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MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

V letošnjem letu medgeneracijskega 
sodelovanja smo se dogovorili za 
poglobljeno sodelovanje s študenti. 
Ponujajo nam brezplačen prostor v 
Ateljeju CLOBB na Mestnem trgu 20, 
Škofja Loka in dobre mentorje

Atelje CLOBB je mladinski grafični center. 
Vabijo nas na nekaj delavnic, ki so 
brezplačne, ali pa je prispevek zelo majhen.

SITOTISK DELAVNICA
Mentorica: Sanela Jahić

Kaj je sitotisk? Sitotisk je tehnika tiska, kjer skozi sito potisnemo barvo na izbrano 
podlago. Sito je narejeno iz lesenega okvirja, na katerega je napeta tanko tkana mreža, 
na katero je zapečena želena slika.

LIKOVNI KROŽEK
Mentor: Marej Bizovičar

Še enkrat vabimo vse, ki jih zanima likovni 
krožek, da se prijavijo. 

Mentor krožka bo slikar Matej Bizovičar.
Delo bo potekalo v Ateljeju CLOBB na 
Mestnem trgu 20, Škofja Loka. Prijave 
sprejemamo ob četrtkih med deseto 
in dvanajsto uro v naši pisarni. Krožek 
bo obsegal deset srečanj po 3 ure v 
dopoldanskem času, z delom pa bo začel v 
začetku novembra.

OD TU:



stran 2 Od tu in tam - št. 26

IN OD TAM:

Iz Rokodelskega centra DUO smo dobili 
to prijazno vabilo: 

VABILO
na zanimive prireditve, ki jih 

Center domače in umetnostne obrti 
(Center DUO) organizira v mesecu 

novembru in decembru 2012.

V Centru DUO bomo v novembru in 
decembru izvedli cikel dogodkov na temo 
volne. Vabimo vas na naslednje dogodke:

- Predavanje Romana Gašpirca: ‘’O domači volni’’, četrtek, 10.11.2012 ob 17.uri

- Začetni tečaj pletenja: petki 25.11., 2.12., 9.12., 16.12. od 17. do 19. ure (s sabo 
prinesete pletilke, najbolje št.3)

- Začetni tečaj kvačkanja: ponedeljki 28. 11., 5. 12., 12. 12., in 19. 12. od 17. do 19. ure    
   (s sabo prinesete kvačko)

- Tečaj polstenja: 

 30.11. 17.00 do 20.00 – Začetni tečaj suho in mokro polstenje (prispevek 25€)

 3.12. 9.00 do 13.00 – nadaljevalni tečaj, izdelava torbe (prispevek 25€)

 Družinska delavnica polstenja, 7.12. 16.00 do 19.00 (predvideno delo v parih starš 
 + otrok): Izdelava jaslic: 16.00 – 19.00 (prispevek 25€)

Dogodki se bodo izvajali v okviru projekta DUO Kunsthandwerk, ki je delno sofinanciran 
iz sredstev programa OP SI-AT 2007-2013. Material za delavnico pletenja in kvačkanja je 
prijazno prispevala Gorenjska predilnica d.d., Škofja Loka. 

Za vse dogodke (predavanja in tečaje) zbiramo prijave, saj je število mest omejeno. 
Pokličite na 04 511 24 60 ali pišite na katka.zbogar@skofja-loka.com. Lahko pa se tudi 
osebno oglasite v Centru DUO. Center DUO se nahaja v Škofji Loki na Mestnem trgu 34.

