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Sestanek Zbora članov Združenja SUTŽO je bil nominalno v Ljubljani, v resnici pa po 
spletu  
23. marec 2021 

V običajnih okoliščinah težko prav vsi najdemo čas ob določeni uri in se pripeljemo z vseh 
strani Slovenije. Korona je tokrat omogočila udeležbo domala vsem članom, le, da srečanje 
ni bilo tako radostno kot običajno. Navadno je to čas veselja ob pregledu rezultatov  
preteklega leta, ob izidu publikacij, ki jih dolgo in skrbno pripravljajo kolegi na sedežu 
Slovenske UTŽO, nenazadnje iskanju zmeraj novih rešitev in predlogov. Število študentov se 
je v tem času znižalo na število tistih, ki so se priključili spletni univerzi, pa spletni jezikovni 
univerzi, pa študijskim skupinam, ki so se preselile na splet in ostale v običajni sestavi. 
Pogrešamo številne dogodke za javnost, ki smo jih vodili v ciklu Podobe časa, v Enajsti šoli v 
knjigarni, v ciklu avtorskih filmov Srečamo se v kinu. Pogrešamo vrvež vas, študentov, na 
hodnikih, v čajnici, na ulicah. Načrtovali smo nove spletne programe, dogovorili smo se za 
izvedbo raziskave o vzrokih za neudeležbo v spletnih oblikah izobraževanja, zakaj se več 
študentov ne priključi spletnim srečanjem, zakaj številni čakajo, da se razmere uredijo. A ta 
čas ni čas za čakanje, kajti čakanje prinaša upad številnih zmožnosti, vodi v anksioznost, 
pomanjkanje prožnosti in vitalnosti, izključenosti iz javnega življenja.  
 

Nacionalni posvet organizacij starejših in za starejše o prebivalstvenih izzivih v Evropi  
31. marec 2021, po spletu  
Z Zeleno knjigo o staranju (ang. Green Paper on Ageing) želi Evropska komisija v državah 
članicah spodbuditi razpravo o solidarnosti in odgovornosti med generacijami. Posvet o 
Zeleni knjigi je vodil evropski poslanec dr. Milan Brglez. Spoznanja Mreže SUTŽO so tudi 
kritična: Zelena knjiga utrjuje stereotipe o starosti in staranju. Starejše obravnava kot krhke, 
potrebne pomoči, varnosti, zaščite - tudi takšni so, drži - pri tem pa pozabi, da starejši želijo 



2 

 

in zmorejo sodelovati v družbenem in ekonomskem razvoju, da so proizvajalci, raziskovalci, 
razsvetljeni potrošniki in predvsem, da zmorejo biti dejavni državljani, da prevzemajo nove 
socialne vloge, za katere potrebujejo znanje. Poudarek so udeleženci posveta - 22 jih je bilo - 
dali še medsebojni odgovornosti generacij, prostovoljstvu v lokalni skupnosti (mag. Franc 
Hočevar), pravici, da upokojenci delajo (dr. Zvone Vodovnik). Prehod v dinamično upokojitev 
zahteva pripravo (Vida Bogataj). Potrebujemo enotne evropske standarde za vsa področja 
delovanja starejših in skrbi zanje (Jožica Puhar). Epidemija je pokazale razpoke v družbi, 
potrebno je obuditi vrednote solidarnosti, skupnosti in pravice starejših v socialni državi 
(Biserka Marolt Meden). Mladi morajo imeti zaupanje v pokojninski sistem kot 
medgeneracijsko pogodbo v dobro vseh generacij (Miha Zupančič). Borba proti starizmom 
se nikoli ne konča (Milan Pavliha). Udeleženci so poudarili tudi (kolikič že?), da potrebujemo 
občutljiva poimenovanja. V starosti so besede pomembne, dejanja tudi. (Vir: Alijana Šantej) 
 

 
 

