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UVODNIK
ROJSTVO
Jelka Mlakar

Pred vami je prva številka glasila, ki bo po načrtih
izšlo štirikrat letno in bo prinašalo novice in novičke
iz dela in življenja članov Društva upokojencev
Škofja Loka. V okviru Univerze za tretje življenjsko
obdobje je začel delovati novinarski krožek,
katerega namen je pisati o življenju upokojencev, o
problemih in podobno. Že naslov glasila » Mi o sebi«
obeta, da bomo pisali o našem delu in načrtih, da bo
zares odsev naših aktivnosti in veselja do življenja v
tretjem življenjskem obdobju.
Upamo, da bomo z boljšim obveščanjem pridobili
tudi nove člane, saj je v škofjeloški občini včlanjenih
v društvo manj kot polovica vseh upokojencev. Žal je
med njimi še veliko takih, ki članarino sicer plačajo,
vendar se s tem njihova povezanost z društvom tudi
konča. Dosedanje člane bolj povezati in privabiti
nove je tudi eden pomembnejših ciljev novega
predsednika društva. Seveda pa brez sodelovanja
bralcev in snovalcev glasila ne bo šlo. Že pregovorno
kritiziranje, kako se nič ne dogaja, ne bo dovolj. Zato
v uredniškem odboru pričakujemo vaše predloge in
upamo, da bomo glasilo oblikovali skupaj. Vemo, da
ste v svojem aktivnem življenju počeli vse mogoče,
da marsikaj počnete tudi sedaj, ko ste v pokoju, zato
bo dobrodošel vsak vaš namig in pripravljenost za
sodelovanje. Več ko bo dopisnikov, bolj bo glasilo
zanimivo in tudi naš upokojenski glas bo slišati
dlje. Tudi tako bomo vsaj malo pripomogli k temu,
da se bo zmanjšalo število tistih, ki velikokrat že
kar poniževalno primerjajo število zaposlenih
in upokojencev in nam ne priznajo pomembne
vloge, ki jo v naši družbi imamo še vedno. Si lahko
predstavljate, da ne bi bilo babic in dedkov, ki
varujejo svoje vnuke? Vse več pa je tudi takih, ki s
pokojnino podpirajo svoje odrasle, a žal brezposelne
otroke.
Če se vrnem na začetek, glasilo je rojeno. Babic ni bilo
veliko, obetamo pa si, da bomo imeli več dobrohotnih
botrov, ki bodo omogočili uresničitev našega načrta,
da bo glasilo za člane Društva upokojencev Škofja
Loka brezplačno.
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MIRO DUIĆ – NOVI PREDSEDNIK DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA
Marinka Mesec

OD IZVOLITVE NAPREJ JE PRECEJ NA OČEH MEDIJEV. NOVINARJE ZANIMAJO PREDVSEM NJEGOVI NAČRTI.
MI PA GA ŽELIMO PREDSTAVITI ŠE Z DRUGE, BOLJ OSEBNE PLATI IN BRALCE SPOMNITI, DA JE BIL MIRO
DUIĆ MED DRUGIM TUDI DOLGOLETNI DIREKTOR MESOIZDELKOV ŠKOFJA LOKA.
Gospod Duić, 24. maja letos ste bili na občnem
zboru Društva upokojencev Škofja Loka
izvoljeni za novega predsednika. Kdo vas je
prepričal, da ste prevzeli to funkcijo?
► V začetku maja sem se slučajno srečal s
predsednico Društva upokojencev Škofja Loka, ki me
je povprašala, če bi sprejel kandidaturo za novega
predsednika. Glede na svoje delovne obveznosti, ki
jih imam letos še veliko, nisem takoj pristal. Toda po
nekaj pogovorih in obljubi tajnice Cvetke Škopelja, da
bo pomagala, sem se odločil, da ta izziv sprejmem.

področju urediti vprašanje lastnine, ker je najemnina
izjemno visok strošek, poleg tega pa bi se izboljšala
tudi namembnost prostorov, ki zdaj bolj kot ne služi
za zbiranje mimoidočih.
Sredstva, ki se naberejo od članarine, nikakor ne
zadoščajo za izvedbo vseh programov, ki jih društvo
izvaja, zato bo v bližnji bodočnosti treba članarino
nekoliko povišati.
Zelo nespodbuden je podatek, da je v škofjeloški
občini v Društvo upokojencev včlanjenih le 44
odstotkov upokojenk in upokojencev. Kako
nameravate prepričati ostale, zlasti moške, da
bi se vključili v društvo?

»Ljudi se ne nadira, ljudi se nabira. Ta moto
bo prav gotovo najbolj uporaben za moje delo v
Društvu upokojencev.«

Od izvolitve je minilo že nekaj mesecev in
zagotovo ste si v tem času dodobra ogledali
finančno in siceršnjo situacijo v društvu. Česa
ste se najprej lotili?
► Imeli smo že prvo sejo upravnega odbora,
na kateri smo se pogovarjali o najbolj perečih
problemih društva s poudarkom na socialnem in
okoljevarstvenem področju. Predstavniki vseh sekcij
so me seznanili s težavami, s katerimi se srečujejo
pri svojem delu. Pogovor je tekel tudi o nastanku
novega glasila – Mi o sebi – v katerem bomo zbirali
pomembnejše dogodke, ki bi utegnili zanimati
člane društva, predvsem pa jih obveščali o novostih
in aktivnostih društva. Večjo pozornost bomo
namenili raznim družabnim srečanjem in odkritim
pogovorom z ljudmi ob različnih priložnostih, ob
osebnih praznovanjih ali pa na izletih.
Naša velika naloga je urediti lastništvo stavbe
Društva upokojencev, saj je sedaj v lasti Ministrstva
za obrambo Slovenije, Občina Škofja Loka je
upravljavec, Društvo upokojencev pa najemnik
prostorov. Zato bo treba na premoženjsko-pravnem


► V občini Škofja Loka je bilo v letu 2006 od približno
5076 upokojencev včlanjenih v društvo le 2278. Novo
glasilo bo že ena izmed možnosti, kako pridobiti nove
člane oziroma jih prepričati, da članstvo v društvu
upokojencev ne pomeni le plačevati članarino,
ampak je najbolj dragoceno predvsem druženje in
lepa priložnost za nova znanstva in prijateljstva.
Že v prvi številki predstavljamo aktivnosti naših
članov, v vseh nadaljnjih pa bomo sproti obveščali o
vseh novostih, ki se bodo dogajale vse leto.
Potrudili se bomo prisluhniti željam starejših ljudi,
ki imajo mnogo predlogov in idej, ki pa se doslej
niso realizirale. Tako mnogi pogrešajo predvsem
družabnost in ples.
Člani Društva upokojencev Škofja Loka so
zelo aktivni na področju kulture, športa in
rekreacije. Se boste tudi vi, gospod Duić,
vključili v te aktivnosti?
► Da. Še posebej me privlači šport, zanimajo me pa
tudi izleti in pohodništvo.
Pri Društvu upokojencev že tretje leto deluje
Univerza za tretje življenjsko obdobje. Kakšno
je vaše stališče do tovrstnega izobraževanja?
Mi o sebi

► V tem času sem že opazil, da poteka izobraževanje
na zanimivih področjih in bom tudi sam spodbujal,
da bi odprli še več programov na področju kulture in
izobraževanja.
Po čem vas Ločani poznajo?
► Poznajo me iz profesionalne kariere. Dvajset let
sem bil direktor podjetja Mesoizdelki Škofja Loka
in ponosen sem na to delo s svojimi sodelavci. V
kolektivu je bilo 480 zaposlenih. Imeli smo obrate
v Kranju, Tržiču in Stični. Izpeljali smo specializacijo
znotraj posameznih enot, kar pomeni, da niso
delali vsi vse, temveč vsak svoj program, ki se je
odražal v končni fazi, da smo letno proizvedli 2500
ton izdelkov in 7500 ton mesa. Če se bolj slikovito
izrazim, je to tisoč vagonov ali deset kilometrov
dolga kompozicija. Mesoizdelki so imeli največjo
lastno maloprodajno mrežo mesnic v Sloveniji,
preko katere smo oskrbovali ogromno delavskih in
šolskih menz in potrošnikov, ne glede na velikokrat
prisotna krizna leta, ki so bila značilna za mesarsko
dejavnost.
Rad bi poudaril, da sem v tem obdobju moral poleg
službe opravljati še druga zahtevna dela in funkcije.
Bil sem predsednik Zbora združenega dela v Občini
Škofja Loka, predsednik Občinske zdravstvene
skupnosti, predsednik OK ZK, predsednik
Agroživilskega odbora pri Medobčinski gospodarski
zbornici za Gorenjsko, predsednik Odbora za
klavništvo pri Živinorejski poslovni skupnosti, član
upravnega odbora Mercator itd.

Kaj najraje počnete v prostem času?
► Veliko mi pomeni šport. Osem let sem bil
predsednik rokometnega kluba Šešir, sedaj je to
Termo. Sem velik ljubitelj igranja nogometa, aktivno
pa spremljam vse športne dogodke v Sloveniji in na
tujem.
Kdaj ste prebrali zadnjo knjigo in katero?
► V zadnjem času sem prebral dve knjigi: Da Vincijeva
šifra in Angeli in demoni. Predvsem drugo knjigo
sem bral z velikim zanimanjem zaradi zgodovinskih
in drugih zanimivih dogodkov.
Nam lahko zaupate svoj slogan?
► Več jih je. Najtežje je nositi prazno denarnico.
Težko je, če na koncu življenjske poti naletiš na
križišče. Ljudi se ne nadira, ljudi se nabira. Ta slednji
bo prav gotovo najbolj uporaben moto za moje delo
v Društvu upokojencev Škofja Loka.
Vaše tri dobre lastnosti so:
► Delavnost, vztrajnost in veliko zaupanje v ljudi.
Uradno boste upokojensko knjižico prejeli šele
5. novembra letos. Ali že poznate upokojenski
pozdrav?
► Dosedaj o tem pozdravu še nisem razmišljal,
prepričan pa sem, da me bodo sodelavci v Društvu
upokojencev in ostali člani seznanili z njim, saj sem
trenutno še »vajenec« v tej druščini.

