimo samotne domačije odšli do glavne 

ceste Krmelj–Šentjanž, kjer nas je pričakal Knapec. Seveda so se iz 

nahrbtnikov takoj pojavili fotoaparati in mobiteli, vsak je želel imeti 

fotografijo tega posebneža, v katerega je bil oblečen učenec OŠ Krmelj. Tudi 

skupinska fotografija z njim ni manjkala. Za svojo prizadevnost je bil 

Knapec nagrajen s sladko čokolado. 

 
Prispeli smo v Krmelj. Kmalu po slovesu od Knapca smo prispeli do 

spomenika izgnancev druge svetovne vojne, nato pa še do spomenika 

padlim partizanom in talcem. Ogledali smo si tudi graščino, v kateri je bilo 

nekoč domovanje lastnika rudnika, Andreja Jakila. V stavbi je poleg 

stanovanj tudi muzej izgnancev. 

 
Šli smo mimo razstavljenega rudniškega vozička in lepo obnovljene parne 

lokomotive, kakršne so nekoč po železnici vozile premog v širni svet, ter 

mimo starega mostu in se napotili do gostišča Pri Marjani, kjer so nas že 

pričakovali z okusno pripravljeno hrano. 

 
Po zasluženem okrepčilu nas je avtobus odpeljal do vstopnih postaj. Vesela 

sem, da sem se udeležila tega pohoda, saj verjetno drugače ne bi spoznala 

te izredno zanimive pohodne poti. 

 
 Nada Mlakar 
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b) POHOD PO POTEH SOSESKE ZIDANICE DRAŠIČI, 14. 11. 2018 
 
 

Vir fotografij: A. Jurca. 

 

 
Današnjega pohoda sem bil še posebej vesel, ker sem že vnaprej prejel 

»nagrado« v obliki zadolžitve za opis pohoda. Nagrado je bilo seveda treba 

izkoristiti. Jutro je kazalo na lep dan med pohodom, kar se je kasneje tudi 

uresničilo. 

 
Po kratkem postanku za kavico v Metliki smo pot z avtobusom nadaljevali 

do Drašičev. Šli smo mimo Soseske zidanice, katere pomen je bil 

predstavljen že v opisu našega pohoda, podrobnosti o njej pa nam je 

kasneje razkril gospod Plut. Ta nam je jasno razložil pomen besede rovaš, 

pri kateri je v Slovenskem pravopisu poleg opisa (lesena paličica, na katero 

so zarisovali vinski dolg) zapisan tudi pomen oderuštvo. Glede na visok 

odstotek obresti (50 %) je rovaš res ponazarjal oderuštvo, a za 

marsikaterega vinogradnika je pomenil preživetje, zato so bile soseske 

zidanice v kriznih časih zelo pomembne. 

 
Pot smo nadaljevali mimo zidanic, po asfaltni cesti s pogledom na lepe 

belokranjske griče, na katerih so praviloma zgrajene cerkve. Asfaltne poti 

je bilo kmalu konec. Zavili smo v gozdiček na lepo uhojeno gozdno pot pri 

vasi Rakovec, kjer smo takoj po izhodu iz gozda naleteli na tipično 

posebnost zadnjih let – na ograjo, ki je postavljena na meji s Hrvaško. Da 

je nadzor na meji res poostren, nas je opozorilo srečanje s policijskim 

avtomobilom, ki se je vračal z ogleda meje. Sledilo je še malo gozdne poti. 

Pred vasjo Krmačina smo zagledali zanimivost, ki nas je opozorila na to, da 

vinska klet Prus, naš vmesni cilj, ni več daleč. 

 
Res je bila vinska klet Prus tik pred nami. Ko smo jo zagledali pred seboj, 

se nam je korak pospešil sam od sebe. Pri zidanici nas je pričakal gospodar, 

vinar Jožef Plut, ki nas je pozdravil, nato pa nam je med malico dal precej 

informacij o zgodovini vinarstva družine Prus. Ko smo zadostili vsem svojim 

potrebam, smo se podali v podzemne prostore, ki so namenjeni zorenju vin, 
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kletarjenju ter polnjenju in hrambi vin. Pred glavno kletjo z ogromnimi 

cisternami z vinom smo si ogledali kratko video projekcijo in dobili dodatne 

informacije o družini Prus in uspehih njihovih vin. Videli smo tudi, kako je 

izgledal rovaš. Vinar nam je prikazal postopke izdelave roza vin. Mimo 

moderne polnilne linije smo se sprehodili skozi skladiščne prostore in 

prostore za zorenje vin. Posebno zanimanje so požela priznanja za kakovost 

vin, ki jih vinarstvo Plut prejema že nekaj let. Posebne pozornosti, tudi 

zaradi zanimive zgodbe, je bila deležna vinska banka, kjer so v lično 

izdelanih kovanih trezorjih spravljene steklenice arhivskih vin, ki so last 

stalnih kupcev. 

 
Po ogledu kleti je sledila težko pričakovana pokušnja vin. Gospod Plut je 

odličen govornik. Ob pokušnji vin in ob okusni belokranjski pogači nam je 

veliko povedal o pravilni pokušnji vin in o vinih, ki smo jih pokusili. 

 
S težkim srcem smo se poslovili od gostoljubnega gospodarja, še prej pa 

smo spoznali malega Jožeka, predstavnika pete generacije Jožefov v družini 

Plut, ki mu je nekoč namenjeno gospodarjenje na plutovini. Naš naslednji 

cilj je bila cerkev sv. Ane nad vasjo Vidošiči. Pot do cerkve je bila še 

slikovitejša od prejšnje, okoli nas so bili sami vinogradi in vinski hrami. 

 
Pri cerkvi sv. Ane smo uživali v lepem razgledu na okoliške griče in se tudi 

skupinsko fotografirali, nato pa smo se na poti skozi vinograde in skozi vas 

Vidošiči ponovno pričeli spuščati proti mestu, kjer naj bi nas čakal avtobus. 

Med potjo smo si ogledali tudi oltarček ob potoku Babinec. 

 
Z avtobusom smo se nato podali v Metliko, kjer smo ob okusni hrani in pijači 

zadovoljili svoje brbončice in želodčke, ter se polni lepih vtisov odpeljali 

proti domu. 

 
Martin Hočevar 
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c) PREDNOVOLETNI POHOD OD ŠTEFANA DO GALAKSIJE 

 

Vir fotografij: Pohodniški krožek. 

 
Naš zadnji pohod pred novim letom se je pričel s čudovitim sončnim in zelo 

hladnim jutrom. Z avtobusom smo se s postanki pri MC in CIK Trebnje od 

Galaksije odpeljali do gostilne Mišič v Štefanu pri Trebnjem, kjer je bilo 

izhodišče našega pohoda. Naš vodič je bil Ciril, ki nam je na kratko 

predstavil potek našega pohoda. 

 
Vas Štefan je največje naselje v središču Krajevne skupnosti Štefan. Leži 

na nadmorski višini 278 metrov. V istoimenski krajevni skupnosti se nahaja 

najzahodnejši priključek mesta Trebnje na avtocesto, ob Temenici pa 

vodomerna postaja Rožni Vrh. Ob Temenici je poplavna ravnica z 

mokrotnimi travniki, na okoliških gričkih so njive, nad njimi pa gozd. 

 
Od gostilne nas je pot vodila do obrobja vasi, kjer stoji cerkev sv. Štefana, 

ki je bila prvič omenjena leta 1526. Srednjeveški značaj je ohranila v 

arhitekturi prezbiterija s talnim podzidkom in z zazidanim, gotsko šilastim 

oknom. Na njenem zunanjem delu so ostanki baročne arhitekturne 

poslikave, za vogelnike ladje pa so bili uporabljeni rimski kamni. Ladja je 

ravnostropna, glavni oltar iz leta 1868 pa je izdelek Alojza Koširja. Cerkev 

je obrnjena proti zahodu. Zvonik je visok 27 metrov. V bližini so bili odkriti 

ostanki zidov naselbine iz rimskega časa, najverjetneje Praetoriuma 

Latobicoruma. 

 
Bizancijev popis cerkva in kapel na Kranjskem iz leta 1581 omenja v 

Štefanu tudi cerkev sv. Bernarda. Danes o njej ni nobenega sledu in ne ve 

se, kje je stala. 

Po ogledu zunanjosti cerkve nas je pot vodila skozi naselje Rožni Vrh do 

Studenca (Krajevna skupnost Trebnje). Studenec je gručasta vasica 

severovzhodno od Trebnjega, ki leži na terasi nad dolino Temenice. Valovit 

gričevnat svet se proti vzhodu spušča v mokrotno dolino z več izviri in 

travniki, njive pa se razprostirajo v Čemplovcih in na Hribu ter po okoliških 

položnih pobočjih. V najvišjih legah sta mešana gozdova Gorenjšček in Hrib, 
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sredi vasi pa je izvir studenca, ki je bil v preteklosti vir pitne vode. Kraj so 

v 14. stoletju naselili nemški kolonisti in ga zaradi obilnih izvirov imenovali 

Brunndorf. To ime se je sčasoma preoblikovalo v staro ljudsko ime Prudof. 

 
Po kratkem oddihu smo pot nadaljevali skozi gozd do vasi in krajevne 

skupnosti Račje selo. Račje selo je obcestno naselje, na jugu je gozdnati 

Majcnov hrib, na zahodu nižji Hrib, ob vznožju katerega so njive, na vrhu 

pa gozd. Poleg Hriba je grič s cerkvijo sv. Florijana, zavetnika, ki ščiti pred 

zlobo, nesrečami in požari. Cerkev je bila zgrajena v prvi polovici 17. 

stoletja in je naslednica starejše cerkve, ki je bila prvič omenjena leta 1526. 

V dolžino meri 19,6 metra. Njen zvonik je visok 30 metrov. Na vsako stran 

zvonika je prislonjena lopa, ki je služila kot zunanji oltar. Med vojno so 

Nemci v cerkev streljali s topovi. Glavni oltar iz leta 1676 je Plumbergovo 

delo, glavni kip sv. Florijana delo Borisa Kalina, križev pot iz leta 1843 pa 

je Langusovo delo. V zvoniku je zvon ljubljanskega livarja Lienharta iz leta 

1655. 

 
Po počitku smo pot nadaljevali proti naselju Blato. Blato je strnjeno naselje 

na rahlo dvignjenem svetu pod Blaškim hribom (370 metrov), v povirju 

potokov Zajka in Vejar. Naselje je svoje ime dobilo po ozki blatni poti, ki je 

v preteklosti potekala sredi vasi. Pod vasjo se nahajajo velike količine 

kvalitetne gline, ki so jo kmetje pred 100 in več leti kopali na svojih travnikih 

in izdelovali opeko za svoje potrebe, pa tudi za prodajo. Dejavnost se je po 

prvi svetovni vojni razširila z izdelavo opeke v tovarni, ki je po drugi 

svetovni vojni prenehala s proizvodnjo. Od leta 1974 do leta 1985 so tu 

proizvajali tudi keramične ploščice. Po sanaciji glinokopa propadle industrije 

keramičnih ploščic iz Račjega sela je nastal ribnik Blato. Ribnik obsega 1,2 

hektara, v njem pa so različne ciprinidne vrste: največ je krapov, sledijo jim 

linji, ploščiči in smuči. Ribnik in njegova okolica sta izredno lepo urejena, za 

kar vzorno skrbijo ribiči – člani Ribiške družine Novo mesto. 