Izvedli so drugi in tretji spletni posvet Mreže SUTŽO in prevrednotili vrednote 
18. marec, 8. april 2021  
Drugi spletni posvet Mreže SUTŽO 18. marca je bil namenjen temi digitalizacije 
izobraževanja starejših. Članice mreže se strinjajo, da digitalizacija polarizira mlajše in 
starejše bolj kot kdaj koli doslej. Prof. dr. Ana Krajnc, ki je posvet vodila, je poudarila, da bo 
potrebno vse bolj naslavljati starejše, ki niso motivirani, za digitalizacijo svojega življenja in 
učenja, saj bodo sicer izrinjeni iz vseh sfer življenja. Miha Kržič, vodja računalniškega 
izobraževanja na UTŽO Ljubljana, je pojasnil: »V prvem valu epidemije smo bili 
nepripravljeni na spletno izobraževanje, sedaj deluje na daljavo vseh 22 računalniških skupin 
UTŽO Ljubljana. Da je temu tako, je bilo potrebno predhodno usposabljanje, predvsem pa  
motiviranje študentov s telefonskimi klici, prepričevanjem.« Beseda je tekla tudi o pravilih 
lepega obnašanja v spletnem okolju. Miha Kržič je pripravil »Bonton Zoom«. Tretji posvet 8. 
aprila so na SUTŽO namenili psihološkemu obvladovanju epidemije: kako razumeti, sprejeti 
in psihološko obvladovati epidemijo, se je z udeleženci spraševala profesorica Krajnc, pa 
tudi, ali je čas epidemije priložnost za osebnostno rast, za prevrednotenje vrednot. Posvetili 
so se tudi vplivu spola na udeležbo v izobraževanju (prof. dr. Mirjana Ule): zakaj je udeležba 
moških v izobraževanju starejših nižja od udeležbe žensk, kaj vpliva na motivacijo žensk in 
kaj na motivacijo moških za izobraževanje. (Vir: Alijana Šantej) 
 

Zapis za navdih. V Krškem v živo spoznavajo kraje  
Krško, 11. maj 2021 

Študijski krožek Spoznajmo kraje deluje na UTŽO in Ljudski univerzi Krško že vrsto let. 
Preteklo jesen so nekateri člani še zavračali nove tehnologije, a COVID je trajal, da ni bilo več 
moč odlašati. Mentorica je pripravila zapise o okoliških krajih, kasneje tudi študenti sami. In 
tako so ostali doma v varnem zavetju in na kavču preučevali zapise. Ni minilo dolgo, ko so se  
znašli tudi na Zoom-u ali Google meet-u. In prišla je pomlad, ko so se podali »v živo« na 
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Gorjance v Črnečo vas, da si ogledajo stražni stolp iz časov turških vpadov, ki so ga zgradili 
Uskoki konec 16. stoletja. O življenju v vasi in šoli jim je pripovedovala Marija Jordan, nekdaj 
učiteljica v tamkajšnji šoli. Doživljajsko učenje na terenu jim je okrepilo vedoželjnost, 
skupinsko identiteto in občutek pripadnosti študijski skupini. (Vir: Zdenka Horvat, 
mentorica) 
 

Jih slišite? Igranje citer se v času COVIDA nadaljuje  
Domžale, 2021 

Damjana Praprotnik zatrjuje, da glasbeniki, željni napredovanja, ne morejo kar prenehati 
vaditi. Če učenje mladih ni zastalo, naj bo učenje v Društvu LIPA, UTŽO Domžale, 
omogočeno tudi starejšim, na daljavo, seveda! Znano je, da se starejši spretnosti učijo 
počasneje, a vedo, zakaj se nečesa želijo učiti, in vztrajni so tudi, ko prevzemajo odgovornost 
za svoje avtonomno učenje. To jih tudi motivira za učenje. Začetnih tehničnih ovir seveda ni 
manjkalo, tudi strpnost je bila potrebna, da niso brenkali drug čez drugega. Posnetke z 
napotki glede izvajanja skladb in note so študenti prejeli po elektronski pošti, da so doma 
lahko vadili še sami. Korona jim je tudi dala priložnost, da se učijo tehnik igranja, za katere 
dotlej ni bilo dovolj časa. (Vir: Anica Justinek) 
 

