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Drage članice in člani Univerze  
za tretje življenjsko obdobje Trebnje.

Optimistično in pogumno smo zakorakali v novo študijsko leto z zavedanjem, da nas 
lahko vsak trenutek preseneti s čim novim. In nas je – droben in zahrbten virus. Poletno 
sonce se še ni povsem ohladilo, ko se je prikradel med nas in nas stresel z močjo silovitega 
potresa. Vtihotapil se je v naša življenja in skalil vsakdanji mir. Ustrahuje nas in sili, da 
spreminjamo ustaljene življenjske vzorce in načine vedenja. Žalostno in tragično, bi rekli 
v malodušju. Pa vendar še vedno lahko vplivamo na to, kaj bomo iz te »katastrofe« odnesli.

Na UTŽO Trebnje smo sklenili, da vse, kar je dobrega. Čas bomo namenili učenju, branju, 
klepetanju in predvsem negi in širjenju dobre volje. Temu je tudi namenjen časopis, ki je 
pred vami. Vsak mesec se vam bomo oglasili v tiskani obliki in povzeli znanja in vedenja, 
ki bi jih sicer usvajali na torkovih delavnicah, krožkih ali jih izmenjali ob kavicah po 
srečanjih. Na torkovih delavnicah, ki potekajo redno na daljavo, sta nam Andrej in Marija 
Štremfelj predstavila veličino in lepoto mogočne Himalaje, Katja Sreš pa nas je s srčnostjo 
»ekologinje brez meja« opomnila, da je lepota narave in njena prihodnost izključno v 
rokah nas in našega odgovornega ravnanja z njo. Kako se tega zavedajo in udejanjajo drugi 
člani UTŽO Trebnje, pa si lahko preberemo v prispevkih krožkov. 

V preteklih tednih smo vsi izkusili, da je učenje na daljavo pravi izziv. Da pa je to 
premostljiva ovira, ki jo lahko premaga vsak, pa nam razkrivajo člani v svojih zapisih. 

Pred nami je poseben mesec, čas spominov, barv in meglic. Nagovarja nas, da se ustavimo, 
pomislimo na tiste, ki jih ni več med nami, nato pa pogled spočijemo na barvitem gozdu in 
se razveselimo življenja in njegovih darov. »Ne pozabimo, da virusi niso edina nalezljiva 
stvar. Tudi optimizem, prijaznost in dobrota so,« bi dejal g. Musek Lešnik. Zato jih negujte, 
razvijajte in širite kjerkoli in kolikor morete, mi pa vam bomo pri tem z veseljem pomagali.

Patricija Pavlič
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Ste že slišali za dom brez odpadkov (zero waste dom)? 
Ne boste ga našli v atlasu ali na spletnih zemljevidih. Pre-
poznamo ga po nalepki za prepoved oglasnih materialov 
na poštnem nabiralniku, po predalu, ki ni zapolnjen s pla-
stičnimi vrečkami, ampak trajnimi, pralnimi vrečkami za 
različne namene, kozarci za vlaganje in posodami, po čis-
tem, minimalnem in elegantnem slogu, predvsem pa po 
tem, da imajo stanovalci takšnega doma več časa za prijet-
nejša opravila, saj ne porabijo veliko časa za pospravljanje.

Katja Sreš

MALI KORAKI ZA DOM 
BREZ ODPADKOV 
(19. 10. 2020)

Prebivalci takšnega doma s preudarnimi nakupi 
poskrbijo za zniževanje svojega ogljičnega odtisa in 
zmanjšanje količine odpadkov, ki jih v povprečju vsak od 
nas proizvede za 1,5 kilograma dnevno. Pred nakupom 
pregledajo shrambo in hladilnik, oblikujejo tedenski 
jedilnik in sestavijo nakupovalni listek, ki je njihov 

najboljši prijatelj, ko vijugajo med prepolnimi trgovskimi 
policami, s katerih kričijo napisi 3 + 1 gratis, družinsko 
pakiranje, akcija. 

Prebivalci doma brez odpadkov se ne ozirajo na modne 
trende, ki se menjujejo vsakih 14 dni. Oblačila si izme-
njujejo, podpirajo kakovostno lokalno proizvodnjo, na-
kupujejo iz druge roke. Po nakupe se odpravijo s svojimi 
trajnimi nakupovalnimi vrečkami tudi na oddelek sadja 
in zelenjave. Ne zapravijo 142 € letno za nakup raznora-
znih čistil, ki naj bi jih po pričevanjih oglaševalskih od-
delkov imeli polno omaro – za vsak košček doma drugo. 
Pokvarjenih, polomljenih ali izrabljenih reči ne zavrže-
jo, ampak jih skušajo popraviti. Če delujočih izdelkov ne 
potrebujejo več, jih podarijo tistim, ki jim vlijejo novo 
življenje.