SREČANJE GORENJSKIH UPOKOJENCEV V KOMENDI
Nadja Podgoršek

Uvodni nagovor je prebral predsednik
upokojencev občine Komenda Janez
Kimovec, ki je pozdravil vse navzoče. Na
srečanje so bili povabljeni vsi gorenjski
župani, predstavniki Ministrstva za delo
in nekateri najvidnejši predsedniški
kandidati. Poleg gorenjskih županov
se je srečanja udeležil tudi ljubljanski
župan Zoran Janković, ki se tudi šteje za
Gorenjca.
Upokojenci smo pričakovali nastop
nove predsednice Mateje Kožuh Novak
in obrazložitev njenega volilnega
programa. Na splošno razočaranje se
Mi o sebi

...nekateri so tudi zaplesali. Bilo pa je obupno mrzlo, deževno in vetrovno.
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V ČETRTEK, 6. SEPTEMBRA JE BILO V KOMENDI SREČANJE UPOKOJENCEV GORENJSKE



nadaljevanje s prejšnje strani

je opravičila in je na srečanje sploh ni bilo. Redki
upokojenci, ki smo imeli priložnost prebrati njen
volilni program, smo zasledili le zelo splošne, že
mnogokrat napisane in slišane obljube. Vendar
pa nekaj upanja vzbuja vsaj dejstvo, ki ga je med
drugim tudi zapisala v svojem programu. Povedala

je namreč, da je med svojim 4-letnim mandatom
v Državnem zboru spoznala, da lahko s svojim
značajem in življenjskimi načeli naredi mnogo več v
civilni družbi, kot v politični stranki. Upajmo, da bo
njena beseda »meso postala«.
(“Gasilska” fotografija udeležencev je na naslovnici.)

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA OD USTANOVITVE DO DANES
Jožica Kovič

Foto: arhiv DU



na Partizanski ulici. Nekateri še danes obžalujejo,
ker je bil lansko leto ukinjen bife, češ da je bil to
pomemben vir financiranja društva. Morda ne vedo
ali pa nočejo vedeti, da so se sanitarno-tehnični
pogoji za obratovanje bifeja močno zaostrili in bi
bilo nadaljevanje te dejavnosti povezano z velikimi
stroški adaptacije prostorov.
Po dolgih letih predsednikovanja je Janeza
Lichteneckerja začelo zapuščati zdravje in vodstvo
Društva upokojencev je bilo
leta 2003 zaupano Mani
Veble Grum.
Treba je še dodati, da se je
število članov zelo povečalo
po letu 1991, ko so propadla
številna podjetja in veliko
do leta 1994
delavcev se je predčasno
upokojilo. To so bili »mladi upokojenci«, ki so
želeli aktivno preživljati svoje upokojenske dneve.
Razširile so se predvsem športne dejavnosti, začele
so se športne igre in tudi pohodništvo je pridobivalo
vedno več privržencev.
Svetla točka v zgodovini Društva upokojencev Škofja
Loka je tudi petje. Leta 1974 je bil ustanovljen moški
pevski zbor, ki je uspešno deloval petindvajset let pod
vodstvom Valentina Pirca. Vendar, po njegovem
odhodu pevska dejavnost ni zamrla. Leta 2000 je
bil ustanovljen mešani pevski zbor Vrelec, ki ga je
vodila Vika Jelen. Leta 2005 pa je vodenje zbora
prevzela zborovodkinja Nada Krajnčan. Sodeloval
je na prvem srečanju gorenjskih upokojencev leta
2005 v Škofji Loki.
Leta 2004 je bila dana tudi pobuda za ustanovitev
Univerze za tretje življenjsko obdobje in eno leto
kasneje so že zaživeli prvi krožki. Zasluge za to ima
zagotovo Borjana Koželj, ki je imela močno oporo v
tedanji predsednici Mani Veble Grum.
Letošnje leto pa je funkcijo predsednika prevzel Miro
Duič, ki ga v tej številki glasila tudi predstavljamo.
Foto: Z. Ramovš

Dokumentiranih podatkov o zgodovini društva, od
ustanovitve leta 1949 do sredine 70. let prejšnjega
stoletja ni, zato bo tudi naloga novega glasila zbrati
pričevanja še živečih članov in sestaviti kroniko.
Znano je le to, da sta si za ustanovitev društva zelo
prizadevala Francka Bozovičar in Tone Malenšek,
ki je bil tudi prvi predsednik.
Sedež društva je bil v Šolski
ulici, kjer so imeli tudi bife, ki
je poleg članarine predstavljal
edini vir financiranja.
Leta 1975 je postal predsednik društva Milan Žakelj,
tajniške in blagajniške posle
pa je opravljal Leopold
Hvala, dokler ga ni premagala
bolezen. Knjigovodstvo je
vodila Francka Langerholc,
Sedež društva
ki je leta l984 prevzela še
tajniška in blagajniška dela. Leta 1987, ko so ostali
brez predsednika, pa je vse padlo na njena ramena.
Po dveh letih je društvo dobilo novega predsednika
Janeza Lichteneckerja, ki se je z veliko energije
zagrizel v delo. V tem času je bilo zgrajeno balinišče in
društvo je spet zaživelo.
Pomembno je bilo spet
leto 1990, ko je bila
ustanovljena
komisija
za izletništvo, ki so jo
sestavljali
predsednik
Janez Lichtenecker, nova
tajnica Olga Medič in
Ivan Harej. Organizirali
so izlete po domovini
in tujini, vodil pa jih je
Janez Lichtenecker
predsednik sam, ki je
imel licenco turističnega vodnika, zato so bili stroški
organizacije in vodenja precej manjši.
Leta 1994 so sedež društva iz Šolske ulice preselili
v Dom Zveze borcev. Po dveh letih so se ponovno
selili in od leta 1996 so v prostorih bivše vojašnice
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POGOVOR Z BIVŠO PREDSEDNICO MANO VEBLE GRUM
Maruša Mohorič

KRMILO DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA JE PREVZELA LETA 2003 IN KMALU SPOZNALA, DA JE TO
DELO ZAHTEVNO IN OBSEŽNO IN ZAČELO SE JE Z OBISKOM INŠPEKTORJA ZA DELO ZARADI BIFEJA, KI GA
JE IMELO DRUŠTVO.
Ste imeli kot ženska predsednica prednost ali je je ta institucija tudi pri nas uspešno zaživela, imajo
velike zasluge vodja, predavatelji in udeleženci,
bila to ovira?
► V strokovni literaturi sem prebrala, da je dobro, zaradi katerih se je Univerza za tretje življenjsko
da se na vodstvenih mestih izmenjujejo moški in obdobje sploh ustanovila. Sicer pa lahko rečem, da
ženske. Torej, pred mano je bil predsednik moški, za je v celoti izpolnila moja pričakovanja in zagotovo se
mano pa je zopet moški. Sicer pa mislim, da pri tem ni bom v nekatere krožke vključila tudi sama.
važen spol, pomembno je, da delo opraviš korektno
in da imaš sodelavce, s katerimi lahko delaš. Zgodilo Kar nekaj časa smo iskali kandidata za novega
se je, da je prejšnji predsednik zbolel, nisva opravila predsednika in v maju letos končno uspeli.
primopredaje, dolgoletna tajnica se je poslovila, Kako boste odslej spremljali delo društva? Ali
delavka v finančni službi je šla dobesedno čez noč bo zdaj druženje z upokojenci bolj prisrčno in
na operacijo, zato sem morala najprej reševati hkrati za vas osebno bolj aktivno?
kadrovske zadeve.
► Zgodovina se je ponovila.

Foto: Z. Ramovš

Do rednega občnega zbora niKatere bistvene spremembe
smo uspeli dobiti nikogar, ki bi
so se zgodile v društvu v
bil pripravljen prevzeti naloge
času vašega mandata in
predsednika. Potem pa sem se
kakšno dediščino zapuščate
srečala z gospodom Mirom Duičem
svojemu nasledniku?
zaradi nekih drugih opravkov in
► Prejšnja ekipa se je zelo
sem ga mimogrede povprašala,
trudila in delala v zadovoljstvo
če bi prevzel to funkcijo. Njegov
upokojencev. Dejstvo pa je,
pritrdilni odgovor me je zelo
da se zakonodaja na področju
razveselil. Ostajam v upravnem
Sedež društva danes
društvene dejavnosti zelo
odboru društva in bom še vedno
spreminja in zaostruje. Sproti je bilo treba reševati z veseljem pomagala. Želim si, da bi se še bolje
probleme, kot so finančno poslovanje, dejavnost organizirali na področju pomoči in obiskov na domu
bifeja, organizacija izletov in visoki obratovalni naših članov, ki se zaradi bolezni ali drugih razlogov
stroški, zlasti najemnina za prostore, so bili problemi, ne morejo vključiti v naše programe. Ko pomislim na
ki jih je bilo treba sproti reševati. Mislim, da je delo pretekla leta, bi rada povedala, da mi je bilo delo v
sedaj dobro utečeno, vsa ekipa dela zelo odgovorno društvu v veliko zadovoljstvo, saj sem in še srečujem
in uspešno. Rada pa bi poudarila, da smo bili leta 2005 zadovoljne upokojence
tudi organizatorji srečanja gorenjskih upokojencev V času predsednikovanja sem bila občasno tudi
in po mnenju mnogih je bilo to eno najuspešnejših varuška svojemu vnuku, zato je za lastne aktivnosti
tovrstnih srečanj na Gorenjskem. Posebej pa sem zmanjkovalo časa. To nameravam sedaj nadomestiti.
ponosna, da smo ohranili pevski zbor in smo dobili Hodila bom na plavanje, pa s pohodniki bom šla na
novo zborovodkinjo. Tako se lahko upokojenci še izlet, zanimajo pa me tudi tečaji tujih jezikov.
naprej družijo in veselijo v okviru vseh dejavnosti
pevskega zbora.
Morda imate kakšno sporočilo ali mnenje za
zaključek?
V času vašega predsednikovanja se je rodila ► Vesela sem bila pogovora, ki bo objavljen v novem
v Škofji Loki Univerza za tretje življenjsko glasilu društva upokojencev Škofja Loka. Z njim bodo
obdobje, kar je po besedah vodje Borjane upokojenci še dodatno obveščeni o dejavnostih
Koželj, izključno vaša zasluga. Ali je izpolnila društva, obenem pa pričakujem, da bo v glasilu tudi
vaša pričakovanja?
rubrika, v katero se bodo oglašali člani in nečlani
► Najprej se Borjani zahvaljujem za to pohvalo. društva in sporočali, kaj bi v glasilu radi brali.
Imela sem pozitivne izkušnje iz Ljubljane, kjer sem Uredniškemu odboru pa želim veliko uspeha pri
obiskovala Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Da pripravi društvenega glasila.
Mi o sebi