Ločeni, a povezani so ugankarji  
Ljubljana, 2021 

Psihosocialne potrebe starejših so velike; biti drug z drugim, izmenjati spoznanja, krepiti  
osebno in skupinsko identiteto, pripadati. Tudi člane študijskega krožka Čudoviti svet križank 
in ugank je pandemija prikrajšala, a so se povezali drugače, četudi bolj starinsko. Mentor  
članom posreduje gradivo po pošti in jih nato s telefonskimi pogovori usmerja k sestavljanju 
ugank. Občasno jih objavljajo v elektronski obliki na naslovu www.kriptogram.com v 
ugankarski mesečni reviji Problem. Uganke so avtorsko delo, mentor jih zgolj tehnično 
pripravi za objavo. V preteklosti je skupina že dala v javnost nekaj skupnih ugank in izdelala  
koledar z ugankami. Veliko je zadovoljstvo tega ali onega člana skupine, ko zagleda objavo 
svojega dela v reviji. In tudi skupna virtualna kava pod motom »Ločeni, a povezani« prispeva 
k ohranjanju stikov. Vsi udeleženci ob uri, ko bi sicer imeli srečanje, pijejo kavo v svojem 
okolju in tudi na tak način premagujejo pandemične težave in omejitve.                                                        
(Vir: Štefan Markovič, mentor) 
 

Iz raziskave SUTŽO o razlogih za udeležbo v digitalnem izobraževanju starejših 
 

 
 

http://www.kriptogram.com/
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Frederick Brown 

 

Stari starši so varuhi naše prihodnosti. Dejstva iz sodobnih raziskav se spreminjajo v 
besedila za učenje angleškega jezika 
Ljubljana, april 2021 

V času pandemije so mnogi podhranjeni s poučnimi in relevantnimi vsebinami v povezavi z 
njimi samimi ali okoljem. Vendar temu ni tako v študijskih krožkih, denimo, angleškega 
jezika. Prebivalstvene spremembe, zaposlenost žensk, visoka stopnja ločitev in 
enostarševske družine, vse to spreminja vlogo starih staršev, četudi o tej vlogi ni sledu v 
družinski politiki in v primeru ločitev staršev stari starši nimajo možnosti proti njihovi volji 
uveljavljati pravice obiskovanja vnukov, pravice, ki je staršem načeloma zagotovljena. Stari 
starši, ki pripeljejo ponesrečenega ali bolnega otroka na oddelek urgentne medicine, nimajo 
pravice zastopati staršev. Pa vendar, časi se spreminjajo! Leta 1836 so vnuki preživeli v 
poprečju s starimi starši le eno leto, danes preživijo do 28 let. Stari starši so z vnuki v 
povprečju od 8 do 12 ur na teden. Veliko prispevajo k družinskemu proračunu, saj otrokom 
kupujejo igrače, plačujejo jim prostočasne dejavnosti, oblačila. Državi prihranijo milijarde 
(podatek za Veliko Britanijo je sedem milijard). So edini odrasli, ki imajo čas, ki so lahko na 
razpolago. So varuhi vnukov, tistih, ki bodo nekoč postali polnokrvni državljani in tako so 
tudi varuhi vseh oblik naše prihodnosti. Stari starši so na pohodu. Nedavno so celo 
najvidnejšo oddajo francoskega kanala France 2 posvetili starim staršem slavnih ljudi. 
 

Ena od številnih punčk 

 

UNICEF-ova Punčka iz cunj med resničnostjo in virtualnostjo  
Običajne razstave punčk so nadomestile tiste spletne in tiste v poslovalnicah Pošte Slovenije, 
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kjer je bilo punčke mogoče posvojiti in tako podariti nekaj denarja v pomoč otrokom v 
državah v razvoju. V letu 2020 je šlo v posvojitev 539 punčk. Prostovoljke UTŽO Ljubljana, ki 
sodelujejo v tem projektu, so jih izdelale 114! Milena Bratun, ki skupino vodi, poroča o 
številnih pismih novih posvojiteljev. Če bi tudi vi želeli sprostiti svojo ustvarjalnost in 
izdelovati punčke za dober namen, vas vabijo, da se jim pridružite.  
Več na UTŽO: Urška Telban, tel.: 01 433 20 90.  
 

