VČERAJ IN DANES ZA JUTRI
NAŠIH 20 LET

1999−2019

Zakaj ne bi na staranje gledali kot na žetveni čas življenja!?
Morda bomo potem razumeli, da je to čas velike moči,
ponosa in samozavesti zaradi
dobro opravljenega dela.


Jesen je tu.
Jesen vseh lepih dni.
A kaj bi to.
Saj žetev je bila
in žito ur,
vseh lepih ur,
pretakam po dlaneh.
Zato,
naj bo jesen!
(A. M.)
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ODPRTOST, ZNANJE, POVEZOVANJE

Marija Masnec
predsednica

V društvu UTŽO že dvajset let z zanosom tlakujemo pot in zremo v svetlo prihodnost nove,
sodobne družbe, na kar sem zelo ponosna. Nikoli se ne smemo prenehati učiti. Učenje nas
bogati, poživlja, druženje pa plete in ohranja
prijateljstva, kar nas osrečuje.
Univerza za tretje življenjsko obdobje Žalec
deluje že dve desetletji, se razvija, raste, ves
čas se odpirajo nova področja, o katerih bi se
naši člani radi informirali in učili. To kaže na
to, da je zelo pomembna za našo skupnost in
za osebno rast ter zadovoljstvo njenih članov.
KAKŠNO JE POSLANSTVO NAŠE UNIVERZE
ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE?
Spodbujamo ustvarjalnost.
Naši člani lahko razvijajo ustvarjalnost in
ročne spretnosti v krožkih, kot so krojenje in
šivanje, krpanke, Deteljica ali se umetniško
izražajo in ustvarjajo v likovnem krožku, pri
Godbi veteranov, raziskujejo kulturno dediščino našega okolja.

Skrbimo, da gredo tudi starejši v korak s
časom.
Tehnologija se danes bliskovito razvija in
mladi, ki z napredkom odraščajo, jo zlahka
osvojijo. Starejši pa smo šele v svojem tretjem življenjskem obdobju doživeli bliskovit
razvoj tehnologije in nemogoče bi mu bilo
slediti, če ne bi bilo ustanov, ki skrbijo za izobraževanje starejših. Računalništvo, pametni
telefoni in digitalna fotografija so teme, ki
zanimajo naše člane in jih v ustreznih krožkih
lahko usvojijo.
Povezujemo skupne interese.
Ljudi pa zanimajo tudi narava, rastline,
zelišča, skrb za okolje, zdravje. S temi področji se v prostem času radi ukvarjamo in marsikdaj je za to čas šele po upokojitvi. O teh
temah se učimo, jih aktivno raziskujemo, se
o njih pogovarjamo, delimo izkušnje, mnenja
in ideje. Na ta način se tudi družimo in utrjujemo prijateljske vezi.
Skrbimo za zdravo telo in duha.
V krožkih, kot so joga, tai či, ples, telovadba
za starejše ali z obiskom fitnesa skrbimo za
zdravje in dobro telesno počutje.
Težimo k vseživljenjskemu učenju.
Nikoli ni prepozno za učenje novih tujih
jezikov. V tretjem življenjskem obdobju imamo končno čas za potovanja. Odlično se
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počutimo, če se samostojno znajdemo na
letališču, znamo naročiti hrano in pijačo ali
vprašati za pot. Naši člani se lahko izpopolnjujejo v angleščini, italijanščini, nemščini,
španščini in francoščini. S pomočjo UTŽO
starost ni več problem, temveč izziv in
priložnost za nove začetke.
Povezovanje je ključ!
Pomemben del našega delovanja je povezovanje z ustanovami, ki izobražujejo različne
generacije in posredujejo znanje. To so vrtci,
šole, UPI, Hiša Sadeži družbe, Glasbena šola,
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Dom
Nine Pokorn in druge.
Rezultati tega sodelovanja se kažejo v celotni skupnosti, saj so naši slušatelji vpeti v
turizem, kulturo, šport in gospodarski razvoj
občine. Rezultati takšnega dela so na primer
pomembne publikacije, kot so Zeleno zlato−
grenka roža našega krožka Po poteh kulturne
dediščine, likovne in fotografske razstave,
knjiga zeliščarske študijske skupine, predstavitev izdelkov posameznih krožkov doma
in v tujini. Posebno vrednost imajo projekti, saj z njimi rastemo in se povezujemo v
domači občini in zunaj nje. Odlične odnose
imamo tudi z drugimi univerzami za tretje
življenjsko obdobje, izmenjujemo izkušnje, se
obiskujemo, primerjamo naše delo.
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Hvaležni smo za podporo.
Zelo smo hvaležni, da nismo sami in da imamo podporo, ki jo potrebujemo za obstoj in
razvoj.
Občina nam pomaga s sredstvi, ustreznim
okoljem, prostori, podpira naše ideje in projekte, nam odpira vrata do intelektualnih in
človeških virov, s pomočjo katerih lahko rastemo in se razvijamo. Brez te podpore bi bili
velikokrat prikrajšani.
Hvaležni smo tudi vsem prostovoljcem za
njihov čas in ustvarjalne moči, da lahko uresničimo ideje in zastavljene cilje.
Hvaležni smo mentorjem, ki se zavedajo, da
poteka izobraževanje starejših drugače, zato
se nenehno izobražujejo, so potrpežljivi in
prilagajajo učne metode. Slušatelji so namreč
skrita zakladnica idej in izkušenj, kar morajo
mentorji pri učnem načrtu upoštevati in se
temu prilagoditi.
Hvaležni smo vsem slušateljem v krožkih,
zaradi katerih sploh obstajamo. Veseli smo,
da so naša prizadevanja padla na plodna tla,
da smo prepoznali resnične potrebe posameznikov in uspeli najti tisto nekaj, kar manjka človeku, ko gre v pokoj: znanja, odprtosti,
druženja, skrbi zase in za druge.

Kam nas vodi pot?
Po začrtani poti naprej v skladu s smernicami
SUTŽO in direktive EU o izobraževanju starejših. Še naprej bomo skrbeli za tradicionalne
in sodobne vsebine in načine dela. Vse to pa
ves čas z odprtimi očmi in s posluhom za resnične potrebe starejših.

Svet je namreč lep, če ga
gledaš z odprtimi očmi
in tako vidiš v svetlo
prihodnost.
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IZMENJAVA ZNANJ IN IZKUŠENJ

Janko Kos
župan Občine Žalec

Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje
Žalec s svojim delovanjem v lokalnem okolju
že 20 let bistveno prispeva h kvaliteti življenja občank in občanov. Smelo sledi osnovnim
ciljem Slovenske univerze za tretje življenjsko
obdobje (SUTŽO): »Z izobraževanjem, prostovoljstvom in javnim delovanjem si v mreži
univerz za tretje življenjsko obdobje prizadevamo za tesnejše povezovanje generacij ter
višjo stopnjo sodelovanja starejših v družbi.«
S strokovnim vodenjem prvega predsednika
in dolgoletne predsednice ob sodelovanju
mentorjev UTŽO Žalec vse od ustanovitve
skrbi za izmenjavo znanj in izkušenj. Cilj je
pridobivanje novih znanj, veščin, medsebojna
pomoč in širjenje prostovoljnega dela med
starejšimi na vseh področjih. Za vsako leto
imajo jasno zastavljen študijski program, ki
vsebuje tako izobraževalne vsebine kot medgeneracijsko sodelovanje z vrtci in osnovnimi
šolami v občini Žalec, kulturne in družabne
dogodke, strokovne ekskurzije in projektno delo z inštitucijami, kot so RAS Žalec,

UPI Žalec, MSK Žalec na različnih domačih
in mednarodnih projektih, ki zahtevajo dodatno angažiranje vodstva, mentorjev in
slušateljev.
Veseli me, da je v društvu tudi v letu 2019
več kot 330 slušateljev, ki se udeležujejo
različnih študijskih krožkov in si s tem bogatijo življenje z novimi znanji. V društvu se
zavedajo pomembnosti medgeneracijskega
sodelovanja, saj spodbuja razumevanje med
generacijami in medgeneracijsko solidarnost.
To se odraža v viziji trajnostnega razvoja, ki
omogoča uravnoteženo življenje drug z drugim v sožitju z okoljem.
Pod strokovnim vodstvom predsednice Marije Masnec že vrsto let smelo uresničujejo
zastavljene programe in si postavljajo vedno
nove cilje. V sodelovanju s SUTŽO dejavno
razvijajo koncept izobraževanja za starejše v slovenskem prostoru, predvsem pa so
nepogrešljivi v našem lokalnem okolju.
Vsem iskreno čestitam ob 20. obletnici delovanja. Želim vam, da še naprej z bogatim
programom izobraževanja in dodatnih aktivnosti vzpodbujate posameznike v tretjem
življenjskem obdobju, naj ostajajo aktivni
člani lokalne skupnosti in sledijo sodobnemu
dogajanju. To jim omogoča samostojnost in
enakopravno sodelovanje z vsemi generacijami v Občini Žalec.
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UTŽO ŽALEC JE DANES PONOS OBČINE

prof. dr. Ana Krajnc
predsednica SUTŽ0

Ob 20-letnici UTŽO Žalec se spominjamo časov nastajanja te pomembne izobraževalne nevladne organizacije. Občani
sami so dali pobudo, da se pridružijo mreži
univerz za tretje življenjsko obdobje Slovenije in ustanovijo svojo. To so bili Janez Meglič, Pavlina Glušič, Adi Goršek in Ferdinand
Haler. Sposobni in vitalni so želeli v tretjem
življenjskem obdobju polno živeti kot vsi
drugi ljudje. UTŽO Žalec je rasla kot snežna
kepa, vse več starejših je našlo svoje mesto pri njih, nastajali so novi študijski krožki,
zaživele so še različne druge dejavnosti.
Številni upokojenci so v študijskih krožkih
odkrili »učenje z radostjo«, ki ga pospešujejo dobri medosebni odnosi, medsebojno
zaupanje in prijateljstvo. Tako dobi učna
skupina kvalitete družine. Pridobivanje novega znanja hitro narašča, druženje jim polni
ostale prirojene čustvene in socialne potrebe, ki bi jih sicer po upokojitvi in izpraznjenem
gnezdu nekdanje domače družine težko za8

dovoljevali. Med mentorjem, animatorjem
in študenti vladajo zaupanje, medsebojna
solidarnost, spoštovanje in navezanost. Mentor/ica in animator/ka študijsko skupino še
tesneje povežeta v celoto. Študentje iz prvih
let UTŽO ostajajo še danes in vsako leto se
jim pridružujejo novi.
UTŽO je oživila nekoč družbeno izločeno
plast prebivalstva in s tem v občini bistveno povečala danes za celotno družbo tako
pomemben »človeški kapital«. Možganske
celice so postale najpomembnejša surovina,
potrebna za preživetje in delo v 21. stoletju. Zaman bi govorili o vseživljenjskem izobraževanju, če ne bi razvili organizirane oblike
izobraževanja tudi po upokojitvi v zadnjih
tridesetih letih življenja. Zgled in odkrivanje
»učenja z radostjo« se je prelil tudi na druge
generacije. Nastali so pogoji, da je občina
Žalec socialno in gospodarsko trdna in se
razvija v duhu sodobne informacijske družbe,
družbe znanja, postaja občina z vključenostjo vseh generacij in v hitrem napredku izstopa pred ostalimi.
Z zatonom industrijskega obdobja in nastajanjem nove tehnologije se je izgubil pomen
telesne moči, mišic, prevladujočo vlogo
prevzemajo zmožnosti možganov: znanje
in kompetence vsakega človeka. Zato mora
biti znanje in učenje dostopno vsakomur.
Demokratizacijo izobraževanja je uresničila
šele današnja informacijsko komunikacijska

tehnologija. Kdor nima dovolj znanja in kompetenc, v današnji družbi težko preživi in postane breme družbe.
Posebna lastnost UTŽO Žalec je široko
sodelovanje z vsemi sorodnimi organizacijami v občini. Po Janezu Megliču so leta 2003 za
predsednico izvolili Marijo Masnec. V svojem
desetletje in pol trajajočem predsedovanju je
skupaj z vodstvom UTŽO razvila trajne oblike
medsebojnega povezovanja in sodelovanja.
Prav s tem je zgled ostalim članicam mreže
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. V njej je UTŽO Žalec danes ena najbolj aktivnih in rastočih ter v lokalno okolje
vraščenih UTŽO, obenem pa povezanih v izobraževanje starejših vse Slovenije in v mednarodni prostor. Postala je zgled, kako naj bo
UTŽO povezana s potrebami in interesi posameznika in hkrati vraščena v okolje.
Iz »človeškega kapitala« (znanja in kompetenc ljudi) nastaja medgeneracijski »socialni
kapital«, ki med drugim omogoča upokojencem, da svoja nova znanja uporabljajo tudi v
praksi. Ni dovolj, da človek nekaj zna, svoje
znanje mora znati tudi uporabljati. Pri razvoju UTŽO Žalec se pozna dolgoletno tesno
sodelovanje z vodstvom občine, ki se zaveda,
kakšen pomen ima revitalizacija upokojencev
in »občina brez izločenih ljudi«.
Tako nastajajo priložnosti za medgeneracijsko
sodelovanje. A da bi lahko sodeloval, moraš

najprej delovati. Učečemu daje znanje krila
za delovanje in življenje postane konstruktivno. UTŽO je mnogim dala priložnost, da
je tretje življenjsko obdobje postalo njihovo
najlepše.
UTŽO Žalec vključujemo tudi v evropske
projekte. Ponosni smo nanjo in ji ob 20-letnici čestitamo za vse, kar je do sedaj ustvarila in dosegla. Podpirali jo bomo tudi pri
vsem, kar bo ustvarjala v prihodnje. Vse skupaj nas čakajo poti nadaljnjega razvoja in
novosti. Naša mreža članic Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje je velika
in močna skupnost. Ima trdno strokovno in
znanstveno podlago, članice so močno medsebojno povezane in čutijo pripadnost. Zato
lahko z zanesljivostjo pričakujemo, da bomo
zastavljene cilje tudi dosegli. Naš kapital so
ljudje, prostovoljno delo, močna motivacija
pri odkrivanju neznanega in cilji, ki izhajajo iz
ljudi in za ljudi. Z optimizmom gledamo na
našo prihodnost, ker vemo, da smo na pravi
poti.
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PRED DVAJSETIMI LETI
Janez Meglič
prvi predsednik

ki teh zavodov smo oblikovali programski
svet. Sestavili smo statut društva in pripravili
vse za ustanovni zbor. Na voljo so nam že bili
prostori v Bergmanovi hiši.