 
Ob ribniku sta urejena rekreacijski prostor in prostor za piknik z obnovljenim 

toplarjem Florijanom – kozolcem dvojnikom iz leta 1902, pod katerim je 

shranjena etnološka zbirka. V tem muzeju z izvirnimi starimi predmeti lahko 

spoznamo nekaj zgodovine teh krajev. 

 
Na drugi strani glinastega področja je barjanski teren, kjer se pozibavaš kot 

v zibelki, šota pa sega tako globoko, da so se po ustnem izročilu v to 

močvirje pogreznili turški osvajalci. Dokaz za to so na teh travnikih najdene 

konjske podkve, ki so manjše od tistih, ki jih imajo običajni konji, ena izmed 

njih pa krasi tudi toplar Florijan. 
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Od tu smo pot nadaljevali do romskega naselja Vejar, ki je trenutno eno 

izmed komunalno najbolje opremljenih naselij v trebanjski občini. V zadnjih 

letih sta občina in država (ta je prispevala levji delež) vanj vložili poldrugi 

milijon evrov. Tukajšnji prebivalci imajo elektriko, vodo, kanalizacijo, 

čistilno napravo, javno razsvetljavo in asfaltirano cesto. Od leta 2009 imajo 

tu tudi vrtec. Leta 2016 je Občina Trebnje na robu naselja Vejar zasadila 

njivo krompirja, ki je bogato obrodila. Naslednje leto so njivo ogradili in jo 

preoblikovali v manjše vrtove, ki so jih razdelili petindvajsetim družinam. 

Žal smo na poti skozi naselje videli, da v letošnjem letu te družine niso prav 

vzorno skrbele za vrtove, saj skoraj na vseh raste trava. 

 
Na koncu romskega naselja nas je pot ponovno vodila skozi gozd do 

Krajevne skupnosti Trebnje, skozi vas Gorenje Medvedje selo do Galaksije, 

kjer nas je po obilnem kosilu obiskal še Božiček s svojo Snežinko in nas po 

svoji dobri stari navadi vse obdaril. Vsi skupaj smo si zaželeli še vesele 

praznične dni, veliko zdravja, sreče, zadovoljstva in uspehov v prihajajočem 

letu ter tako zaključili še en prijeten dan našega druženja. 

 
 

Stanka Dolenšek 
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d) POHOD PO VORANČEVI POTI (PRVI DEL) OD MOKRONOGA DO 

SLANČJEGA VRHA 
 
 

Vir fotografij: Pohodniški krožek. 

 

 
V lepem, malo meglenem zimskem jutru brez snega smo 9. januarja krenili 

na zimski pohod, ki je bil tokrat namenjen poklonu koroškemu pisatelju 

Prežihovemu Vorancu. Ta del Dolenjske mu je bil tako všeč, da je o njem 

napisal kratko zgodbo z naslovom Od Mokronoga do Pijane gore. Po tej poti 

je namreč hodil tik pred 2. svetovno vojno, ko je deloval v ilegali. 

Ker je naš pohodniški krožek namenjen odkrivanju lepot Slovenije, je bil ta 

pohod načrtovan tudi zato, ker tega, nam tako bližnjega dela, ne pozna 

veliko pohodnikov. Je pa celotna pot za naše načrtovane dolžine nekoliko 

predolga, zato jo bomo prehodili v dveh delih, seveda z manjšo nadgradnjo. 

Avtobus nas je pripeljal do parkirišča pri farni cerkvi v Mokronogu, kjer nas 

niso pričakali pohodniki, ki so s svojimi lastnimi vozili prišli v Mokronog, zato 

smo pot začeli brez njih. Sam sem se že pripravljal, da jih pokličem in jim 

to tudi povem. A glej ga zlomka, za vogalom prve hiše nas je pričakalo 

prijetno presenečenje – bogato obložena miza s priboljški in toplimi napitki. 

Seveda smo se vsi z veliko vnemo lotili obojega, saj je bilo to v mrzlem 

jutru res zelo dobrodošlo. Prijetno presenečenje so nam pripravili člani 

Društva upokojencev Mokronog - Trebelno pod vodstvom njihove 

predsednice, Milice Korošec, ki je hkrati tudi predsednica UTŽO Trebnje in 

naša pohodnica. Tudi ona se je udeležila našega pohoda. Na tem mestu bi 

se ji v imenu vseh pohodnikov zahvalil, da je organizirala tako dobrodošlico. 

 
Po rahlem vzponu na poti smo se vzpeli na križišče glavne ceste, ki se 

spušča proti Gorenjim Laknicam, in se po vinski cesti napotili proti vasi Sveti 

Vrh. Slednja stoji pod cerkvijo Marijinega vnebovzetja, ki je bila včasih 

romarska cerkev. V njej se je ohranil bronasti zvon z letnico 1430, ki bi 

lahko razkrival tudi čas nastanka cerkve. Del vasi, ki se nahaja ob cesti 

Mokronog–Malkovec, je zelo razvlečen. Pod cesto se raztezajo precej strmi 

vinogradi, ki pa so vsi skrbno obdelani. 
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V potopisu Voranc omenja kmeta Mikca, ki je edini v tistem času tam imel 

mlatilnico in ki je tudi ded mojih prijateljic. 

 
V nadaljevanju se cesta vije delno tudi čez Srednje Laknice, preden se spusti 

v Pavlo vas, ki pa je že začetek Občine Sevnica. Tudi Pavla vas je zelo 

razpotegnjeno naselje, katere glavni del je pod podružnično cerkvijo sv. 

Jakoba. Predhodnica te cerkve je bila v 13. stoletju mala lesena cerkev, ki 

pa je do tal pogorela. Obstoječa cerkev je bila predvidoma zgrajena v 17. 

stoletju, kar kaže tudi njen arhitekturni slog. Kot zanimivost lahko povem, 

da je bil mežnar v njej vrsto let ded moje žene, zato mi je ta predel dobro 

znan. 

 
Skozi Pavlo vas smo kmalu prispeli do Malkovca, ki je še bolj razpotegnjeno 

naselje kot predhodna vas, tam pa smo si privezali dušo z dobrotami iz 

nahrbtnikov pred Vinskim dvorom Deu. Po zasluženem okrepčilu smo pot 

nadaljevali skozi vas Malkovec proti cilju našega pohoda, Slančjem vrhu. 

 
Po Vorančevem mnenju je najlepši del vsega potovanja ta del poti od 

Malkovca do Slančjega vrha (Voranc ga imenuje Slančvrh). Odpira se 

namreč veličasten pogled, na jugu do Gorjancev in na severu do Kuma, pa 

tudi pogled na Zasavsko hribovje je krasen. Vso Mirnsko dolino in dolino 

reke Krke imaš pred seboj, kakor odprto dlan. Voranc je preštel cerkve in 

prišel do številke petdeset, nato je odnehal. Toda ne glede na veliko število 

cerkva ni nikjer na Slovenskem med »preprostimi« ljudmi naletel na toliko 

»brezbožnikov« kot v teh krajih. 

 
Tudi pohodniki smo občudovali veličasten razgled, ki se nam je odpiral na 

vse strani. Zadnji del poti smo prehodili po bližnjici, tudi preko dvorišča 

Tomažičeve kmetije. 

 
Prispeli smo na cilj pohoda tega dne: Slančji vrh. S prostora pred cerkvijo 

sv. Urha smo si ogledali nadaljevanje poti, ki jo bomo prehodili naslednje 

leto. Videli smo Telče, pa tudi področje okoli Pijane Gore je bilo dobro vidno. 

Polni lepih in nepozabnih vtisov smo se vkrcali na avtobus, ki je prišel po 

nas, in se odpeljali v Mokronog, v gostilno Deu, kjer smo ob dobrem kosilu 

in potrebni kapljici pred odhodom proti domu še malo poklepetali. 

 
To je bilo še eno lepo doživetje v okviru pohodniškega krožka pri UTŽO 

Trebnje. 

 
Martin Hočevar 
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e) POHOD PO PREŠERNOVI POTI OD GROSUPLJA DO KOPANJA 
 
 

Vir fotografij: Pohodniški krožek. 

 
Februarski pohod izjemoma ni bil izveden v sredo, temveč v petek, 8. 

februarja. Tako smo ubili dve muhi na en mah: združili koristno s prijetnim, 

rekreacijo s kulturo. Podali smo se v kraj, v katerem je Prešeren kot otrok 

preživel dve leti. 

 
Naša pot se je pričela v centru Grosuplja, pred kulturnim domom. Tu je bilo 

zbrano že kar precejšnje število pohodnikov. Pohod od Grosuplja do 

Kopanja je tradicionalen in poteka že 12. leto. Organizirata ga Univerza za 

tretje življenjsko obdobje in Zveza kulturnih društev Grosuplje. Pred 

odhodom smo slišali pozdravni nagovor vsem udeležencem, pevski zbor 

upokojencev iz Grosuplja pa nam je zapel slovensko himno. 

 
V strnjeni koloni smo krenili po ulicah mesta in kmalu prišli na evropsko 

pešpot, ki nas je vodila po polju do Spodnje Slivnice. Nato smo skozi gozd 

prispeli do vasi Predole. Ko smo korakali skozi vas, me je prešinila misel, 

da morajo biti tu zime kar hude. Pri vsaki hiši so bili nadstreški gospodarskih 

poslopij obloženi z lepo zloženimi drvmi. Pri gostilni na koncu vasi smo se 

okrepčali s ponujenim čajem ali z dobrotami iz svojih nahrbtnikov. 

 
Pred nami se je že prikazal končni cilj. Skozi lepo urejeno vas Velika Račna smo 

prišli do vznožja kraškega osamelca, 392 metrov visokega Kopanja. S cerkvijo, 

z župniščem in s podružnično šolo se bohoti nad slikovitim Radenskim poljem. 

Tu je pri stricu svojega očeta leti 1807 in 1808 preživel France Prešeren. 

Stric Jožef, duhovnik na Kopanju, ga je vzel k sebi za pastirja in ga naučil 

brati in pisati. Prešeren je nato pri desetih letih šel v šolo v Ribnico. Mlademu 

Francetu je bila v veliko veselje bogata stričeva knjižica, iz katere je jemal 

knjige, da jih je bral tudi na paši. Kopanj je bil že v davni preteklosti 

prazgodovinsko gradišče. Iz ostankov tega gradišča je bila zgrajena prvotna 

cerkev Marije vnebovzete, katere prva omemba sega v leto 1433. Ta 

baročna cerkev je skozi zgodovino večkrat spremenila svojo podobo. V njej 

smo se udeležili bogatega kulturnega programa. Uživali smo v ubranem 
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petju lepih slovenskih pesmi in deklamacijah. Besede hvaležnosti so 

govorniki poleg Prešerna namenili tudi tistim, ki so kakor koli pripomogli h 

dvigu ravni kulture našega naroda. 

 
Pred odhodom smo odšli še do studenca na severni strani Kopanja, ki ima 

stalno vodo in ne presahne niti v največji suši. Voda je tu pitna in v ljudskem 

izročilu slovi celo po zdravilni moči, predvsem za oči. Zavetnica studenčka 

je Lurška Mati Božja. 

 
Kopanj obdaja Radensko polje. To je kraško polje, ki med letom večkrat 

spremeni svojo podobo. Za pisano barvno odejo poskrbijo rastline, v 

deževnem času pa voda. Ob večjih deževjih se Radensko polje spremeni v 

veliko jezero, sredi katerega se dviga le osamelec Kopanj. Mokrotni travniki 

nudijo življenjski prostor številnim rastlinam in živalim. Polje je uvrščeno v 

evropsko ekološko mrežo Natura 2000. Leta 2012 je bilo razglašeno za 

krajinski park. Dolgo je 4 kilometre, široko pa okoli 1 kilometer. 