Virtualna andragoška praksa. Ko delovanje SUTŽO spremlja še par mladih oči  
April 2021 

Tradicija vodene prakse študentov različnih smeri, predvsem pedagogike in andragogike, je 
na SUTŽO dolga že več desetletij, toda letos je praksa potekala virtualno. V aprilu je delo 
SUTŽO spremljala Maruška Slavec, študentka anglistike in primerjalne književnosti na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po uvodnem pogovoru sta z mentorico prakse naredili načrt  
zanjo: spoznavanje konceptualnega ozadja in modela SUTŽO ter njenih raznorodnih 
dejavnosti. Študentka se je vključevala v spletna izobraževalna srečanja študijskih skupin. Z 
Maruškino udeležbo v študijskih skupinah, njenim opazovanjem in analiziranjem študijskih 
programov, skupinske dinamike in delovanja skupin v javnem prostoru v podporo lokalnemu 
razvoju je SUTŽO znova pridobila dragocen pogled še enega para oči. Maruška je preučevala 
pisne in video vire na učni platformi SUTŽO. Udeležila se je tudi spletnega posveta Mreže 
SUTŽO. (Vir: Alijana Šantej) 
 

 
 

Portugalsko predsedstvo Svetu Evropske unije je pripravilo konferenco o 
večgeneracijskem izobraževanju 
Lizbona, 10. marec 2021, po spletu 
Povabilo na konferenco Adult learning developing paths of multigenerational learning 
(slov. Poti večgeneracijskega učenja izobraževanja odraslih) je prispelo na temelju 
uspešnega dela SUTŽO in partnerjev v evropskem projektu LearnersMot (projekt je bil v 
Španiji proglašen za najboljšo prakso) in LearnersMot2. Dr. Dušana Findeisen (SUTŽO) je 
pripravila prispevek, v katerem je strnila rezultate dolgoletnega raziskovanja 
medgeneracijskega izobraževanja in funkcionalne pismenosti na SUTŽO. V klepetalnici 
programa Zoom so ji kolegi z ACS povedali, da je v dobri družbi. In res je bila med 
predstavniki UNESCO-a, portugalskega ministrstva za izobraževanje itd. Naslov slovenskega 
prispevka je bil Multigenerational literacy in work place - LearnersMot’s contribution (slov. 
Večgeneracijska pismenost na delovnem mestu - prispevek LearnersMot). 
 

 
Dekan Univerze v Usaku se zahvaljuje nastopajočim 
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Skrivnostni čar izobraževanja na daljavo 
Usak, 17. marec 2021 

Mednarodnega tedna univerzitetnih učiteljev na Univerzi v Usaku (partnerica v projektu 
Timeless) sta se udeležili dr. Dušana Findeisen in Lučka Šićarov, mentorica v študijskem 
krožku keramike z UTŽO Ljubljana. Učenje o starodavni turški keramiki - Dušana Findeisen je 
prispevala razmišljanja na temo Building community in online (older) adult education projects 
(slov. Ustvarjanje skupnosti v evropskih spletnih projektih izobraževanja starejših). Njeno 
predavanje je temeljilo tudi na spoznanjih iz prakse digitalizacije izobraževanja na UTŽO. 
»Imeti dostop do digitalnih procesov je danes privilegij, ki ga uživa le 53 % svetovnega 
prebivalstva. Je pravica in je vprašanje dostojnega življenja.« Poudarila je, da se Slovenska 
UTŽO z digitalizacijo svojih programov ukvarja že domala deset let, a dlje od zanimanja in 
radovednosti študentov ni prišla. Marca v preteklem letu pa se je vse obrnilo na glavo. 
Izobraževanje na daljavo je mnogim starejšim študentom omogočilo, da živijo normalno 
sredi zdravstvene krize. Priključili so se tudi študenti iz inozemstva, starejši, ki redko 
odhajajo od doma itd. Dušana Findeisen se je posvetila tudi vprašanju identitete starejših 
študentov in njihove socialne navzočnosti na spletu. Ta je odvisna od tega, koliko povedo o 
sebi in prispevajo za skupino. V skupini poteka identitetna izmenjava in predvsem formiranje 
identitete. V različnih kontekstih na spletu razkrivamo različne dele svoje identitete. 
 

