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DOLINA GLINŠČICE
ponedeljek, 26. 11. 2012  

Po dolgem času smo se spet zbrali 
Veseli pohodniki društva upokojencev 
Škofja Loka. Sneg v oktobru nam je 
odnesel sprehajanje po Pokljuki, no-
vembrski ponedeljki so bili deževni, 
zato se je naša draga vodnica Dragica 
odločila, da krenemo na pot v sredo, 
saj so vremenoslovci napovedali, da bo 
to najlepši dan v tednu. Niso se zmotili, 
mi pa smo doživeli dan za bogove, raj 
na zemlji, kot radi rečemo ljudje. Še 
dolgo ga ne bomo pozabili.

NA POHORJU, V BISTRIŠKEM VINTGARJU  ponedeljek, 29. 10. 2012  

Megleno jutro nas je spremljalo po 
štajerski avtocesti na poti proti Slov-
enski Bistrici. Namenili smo se na Po-
horje, v tisti del naših Alp, ki se v 50 
km dolgem hrbtu vije od Dravograda 
do Maribora. Nad Zgornjo Bistrico smo 
zavili proti vodarni in od tam naprej v 
šumeči dan ob reki navzgor.
Reka Bistrica izvira v Bojtini in na svoji 
poti do izliva v Ložnico brzi v kamniti 
strugi, se glasno pretaka med črnimi 
skalami tonalita, vrtinči in peni in na 
vsake toliko časa umiri. Zdaj je na naši 
desni in potem na levi, blizu nas in 
nato odmaknjena globoko spodaj.

Več na: http://www.seniorji.info/IZLETI_IN_SPORT_Na_Pohorju,_v_Bistriskem_vintgarju

Več na: http://www.seniorji.info/IZLETI_IN_SPORT_Dolina_Glinscice
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FESTIVAL »KULTURA STAREJŠIH ZA VSE GENERACIJE« 
je postal tradicionalna prireditev slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje.
Zlata Ramovš

»Ustvarjanje v tretjem 
življenjskem obdobju je dobilo 
pravico in elan,« je ob otvoritvi 
druge prireditve Kultura starejših 
za vse generacije povedala dr. Ana 
Krajnc, predsednica Slovenske UTŽO 
v Ljubljani. Dne 21. novembra 2012 
je na Ljubljanski univerzi za tretje 
življenjsko obdobje odprla zdaj že 
tradicionalno prireditev, na kateri 
se predstavljajo Univerze za tretje 
življenjsko obdobje vse Slovenije. 
Prvo prireditev te vrste pod naslovom 
»Znanje, kultura in tretje življenjsko obdobje – prvi festival učenja in ustvar-
jalnosti starejših» je v sodelovanju z Ljubljansko UTŽO decembra 2011 v Sokolskem 
domu organizirala prav naša univerza. 
Tokrat se je obiskovalcem najprej predstavila UTŽO iz 
Murske Sobote. Njena predstavnica Ivanka Klopčič 
nas je podrobneje seznanila z letom 1919, ki je bilo zgo-
dovinska in kulturna prelomnica prekmurskih Slovencev, 
zaradi katere je Prekmurje lahko postalo del Slovenije.
Sodelavec UNESCA, mag. Dušan Kramberger iz 
Filozofske fakultete, nam je sporočil: »Dediščino 
smo si izposodili od prednikov, danes z njo živimo in 
predati jo moramo prihodnjim rodovom, zato smo 
dolžni dobro gospodariti z njo.« Predstavil  je kulturno 
dediščino UNESCA v Sloveniji in opisal trnovo pot, ki 
jo mora narediti vsak predlagani projekt, preden pride 
pod njegovo zaščito. Slovenija ima doslej v seznamu 
svetovne dediščine tri vpisane kulturne spomenike: 
Škocjanske jame, idrijski rudnik živega srebra in praz-
godovinska kolišča na iškem barju, prizadeva pa si še za 
druge.

Starejši študentje UTŽO Šmarje pri Jelšah  so skozi sliko in besedo svojih študijskih 
krožkov: dramskega, domoznansko-popotniškega, fotografskega in krožka Svet pred 
domačim pragom, zanimivo predstavili svoj kraj in njegovo okolico. 
Članica Društva študentov pedagogike in andragogike na Filozofski fakulteti 
Meta Žgur je povedala, da večina ljudi prebere le eno knjigo v 12 mesecih. Društvo je 
eksperimentalno  uvedlo skupno branje, v katerem je sodelovalo več generacij in doka-
zalo, da tako branje zelo dobro povezuje generacije med seboj. Uspešni ljudje dobijo celo 
70 do 80 % znanja iz knjig.
Člani UTŽO Koper so nam pod naslovom Sol življenja v pristanu v živo predstavili 
mediteransko narodno nošo ter pesmi, ples in pestra narečja svojih vasi. 
Študijska skupina UTŽO Ljubljana Spoznavamo svoje mesto in domovino pa je obisk-
ovalcem predstavila svoje raziskovalne naloge Še ne videna Ljubljana in Po Trubarjevi 
poti v Nemčijo.
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NA NAJVIŠJEM VRHU NANOSA   torek, 27. 11. 2012  