POHODNIŠKI IZLET V MOZIRJE Z MATEVŽEM
Angelca Grošelj

Ponovno smo se razveselili  pohoda, ki 
ga je napovedal Matevž. Vedeli smo, 
da ne bo prenaporen, da bomo veliko 
lepega videli, se pogovarjali in peli, kaj 
dobrega pojedli, skratka, imeli se lepo.
V precej hladnem, malce meglenem 
jutru smo se 28. avgusta odpeljali 
proti Štajerski. Kar dobro smo napolnili 
Lojzetov  avtobus, le nekaj sedežev 
je še ostalo. Pri Trojanah smo zavili iz 
avtoceste v Motnik na jutranjo kavico.
Motnik je vas v občini Kamnik. Strnjena 
je v podnožje razvalin motniškega 
gradu, v dolini reke Motnišnice ob cesti 
Kamnik-Ločica pri Vranskem. Motnik je 
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eden najzanimivejših trgov v Tuhinjski 
dolini, saj je tržne pravice dobil že leta 
1423 od avstrijskega vojvode Ernesta 
Železnega, ki je bil zadnji vojvoda, 
ustoličen na Gosposvetskem polju v 
slovenskem jeziku. Motnik je dobil ime 
po motni vodi potoka Motnišnica. Tu je 
bil nekdaj tudi rudnik rjavega premoga. 
Največji  razcvet pa je Motnik doživel 
med 15. in 19. stoletjem, ko je skozenj 
potekala najpomembnejša prometna 
zveza med Štajersko in Kranjsko, sedaj 
je narejena obvoznica in pelje mimo 
Motnika . Nadaljevali smo pot proti 
Logarski dolini in se ustavili v Letušu, 
kjer nas je pričakal vodič, ki pa ni bil 
nihče drug kot Ločan Rudi Zadnik. 
Povedal nam je marsikaj zanimivega iz teh krajev, saj je v Loke pri Mozirju pogosto  hodil 
na počitnice; njegov oče je bil tam doma.
Iz Podgorja pri Letušu smo se peš napotili proti Mozirju. Rudi nas je vodil po desnem bregu 
reke Savinje, ki je bila na nekaterih mestih precej deroča. Hodili smo po hladni senci, 
ki nam je že prijala, saj se je zrak zelo hitro segreval. V vasi Nove Loke smo občudovali 
lično urejene hiše z lesenimi balkoni, 
polnimi cvetočih rož. Pred nami pa 
so se  sončile Golte. V dobri uri in pol 
(vmes smo imeli počitek in malico) 
smo dosegli naš cilj . Polni veselega 
pričakovanja smo vstopili v Mozirski 
gaj. Nekateri med nami so ga obiskali 
že večkrat, a je vedno znova vreden 
ogleda. Razprostira se na sedem 
hektarjev velikem prostoru, kjer je 
bilo pred več kot 30 leti še smetišče. 
Občudovali smo negovane parkovne 
zelenice, cvetlične grede, obilje 
okrasnih grmovnic, dreves, lesenih 
skulptur in vodometov. Tu je še kašča, 
kmečka hiša, kovačija, čebelnjak, žaga 
venicianka, kozolec, preužitkarska 
hiša,kozolec, najstarejša mozirska hiša, razgledni stolp SVEA in kapelica sv. Valentina. Za 
gaj skrbijo marljivi vrtnarji iz raznih krajev Slovenije.
Po ogledu Mozirskega gaja nam je prijalo okusno kosilo Pr’ Pek v Mozirju. Za sladico je 
poskrbela Tončka, ki je za nas spekla slastne kolačke. 
Nato smo se odpeljali v Radmirje, kjer smo si v romarski cerkvi ogledali Radmirsko 
zakladnico. Prvotna  cerkev je bila posvečena sv. Barbari  in zgrajena v 15. stoletju. 
Kasneje so jo podrli in v letih 1721 do 1725 zgradili novo in jo posvetili sv. Frančišku 
Ksaverju. V  zakladnici so se zbirala darila z avstrijskega, poljskega, francoskega in 
neapeljskega dvora. Od ohranjenih zlatarskih dragocenosti sta še posebno kvalitetno 
ohranjena zlati kelih s pateno (pladenj za pod kelih) in z dragimi kamni okrašena 
monštranca. Med baročnimi liturgičnimi oblačili so neprecenljive vrednosti mašni plašči, ki 
so jih darovale poljska kraljica Marija Jožefa leta 1753, mati francoskega kralja Ludvika XVI 
leta 1763 in cesarica Marija Terezija, ki ga je 1750 izvezla iz svoje poročne obleke.
Naš zadnji postanek proti domu je bil na Črnivcu, (906 m visoki prelaz, kjer je polnilnica 
vode in brezalkoholnih pijač), kjer se nam je prilegel sladoled, nekaterim pa hladno pivo.
Preživeli smo čudovit dan. Fotografije, ki  smo jih posneli, nas bodo še dolgo spominjale 
nanj. Šofer Lojze pa nas je varno preko Kamnika pripeljal v Škofjo Loko.
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IZLET NA VODIŠKO PLANINO   ponedeljek, 15.10.2012  