   
 

Medsebojno izobraževanje v projektu Timeless. Od koncepta kulture do nesnovne 
kulturne dediščine  
Sofia, 5.-7. maj 2021, po spletu 

Program smo oblikovali brez prevelikega pogovarjanja. Vsak je prevzel svoj del 
odgovornosti. Slovenija je prispevala poglavje o sodelovalnem učenju, kjer učitelj da primer, 
natančna navodila, člani skupaj postopoma opravijo nalogo, ob tem analitično sledijo 
skupinski dinamiki. To poglavje je UTŽO prispevala kot modul v multimodalnem programu 
izobraževanja izobraževalcev starejših. Pomemben, a težko razložljiv koncept kulture je 
predstavila organizacija ZINI, partnerica iz Latvije, s pomočjo teorije ledene gore kulture. 
Kultura je tisto, kar vidimo: jezik, folklora, oblačila, praznovanja, hrana, predvsem pa vse 
tisto, česar ne vidimo, a vpliva na učenje, čustvovanje, obnašanje starejših študentov. 
Udeleženci so se seznanili s spletno aplikacijo Kahoot za preverjanje pridobljenega znanja in 
aplikacijo StoryMap za pisanje zgodb, vnašanje filmov, slik itd. Primerna je tudi za 
ustvarjanje spletnih strani. Naučili so se uporabljati te aplikacije. Seznanili so se z nesnovno 
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kulturno dediščino, kot so za Angleže in nas Beatlesi, za Bolgare in še koga »rakija in šopska 
solata«, za Turke vrtenje dervišev, za prebivalce baltskih držav sloviti pevski festivali (prvi 
leta 1873), ki so postali nesnovna kulturna dediščina, vpisana na UNESCO seznam. 
Izobraževanja so se udeležile Lidija Bertoncelj, Urška Majaron in Dušana Findeisen. 
 

 
 
Poznate profesorico Zoro Janžeković ali, denimo, Angelo Vode? Projekt TAG, True to 
Age, True to Gender, napreduje (slov. Zelo blizu starosti, zelo blizu spolu) 
»Kakšen je položaj žensk v Jugoslaviji?«, je zdaj svetovno znana filozofinja feminizma 
profesorica Helene Cixous pred desetletji vihravo navrgla dekletu pri 22-ih letih, ta pa je 
odgovorila preprosto: «Dober«. Skupine z družbenega roba se ne zavedajo svojega položaja 
in nimajo znanja, da bi se lahko uprle. V projektu se ukvarjamo z ospoljenim jezikom in se ga 
učimo nadomeščati s spolno nevtralnim ali zavestno uporabo ženskih oblik. Gospa 
profesorica, doktorica, kirurginja, oblikovalka itd. Ukvarjamo se z ženskami, ki so jih prezrli, 
četudi so naredile veliko za skupnost. V Sloveniji predstavljamo mednarodni javnosti dve 
ženski, Angelo Vode in profesorico doktorico Zoro Janžekovič, prvo zaradi njenega 
feminističnega delovanja, drugo zato, ker je uvedla metodo zdravljenja oseb z velikimi 
opeklinami in doživela svetovne potrditve svojega dela, ne pa tudi slovenskih! Cilj projekta je 
ozavestiti mentorje v izobraževanju starejših, da ženske prinašajo v izobraževanje tipično 
ženske izkušnje, da morajo mentorji poleg svoje teme starejše ženske opolnomočiti, da 
sprejmejo same sebe in niso odvisne od moških in družbenih pogledov nanje. Nič več naj ne 
bi slišali: »Hvalu bogu, Janez, da si med nami, da smo ljudje.« 
Več: https://tagproject.eu/about_the_project  
 