GLASBA
KO UPOKOJENCI ZAPOJEMO UBRANO
Marinka Logar

ZA PEVCE ŽE OD NEKDAJ SKRBI SVETA CECILIJA, ZA PEVSKE ZBORE SVETI DOMINIK SAVIO,
ZA BREZHIBNO GRLO SVETI BLAŽ. TO SE ČUTI, KO ZBOR ZAPOJE LEPO BOŽIČNO PESEM.
ZA 1.MAJ IN 27.APRIL ZAGRMI MOGOČNA PARTIZANSKA ALI REVOLUCIONARNA PESEM. A
NAJLEPŠE ZADONI LEPA DOMAČA NARODNA PESEM, KO FARANI »ŽIVNEJO«, PARTIZANI PA
ZAPOJEJO »SOTTOVOCE.«

od štirinajst do petindvajset. Nastopali so doma in
na tujem. Vseh petindvajset let obstoja do l999. leta,
je MPZ deloval pod vodstvom gospoda Valentina
Pirca.
Že leto pozneje je bila dana pobuda za ustanovitev
mešanega
pevskega
zbora. Začeli smo 20.
januarja 2000 s šestimi
pevci in štirimi pevkami.
Zbor je dobil novo ime
Vrelec, vodenje pa je
prevzela gospa Vika
Jelen. MePZ je pod
njenim vodstvom veliko
nastopal na domačih
Vika Jelen
koncertih, popeljala pa
ga je tudi na pevsko srečanje v Šentvid pri Stični
in na tuje. Sodelovanje z zborom se je zaradi njene
selitve v Zasavje zaključilo konec leta 2004, ko je
zbor praznoval tridesetletnico delovanja.


Foto: B. Koželj

Nada Krajnčan

Jurija v Stari Loki.
Zbor ima zelo ambiciozne načrte, zborovodkinja
pa željo, da pojemo kot tridesetletniki, zaključuje
zapis o ljubiteljih petja pri Društvu upokojencev
Škofja Loka Marinka Logar, ki je zadnji dve leti tudi predsednica MePZ Vrelec in ima mnogo lepih
besed o druženju pevcev, kar pa seveda pomeni tudi
resnost in delavnost po eni ter dobro voljo in veselje
do petja po drugi strani.
Ta zapis je obenem tudi
vabilo za nove pevce, ki
pojete prvi ali drugi bas,
da se nam pridružite.
Dobrodošli mladi in
starejši, sedanji in
bodoči upokojenci.
Vse potrebne
informacije dobite na
tel. št. 031 721760.

Marinka Logar

Foto: B. Koželj

Prvi moški pevski zbor

Foto: arhiv DU

Na prvi pevski vaji moškega pevskega zbora 4. Od leta 2005 vodi MePZ Vrelec gospa Nada Krajnčan.
septembra 1974 jih je bilo za eno nogometno V tem času smo nastopali doma v Škofji Loki, v
moštvo – enajst. Pozneje se je število spreminjalo Bitnjah, v Kranju, v Šentvidu pri Stični, v Komendi,
v Stari Loki in v Žireh. Samo v dveh
letih smo imeli kar osemnajst
nastopov, letos že sedem, čaka nas
jih še šest, med njimi novembra
samostojni koncert v Osnovni
šoli Ivana Groharja v Škofji Loki in
decembra koncert v cerkvi Svetega
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ŠPORT IN REKREACIJA
SEDENJE STARA, GIBANJE PA POMLAJUJE
Maruša Mohorič

Med dejavnostmi Društva upokojencev Škofja Loka
imata največ privržencev šport in rekreacija, ker
se vse bolj zavedamo, da sedenje stara, gibanje
pa pomlajuje. Če temu prištejemo še pozitivno
vlogo druženja, nam postanejo bolj razumljivi tudi
statistični podatki, ki jih vestno beleži vodja športa
Julija Jenko.
Aktivnih je okrog 300 članov, od teh je 123 tekmovalcev, med njimi je 66 moških in 57 žensk. Med
rekreativci, ki jih je 182, je največ plavalcev, planincev
in pohodnikov. Nekateri plavalci pa tudi tekmujejo.
Planinci so aktivni od pomladi do pozne jeseni in
opravijo okrog dvajset zahtevnejših pohodov na
leto. Vodi jih Nežka Trampuš.
Pohodniki, ki običajno izbirajo lažje ture, opravijo
približno deset izletov letno. Vodi jih Matevž
Trilar.
Med rekreativci so tudi plavalci, ki imajo možnost
plavanja v bazenu Centra slepih, slabovidnih in
starejših v Škofji Loki. Vodi jih Julija Jenko.
Športniki – tekmovalci imajo različna tekmovanja
od jeseni do pomladi, balinarji pa vse leto. Med
njimi so precej uspešni smučarji (veleslalom, tek na
smučeh), balinarji, kegljači in strelci. Tekmujejo tudi

v šahu, namiznem tenisu in tenisu, plavanju, pikadu,
krosu in orientacijskem teku. Nekateri tekmujejo v
več panogah. Najstarejša aktivna športnika sta Kati
Šegula in Slavko Stanovnik.
Juliji Jenko, ki vodi šport, pri organizaciji in
tekmovanjih pomagajo: Srečo Pirman (kolesarjenje,
tek, kros, tek na smučeh, orientacijski tek), Majda
Bernard in Ivan Breznik (balinanje), Ferdinand
Pozvek (šah), Ivanka Prezelj (streljanje), Ivan
Hafner (tenis, namizni tenis, kegljanje). Med
pomočniki so še: Majda Bohinc, Peter Finžgar,
Jano Rant in Pavle Jereb.
Društvo upokojencev Škofja Loka bi moralo
organizirati meddruštveno tekmovanje in gorenjsko
prvenstvo v smučanju za leto 2006, kar pa zaradi
pomanjkanja snega ni bilo mogoče. To tekmovanje
naj bi bilo predvidoma v letošnjem letu. Vodja
športa Julija Jenko se zaveda, da bo to zahteven
organizacijski projekt, zato že sedaj prosi člane za
pomoč.
Sicer pa, dragi upokojenci, vedno je čas, da nekaj
storite za svojo telesno aktivnost in upoštevate že
stoletja star pregovor Zdrav duh v zdravem telesu.

KJER JE TRADICIJA, SO TUDI REZULTATI
Maruša Mohorič

GOSPO JULIJO JENKO SEM SREČALA DECEMBRA LANI, KO JE KOT VODJA ŠPORTA PRI DRUŠTVU
UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA POROČALA O DELU IN USPEHIH UPOKOJENCEV – ŠPORTNIKOV NA
RAZLIČNIH TEKMOVANJIH. UGOTOVILA SEM, DA MNOGI DOSEGAJO PRAV ZAVIDLJIVE REZULTATE.
RADA BI JO SPOZNALA, SEM SI REKLA, PA SEM JO RES.
Julija je športnica od otroštva, ko se je ukvarjala z
orodno telovadbo. Šport jo je spremljal tudi v času
zaposlitve v LTH-ju, ko je tekmovala v različnih
panogah, pa tudi v tretjem življenjskem obdobju
ne miruje. Ko se je leta 1991 upokojila, se je vključila
v Društvo upokojencev Škofja Loka in že leto
kasneje prevzela organizacijo športa. Tekmovala je v
smučanju, kegljanju, streljanju, hodila na planinske
izlete in sodelovala v vseh ekipah, kjer je kdo
manjkal.
Vodi evidence o vseh tekmovanjih, tekmovalcih,
rezultatih in je dobra ter uspešna organizatorka.
Njeno letno poročilo je prav vzorno in v njem
najdemo veliko tekmovalcev, ki so v različnih športih
Mi o sebi

na raznih tekmovanjih dosegli prva, druga in tretja
mesta. O tem priča cela
vrsta pokalov in diplom v
društvenih prostorih.
Ima še mnogo načrtov in idej,
zaradi zdravstvenih razlogov
pa bo tekmovala samo še v
streljanju in pikadu. Je tudi
članica upravnega odbora
pri Društvu upokojencev
Škofja Loka.
Doma ima vrt, rada rešuje križanke in hodi s
prijateljicami v hribe.