V domu brez odpadkov pa lahko živijo tudi otroci. 
Takšni otroci imajo zdrave ritke in nosijo pralne plenice, 
saj starši od rojstva do kahlice prihranijo 5.000 plenic za 
enkratno uporabo. Njihove igrače so izdelane iz kakovo-
stnih naravnih materialov, za katere raje in bolj skrbijo. 
Poleg igrač tudi oblačila nosijo iz druge roke in jih pre-
dajajo naprej. S starši že od malih nog načrtujejo obroke 
in nakupe ter se zavedajo, da hrana ne bi smela nikoli 
pristati v smeteh. Starši jim malico za na potep shranijo 
v posode za večkratno uporabo, ki so uporaben pripomo-
ček tudi pri bližnjem sladoledarju. Predvsem pa se učijo 
in zgledujejo po okoljsko ozaveščenih starših.
Ob poplavi vseh naštetih informacij verjamem, da so se 
vam porodili dvomi, ki se začnejo s kaj pa če, ampak, 
ni mogoče. Ne bodite nejeverni Tomaži in preizkusite 
z majhnimi koraki pregnati te dvome. Nihče od vas ne 
zahteva, da si življenje obrnete na glavo in hodite v gozd 
po mah namesto uporabe toaletnega papirja ali izvajate 
še kakšne hujše napore. Za avtorico bo namen tega članka 
dosežen že, če boste v svoj vsakdan poskusili vpeljati eno 
od zgoraj predstavljenih idej.
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O PREDAVATELJICI 
KATJI SREŠ

Katja Sreš je magistrica tr-
žnega komuniciranja, ki svo-
je izkušnje že deset let prido-
biva v nevladnem sektorju. V 
društvu Ekologi brez meja je 
šest let zaposlena kot vodja 
odnosov z javnostmi in vodja 
projektov, v sklopu katerih 
je izvedla že blizu 100 preda-
vanj na temo življenja brez 
odpadkov, zavržene hrane in 
odpadkov za različne ciljne 
skupine. 

Povzetek predavanj



Prvo delavnico UTŽO Trebnje v novem študijskem letu 
smo še lahko izvedli v živo za omejeno število članov. Z 
nami sta bila Andrej in Marija Štremfelj, ki sta nas pope-
ljala po svoji poti osvajanja vrhov. Kdo sta bila naša pre-
davatelja?

Prihajata iz Kranja – mesta s čudovito panoramo gora, 
ki je Andreja navdušila za gore, saj je že kot otrok sanjal o 
tem, da se bo nekoč povzpel na vse te vrhove. V gorah je 
bil popoln samouk skupaj s svojim bratom Markom. Kot 
srednješolec se je vpisal v Alpinistični odsek v Kranju in 
se tako zapisal alpinizmu, ki je bil najpomembnejša stvar 
njegove mladosti. 

Marija se je priključila tri leta pozneje. Njen brat Tone 
je bil že uveljavljen alpinist in zatem tudi načelnik Alpi-
nističnega odseka. Izhaja iz družine z desetimi otroki. Pri 
osmih letih ji je umrl oče, zato je za preživetje družine vse 
do poroke raznašala časopise. Meni, da je bila to dobra 
šola vztrajnosti in trdoživosti, kar ji je nenazadnje poma-
galo tudi pri vzponu na Everest. 

Andrej in Marija Štremfelj

MOUNT EVEREST
(13. 10. 2020)

postala prva Slovenca in takrat tudi Jugoslovana, ki sta 
dosegla vrh najvišje gore na svetu.

Po odpravi na Everest leta 1979 je Andrej doživel ne-
kaj zaporednih razočaranj in težkih preizkušenj v gorah. 
Najprej se mu je smrtno ponesrečila soplezalka, Mariji-
na sestra Barbara, sledila je težka a neuspešna odprava 
v južno steno Lotseja, pa nenadna smrt Nejca Zaplotni-
ka, ki je umrl v ledenem plazu v Himalaji, in nazadnje 
še njegova huda nesreča, ko si je pri padcu zlomil obe 
nogi in komaj preživel. Iz vseh teh preizkušenj je izšel še 
močnejši in še bolj odločen, da z alpinizmom nadaljuje.

Z Marijo sta se poročila jeseni leta 1979. Naslednje leto 
se jima je rodila Katarina in tri leta pozneje še Anže. Ot-
roka sta jima precej spremenila življenje. Poleg tega pa 
še služba, oba sta se po zaključenem študiju zaposlila kot 
profesorja na različnih srednjih šolah. Časa je bilo vedno 
premalo za vse, vendar sta uspela kljub številnim družin-
skim in službenim obveznostim vztrajati v alpinizmu. V 
veliki meri so jima pri tem pomagali starši in sorodniki. 

Tako sta leta 1986 skupaj stala na vrhu osemtisočaka 
Broad Peaka v Karakoramu. Marija je tako postala prva 
Slovenka, ki ji je uspel vzpon na enega od štirinajstih naj-
višjih vrhov na svetu. Čez štiri leta sta dobila priložnost in 
se odločila za skupen poskus vzpona na Everest. Po dob-
rem mesecu dni dela nad baznim taborom na ledeniku 
Kumbu sta 7. oktobra leta 1990 stopila na vrh Everesta, 
na Streho sveta. Marija je bila prva Slovenka na vrhu, 
trinajsta ženska nasploh in tretja Evropejka. Nevede sta 
postala tudi prvi zakonski par na vrhu Everesta in se tako 
vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov. 

Med vsemi svojimi »Everesti« sta najbolj ponosna na 
svojo družino. Osemnajst let za prvorojenko Katarino se 
jima je rodil še tretji otrok, Neža. Imata tudi tri vnuke.