Družba priznava ljudem v tretjem življenjskem obdobju zaradi pridobljenega znanja in
življenjskih izkušenj � modrost. Po besedah
mnogih mislecev in učenjakov pa se človek ne
sme nikoli zadovoljiti z osvojenim znanjem,
kajti »znanje je moč in suverenost človeka je
v znanju« (Bacon).
Ob koncu prejšnjega tisočletja smo tudi v
Žalcu spoznali, da moramo udejstvovanje
upokojencev v društvih obogatiti in oplemenititi z izobraževalnimi oblikami. V Celju
in Velenju so že ustanovili univerzo za tretje življenjsko obdobje. V začetku leta 1999
smo se v iniciativnem odboru za ustanovitev UTŽO Žalec zbrali Pavlina Glušič, Andi
Goršek, Ferdo Haler in Janez Meglič. Velenjčani so nas prijazno sprejeli in nas seznanili
s svojimi izkušnjami. Pomoč so nam obljubili
tudi na Občini Žalec, na UPI – ljudski univerzi Žalec, na Centru za socialno delo Žalec, v
Zdravstvenem domu dr. Jožeta Potrate Žalec
in Domu Nine Pokorn Grmovje. S predstavni-

Ustanovni zbor UTŽO Žalec je bil 1. oktobra
1999. Ob prijetnem kulturnem programu so
bila izvoljena delovna telesa društva in sprejet
program za prvo študijsko leto 1999/2000.
Po objavljenem razpisu v Utripu je pričelo z
delom pet krožkov z 69 slušatelji.
Ob prizadevnem upravnem odboru so pokazali izjemno pripadnost in delavnost vsi prvi
člani, animatorji in mentorji. V naslednjih
študijskih letih je število članov in krožkov
strmo naraščalo.
Danes občudujemo izreden razvoj društva,
tako po številu članov in krožkov, po ugledu
in priljubljenosti. Veseli in ponosni smo, da
se je naše pionirsko delo tako razmahnilo in
obogatilo.
Hvala in čestitke vsem požrtvovalnim prostovoljcem, zlasti pa izjemno prizadevni predsednici Mariji Masnec.
Srečno v naslednja desetletja!
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PREDANOST IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
prof. Franja Centrih
direktorica UPI – ljudske univerze Žalec

UPI – ljudski univerzi Žalec in Univerzi za
tretje življenjsko obdobje Žalec (UTŽO) je
skupna vrednota predanost izobraževanju
odraslih, zlasti starejših, in vseživljenjskemu
učenju. Zato smo v svojem delovanju povezani že celih 20 let, torej od ustanovitve UTŽO
Žalec dalje.
V tem času so nas zelo povezale skupne aktivnosti, izobraževalni programi ter številni projekti, ki so (bili) namenjeni predvsem
med- in večgeneracijskemu sodelovanju ter
opolnomočenju odraslih in starejših za bolj
uspešno spoprijemanje s spremembami v
življenju.
Univerza za tretje življenjsko obdobje Žalec
je v dvajsetih letih delovanja pustila močan
pečat v lokalnem okolju, saj je neizmerno obogatila življenja tako številnih posameznikov kot širše skupnosti, v kateri živimo.
Člani univerze so aktivni ne samo v krožkih,
ki jih organizira njihovo matično društvo,
temveč tudi pri mnogih delavnicah in akci12

jah, ki jih izvaja UPI. Teden vseživljenjskega
učenja, Parada učenja, bralni študijski krožek, Večgeneracijski center Planet generacij
so samo nekateri od splošno izobraževalnih
programov, ki si jih ne moremo zamisliti
brez njihovega sodelovanja. Pri tem so zelo
ustvarjalni in vedno pripravljeni deliti svoje
izkušnje z mlajšimi generacijami ter se hkrati tudi učiti od njih. Prva med njimi je vsekakor predsednica Marija Masnec, ki s svojo
energijo, zagnanostjo in vero v nenehno
učenje skrbi za to, da je žalska Univerza za
tretje življenjsko obdobje vsa leta med najvidnejšimi in najuspešnejšimi v slovenskem
prostoru.
Ob častitljivi obletnici jim zato iskreno čestitamo z željo, da tudi v prihodnjih letih uspešno sledijo svoji viziji višanja kakovosti
življenja starejših.

NOVA PODOBA STAROSTI
Jolanda Železnik
direktorica Medobčinske splošne knjižnice Žalec

V Medobčinski splošni knjižnici Žalec smo
veseli in ponosni, ker smemo sodelovati s tako uglednim in naprednim društvom,
kot je Univerza za tretje življenjsko obdobje
Žalec. Njeno delovanje ustvarja novo podobo starosti, ki uspešno preganja stereotip iz
preteklosti.
Ljudje, ki se upokojijo, niso stari ljudje, pač
pa so na pragu novih izzivov in željni početi,
česar zaradi časovne stiske v času službe niso
mogli. Z odlično ponudbo študijskih krožkov in delavnic ustvarja UTŽO Žalec paleto
možnosti, med katerimi lahko vsak najde
nekaj zase. Ob učenju se ustvarjajo nova prijateljstva in krepijo vezi med ljudmi. Ustvarja pa se tudi medgeneracijsko povezovanje,
ki je izjemno pomembno za kakovostno sobivanje vseh generacij. Prepletenost znanj,
izkušenj in modrosti ustvarja dragoceno
dodano vrednost za vso lokalno skupnost.
»Motor« UTŽO Žalec je gospa Marija Masnec, ki je ves čas v koraku s časom ali celo
pred njim. V delovanje društva vnaša profe-

sionalnost in napredne ideje, katere rada deli
med vse, ki ji prisluhnemo. Ob slovesu nikoli
ne pozabi reči: »Gremo naprej!« In gremo. S
svežim vetrom v krilih.
Učenje je privilegij, s katerim dosegamo
odličnost, ki nam daje moč, da lahko stopimo iz poprečja.
Ob jubileju čestitam vsem, ki so Univerzi
za tretje življenjsko obdobje Žalec postavili temelje in ji tlakovali pot, ter vsem, ki jo
gradijo in ustvarjajo odlične ter raznolike
možnosti za učenje, izobraževanje, delovanje
in druženje starejših.
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»Pridite do roba«, je rekel.
Rekli so: «Strah nas je«.
»Pridite do roba«, je rekel.
Prišli so.
Potisnil jih je.
In so vzleteli.
(G. Apollinaire)

VČERAJ−DANES−JUTRI
NAŠI MEJNIKI
1. oktobra 1999 je bilo na občnem zboru
ustanovljeno društvo Univerza za tretje
življenjsko obdobje Žalec. Predsednik
postane Janez Meglič. V prvem šolskem letu
deluje pet krožkov z 69 člani.

Leta 2003 prevzame delo nov upravni odbor,
za predsednico je izvoljena Marija Masnec. V
novem šolskem letu se v 19 krožkov vpiše že
224 članov.
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2004 praznujemo pet let delovanja z lepo
kulturno prireditvijo v atriju Savinove hiše
v sodelovanju z glasbeno šolo.
 Občinstvo navduši modna revija članic
krožka Krojenje in šivanje.
 Prvič dobimo sredstva Ministrstva za
šolstvo in šport, na razpisu prepričamo
z dobrim programom.
 Na spletnih straneh Andragoškega
društva Slovenije je prvič objavljen
program UTŽO Žalec.
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2005/2006
 Naša univerza dejavno sodeluje pri
nastajanju mreže slovenskih UTŽO,
začne se plodno sodelovanje v
slovenskih in mednarodnih srečanjih in
projektih.
 UTŽO Žalec postane članica
mreže Slovenskih univerz v tretjem
življenjskem obdobju.
 To leto so v krožku Po poteh kulturne
dediščine zaključili obsežen projekt z
izdajo publikacije Zeleno zlato � grenka
roža in z imenitno interaktivno razstavo
v graščini Novo Celje.
 Članice krožka so skupaj z Aktivom
kmečkih žena s Ponikve sodelovale na
evropskem projektu KRUH
v italijanskem Saviglianu.

2009 – 10 let delovanja

2007/2008
Društvo ima že 310 članov, ki se izobražujejo
v triindvajsetih krožkih.
Medgeneracijsko sodelovanje postaja prednostna naloga v programu univerze.

 Septembra smo izdali brošuro Naših
10 let. Vsebinsko jo je uredila Zdenka
Došler, oblikovala pa Eva Vipotnik. V njej
smo obširno predstavili nastanek, rast in
razvoj naše UTŽO v prvih desetih letih.
 Deset let delovanja je UTŽO slovesno
proslavila na odmevni prireditvi
v dvorani Doma II. slovenskega
tabora. Slavnostna govornica je bila
predsednica SUTŽO dr. Ana Krajnc. S
pesmijo, besedo in plesom so nastopile
vse generacije (učenci OŠ Petrovče,
folklorna skupina Grifon iz Šempetra,
plesalci iz POŠ Trje, MPPZ Žalec, plesalci
Plesnega krožka UTŽO Žalec, skupina
Lusier) in kot poseben gost Adi Smolar.
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2009–2014
Naslednjih pet let pomeni v razvoju naše
univerze nov korak naprej. Vodstvo si je ves
čas prizadevalo za povečevanje števila članov, za dobre mentorje in seveda za ustrezno
okolje in denarna sredstva. Tako je lahko začelo postopno uveljavljati ideje o sodobnejših
načinih in metodah dela v krožkih. Ti posta-
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jajo prostor izmenjave znanja in izkušenj ter
dialoga med slušatelji in mentorjem. Vedno
več je samostojnega raziskovanja. Vsebine
krožkov so vse bolj pestre, delo pa še bolj
kakovostno. Klasični krožki se spreminjajo v
študijske, raziskovalne skupine. V tem obdobju naraste število krožkov na 30, slušateljev
pa je čez 350.

 Povezanost s šolami, društvi in
ustanovami v občini utrjujemo s
skupnimi akcijami in projekti.
 Vsako leto sodelujemo skupaj z drugimi
društvi na Tednu vseživljenjskega učenja
(TVU), ki ga organizira UPI � ljudska
univerza Žalec.
 Sodelovali smo v različnih projektih
LAS (lokalna akcijska skupina za razvoj
podeželja Spodnje Savinjske doline) in
kot partner Slovenske UTŽO tudi pri
vseslovenskih, ki so bili financirani iz
evropskih strukturnih skladov.
 Na Festivalu medgeneracijskega sožitja
so naši likovniki in krožek Deteljicaročna dela razstavljali v Novem
Celju, fotografi pa so tam organizirali
delavnico.
 Šolsko leto smo zaključili z druženjem na
tradicionalnem srečanju Festival znanja.

2014 – naših petnajst let
Za uspešno petnajstletno delo je Slovenska
univerza za tretje življenjsko obdobje podelila
naši UTŽO Častno priznanje, neumorna
predsednica Marija Masnec pa je za svoje
požrtvovalno in uspešno dolgoletno delo
prejela najvišje občinsko priznanje – GRB
Občine Žalec.
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 Izdali smo knjižico Od ideje k
odličnosti, v kateri smo domiselno
predstavili vso bogato dejavnost.
Vsebinsko jo je pripravila Emilija Pešec,
oblikovala pa Vaska Hočevar.
 15-letnico društva smo povezali tudi
s praznovanjem 50-letnice Žalca,
zato smo mestu in občanom posvetili
fotografsko razstavo, razstavo ročnih
del krožka Deteljica Nostalgični
Žalec v objemu hmelja in izdali knjigo
Zelišča, narava, zdravje, ki je rezultat
raziskovalnega dela študijske skupine
Narava, zelišča in zdravje. Njeni člani
so v avli Doma pripravili imenitno
predstavitev knjige in razstavo o uporabi
zelišč za zdravo življenje.
S temi dogodki smo po svojih najboljših
močeh skušali uresničiti enega od ciljev naše
UTŽO, da bi bili čim bolj dejavno navzoči v
širši skupnosti.
 Ponosni na prehojeno pot smo s
slovesno Prireditvijo vseh generacij
v Domu II. slovenskega tabora končali
bogato praznično leto.
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2014–2019
2014
Svoje poslanstvo je UTŽO uspešno nadaljevala tudi v zadnjih petih letih. Temeljna
oblika izobraževanja je potekala v študijskih
krožkih, kjer so mentorji in člani drug drugemu vir znanja s svojimi izkušnjami in raziskovanjem. Nič manj pa ni pomembna socialna
mreža, ki se pri tem plete med slušatelji. Vse
to pomaga našim članom, da se samozavestno in dejavno vključujejo v širšo družbo.
Število slušateljev in krožkov narašča iz leta
v leto, kar pomeni, da so z vsebino in druženjem zadovoljni.
Svoje bogato znanje in izkušnje prenašajo
tudi na mlajše generacije. Medgeneracijsko
sodelovanje postane pomemben del vsakoletnega programa dela.