Pokali osvojeni pod vodstvom Julije Jenko na Medobčinskih športnih igrah leta 2006

Foto: Z. Ramovš
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PLANINCI SO LJUDJE DOBRE VOLJE
Maruša Mohorič

NEŽKA TRAMPUŠ IZ POLJAN JE ZELO AKTIVNA UPOKOJENKA, VSESTRANSKA ŠPORTNICA IN PO NOVEM
PLANINSKA VODNICA Z LICENCO A ZA NIŽJE- IN SREDOGORJE. IZPIT JE OPRAVILA PRI SVOJIH 68.
LETIH LETOS V BAVŠICI. KOT ZANIMIVOST OMENI, DA JE BILA NAJSTAREJŠA UDELEŽENKA TEČAJA, ŠE
INŠTRUKTORJI SO BILI MLAJŠI OD NJE.
Smučati je začela pri osemnajstih letih, ko si je
lahko kupila smuči. Kegljala je od leta 1970, v hribe
je hodila, ko so v podjetju organizirali družinske
pohode in izlete. Takrat je
tudi pomagala. Redno hodi
k telovadbi, rada plava,
(včasih je tudi tekmovala,)
teče na smučeh, tekmuje v
veleslalomu, pa še kaj bi se
našlo.
Pri Društvu upokojencev
Škofja Loka organizira in
vodi planince, pomaga pa ji
Martina Eržen, zdaj pa se bo
vključila tudi Dragica Gartner. Število udeležencev
na planinskih pohodih se je od začetnih 5-12 povečalo
na 50-60, včasih se prijavi tudi več kot 70 ljudi.
Upokojenci imajo običajno okrog dvajset enodnevnih izletov letno (odvisno od vremena), pa
enega dvo– ali tridnevnega. Letos so bili na Begunjščici, Kobariškem Stolu, Snežniku…
Dokler Nežka ni imela licence, je najela zunanje
sodelavce - vodnike Planinskih društev Škofja Loka,
Iskra Kranj, Besnica.
Planinci začnejo z izleti zgodaj spomladi bolj po
ravnem, v juliju in avgustu gredo višje, zaključijo pa
pozno jeseni z izletom v neznano, kjer najvztrajnejši
in najstarejši dobijo skromne nagrade.
Nežka hrani arhive o izletih in pohodih od leta 1995,
saj o vsaki turi napiše poročilo.
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»Naša Nežka« rečejo njeni planinci, pa tudi pri
Društvu upokojencev ni drugače. Za svoje delo je
dobila več priznanj, med drugimi tudi knjigo 100
let športa v Škofji Loki od Društva upokojencev in
priznanje Zveze društev upokojencev za 14-letno
uspešno delo pri društvu.
Rada nabira borovnice, ko je sezona, pa gobe nimajo
miru pred njo. Lahko jo srečate na poti na Blegoš ali
z njega, ki ga že zjutraj vidi s postelje. S prijateljicami
hodi v gore, skratka vsak dan skrbi za zdravje. »Samo
od doma se je treba odpraviti.« Palice v roko, pa v
naravo. Tam so mir, tišina, pa rože, lepote Slovenije
pa neopisljive, tudi tolminski hribi so zelo primerni
za upokojence. Najpomembnejše pa je druženje, v
hribih vedno srečaš ljudi dobre volje. Vse to so same
pozitivne stvari, ki odganjajo tudi bolezni. »Nikoli
nisem prehlajena«, rada poudari.
Njeni planinci ji v zahvalo za lepe izlete in pohode ter
doživetja napišejo tudi verze. Spoznajte vsaj enega
še vi:
Naj bo megla, dež al` sonce,
nas planince v gore vleče,
da naužijemo narave se
in sreče.
Nežki in njenim želim še veliko uspešnih planinskih
poti, saj naj bi jih bilo v Sloveniji več kot sedem tisoč
kilometrov.
Mi o sebi
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TA LAŽJA SKUPINA
Maruša Mohorič

MATEVŽ TRILAR, VODJA POHODNIKOV PRI DRUŠTVU UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA JE PRIJETEN,
NASMEJAN ČLOVEK , KI IMA ŠE VELIKO NAČRTOV. NJEGOV PRISPEVEK K RAZVOJU ŠPORTA V OBČINI SO
OPAZILI TUDI NA ŠPORTNI ZVEZI ŠKOFJA LOKA, KJER SO MU LANSKO LETO PODELILI BRONASTO PLAKETO,
KI MU ZELO VELIKO POMENI.
Sicer pa je gospod Matevž (letnik 1934) aktiven
kegljač, planinec, pohodnik, kolesar, ljubitelj
sprehodov v naravi, ki ga v zgodnjih jutranjih
urah pogosto srečate tudi na Lubniku. Pri Društvu
invalidov Škofja Loka je od leta 1994 športni
referent, leta 2004 pa je prevzel še pohodnike pri
Društvu upokojencev.
Na njegovo pobudo se je skupina pohodnikov, ki
jo vodi, poimenovala TA LAŽJA SKUPINA. Njeni
člani so mladi po srcu, večinoma ženske, nekaj je
zakonskih parov, moških je le za vzorec. Na začetku
je bilo le 12 do 15 udeležencev, zdaj se je to število
povečalo na 80, med njimi je veliko stalnih, nekaj pa
tudi občasnih pohodnikov. Običajno imajo v načrtu
deset pohodov letno, vendar je glede na vreme
lahko to število tudi večje. Preden odpelje skupino
na izlet, si sam ogleda pot in skuša najti kako
zanimivost, ki pohod popestri. Za bolj oddaljene
kraje, ki jih ne pozna, pa najame lokalne vodnike.
Letos so začeli s pohodi že v januarju in ker je bilo
lepo vreme, je 37 udeležencev opravilo pohod od

Repenj do smledniškega gradu. Vsi njihovi pohodi
so zelo zanimivi, spoznavajo bližnjo okolico, hodijo
po različnih tematskih poteh, gredo pa tudi na
daljše izlete. Matevž
Trilar skupaj z ženo še
posebej skrbno pripravi
izlet v neznano ob koncu
pohodniške sezone, ki
mu daje poseben čar še
srečolov. Ko pripoveduje
o tem in vidim njegove
živahne, smejoče oči, si
kar predstavljam, kakšen
žur si znajo pripraviti
upokojenci. Dobitki so izvirni, na primer: »Zapoj
eno pesem, poljubi soseda, pojdi v kuhinjo po
recept itd.« Nekatere srečke pa so tudi skromni
dobitki.
Kaj naj zapišem za konec? V tej pohodniški skupini
so sami prijetni ljudje, ki delujejo kot velika družina.
So srečni, veseli, skromni, hvaležni in zadovoljni.

NAPOVEDNIK DOGAJANJA DO KONCA LETA 2007
PLANINCI

POHODNIKI - TA LAŽJA SKUPINA

V oktobru naj bi bil planinski pohod Lovrenc- Lisca,
pa Steklasova pot po Dolenjski in v novembru
zaključni pohod V NEZNANO.

V načrtu je še tematska po oglarski poti-Bukovica,
naslednji Javorje-Stari vrh –Luša in v novembru
zaključek, znani izlet V NEZNANO.

Foto: M. Gantar

ŠPORTNIKI
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Kot vsako leto, tudi v letošnji sezoni športnikiupokojenci sodelujejo na 27. medobčinskih igrah
od septembra 2007 dalje. Začeli so kolesarji,
tenisači, tekmovalci v orientacijskem teku, krosu,
kegljanju; balinarji so aktivni celo leto, zimski
športniki-smučarji in tekači pa takrat, ko je sezona.
Nekateri razpisi za tekmovanja so že aktualni,
nekateri izidejo kasneje.
V oktobru pa pride razpis za gorenjsko in državno
prvenstvo.
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ŠPORT IN REKREACIJA
IZLETNIŠTVO NAS SPROŠČA IN BOGATI
Cveta Škopelja, koordinatorka sekcije za izletništvo

KLJUB ZAKONSKIM OMEJITVAM PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI TURISTIČNIH IZLETOV DRUŠTEV
IMA TUDI SEKCIJA IZLETNIŠTVA V LETNIH POROČILIH KAJ POKAZATI.

Trdnjava Kluže

Foto: B. Koželj

z licenco. Izjemi
sta le prevoz brez
dodatnih storitev,
ki je organiziran
v okviru javnega
potniškega
prometa ali
pa prevoz do
izhodiščnega
kraja letovanja
in nazaj. Za
zahtevnejše
izlete smo se v
društvu povezali
s turističnimi
agencijami, kar
pa je povišalo
cene. Interes za
Grad Ojstrica na avstrijskem
izlete se je tako
Koroškem
med člani močno
zmanjšal in več izletov je bilo treba tudi odpovedati.
V društvu bi nujno potrebovali upokojence
–prostovoljce z izkušnjami ki bi pomagali pri
organizaciji in vodenju izletov. Trenutno v sekciji
nimamo nobenega usposobljenega turističnega
vodnika, zato vabimo predvsem upokojene
turistične vodnike, da se nam pridružijo in
pomagajo pri izvedbi turističnih izletov.
V program sekcije želimo vključiti tudi letovanja
in še druge oblike druženja, ki so dragocena
popotnica za življenje v pokoju.

Foto: B. Koželj

Z izletništvom ohranjamo stik z naravo,
spoznavamo nove kraje in ljudi. Izleti so primerni
za skoraj vse letne čase. Dobro so sprejeti
zlasti kopalni izleti v Izolo, na Debeli Rtič in v
različna zdravilišča, ki jih društvo organizira v
spomladanskih, poletnih in jesenskih mesecih.
Veliko število naših članov se udeležuje tudi
vsakoletnih srečanj upokojencev Slovenije in
Gorenjske. Le nakupovalni izleti v sosednje države
niso več zanimivi.
Največje težave povzroča organizacija turističnih
izletov. Leta 2004 je namreč stopil v veljavo Zakon o
spodbujanju razvoja turizma, ki društvom bistveno
zmanjšuje možnost izvedbe izletov. Organizator
potovanj in izletov mora skladno z zakonom pri
vsaki izvedbi turističnega aranžmaja v Sloveniji in
v tujini za vsako organizirano skupino zagotoviti
turističnega spremljevalca ali turističnega vodnika

KAJ VAM POMENI ŠPORT, REKREACIJA, GIBANJE?
MATEVŽ: Osebno zadovoljstvo in narava mi zelo veliko pomeni, pa zadovoljni ljudje.
TONČKA: Druženje z ljudmi, klepet, lepota narave in veseli ter zadovoljni ljudje po koncu izleta.
MIRA: Veselje, ljubezen, moč za druga opravila, sprostitev, občutek svobode, bogatenje človeka (Enako,
kot nas bogati glasba.)
MANA: Način aktivnega življenja, prostor za kolegialnost in prijetno druženje.
NEŽKA: V tretjem življenjskem obdobju je to način življenja, sprostitev, sreča, gibanje je
skrb za lastno zdravje.
NEVENKA: Zdravje, druženje, samodisciplina (Prisilim se, da grem, čeprav se mi ne da.)
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
NIKOLI NI PREPOZNO
Jelka Mlakar