Marijino prvo srečanje z veliko nadmorsko višino je 
bila odprava v Ande, ki se je je udeležila tudi njena sestra 
Barbara. Skupaj sta se povzpeli na skoraj 6.000 metrov 
visoki vrh Alpamayo. Kasneje, že kot mama dveletne Ka-
tarine, se je udeležila prve jugoslovanske ženske alpini-
stične odprave v Pamir. Uspel ji je vzpon na najvišji vrh 
takratne Sovjetske zveze, Pik Komunizem, ki je takrat 
predstavljal s svojimi 7.495 metri jugoslovanski ženski 
višinski rekord.

Andreja je alpinistična pot prvič zanesla v Himalajo 
že leta 1977, ko je skupaj z legendarnim Nejcem Zaplo-
tnikom (avtor knjižne uspešnice Pot) pri dvajsetih letih 
stopil na vrh svojega prvega osemtisočaka Gasherbruma 
I v Karakoramu (pakistanski del Himalaje). Čez dve leti 
se je udeležil verjetno največje jugoslovanske himalajske 
odprave na Everest. Skupaj z Nejcem Zaplotnikom sta 
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Višnja Gora je tretje najmanjše 
mesto v Sloveniji, ki je mestne 
pravice pridobilo davnega leta 
1478. 

V Višnjo Goro se bomo pripeljali z vlakom in že 
na križišču pred železniško postajo ugledali naj-
večjega polža na svetu. V samo mesto, ki je kakih 
50 m višje na holmu, bomo vstopili ob stražnem 
stolpu (Pulfer turnu) »Pod malo vratco« (slabih 10 
min počasne hoje). Še nekaj korakov in že bomo 
na Mestnem trgu, kjer na severni strani trga stoji 
cerkev sv. Ane, na južnem delu pa stara osnovna 
šola, ki se preureja v Hišo kranjske čebele. 

Na trgu, ki ga obdajajo hiše ena zraven druge, 
kjer so še nedavno tega bile gostilne, trgovine, 
obrtne delavnice ali pa državne institucije, je tudi 
Valvazorjev vodnjak. Seveda ne gre brez mestne 
hiše, kjer je postavljena priložnostna razstava 
slik. Ob stari šoli je postavljen spomenik kranj-
ski sivki, čez cesto pod šolo pa mestni čebel-
njak. Z lokalnim vodičem se bomo sprehodili po 
Mestnem trgu, videli ohranjeni del obrambnega 
zidu, se seznanili z bogato zgodovino Višnje Gore 
in višnjegorskih gospodov, polžem, čebelo in še 
kaj. 

Ko nam bodo razmere dopuščale, vas va-
bimo, da si skupaj ogledamo to tretje 
najmanjše mesto v Sloveniji, ki ga 
po navadi opazujemo le od da-
leč z avtoceste.

Vir fotografij:  
https://kraji.eu/slovenija/ 
visnja_gora_staro_mestno_jedro/slo

Jože Gros, TD Višnja Gora

POPOTNA MALHA:  
DO VIŠNJE GORE Z VLAKOM

Ogledali si bomo
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BESEDE, BESEDE
Je  res  č is ta narava?
Je  na mizi res  bio zelenjava?
Besede  visokole teče !
Vsi skrbimo za č is to okolje !
A vedno znova ugotovimo,
da se  teh besed prav malo držimo!

Onesnažena narava ,
to ni nobena zabava!
Umazanija prava
je  le  grda predstava . 

Tanja 7.a

Lepo pozdravljeni.
Letošnje leto nam je kar precej zagodlo in  prineslo 

epidemijo, ki je ni nihče pričakoval. Življenje se nam je 
kar naenkrat močno spremenilo in moramo se prilaga-
jati na nove razmere.

Članice glasbenega krožka Brenkice se nismo sestale 
že od marca. Dogovorile smo se, da z vajami še malo po-
čakamo, ko se bodo zadeve uredile. Medtem časom pa 
bomo pridno vadile vsaka zase doma in imele nastope 
pred domačo publiko.

V času, ko imamo omejeno gibanje, je za nas velika 
sreča, da živimo na podeželju in smo v stalnem stiku z 
naravo, ki nas pomirja in razveseljuje. Še posebno v je-
senskem času je gozd čudovit za sprehode in nabiranje 
kostanja ter gob. Najbolj pa me razžalosti, ko naletim v 
gozdu na razne odpadke.

SKUPINA BRENKICE
Majda Jarc

5

Prispevki članov UTŽO

Predavanje na temo EKOLOGIJA je bilo zanimivo in 
spodbudno. V istem tednu je bila tudi na TV oddaja EK-
STRAVISOR, ki je prikazala, da se Slovenija utaplja v od-
padkih. Vsi se moramo zamisliti in storiti kar največ, da 
bomo to spremenili.

Imejte se lepo in ostanite zdravi.

Člani Folklorne skupine Nasmeh smo po 
dolgem pomladno-poletnem premoru že 
močno pogrešali ples, petje, kar bi v tem 
čudnem času še kako potrebovali. Z razume-
vanjem smo sprejeli dejstvo, da v septembru 
ne bomo začeli z vajami. Osmega oktobra 
smo se srečali na sestanku in se dogovorili, da 
bomo zadnji četrtek v oktobru pričeli z obliko vaj, ki 
bojo v skladu s priporočili v času epidemije. A kaj, ko se 
je že v istem tednu vse spremenilo, in naše želje so se v 
hipu spremenile v ponovno pričakovanje.   