 Projekt smo kasneje predstavili še v
Medobčinski splošni knjižnici Žalec v
okviru Utripa domoznanstva.
 Na strokovni ekskurziji smo obiskali
prijatelje iz UTŽO Ilirska Bistrica,
ki so nam pripravili bogat program,
nas seznanili s svojim delom in nam
predstavili dragocenosti njihove
kulturne dediščine, kar je primer dobre
prakse povezovanja med Univerzami za
tretje življenjsko obdobje v Sloveniji.

2015
 Sodelovali smo na 3. mednarodnem
festivalu znanja in kulture starejših v
Velenju s predstavitvijo projekta Žalec
v objemu hmelja (krožek Po poteh
kulturne dediščine). Ob tej priložnosti
smo pripravili tudi razstavo o dejavnosti
naše UTŽO.

2016
Število slušateljev je naraslo na 378, delovali so v 33 krožkih. Največje zanimanje je za
jezikovne krožke, računalniško opismenjevanje (tudi uporaba pametnih telefonov)
in naravoslovne vsebine.
 To leto smo svoje delo večkrat
predstavili javnosti, med drugim v MSK
Žalec, v novi knjižnici v Braslovčah in na
Tednu vseživljenjskega učenja.
 Pripravili smo razstavo krožka
Deteljica in naših likovnikov v Domu II.
slovenskega tabora.
 Organizirali smo okrogle mize z
aktualnimi temami o zdravem načinu
življenja in o zdravilnih zeliščih.
 Naši mentorji in animatorji so se
udeležili posveta Zakaj in kako se
starejši izobražujejo?
21
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 Bili smo na strokovni ekskurziji v
Prekmurju.
 Obisk so nam vrnili slušatelji UTŽO
Ilirska Bistrica. Zanje smo pripravili
ogled Žalca in njegovih zanimivosti ter
Rimske nekropole v Šempetru.
 Godba veteranov je pripravila božičnonovoletni koncert.
2017/2018
Tesno sodelovanje s Slovensko univerzo za
tretje življenjsko obdobje se uspešno nadaljuje. Sledimo strategiji razvoja izobraževanja
starejših v Sloveniji in smernicam EU na tem
področju.
V posameznih projektih smo se povezali z
gospodarstvom in javnimi zavodi:
 Integralni turistični produkt (ITP)zeliščarska dediščina v sodelovanju
z Lokalno akcijsko skupino (LAS) in
Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo
Slovenije (IHP);
 z UPI Žalec pri izobraževanju VGC Planet
generacij;
 Pripravili smo okrogle mize z
različnimi temami (demenca, dom
in cvetje, urjenje spomina, delovanje
defibrilatorja, finance...)
 Vse več krožkov se tesno
medgeneracijsko povezuje z vrtci in
šolami v občini.

 Javnosti smo se predstavili na dnevu
odprtih vrat, z razstavami likovnega
in fotografskega krožka ter krožka
Deteljica.

2019 – novo jubilejno leto
Leto 2019 je za UTŽO Žalec posebno iz
dveh razlogov. Letos je evropsko leto izobraževanja starejših in sovpada z 20-letnico
našega društva.
Bogat program izobraževanja naše univerze
spodbuja člane, da sledijo sodobnemu dogajanju in širijo znanja z vsemi generacijami.
Nekateri krožki uspešno preraščajo v študijske skupine. Oblikujejo se socialne skupine,
kjer se študenti dobro počutijo in v njih najdejo čustveno oporo.
Praznično leto smo obeležili z zagnanim delom v različnih projektih, s še tesnejšim medgeneracijskim sodelovanjem, z delavnicami,
razstavami, izdajo jubilejnega zbornika in
slavnostno prireditvijo v oktobru.
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Ko se nehaš učiti, si star,
pa naj je to pri dvajsetih ali osemdesetih.
Dokler si radoveden, se lahko upiraš starosti.
Najpomembnejša stvar v življenju je,
da obdržiš svoje misli mlade.
(V. H.)

24

KAKO LAHKO ZRASTEŠ ...
Tatjana Pevec

Stara sem in majhna. Toda imam veliko
prijateljev in znancev.

nobenega »se mudi« in »takoj«. Malodušje in
brezvoljnost.

Vse to znam povedati tudi po angleško in
francosko. Naučijo te na univerzi. Tam sem
se naučila oblikovati in obdelovati glino, jo
pobarvati in žgati. Naučila sem se nekaj o
urejanju okolja, vrtnarjenju. Obiskovala sem
razstave cvetja, vrtne centre.

Pa sem našla UTŽO in si dala duška na
omenjenih tečajih. Tudi kot animatorka.
Spoznala sem veliko ljudi, dobila nov krog
znancev za kavico in klepet, ponovno oživila
željo po ustvarjanju.

Univerza me je popeljala tudi na mnogo
izletov. Zame najlepši je bil izlet na grad
Herberstein v Avstriji in v Gradec. Vsako
leto sem si ogledala vse operne predstave v
Mariboru. Nikoli nisem manjkala na piknikih
univerze. Tisti v Novem Celju, kjer so naši
študenti sami spekli okusne prigrizke na žar,
so bili zame najlepši. In potem smo ob muziki
še zaplesali.
V »penzijo« sem šla pred petnajstimi leti
in dobesedno padla v prazno luknjo kljub
občasni skrbi za enoletnega vnuka. Bila
je praznina, huda. Nobene odgovornosti,

Nazadnje sem se naučila ravnanja s
pametnim telefonom. Zdaj hodim še na
telovadbo za starejše � pilates. Zelo rada. Tudi
po zaslugi mentorice, ki deluje pomirjujoče.
No, tako je iz tistega nesrečnega kupčka
upokojenke nastalo nekaj bolj živahnega
in samozavestnega. Zopet sem zrasla, pa
seveda ne v centimetrih.
Univerza, hvala ti! Še bomo skupaj!
Čestitke za prvih dvajset in še uspešno ter
prepoznavno naprej, kot pravi predsednica
Marija!
25

Cel svet je nasad.
Pridite z menoj
na veliko trgatev!
Nihče ne bo lačen
pod večnimi latniki.
Vse veje so obrodile
in naš čas
je dozorel.
(A. R.)


Velika trgatev je mogoča le, če je zemlja pripravljena,
seme zdravo in obdelovalec vajen trdega dela.
Pa še vreme mora biti prijazno, da je letina dobra.
Pred dvajsetimi leti je bilo zasejano tako zdravo seme tudi
v našem mestu. Od ideje o ustanovitvi
Univerze za tretje življenjsko obdobje Žalec
do danes je dozorelo veliko bogatih plodov,
na katere smo upravičeno ponosni.
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VČERAJ−DANES−JUTRI
Za naše člane zagotovo velja,
da so odprti za vse novo,
radovedni, z navdušenjem se učijo,
raziskujejo, uživajo v ustvarjanju,
krepijo duha in telo. Začutimo utrip
naše univerze v njihovih mislih!
Svoje občutke in mnenja so dodali
tudi nekateri mentorji.
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... Tuje jezike treba je znati,
pa te nihče ne more prodati ...
(Meta Rainer)

DRUŽBOSLOVNE VSEBINE
IN DEJAVNOSTI
JEZIKOVNI KROŽKI
Učenje tujih jezikov ima na naši univerzi že
dvajsetletno tradicijo. Sprva so se člani lahko
izpopolnjevali samo v angleščini.

V zadnjem obdobju je največ skupin za
angleški jezik, ki z vse večjo globalizacijo
sveta povsod prevladuje.

Pozneje smo v skladu z željami slušateljev
omogočili še nove krožke, kjer so se lahko
učili tudi nemščino, italijanščino, španščino
in francoščino.

Že več let uspešno deluje tudi krožek
italijanskega jezika.

an
g les�c�i

na

Močno si želimo, da bi znova zaživeli tudi
drugi jezikovni krožki.

in
�
c
ns�
italija

a

nems�c�ina
f ra

ncos�c�ina
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ANGLEŠČINA
Naša skupina je po letih skupnega učenja
najstarejša od vseh krožkov, ki delujejo v
UTŽO Žalec. Tudi njeni člani smo najstarejši,
saj je povprečna starost v skupini 75 let.
Ponosni smo na dolgoletno pripadnost in
vztrajnost. Koliko toplih spominov se nam
poraja v miselnem potovanju, odkar smo
pred sedemnajstimi leti prvič sedli v šolske
klopi. V prvem letu se nas je zbralo 21, a so
nekateri kmalu odnehali. Večina nas je ostala
in že mnogo več kot desetletje z veseljem
vztrajamo. Bili smo znanci z vseh vetrov naše
doline, sedaj pa nas veže dolgoletno pravo
prijateljstvo. Z vsakim letom se čutimo bolj
povezani.
Vsako jesen, ko se znova dobimo, nitke
povezanosti oživijo. Topli objemi, stiski rok,
voščila za vse dobro. Ob veselih in težkih
trenutkih čutimo drug z drugim in takrat se
zavemo, kako smo si blizu. Druženje nam
daje moč in energijo, ki briše naša leta.
Veselimo se, da lahko še posegamo v
zakladnico znanja na naši univerzi. Tega
privilegija se močno zavedamo. Da bi nam še
dolgo bilo tako lepo!
Vera Žužej, animatorka
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Singular, Plural, Present in še kaj,
nas »naša« Irena pri angleščini uči,
da se nihče od nas v tujini ne izgubi
in vsak povrne srečno se nazaj.
Vedno snov vsaj dvakrat ponovimo,
da jo lažje v svojih glavah obdržimo.
Govorimo, beremo in prevajamo,
a se tudi smejimo in zabavamo.
Bili smo najprej znanci in sošolci,
zdaj smo prijatelji zares iskreni.
Nas delo in druženje vse bogatita
in že leta trdno skupaj držita.
Naj TRAJA, TRAJA
to naše lepo druženje še vrsto let,
da bi še dosti časa bilo nam dano
jih skupaj preživet!
Irena in Vera

Ni ure angleščine, da nas naša mentorica Irena
ne bi nasmejala. Z nami deli anekdote in svoja
doživetja, tako da smeha nikoli ne zmanjka.
Znanje angleščine, ki ga nadgrajujem na
krožku, mi je v veliko pomoč pri spremljanju
tujih razvedrilnih in poljudnoznanstvenih
oddaj v angleškem jeziku.
Radi se tudi družimo, kajti če človek nekaj z
veseljem dela, potem je vse lažje. V krožku
nadaljujemo delo z novim angleškim
učbenikom, ki nas bo pri učenju združeval
naslednja štiri leta, zato našim možgančkom
ne bo dolgčas in gospa demenca nas bo na
daleč obšla.
Avguština Manfreda

ANGLEŠČINA I
We are the best team at U3A. 14 ALL & ALL 41
(one for all and all for one).
Mi smo najboljša skupina v U3A. Eden za vse,
vsi za enega.
I have a chance to exercise »my grey cells«. I
am glad my English is improving.
Imam priložnost trenirati svoje »sive celice«.
Vesela sem, da se moja angleščina izboljšuje.
I have learned quite a lot so far and my son
who lives in England is very proud of me. I like
learning English and meeting friends once a
week.