 
Po končanem pohodu, ki resnično ni bil zahteven, nas je v vasi Velika Račna 

pričakal avtobus. Seveda smo ga bili veseli. Lepo se je usesti na toplo in 

mehko. V avtobusu smo nadaljevali s svojim lastnim kulturnim programom. 

Viki je poskrbel za hudomušni del. Na pamet je zrecitiral nekaj Prešernovih 

verzov, zaradi katerih smo se prešerno nasmejali, Tine pa je res odlično 

prebral tri »resne« Prešernove pesmi. 

 
Pot domov nas je vodila preko Ivančne Gorice, kjer smo se v gostilni pri 

železniški postaji okrepčali z dobro hrano. Gostilničar nas je presenetil tudi 

s sladico in z darilom. 

 
Vsi smo preživeli prelep, vesel in kulturno obarvan sončen dan, prežet s 

pozitivno energijo in z dobro voljo. 

 
 

Marija Pejović 
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f) POROČILO S POHODA OD OSTANKOV GRADU KOZJAK DO 

RAZVALIN GRADU ŠUMBERK, 13. 3. 2019 

 

Število udeležencev: 45 

Start: na 322,4 metra nadmorske višine 

Vzpon: na 456 in 540 metrih nadmorske višine 

Zaključek: na 459 metrih nadmorske višine 

Prehojena pot: 9,62 kilometra 

Skupni čas hoje: 4 ure in 29 minut 

Efektivni čas hoje: 3 ure in 16 minut 

Vreme: na začetku oblačno, sicer lepo, sončno, brezvetrno in sveže, skratka 

idealno 

 

Vir fotografij: Pohodniški krožek. 

 
Na 2. pomladanski dan po julijanskem koledarju smo se študenti 9. 

»sezone« (sam sem 4. letnik) pohodniškega krožka UTŽO Trebnje odpravili 

novim spoznanjem, preizkusom pohodniških sposobnosti in izmenjavi 

aktualnih novic naproti z željo, da si polepšamo »jesenski dan«, zaživimo in 

se predamo neokrnjeni naravi ter si ogledamo kulturno dediščino naših 

prednikov, tokrat po naši občini – konkretno Suhi krajini. 

 
Prijazni Integralov voznik Srečko nas je z avtobusom ob 8. uri odpeljal 

izpred CIK Trebnje. Peljali smo se mimo znamenite Jurjeve domačije na 

Občinah, v Mali vasi pomahali našemu misijonarju Frideriku Baragi in se 

ustavili ter izstopili pred »vaškim središčem Dolenja Selca (322,4 m)« v KS 

Knežja vas. Od tu naprej smo se preizkusili v hoji na 10 kilometrov pod 

vodstvom gospoda Cirila Dolesa ter s pomočnicama Ivico in Milojko Vitez 

ter z veteranom pohodništva, gospodom Vikijem. Pot smo nadaljevali po 

razmočenih kolovoznih poteh, travnikih in vijugali med gozdnimi drevesi. 

Videli smo rahlo prebujanje narave, travica je komaj začela poganjati, 

zaman smo iskali regrat, našli pa smo nekaj cvetov trobentic, pljučnika in 

lapuha. In že smo bili pred prvim resnejšim preizkusom na vzpetino Kozjak. 
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Na vrhu smo obnovili znanje iz predmeta spoznavanje narave in se okrepčali 

z dobrotami iz nahrbtnikov. 

 
Jasno vreme in nadmorska višina sta nudila neopisljiv razgled na bližnjo in 

daljno okolico. Naj naštejem le izstopajoče: cerkev na Zaplazu, Kum, Lisca, 

Vrhtrebnje, vinska gorica Lisec, v ozadju Trdinov vrh, Gače in drugi ter 

bližnja okolica, kjer so vidne znamenite slovenske gručaste vasi in izrazito 

gričevnato podeželje. 

 
Na vrhu Kozjaka (456 m) se nahajajo razvaline gradu, ki je bil domovanje 

vitezov Kozjakov, omenjenih v 13. stoletju (leta 1274 vitez Ulrik). Nastanek 

gradu Kozjak je povezan z delitvijo posesti bližnjega gradu Šumberk. Sprva 

je posest sodila pod šumberško gospostvo, po letu 1250 pa so goriški grofje 

dali grad pozidati in kozjaška gospoščina se je izločila iz Šumberka. Rodbina 

je bila pomembna in številčna, saj so Kozjaki omenjeni kot kastelani na več 

gradovih (Črnomelj, Mirna, Mehovo, Kostanjevica, Trebnje, Samobor in 

drugi) (Gradovi Slovenije, 2002). 

 
Pot smo nadaljevali mimo »znamenite« eko kmetije Marinček. V okolici 

domačije je zunanja staja, iz katere so nas začudeno opazovale koze in kozli 

ter rjavo-belo govedo. Zatem smo se po gozdnih poteh spustili v Log, kjer 

smo prečkali cesto Bič−Žužemberk, in se po travniških površinah povzpeli 

v vas Arčelca. Z laježem nas je sprejela gruča prijaznih psov, ki so kmalu 

»omagali« (po načelu: Pametnejši prvi odneha.). 

 
Namestili smo se okoli obzidja cerkvice Marije Magdalene, sledil je čas za 

počitek, malico ter kramljanje, nato smo pozvonili v zahvalo za prehojeno 

pot in srečno nadaljevanje in že je vodič z žvižgom pozval k nadaljevanju 

pohoda. Zakorakali smo skozi vas Gorenji Podšumberk v KS Sela pri 

Šumberku. Spremljalo nas je lepo spomladansko vreme, vmes nas je 

presenetilo sonce. Ustavili smo se ob vznožju griča Šumberk. Po kratkem 

počitku in pripravi na vzpon smo pohod nadaljevali po gozdni poti. Počasi 

smo vijugali proti vrhu ter se ustavili pri delno obnovljeni in dokaj dobro 

ohranjeni kapeli, ki je tik pod vrhom. Medtem smo večkrat počivali in 

končno prispeli na vrh. Kot zanimivost: pod vrhom nam je pot prekrižal 

gozdni zajec; ugibali smo, kaj to pomeni, ali srečo ali … 

 
Na vrhu Šumberka (540 m) so vidne ruševine in ostanki gradu, ki naj bi ga 

zgradili grofje Selški okrog leta 1106. Grad je zamenjal veliko lastnikov in 

dokončno razpadel v začetku 18. stoletja. Danes je najbolje ohranjen 

romanski palacij s tri metre debelimi stenami ob vznožju. Lepo je 

vidno tudi stopničasto tanjšanje sten proti vrhu. Deloma je ohranjen tudi 

obrambni stolp, ki je bil vpet v severni del obzidja. Tik pod grajskimi 
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razvalinami je vodnjak in že prej omenjena grajska kapela, zgrajena v prvi 

polovici 12. stoletja in posvečena Katarini Aleksinjski (Na izlet: Razvaline 

gradu Šumberk, b. d.). 

 
Ponovno smo preverili, ali so prepoznani vrhovi na svojih mestih. Iz bližnjih 

zvonov se je zaslišalo opoldansko zvonjenje, ki je oznanjalo čas za premik. 

Po gozdnih stezah smo se spustili proti vasi Sela pri Šumberku (459 m). 

Med potjo nismo opazili aktivnosti na kmetijskih površinah, ograjeni pašniki 

so le samevali, tudi prebivalcev nismo srečali (verjetno so bili delovno 

aktivni v službah, otroci v šoli in starejši za pečjo). V vasi smo si ogledali 

notranjost lepo urejene cerkve, posvečene sv. Janezu Krstniku, in okolico. 

 
Pod vasjo nas je pričakal avtobus, s katerim smo se odpeljali na zasluženo 

kosilo v gostišče Grabnar v Radohovi vasi, kamor smo prispeli točno ob 

dogovorjenem času (ob 13.00). Po kosilu, kratki analizi »potepanja« in 

povabilu na naslednji pohod smo se rahlo utrujeni, sicer pa polni novih 

spoznanj in predihanih pljuč odpeljali proti domu. 

 
Lojze Čeh 

 
Vira: 

Bizjak, Z. (2002). Gradovi v Sloveniji. Neme priče preteklosti. 

Dostopno na: www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/dolenjska/k-1/kozjak.php 

(pridobljeno 22. 8. 2019). 

 
Valh Pintar, R. (b. d.). Na izlet: Razvaline gradu Šumberk. 

Dostopno na: www.naizlet.si/razvaline-gradu-sumberk/ (pridobljeno 22. 8. 2019). 

http://www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/dolenjska/k-1/kozjak.php
http://www.naizlet.si/razvaline-gradu-sumberk/
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g) POHOD PO SLOMŠKOVI POTI OD LOKE PRI ŽUSMU DO OLIMJA 

 

Vir fotografij: Pohodniški krožek. 

 
Kako dober občutek je, ko se zbudiš v lepo sončno jutro in ugotoviš, da je 

bila odločitev o prestavitvi pohoda pravilna. Dan res ne bi mogel biti lepši 

za pohod v naravo. 

 
Po predvidenem časovnem načrtu smo krenili iz Trebnjega in do Tržišča 

pobrali vse udeležence pohoda. V nadaljevanju je prišlo do spremembe poti, 

ker je bila cesta Sevnica–Planina zaradi obnovitvenih del zaprta. Pot smo 

morali tako podaljšati skozi Radeče in Celje. Po slikoviti poti smo se peljali 

mimo predvidenega počivališča za kavico in biološke potrebe (skril ga je 

smetarski kamion), mimo Slivniškega jezera do Loke pri Žusmu, kjer je 

pisec tega prispevka skoraj pozabil svoj nahrbtnik. 

 
Pričeli smo se vzpenjati po lepi makadamski poti in po dobri uri hoje 

predvsem navkreber prispeli do hribovske kmetije, na mesto, kjer je pred 

skoraj desetletjem prenočeval naš »potepin« Viki s Tončko. Tu je bil tudi 

čas in prostor za počitek, malico in ostale potrebe. Še vedno smo bili v hribih 

nad Loko pri Žusmu, ki ni bila vidna pod nami, se je pa lepo videl stolp 

ljubezni nad njo, ki smo ga obiskali prejšnje leto. Pogled nanj in na ruševine 

gradu Žusem nas je spremljal še precejšen del poti. 

 
V nadaljevanju smo se po krajšem spustu ponovno začeli vzpenjati po lepi 

gozdni cesti, kjer nas je vso pot do vrha hriba na levi spremljala slikovita 

Tinjska dolina. Vzpon je bil zelo umirjen, tako da smo ga pohodniki ob 

klepetu z lahkoto obvladali. Na vrhu je zopet sledil kratek počitek z 

osvežitvijo, nato pa spust proti Olimju. Mimo verjetno bogate hribovske 

kmetije smo se spustili do tematskega parka Dežela pravljic in domišljije, 

ki je skrit ob cesti. Tu nas je čakal avtobus, v katerega smo se namestili 

prijetno utrujeni in sveže oblečeni ter se mimo samostana Olimje odpeljali 

v dolino na kosilo. 
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Kosilo smo imeli rezervirano v restavraciji in pivovarni Haler v Olimju. Tam 

smo si privoščili izbrane jedi in se polni novih moči odpravili na ogled 

zanimivosti v samostanu Olimje. Najprej smo si ogledali notranjost 

samostanske cerkve, ki je sestavni del sedaj minoritskega, nekdaj pa 

pavlinskega samostana v lasti grofov Attems. Posebna je po črno-zlati 

kombinaciji poslikav notranjih sten in pa tudi po tem, da je v njej davnega 

26. septembra 1824 novo mašo daroval Anton Martin Slomšek. 