V ŠOLO SE LAHKO HODI TUDI PRI ŠESTDESETIH, SEDEMDESETIH ALI VEČ LETIH, JE
PREPRIČANA BORJANA KOŽELJ, KI JE V ŠKOFJI LOKI PRED TREMI LETI ORALA LEDINO
PRI USTANAVLJANJU UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE, KI DELUJE V
OKVIRU DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA.
Kako ste zadovoljni z rezultati dosedanjega
dela?
► Rezultati so odlični. Prvo leto je štiri krožke
obiskovalo 30 udeležencev, danes imamo že 150
članov in več kot 20 krožkov. Seveda pa si želimo
število članov povečati in temu je namenjena tudi
predstavitev programa v novem glasilu za prihodnje
šolsko leto. Trudimo pa se, da bi našo dejavnost
razširili ne samo v občini Škofja Loka, ampak
tudi v Poljanski in Selški dolini ter Žireh. Društva
upokojencev v naši okolici zelo dobro delajo, vendar
je premalo ljudi, da bi vsako društvo ustanovilo
svojo univerzo za tretje življenjsko obdobje, zato jih
vabimo v naše vrste.
Univerza za tretje življenjsko obdobje po
dvajsetih letih delovanja v Sloveniji zagotovo
ni več neznana. Samo ime pa že lahko vzbudi
pri ljudeh strah, da niso dovolj sposobni, da
bi obiskovali univerzo. Zato najprej pojasnite,
komu je namenjena in ali vpis v posamezne
programe zahteva kakšno posebno predznanje, pa tudi kakšen je finančni prispevek
udeležencev?
► Slušatelji te univerze so starejši občani, ne samo
upokojenci, ki iščejo zlasti znanje, ki ga potrebujejo
v sodobni družbi, zato so najbolj obiskani tečaji
računalništva in tujih jezikov, zlasti angleščine.
Posebej veliko je tistih, ki najdejo v posameznih
krožkih sprostitev, mnogi na ta način uresničijo
svoje mladostne sanje in odkrijejo različne talente.
Udeleženci krožkov prispevajo določen znesek,
ki pa je minimalen. Kljub široki ponudbi različnih
programov za odrasle smo na univerzi za tretje
življenjsko obdobje še vedno najcenejši.
Omenili ste že jezikovne tečaje in računalništvo.
Kateri so še drugi izobraževalni programi in
kulturne dejavnosti?
► Od vsega začetka že deluje krožek za ohranjanje
zdravja in v njem je tudi največ članov. Očitno v
tretjem življenjskem obdobju lahko posvetimo več
Mi o sebi

časa zdravju. Naše upokojence tudi zelo zanima:
zgodovina, umetnostna zgodovina, slikarstvo,
fotografiranje in vzgoja za medije. Imeli smo tudi
novinarsko-radijski krožek, ki je bil tako uspešen,
da smo pripravili peturno oddajo na radiu Sora.
Tudi izdajanje glasila MI O SEBI je projekt tega
krožka. Veliko zanimanja je vzbudil tudi krožek za
rodoslovje.
Poleg želje slušateljev,
da pridobijo nova znanja,
je zelo pomembna tudi
izbira mentorjev. Ste imeli
pri tem srečno roko?
► Da. Dobili smo najboljše.
Nekateri so že v pokoju,
nekaj pa je tudi mladih, ki
jih imamo zelo radi, ker je to
tudi povezovanje med generacijami. Med mentorji
jezikoslovci imamo Angleža Stevena Mylanda in
profesorje Tadeja Gartnerja, Ivico Kožuh ter Olgico
Volčič. Mlada je mentorica za umetnostno zgodovino
Katja Dolenc Mohorič. Za področje zdravstva je zelo
priljubljen zdravnik Tone Košir. Krožek – Kamen v
arhitekturi Škofje Loke – je vodil Pavle Florjančič,
zelo obiskan pa je bil tudi krožek – Škofja Loka moje
mesto, katerega mentor je bil France Štukl.
Boste jeseni z novim šolskim letom ponudili
slušateljem še kakšne nove programe?
►
Poleg izobraževalnega programa bomo
izvajali še razne kulturne dejavnosti pa tudi na
samoizobraževanje ne bomo pozabili. Organizirali
bomo bralni krožek, ki ga bo vodila Nataša Kranjc.
Vse člane, ki so obiskovali foto krožek, bomo povezali v fotoklub, ki bo prirejal priložnostne razstave
in predstavitve fotografske dejavnosti, na primer
diaprojekcije. Mnogim ljubiteljem podzemnih jam
bomo zagotovo ustregli z možnostjo vpisa v jamarski
krožek. Udeleženci bodo pod vodstvom strokovno
13

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
nadaljevanje s prejšnje strani

usposobljenih vodičev spoznavali predvsem manjše
in manj obiskane jame v Sloveniji. Letos bomo
skušali postaviti v življenje tudi program kulturni
mediator. To je prostovoljstvo na področju kulture.
Z etiko prostovoljstva nas bo seznanil predavatelj iz
slovenske filantropije. Na predavanje bomo povabili
vse prostovoljce, ki delajo v našem društvu in tudi
tiste, ki jih zanima prostovoljno delo v kulturi. Naš
cilj je izobraziti nekaj prostovoljcev, ki bi sodelovali z
Loškim muzejem na gradu.

Letos nameravamo organizirati še nekaj dodatnih
krožkov, za katere pa še ne vemo, kakšno bo
zanimanje. To je urjenje spomina in cela vrsta
kreativnih delavnic, na primer: aranžiranje, kiparjenje, klesarjenje, izdelava punčk za Unicef in izdelava
šopkov iz suhega cvetja.
Še veliko bi lahko zapisali o preteklih treh letih
delovanja univerze za tretje življenjsko obdobje v
Škofji Loki, za kar bomo našli prostor v naslednjih
številkah našega glasila.

O POTEKU IZOBRAŽEVANJA V TRETJEM ŽIVLJENSKEM OBDOBJU SO REKLI

Meri Bozovičar – študentka
» Komaj sem čakala, da je bila pred tremi
leti tudi v Škofji Loki ustanovljena Univerza
za tretje življenjsko obdobje. Krožek za
umetnostno zgodovino sem obiskovala že v
Kranju in želja po znanju je bila razlog, da
sem se v Škofji Loki vpisala kar v več krožkov.
Ker bi rada čim več izvedela o zgodovini
Škofje Loke in raziskala tudi korenine svoje
družine, sem obiskovala krožek »Škofja
Loka – moje mesto«, »Kamen v arhitekturi«
in krožek o rodoslovju. Poleg tega pa mi bo
prišlo zelo prav znanje iz angleškega jezika,
življenje pa sem si popestrila tudi z udeležbo
v vrtnarskem krožku. Želim, da bi v novem
šolskem letu pričeli tudi z raziskovalnim
krožkom.«
14

Tadej Gartner – mentor
»Poučevanje odraslih me zelo veseli. Že
petnajst let poučujem na oddelku za izobraževanje odraslih na Šoli za strojništvo
v Škofji Loki. Moram reči, da so odrasli
udeleženci mnogo bolj prizadevni in marljivi
kot redni dijaki in tako je zadovoljstvo pri
poučevanju še toliko večje.
Tudi s skupino za angleški jezik na Univerzi
za tretje življenjsko obdobje se zelo dobro
razumemo in smo skupaj že tretje leto.
Upam, da se vidimo še prihodnje akademsko
leto.«
Mirko Urh – udeleženec
tečaja za računalništvo
» Sem mislil, da bom v pokoju lahko živel brez teh
novotarij, pa ne gre.
Zato mi je prišla zelo
prav pobuda za učenje
računalništva. Čeprav
veliko pozabim, nekaj
le
ostane.
Lahko
prižgem
računalnik,
pregledam pošto in
Študentka Zofija
jo lahko tudi pošljem.
Braniselj
Lahko napišem kakšen
dopis ali izrišem tabelo s podatki.
Glede na našo pozabljivost v teh letih bi
bilo dobro, da bi vsako novo navodilo dobili
napisano na papirju in ko bi doma to ponavljal
in iskal različne možnosti, bi z veseljem
vklopil računalnik in brskal po novostih. Če
bodo še tečaji računalništva, se bom verjetno
spet prijavil.«
Foto: B. Koželj

Tone Košir - mentor
»Skupina za zdrav način življenja je delovala
v polni zasedbi več kot dve leti. Več kot
polovica udeleženk in udeležencev je
vztrajala od začetka, drugi so se menjavali.
Način našega dela je bil zelo aktiven.
Vnaprej smo izbrali teme za obravnavo:
dva sta pripravila seminarsko nalogo, vsi
drugi so o temi razpravljali in povedali svoja
mnenja in izkušnje. Jaz sem delo le usmerjal
in dopolnjeval z zanimivimi podatki.
Monotonost smo odpravili z odgovorom
na aktualno vprašanje v zvezi z zdravjem,
boleznijo ali s tem povezanim dogodkom
»Kje pa vas čevelj žuli?« Na začetku in na
koncu vsakega srečanja smo vključili še šalo,
na sredini pa krajšo telovadbo.«

Mi o sebi

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
SREČANJA OB ČAJU OB PETIH
Borjana Koželj

združila v zbirki »15
slovenskih otroških
ljudskih pesmi«.
Gostili smo tudi
ljudsko pevko Silvo
Kosec iz Radomelj
in ugotovili, da pogrešamo druženje
ob spontanem prepevanju.
Nuša Krvina, pedaMaja Šubic
goginja
športne
vzgoje, nam je predstavila knjižico o učenju plavanja
z naslovom: »Skupaj s starši do morskega konjička.«
Dedki in babice imajo veliko potrpljenja z vnuki, zato
so lahko dobri učitelji plavanja in ob vnukovi zabavi
v vodi še uživajo.
Foto: B. Koželj