Do sedaj sem se kar precej naučila in moj sin,
ki živi v Angliji, je ponosen name.
Rada se učim angleščino in rada srečujem
prijateljice in se družim z njimi enkrat
tedensko.
It was embarrassing at first but soon I got
used to. I have been grinding away at my
English studies. I have met nice friends here
who are always ready to support each other
with exercises. Sometimes we take time for
a short chat, we taste home made delicious
biscuits or chocolates. It is fun.
V začetku mi je bilo neprijetno, ampak sem se
kmalu navadila. »Brusim« svojo angleščino.
Spoznala sem krasne prijateljice in prijatelja,
ki so te vedno pripravljeni podpreti z vajami.
Včasih si vzamemo čas za kratek klepet in se
posladkamo s slastnimi domačimi keksi ali
čokoladnimi bomboni. Prijetno je.
We are all different ages, but I enjoy the
company and fellowship.
I like learning English. We are never too old to
learn a new language. Learning exercises the
brain and gives a reason to get out and meet
people.
Smo različnih starosti, toda uživamo v
druženju in prijateljstvu. Rada se učim
angleščino. Nikoli nismo prestari za učenje
novega jezika. Učenje trenira naše možgane
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in poskrbi za to, da gremo ven in srečamo
ljudi.
What I like most is the fact that here are no
strict rules, no difficult homework. There is
no competitiveness among us. Sometimes I
make a fool of myself and everybody laughs
with me.
Všeč mi je, da tu ni strogih pravil, nobenih
težkih domačih nalog. Med nami ni tekmovalnosti. Včasih se osmešim in takrat se
vsi smejejo z mano.
ANGLEŠČINA D
Enajst slušateljic v zrelih letih si vsak ponedeljek dopoldan rezervira čas za oživljanje
in dopolnitev znanja angleščine. Krožek ima
prednost pred vsemi drugimi obveznostmi,
ker so teme zanimive, učbeniki dobri in ker
predavateljica prilagaja način dela naši generaciji.
Po učni uri brez klepeta je petnajstminutni
odmor več kot potreben!
Takrat pridejo do izraza naši drugi talenti,
večji od tistega za angleški jezik. Pecivo, prigrizki, dobrote, ki jih prinesemo, so »really
delicious«. Sledi koristna izmenjava receptov, v angleščini …, če verjamete. Kakorkoli že, sladke dobrote so zaradi angleščine še
boljše, me pa še bolj zadovoljne z našim »angleškim« druženjem.
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Sestavni del učenja so tudi domače naloge,
ki jih ne jemljemo kot »nujno zlo«. Takšen
odnos smo pustile za sabo že v osnovni
šoli. Zdaj verjamemo, da so naloge zelo koristne in prav želimo si jih. Ponavljanje je
mati modrosti! Ko bi vsaj imele to pamet nekaj desetletij nazaj! Da ne rečemo: tudi naš
takratni spomin!
Snov je treba ponovno utrditi, dopolniti in
začiniti še z druženjem ob kavici po končanih
urah krožka. Ali vas zanima, v katerem jeziku
se pogovarjamo ob kavi? Predlagamo, da se
nam pridružite, za vstopnico »častite« kavo
za vse, pa boste izvedeli.
Nove lekcije, ponavljanje in naloge so ob
našem druženju in mentorici pravi balzam za
dušo. Zadovoljne smo, da smo naredile nekaj
zase. Na potovanja v tujino odhajamo bolj
samozavestne, saj razumemo angleško in
tudi povprašati znamo!
skupina »angleški krožek D«

Moje prvo »angleško« leto
Ko narediš piko na koncu svoje poklicne poti,
se ti odprejo druga obzorja. Vsaj jaz sem
komaj čakala, da izkusim in naredim nekaj
stvari, za katere mi je prej zmanjkovalo časa.
In tako je poleg več branja, več hoje, več plesa
in več morja prišla na vrsto tudi angleščina.
Skoraj vse, kar sem se v mladosti naučila,
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je brez uporabe tega jezika počasi tonilo v
pozabo. Zato sem jeseni spet začela guliti
šolske klopi skupaj s še dvanajstimi učenci
pri učiteljici Ireni Krajnc. Moram priznati, da
so mi te ure vedno zelo hitro minile. Veliko
smo se presmejali, se tudi precej naučili in
proslavili vse rojstne dneve.
Angleščino imam rada, ker je danes zelo
uporaben jezik. Počasi začenjaš razumevati
besedila kakšnih lepih pesmi, pa tudi dialoge
v filmih, vedno bolj razumem sleng današnjih
mladih in tudi to je včasih dobro. Vztrajno
berem lažje angleške knjige in sem prav
zadovoljna, ko jih razumem. Če pa kaj ne
gre, je pri roki angleško-slovenski slovar na
telefonu.
Upam, da me vztrajnost in volja ne bosta
minili in bom angleščino lahko uspešno
uporabljala na potovanjih po svetu, kamor si
čim večkrat želim.
Zato vzpodbuda za vse, ki še oklevate – nikoli
ni prepozno in tudi vaša glava vam bo za
takšen trening prav gotovo hvaležna!
Daniela Messec Zimšek
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ITALIJANŠČINA
V skupini je čutiti nadpovprečno motivacijo
udeležencev, kar seveda prispeva k napredku
tako poznavanja jezika kot njegove rabe v
različnih življenjskih okoliščinah.
Več o razlogih za naklonjenost temu jeziku
pa so povedali kar nekateri slušatelji sami.
Aleksander Beccari, mentor

Moje prvo srečanje z italijanskim jezikom sega
v otroška leta.
V času, ko smo stanovali na kmetijskem
posestvu v Savinjski dolini, so namreč v
družbenih prostorih uprave imeli enega prvih
TV sprejemnikov in ker je bil naš televizijski
program še v povojih, so občasno poskusno
predvajali glasbene oddaje italijanske televizije. Italijanske popevke so bile takrat zelo
priljubljene.
... V študentskih časih sem spoznala precej primorskih študentov, s katerimi smo se družili in
na koncu sem dobila še svakinjo, ki je po mami
Italijanka.
Obiskovala sem že tudi začetni tečaj italijanskega jezika, a ker nisem »spregovorila«, sem
dosti pozabila. Želja, da se naučim tega jezika,
je ostajala, zato sem se z veseljem pridružila
italijanskemu krožku na UTŽO, kamor me je
pred štirimi leti povabila Ida.
Tako ohranjam stik z italijanščino in se veselim naših druženj.
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Il mio primo incontro con la lingua italiana
risale agli anni dell’infanzia.
Nel periodo in cui vivevamo in una tenuta
agricola nella valle del fiume Savinja,
avevano uno dei primi televisori negli spazi
sociali dell’amministrazione, e poiché il
nostro programma televisivo era ancora
agli inizi, a volte trasmettevano programmi
musicali della televisione italiana. Le canzoni
italiane erano molto popolari.
... Durante gli studi ho conosciuto molti
studenti del Litorale sloveno, con i quali ci
incontravamo e alla fine ho avuto anche una
cognata di madre italiana.
Ho già partecipato anche a un corso
iniziale di lingua italiana, ma poiché non ho
cominciato a “parlare”, ho dimenticato molto.
Mi e rimasto il desiderio di imparare questa
lingua, perciò mi sono unita con piacere al
corso di italiano alla UTŽO, al quale sono
stata invitata da Ida quattro anni fa.
Così rimango in contatto con la lingua
italiana e mi rallegro dei nostri incontri.
Ema Šelekar

Že nekaj let se učim italijanskega jezika v prijetni skupini in z dobrim profesorjem.
Rada bi znala vsaj nekaj italijanščine, ko grem
na obisk k svoji polsestri in njeni družini v

Italiji. Oni živijo v Cutrofianu, v provinci Lecce, v Apuliji na jugu Italije.
Sto imparando la lingua italiana da diversi
anni in un piacevole gruppo e con un bravo
professore.
Mi piacerebbe conoscere almeno un po’
l’italiano, quando vado a visitare la mia
sorellastra e la sua famiglia in Italia. Loro
vivono a Cutrofiano in provincia di Lecce, in
Puglia, nell’Italia del Sud.
Emilija Pešec

Italijanščino sem si želel naučiti zato, ker
imam v Italiji sorodnike in bi se z njimi rad
pogovarjal. Ko sem izvedel, da se ta jezik lahko
učim v Žalcu, na Univerzi za tretje življenjsko
obdobje, sem se leta 2013 vpisal v tečaj in
pričel s poukom.
Z učenjem v skupini sem zelo zadovoljen. Veliko sem pridobil v zadnjih dveh letih, ko je
bil poudarek učenja na pogovoru, saj mislim,
da je to najbolj pomembno. Sodelovanje s
to skupino mi je v veliko veselje, ker dobro
sodelujemo in si pomagamo.
Ho voluto imparare l’italiano perché ho
parenti in Italia e mi piacerebbe poter parlare
con loro. Quando ho saputo che potevo
imparare questa lingua a Žalec, all’Università
per la terza età, mi sono iscritto al corso e nel
2013 ho iniziato lo studio.

Sono molto sodisfatto delle lezioni nel
gruppo. Ho appreso molto negli ultimi due
anni, dato che le lezioni erano basate sulla
conversazione, il che penso sia la cosa più
importante. È un vero piacere collaborare con
questo gruppo perché lavoriamo insieme e ci
aiutiamo a vicenda.
Janko Pirc

Rojena sem bila v pokrajini, ki jo je v drugi
svetovni vojni anektirala fašistična Italija.
Kot otroku se mi je v zavest vtisnila melodika
italijanskega jezika. Ko sem odraščala, so mi
bile všeč italijanske popevke, napolitanske
pesmi in operne arije v operah italijanskih
skladateljev. Ne nazadnje pa se mi zdi prav,
da kot majhen narod znamo in se učimo
jezike naših sosedov.
Sono nata in una provincia, che è stata
annessa dall’Italia fascista durante la
seconda guerra mondiale. Ero ancora una
bambina, ma mi è rimasta impressa nella
coscienza la melodia della lingua italiana.
Crescendo mi sono piaciute le canzoni
italiane, le canzoni napoletane e le arie
operistiche dei grandi compositori italiani.
In fin dei conti mi sembra giusto che noi, che
siamo una piccola nazione, conosciamo e
parliamo le lingue dei nostri vicini.
Majda Šoster
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Vzroki mojega zanimanja za italijanščino so
že zgodovinski. Ko sem kot študent kupil
petnajst let star skuter lambretta, smo se
trije prijatelji, vsi »lambrettisti«, redno vozili
iz Ljubljane v Trst kupovat rezervne dele na
Ponte Roso, poleti pa potem še na kopanje v
Valdoltro.
Ko tako prvič pribrnimo po VIA FABIO SEVERO
do servisa LAMBRETTA, se je prodajalec kar
prijel za glavo in rekel: »Mamma mia, buttala
via questa roba!” (Mati moja, vrzi stran to
reč!), seveda zaradi precej zdelanih skuterjev.
Teh prvih italijanskih besed ne bom nikoli
pozabil. Pozneje sem bil kot lastnik novega
avta alfa romeo-sud pogosto gost na servisu,
kamor sem prišel kar s slovarjem, tako da
je prodajalec vedno rekel: »É arrivato il
traduttore!« (Prišel je prevajalec!)

Le cause del mio interesse per la lingua
italiana sono già storiche. Quando ero
studente ed avevo acquistato un vecchio
motorino LAMBRETTA di ben 15 anni, tre
amici, tutti “LAMBRETTISTI”, andavamo
spesso in moto da Lubiana a Trieste per
acquistare pezzi di ricambio al Ponte Rosso e
poi anche a nuotare a Valdoltra.
Quando siamo arrivati ronzando per la
prima volta in Via Fabio Severo all’assistenza
LAMBRETTA, il tecnico, mettendosi le mani
nei capelli, ha detto: “Mamma mia, Buttala
via questa roba!” Naturalmente, a causa
dello scooter piuttosto malridotto. Quelle
prime parole non le dimenticherò mai.
Ma in seguito, come proprietario di una
nuova auto ALFA ROMEO – Sud, sono stato
spesso ospite all’ assistenza Alfa Romeo, dove
andavo sempre munito di vocabolario, così
che il venditore diceva sempre: “È arrivato il
traduttore!
Matjaž Cerovac
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FRANCOŠČINA
Kdor ljubi lepoto jezika, mora spoznati francoščino. Kdor jo potrebuje za sporazumevanje, pa sploh.
Bilo nas je samo pet, vodil nas je profesor
Koren. Imeli smo se lepo. »Potovali« smo
po Franciji in spoznavali navade ter poslušali francoske melodije z zvenečo harmoniko.
Gospa Helena, ki je obiskovala osnovno šolo
v tej deželi, nam je popestrila pouk s pripovedovanjem o tamkajšnjem življenju v takratnih časih. Pa seveda – učili smo se tudi! Šest
let!
Zdaj se še vedno srečujemo vsak prvi torek v
mesecu ob istem času, kot smo imeli tečaj,
ob kavi in vroči čokoladi. Upamo, da še dolgo!
Tatjana Pevec, animatorka

LE COURS DE LANGUE FRANÇAISE
Qui aime beauté de la langue doit connaitre
le français. Tant mieux pour celui qui a besoin
de sa conversation. Nous étions en cinq et
notre professeur était M. Koren. On a passé le
temps très agréable. On a voyagé à travers la
France, connaitre leurs coutumes et écouter
les melodies frainçaises avec l’accordeon. Madame Hélène qui est allée à l’ecole élémentaire en France, nous a raconté beaucoup de
choces de la vie en ce temps-la. On a appris
le français depuis six ans. Maintenant on se
rencontre tous le premier mardi du mois, en
meme temps quand nous avions le cercle
français. On boit de café, Vlado préfère le
chocolat chaud, n’est – ce pas?
Vive l’amitié entre nous!
ANNIMATRICE: Tatjana Pevec

39

PO POTEH KULTURNE DEDIŠČINE
Sredini popoldnevi so za dvajseterico članic in članov krožka že vrsto let rezervirani
za spoznavanje bogate slovenske kulturne dediščine v arhitekturi, slikarstvu in kiparstvu
ter o njeni povezanosti z Evropo. Najprej
jo moramo spoznati, da bi jo lahko cenili,
varovali in nato predali mlajšim generacijam.
Dosedanji mentorji so bili Tanja Čajevec,
Robert Simonišek, Katarina Kukovič, zadnja
leta pa Matija Plevnik.
Na predavanjih spoznavajo umetnostna obdobja od renesanse naprej (letos že do impresionizma), seznanjajo se s teoretičnimi
osnovami umetnostne zgodovine in prvinami likovnega izražanja, z aktualnimi problemi
varstva naše kulturne dediščine, obiskujejo
razstave, na ekskurzijah celostno spoznavajo likovno in arhitekturno »ponudbo« naših
večjih in manjših krajev (Ljubljana, Celje,
Slovenj Gradec, Štanjel, Šmarje pri Jelšah, Piran, Hrastovlje, Novo mesto...)
V skupini izmenjujejo svoje znanje, včasih
tudi samostojno pripravijo uro o književnosti in glasbi določene dobe in tako dopolnijo mentorjevo predavanje o slikarstvu in kiparstvu (npr. romantika, impresionizem...)
Med člani so se v mnogih letih spletle prijateljske vezi, ki jih trdno povezujejo.
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Kot predavatelj sem v programu kulturne
dediščine in umetnostne zgodovine udeležen
že več let. Skupina je homogena in že od
mojih začetkov skoraj nespremenjena,
tako da smo že stari znanci. Zelo sem
vesel, da so sproščena predavanja odlično
obiskana, zlasti pa sem ponosen, da gre
za obojestransko komunikacijo, kjer se
udeleženci aktivno odzivajo, izražajo svoja
mnenja, opažanja in zastavljajo vprašanja.
Velja namreč pravilo, da ni neumnih
vprašanj. S takim pristopom napredujemo
vsi, saj moram na vprašanja pripraviti
ustrezne odgovore, s katerimi se tudi sam
dodatno poglabljam v problematiko.
Predavanja dopolnjujemo s terenskimi
izleti po Sloveniji, kjer si ogledujemo našo
nepremično kulturno dediščino, obiskujemo
muzeje in galerije. Zame so predavanja redni
tedenski ritual, ki mi omogoča, da tudi sam
poglabljam znanje umetnostne zgodovine in
to nato na ustrezen, včasih humoren način,
predstavim udeležencem.
Vsem slušateljem želim še naprej obilico
zvedavosti.
mentor Matija Plevnik