Ob rahlem razočaranju pa nam je Martina Podlesnik 
sporočila spodbudno novico, da bomo imeli člani UTŽO 
možnost torkova predavanja spremljati na daljavo. Z ra-
dovednostjo in vedoželjnostjo sem sledila navodilom, ki 
sem jih prejemala iz CIK-a, se posvetovala tudi z vnuko-
ma in uspelo je. Torkova delavnica s poučno ekološko 
tematiko mi je popestrila dan in lepo se je bilo »srečati« 
z našimi člani, si pomahati na daljavo v upanju, da pri-
de čas, ko se bomo spet lahko korajžno in z nasmehom 
prijeli za roke ter zaplesali. 

FOLKLORNA  
SKUPINA NASMEH 
Stanka Jurak



Ideja za spletne novice se mi je zdela odlična. Tudi Ve-
snino vprašanje, ali bi želel sodelovati, me ni zmedlo, saj 
se včasih rad razpišem o marsičem in sem tudi sedaj mis-
lil, da nekaj bom že spravil skupaj. Ko pa nas je Tanja pro-
sila, naj napišemo sestavek o ekologiji v krožkih, kjer smo 
animatorji, me je kar malo streslo. Kako naj se razpišem o 
ekologiji v krožku, saj je sam krožek popolnoma ekološko 
naravnan. O tem, zakaj tako mislim, bi se lahko razpisal 
na dolgo in široko, saj je nordijska hoja samo nadgradnja 
hitre hoje, ki je po mnenju kompetentnih strokovnjakov 
najbolj zdrava in nezahtevna oblika rekreacije.

Odločil sem se torej, da bom za začetek napisal nekaj 
o sami nordijski hoji, v nadaljevanju pa vam bom opisal 
eno izmed standardnih poti naše vadbe. Ljudje že dolgo 
časa uporabljajo pohodne palice za hojo v visokogorje in 
na nižje vzpetine. V Skandinaviji pa so začeli hoditi tudi 
po nižavju s palicami, kar so poimenovali nordijska hoja. 
Industrija pa je za tako hojo izdelala prilagojene palice. 

Sama tehnika hoje s palicami, posebno delo rok, je zelo 
podobna teku na tekaških smučeh. Pohodnik zabada 
palice diagonalno, če gre navkreber, in soročno ob hoji 
navzdol. Pri tem pohodnik pri vsakem koraku požene 
telo preko palic naprej, kar ni značilno za hojo brez palic. 
To dosežemo z nekaj vaje. Upoštevati je treba, da mož-
gani avtomatsko izboljšujejo vsako tehniko do maksimu-
ma. Pri premikanju palic te nekoliko dvigujemo ali pa jih 
vlečemo, da ni prevelikega ropota. Namen nordijske hoje 
ni čim hitreje premagati določeno dolžino proge, ampak 
fizično razgibavanje, psihično sproščanje, krepitev mi-
šic, razbremenjevanje nog in poraba kalorij.

Nordijska hoja je primerna za vse generacije, čeprav te-
kač veliko hitreje premaguje razdalje, vendar pri tem bolj 
obremenjuje sklepe in mišice, skratka, za tek je potrebno 
več energije. Po drugi strani je pa odličen za spodbujanje 
krvnega obtoka. Nekaj podobnega dosežemo z nordijsko 
hojo strmo navkreber. Velja pa tudi, da pri nordijski hoji 
porabimo kar za 1/3 več energije kot pri klasični hoji.

S pohodi v okviru krožka običajno začnemo na CIK-u, 
kjer se zberemo. Imamo več poti različnih dolžin, od tri 
četrt ure pa do ure in pol. Kot vodja določim pot, ki jo 
bomo prehodili, in pri tem upoštevam tudi želje udele-
žencev glede dolžine in težavnosti.

Martin Hočevar

EKOLOGIJA  
NORDIJSKE HOJE

Prijetno utrujeni se napotimo domov peš – na ekolo-
ški način, tako kot smo tudi prišli. 

To počenjamo vsak torek praviloma ob 15. uri. Tre-
nutno smo zaradi korona situacije s krožkom prekinili 
skupinsko hojo, vsak član pa lahko po svoji presoji sam 
izvaja to dejavnost po poteh, ki so njemu najljubše.

Danes bom opisal eno od najkrajših poti. Že sam za-
četek je skoraj povsem ekološki, saj pride večina članov 
krožka na zbirno mesto peš in ničesar ne onesnažuje. Če 
gremo v podrobnosti, so edina stvar, poleg tega, kar ima-
mo na sebi, industrijsko izdelane palice za nordijsko hojo, 
katerih izdelava poleg oblačil onesnažuje okolje.
Startamo vedno izpred CIK-a, nato pa se smer poho-

da po navadi spremeni že pri prvem vogalu. Mi pri tej 
varianti zavijemo desno in se po Kidričevi ulici po blagi 
strmini napotimo proti Cvibljam. Tam na križišču pri 
Hrastarju lahko izbiramo ali nadaljujemo po Kidričevi 
ali zavijemo na ulico Ob gozdu. Mi se tokrat odločimo 
za slednjo in na stičišču s Klemenčičevo ulico zavijemo 
nanjo in pot nadaljujemo po njej, vendar ne do priključ-
ka na Kidričevo ulico, ampak že prej zavijemo desno na 
stezo ob Strajnarjevi hiši in hodimo po njej do Marofa. 
Nato gremo proti nogometnemu igrišču oziroma veteri-
narski postaji. Pri križišču pred veterinarsko postajo ima-
mo zopet dve možnosti. Ali gremo desno ob igrišču in po 
trim stezi proti Prapročam ali pa naravnost na Cviblje. 
Mi se odločimo za drugo možnost in po poti na Cviblje 
nadaljujemo do spodnjega Pekla in tam pri Gašperšičevih 
obrnemo nazaj proti Paradižu. V Paradižu gremo narav-
nost v klanec proti osnovni šoli, kjer se na vrhu zopet vk-
ljučimo na Kidričevo ulico, ki jo pri Brezniku prečkamo 
in se usmerimo na Simončičevo ulico ter po njej pride-
mo do tekaške steze na igrišču ob CIK-u, kjer običajno z 
dvema krogoma po udobnem tartanu sprostimo utrujene 
podplate od hoje po trdem asfaltu.
Efektivno hodimo približno 45 minut in v tem času 