V preteklem šolskem letu smo enkrat mesečno
organizirali srečanja ob čaju. Nitka, ki je povezovala
to druženje, je bila otroška literatura. Vabili smo
dedke in babice, ki jih zanima druženje z vnuki ob
dobri knjigi. Na vsako srečanje smo povabili zanimivo
osebnost, ki nam je povedala nekaj svojih misli in se
z nami pogovarjala o vprašanjih, kaj pomeni knjiga
otroku, kako mu jo približati.
Naša prva gostja je bila Manca Košir. Brati pomeni
otroka imeti rad, je bila tema njenega razmišljanja.
Otrokom lahko približamo knjigo tudi s pripovedovanjem pravljic ali zgodbic iz svojega
življenja. Kako pripovedovati, nas je učila vzgojiteljica iz otroškega vrtca Najdihojca, Breda Benedik.
Akademska slikarka Maja Šubic nam je predstavila,
kako nastajajo ilustracije za male in velike otroke.
Z Dušico Kunaver smo preživeli prijetno urico ob
prepevanju. Zapeli smo vseh petnajst pesmic, ki jih je

MED NAMI STA SE DOBRO POČUTILI

Foto: B. Koželj

Dušica Kunaver
Manca Košir
»Moje srečanje s škofjeloškimi upokojenci je za »Srečanje z živahnimi članicami Društva upokojencev
mene eden od tistih svetlih kamenčkov, ki sestavlja- je bilo nabito s pozitivno
energijo in radostjo
bivanja. Kdo bi si mislil,
da moje sogovornice niso
mladenke, ampak zrele
ženske, ki kljub najlepšim
letom in trdemu delu v
preteklosti in sedanjosti
aktivno, ustvarjalno in
veselo živijo in delujejo
za dobro sebe, svojih
Manca Košir
Dušica Kunaver in Maruša Mohorič
bližnjih in kraja. Med
jo mozaik našega življenja, nam svetlijo naš vsakdan njimi sem se počutila kot v kopeli življenja.
in nas polnijo z mislijo, da smo na pravi poti. Prijazno Hura za to društvo, za taka druženja, predvsem pa za
in pozorno spremljanje pogovora o domačem tako krasne ljudi.
izročilu in skupno prepevanje domačih pesmi je Veliko zanimivih in vznemirljivih dogodkov še naprej
bilo tako iskreno, da nas je vse navdalo s prijetnim in zdravja, zdravja želim«.
prepričanjem, da »globalizacijski tank«, ki danes vozi
Univerza za tretje življenjsko obdobje
po celem svetu, nas Slovencev še ne bo povozil.
Prav prisrčna hvala gospej Borjani Koželj za
telefon: 04 512 63 08
prijazno povabilo na to srečanje in prav lepa hvala
Uradne ure so ob četrtkih od 10. do 12. ure.
gospej Maruši Mohorič, ki je tako spretno vodila
http://univerza-tri-du-skofjaloka.si
najin pogovor in hvala vsem mojim škofjeloškim
info@univerza-tri-du-skofjaloka.si
vrstnikom za prijetno druženje«.
Mi o sebi
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
IMELI BOMO TUDI KNJIŽNICO
Marija Draškovič

Foto: N. Mandić

Z novim študijskim letom bo v
knjižnic v Sloveniji. Sedaj imamo
klubskih prostorih Društva
evidentiranih in strokovno
upokojencev zaživela
obdelanih 150 podarjenih knjig
knjižnica, ki bo delovala vsak
in pet naslovov časopisov. Imamo
četrtek od 10. do 12. ure.
različne učbenike in drugo
Ideja za nastanek se je
gradivo za učenje angleščine,
porodila v pogovorih z vodjo
nemščine, knjige o življenju v
Univerze za tretje življenjsko
tretjem življenjskem obdobju in
obdobje, gospo Borjano
nekaj drugih strokovnih knjig.
Ura poezije v Kettejevi rojstni hiši na
Koželj. Skupaj sva obiskali
Zbiramo pa tudi leposlovne knjige,
Premu
podobno knjižnico, ki deluje
predvsem povesti in romane, ki so
v okviru ljubljanske univerze za tretje življenjsko
primerne za ljudi v tretjem življenjskem obdobju.
obdobje. Ta je namenjena predvsem študentom
Knjižnica svojih sredstev za nakup knjig nima,
ljubljanske univerze, ki raziskujejo zakonitosti
največ gradiva je podarjenega. Da pa bi resnično
življenja v tretjem življenjskem obdobju. Prijazno
zaživela, moramo tudi kupovati nove knjige.
so naju sprejeli in nama podarili nekaj knjig. To
Potrebujemo strokovne knjige s področij, ki so v
je bila spodbuda, da smo začeli zbirati knjige s
programu univerze. Pri tem računamo na finančno
področij izobraževanja na naši univerzi in knjige, ki pomoč dobrih ljudi. Zelo bomo veseli tudi knjig,
so povezane z delovanjem društva upokojencev.
ki jih ne potrebujete in ste jih pripravljeni podariti
Gimnazija Škofja Loka nam je podarila računalnik,
knjižnici. Vabim vas, da nas obiščete in pomagate,
na katerem bomo strokovno obdelovali knjige
da bo knjižnica delovala uspešno.
in nam bo omogočil dostop do gradiva drugih

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA za šolsko leto 2007 – 2008
– Umetnostna zgodovina – 60 ur
– Jezikovni tečaji: angleščina, nemščina – začetni
– Rodoslovje – P. Hawlina – 12 ur
in nadaljevalni – 40 ur
– Plavanje – krožek je namenjen tistim,
– Obnovitev znanja prve pomoči – to je znanje,
ki si želijo svoje znanje izpopolniti,
ki smo si ga pridobili, preden smo prijavili
sprejmemo pa tudi neplavalce.
vozniški izpit – 10 ur.
– Urjenje spomina – Center slepih
– Če bo dovolj prijav, bomo organizirali tudi
– Kiparjenje in aranžiranje
spretnostno vožnjo za tiste, ki za gost promet
- Raziskovalna dejavnost – pogovori
nimajo dovolj izkušenj.
– Skrb za svoje zdravje – začetni – 40 ur
s starejšimi občani, zapisi starih besedil
– Kamen v arhitekturi Škofje Loke – nadaljevalni – 10 ur
ljudskih pesmi
– Računalništvo – začetni in nadaljevalni – 25 ur
– Slikarstvo po obdobjih
– Fotografski krožek – začetni in digitalna fotografija v
– Šola slikanja
računalniški učilnici. Krožek bo svoje delo predstavil na
– Bralni krožek – Berimo z Manco Košir.
priložnostnih razstavah – 25 ur.
– Čaj ob petih – enkrat mesečno, torek
– Vzgoja za medije – za vse, ki bi radi zvedeli kaj več o
okrog 20. v mesecu. V letošnjem
novinarskih zvrsteh in se tudi sami preizkusili v teh veščinah
šolskem letu bomo srečali pomembne
in želijo, da ob koncu trideseturnega programa javnosti
loške ustvarjalce, ki objavljajo svoja
pokažemo, kaj smo se naučili – sodelovanje pri ustvarjanju
spoznanja v Loških razgledih.
glasila – 30 ur.
V VSE PROGRAME VPISUJEMO
vsak četrtek od 10. ure do 12. ure
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DOLGO, DOLGO ŽIVLJENJE
ŽIVLJENJE JE LEPO TUDI V VISOKI STAROSTI
Borjana Koželj

V DRUŠTVU UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA IMAMO KAR NEKAJ ČLANOV, KI SO DOČAKALI VISOKO STAROST.
TOKRAT VAM PREDSTAVLJAMO 98-LETNO ANO TAVČAR, KI JE PREPRIČANA, DA JE ŽIVLJENJE LEPO TUDI V
VISOKI STAROSTI. PRAVI, DA BI ŠE DOLGO RADA TAKO ŽIVELA IN OPAZOVALA PRAVNUKINJO, KAKO RASTE.

Foto: B. Koželj

fotografij in goblenov,
ki jih je sama šivala.
Vse fotografij natančno
nalepi in uokviri tako,
da jih lahko ves čas
pregleduje. Najraje ima
tiste, ki prikazujejo malo
pravnukinjo, pa tiste s
praznovanja
njenega
osemindevetdesetega
rojstnega dne, pa biserno poroko mlajše sestre…
Zelo se razveseli vsakega obiska, tako je bila vesela
tudi mojega, saj se zelo rada pogovarja in pošali,
čeprav sogovornika slabo sliši.
Pravi, da je življenje lepo in bi tako še dolgo rada
živela.

Družimo se tudi izven učilnice

Foto: L. Brezovar

Foto: Z. Ramovš

Gospa Ana udobno preživlja vsak dan posebej: sedi
v senci pred hišo, opazuje dogajanje okrog sebe in je
ne moti, da ne sliši hrupa, ki ga povzročajo delovni
stroji na cesti.
Pravi, da bi rada še kaj postorila, a ji domači in leta ne
dovolijo. Pa nič zato! Dovolj se je nagarala.
Rodila se je v veliki družini kot druga med desetimi
otroki. Dolgo je bila zaposlena v Gorenjski predilnici,
kjer je skrbela za čistočo, ko pa se je rodil sin, je za
nekaj časa ostala doma. V pokoj je šla iz LTH-ja pred
štiridesetimi leti. Potem je skrbela za hišo, družino.
Včasih so jo peljali na izlet. Obiskala je Međugorje,
še večkrat pa Brezje. Sedaj težko hodi, a k maši h
kapucinom jo še peljejo.
Veliko ljudi njene starosti se natančno spominja
preteklosti, Ana pa raje živi v sedanjosti. Ponosno
mi je pokazala malo, urejeno stanovanje polno rož,

ISKRICE
Dobro je biti bogat, dobro biti močan,
toda še bolje je, če imaš veliko prijateljev.
Evripid

Prijateljstvo, ki traja skoraj štirideset let,
Je drevo, ki daje najboljšo senco.
James Russell Lowell

Rojstni dnevi so dobri zate.
Več jih imaš, dalj časa živiš!

Sreča ni drugo kot dobro zdravje in slab spomin.
Albert Schweitzer

Mi o sebi
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KJE SO NAŠI ČLANI?
Borjana Koželj

Foto: M. Satler

Raziskujejo, spoznavajo…

Mira z učiteljico Mary na ekvatorju

HEJ, ZAKAJ PA NE!