 
Ogledali smo si tudi sedanjo in muzejsko lekarno, ki velja za tretjo 

najstarejšo lekarno v Evropi. Po ogledu obeh znamenitosti smo se nekateri 

predali uživanju na toplem pomladanskem soncu, drugi pa so si ogledali in 

nekateri tudi kupili sladke razvade, ki jih ponuja samostanska čokoladnica. 

 
Kmalu je napočil čas za odhod proti domu. Polni nepozabnih vtisov z res 

enkratnega pohoda smo se odpeljali proti domu. Med vožnjo skozi 

Brestanico sta Milojka in Ivica obujali spomine na mlada leta, ki sta jih 

preživeli v tem kraju ob Savi. 

 
Taki pohodi, s kombinacijo veliko zanimivosti in čudovitega vremena, ti za 

vedno ostanejo v spominu. 

 
 

Martin Hočevar 
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h) KOBARIŠKA ZGODOVINSKA POT 

 
 

Vir fotografij: Pohodniški krožek. 

 
Začetek izleta je bil dokaj nenavaden, saj smo na avtobusni postaji pri 

Mercator centru »pozabili« pet pohodnikov. Hoteli smo pridobiti nekaj 

minut, a smo jih zaradi vračanja po pohodnike izgubili še več. Tudi na Veliki 

Loki ni šlo brez zapletov. Končno smo bili vsi zbrani. 
 

Minilo je šest let, odkar sem prvič šla na izlet s pohodniško skupino UTŽO 

Trebnje. Takrat sem za »nagrado« dobila nalogo, da opišem pot, vtise in 

počutje na pohodu. Za hojo po čudovitih zgodovinskih, kulturnih in naravnih 

spomenikih, ki jih lepo povezuje Kobariška zgodovinska pot, sem si to 

»nagrado« spet zaslužila. 

 
Po adrenalinski cesti, po kateri so na najmanj desetih semaforiziranih 

odsekih »rili«, kopali in »iskali zlato«, smo se mimo Logatca, Idrije in Mosta 

na Soči prebili do Tolmina. Pretegnili smo si otrple noge ter se po nujnih 

potrebah in kavici odpeljali do Kobarida. Spustili smo se do Napoleonovega 

mosta, od koder je bil izjemen pogled na turkizno Sočo. Prevozili smo most 

in se pri Kampu Koren izkrcali iz avtobusa. 

 
Učno pot smo začeli na prijetni makadamski poti, zaprti za promet. Preko 

travnika smo prišli do Soče in do označenega razcepa poti: lahko bi 

nadaljevali naprej ob Soči, a smo zavili desno navzgor in si sproti ogledali 

še ostanke italijanskih kavern in položajev iz 1. svetovne vojne. Celoten 

hrib je »preluknjan« z rovi, ki so služili kot skladišča, zaklonišča in 

prenočišča. Obe poti sta se kasneje zopet združili. Po široki poti smo nato 

prišli do mostu, ki precej zakriva slap Mali Kozjak. Za mostom se je pot 

zožila in postopoma smo se približali strugi potoka, ki jo obdajajo vse višje 

stene. Po slikoviti poti smo preko lesenih mostičkov kmalu prišli naravnost 

pred čudoviti slap Veliki Kozjak. (Kobariška zgodovinska pot, b. d.) 

 
Od slapu smo se vrnili k Soči, kjer smo pogumno prečili gugajočo se visečo 
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brv. Vzpeli smo se po stopnicah, ki so vodile v gozd. Tudi tu je potekala 

italijanska obrambna črta, zato smo se deloma sprehajali po strelnih jarkih. 

Višje smo prečkali glavno cesto Kobarid−Bovec in pot nadaljevali po strmih 

betonskih stopnicah proti Tonovcovemu gradu. Po prijetnem sprehodu, ki 

nas je kar precej ogrel, smo dosegli vrh griča z ostanki te poznoantične 

utrdbe. Odprl se nam je lep pogled na Kobarid in Kolovrat ter na začetek 

naše poti. (Kobariška zgodovinska pot, b. d.) 

 
Od gradu smo sledili Poti miru vse do velike italijanske kostnice s cerkvijo 

sv. Antona − opomin, spomin in počivališče več kot 7000 italijanskih 

vojakov. Fotografirali smo se za spomin in pohiteli do Kobariškega muzeja, 

ki smo si ga ogledali. Spoznali smo prizorišče srditih bojev med italijansko 

in avstro-ogrsko vojsko. Na 90-kilometrski fronti se je v dobrih dveh letih 

zvrstilo 12 soških bitk, v katerih je življenje izgubilo preko 300.000 vojakov 

različnih narodnosti. Kako nesmiselna je bila vojna. (Kobariška zgodovinska 

pot, b. d.) 

Okrepčilo po napornem dopoldnevu smo si privoščili v puntarskem mestu 

Tolmin. Pot domov nas je vodila mimo Nove Gorice. Bila je veliko bolj 

tekoča, predvsem pa brez semaforjev in zastojev. 

 
Še eno šolsko leto je za nami. Če se ozrem nazaj, bi težko rekla, kateri izlet 

je bil lepši. Vsak po svoje je bil zanimiv, poučen, predvsem pa nam je krepil 

telo in duha. 

 
Se vidimo v naslednjem šolskem letu! 

 
Milojka Vitez 

 

 
Vir: 

Kulturne znamenitosti: Kobariška zgodovinska pot. (b. d.). 

Dostopno na: http://www.slotrips.si/slo/kulturne-znamenitosti/trip/1075/Kobariska- 

zgodovinska-pot (pridobljeno 22. 8. 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.slotrips.si/slo/kulturne-znamenitosti/trip/1075/Kobariska-zgodovinska-pot
http://www.slotrips.si/slo/kulturne-znamenitosti/trip/1075/Kobariska-zgodovinska-pot
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6.16 ZAČETNI RAČUNALNIŠKI KROŽEK 
 

 

Vir fotografije: arhiv CIK Trebnje. 

 

 
Spadamo v tisto generacijo, ki še ni vešča dela z računalniki, zato smo se 

udeležili začetnega računalniškega krožka. Petega decembra 2019 se nas je 

zbralo 12 upokojencev. Z mentorico Katjo smo začeli »raziskovati«, kaj vse 

je možno delati z računalnikom. Med nami je bilo nekaj popolnih začetnikov, 

nekateri pa so osnovno znanje že imeli. 

Katja je bila z nami zelo potrpežljiva in razumevajoča, saj je v »stare glave« 

težje kaj spraviti kot v mlade. Spoznali smo delo z miško in s tipkovnico, 

kar je osnova za nadaljnje učenje. 

 
Potem je mentorico Katjo zamenjala Špela. Tudi z njo smo se zelo dobro 

razumeli. Ni ji bilo težko vsakemu posebej razložiti, česar ni razumel, in to 

včasih tudi večkrat. Veliko smo se naučili, od ustvarjanja map, pisanja 

opomnikov, vabil, iskanja na spletu, branja in pisanja elektronske pošte do 

prenašanja datotek s telefona na ključek in še kaj. 

 
Lepo smo se imeli, zato smo na krožek radi prihajali. Postali smo dobra 

družba »starih« znancev. Upamo, da se v naslednjem študijskem letu 

ponovno dobimo v nadaljevalnem krožku. Obema mentoricama se lepo 

zahvaljujemo za potrpežljivost in prijaznost. 

 
Nasvidenje jeseni! 

 
Anica Bevec 
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6.17 NADALJEVALNI RAČUNALNIŠKI KROŽEK 
 

 

Vir fotografije: arhiv CIK Trebnje. 

 
Pri nadaljevalnem računalniškem krožku smo obravnavali teme, primerne 

za vse udeležence, ki si želijo s pomočjo dostopa do informacij olajšati 

vsakdan. V letošnjem letu je krožek obiskovalo 12 udeležencev, s katerimi 

smo na spletu skupaj iskali informacije, ki jih največkrat potrebujejo. Naučili 

smo se poiskati vozne rede vlakov in napovednike filmov, preveriti 

dostopnost knjig v knjižnici, prelistati spletne letake živilskih in drugih 

trgovin ter poiskati primerljive izdelke na spletu. Osvežili smo tudi znanje, 

ki so ga udeleženci že pridobili, in ga v letošnjem letu še nadgradili. 

Krožek je potekal v sproščenem in prijetnem okolju. V sklopu krožka se 

nismo samo učili. Vedno smo našli še kako temo za pogovor in s tem še 

utrdili naše vezi in sodelovanje. Vse informacije in novosti so si vsi 

udeleženci pridno zapisovali in si zadali, da bodo na novo naučene vsebine 

sami vadili tudi po zaključku krožka. 

 
Krožek smo zaključili z lepimi vtisi in si obljubili, da se prihodnje leto zopet 

vidimo in se podamo na novo popotovanje po sledeh računalništva. 

 
 

Špela Sila 
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6.18 LIKOVNE USTVARJALNICE MOKRONOG 

 

Vir fotografije: arhiv CIK Trebnje. 

 
Člani likovno-ustvarjalnega krožka smo se srečevali vsak petek dopoldan v 

prostorih Društva upokojencev Mokronog - Trebelno. Pod budnim očesom 

profesorice Ane Cajnko so nastali unikatni izdelki, nad katerimi smo bili 

velikokrat presenečeni tudi ustvarjalci sami. 

 
V letošnjem študijskem letu nas je doletela dolžnost, obenem pa tudi čast, 

da smo ustvarjali simbolična unikatna darilca za jubilante UTŽO Trebnje. 

Nastale so domiselne sličice v tehniki kolaž/akril, polne pozitivne energije. 

 
Zadnja leta se v mesecu juniju udeležujemo tudi slikarskega ekstempora 

Mokronog - Trebelno, na katerem je bilo v preteklosti že nagrajenih nekaj 

izdelkov članov našega krožka. 

 
 
 

Renata Bukovec Kokalj 
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6.19 ROČNA DELA MIRNA 
 

 
 

Vir fotografije: krožek Ročna dela Mirna. 

 
Ker nimamo mentorice, ustvarjamo na podlagi lastnih idej, poslužujemo se 

različnih revij, ki so namenjene področju ročnih del. Odločile smo se in 

ustvarjale izdelke, ki bodo služili uporabi, ne pa nabiranju prahu v omari. 

 
Tako smo izdelovale božično-novoletne čestitke in okraske, vezle in 

izdelovale različne ogrlice. Čas smo posvetile tudi praznovanju osebnih in 

drugih praznikov. Druženje smo običajno zaključile vesele in zadovoljne, z 

željo po ponovnem snidenju. 

 
Krožek je potekal v prijetnih in ustreznih prostorih DU Mirna enkrat 

tedensko po 2 uri. Šolsko leto smo končale v upanju in želji po ustvarjanju 

in druženju tudi v šolskem letu 2019/2020. 

 
 

Marijana Povšič 
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6.20 AEROBIKA MIRNA 
 

 

Vir fotografije: krožek Aerobika Mirna. 

 
Šolsko leto 2018/2019 je minilo, s tem pa so se zaključile tudi ure rekreacije 

seniork DU Mirna, ki so hkrati članice UTŽO Trebnje. Krožek je potekal 

enkrat tedensko po eno uro v telovadnici OŠ Mirna. Bile smo vztrajne in 

prizadevne, kot lahko sklepam iz pohval naše mentorice, gospe Darje 

Krivec. Zavedamo se, da je rekreacija eden od dejavnikov zdravega načina 

življenja: prispeva k splošnemu zdravju in k dobremu imunskemu sistemu, 

pomaga pri uravnavanju teže, niža krvni tlak in izboljšuje prekrvavljenost 

telesa. 