»pokurimo« približno 260 kcal, in ker med nordijsko 
hojo ni priporočljivo govoriti, s tem v zrak ne spuščamo 
nepotrebnih, mogoče škodljivih aerosolov.

Če obstaja interes 
med bralci teh vrstic, se 

PRIJAVITE, mest v krožku 
je dovolj, saj nismo omejeni z 

velikostjo učilnice in tudi medosebno 
razdaljo ni težko držati. Nismo še 
hodili z maskami, vendar bomo tudi 
to poizkusili, če bo potrebno. Sam 

veliko hodim z masko in ni 
nikakršna ovira.
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Andrej Jurca

KALIGRAFIJA 

ZGODOVINA PISAVE
Danes, ko nas obkroža množica tiskovin, časopisov, 

knjig, računalniških zapisov, tiskanih medijev, nam ne 
pride več na misel, da bi se vprašali, od kod so prišle 
črke. Kakšna je njihova zgodovina, kje in kakšni so bili 
prvi začetki pisav.

Prve pisave so bile slikovne, črk narodi še niso poz-
nali. Besede ali stvari so bile predstavljene s slikami, ki 
so bile vtisnjene, vrezane ali naslikane na nek osnovni 
material, največkrat na kamen ali glino. Najbolj so nam 
poznani egipčanski hieroglifi z zelo lepimi pojmovnimi 
znamenji. Ohranjeni so največkrat na stenah svetišč 
in grobnic. Egipčani so razvili tudi posebno ljudsko 
pisavo, neke vrste abecedni sistem v načinu rokopisa. 
Druga zelo znana pisava so bili sumerski rokopisi, ki so 
nastali tako, da so z ošiljenimi konicami trsa vtiskovali 
zapletene simbole v svežo glino.

Velike črke, kot jih poznamo danes, so razvili stari 
Grki iz egipčanskega črkovnega sistema. Te črke so se 
razvile v 1. stoletju, klesali so jih v kamen. Manjše črke 
so uporabljali za zapiske in pošto.

Kasneje, ko so že poznali druge materiale, predvsem 
papirus, trs in pozneje pergament, so za zapisovanje 
uporabljali ptičja peresa. S tem so nastali pogoji za na-
stanek knjig in drugih dokumentov. Pretežno so bila to 
nabožna besedila, prvi pisarji so s pomočjo različnih 
debelin in materialov pisal že razvili različne kaligraf-
ske sloge.

Tudi danes poznane pisave so na primer unciala, ki se 
je v veliki meri uporabljala v obdobju od 5. do 8. stoletja 
našega štetja. Od 12. do 15. stoletja je bila zelo znana 
pisava gotica. Seveda pa so imele te osnovne oblike tudi 
vrsto različnih slogov: zaobljene, oglate, poudarjene itd. 
Pomembna prelomnica je bila iznajdba tiska v 15. sto-
letju, ki je prinesel drugačen pomen kaligrafije. Pisarji 
so nehali prepisovati knjige in so se posvetili pisanju 
dokumentov, ob tem pa so začeli ustvarjati nove vrste 
pisav. Osnovo so imeli v tudi danes znani italiki. Pisarji 
so postali mojstri za lepopis.

V 18. stoletju se je pojavila pisava copperplate, ki se 
je razvila iz tiskarske pisave, primerna pa je bila tudi za 
bakrorez. Uporablja se posebno mehko, prožno pero, 
s katerim lahko pišemo tanjše in debelejše črte. Črke 
so bile zelo lepo oblikovane, dodani so bili tudi okraski. 
Poleg evropskih so zelo znani tudi kitajski in japonski 
kaligrafi. Njihova posebnost je v uporabi mehkejših pi-
sal, predvsem čopičev. Pisava je hkrati s sliko že prava 
umetnina. Zelo lepi so tudi arabski rokopisi z njihovimi 
raztegnjenimi pismenkami.

V 19. stoletju je ob hitrem razvoju tiska postalo moj-
strstvo pisarjev za vsakodnevno življenje nepotrebno. 
Ponovno odkritje teh veščin so znova odkrili nekateri 
moderni kaligrafi in jih oživili.

Moderna kaligrafija je danes postala prava umetnost 
z zelo razširjeno ponudbo materialov, na katere se 
ustvarja, in z bogatim izborom različnih pisal. Izdelek 
je še posebej lep, če ga je izdelal nekdo, ki  ima v sebi 
tudi smisel za estetiko oziroma umetniško žilico.