V NEZNANO ZA ZAKLJUČEK SEZONE  četrtek, 6. 12. 2012  

Veseli pohodniki društva upokojencev 
Škofja Loka smo vedeli, da gremo na 
zadnji pohod v letu 2012 v ponedeljek, 
3. decembra 2012, ne glede na vre-
menske razmere. Smer pohoda: V 
neznano, vzpon kratek, višinska razlika 
okrog sto metrov, dve uri vožnje in dve 
uri hoje. Tak je bil razpis.
Zbrali smo se na običajnem mestu, 
dan se je komaj prebujal, pokrajina 
vsa bela od nedeljskega  sneženja. 
Avtobus je odpeljal proti Jeprci in Zbil-
jam; ugibali smo, kje bo naš cilj. Pot 
proti Kamniški Bistrici, sonce je že 
obsijalo zasnežene lepotice in lepotce, 
pripeljali smo se do planinskega doma. 
Kam torej? Šofer je samo obrnil, vod-
nica Dragica je napovedala, da se 
vračamo proti domu. Šala.
Postanek za kavo in čaj v gostilni ob 
poti smo izkoristili za ponovno ugiban-
je današnjega cilja. Ko smo zavili proti 
Gornjemu Gradu, nismo bili  inventivni 
in brez idej, kam smo namenjeni, a ko 
smo se pripeljali v vas Gozd (800 m), 
ki je bila obsijana s soncem, nad nami 
pa modro nebo, smo izvedeli, da smo na izhodišču. Sprehodili smo se skozi vas; kmalu 
smo opazili mesarja, ki je slačil prašiča in si pripravljal mesno ozimnico. 

Več na:  http://www.seniorji.info/IZLETI_IN_SPORT_V_neznano_za_zakljucek_sezone

Več na: http://www.seniorji.info/IZLETI_IN_SPORT_Na_najvisjem_vrhu_Nanosa

Počasi in vztrajno se odštevajo zad-
nji dnevi leta in mi smo odšli na svoj 
predzadnji pohod. Sivo jutro ni vzelo 
dobre volje, tudi dežnim kapljam tam 
na barju nismo namenili nobene pozor-
nosti. Prezrli smo jih. Pri Postojni smo 
zavili proti izhodišču našega pohoda 
– v Strane. Od tu vodi ena od poti na 
najvišji vrh Nanosa, na 1313 m visoki 
Suhi vrh.
Strane so kraj znan po naravni zna-
menitosti. Ob cerkvici sv. Križa se 
razraščata dve mogočni tisi- okoli 500 
let stari tisovec in polovico mlajša 
posebnica tisa.

http://www.seniorji.info/IZLETI_IN_SPORT_Na_najvisjem_vrhu_Nanosa


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.

OPRAVIČILO BRALCEM E-NOVIC OD TU IN TAM

NEZNANOKAM NA ZADNJI POHOD LETA  petek, 14.12.2012  

December. Mesec, ko se dnevi vrtijo 
z dvojno hitrostjo, čas poslavljanja in 
novih pričakovanj. Tudi mi smo se z 
zadnjim pohodom ˝Neznanokam˝ po-
slavljali od prehojenih dni leta.
Tokrat smo se zbrali ob osmih in 
skušali ugotoviti kam nas bo še zadnjič 
peljala pot. Šofer je zavil najprej proti 
Ljubljani, si pri Lipci premislil in nas 
popeljal čez Trato nazaj proti izhodišču. 
In potem je naravnal smer proti Selški 
dolini. Malo pred deveto smo v Selcih 
izstopili v hladno in pravo zimsko jutro. 
Sora je vsa bistra hitela po strugi, v 
ozadju se je v soncu kopal Ratitovec. 
Lep obet za dan pred nami.

V zadnji številki . … E-novic Od tu in tam se nam je zgodila napaka, da smo pod člankom 
Pohodniški izlet v Mozirje z Matevžem objavili prvi dve sliki v članku, ki sta z izleta z 
Matevžem: V Repnje in na Smledniški grad in ne iz izleta v Mozirje.

Zato danes objavljamo dve novi sliki iz Pohodniškega izleta v Mozirje z Matevžem.

            Urednik  

Več na:  http://www.seniorji.info/IZLETI_IN_SPORT_Neznanokam_na_zadnji_pohod_leta
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