Jesen je vse - je sončen dan, barvito 
listje, topli veter, in je dež, slana in 
megla. In samo vse skupaj jo dela 
posebno in zanimivo. Ta četrtkov dan 
smo jo spoznavali zavito v tančico 
megle. Odpeljali smo se v Selško 
dolino skozi Dražgoše do Jamnika nad 
Kropo in se namenili  proti Vodiški 
planini.
Pod mokrimi krošnjami mogočnih 
dreves Jelovice smo  začeli svoj po-
hod. Kadar ni razgledov so oči up-
rte v bližnjo okolico in v tla, iščejo 
skrivnosti in lepote bližine. In so 
imele kaj videti! Skoraj ga ni bilo 
prostora, kjer ne bi na plano kukale 
gobe. Oranžne, rdeče, zelene, bele 
kot ostanki snega, posamezne ali pa 
kot dolga stezica. Bogastvo oblik in 
barv in hkrati prestrašena misel, da 
jih je tako kot nekoč Černobil tokrat 
spodbudila Fukušima. Na drevesih pa 
so zeleneli lišaji. Zdaj je njihov zlati 
čas- vlaga v zraku in svetloba, ki jo 
prepuščajo čedalje bolj presvetljene 
krošnje. Debla so žametno prekrita z 
njihovo zeleno prevleko.

Več: tukaj

NA RESEVNO IN NAD SVETINO DO ZAGRADA   nedelja, 30. 9. 2012  

Topel veter je gnal težke sive ob-
lake čez zatemnjeno nebo. Preveč 
obteženi so spustili zapornice in 
zlivali dež na pokrajino pod sabo. 
Na parkirišču pa smo se pod pisa-
nimi dežniki zbirali za naš pohod. 
Na štajersko gremo, po gričih nad 
Šentjurjem pri Celju.

Natanko ob sedmih smo se odpeljali. 
Brisalci na šipah so se hitro premikali 
in brisali dežne kaplje, avtobus je na-
polnil živahen klepet.

Več: tukaj

http://www.seniorji.info/IZLETI_IN_SPORT_Na_Vodisko_planino
http://www.seniorji.info/IZLETI_IN_SPORT_Na_Resevno_in_nad_Svetino_do_Zagrada
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Spletne novice Od tu in tam je uredil Rudi Zadnik, lektorirala Mara Volčič in oblikovala Nevenka 
Mandić Orehek.

loka3univerza@gmail.com

Če pa poznate koga, ki bi novice rad dobival, prosimo, da nam posredujete 
njen ali njegov elektronski naslov.

Če E-novic ne želite prejemati, nam to sporočite.

IZLET NA SV. LOVRENC NAD BAŠLJEM   sreda, 17.10.2012  

Bil je še mrak, ko smo se Veseli po-
hodniki zbrali, da se odpravimo novim 
doživetjem naproti. Tokrat je bil naš 
cilj v skoraj neposredni bližini, saj smo 
se odpeljali le do Preddvora.
Vodnica Dragica nam je opisala 
načrtovano pot, ki nas bo pripeljala 
do cerkvice Sv. Lovrenca nad Bašljem. 
Ustavili smo se pred zelo lepo šolo 
v Preddvoru, od tam pa se spre-
hodili mimo čudovitih hiš in vikendov, 
najnovejših arhitekturnih dosežkih 
današnjih dni, po še mokrih travnikih 
in poteh skozi Bašelj, po poti mimo 
Gamsovega raja.
Tam nekje v daljavi se je pokazal naš cilj, a oblaki so preprečevali, da bi še bolj uživali 
v pogledu na bližnjo in daljno okolico. Da ne bi prehitro dosegli cilja, smo se odločili, da 
gremo pogledat še bolnico Košuto, ki je bila zgrajena v letu 1944 kot ambulanta Goren-
jskega odreda.

Več:  tukaj

Vabimo Vas na  Čaj ob petih, ki bo v 

torek, 23. oktobra ob 17. uri  v Marinkini knjižnici.
Naš gost bo župan občine Škofja Loka  mag. Miha Ješe.

***
Pred pogovorom bo v galeriji Hodnik otvoritev razstave 
fotografij Marjana Gantarja z naslovom Loške strehe.

http://www.seniorji.info/IZLETI_IN_SPORT_Izlet_na_Sv._Lovrenc_nad_Basljem