 
 

Sanjska soseska (angl. Dreamlike neighbourhood)  
Cilj projekta je ustvariti v soseskah socialna omrežja starejših na različnih temeljih. V 

Sloveniji na temelju kulture in umetnosti, ker verjamemo, da umetnost življenju starejših in 
vseh drugih zagotavlja dostojanstvo. Projekt opozarja na poglede starejših na urbano okolje, 
v katerem živijo. Socialno zdravstveni model staranja bi veljalo zamenjati z razvojnim in 
socialnim participativnim modelom.  
Več: https://www.dreamlike-neighbourhood.eu/the-projekt/ 
 

Digitalna preobrazba tretjega sektorja med željo in nujo  
26. marec 2021, po spletu 
Mreža regionalnih stičišč NVO in Konzorcij vsebinskih mrež NVO Slovenije sta organizirala 
spletno delavnico o digitalizaciji nevladnega sektorja. Predstavljene so bile potrebe 
nevladnih organizacij in predlogi naložbenih smernic za kohezijske politike Slovenije za 

https://tagproject.eu/about_the_project
https://www.dreamlike-neighbourhood.eu/the-projekt/
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obdobje 2021-2027. Preko 80 udeležencev je nato skupaj oblikovalo predloge priporočil.  
NVO si želijo aplikacij prav za svoja področja delovanja in ciljne skupine. Želijo si ustvariti tudi 
prosto dostopen seznam nevladnih organizacij in njihovih storitev, predvsem pa, so 
poudarili, je nujno sistemsko financiranje digitalizacije tretjega sektorja in NVO, saj te 
delujejo v javno dobro oziroma za “narodov blagor”, kot bi dejal Ivan Cankar. (Vir: Urška 
Telban) 
 

OPRO in Slovenska EAPN za humano in dostojanstveno staranje  
Ljubljana, april, 2021 

V živo, eureka, se je v Domu kulture Španski borci in kasneje v Mestni knjižnici sestala nova 
delovna skupina mreže nevladnih organizacij, ki tvorijo slovensko podružnico evropske 
EAPN, prav tako mreže, ki opozarja na rastočo neenakost v družbi, zgubljanje socialne 
države in pohod revščine. Znotraj te mreže deluje skupina, ki se je namenila spremljati 
družbena vprašanja starejših in njihovo participacijo v družbi. Grozi nam, da bo zdajšnje 
kaotično stanje postalo naša nova normalnost. Nekaj poudarkov iz razprave okrog 
predlaganih univerzalnih temeljnih storitev socialne države. Medgeneracijski konflikt je 
vsiljen. Nobena generacija ni homogena. Starost ni tisto, kar nas najbolj definira. Starejših ne 
smemo obravnavati kot brezoblično družbeno skupino. Temeljne storitve bi morale biti vse 
storitve, ki jih potrebujemo v kateremkoli življenjskem obdobju, s poudarkom na njihovi 
univerzalnosti. Prostovoljstvo je pomembno, veljalo bi ga »profesionalizirati« z 
raziskovanjem, izobraževanjem, svetovanjem in bazami podatkov. Skupina bo svoje 
delovanje najprej usmerila v brezplačnost javnega prometa, kar so v Novi Gorici in Velenju že 
dosegli. 
 

Poslušali smo 
 

Michel Onfray, sodobni francoski filozof, o starosti. Včasih tudi volja prikliče srečna 
naključja  
»Starosti želim pogledati v obraz, da si ustvarim sliko o njej, pa ne o starosti na splošno, 
marveč o svoji lastni. Že desetletja, tako kot Montaigne, iščem v sebi red in odkrivam pomen 
sveta in tako me starost ne preseneča. Ne čudi me, da nazadnje doseže, kar želi, kajti 
pripravlja se dolgo, od rojstva. Sicer pa, dejal sem, da ene same starosti ni, da so starosti 
različne in da pred starostjo nismo enaki. Del tega, kar postanemo, je prepuščen naključju, 
del naši volji. Nič ne moremo vplivati na naključja, na voljo pa lahko in to zelo! Včasih tudi 
volja prikliče srečna naključja. Človek v času prekipevajoče vitalnosti išče ugodje, v starosti 
pa se skuša ogniti “negativnega ugodja”. Usmerja se v bolj pretanjeno občutenje prijetnosti.« 
 