Ko je bila na Univerzi ustanovljena nova
skupina Po poteh kulturne dediščine, sem se
ji takoj pridružila. Pod mentorstvom Tanje
Čajevec smo začeli raziskovati, kako so ljudje
v naši dolini živeli s hmeljem in ob njem. To je
bilo res pravo raziskovalno delo s konkretnim
zaključkom: interaktivno razstavo v Novem
Celju in s publikacijo Zeleno zlato-grenka
roža. Opravili smo veliko delo!
Še vedno obiskujem ta krožek, vendar ima
zdaj drugo vsebino. Spoznavamo, da naša

kulturna dediščina ni samo naša, da je tesno
povezana s kulturo Evrope, da Slovenci nismo
le njeni dediči, ampak tudi soustvarjalci.
Tako zdaj ni več vprašanje, zakaj sem že toliko
let članica UTŽO: pridobivamo nova znanja
in spoznanja na predavanjih in »na terenu«,
se družimo in postajamo pravi prijatelji. Pika
na »i« pa je naš imenitni mentor.
Zato velja, kot pravi naša predsednica:
«Gremo naprej!«
Metoda Uranjek
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Vedno je bila moja največja želja študirati
umetnostno zgodovino. Uresničila sem jo
šele v tretjem življenjskem obdobju v krožku
Po poteh kulturne dediščine. Kot slušateljica
tega krožka sem imela priložnost na
Filozofski fakulteti poslušati predavanje prof.
Golobove. Doživeti njeno predavanje je bil
velik privilegij in nepozabna izkušnja!
Pozimi, ko je zunaj mraz in sneg, si kdaj
rečeš, danes ne bi šla. A greš, ker veš, da
te na predavanju čakajo slikoviti opisi in
prikaz vrhunskih umetnin največjih likovnih
mojstrov.
Mira Kodrun

Navdušuje me tudi možnost spoznavanja
naše kulturne dediščine na razstavah, v
muzejih, »v živo« na terenu. Spominjam
se zimske Ljubljane pri minus petnajstih
stopinjah, a smo vzdržali vse oglede in se
pogreli šele v Plečnikovi hiši.
Metka Valant

Za vedno bom v sebi nosila občutke in
spomine ob pripravah na predstavitev
projekta Žalec v objemu hmelja na 3.
mednarodnem festivalu znanja in kulture
starejših v Velenju. Z Metodo in Miro smo si
razdelile delo, se nato dobivale pri Metodi
doma, debatirale, iskale najboljše rešitve,
brale, pisale, brskale po starih fotografijah...
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Tista pomlad je bila nekaj posebnega.
Vse tri smo iz »analogne« dobe, zato je bila
za nas najtrši oreh priprava fotografij za
projekcijo. Tu pa so nam priskočili na pomoč
prijatelji iz fotografskega krožka. Lepo je bilo
predstaviti našo univerzo ter delo našega
krožka kolegom iz vseh slovenskih UTŽO in
gostom iz tujine.
Ampak zame je bil najlepši čas, ko smo
se tri sošolke iz krožka intenzivno družile.
Prepričana sem, da smo vse čutile podobno.
Prvič po upokojitvi sem se spet počutila živo,
v glavi je bilo naenkrat toliko idej, nič mi ni
bilo težko, z navdušenjem in radovednostjo
sem se podala v neznano. Res čutiš
zadoščenje, ko si lahko rečeš:«Še zmorem!«
Breda Šip

Animatorka izpolnjuje anketo na
začetku ure. Na njeno vprašanje, kaj
vam je v krožku najbolj všeč, ena od
slušateljic izstreli: »Predavatelj!« To je
bilo smeha...
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LIKOVNO USTVARJANJE
Likovni krožek je med najstarejšimi na UTŽO.
V njem pod strokovnim vodstvom ustvarjajo
ljubitelji slikarstva, ki so šele v tretjem
življenjskem obdobju sprostili svojo željo,
talent in potrebo po likovnem izražanju.
Prva mentorica je bila Neli Kač, ki jih je vodila
v svet barv z različnimi likovnimi tehnikami,
nasledil jo je Dani Horvat, pri katerem so
se naučili slikati predvsem z akvarelnimi
barvami, za njim je prevzel mentorstvo
Zvone Brilej – Čori, ki jih je učil slikati v oljni
in akrilni tehniki. Takrat so začeli slikati tudi
v naravi, kar je bila nova in zanimiva izkušnja.
Sedanji mentor je Oskar Sovinc, pri katerem
nadgrajujejo pretekla znanja.
Bolj kot so napredovali, manj je bilo strahu
pred razstavljanjem. Razstavljali so v Domu
II. slovenskega tabora v Žalcu, v dvorcu Novo
Celje, v Roblekovi dvorani, v Glasbeni šoli
Risto Savin, v KUD Svoboda Griže, v Domu
starejših občanov v Velenju, v Topolšici in v
Savinovem likovnem salonu.
Nekateri člani krožka so imeli tudi že
samostojne razstave (Marija, Ida, Olga, Rudi,
Anica, Pavlina, Luc, Mojca, Franica in Fanika).
Mojca Šporn je bila na EX-tempore v
Šempetru nagrajena.
Tri članice, Mojca Šporn, Marija Studnička in
Pavlina Jošt, so v krožku že od začetka.
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Aktivni so tudi v likovnih sekcijah domačih
kulturnih društev.
Spominjam se svojih začetkov v krožku,
ko je bila naša prva mentorica likovna
pedagoginja Neli Kač. Vsi v skupini smo si
zelo želeli ustvarjati, a smo imeli zelo malo
ali skoraj nič likovnega znanja. To je kmalu
ugotovila tudi mentorica in se odločila
za dodatne spodbude, da bi bilo naše
ustvarjanje uspešnejše.
Na začetku vsake ure smo meditirali, da
bi se porodilo čim več idej in da bi bila
naša delovna vnema močnejša. Na koncu
likovnega ustvarjanja smo meditirali za
umiritev.
Pa se je izplačalo! Ob naši prvi razstavi v
avli Doma II. slovenskega tabora je eden od
obiskovalcev zapisal v knjigo vtisov:
«Zeleno zlato dozori v poznem poletju. Slike
so čudovite! Čestitke prav vsem.«
Pavlina Jošt

47

FOTOGRAFSKI KROŽEK
Fotografiranje je priljubljen hobi, ki združuje
ljudi, jim nudi estetski užitek in podoživljanje lepih trenutkov. Včasih je tudi samotno
opravilo, ko fotograf uživa v tišini in potrpežljivo čaka na pravi trenutek. V fotografski objektiv lahko ujame lepoto odhajajočega časa
in jo iztrga pozabi.
Člani fotografskega krožka drugače vidijo
svet okrog sebe. V objektiv lovijo podobe ljudi, krajine, stvari, na fotografijah spregovorijo zanimive podrobnosti, ki jih opazi le izurjeno fotografovo oko.
Za dobro fotografijo je potrebno znanje, ki ga
pridobivajo v krožku ob mentorju Igorju Rosini in z izmenjavo izkušenj.
Njihovo delo smo lahko občudovali v objavljenih publikacijah in na mnogih razstavah.
V UTŽO Žalec sem se včlanila oktobra 2015 in
s svojim »stažem« sodim med mlajše člane.
Fotografskemu krožku sem se pridružila na
pobudo mentorja Igorja Rosine, ki me je že
v preteklosti naučil marsičesa s področja
fotografije. Krožek mi omogoča, da svoje
znanje še nadgradim. Naša srečanja zame
niso pomembna le zaradi novosti, ki jih je na
področju digitalne fotografije vsak dan več.
Najdragocenejša je predvsem izmenjava
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znanj in izkušenj s tistimi, ki so na področju
fotografije že pravi »mački«.
Skupino sestavlja 12 članov, zadnja štiri leta
sva bili v njej le dve ženski predstavnici.
Letos se je naša kvota povečala na štiri in
vsaj ženski del je tega zelo vesel, ker so naše
razprave zaradi različnih znanj tako bolj
uravnotežene.
Med nami so tudi taki, ki imajo že samostojne
razstave in veliko tehničnega znanja. »Naš«
Milan Žolnir je pravi mojster na področju
makro fotografije. Nekateri v krožku
so pristaši že v osnovi lepih fotografij,
brez popravkov, drugi prisegajo, da brez
lightrooma ali photoshopa ne gre pri nobeni
fotografiji. In prav ta naša različnost in
izmenjava izkušenj nas bogatita.
Veliko znanja nam predaja naš mentor, ki
potrpežljivo odgovarja na vprašanja tudi
drugič ali tretjič, če je treba. Utrjevanje znanja
je v naših letih pomembna aktivnost.
Ko razmišljam, kako pomembno vlogo je
v Savinjski regiji odigrala UTŽO Žalec v teh
dvajsetih letih, ji ob jubileju lahko zaželim le,
da bi njene dejavnosti lahko uporabljale še
mnoge generacije upokojencev.
Irena Mužič
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Nihče ne ve, kaj zmore, dokler ne poskusi.
(P. Sirus)



Ni pomembno, kako počasi greš,
važno je, da se ne ustaviš.
(Konfucij)
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RAČUNALNIŠTVO
Brez računalniškega znanja se starejši v
tretjem življenjskem obdobju ne moremo
tvorno vključiti v informacijsko družbo. Zato
ne čudi, da se vpisuje v računalniške krožke
vse več slušateljev. Ob odličnem mentorstvu Zdenka Puncerja in Marije Vaš vsako leto bolj smelo uporabljajo računalnik in
odkrivajo neštete možnosti, ki jih ponuja.
Tako ta »škatla« že dolgo ni več »bavbav«,
ampak prijazen in nepogrešljiv pomočnik v
vsakdanjem življenju in novo okno v svet.
Kako se starati, a se ne postarati? Naša
univerza nam ponuja mnoge zanimive
vsebine v različnih krožkih. V računalniški
skupini E nas je deset radovednih, mladostnih
učencev. Enkrat tedensko se zberemo v
OŠ Petrovče v računalniški učilnici. Vsakič
nestrpno čakamo, s čim nam bo postregel
naš mentor, gospod Zdenko Puncer. Znamo
pisati, pošiljati in sprejemati pošto, ustvarjati
vizitke, albume s fotografijami, jih opremljene
z glasbo predstaviti v power pointu in vse
narejeno shraniti na USB ključ. Naredili smo
tudi koledar, izdelali načrt za setev, nakupe,
jedilnik...
Zanimivo je potovati s pomočjo googlovega
zemljevida in iskati počitniške destinacije.
Znamo naročiti stvari preko spleta, spremljati
dogodke in poiskati odgovore na tisoč in eno
vprašanje.

Po dveh urah intenzivnega dela z
računalnikom obvezno pohitimo v kavarno,
kjer se ob tortici in klepetu sprostimo.
Pridružite se nam, mi smo vedno veseli in
vedoželjni!
Marija Vršič, animatorka rač. E krožka

Pri računalniškem krožku povezujemo
računalniško in internetno znanje.
Slušatelji prizadevno osvajajo računalniške
veščine s področja IKT tehnologije. Učijo se
dela z urejevalnikom besedil WORD, kreirajo
zanimive in domiselne predstavitve s power
pointom, ustvarjajo s preglednicami excel,
spoznavajo internet, elektronsko pošiljanje
in sprejemanje pošte, uporabo pametnih
telefonov in fotoaparatov v povezavi z
računalnikom, FB…
Povezujemo znanje, spretnosti in prijetno
druženje.
prof. Marija Vaš, mentorica
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NARAVOSLOVNE VSEBINE
IN DEJAVNOSTI
UREJANJE IN VARSTVO OKOLJA

Krožek je med najstarejšimi na univerzi, saj
je začel delovati že v šolskem letu 2000/01.
Začel se je kot pretežno sadjarski krožek. Z
leti je dobival dodatne vsebine s področja
vrtnarstva, ekološke pridelave hrane, varovanja okolja... Do leta 2007 jih je vodil Simon
Ogrizek, zdaj pa je že dvanajsto leto njihova
mentorica Štefanija Kos Zidar. Veliko znanja
pridobijo tudi na številnih ekskurzijah po Sloveniji in čez mejo.
Odlično sodelujejo s Šolo za hortikulturo in
vizualne umetnosti Celje.
Trenutno je v krožku 14 članic in članov.
Na začetku meseca se pogovarjamo o
tekočih delih na vrtu in v sadovnjaku.
Druge teme so o zimskih in spomladanskih
okrasnih grmovnicah, sajenju in gojenju
jagodičevja, zavarovanih domorodnih,
tujerodnih in invazivnih rastlinah, posodovkah,
razmnoževanju rastlin, o kvaliteti semena,
sobnih rastlinah, permakulturi, trajnicah,
balkonskem cvetju in še o čem drugem s
področja hortikulture. Veliko sprašujemo,

izmenjavamo si lastne izkušnje in nasvete,
kako ravnati ob raznih težavah.
Veliko časa smo prebili na strokovnih
ekskurzijah:
Obiskali smo Selekcijsko poskusni center
Semenarne Ljubljana na Ptuju, ki zagotavlja
ponudbo kakovostnih semen, edini zasebni
Botanični vrt Tal 2000 pri Pragerskem, bili
smo v zeliščnem vrtu z ekološko pridelavo
v Žičah, na ekološki kmetiji pri Mlinarju v
Škalah, v vrtnariji v Varaždinu, v Botaničnem
vrtu Maribor, v arboretumu Volčji potok, v
Mozirskem gaju, v rožnem vrtu burbonk v
Kostanjevici in še kje.
Vsega, kar smo se naučili, se ne da opisati,
računamo pa, da bomo naše znanje še
izpopolnjevali in ga še naprej uspešno
uporabljali.
Janez Šketa, animator
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Dotikam se prihodnosti. Učim.
(C. McAuliffe)



Povej mi in bom pozabil.
Pokaži mi in si bom zapomnil.
Vzbudi mi zanimanje in bom razumel.