 
Krožek smo zaključile zadovoljne in vesele, v upanju, da se srečamo tudi 

prihodnje šolsko leto, če nam bo zdravje služilo. 

 
Marijana Povšič 
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6.21 USTVARJALNI KROŽEK ŠENTRUPERT 

 

 
Letošnje študijsko leto smo začele zgodaj, saj smo konec septembra skupaj 

s članicami klekljarskega krožka in CIK Trebnje svoje izdelke razstavile v 

Mercator centru Trebnje. 

 
Uvodno srečanje smo imele prve dni oktobra. Že prvi teden smo sodelovale 

v medgeneracijskem projektu, saj smo otroke iz OŠ Trebnje učile kvačkanja 

in izdelovanja rož iz krep papirja. V novembru smo z otroki iz OŠ Mirna 

ustvarjale novoletne izdelke za njihov bazar. 
 

Vir fotografije: Ustvarjalni krožek Šentrupert. 

 
Leto je bilo bogato. Srečevale smo se vsako sredo v »našem« prostoru, v 

katerem se srečujemo že celih 10 let. Obletnico ustanovitve krožka smo 

obeležile februarja in se nostalgično spominjale svojih prvih srečanj. Zelo 

smo hvaležne Občini Šentrupert, da nam omogoča ustvarjanje v njihovem 

prostoru. 

 
Tako kot vsako leto smo pred prazniki ustvarjale izdelke, s katerimi smo 

polepšale domače prostore ali pa smo jih podarile svojim najdražjim. Tako 

smo pred začetkom adventa izdelale adventni venček, nato voščilnice, 

poigrale smo se tudi z izdelavo škatlice presenečenja, naredile smo si 

zapestnico in verižico, ustvarile nekaj pirhov in še in še. 

 
Naša srečanja so ustvarjalna in seveda družabna. Sproščen pogovor, klepet 

ob kavici in ustvarjanju je hrana za našo dušo. Polepšamo si tudi osebne 

praznike, novo leto, 8. marec in materinski dan. 

Letos se nam je pridružila še ena članica. Tako smo zapolnile prostor, ki 

nam je na voljo, zato medse žal ne moremo več sprejeti nobene članice. Na 

zadnjem srečanju smo si bile enotne – vidimo se v prvih dneh oktobra. Prav 

nobene dileme ni bilo o tem, ali bomo s srečanji nadaljevale. 

 
članice in mentorica Silva 
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6.22 ZGODOVINA UMETNOSTI SKOZI ČAS 
 
 

 
Vir fotografije: krožek Zgodovina umetnostni skozi čas. 

 
Program našega krožka v letu 2018/2019 je bil zelo pester. Obsegal je 

različne teme, ki so jih predstavili trije predavatelji: kustosinja Andrejka 

Vabič Nose, mag. Dušan Štepec in arheologinja Helena Fornazarič. Vsebino 

programa smo dopolnili s strokovno ekskurzijo na Primorsko. Nanjo smo se 

pripravili že na naših predavanjih, ko nam je posamezne objekte, ki smo si 

jih nato ogledali na Primorskem, predstavila naša predavateljica, kustosinja 

Andrejka Vabič Nose. V skupini nas je bilo 13, še vedno je največ žensk, 

imamo pa tudi enega moškega člana. 

 
TEME PROGRAMA: 

 
1. Odprtje razstave: »Zrcaljenje, maska ali bistvo?« 

2. Arhitektura antike – Helena Fornazarič 

3. Portret in avtoportret kot raziskovanje identitete s primeri – Andrejka 

Vabič Nose 

4. Ogled razstave slik slikarke Ivane Kobilce v Narodni galeriji – vodnica 

5. Arhitektura 1 – Dušan Štepec 

6. Vodstvo po začasni razstavi »Zrcaljenja« 

7. Kelti na območju nekdanje Občine Trebnje – Helena Fornazarič 

8. Arhitektura 2 – Dušan Štepec 

9. Arhitektura 3 – Dušan Štepec 

10. Vodstvo po razstavi del Ambroža Testena – kustosinja Margarita Šimat 

iz Zagreba, avtorica razstave 

11. Strokovna ekskurzija na Primorsko z ogledi: 

- Vipava: Lanthierijev dvorec 

- Štanjel: naselje, vrt, grad z razstavo del Lojzeta Spacala in Avgusta 

Černigoja 

- Cerje: Pomnik braniteljem slovenske zemlje 
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Leto 2017 je bilo namenjeno spoznavanju življenja in dela arhitekta Jožeta 

Plečnika. Tako so tega leta doma in v tujini, kjer je Plečnik delal, poglobljeno 

predstavili njegovo delo. Leto 2018 je ob 100-letnici Narodne galerije 

zasijalo s slikami, ki nam jih je zapustila najbolj znana slovenska slikarka, 

Ivana Kobilca. Najbrž vsi Slovenci poznajo vsaj njeno sliko Kofetarica, ki 

smo jo lahko videli v reklami za kavo, mnogi pa poznajo tudi njeno delo z 

naslovom Poletje. Na razstavi v Narodni galeriji, ki smo si jo ogledali vsi 

člani krožka, je bilo razstavljenih 130 del Ivane Kobilce, med njimi tudi 

veliko takih, ki so v zasebnih zbirkah in drugače javnosti niso dostopna. Od 

vodnice, ki nas je popeljala po razstavi, smo izvedeli mnogo zanimivosti iz 

slikarkinega ustvarjalnega življenja in dela. 

 
Da je bilo ozemlje nekdanje trebanjske občine že zdavnaj poseljeno s 

prebivalci, ki so se imenovali Kelti, nam je v zanimivem predavanju razkrila 

Helena Fornazarič. Kelti so nam zapustili veliko različnih predmetov, ki jih 

hranijo v muzejih pri nas in v tujini. Nam najbližji je Dolenjski muzej v 

Novem mestu, ki ga je vredno obiskati, ker hrani tudi predmete, ki so jih 

izkopali v Trebnjem in okolici. 

 
Tema s področja arhitekture nas je popeljala po območju nekdanje Občine 

Trebnje, kjer je ohranjenih kar nekaj kulturnih spomenikov iz pretekle 

stavbne dediščine, nad katerimi bdi Zavod za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije. Toda tudi ta ne more ohraniti objektov, če nam ostalim ni nič 

mar. Z bogato arhitekturno zapuščino nas je seznanil mag. Dušan Štepec, 

ki je imel tri zanimiva predavanja. Večkrat si ogledujemo velike stavbe iz 

preteklosti, kot so cerkve, gradovi in palače, premalo pa cenimo, kar so 

nam zapustili naši predniki. Slovenci bi morali biti ponosni na dve stavbi, ki 

sta vključeni v našo pokrajino: kozolec in čebelnjak. Kozolec je poznan po 

širšem slovenskem prostoru, pa tudi onkraj slovenske meje. Obstaja več 

različnih vrst kozolcev. Kozolce imajo verjetno še kje drugje na svetu, a ne 

toliko in ne takšnih, kot jih imamo pri nas. Kakšen je bil kozolec, je bilo 

odvisno tudi od premoženja lastnika, ki ga je dal postaviti. Nekatere 

tovrstne objekte si lahko ogledamo v Šentrupertu: s tamkajšnjo postavitvijo 

bodo kozolci vsaj še nekaj časa ohranjeni tudi za naše zanamce, saj sicer 

zelo hitro propadajo – narejeni so namreč iz lesa, ki je občutljiv material. 

Take stavbe, kot je čebelnjak, ki tudi pri nas izginja, pa nimajo nikjer na 

svetu, gre za unikat. Več ljudi bi morali seznaniti z vrednostjo obeh 

objektov, tako kozolca kot tudi čebelnjaka, saj pripomoreta k zanimivemu 

izgledu naše pokrajine. Nekaj kozolcev in čebelnjakov je sicer zaščitenih, 

drugi pa žalostno propadajo, ker so izgubili nekdanjo namembnost. Včasih 

je imela vsaka kmetija kozolec, mnoge pa so imele tudi čebelnjak. 
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V obdobju, ko smo imeli predavanja iz arhitekture, smo spremljali tudi 

aktualne razstave v naši galeriji, ki so bile prav tako zelo pestre in zanimive. 

 
Na zadnjem predavanju kustosinje Andrejke Vabič Nose smo se seznanili z 

nekaterimi arhitekturnimi spomeniki Primorske. Ta je bila tudi cilj naše 

letošnje zaključne ekskurzije, ki smo jo izvedli 25. aprila: najprej nas je 

popeljala v Vipavo. Tu stoji Lanthierijev dvorec, ki je bil nekoč v notranjosti 

ves poslikan s freskami. Po obnovi nas preseneča s freskami, ohranjenimi v 

dveh dvoranah, delno pa tudi na stopnišču. Barve so še vedno lepe, žive, 

motivi so rastlinski. Zelo izstopajoč je poslikan leseni strop, na katerem se 

kot motiv pojavijo tudi okrogle potice. Pohvalno je, da je dvorec po obnovi 

zaživel, saj ima novogoriška univerza v njem tri fakultete in raziskovalne 

laboratorije. Pot nas je iz Vipave popeljala v znameniti Štanjel, ki je svojo 

podobo dobil po načrtih arhitekta Maksa Fabianija. Slednji je tu med obema 

vojnama tudi živel, bil pa je sodobnik arhitekta Jožeta Plečnika. Med 1. 

svetovno vojno je bila na tukajšnjem gradu vojaška bolnišnica, med 2. 

svetovno vojno pa je bil kraj delno požgan, grad pa precej porušen. Štanjel 

so začeli obnavljati v 60. letih prejšnjega stoletja, obnova pa še vedno traja. 

V gradu smo lahko občudovali dela Lojzeta Spacala, ki je zelo poznan po 

svojih grafikah in ima tukaj stalno razstavo. Razstavljene so bile tudi slike 

Avgusta Černigoja. Razstava slik je dopolnjena še z izbranimi pesmimi 

Srečka Kosovela. Ob predstavitvi kraške hiše v Štanjelu, v kateri so 

razstavljeni pohištvo, oprema in orodje, smo spoznale, kako preprosto in 

trdo je bilo življenje naših prednikov. Mnogi razstavljeni predmeti pričajo 

tudi o iznajdljivosti ljudi, ki so si znali pomagati celo v obdobjih velikih težav 

zaradi pomanjkanja vode. Ogleda vreden je tudi dobro ohranjeni Ferrarijev 

vrt, ki leži na vzpetini, izven obzidja. Namenjen je bil sprostitvi, tako je tudi 

oblikovan, saj vključuje vodo in zelene rastline, med katere nas popeljejo 

sprehajalne poti. Ekskurzijo smo zaključili z ogledom spomenika braniteljem 

slovenske zemlje na Cerju. Stoji na vzpetini, viden je že od daleč in tudi 

arhitekturno je zelo lepo oblikovan. V vsakem nadstropju je predstavljeno 

pomembno obdobje slovenske zgodovine. Zgornje nadstropje je razgledna 

ploščad, s katere je lep razgled na bližnjo in daljno okolico, simbolizira pa 

pogled v prihodnost. 

 
Z ekskurzijo smo zaključili naše zanimivo študijsko leto. Veselimo se 

presenečenj v prihodnjem. 