Marta in Mira sta bili v Keniji in Ugandi.
Tudi Darja je bila v Keniji.
Marta B. je bila na Poljskem.
Nadja je kot prava mlada študentka nabirala
znanje francoščine v Dijonu in je po treh
tednih že tekoče govorila.
Julija si je ogledala Romunijo.
Marija je obiskala Moskvo.
Marinka je uživala poletje na svojem vrtu…
prav tako Silva in Meta, Marija in Jelka.
Jaz pa sem načrtovala delo v prihodnjem
letu in ob tem tudi uživala.
Povsod je lepo, a najlepše je doma.

Ko potuješ po svetu, šele vidiš, da
starostne meje za popotnike ne
obstajajo več. Slovenci smo sploh zelo
željni spoznati, kaj se dogaja v daljnih
krajih, o katerih smo v naših mladih
letih samo brali. Eni se odločajo za
varnejša počitnikovanja ali potovanja
z agencijami, predvsem mladi pa
gredo radi kar sami na pot. Poznam pa
Mariborčana, ki je pri 91. sam potoval
po Ugandi. Po njegovih sledeh sva
šli letos tudi z Miro, le da sva pot
podaljšali tja do Zanzibarja. Z angleščino, ki sva jo
pridno vadili na tečaju naše univerze, sva se dobro
sporazumeli. Vedno sva našli pravo pot, dobili pravi
avtobus, pa streho nad glavo in hrano tudi. Med
potjo sva spoznavali prijazne ljudi in si ogledali
afriško življenje od blizu – in ugotovili, da je svet »čez

Rdeči trg v Moskvi

Foto: M. Draškovič

Marta Satler in Mira Golja

planke« zaupanja vreden!
Med nami je veliko takih, ki smo se že podali
spoznavati daljne dežele. Lepo bo, če bomo v tem
časopisu naše vtise in izkušnje delili z drugimi, zato
kar korajžno primite za pero.

Nadja med sošolci v Dijonu
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VAŠE VRSTICE
SPOMIN NA IZGNANSTVO
Jožica Kovič

Foto: Z. Ramovš

Foto: Arhiv J. Kovič

65 LET JE MINILO, ODKAR NAS JE OKUPATOR PREGNAL IZ DOMAČEGA KRAJA. TO SO BILI TEŽKI ČASI ZA
MAMO, KI JE MORALA SAMA S TREMI OTROKI V IZGNANSTVO V NEMČIJO.
Sredi junija sem se skupaj s sestro Marinko in samostana, kjer sem preživela več kot tri leta. Toda
prijateljem Tinetom udeležila izleta na Bavarsko, ki vrata se niso odprla. Pri sosednji hiši smo izvedeli, da
ga je organiziral Alojz Vidic s Srednje Dobrave. Mama je samostan prodan in da ga bodo prihodnji teden
in brat Janko sta žal že pokojna. Prvi postanek smo ogradili zaradi obnove. Tako smo vendarle imeli še
imeli v Avstriji, kjer smo se malo spoznavali. S tremi srečo, da smo si lahko ogledali vsaj okolico samostana.
od udeležencev, poleg Alojza Vidica, smo bili skupaj Še vedno imam v spominu potko, ki je vodila do
kapelice Matere Božje.
Vonj pušpana ob potki
se mi prikrade v spomin
vedno, kadar pridem
do njega. Sedaj pa je
tam vse zaraščeno in
zapuščeno. V oči pa mi je
padel majhen poganjek
hortenzije.
Prijatelja
sem prosila, da mi ga je
izruval. Skrbno sem ga
zavila in ga na avtobusu
osvežila z vodo v upanju,
da bo preživel dolgo pot
domov.
Vožnjo smo nadaljevali
do zloglasnega taborišča Dachau. Tu smo si
med drugim ogledali
Jožica z mamo, bratom in sestro med izgnanci
tudi krematorij, kjer se
v lagerju. Snidenje po toliko letih je bilo prisrčno. je končalo življenje na milijone ljudi. Presenečeni
Seveda smo se malo spremenili, saj nismo več otroci, smo bili nad številom mladih obiskovalcev. Upam,
ampak odrasli v tretjem življenjskem obdobju.
da so vsi odhajali s tega nesrečnega kraja z željo, da
Pot nas je vodila do krajev, kjer so posamezniki se grozote preteklosti nikdar več ne ponovijo.
obujali spomine na čas izgnanstva. Obiskali smo Domov smo se vračali pod vtisi vsega doživetega.
tudi kraj, kjer je Lojze Vidic prižgal svečko na grobu Jaz sem vsadila tisto nežno rastlinico na zelenico
svojega očeta. Vsem je bilo tesno pri srcu, saj smo ob vikendu. Skoraj
vedeli, da je bilo to gotovo zadnjič. Prenočili smo v vsak dan jo hodim
mestu Straubing. Zvečer smo tudi zapeli. Posebno zalivat in trepetam,
so se razveselili pesmi, ki sva jih zapela s Tinetom in da listek, ki je
pognal iz stebelca,
tako popestrila večer.
Na ta kraj pa imam še poseben spomin, ko sem se ne bi ovenel. Naj se
z bratom Jankom in njegovim prijateljem odpeljala korenine te rastline
iz lagerja do Straubinga in sta me nagovorila, da razrastejo v naši,
zemlji.
sem šla v gostilno in prosila:«Bite cvaj štik brot.« Ko slovenski
smo se zvečer vrnili v lager, je bilo precej »vroče«. Meni bo to drag,
Lagerfurer je mamo zasliševal, kam smo šli otroci in čeprav tudi grenak
Poganjek hortenzije v
spomin na kraj
ji grozil, da jo bo ustrelil, če se ne vrnemo.
domači zemlji
Na poti spominov smo se pripeljali tudi pred vrata pregnanstva.
Mi o sebi
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VAŠE VRSTICE
BESEDE, NAŠE KRALJESTVO

Pregovor pravi: Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš.
SKUPINA UDELEŽENCEV TEČAJA NEMŠKEGA JEZIKA Z MENTORICO OLGO VOLČIČ PRI UNIVERZI ZA TRETJE
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE ŽE DRUGO LETO ODKRIVA LEPOTO BESEDE TAKO MATERNE KOT TUJE. SEVEDA JIM
JE NAJLJUBŠA MATERNA BESEDA, ČARNA MOČ PA JE SKRITA TUDI V TUJIH.
Dragica Bergant je iz nemščine prepesnila pesem z naslovom Ich möhte nichts mehr sollen müssen
(spesnila Greta Amelungen)

DOST’ ‘MAM!
Otroci morajo potiho govoriti,
zrcala se ne sme razbiti.
Ob nedeljah nosi klobuk –
ne kadi, ti pravim v poduk!

Nočem davkov plačevati –
a v svetlih sobah stanovati.
Brez čevljev naokoli se poditi,
nobene solze potočiti.

Pri igri ne smeš goljufati,
seveda tudi ne lagati.
Redno si čisti zobe,
obleka se umazati ne sme.

Želim vse zvezde poznati,
psa v mačko preimenovati.
Nočem nogavic več prati,
le z bonboni se sladkati.

Prepovedi naj zginejo iz besednjaka,
prostost, veselje naj me čaka.
Hočemo svobodni biti,
in še tigra poljubiti!

VTISI IZ MOSKVE
Marija Draškovič

Foto: J. Bogataj

Ne hodi po trati,
brez molitve ne zaspati!
Redno jej vitamine,
ne pozabi na termine!

S hčerko, študentko, sva obiskali Moskvo in si teden dni
ogledovali njene znamenitosti. Najprej seveda Kremelj, kjer je sedež
vlade Ruske federacije, v cerkvah pa je veliko spomenikov stare ruske
kulture. Na Rdečem trgu si lahko v Leninovem mavzoleju ogledaš
balzamirano truplo revolucionarja Vladimirja Iljiča Lenina in cerkev
Vasilija Blaženega, ki je bila zgrajena v 16. stoletju po osvoboditvi
izpod mongolske oblasti. V tej cerkvi je zelo opazen vpliv mongolske
arhitekture. Državni trgovski center (st.18, na sliki desno), ki je bil v
prejšnjem režimu namenjen tujcem ali izbranim posameznikom, je
sedaj velika trgovska hiša, v kateri so trgovine najboljših evropskih
trgovskih znamk. Videli sva tudi obsežno zbirko impresionistov,
Novodevičji samostan, ki je na seznamu Unescove dediščine in
pokopališče, kjer so pokopani znameniti ruski pisatelji (Gogolj,
Čehov). Grob predsednika Borisa Jelcina je v primerjavi z nekaterimi
drugimi skromen, zelo lep pa je grob Raise Gorbačove. Obiskali sva
tudi živalski vrt, kjer sva videli sibirskega tigra, znamenito Izmailsko
tržnico, kjer sva kupili spominke. Popeljali sva se tudi po reki Moskvi
in spoznali, da se mesto hitro razvija. Posebnost Moskve je tudi, da
je mesto zelo čisto, znane so lepe postaje podzemeljske železnice.
Presenetilo naju je, kako izbrano so oblečene Moskovčanke.
Spali sva v hostlu (mladinski hotel), v katerem bilo veliko
mladih ljudi, ki z nahrbtnikom potujejo po svetu. Hostli so bili prvotno
namenjeni študentom, danes pa v njih srečuješ tudi starejše ljudi,
ker je prenočevanje poceni in si sami ogledujejo znamenitosti.
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NOVO ŽIVLJENJE
Pastirička priletela,
gor na okno se je vsedla,
ona poje žvrgoli,
si nov’ga gnezdeca želi.
Gnezdo svoje spleta,
nov zarod se ji obeta.
Ko svoje gnezdo naredi,
v njega štiri jajčka izvali.
Zdaj jih skrbno čuva, greje,
da v njih prebudi življenje.
Le dva tedna mine,
že prvi ptiček zleze iz lupine.
Ko vsi štirje se zvalijo,
lačni hrane si želijo.
Hitro rastejo in se redijo,
da v svet čim prej poletijo.
Komaj mine štirinajsti dan,
ko njihov domek ostal je sam.
Vsi štirje v svet so odleteli,
da za nov rod bodo poskrbeli.
Marinka Mesec

Mi o sebi

NAJEMNA STANOVANJA ZA UPOKOJENCE
Cveta Škopelja

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja Slovenije je lastnik 2.859 namenskih
najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše osebe, ki se nahajajo v 119. krajih in 668.
stanovanjskih ter stanovanjsko-poslovnih objektih
po vsej Sloveniji. V strukturi stanovanj prevladujejo
garsonjere in enosobna stanovanja s povprečno
površino 38 m2 . V Škofji Loki je 41 tovrstnih stanovanj v blokih v Frankovem naselju.
Namenska najemna stanovanja se oddajajo v skladu
s Pravili za oddajanje stanovanj v najem.