ZELIŠČA, NARAVA IN ZDRAVJE
Nastanek krožka leta 2010 je spodbudila takrat sprejeta strategija razvoja izobraževanja starejših v Sloveniji, ki je predvidela tesnejše sodelovanje z gospodarstvom,
v tem primeru na področju turizma. Pomemben delež v razvoju turizma pomeni namreč
tudi zdrava hrana, pridelana v naravnem
okolju. To je med drugim raziskoval krožek
pod mentorstvom mag. Cvetke Mastnak
Čulk.
V devetih letih je krožek z raziskovanjem,
proučevanjem, izmenjavo znanja in izkušenj
prerasel v pravo študijsko skupino. Rezultati
njihovega dela se odmevno širijo v širšo skupnost, saj so izdali knjigo Narava, zelišča,
zdravje, vsako leto zagnano sodelujejo na
medgeneracijskih delavnicah v šolah in vrtcih, pri mnogih pomembnih projektih in na
festivalih znanja, kjer odlično predstavljajo
našo Univerzo.

Študijska skupina
»Zelišča, narava, zdravje«
Štejem si v čast in zame je privilegij, da sem
lahko postala mentorica skupine Zelišča,
narava, zdravje. Naša življenja so tesno
povezana z naravo. V tretjem življenjskem
obdobju so pogoste teme naših pogovorov
zdravje – kako ga ohraniti in kaj storiti,
ko zbolimo. Ime skupine vključuje široko
področje, kjer lahko svoje znanje biologije in
izkušnje s področja zdravilnih in aromatičnih
rastlin kombiniram in posredujem članom
skupine. Čeprav se dobivamo že sedmo leto
v bolj ali manj isti skupini, tem ne zmanjka.
Skupaj rastemo v znanju in spoznanjih,
postali smo kritični do sprejemanja različnih
informacij, skupaj izmenjujemo praktična
znanja in kar je najvažnejše – postali smo
prijatelji.
Zavedamo se pomena znanja, ki ga
uporabimo pri svojih odločitvah in ga lahko
posredujemo tudi mlajšim generacijam
in širši družbi. Poseben izziv nam je delo v
projektu, kjer sodelujemo z raziskovalnimi
inštitucijami v našem okolju.
Ne samo naše zdravje in zdravje naših dragih,
pogosta tema naših srečanj je tudi dogajanje
v naravi. Razveselimo se prvih pomladanskih
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cvetlic, razkošja poletnih travnikov in gozdov,
obilnih pridelkov z naših vrtov in seveda zlate
jeseni. Zima je čas toplih čajnih napitkov,
vonja po cimetu in klinčkih, čas obujanja
starih običajev in navad ter čas prijetnih
druženj.
Delo v skupini je tudi ali predvsem druženje.
Človek je socialno bitje in prijetna druženja
prispevajo tudi k našemu »socialnemu
zdravju« in dobremu počutju.
Mentorstvo v tej skupini je nekaj zelo lepega v
mojem življenju.
Cvetka Mastnak Čulk, mentorica

PROJEKT »ITP zeliščarske dediščine«
Naše znanje, spoznanja, izkušnje in dobre
prakse se lahko hitro pozabijo, če jih ne
posredujemo naprej in jih ne dopolnjujemo
s sodobnimi izsledki, ki so pogosto povezani
tudi z novim načinom uporabe. Skupina
»Zelišča, narava, zdravje« je dobila izjemno
priložnost, da lahko sodeluje v projektu
»ITP zeliščarske dediščine«. V tem projektu
sodelujejo poleg LAS Spodnje Savinjske
doline še LAS Srce Slovenije, LAS Zgornje
Savinjske in Šaleške doline, LAS Raznolikost
podeželja, LAS Od Pohorja do Bohorja in LAS
V objemu sonca.
V LAS Spodnja Savinjska dolina sodelujemo
Univerza za tretje življenjsko obdobje Žalec
(študijska skupina »Zelišča, narava, zdravje«),
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Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo
Slovenije ter Razvojna agencija Savinja. Delo
na projektu poteka dve leti. Rezultat dela
bo zbrano znanje in spoznanja o zdravilnih
zeliščih našega področja s posebnim
poudarkom na dveh rastlinah, to sta hmelj
in mačja meta. V brošuri, ki bo izdana ob
koncu, bodo zbrane posebne zdravilne
rastline in dediščina njihove uporabe v naših
krajih. Zbrana bo tudi ponudba pridelovalcev
in predelovalcev zdravilnih rastlin ter
izbor njihovih pridelkov oziroma izdelkov.
V projektu se usposabljajo tudi posebni
»turistični« vodiči, ki bodo znali predstaviti
posebnosti zeliščarske dediščine naše doline
tudi z ogledi zdravilnih zelišč v Vrtu zdravilnih
in aromatičnih rastlin v Žalcu in v bogatem
naravnem okolju.
Naš prispevek v projektu je zbiranje in
posredovanje informacij o zeliščih naše regije,
medgeneracijske razprave, predavanja in
delavnice, predstavitve na raznih prireditvah,
popis in raziskave naravnih rastišč v okolici,
ureditev manjših vrtičkov zdravilnih rastlin
(šole, vrtci) ter dva usposobljena vodiča. Prvo
leto smo uspešno zaključili. Poročilo je bilo
pozitivno ocenjeno.
Veseli smo, da lahko svoje znanje
posredujemo naprej, s tem pa nekaj malega
prispevamo tudi za našo Univerzo za tretje
življenjsko obdobje Žalec.
Cvetka Mastnak Čulk, mentorica
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Sodelovanje z Zeliščarskim krožkom Univerze
za tretje življenjsko obdobje sega na sam
začetek delovanja krožka. Njegova mentorica
je mag. Cvetka Mastnak Čulk, ki je celih 25 let
vodila Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin
na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo
Slovenije od njegove ustanovitve 1976
do odhoda v drugo službo 1990. Njena
pripadnost stroki je tudi porok za dobro
sodelovanje z našim Inštitutom.
Z zeliščarskim krožkom se povezujemo
zlasti takrat, ko potrebujemo pomoč pri
sajenju ali oskrbi v vrtu. Člani krožka so
imeli pomembno vlogo tudi pri nastajanju
vrta na novi lokaciji. Vedno nam nesebično
in z dobro voljo priskočijo na pomoč. V

našem vrtu izvajajo tudi srečanja z malčki iz
žalskih vrtcev. Na voljo smo jim z ekološkimi
sadikami ali kakšnim drugim sadilnim
materialom in z nasveti.
Z zeliščarskim krožkom pa smo se zlasti
povezali v zadnjem letu, ko smo partnerji
v evropskem projektu LAS SSD: Integralni
turistični produkt Zeliščarska dediščina.
V krožku so zelo vedoželjni, inovativni in
ustvarjalni.
Verjamemo, da bomo tudi v prihodnje tako
dobro sodelovali kot do sedaj!
mag. Nataša Ferant
vodja področja zelišč na Inštitutu za hmeljarstvo
in pivovarstvo Slovenije
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ROČNA DELA
KROJENJE IN ŠIVANJE
OBLIKOVANJE TEKSTILA – KRPANKE
Krožek je med najstarejšimi na UTŽO. V njem
lahko članice sprostijo svojo ustvarjalnost in
po svojih izvirnih zamislih oblikujejo oblačila
in druge praktične izdelke za dom. V modernem času, ko se cenenih kupljenih oblačil hitro naveličamo, je njihova veščina vredna še
več.
Zelo uživajo tudi v posebni tehniki šivanja
� krpanke, kjer lahko poljubno sestavljajo
vzorce, barve in sprostijo svojo domišljijo v
unikatnih izdelkih. Vsi so izvirni, lepi, uporabni, v njih je veliko predanega in potrpežljivega
ročnega dela. Predstavile so jih že na modni
reviji in številnih razstavah.
Znanje, ki že skoraj izginja, bo tako morda
predano novim generacijam.
Spomini
Ko so me pred devetnajstimi leti povabili na
Univerzo za tretje življenjsko obdobje Žalec,
da bi vodila krožek KROJENJE IN ŠIVANJE,
je bil to zame velik izziv. Bila sem prijetno
presenečena, ko so me slušateljice prijazno
sprejele in smo postale dobre prijateljice.
Naše delo je zelo sproščeno in ustvarjalno.
Probleme rešujemo sproti, ustvarjamo v

prijetnem vzdušju, pogosto tudi s pesmijo in
smehom.
Pred enajstimi leti smo pričeli še s krožkom
KRPANKE. Ta tehnika nas je navdušila in
v teh letih je nastalo zelo veliko različnih
izdelkov. Izdelali smo različne odeje, namizne
prte, torbice, košare za kruh, etuije... Danes
so modna tudi oblačila, ki so kombinirana
z različnimi vzorci tkanin in nas spominjajo
na krpanke. Najboljše pri tem je, da lahko
uporabimo tudi star izdelek in ga z raznimi
dodatki spremenimo v povsem novega,
modnega in atraktivnega. Pri tem pa nam
pomaga še zavest, da smo naredili nekaj
dobrega za naš planet.
Tudi medgeneracijsko druženje nas
je povezalo in nam dalo nov zagon.
Sodelujemo z osnovno šolo in vrtcem.
Ne morem pa pozabiti pete obletnice UTŽO
Žalec, ko smo pripravile modno revijo in
so bile manekenke kar članice krožka.
Predstavile so oblačila, ki so jih same sešile.
Zelo sem bila ponosna, ko so samozavestno
predstavile svoje delo in ustvarjalnost.
Naše izdelke smo večkrat prikazale tudi na
razstavah.
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Za konec bi dodala samo še misel, ki jo je
izrazil mož ene izmed udeleženk tečaja
Krpanke:
»Moja žena tako uživa v šivanju, da kupi
blago na metre in ga popolnoma razreže,
samo da potem lahko šiva.«
Hvala univerzi za podporo in sodelovanje,
da lahko ustvarjamo, se družimo ter tako
ostajamo družabne in komunikativne.
Danica Gabrovšek, mentorica
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Oba krožka sta leto dni mlajša od naše
univerze. Vsako jesen se zberemo v polni
sestavi in veseli nas, da prihajajo tudi mlajše,
ki so sicer še zaposlene. Ob dragocenem
mentorstvu naše Danice z veseljem
izdelujemo nova oblačila, recikliramo stara,
v krožku Krpanke pa izdelujemo odeje, prte,
etuije, toaletne torbice in druga uporabna
darila za vsako priložnost. Veliko se smejimo,
pogosto tudi zapojemo, kar je pravi balzam
predvsem za članice, ki so še v službi in vsak
dan doživljajo stres.
Sodelujemo tudi s POŠ Ponikva in vrtcem
v Petrovčah. Ti mali prijateljčki nam dajo
dodatno energijo in nas nasmejijo s svojimi
spontanimi vprašanji in odgovori.
Vse si želimo še veliko let zdravja in
uspešnega ustvarjanja.

vso podporo in je pravi zaklad raznovrstnega
znanja.
Cirila Vipotnik

Mislim, da že ime naše mentorice Danice
pove, koliko znanja ima o šivanju: ni »DA
NI«. Kar koli sem jo vprašala, vedno je imela
odgovor, kako naj naredim. Vzdušje v krožku
je lepo, smo kot velika družina in druga drugi
rade pomagamo.
Brigita France