 
 

Veronika Gričar 
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6.23 ZDRAVILNA ZELIŠČA ŠENTLOVRENC 
 

 

Vir fotografije: krožek Zdravilna zelišča Šentlovrenc. 

 

 
Po nekaj letih premora je v Šentlovrencu spet začel delovati zeliščarski 

krožek Univerze za tretje življenjsko obdobje Trebnje, tokrat z mentorico, 

zeliščarico Jožico Bajc Pivec. Člani krožka so se srečevali enkrat mesečno v 

prostorih turistične kmetije Kazina. Obravnavali so različne zeliščarske 

vsebine: od spoznavanja posameznih rastlin do učenja pravilnega 

nabiranja, čiščenja in shranjevanja ter tudi uporabe zdravilnih zelišč. 

Podrobneje so spoznali belo omelo in se naučili, kako v domači kuhinji 

izdelati zeliščno mazilo. Ker je v današnjem času v porastu sladkorna 

bolezen, so na enem od srečanj udeleženci krožka izvedeli tudi, s katerimi 

rastlinami in kako si lahko sami pomagajo v boju proti njej, predvsem 

preventivno in na začetku, ko je bolezen še obvladljiva. 

 
Predviden je bil tudi sprehod v naravi s spoznavanjem zdravilnih rastlin »v 

živo«. Ker je bilo vreme slabo, je mentorica Jožica zdravilne rastline nabrala 

na svojih travnikih. Tako so udeleženci zdravilne rastline spoznavali kar iz 

zeliščaričine košare. Na zadnjem srečanju je skupini vreme spet ponagajalo, 

zato so udeleženci poslušali predavanje o pomoči z zdravilnimi rastlinami 

pri povišanem holesterolu. 

 
Udeleženci krožka so se odločili, da ob zaključku srečanj mentorico Jožico 

Bajc Pivec obiščejo na njeni domačiji. Med sprehodom po vzorčnem 

zeliščnem vrtu bodo spoznali posamezna zelišča, jih otipali, povonjali, 

nekatera pa tudi okusili. 

 
Druženje v zeliščnem krožku je vsem prineslo obilo novih znanj. Ostalo je 

še veliko zanimivih zeliščarskih področji. Mogoče za naslednjo sezono? 

 
Jožica Bajc Pivec 
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7. POPOTNE MALHE 

 
V letošnjem študijskem letu so bile organizirane tri Popotne malhe, in sicer: 

- Zgodbe s Solčavskega (30. 10. 2018), 

- Plečnikova Ljubljana (27. 11. 2018), 

- Zaključna Popotna malha: Skrite lepote pod Bočem (16. 4. 2019). 

 
7.1 ZGODBE S SOLČAVSKEGA 

 

Vir fotografije: https://www.solcava.si/ 

 
Prva Popotna malha v tem študijskem letu je bila 30. oktobra 2018. 

Popeljala nas je na Solčavsko, k manj znanim, a izjemnim zgodbam 

tamkajšnjih krajev in ljudi. Na manjšem avtobusu nas je bilo 20. Tega izleta 

smo se kljub slabi vremenski napovedi vsi skupaj z vodičko Majo resnično 

veselili, ker v te kraje ne zahajamo pogosto. 

Po jutranji kavici smo si nameravali ogledati muzejski zbirki Potočka zijalka, 

arheološko najdišče, staro 35.000 let, in Zdravje bolnikov, ki priča o 

pretresljivi zgodbi o Vidu Strgarju - Fidi (1836–1922). Nato smo nameravali 

v Centru Rinka spoznati življenje na Solčavskem nekoč in danes, se 

odpeljati na razgledni oder Solčavskega, na Solčavsko panoramsko cesto, 

obiskati gorsko cerkvico Sv. duha in okusiti vodo iz zdravilnega izvira kisle 

vode, ki je eden redkih na Slovenskem. Popotno malho smo nameravali 

zaključiti na visokogorski kmetiji in tam spoznati zgodbo kmetije z mogočno 

stavbno dediščino. 

 
Na poti med Lučami in Solčavo smo se ustavili ob reki Savinji in si ogledali 

Iglo. To je »zanimiv skalni samotar, ki je že od leta 1948 zavarovan kot 

naravni spomenik« (Občina Luče: Igla, b. d.). Stoji »v najožjem delu 

soteske, ki jo je Savinja vrezala med strma pobočja Raduhe in Dleskovške 

planote. Štirideset metrov visok skalnati obelisk od matične stene loči 2 

metra široka razpoka, ki spominja na šivankino uho. Skozi to špranjo je vse 

do leta 1894, ko so ob rečni strugi zgradili cesto, vodila edina pešpot do 

Solčave.« (Občina Luče: Igla, b. d.) 

http://www.solcava.si/
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Solčava je majhna starodavna alpska vas, umeščena v ozko in globoko 

dolino reke Savinje v Zgornji Savinski dolini, v naročju Kamniško-Savinjskih 

Alp in Karavank. Ime Solčavsko predstavlja geografsko zaključeno območje 

Občine Solčava, najredkeje naseljene slovenske občine. V občini so štiri 

naselja: Solčava, sedež občine, Robanov Kot, Logarska Dolina in Podolševa. 

Ljudje so že od nekdaj zelo povezani z naravo, večina jih živi na 50 

visokogorskih kmetijah, v ozkih dolinah pa je prostora le za nekaj hiš. 

Polovica Solčavskih kmetij se nahaja nad 1000 metri nadmorske višine, v 

občini pa leži tudi najvišje ležeča slovenska kmetija. (Dokument 

identifikacije investicijskega projekta – DIIP, 2018) 

 
Center Rinka v vasi Solčava je večnamensko središče za trajnostni razvoj 

Solčavskega. Je turistično-informacijska točka za obiskovalce Solčavskega. 

Ponuja številne vsebine, ki odstirajo pogled na izjemne naravne in kulturne 

vrednote Solčavskega. (Dokument identifikacije investicijskega projekta – 

DIIP, 2018) 

 
V kletnih prostorih centra je urejena turistično-informacijska točka za 

obiskovalce Solčavskega. Osrednji prostor centra predstavlja 

večnamenska dvorana za multimedijske predstavitve, predavanja, 

izobraževanja, seminarje, delavnice, gostujoče razstave ali manjše kulturne 

prireditve. »Okrog dvorane je speljana krožna stalna razstava o življenju 

in naravi Solčavskega z naslovom Solčavsko – sprehod v naročje 

Alp, ki nas popelje na sprehod iz prabivališča v hišo, na dvorišče k lesu in 

ovcam, v gozd, k potoku, na gorsko trato, do skal in v gore.« (KK Komenda 

– Izlet članov Konjeniškega kluba Komenda: Obisk Solčavskega, 2016) 

 
V pritličju Centra Rinka je razstavno-prodajni prostor za izdelke s 

Solčavskega in iz širšega okolja. 

 
Po končanem ogledu Centra Rinka je začelo deževati, postajalo je vedno 

hladneje. Načrtovane ogledne točke so bile brez elektrike, tako da naši 

ogledi niso bili možni. Z vodičko Majo smo se dogovorili, da se zapeljemo 

do slapa Rinka v Logarski dolini, in če bo volja, se bomo do njega tudi 

sprehodili. Med vožnjo se je vreme še poslabšalo in neurje se je hitro širilo. 

Ni nam bilo do sprehoda v takih vremenskih pogojih. Naša Popotna malha 

se je tako – tokrat prvič po nekaj letih – zaključila z neizvedenim 

načrtovanim programom. 

 
Milica Korošec 
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Viri: 

Občina Luče: Igla. (b. d.). Dostopno na: https://www.luce.si/objava/75533 (pridobljeno 

23. 8. 2019). 

 
Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP. (2018). Dostopno na: 

https://www.nazarje.si/files/other/news/96/148113DIIP- 

Skupaj%20za%20varni%20jutri%20.pdf (pridobljeno 23. 8. 2019). 
 

Konjeniški klub Komenda – Izlet članov Konjeniškega kluba Komenda: Obisk Solčavskega. 

(2016). Dostopno na: http://kk-komenda.si/31-konjeniski/konjeniske-novice/281-vabilo- 

na-enodnevni-izlet-kk-komenda-solcavsko-logarska-dolina (pridobljeno 23. 8. 2019). 

 

 

7.2 PLEČNIKOVA LJUBLJANA 
 

 

Vir fotografije: Igor Zaplotnik. 

 

 
»Plečnikova Ljubljana,« preberem na internetni strani CIK oz. UTŽO 

Trebnje. Danes je nedelja. Razmišljam, kako je za Popotno malho običajno 

premalo prijav. Najbolje, da člane še enkrat povabim na tole raziskovanje. 

Članom UTŽO Trebnje pošljem e-mail, da jih opomnim, naj ne pozabijo na 

prijavo. »Tudi sam se jutri prijavim,« sklenem. 

 
Pred tečajem angleščine sem skočil do Nike, da ji povem, da kasneje pridem 

plačat prispevek za Popotno malho. »Žal,« mi je odgovorila, »avtobus s 30 

sedeži je poln.« No, pa je šel moj Plečnik po gobe. »Bom pač ostal doma,« 

sem si mislil. Med vožnjo domov pa mi je Nika sporočila, da se je sprostil 

sedež, tako da se ogleda Plečnikove Ljubljane lahko udeležim. »Hvala, 

Nika,« sem pomislil in se veselil torka. 

 
Z Maričko sva v avtobus vstopila na Mirni. V njem sta že bili vodnica Maja 

Kos in predsednica UTŽO Trebnje. Ostali potniki so se nam pridružili na 

https://www.luce.si/objava/75533
https://www.nazarje.si/files/other/news/96/148113DIIP-Skupaj%20za%20varni%20jutri%20.pdf
https://www.nazarje.si/files/other/news/96/148113DIIP-Skupaj%20za%20varni%20jutri%20.pdf
http://kk-komenda.si/31-konjeniski/konjeniske-novice/281-vabilo-na-enodnevni-izlet-kk-komenda-solcavsko-logarska-dolina
http://kk-komenda.si/31-konjeniski/konjeniske-novice/281-vabilo-na-enodnevni-izlet-kk-komenda-solcavsko-logarska-dolina
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postajah do Ivančne Gorice, kjer se je avtobus napolnil. Dve članici sta se 

nam pridružili na prvem ogledu Plečnikovega ustvarjanja, pri cerkvi v Črni 

vasi na Barju. Gospod župnik Simončič, ki je bil dolgo župnik v Šentrupertu, 

nas je prijazno sprejel in razložil vse o cerkvi. 

 
Hladno je bilo. Burja je »pometala« po Barju in nas spravila v nejevoljo. Ko 

smo se želeli odpeljati do hiše arhitekta Plečnika v Trnovo, avtobus ni vžgal, 

vendar smo ga po nekajkratnem porivanju po parkirnem prostoru ob cerkvi 

le oživili. Zmagali smo. Naš naslednji postanek je bil torej v Trnovem. 

Arhitekt Plečnik in župnik Fran Saleški Finžgar sta bila soseda. Ob priliki je 

Finžgar predlagal Plečniku, naj naredi načrt za ograjo med njunima 

vrtovoma. Načrta ni in ni bilo. »Delam na tem,« je Plečnik zagotovil 

Finžgarju. Načrta pa od nikoder, dokler Plečnik po nekaj letih le ni obiskal 

Finžgarja in mu povedal, kakšen je njegov načrt za ograjo. »Ograja med 

nama ni potrebna. Tole bova podrla in opustila misel na kakršno koli ograjo 

med nama.« Tako se je tudi zgodilo. 