DOBRE STRANI PISANJA Z ROKO
Pisanje z roko se v današnji moderni dobi vedno bolj 

opušča. Vzrok je vedno večja uporaba elektronskih po-
magal, npr. računalnikov, tablic. Posledica tega je tudi 
to, da so v nekaterih državah začeli v šolah opuščati uče-
nje pisanih črk. Razvoj digitalne dobe naj bi „povozil“ 
znanje pisanja črk. Vendar so se že oglasili strokovnja-
ki, ki zagotavljajo, da je „pisava vsakega človeka izvirna, 
neponovljiva in je odraz njegove podzavesti. Pisanje z 
roko zagotavlja boljši spomin, dolgotrajnejšo pozornost 
in tudi kompleksnejše delovanje možganov. Odraža tudi 
določene osebnostne lastnosti.“

Tudi pri nas vedno manj pišemo z roko, tako otroci 
kot starejši. Strokovnjaki so z nevroznanstvenimi raz-
iskavami odkrili, da pri pisanju z roko delujejo druga 
možganska omrežja kot pri mehanskem tipkanju. Vpli-
va tudi na kognitivne procese, ki se odvijajo pri učenju 
in pomnjenju, ter izboljšuje branje. 

Tako kot pri vsaki stvari pa je tudi pri pisanju potreb-
na vaja. Več kot pišemo, bolj je pisava tekoča, in manj 
kot pišemo, bolj je roka toga in pisava okorna. Pisanje z 
roko ni prirojeno, ampak naučeno znanje, je fina moto-
rična spretnost, ki jo razvijamo z vajo pisanja. 
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ANALIZA PISAVE
Včasih smo več uporabljali pisavo kot danes, ko se 

tudi za najbolj osebna sporočila poslužimo digitalne ob-
like. Vendar so sporočila, napisana na roko veliko bolj 
osebna, še posebno čestitke, zahvale, pohvale, sožalja. S 
tem sporočamo človeku, ki mu pišemo, da nam ni vsee-
no in smo si zanj vzeli pozornost in čas.

S študijem pisave se danes ukvarjajo posebne veje 
znanosti, na primer grafologija, forenzična preiskava 
pisav in grafoterapija. Iz pisave se da razbrati osebno-
stne lastnosti in stanja pišočega človeka. Kar pa je zelo 
pomembno, tudi zdravstveno stanje starejših s parkin-
sonovo in alzheimerjevo boleznijo.

DRUŠTVO RADI PIŠEMO Z ROKO  
(MARIJANA JAZBEC)

Gospa Marijana Jazbec je pred dvema letoma ustano-
vila društvo, katerega naloga je spodbujanje  pisanja z 
roko. V prihodnosti se nam obeta množična robotiza-
cija, ki bo imela za posledico, da bodo delovna mesta 
postala bolj ustvarjalna, uporabljati bo potrebno več 
domišljije, komuniciranja, empatije, kar zajema tudi 
pisanje z roko. 

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja  je organizira-
la dan Radi pišemo z roko. Starši, učitelji, učenci, dijaki 
so se dobro odzvali na to pobudo, zato so letos mese-
ca marca organizirali Teden pisanja z roko. Odziv je bil 
še bolj množičen. Udeležile so se ga šole, knjižnice in 
medgeneracijski centri z več kot 9.000 udeleženci. Pod-
poro so izrazili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Zavod za šolstvo in nekatera znana podjetja. Zara-
di velikega odziva so začeli izdajati društveni časopis, ki 
bo izhajal dvakrat letno. V njem bodo spodbujali pisanje 
z roko.

Kot zanimivost naj omenim, da se ta dejavnost razvija 
tudi pri starostnikih. Dvakrat mesečno se v Centru sta-
rejših Trnovo zbere skupina starejših na uricah pisanja 
z roko, ki jo vodi gospa Marijana Jazbec. S seboj prinese 
izbrane vaje, s katerimi starejši razvijajo fine motorič-
ne sposobnosti, ohranjajo boljši spomin, pozornost in 
uresničujejo svoje ideje. Spodbuja se tudi boljše  delo-
vanje možganov.

To jesen pa so se odločili, da bodo svojo dejavnost še 
razširili, tako da bodo v 22 domovih za upokojence s 
pomočjo prostovoljcev spodbujali pisanje z roko. To je 
hkrati tudi druženje in zavedanje, da ti nekdo posveča 
pozornost in krajša čas. Srečanje začenjajo z razgibava-
njem rok, da povečajo gibljivost, ki je v teh letih lahko 
že okrnjena. Po 75. letu starosti se začno kazati razli-
ke v motoriki. Vaje so različne, ne samo v pisanju, tudi 
v računanju, pisanju čestitk in zapisovanju spominov. 
Samo upajmo, da virus ne bo zavrl tudi te dejavnosti.

Pa je res nerodno in neprijetno, ker smo se na raču-
nalniškem krožku veselili in pripravljali, koliko vsega 
se bomo naučili. Med počitnicami smo sicer uporab-
ljali računalnik in še posebej telefon, vendar se nam je 
medtem tudi kaj izgubilo in »zafecljalo«, zato bi radi to 
rešili. Pa nam je korona vse pokvarila. Trudili se bomo 
vsi skupaj, da se bodo te »podaljšane počitnice« kmalu 
končale, in se bomo zopet srečali, ker si želimo znanja 
in druženja.