Milena Podsedenšek

Z veseljem pričakujem vsak petek v tednu,
ko se srečujemo. V skupini smo mlade in
starejše članice. Med seboj smo prijateljsko
povezane, si pomagamo in se spoštujemo.
Smo kot ljubeča družina, kar nam starejšim
res veliko pomeni. Vse obiskujemo tudi krožek
Krpanke. V njem včasih kar kipi od novih idej.
Ustvarjamo z velikim užitkom. Naši izdelki
so raznoliki in ustvarjeni po željah vsake
posameznice.
Naša izjemna mentorica Danica nam nudi
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DEDIŠČINA NAŠIH BABIC −
KROŽEK ROČNA DELA DETELJICA
Krožek ročnih del Deteljica uspešno deluje že
od leta 2000. S svojim ustvarjanjem ohranja
bogato dediščino naših babic. Prva mentorica
je bila Anica Virant, za njo Helena Kocič, zdaj
pa jih že drugo leto vodi Milena Klasič. Članice med seboj izmenjujejo znanje, se družijo in
povezujejo. Ob nasvetih mentorice se učijo
različnih tehnik ročnih del � pletejo, kvačkajo,
vezejo, klekljajo. Obiskovalce navdušujejo na
mnogih odmevnih razstavah svojih unikatnih
izdelkov, ki so prave mojstrovine. Nepozabna
je bila razstava Nostalgični Žalec v objemu
hmelja v Domu, kjer so predstavile izdelke z
motivi zelenega zlata.
Z veseljem prenašajo svoje dragoceno znanje
na mlade v vrtcih in šolah. S svojim načinom
dela krožek uspešno prehaja v pravo študijsko skupino.
V skoraj dvajsetih letih se je naše število precej
spreminjalo. Edina, ki je že vsa leta v krožku,
je gospa Zlatka Koren, ki je letos slavila 90 let.
Želimo, da bi se še dolgo družila z nami.
Članice krožka smo kot velika družina. Skupaj
praznujemo rojstne dneve.
Marina nas vsako leto povabi na svoj vikend
in nas pogosti. Imamo se zelo lepo. Posebno

doživetje je za vse nas vožnja z vlakom do nje.
Fanika je za vsako od nas spletla copate, Ida
pa je vsaki podarila klekljan zodiakov znak v
okvirju.
Cvetka vedno poskrbi za prevoze do
Bergmanove vile. Te drobne pozornosti nas še
trdneje povezujejo.
Druženje nam veliko pomeni, zato začnemo
z delom v krožku že konec avgusta, končamo
pa šele konec junija.
Vsako leto pripravimo razstavo in pokažemo,
kaj smo ustvarile v študijskem letu. Razstavo
nam postavi Hranislav Kocič. Obiskovalcev
razstav je vedno veliko. Najbolj odmevna
je bila razstava Nostalgični Žalec v objemu
hmelja.
Večkrat smo pripravile tudi srečelov in
zanj podarile svoje izdelke. Zbrani denar
porabimo za oglede razstav društev iz drugih
krajev.
Helena Kocič
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GODBA VETERANOV
OHRANJANJE GLASBENE DEDIŠČINE
Godba veteranov Žalec je bila ustanovljena
leta 2013 pod okriljem UTŽO. V njej igrajo
upokojeni godbeniki, ki jih druži predvsem
ljubezen do glasbe in muziciranja. Vsi izhajajo iz godb Spodnje Savinjske doline, največ
pa jih je iz Godbe Liboje in Godbe Zabukovica. Brez njih ne mine nobena naša prireditev
niti družabno srečanje (občni zbor, TVU,
zaključni Festival znanja, medgeneracijska
srečanja...). Uspešno se predstavljajo tudi na
mnogih srečanjih in festivalih pihalnih godb
po Sloveniji (Srečanje godb Savinjske doline
na gradu Komenda, Festival veteranskih godb
Slovenije...).
Od ustanovitve je njihov umetniški vodja in
dirigent mag. Marko Repnik.
Trenutno je v Godbi veteranov UTŽO
Žalec aktivnih 16 godbenikov in dirigent.
Povprečna starost godbenikov je 66
let, najstarejši član šteje 79 let. Število
godbenikov zaradi starosti žal ni stalno.
V letu 2016 smo v enem mesecu izgubili
kar dva godbenika, Ivana Godlerja in
Jožeta Jančiča, ki je bil glavni pobudnik za
ustanovitev veteranske godbe.
Med seboj se odlično razumemo in povezuje
nas trdno prijateljstvo, kar je tudi trden
temelj uspešnosti naše godbe.
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Skozi vaje in nastope nas že od ustanovitve
vodi dirigent, mag. Marko Repnik. Godbeniki
se z njim odlično razumemo in to potrjuje
tudi udeležba na vajah, ki je skoraj vedno
stoodstotna. Naš Marko je ustvarjalen in
potrpežljiv dirigent ter pedagog. Vse delo z
godbeniki opravlja brezplačno, za kar se mu
iskreno zahvaljujemo.
Naš repertoar igranih skladb je zelo raznolik.
Večinoma zajema koračnice domačih in
tujih avtorjev, za popestritev pa jim večkrat
dodamo zabavne note, ki gredo poslušalcem
dobro v uho. Za božično-novoletni koncert
pa svoj program nadgradimo s težjimi
skladbami, ki smo jih godbeniki v srebrnih
letih še kako sposobni zaigrati. Tako smo si
pred leti po uspešno odigranem zahtevnem
nastopu prislužili tudi posebno ime našega
dirigenta. Preimenoval nas je kar v Žalske
filharmonike.
Naj glasba Godbe veteranov UTŽO Žalec
ubrano odzvanja še mnoga leta, naj bo naša
pot posuta z zdravjem, smehom in dobro
voljo vsakega posameznega člana!
Leon Pader, animator
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Vseživljenjsko udejstvovanje je
najpomembnejši del življenja in preživljanja
prostih uric. Človek se vedno znova uči,
nikoli ne zna vsega in vedno je pravi čas za
nova znanja. K temu pa sodijo tudi nova
poznanstva, izmenjava izkušenj in doživetij,
prijateljstvo in ljubezen.
Godba veteranov je bila ustanovljena
predvsem iz želje po druženju starejših
godbenikov, ki imajo enak ali podoben
pogled na godbeništvo in izbiro ter izvedbo
programa.
Ideja je padla na plodna tla, saj se je hitro
pokazalo, da članska pripadnost pihalnim
orkestrom po Savinjski dolini ni nikakršna
ovira za druženje in igranje v novem in
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neodvisnem orkestru.
Vse, kar šteje, je srce in misel, ki je v delovanju
naše univerze naravnana v pozitivno smer,
predvsem pa v napredek, ki ga vsi udeleženci
cenijo in želijo.
Preživljanje prostega časa in vseživljenjsko
udejstvovanje je lahko kakovostno samo
takrat, kadar gre za dobro ponudbo
programov, mentorjev in prostora za izvedbo.
Mi imamo v okviru naše UTŽO vse to na
voljo, zato se dela toliko bolj veselimo.
Življenje je lepo, napravimo pa si ga lahko še
lepšega. Z voljo in ponosom.
Vse dobro.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
mag. Marko Repnik, direktor
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Verujem v starost, prijatelj moj!
Nekega dne si sicer star,
a še vedno ne znaš in ne razumeš vsega,
temveč šele znova začenjaš!
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GIBANJE ZA ZDRAVJE
OHRANJANJE VITALNOSTI

Ohraniti zdrav duh v zdravem telesu čim dlje,
je želja vsakega človeka. Gibanje zbistri misli,
požene kri po žilah, napne mišice,
spet se čutimo živahne in polne življenja.
In če vadimo v dobri družbi prijateljev,
je učinek še boljši! Večja gibljivost, moč,
boljša koncentracija, pravilnejša drža in dihanje,
a tudi sprostitev, klepet in druženje v skupini.
Vse to pomaga k bolj kakovostnemu življenju.
Naši člani lahko izbirajo med plesom,
telovadbo za starejše, tai čijem,
jogo in vadbo v fitnesu.
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DRUŽABNI PLES
Ples je del človekove splošne razgledanosti.
Poznavanje osnovnih plesnih korakov
pa je enako pomembno kot poznavanje
zgodovine, književnosti, glasbe, filma in
bontona.
Ples ni samo priložnost za gibanje v ritmu
glasbe in kakovostno preživljanje prostega
časa, ampak veliko več. Človeka tudi oblikuje,
spreminja, da postane bolj samozavesten,
bolj zaupa vase, bolj spoštuje in ljubi sebe in
druge.
Dokazano je, da ples in glasba zmanjšujeta
stres in napolnita telo s hormonom sreče, kar
je za nas starejše izredno pomembno.
Na naši univerzi so se že v začetku delovanja
odločili, da bo v študijskem programu
tudi učenje plesa. Od vsega začetka je
bil problem najti ustrezen prostor. Še
težje pa je bilo pridobiti zadostno število
moških plesalcev. To je še vedno težava,
zaradi katere upada interes, saj se ples
lahko izvaja le v paru. Mogoče so ovira
gibalne omejitve, degenerativne bolezni,
ki nas v teh letih že spremljajo, ali pa druge
prostočasne dejavnosti prinašajo moškim več
zadovoljstva.
Od leta 2000 naprej smo gostovali na
Ponikvi, v Šeščah, Preboldu, zdaj pa vadimo
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v I. OŠ Žalec. Naša prva učiteljica je bila prof.
Stanka Martinšek Murgelj, za njo prof. Nanika
Cvikl, zdaj pa je naš mentor Peter Uplaznik,
priznani plesni mojster.
Mentorji so nas vodili od prvih nerodnih
plesnih korakov do današnjih že zelo
samozavestnih plesalcev, ki si upamo tudi na
zahtevna plesišča, saj obvladamo veliko slik
iz standardnih in latinsko-ameriških plesov.
Plesni učitelji na žalost ugotavljajo, da plesna
kultura pri nas upada. Tam, kjer plese še
prirejajo, pa manjka plesni bonton.
Ana Brečko, animatorka B krožka

Naš plesni krožek A je najstarejši, deluje že
od leta 2002. Vaditi je začelo šest parov,
naslednje leto pa že dvanajst. Povezali smo
se s Plesno šolo iz Velenja in poslali so nam
takrat zelo mladega plesnega učitelja Petra
Uplaznika, ki nam je še zdaj zvest. Po starosti
smo njegova najstarejša plesna skupina. Rad
pride k nam, saj je tudi z nami pridobil nove
izkušnje. Izredno smo se ujeli.
Število članov se je z leti spreminjalo. Danes
je v krožku še sedem parov, ki se z veseljem
družimo in uživamo v plesu.
Našemu Petru smo zelo hvaležni, ker nas že
toliko let spodbuja, hvali in nam potrpežljivo

kaže plesne figure pri standardnih in latinskoameriških plesih. Iz leta v leto si jih težje
zapomnimo, saj je naša povprečna starost
75 let (od 69-88). Kljub temu neizmerno
uživamo, se trudimo in vztrajno vadimo.
Ples je odlična fizična in umska rekreacija in
čudežno odganja demenco.
Z nami pa uživa tudi Peter, saj ga vsak

ponedeljek pošteno nasmejimo. Med nami
so se stkale čvrste prijateljske vezi, skupaj
plešemo, a se tudi družimo, klepetamo,
pojemo. Ja, tudi zapojemo, včasih bolje kot
zaplešemo. Naj tako ostane še nekaj časa.
Hvala vodstvu naše univerze, ker nam vsako
leto priskrbi odličen prostor v avli I. OŠ Žalec!
Anica Kralj, animatorka
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TELOVADBA ZA STAREJŠE
Krožek Gibalne vaje za starejše deluje
drugo leto. Vadimo v Glasbeni šoli Risto
Savin v Žalcu. Vpisanih je enajst članov,
redno jih vadi devet. Letos nas vodi
kineziologinja Katja Plaskan. Vadba vsebuje
mešanico pilatesa in fizioterapije. Pri vadbi
uporabljamo blazine, žoge, trakove in
druge pripomočke. Vaje izvajamo po svojih
zmožnostih. Večina članic meni, da je vadba
zelo dobra in strokovno vodena.
Vesna Cencen, animatorka
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TAI ČI, ZA ZDRAVO TELO,
UMIRJEN UM IN PREBUJENEGA DUHA
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Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Žalec
že peto leto deluje krožek tai či. Gre za starodavno kitajsko zdravilno tehniko, ki vzgaja
vitalno življenjsko silo. Na vzhodu je tai či del
tradicije že na tisoče let, izvaja ga več milijonov ljudi po svetu.
Tai či vadba nam pomaga vzdrževati primeren nivo zdravja in dobrega počutja, povrne
tudi vitalno energijo v telo, ko smo šibki in bolni.
Kot mentorica krožka opažam, kako prav vse
udeleženke iz leta v leto napredujejo v gibljivosti, negovanju pozornosti uma ter koordinaciji telesa.

znižamo visok krvni pritisk, omilimo srčne
bolezni, opravimo s prebavnimi motnjami, artritisom, osteoporozo, vzpostavimo hormonsko ravnovesje…

Izkušnje z zdravilnimi učinki tai či-ja
Nekatere udeleženke poročajo o lahkotnejšem jutranjemu prebujanju, druge o boljši
koordinaciji, tretje o čutenju večjega pretoka življenjske energije skozi telo. Raziskave
kažejo, da so ljudje, ki redno izvajajo tai či,
manj podvrženi boleznim in staranju ter se ne
soočajo z bolečinami v kosteh in sklepih. Že
samo s kratko dnevno vadbo si lahko pomagamo pri številnih tegobah, ki pestijo modernega človeka: uravnovesimo telesno težo,

Ohranimo zdravje na dolgi rok
Ključ, kako ohraniti dobro počutje in zdravje
tudi v času, ko grozijo razni virusi in napadajo
nalezljive bolezni, je v vsakodnevni poravnavi telesa in uma ter v zbiranju življenjske
energije. Telo poravnamo tako, da ohranjamo svojo hrbtenico vselej pokončno. Opustite
naslonjala na stolih in poravnajte glavo, tako
da gledate naravnost predse. Tako kot močan
curek vode ohranja cev, po kateri teče, neupogljivo, na enak način neprekinjen pretok živl-