 
V bližini Križank smo izstopili iz avtobusa in se na vogalu Križank, na Trgu 

francoske revolucije, srečali z vodičko, ki nam je razkazala Križanke, 

Narodno in univerzitetno knjižnico, ureditev bregov Ljubljanice ter 

Tromostovje in Čevljarski most. 

 
Utrujeni in premraženi smo se »podprli« s kuhančkom, z malico iz popotne 

malhe ali pa s kakim toplim obrokom v kateri izmed mnogih pripravljalnic 

hrane na območju tržnice ob Ljubljanici. Okrepčani in zvedavi smo se 

odpeljali naprej v Šiško. Naša naslednja postaja je bila Župnijska cerkev sv. 

Frančiška Asiškega, kjer nas je sprejel pater Gregor Kos, župnik, vikar. 

Hvaležen sem mu za predstavitev te znamenite Plečnikove cerkve. 

 
Čakala nas je še zadnja postaja: kraj, kjer se vse zemeljsko konča in se 

prične naše dolgo potovanje v neskončnost. Žale. Plečnik si je prostor za 

zadnje slovo zamislil tako, da svojci za poslovilni obred pokojniku lahko 

najdejo primerno kapelo. 

 
Prevzeti nad videnim in vsak s svojimi mislimi o Plečniku in Ljubljani smo 

se vrnili domov. Gospa Maja Kos nas je vodila in nam ves čas predajala 

svoje védenje o Plečniku in Ljubljani. Hvala, gospa Maja. 

 
 

Igor Zaplotnik 
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7.3 SKRITE LEPOTE POD BOČEM 

 
Jutranje sonce je kar ponujalo lep dan. Ravno prav za naše zadnje 

potepanje v tem študijskem letu. Odpravili smo se pod Boč, pod čudovito 

zeleni najvzhodnejši del Karavank, pod »štajerski Triglav«, kot ga tudi 

imenujejo. 
 

Vir fotografije: Silva Mežnar. 

 

 
Z manjšim avtobusom, ki ga je vozil voznik Rado, in pod skrbnim vodstvom 

vodičke Maje smo se skozi Boštanj odpeljali manj znani Štajerski naproti. 

Skozi vas Žiče in nato preko doline svetega Janeza Krstnika nas je pot 

pripeljala do Žičke kartuzije. V čudovitem, tihem predelu doline si je 

štajerski mejni grof Otokar III. zadal nalogo, da bo ustanovil domovanje 

menihov iz Velike kartuzije na Francoskem. Menihi so leta 1160 pričeli z 

gradnjo večine poslopij. Žička kartuzija je bila najstarejša med štirimi 

kartuzijami na slovenskih tleh. 

 
Veliki kompleks Žičke kartuzije je deloval vse do leta 1782, ko je takratni 

cesar Jožef II. z dekretom ukinil njeno delovanje. Stavbe so začele 

propadati. V zadnjem desetletju so pričeli z obnovo stavb in življenje se je 

v samostanske prostore spet vrnilo. Tako so v obnovljenem zgornjem delu 

gospodarskega poslopja danes na ogled štiri stalne razstave o zgodovini 

kartuzije, v Otokarjevi peninski kleti v miru zorijo penine konjiškega Zlatega 

griča. Pod oboki Žičke kartuzije mojster lončarjenja prikazuje svojo obrt, v 

zeliščni lekarni pa se skriva zakladnica zeliščnih napitkov in zdravilnih 

pripravkov. V Žički kartuziji deluje tudi najstarejša gostilna, Gostilna Gastuž 

iz leta 1467, ki svojim gostom ponuja samostanske jedi. 

 
Zapustili smo mirno in tiho dolino in se odpeljali v ljubko vasico Križeča vas. 

Vse imajo: gostilno z dobro hrano, kar smo preizkusili z lastnimi 
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brbončicami, delujoč mlin na veter, lastno pekarno kruha in veliko (tudi 

evropskih) nagrad za najbolj urejeno vasico. 

 
Dobro razpoloženi po okusnem kosilu smo se odpeljali v sosednjo vas, kjer 

se nahaja učni center za samooskrbo, ki ga vodi prof. ddr. Ana Vovk. V dveh 

urah vodenega ogleda njenega posestva smo spoznali različne vrste gred in 

njihove prednosti, pripravo komposta, način pridelave zelenjave in drugih 

vrtnin ter si na koncu ogledali zemljanko in bivalno jutro. Predvsem pa smo 

občudovali njeno neizmerno energijo. Prav nalezli smo se je in si želeli, da 

bi je s seboj lahko odnesli še več. 

 
»Oboroženi« z novimi znanji smo se odpeljali v Studenice, še en miren 

predel, kjer v tišini in miru stojita nekdanji ženski samostan in prečudovita 

cerkev. Skupaj predstavljata najdragocenejši spomenik romanike na 

Slovenskem. 

 
Koliko lepega smo doživeli v tem dnevu! Dobro razpoloženi smo se odpeljali 

proti domu in si želeli, da bi bilo na taki ekskurziji več udeležencev. 

 
Silva Mežnar 
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8. DRUGE AKTIVNOSTI 

 
8.1 PREDSTAVITEV CIK IN UTŽO TREBNJE 

V MERCATOR CENTRU TREBNJE 

Osemindvajsetega septembra 2018 smo se skupaj s CIK Trebnje predstavili 

v Mercator centru Trebnje. Mimoidoči so občudovali izdelke članic 

Klekljarskega krožka in Ustvarjalnega krožka Šentrupert. 

 
8.2 PREDNOVOLETNA PRAVLJICA 

UTŽO Trebnje so 1. decembra na stojnici v Mestnem parku Trebnje 

predstavili člani Likovno-ustvarjalnega krožka Trebnje. Skupaj so dočakali 

prižig lučk in začeli s prednovoletno pravljico. 

8.3 POČASTILI SMO 

 
Tudi letos smo počastili slovenski kulturni praznik, 8. februar, in mednarodni 

dan žena, 8. marec. 

 
 

a) OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 
 

Gospod Jože Zupan je na prireditev povabil dr. Slavko Kavčič, slovensko 

gospodarstvenico in univerzitetno profesorico, rojeno na Grmadi pri 

Trebnjem. Žal povabljene gostje na dan prireditve ni bilo. Gospod Zupan je 

o njej zato povedal nekaj besed, naše Brenkice pa so v čast kulturnemu 

prazniku zaigrale in zapele. 

 

b) OB MEDNARODNEM DNEVU ŽENA IN MATERINSKEM DNEVU 

 
 

Gospa Maja Kos je ob mednarodnem dnevu žena k nam povabila gospo 

Marjeto Keršič Svetel. Vsi se je spominjamo iz čudovitih oddaj Gore in ljudje. 

Je živahna sogovornica brez dlake na jeziku, prijetna in spontana. Vsi smo 

uživali v dveh urah pogovora, pa tudi ob nastopu otrok iz Vrtca Mavrica 

Trebnje. Članice Likovno-ustvarjalnega krožka Trebnje so ob tej priložnosti 

prisotnim podarile tudi prisrčno darilce. 
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c) ZAKLJUČEK KOLEDARSKEGA LETA 

 
 

Tudi člani UTŽO Trebnje smo se poslovili od starega leta. Sprejeli so nas v 

Domu starejših občanov Trebnje, kjer smo letu, ki se je poslavljalo, postavili 

piko na i. V kulturnem programu so nastopili otroci iz Vrtca Mavrica Trebnje 

in plesna skupina Ajda. 

 
Leto 2018 si bo 22 naših članov še posebej zapomnilo, saj so v knjigi 

življenja obrnili nov list: praznovali so pomemben osebni jubilej, 80, 70 oz. 

60 let. Zaželeli smo jim veliko zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva ter 

jih obdarili z darili, ki so jih naredile članice ustvarjalnega krožka iz 

Mokronoga. 

 

 

 
 

                                                     Vir fotografije: Arhiv CIK Trebnje. 
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9. PROGRAM ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 

 
V študijskem letu 2019/2020 bo program potekal po urniku, sprejetem na 

sestanku upravnega odbora. Ob torkih se bomo srečevali na delavnicah v 

prostorih CIK Trebnje, 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 UTŽO Trebnje prejeli ob 

začetku novega študijskega leta, vseskozi pa bo dostopen tudi na spletni 

strani UTŽO Trebnje, na oglasni deski v prostorih 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 na posameznika. 

 
Iz bogate ponudbe krožkov in krajših delavnic bodo člani lahko izbrali 

dejavnost, ki jih najbolj zanima. Že ustaljeni krožki bodo nadaljevali s 

svojim delovanjem. Razpored aktivnosti po krožkih bomo objavili na spletni 

strani UTŽO Trebnje. Udeležence bomo obveščali tudi na torkovih 

delavnicah ipd. Vse, ki jih zanimajo dejavnosti v krožkih, vabimo k vpisu, 

saj je pri 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 I, II, VI, VIII, X 

- nemščina – začetni tečaj 

- nemščina – nadaljevalni tečaj 

 
2. ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU: 

- plesne skupine Nasmeh, Ajda, Mavrica 

- vokalno-instrumentalna skupina Brenkice 

- pohodništvo 

- rekreacija – Trebnje 

- aerobika – Mirna 

- nordijska hoja 
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3. USTVARJALNICE: 

- likovno-ustvarjalni krožek – Trebnje 

- ustvarjalni krožek – Šentrupert 

- ročna dela – Mirna 

- ustvarjalni krožek – Mokronog - Trebelno 

 
4. KLEKLJANJE – nadaljevalni tečaj – Trebnje 

 
5. RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE – 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. 
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10. ČLANI PIŠEJO 

 

Tilka Gorenc 

S PRIJATELJI 

 

Kaj bi dali za to, 

da bi se času ne mudilo tako. 

Komaj dogodkom med letom sledimo, 

se že novega leta veselimo. 

 
Skoraj nas vse 

je že dohitela jesen, 

zato se kar bojimo, 

da v objemu zime se zbudimo. 

 
Še dobro, da vesela družba smo 

in se ne damo kar tako. 

Vztrajno pojemo, osvajamo korake, 

spremljajo nam jih muzikantje. 

 
Nekateri v tem času praznujejo, 

vsem želimo, da se imajo lepo. 

Ne le v tem mesecu, 

naj naslednja leta z obiljem postrežejo. 

 
Božično-novoletni čas 

vnese nekakšen nemir med nas, 

čustva in spomine, lepe in zle. 

Kar vrinejo se, ampak hvala, da žive. 

 
Naj mlado leto bo bogato, 

zdravje naj varuje, ki je zlato, 

poleg naj bo še prisotna sreča, 

to nagrada bo največja. 
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Tilka Gorenc 

 
SPOMINI 

 

Spomini nastajajo, 

spomini ostajajo, 

spominov se veselimo, 

s spomini živimo. 

 
Težko jih je pozabiti, 

na novo vzljubiti, 

rane skele, 

čeprav v ljubezni vzbrste. 

 
Čas pa hiti 

ne glede na skrbi, 

nimaš moči, 

da prekinil ga bi. 

 
Nit življenja tanjša se, 

bolečina s spomini pomeša se, 

duša pa močno hrepeni, 

da spomini spet oživeli bi! 
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Tilka Gorenc 

TO JE ZDRAVILNI ČAJ 

 

V vseh mesecih leta roža cveti 

in vsaka zdravi vse ljudi. 

Kadar jo pravi bolnik dobi, 

lahko prav hitro ozdravi. 

 
Ozdravi žalost, čustva in ljubezen, 

kar ima kdo za bolezen. 

Topla roka in skodelica čaja 

še tako bolnemu hitro pomaga. 