Majda Miklič

RAČUNALNIŠKI KROŽEK II.
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Viri:	 Ann	Bowen:	Kaligrafija
	 Članek	Katje	Božič:	Pisanje	z	roko-veščina,	ki	jo	opuščamo?	(intervju	z	Marijano	Jazbec)
	 Društvo	Radi	pišemo	z	roko	(Marijana	Jazbec)

Že v ponedeljek sem poklicala na CIK in se poza-
nimala, kako bo potekalo predavanje na daljavo, in 
prosila za pomoč, če se mi bo kaj zataknilo. V torek 
sem pol ure pred začetkom prižgala računalnik in 
čakala na mail, da bom dobila povezavo za Zoom. 
Ker do 9. ure nisem dobila povezave, sem mislila, 
da so kakšne težave in sem že hotela ugasniti ra-
čunalnik. Potem sem pomislila, ne, ne smem od-
nehati. Poklicala sem na CIK in poslala SMS, takoj 
sem dobila povezavo in pomoč od ge. Lucije Im-
perl, ki se ji lepo zahvaljujem.

Poslušala sem zelo zanimivo predavanje. Imela 
sem dober občutek, da sem povezana s sošolci in 
jih lahko vidim. Čeprav nas je bilo prvič bolj malo, 
smo prebili led. Nas bo pa naslednji torek sigurno 
več. Tudi za našo skupino FS Nasmeh si želim, da 
bi imeli možnost in bi se ob četrtkih lahko na ta 
način povezali, kaj zapeli, zaigrali in drug druge-
mu podarili nasmeh.

Nada Jakoš



Narava, ki nas obdaja v prvinski ali 
kultivirani obliki, nas s svojo slikovi-
tostjo in enkratnostjo razveseljuje in 
pomirja, daje nam moč in energijo, ki 
nam je potrebna, da se v življenju po-
čutimo zadovoljni in izpolnjeni. 

Odkar obstaja človeštvo, je bila vir umetnosti: od 
prvih prazgodovinskih jamskih slikarij in umetnosti 
avtohtonih prebivalcev na vseh celinah (npr. Aboridži-
nov v Avstraliji, Maorov na Novi Zelandiji, Indijancev v 
Mehiki in Latinski Ameriki in navsezadnje tudi na na-
ših tleh) do današnjih dni. Na evropskih tleh se je slika-
nje krajin razmahnilo po uvedbi slikanja na prostem v 
obdobju impresionizma. V okviru zgodovine umetno-
sti skozi čas smo v preteklem šolskem letu spoznavali, 
kako so naravo upodabljali impresionisti. Francoski 

Impresionistom so sledile nove struje umetnikov, ki so 
spreminjale tehnike slikanja, ne pa tudi motivike. Ohra-
nili so slikanje narave na prostem – v naravnem okolju. V 
tem šolskem letu so v programu tudi postimpresionistič-
ni slogi, mednje sodijo prečudovite Van Goghove slike 
krajin, ki prikazujejo sončnice, zvezdnato nebo in sliko-
vitost podeželja. Obstajajo pa tudi slike krajin, ki ne pri-
kazujejo samo lepot narave, temveč njeno degradiranost 
in porajajoče stiske človeka. Takšna pretresljiva slika je 
Munkov Krik. Če ne bomo varovali narave, bomo tudi mi 
vsi kričali od njenih povračilnih udarcev.

Stari avtohtoni prebivalci so naravo častili, saj jim je 
omogočala preživetje. Muzeji (klasični, v stavbah in mu-
zeji na prostem) so polni dokazov o njihovem načinu 
življenja in spoštovanja narave. Z razvojem, ki je prine-
sel ločitev preživetvenih modelov človeka neposredno 

Ana Murn

EKOLOGIJA IN LIKOVNA 
UMETNOST
ZGODOVINA UMETNOSTI 
SKOZI ČAS

Claude Monet: Impresija, sočni vzhod (pridobljeno na spletu)
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Ivan Grohar: Hribček (pridobljeno na spletu)

slikar Claude Monet je s svojo sliko Impresija, sončni 
vzhod poimenoval tudi ime sloga in umetniškega giba-
nja, ki se je razširilo in uveljavilo tudi pri nas v umetni-
nah štirih slikarjev. Med njimi Groharja, ki je najbolj 
znan po sliki Sejalec, zelo slikovita pa je tudi njegova 
krajina z naslovom Hribček.

Edvard Munk: Krik (pridobljeno na spletu)



od narave in s kapitalističnim načinom proizvodnje, se 
je odnos do narave spremenil, spremenil pa se je tudi 
človek. Namesto narave je začel častiti dobiček, pohlep 
po čedalje večjem prisvajanju dobičkov pa vodi v uniče-
vanje narave in naravnih virov ter človeka, ki ga odda-
ljuje od kulture in umetnosti ter ga osmišlja le v ceneno 
delovno silo, potrošništvo in zabaviščno industrijo. Po-
selitveni vzorci se spreminjajo. Ljudje s svojimi bivališči 
v bližini naravnih virov predstavljajo »motnjo«, ki jo je 
treba pregnati. Posledice človekovih sprememb se od-
ražajo v čedalje večjem izčrpavanju naravnih virov in 
narave, degradacijah okolja in večanju migrantskih to-
kov ljudi, ki na svojih domovih ne morejo več živeti.