 

Napovedujemo, vabimo 
 

Eppur si muove, digitalno in digitalizirano izobraževanje v spletni Poletni univerzi 
Ljubljana, junij 2021 

Preko 400 prijav za poletno univerzo po spletu je prispelo na sedež SUTŽO. Veliko dela, a  
tudi veliko radosti. Četudi socialno okolje zatrjuje, da je tehnologija zgolj za mlade in se je 
tem prepričanjem težko upreti, so študenti Slovenske UTŽO pogumno zaplavali v vode 
izobraževanja po spletu in tam odkrili tudi prenosljive spretnosti za vsakdanjo rabo 
računalniških aplikacij. Na sporedu te univerze so tako različna predavanja iz ciklov, ki so že 
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doslej poželi veliko zanimanje. »Težko si je zamisliti, da bi bilo pred nami nekaj mesecev brez 
rednih srečanj na spletu. Brez socialnih stikov doživimo socialno bolečino, brez dotoka novih 
misli lahko zapademo v depresivno stanje«, pravijo študenti in mentorji. Abraham Maslow je 
denimo s tem v zvezi dejal, da je otožnost moč pregnati s kognitivno terapijo, terapijo 
spoznavanja novega in preverjanja starega znanja. Morda je še čas, da se tudi vi uvrstite med 
spletne starejše študente umetnostne zgodovine, zgodovine, geografije ... 
Več: http://www.utzo.si/pridruzite-se-poletni-spletni-univerzi/ 
 

Slovenski parlament: besedo imajo umetnine 
10. junij 2021 ob 10. uri, po spletu 

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje se pridružuje letošnjemu praznovanju ob 30. 
obletnici samostojnosti Slovenije. Obeležili jo bomo s predavanjem o umetninah v stavbi 
Slovenskega parlamenta, ki nam jih bo predstavila dr. Rajka Bračun Sova, mentorica za 
umetnostno zgodovino na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani.  
Več: http://www.utzo.si/slovenski-parlament-besedo-imajo-umetnine/ 
 

Mesto živi v ljudeh. Pogledi starejših nanj so pomembni 
10. junij 2021 ob 14. uri, po spletu  
Študijska skupina »Trgi, ulice in stavbe okoli nas« pod vodstvom arh. Mete Kutin se na 
Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje ukvarja z raziskovalnim učenjem, pri čemer 
uporablja različne metode. Te je zdaj zajela v model, ki ga bo prikazala na primeru svojega 
raziskovanja Poljanske ceste in četrti Poljane v starem mestnem jedru Ljubljane; model, ki ga 
boste lahko uporabili v svojem kraju. Spoznali boste zgodovino te že dolgo »šolske ulice«, 
»ulice mladih in starih«, nekdaj tudi ulice vrtov in obrtnikov. Starejši študenti bodo prikazali 
svoje spomine na ta predel. Predstavili bodo svoje posplošene poglede na kakovost in 
kontinuiteto mestnega predela in življenja v njem. Spraševali se bodo, v kolikšni meri so 
arhitekti in urbanisti in drugi odločevalci ob zdajšnji prenovi ulice uspeli zajeti »mesto, ki živi 
v njih«. Nakazali bodo poti prihodnjega razvoja Poljan. Arhitektura in urbanizem sta socialni 
umetnosti, dodajajo. Srečanje bo v angleškem jeziku. 
Več: http://www.utzo.si/mesto-zivi-v-ljudeh-pogledi-starejsih/ 
 

 

 

Širimo obzorja, združujemo ljudi 
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje 

 
Če besedilo ni oblikovano in slik ne vidite, pritisnite na Pogled ali View in nato HTML. 

 

Spletne novice slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje ureja Dušana Findeisen. 

Če novic ne želite več prejemati, to sporočite na naslov univerza3@siol.net 
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