 
Obstajajo različni čaji, 

mazila, kapljice, obliži. 

Za topel dom in mir v hiši 

pa zdravilo na ime »ljubezen« sliši. 

 
Skrbno nabrana je rožica ta, 

ki fant ali mož jo svoji ljubljeni da. 

V njej so vse želje in sreča doma, 

kar jih premore ljubezen srca. 

 
Zatorej ljubezen tisto pravo je, 

ki ozdravi vse gorje. 

Naj živi ljubezen, naj rožice cveto, 

da vsem ljudem na svetu bo lepo! 
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Vida Kačičnik 

ZEMLJICA MOJA 

Zemljica moja ljuba, 

čas mojega odhoda 

se s hitrimi koraki približuje. 

Mirna, spokojna ga pričakujem. 

A predno odidem, 

bi rada s tabo malo pokramljala. 

Najprej, prosim, oprosti, 

če kdaj sem te užalostila, 

če kdaj ravnanje moje ni bilo ti v prid, 

nisem znala, nisem zmogla. 

Zemljica moja, tisočkrat hvala 

za sad, ki si ga rodila, darovala. 

Tisočkrat hvala za obilje sreče, 

ki si mi jo dajala ob svitu, 

ko sem se bosih nog sprehodila po tvojih rosnih tleh, 

te občudovala in božala s srcem in z očmi. 

Obilo cvetja si mi podarila, 

si z njim v jutru ranem 

pesem na usta mi zvabila. 

In koliko pticam, čebelicam 

in mnogim drugim živalicam si hrano ponudila, 

jih meni in rastlinam v pomoč privabila. 

Tvoj bogati dar družini moji preživeti je pomagal. 

Sem tudi žalostna bila, 

a temu ti kriva nisi bila. 

Sem hitro vzroke našla, 

bilo jih je preveč, 

da kos bi jim bila. 

Ob tebi mladostno sem se počutila, 

dokler me leta niso opozorila, 

da delo, zame prenaporno, 

prepustiti morala bom mlajšim. 

Zemljica moja ljuba, še enkrat hvala. 

Prosim te, dovoli, da v tvoje grudi 

k počitku večnemu me položijo. 

A tebi želim pridne roke, 

ki bodo s srcem sejale in žele. 
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Vida Kačičnik 

SREČA 

 
Sreča v ednini je večkrat žalost kot sreča. 

Sreča v dvojini – o njej bi se dalo pisati 

verze, romane, toliko vsega, 

da bi še žalost zraven bila. 

A sreča v množini, 

ta sreča najbolj je prava, 

ko srečni so vsi, 

oče, pa mama in otroci, se ve, 

pa soseda in sosed in vsa otročad, 

v soseščini, v vseh krajih, 

po domovini in tudi v tujini. 

Sreča v množini je sreča vsega sveta. 

A, žalost vseh žalosti, 

te sreče vsak ne pozna. 

Preveč je ljudi, ki sreče nikoli ne srečajo, 

življenje bedno začnejo in končajo. 

Zato prosim, ljudje, 

negujmo vsi srečo 

zase, za vse ljudi sveta, 

da močna izpodrinila bo žalost, trpljenje, 

da sreče bo za vse, 

ne le zame, zate. 
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11. CENTER MEDGENERACIJSKEGA UČENJA 

TREBNJE IN VEČGENERACIJSKI CENTER DOLENJSKE 

IN BELE KRAJINE – VGC MARELA 
 

 
V sklopu dejavnosti Univerze za tretje življenjsko obdobje Trebnje smo že 

pred leti začeli z razvojem, s promocijo in z izvedbo dejavnosti 

medgeneracijskega sodelovanja in učenja. V ta namen smo ustanovili 

Center medgeneracijskega učenja Trebnje, ki smo ga leta 2018 

nadgradili s projektom Večgeneracijski center MARELA. 

 
Dejavnosti potekajo v obliki enkratnih delavnic, krožkov ali obsežnejših 

tečajev na območju občin Mirna, Mokronog - Trebelno, Šentrupert in 

Trebnje. Skupaj z različnimi partnerji smo pripravili in izvedli vsebine s 

področja učenja, aktivnega preživljanja prostega časa, svetovanja in 

povezovanja različnih ciljnih skupin (mladi, delovno 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 ter različne ustvarjalnice in druge delavnice za razvijanje ročnih 

spretnosti, osvajanje aktualnih znanj, prenos veščin med generacijami in 

aktivno preživljanje prostega časa. Program smo izpeljali s pomočjo članov 

UTŽO Trebnje, ravnateljev in učiteljev osnovnih šol, vzgojiteljev lokalnih 

vrtcev in zunanjih sodelavcev. K sodelovanju smo povabili tudi Center za 

krepitev zdravja, ki deluje v okviru ZD Trebnje. 

 
V šolskem letu 2018/2019 smo izvedli 33 delavnic, ki se jih je udeležilo 

skoraj 1.100 udeležencev (tako starejših kot tudi mlajših). Delavnice CMU 

Trebnje in VGC Marela so potekale na območju občin Trebnje, Mokronog - 

Trebelno, Šentrupert in Mirna. 

 
Z aktivnostmi medgeneracijskega učenja, mreženja in povezovanja 

različnih generacij bomo nadaljevali tudi v prihodnje. 
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V šolskem letu 2018/2019 smo izvedli naslednje aktivnosti: 
 
 

 
Datum izvedbe 

 
Delavnica 

 
Izvajalec 

4. 10. 2018 
Mladi za dediščino – mladi oživljajo 

kulturno dediščino 

Ana Cajnko, Majda Miklič, Dragica 
Hazdovac, Silva Mežnar, Irena 
Višček, Hema Bizjak, Vida Končina 

5. 9. 2018–31. 8. 2019 Moje veščine – VDC računalništvo 
 

Jasmina Pakiž 

6. 9. 2018–31. 8. 2019 Digitalna doba – naš izziv 
 

Jasmina Pakiž 

12. 9. 2018–31. 8. 2019 Računalništvo Šentrupert 
 

Jasmina Pakiž 

13. 9. 2018–31. 8. 2019 Računalništvo Mirna Jasmina Pakiž 

17. 9. 2018–31. 8. 2019 Računalništvo Mokronog Jasmina Pakiž 

19. 9. 2018–31. 8. 2019 Računalništvo Veliki Gaber Jasmina Pakiž 

5. 10. 2018–31. 8. 2019 Učenje slovenskega jezika Jasmina Pakiž 

27. 11. 2018 Ne bodi ovčka na internetu Tina Herceg 

28. 11. 2018 
Delavnica z naslovom Novoletni 

okraski 
Silva Mežnar 

5. 12. 2018, 12. 12. 2018 Praznična ustvarjalnica 
 

Majda Miklič 

12. 12. 2018 
Izštekani najstniki in starši, ki 

štekajo 
Leonida in Albert Mrgole 

8. 1. 2019 Ali sem na internetu ogrožen? Tilen Dominko 

17. 1. 2019 Zdravo živim Tjaša Kotar, CKZ ZD Trebnje 

14. 1. 2019 
Zasvojenosti s sodobnimi 

tehnologijami 

 

Eva Koprivc (safe.si) 

25. 1. 2019 Spletni bonton 
 

Tina Herceg (safe.si) 

14. 2. 2019, 7. 3. 2019 Preizkus fizičnih sposobnosti CKZ ZD Trebnje 

6. 3. 2019 Srečal sem slovenskega literata Boštjan Gorenc Pižama 

15. 3. 2019 Tehnike sproščanja dr. Sabina Prah, CKZ ZD Trebnje 

20. 3. 2019 Prikličimo pomlad Ustvarjalni krožek UTŽO Trebnje 

4. 4. 2019 Zdravo jem Zdravstveni dom Trebnje 

10. 4. 2019 Štartaj, Slovenija Žana Močnik in Karmen Meze 

13. 5. 2019 TVU: Pridi na jezikovni aperitiv Vesna Gorenc Kulovec 

14. 5. 2019 TVU: Predstavitev HumanUP Združenje HumanUP 
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14. 5. 2019 TVU: Delavnica LinkedIn Andro Goblon 

14. 5. 2019 TVU: Človek vs. pametni telefon Urban Gabrijel 

15. 5. 2019 TVU: Žur za vso družino CIK Trebnje 

16. 5. 2019 TVU: Vroča salsa Plesno društvo Salson 

16. 5. 2019 TVU: Kakovost ustvarjamo vsi Kristina Jerič 

17. 5. 2019 TVU: Drugačen športni dan CIK Trebnje 

18. 5. 2019 TVU: Izdelaj svečko dišečko Eva Nina Cajnko 

17. 5. 2019 Slovenska arhitektura Mitja Drčar 

23. 5. 2019 Varna raba interneta Klavdija Prosenc Zemljič 

 

 

 

Vir fotografij: arhiv CIK Trebnje. 



84  

11.2 PROGRAM DELA CMU TREBNJE IN VGC MARELA ZA 

ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 
 
 

 
Datum izvedbe 

 
Delavnica 

vsak četrtek Digitalna doba – naš izziv 

1-krat tedensko Moje veščine – VDC računalništvo 

vsak 2. ponedeljek 

v mesecu 
Računalništvo Šentrupert 

vsak 2. torek v 

mesecu 
Računalništvo Mirna 

vsak 2. četrtek v 

mesecu 
Računalništvo Mokronog 

vsak 2. sreda v 

mesecu 
Računalništvo Veliki Gaber 

2-krat tedensko Delavnice s področja aktivnega in zdravega staranja 

3-krat tedensko Izobraževalne in praktične delavnice pridobivanja novih veščin in kompetenc 

1-krat tedensko Učenje slovenskega jezika 

 

oktober 2019 

Sebe vidim kot … – delavnica ob dnevu otroka (Reciklarnica Trebnje, Vrtec 

Mavrica Trebnje) 

november 2019 Spletni bonton – predavanje zavoda Safe.si (OŠ Veliki Gaber) 

november 2019 Recikliramo, naberemo in ustvarimo – ustvarjalnica (OŠ Mirna) 

 

december 2019 

Smrečica malo drugače – božična ustvarjalnica (OŠ Mokronog/Vrtec 

Mokronožci) 

 
december 2019 

Okrasimo smrečico sami – božična ustvarjalnica (Reciklarnica Trebnje, Vrtec 

Mavrica Trebnje) 

januar 2020 Spletno nasilje in ustrahovanje – predavanje zavoda Safe.si (OŠ Šentrupert) 

februar 2020 Srečal sem slovenskega literata (OŠ Trebnje) 

marec 2020 Izdelam lahko sam – ustvarjalnica (Reciklarnica Trebnje, Vrtec Mavrica Trebnje)  

marec 2020 Ne bodi ovčka na internetu – predavanje zavoda Safe.si (OŠ Mokronog) 

april 2020 Obnoviti, zamenjati, podreti? – predavanje Mitje Drčarja (OŠ Trebnje) 

april 2020 Igre nekoč in danes (Veliki Gaber) 

april 2020 Zmorem sam – ustvarjalnica (OŠ Šentrupert/Vrtec Šentrupert) 

maj 2020 Zasvojenost s sodobnimi tehnologijami – predavanje zavoda Safe.si (OŠ Mirna)  

junij 2020 Delavnice za OŠ Trebnje 

 

Vse dejavnosti CMU Trebnje in VGC Marela so brezplačne. Nanje 

se je treba prijaviti. Prijave zbiramo na telefonski številki 07 34 82 100 

in po elektronski pošti na naslovu info@ciktrebnje.si. 

mailto:info@ciktrebnje.si