Najemnina je praviloma neprofitna, lahko pa se tudi
oblikuje prosto. Najemna pogodba se sklene za
nedoločen čas. V postopkih oddajanja namenskih
stanovanj v najem Nepremičninski sklad sodeluje s
stanovanjskimi komisijami pri društvih upokojencev.
V primeru prostega stanovanja društva predlagajo
bodočega najemnika.
Informacijo o prostih najemnih stanovanjih v Škofji
Loki dobite v Društvu upokojencev, vedno pa je
objavljena tudi v Gorenjskem glasu in na radiu
Sora.

POVERJENICE ZA ČLANARINO IN OBDARITVE 80 in 90–LETNIKOV
Cveta Škopelja

DELOVANJA DRUŠTVA SI SKORAJDA NI MOGOČE PREDSTAVLJATI BREZ PROSTOVOLJCEV, MED
NJIMI SO NEPOGREŠLJIVE POVERJENICE ZA ČLANARINO, KI ENKRAT LETNO OBIŠČEJO NA DOMU
TISTE ČLANE, KI SE IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV NE MOREJO SAMI ZGLASITI V PISARNI DRUŠTVA. ŠE
POSEBNA POZORNOST PA JE NAMENJENA ČLANOM, KI DOPOLNIJO 80 OZIROMA 90 LET, IN JIH OB
ROJSTNEM DNEVU OBIŠČEJO TER OBDARIJO.

Majda Bernard:

Reteče, Gorenja vas–Reteče

Julija Jenko: 		

Frankovo naselje in Kidričeva ulica

Marija Peternelj:

Hafnerjevo naselje

Anica Kalan: 		

Trata

Tončka Langerholc: Novi svet, Vincarje in Križna gora
Jožica Hafner:

Godešič

Martina Eržen:

Groharjevo naselje in Cesta talcev

Jelka Selak: 		

Sveti Duh in Forme

Anica Ziherl: 		

Spodnji trg, Poljanska cesta, Bodovlje, Zminec, Brode, Gabrk, Log in Na Logu

Anka Cegnar: 		

Kopališka ulica

Dragica Šuštar:

Binkelj, Stara Loka, Vešter in Virlog

Milica Kalan in Marica Sorčan:

Foto: Z. Ramovš

Trenutno je v društvu upokojencev Škofja Loka trinajst poverjenic, ki opravljajo svoje delo na naslednjih
območjih:

Podlubnik

S poverjeniki pa niso »pokrita« naslednja območja: Partizanska cesta, Šolska ulica, Ljubljanska cesta,
Demšarjeva cesta, Koširjeva cesta, Pod Plevno, Sorška cesta, Suška cesta, Stara cesta, Suha, Grenc, Virmaše,
Draga, Gosteče, Hosta, Pungert, Puštal, Mestni trg, Blaževa in Klobovsova ulica.

Vabimo člane, ki bi bili pripravljeni prevzeti poverjeništvo za eno ali več    
zgoraj omenjenih območij, da se zglasijo v tajništvu društva.
Mi o sebi
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KAJ SE DO KONCA LETA OBETA
NA PEVSKEM PODROČJU

MONIKA TAVČAR - VODITELJICA ODDAJE V JESENI
ŽIVLJENJA, KI JE NA RADIU SORA NA SPOREDU
VSAK PONEDELJEK, OD 11.00 DO 11.45.
Že kar nekaj let skrbim
za njeno podobo. Besedi
življenje in jesen odstirata
vse. 45 minut, kolikor je
oddaja dolga, zajema vse:
od gostov, do predstavitev
društev upokojencev s
posebnim poudarkom
na društvih iz naše bližnje
okolice. Vedno pa se
najde čas tudi za klepet in pogovor s poslušalci. To
mi je še posebej blizu, ker se še vedno lahko naučim
kaj novega in izvem mnogo zanimivega. Sicer pa
se skupaj veselimo trenutkov in življenja nasploh,
kot je zapisal Somerset Maugham: »Iz česa sestoji
življenje? Iz tega, kar iz njega napravimo.«

Foto: J. Pipan

►

Mešani pevski zbor Vrelec pripravlja v času
miklavževanja letni koncert v osnovni šoli
Ivana Groharja in v božičnem času koncert
v cerkvi Sv. Jurija v Stari Loki. Pevci bodo sodelovali
tudi pri komemoraciji ob Dnevu spomina na mrtve
pri Domu Zveze borcev v Škofji Loki.
Natančni datumi bodo objavljeni na Radiu Sora in
na plakatih.
Rezervirajte si čas in pridite poslušat!

Foto: B. Koželj

ODDAJA ZA UPOKOJENCE NA RADIU

Cveta Škopelja - tajnica DU

INFORMACIJA
Člani društva – izkoristite popust pri nabavi kurilnega olja!
Vse potrebne informacije in naročilnico dobite v pisarni društva na Partizanski cesti 1 v Škofji Loki.

Teden vseživljenjskega učenja – za Slovenijo, učečo se deželo
Že dvanajst let potekajo prireditve ves oktober, zlasti pa v tretjem tednu meseca.
To je skupno festivalsko gibanje Andragoškega centra Slovenije.
Naša univerza sodeluje že tretjič. Organizirali bomo dan odprtih vrat v petek,
19. oktobra od 15. do 18.ure. Predstavili bomo knjižnico v nastajanju,
glasilo “ MI O SEBI “ in vse naše programe.
Na predstavitev bomo povabili tudi medije.
Učenje poteka v vseh življenjskih obdobjih

DA SE BOLJE SPOZNAMO - Organi Društva upokojencev Škofja Loka
Upravni odbor 					
12 članov						

Nadzorni odbor
3 članice 		

Častno razsodišče  
3 člani

Miro Duić 		
Mana Veble Grum
Borjana Koželj		
Sonja Kuralt		
Cveta Škopelja
Marinka Logar		

Meri Bozovičar
Sonja Dolinar
Marinka Trojar

Ivan Hafner
Nežka Trampuš
Majda Bohinc
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Julija Jenko		
Franc Šifrar		
Drago Pavičevič		
Janez Radelj
Srečko Pirman
Maruša Mohorič

Mi o sebi

Jedi iz slovenske kuhinje!

Bohinjski praženi žganci
75 dag ajdove ali koruzne moke, 2 l vrele vode,
25 dag maščobe, 10 dag ocvirkov
Ajdovo moko zakuhamo v vrelo vodo.V sredini
kepe naredimo s kuhalnico luknjo. Kuhamo 20
minut. Vso vodo odlijemo. Žgance z vilicami
dobro premešamo, tako da se popolnoma
zdrobijo. V ponvi razstopimo maščobo in jo
močno segrejemo. Vanjo počasi stresamo
drobne žgance in ves čas mešamo. Ko so žganci
pregreti in malo hrustljavi, jih pretresemo v
skledo. Polijemo jih s segretimi ocvirki.

DELOVNI ČAS
od ponedeljka do četrtka
od 10. do 22. ure,
v petek in soboto
od 10. do 23. ure
v nedeljo od 10. do 21. ure.

Člani Društva upokojencev Škofja Loka imajo
dodaten popust pri nakupu kurilnega olja
podjetja OMV Slovenija d.o.o. iz Kopra in sicer
0,014 EUR/liter ter brezplačen prevoz.
KAPLJICE SMEHA ZA ZDRAVJE
»Neverjetno dobro se držite za svojih 78 let,«
pohvali zdravnik svojega pacienta. »Kako vam to
uspeva?«
»Verjamem, da je to rezultat dogovora, ki sva ga z
ženo sklenila ob najini poroki. Ona je obljubila da
bo vedno, ko bo postala živčna, ostala v kuhinji,
dokler se ne umiri. Jaz sem obljubil, da bom tudi
tiho in bom šel ven, dokler se ne pomirim.«
»Ne razumem, kakšno zvezo ima to z vašo
kondicijo,« odgovori zdravnik.
»Mislim, da lahko rečete, da je to posledica
življenja izven hiše!«
Mi o sebi

Mladenič, ki ima v ustih žvečilni gumi, sedi v
vlaku nasproti starejše gospe.
Gospa ga gleda in reče: »Zaman mi govoriš dragi
otrok, nič te ne slišim.«
Študent je izzval starejšega možakarja rekoč,
da starejša generacija težko razume mlade:
»Vi ste zrasli v čisto drugem svetu!« pravi
študent. »Danes imamo televizijo, reaktivna
letala, potovanja v vesolje, nuklearno energijo,
računalnike ...«
V pavzi, ko je študent zajemal zrak, da bi našteval
naprej, možakar odgovori: »Prav imaš. Vsega tega
nismo imeli v mladosti. Zato smo jih ustvarili!«
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Vhod v društvene prostore

Foto: Z. Ramovš

Razstava foto krožka v Centru slepih, slabovidnih in starejših - Foto: Z. Ramovš

Planinci na cilju

Regijske prvakinje 2007 v streljanju z zračno puško

Znak ovčke Pliske, kraška učna pot
Regijski prvaki 2007 v balinanju - Foto: J. Pipan
Glavna urednica glasila, predsednik in tajnica DU

Foto: Z. Ramovš

Orientacijski tek - 1. mesto DU - Foto: I. Nardoni
Pliskovica: Kraševci... brez volov ne bi preživeli.

Vpis v krožke - Foto: B. Koželj
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