Nežno, umirjeno in pozorno
Na vadbi poudarjamo nežne krožne gibe celega telesa in umirjeno, naravno dihanje. Prav
vse udeleženke znajo gibe uskladiti z dihanjem, iz leta v leto pa se močno zvišuje tudi
stopnja njihove pozornosti in mentalna koncentracija. Nasploh je zelo pomembno, da
gibe izvajamo počasi, z veliko pozornostjo,
nežnostjo in z blagodejnim nasmehom na
obrazu.
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jenjske sile teče po kanalih ob hrbtenici in ne
dovoli boleznim, da vstopijo v telo.
Si predstavljate, da ste lahko vsak dan naravno zadovoljni, sproščeni, brez bolečin, da
izžarevate voljo in motivacijo ter živite lahkotnejše, kvalitetnejše in bolj prijazno življenje? Da ste takšni zares čisto vsak dan?
Ena od poti, ki nam pokaže, kako pridobiti in
ohranjati dobro zdravje in življenjsko moč na
naraven in preprost način, je tai či.
Morda se nam v naslednjem šolskem letu
pridružite tudi vi?
mentorica Manja Potočnik, Društvo Žad
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JOGA
Krožek »Joga« je postal del mojega srca.
Pred štirimi leti sem z veseljem sprejel
vodenje krožka »joga«. Navdušen sem, da
so moje učenke pripravljene nadgrajevati
svoje znanje, čeprav se nahajajo v tretjem
življenjskem obdobju.
Vadba je primerna za vse starosti in sposobnosti, saj nadgrajujemo sebe in ne tekmujemo
med sabo. Prožnost sklepov, pretočnost energetskih kanalov telesa in sproščanje napetosti v telesu z dihalnimi tehnikami je le del
pozitivnih učinkov na naše telo. Z načinom
odzivanja na situacije v življenju ne skrbimo le za svoje telo, temveč tudi za duhovno
uravnoteženost, ki je temelj našega telesnega
zdravja.
Zelo smo ponosni tudi na medgeneracijsko
izmenjavo, ko združimo energijo mladostne
razigranosti otrok v vrtcu in učencev v šoli z
modrostjo in umirjeno energijo naših članic.
Pozitivna skupinska energija je prisotna na
vsaki vadbi, kar jo naredi še posebej privlačno. Napolni naše telo in nam da moči za naše
pozitivne misli, dejanja in občutke. Občasno
nadgradimo svoje znanje tudi z obiski vikend
delavnic in sončnih zajtrkov, kjer začutimo
pozitivno energijo narave okoli nas.
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Če želite biti del tega, se nam enostavno
pridružite in zagotovo vam ne bo žal.
Matej Cvikl, mentor
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Starost zame ni ječa,
pač pa balkon,
od koder vidim daleč in razločno.



Bodimo kreativni ustvarjalci
svoje ter naše skupne sreče.
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MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
Svet okrog nas se bliskovito spreminja. Tudi
starejši smo danes drugačni kot nekoč. Ne le,
da živimo dlje, smo tudi številčnejši, aktivni,
ambiciozni, zavedamo se svojih pravic, hočemo biti koristni in prispevati skupnosti svoje
bogato znanje in izkušnje.
Starejši čutimo naravno potrebo po izražanju
in sporazumevanju. Želimo biti slišani in razumljeni, hočemo na bolje spreminjati sebe
in skupnost, v kateri živimo. V družbah, kjer
vredni dosežki preteklih rodov ne prehajajo
na mlajše, razvoj neizogibno zastane. Zato
hočemo in znamo biti prenašalci znanja, izkušenj in vrednot na mlajše generacije.
Na Univerzi se trudimo z mnogimi dejavnostmi povezati vse generacije. Želimo
omogočiti našim članom, da dejavno sodelujejo in ustvarjajo nove stike z ljudmi, da se
družijo in osebnostno rastejo.
Z zadoščenjem in ponosom spremljamo
mladostno svežino, navdušenje in energijo
mladih, njihovo rast in predanost ciljem. A
želimo si, da bi tudi mladi z naklonjenostjo
in spoštovanjem sprejemali našo modrost
in izkušnje. Naslednji korak je skupno raziskovanje in izmenjava znanja in izkušenj med
vsemi generacijami. Verjamemo, da lahko
medgeneracijsko sodelovanje še okrepimo.

Medgeneracijsko sodelovanje med člani
univerze, mladimi in manj mladimi
Nekateri člani naše univerze že šesto leto
prenašamo dosežke preteklih rodov na
mlajše generacije. To je prostovoljna,
a zavestna in pozitivna odločitev
posameznikov, ki je v naši družbi nujna.
Kakovost staranja je odvisna od kakovosti
sožitja med generacijami. Lepega sožitja se
lahko naučimo. Zato je prav, da mladim že v
najnežnejši dobi pomagamo privzgojiti več
socialnega občutka za starejše, drugačne,
bolne. Tako medgeneracijsko sodelovanje
prinaša novo kvaliteto življenja vsem
sodelujočim in zagotavlja občutek sprejetosti,
varnosti in smiselnosti. Utrjuje in širi socialne
mreže, lajša osamljenost in krepi duševno in
telesno zdravje.
Naša UTŽO je v slovenskem merilu vzoren
primer trajnega sožitja generacij, saj že
od leta 2014 sodelujemo z vsemi tremi
generacijami.
Najpogosteje sodelujemo z vrtci žalske
občine, osnovnima šolama Žalec in
Šempeter, podružničnima šolama Ponikva
in Gotovlje, domovi upokojencev Grmovje
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in Polzela, Inštitutom za hmeljarstvo in
pivovarstvo Žalec, Hišo Sadeži družbe Žalec
in UPI ljudsko univerzo Žalec.
Nabor sodelujočih se vsako leto povečuje.
Doslej smo največ sodelovali z naslednjimi
aktivnostmi:
vaje joge in tai čija, spoznavanje in zasaditve
zelišč, priprava čajnih mešanic in čajev, peka
zdravih kruhkov, slaščic in drugih zdravih
jedi, izdelava žajbljevih lizik, krojenje in
šivanje gumbov, osnove kvačkanja, pletenja
in klekljanja, fotografske veščine, tehnike
risanja, spoznavanje kulturne dediščine naše
doline in muziciranje godbe veteranov.
Vsi, ki smo že sodelovali v medgeneracijskih
projektih, lahko potrdimo, da je to delo
vedno navdušujoče in povečuje našo energijo
in zadovoljstvo. Delamo prostovoljno in z
žarom, ki je danes velikokrat že redek, se ob
tem zabavamo, učimo drug od drugega in
si medsebojno pomagamo. Tako gradimo
dobre medsebojne odnose, spreminjamo
stališča in tabuje o predstavnikih mlade in
stare generacije in krepimo solidarnost med
mlajšimi in starejšimi.
Andreja C. Šteiner, koordinatorka
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»Kdo bi sešteval gube in leta,
v kroniko gledal in modroval?!
Mati narava pove,
da je prava sleherna starost,
samo da si zdrav!«
(Zvezdana Majhen)

Voščilo, poslano iz vrtca ob materinskem dnevu
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Otroci so naša živa sporočila času,
ki ga ne bomo doživeli.
(N. Postman)


Iz česa sestoji življenje? Iz tega,
kar iz njega naredimo.
(S. Maugham)


Ni važno, koliko,
temveč kako živimo.
(P. J. Bailey)
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VEŽE NAS PRAV POSEBNA VEZ

Veže nas prav posebna vez ter skupno
poslanstvo vseživljenjskega izobraževanja.
Na I. OŠ Žalec se zavedamo, da je
medgeneracijsko sodelovanje izjemnega
pomena za doseganje naših idealov ter
vzgojno izobraževalnih ciljev. V veliko
zadovoljstvo ter čast nam je, da že vrsto let
plodno ter ustvarjalno sodelujemo z Univerzo
za tretje življenjsko obdobje Žalec. Na naši
skupni poti skozi vse preizkušnje časa smo
znali izkoristiti dane priložnosti.
Družba prihodnosti je družba znanja,
izkušenj in vrednot, kot so socialna skrb,
integriteta, tradicija, ustvarjalnost, zdravje
ter modrost. Člani UTŽO Žalec ste izjemno
bogati, saj vse te vrednote poosebljate. V
okviru našega sodelovanja jih nesebično
predajate mladim generacijam v
osnovnošolskih klopeh, za kar smo vam
iskreno hvaležni.
Naše skupne poti se pogosto križajo tako
na formalni kot neformalni ravni. Vsako
leto decembra vaši člani na zanimiv ter
spoštljiv način popeljejo naše učence v svet
kulinaričnih dobrot. Skupaj se lotijo peke
najrazličnejših prazničnih slaščic, ko otroško
domišljijo burijo dobri možje Miklavž, dedek
Mraz in Božiček. Spoznavanje spretnosti

peke starejših obuja in ohranja stara znanja,
krajevne ter regijske posebnosti, šege in
navade.
Vaši člani so nepogrešljivi pri izvedbi projekta
Dan zdravja na I. OŠ Žalec, ki poteka
tradicionalno v aprilu. Naši učenci srkajo
vaše življenjske modrosti v okviru delavnic
ročnih spretnosti, joge ter kuharskih veščin.
Vsi ti dogodki prinašajo med nas obilo novih
izkušenj in spoznanj in iskrivih dogodivščin.
Ustvarjalni utrip na šoli popestri še prisotnost
slušateljev računalniškega krožka ter
plesalcev, ki se v popoldanskem času v okviru
univerze vseživljenjsko izobražujejo na naši
šoli.
Za mavrično kito medgeneracijskega
sodelovanja, ki smo jo trdno prepletli v
vseh teh letih, gre zahvala Mariji Masnec,
predsednici UTŽO, Andreji C. Šteiner,
koordinatorki za medgeneracijsko
sodelovanje in seveda vsem mentorjem, ki
so svoje znanje, izkušnje in čas nesebično
prenašali na mlajše generacije.
Tatjana Žgank Meža, ravnateljica
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MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE (DETELJICA)
V osnovni šoli Šempeter smo Zlatka, Cvetka
in Helena več let zaporedoma učile učence
pletenja in kvačkanja. Ker so bile te ure v
okviru rednega pouka, so morali sodelovati
vsi učenci. Pri pletenju je bila največja težava
nasnuti zanke na pletilke in pripraviti nit na
roki, da je bila napeta in da se je dala plesti.
Otroške roke so zelo nerodne za to delo.
Pri učenju kvačkanja je bilo lažje skvačkati
začetno kitico, potem pa nadaljevanje večini
otrok nikakor ni šlo. Med njimi pa so tudi
izjeme, ki jim je šlo ročno delo dobro od rok.
V enem šolskem letu smo poleg pletenja in
kvačkanja začeli s šivanjem gumbov in nato
z lepimi izdelki iz filca. To so bili okrašeni srčki,
jajčka in rožice. Pri tem delu so bili otroci zelo
zadovoljni in uspešni.

Na podružnični osnovni šoli Gotovlje sta
sodelovali z učenci Fanika in Ida. Organiziran
je bil krožek ročnih del, kjer sta učili otroke
šivanja in izdelovanja okraskov iz volne.
V vrtcu v Žalcu pa je Helena skupaj z možem
in otroki pripravila izdelke za razstavo. Otroci
so na stiropor narisali risbice. S pomočjo
žebljičkov so nanesli volnene niti raznih barv
na stiropor in tako ustvarili lepe izdelke.
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KAKO SO SODELOVANJE UTŽO
DOŽIVELI DRUGOŠOLCI
NA POŠ PONIKVA

Všeč mi je bila joga. Pri jogi mi je bila všeč
telovadba. Leta 2019 so nam pomagale
šivati.
VID
Ko ste prišle ve, sem se imel lepo.
ŽAN
Lepo sem se imela z vami. Hvala, ker ste
prišle k nam.
ŠPELA
Zelo ste prijazne. Hvala, da ste nas naučile
šivati. Hvala tudi, ker ste nas naučile jogo.
LARA
Ko ste prišle ve, sem se imel zelo lepo. Všeč
mi je bilo, ko smo šivali dišeče vrečke.
NIK P.
Ko smo imeli mini gospodinjske veščine in
smo šivali, mi je bilo zelo všeč. Tako smo se
imeli lepo. Z vami smo preživeli lep dan.
SARA
Lepo mi je bilo, ker ste pomagale, da sem se
naučil šivati.
LUKA
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NAŠE SKUPNE IZOBRAŽEVALNE, KULTURNE
IN DRUŽABNE DEJAVNOSTI
Naša univerza zagotavlja vsem članom kakovostno druženje. Povezuje nas delo v krožkih in študijskih skupinah, a tudi druženje na
ekskurzijah, izletih, družabnih srečanjih, na
letovanjih na morju, skupni obiski gledaliških
predstav, opere in baleta. To je včasih morda vredno celo več od samega izobraževanja.
Stkejo se nova prijateljstva, osamljenost je
pozabljena, znova pripadamo skupini ljudi, ki
podobno mislijo in čutijo.
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VČERAJ−DANES−JUTRI

Svežina prihaja iz tega, da se odzivamo na klic
novega in nastajajočega, da znamo začutiti premik
v novo smer. Izhojena pot ni edina, pojdimo po
novih poteh, v izkušnje, ki smo se jim morda zaradi
strahu pred novim in neznanim doslej izogibali.
Vztrajno in pogumno se učimo vsega, kar nam bo
pomagalo v nove dni.
Srečno tebi, naša univerza, na vseh poteh v novih
dvajset let!
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