Posamezniki in razna ekološka gibanja opozarjajo, 
da si človek s takšnim izvajanjem aktivnosti izpodkopa-
va tla pod nogami. Poslabšuje naravne pogoje bivanja 
(ozonska luknja, taljenje ledu, vremenske ujme) sebi in 
številnim rastlinskim ter živalskim ekosistemom. V boju 
za ustreznejše sobivanje človeka z drugimi ekosistemi 
in varovanje okolja ima veliko izrazno moč tudi likovna 
umetnost. Profesor na Akademiji za likovno umetnost 
in oblikovanje Ljubljana dr. Božidar Flajšman nam je 
v Galeriji likovnih samorastnikov letos jeseni z zani-
mivim predavanjem z naslovom Ekologija in vizualna 
sporočila prikazal, kako se lahko narava in ekološki 
problemi  manifestirajo skozi likovno umetnost. 
Pri tem ni izhajal samo iz uporabe slikarskih in 
kiparskih izdelkov, temveč nas je opozoril tudi 
na moč sporočilne vrednosti plakatov in grafitov. 

Čas je, da stopimo v galerije in muzeje doma in po 
svetu ter se ponovno seznanimo s starimi izročili 
in umetnostmi. Čas je, da se zamislimo nad svojim 
odnosom do narave in okolja ter ukrepamo. Čas 
je, da smo spet razmišljajoča bitja, ki mislijo tudi 
na kakovost življenja naših otrok in vnukov. 
Naši zanamci si želijo v naravi uživati v lepo-
tah, ki so navdihnila številne likovnike, da so 
svoja občutja prelili na platna.

Tehnika tempere je bila prevladujoča slikarska tehnika 
dolgo časa, pravzaprav vse do izuma oljnih barv v 16. 
stoletju. Malo ljudi ve, da je v tej tehniki naslikano tudi 
Botticellijevo Rojstvo Venere, najbrž najslavnejša slika v 
jajčni temperi. Danes postaja ta tehnika spet zanimiva 
predvsem iz ekoloških razlogov – eko je očitno seksi. Stvar 
je v teoriji razmeroma preprosta: za vezivo se običajno 
uporabljajo živalske beljakovine (rumenjak, beljak, kazein) 
ali pa rastlinske smole (gumi arabikum), ki so topne v 
vodi. Delo s temperami omogoča slikanje s široko paleto 
odtenkov, ki se dobro prekrivajo. Barvo praviloma 
nanašamo v tankih slojih, saj sicer razpoka in se odlušči. 
S temperami slikamo samo na toge ravne površine, ki se 
ne upogibajo. 

V zbirki Galerije Trebnje lahko to tehniko opazujemo pri 
Sue Prince. Njene slike zaznamujejo nežne in nevsiljive 
barve, ki delujejo na obiskovalce prav pomirjujoče.

Jože Horvat in Andrejka Vabič Nose

EKO JE OČITNO SEKSI – 
JAJČNA TEMPERA PA TUDI 

https://eucbeniki.sio.si/lum/3175/index4.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tempera 
https://www.eggtempera.com/

Sue Prince, Plesal bom, GT1087, foto: Boštjan Pucelj

JAJČNO 
TEMPERO 

LAHKO 
NAREDIMO 

TUDI DOMA, 
tako da pigment 

zmešamo z zelo malo 
vode in naredimo 

gladko gosto pasto. K 
tej barvni pasti potem 

primešamo rumenjak. 
Več je rumenjaka, manj 

je barva prekrivna.  
Veliko užitkov pri 

eksperimentiranju.

Vincent van Gogh: Žitno polje s cipreso (pridobljeno na spletu)
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Kdaj je Andreja Štremflja alpinistična  
pot prvič zanesla v Himalajo?
A: 1970
U: 1977
Ž: 1976

Kaj pomeni zero waste dom?
U: čist dom
G: varčen dom
T: dom brez odpadkov

Tehnika tempere je bila prevladujoča 
slikarska tehnika?
Ž: do 16. stoletja
I: do 17. stoletja
D: do 18. stoletja

V katerem stoletju so izumili tisk?
K: v 17. stoletju
P: v 16. stoletju
O: v 15. stoletju

REŠITEV

Pravilne odgovore nam pošljite na  
info@ciktrebnje.si ali CIK Trebnje,  
Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje  
do ponedeljka, 23. novembra 2020.  
Med prejetimi odgovori bomo izžrebali  
3 prejemnike simbolične nagrade.

TUKAJ SMO ZA VAS, DA VAM:

SVETUJEMO  
glede aktivnosti UTŽO Trebnje,

POMAGAMO  
pri vzpostavitvi digitalnih orodij in predvsem

PRISLUHNEMO  
ter se z vami pogovarjamo.

NAPOVEDUJEMO

NOVEMBER

10

1

17
24

DECEMBER

Vsi, ki se nam še niste pridružili na  
torkovih delavnicah »na daljavo«, nam na e-naslov  

martina.podlesnik@ciktrebnje.si pošljite vaš aktualni 
e-naslov. Na ta naslov vam bomo poslali navodila, kako se 
nam lahko preko orodja zoom pridružite na predavanjih. 

Ne skrbite, po telefonu vam bomo pomagali in vas 
usmerjali, da si boste aplikacijo naložili na svoj računalnik. 

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

KAKO SE NAM  
LAHKO PRIDRUŽITE?

NAGRADNA IGRA

KRISTINA JERIČ, 
 
svetovalka v Svetovalnem  
središču Pokolpje - CIK Trebnje 
T: 031 745 575
E: kristina.jeric@ciktrebnje.si


