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Naslednja številka glasila bo izšla 
12. marca 2010.
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Fotografije na naslovnici: Zlata Ramovš, Nevenka 
Mandić in arhiv Trilar
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Nada Krajnčan

Veble Grum

Reportaža s prireditve ob 60. letnici DU Šk. Loka
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UVODNIK KOLOFON
Izdajatelj: 

Društvo upokojencev Škofja Loka

Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka

Tel. (04) 512 06 64

e-pošta: drustvo.upokojencev@siol.net

Odgovorna urednica: 
Jelka Mlakar

Stalne sodelavke:
Meri Bozovičar, Borjana Koželj, 

Julija Jenko, Marinka Logar, 

Marinka Mesec,

 Maruša Mohorič, Nadja Podgoršek

Lektorica:
Marija Draškovič

Oblikovanje: 
Nevenka Mandić Orehek

Urednica fotografije: 
Zlata Ramovš

Tisk:   GTO Košir d.o.o.

Naklada:  2500 izvodov

DRUŠTVO UPOKOJENCEV  ŠKOFJA LOKA
Partizanska cesta 1

4220  Škofja Loka
Tel. tajništvo: (04) 512 06 64
Tel. blagajne: (04) 512 63 08

Fax: (04) 512 63 09
Uradne ure: sreda in petek od 8. do 12. ure

MEJNIKI
Jelka Mlakar

V 60-letni zgodovini Društva upokojencev Škofja Loka so mejniki, 
ki so bistveno vplivali na razvoj društva, vedno pa so jih »zakoličili« 
ljudje, ki so opazili potrebo po povezovanju  upokojencev in so se 
bili pripravljeni za njihove interese tudi javno zavzemati.
Temeljni kamen je bil postavljen 24. aprila leta 1949, ko je bila 
ustanovljena podružnica Društva upokojencev Škofja Loka. V tem 
pionirskem obdobju sta ogromno dela opravila prvi predsednik 
Pavel Česnik in tajnik Franc Dagarin. Nabiranje članov ni bilo 
enostavno, ker je že članarina za mnoge z nizkimi pokojninami 
predstavljala precejšen finančni zalogaj. Najprej je bilo treba 
upokojence prepričati, da je članstvo v društvu koristno, ker 
bodo imeli brezplačno pravno pomoč, zlasti v času sprejemanja 
pokojninskih zakonov, da bo društvo poskrbelo za nakup kuriva 
in oblačil po znižanih cenah ter da na pomoč lahko računajo 
predvsem socialno šibki člani.
Poseben mejnik predstavlja leto 1963, ko je društvo pridobilo 
lastne poslovne prostore na Šolski ulici v vili Planinka, za kar ima 
največ zaslug predsednica Francka Bozovičar. Tu je nastalo pravo 
družabno središče, kjer so kartali, šahirali, igrali domino in kasneje 
odprli še bife. Uredili so tudi vrt in stezo za balinanje. Razvijati so se 
začele različne društvene dejavnosti, kot so šport in rekreacija, izleti 
ter zborovsko petje.
V času predsednikovanja Milana Žaklja je prišlo do velike 
reorganizacije društev upokojencev Slovenije. Januarja leta 1977 je 
bilo iz podružnice ustanovljeno samostojno Društvo upokojencev 
Škofja Loka.
Velike spremembe so se zgodile spet v času mandata Janeza 
Liechteneckerja, ki je društvo vodil petnajst let. Začelo se je obdobje širjenja dejavnosti društva in leta 1991 se 
je zaradi propada mnogih podjetij izredno povečalo število novih članov, prihajali so vse mlajši upokojenci. 
Ustanovljena je bila komisija za izletništvo, začel pa se je pravi razcvet športnih panog in tekmovanj.
Prelomno je bilo spet leto 1994, ko je moralo društvo zapustiti stavbo na Šolski ulici, ker je bila v postopku 
denacionalizacije vrnjena dedičem. Po napornem iskanju so dobili skromen prostor (pisarno) v Domu zveze 
borcev na Kidričevi cesti in aktivnosti društva so počasi usihale. K sreči je težavam upokojencev prisluhnil župan 
Igor Draksler in po dveh letih so dobili prostore v bivši vojašnici, v katerih smo še danes.
Pomemben mejnik v novejši zgodovini naše DU predstavlja leto 2004, ko je bila ustanovljena Univerza za tretje 
življenjsko obdobje, ki je prinesla nov zagon v upokojenskih vrstah. Zgodila se je  v času, ko je društvo vodila 
Mana Veble Grum.
Zadnji dve leti vodi društvo Miro Duić in dejavnost je spet v strmem vzponu. Poleg že utečenih aktivnosti smo se 
vključili v projekt Starejši za starejše, odprli  Marinkino knjižnico in začeli izdajati glasilo Mi o sebi.

NOVOLETNA ČESTITKA

Vsem članom našega društva želimo lepe 
in mirne božične praznike ter srečno novo 
leto 2010, ki naj vas obdari z veliko dobre 
volje, zdravja, radosti, veselja in uspeha.

Posamezni izvod stane 1,00 EUR.

Za člane Društva upokojencev je 

brezplačen.

ISSN 1855-0975
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NAŠIH ŠESTDESET LET
REPORTAŽA S PROSLAVE
Nadja Podgoršek

OB 60-LETNICI DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA JE BILA OSREDNJA SLOVESNOST S PODE-
LITVIJO PRIZNANJ  23. OKTOBRA 2009, V SOKOLSKEM DOMU V ŠKOFJI LOKI. GLAVNI POKROVITELJ 
PRIREDITVE JE BILA OBČINA ŠKOFJA LOKA.

Za uvod je MPZ Vrelec iz Škofje 
Loke, ki bo prihodnje leto 
praznoval že 10. obletnico 
svojega obstoja, zapel tri pesmi.
Predsednik DU Škofja Loka  Miro 
Duić je pozdravil častne goste, ki 
so prisostvovali naši slovesnosti 
in sicer podpredsednika ZDUS 
Antona Donka, predsednika 
PZDU Janeza Šolarja, župana 
občine Škofja Loka Igorja 
Drakslerja in predsednike 
sosednjih DU. Poseben pozdrav 
je namenil tudi vsem, ki so se trudili pri pripravi 
prireditve, bivšim funkcionarjem DU Škofja Loka, 
vsem nagrajencem, ki bodo prejeli priznanja in 
predstavnikom kulturnih, športnih in planinskih 
društev našega območja. 

Predsednik DU je, kljub temu da je bil pred kratkim 
operiran na kolku, pogumno in z nasmehom na 
ustih skupaj z Julijo Jenko in Mano Veble Grum 
podelil  plakete in priznanja zaslužnim članom 
našega društva, ki so društvu zvesti že dolga leta 
in aktivno sodelujejo na športnem in kulturnem 
področju ter v organih društva. 
Zahvalil se je drugim društvom, organizacijam in 
posameznikom, ki nam omogočajo organizacijo 
izletov, pohodov, pokrajinskih in državnih 
tekmovanj. Mnogo nam pomaga tudi Loški muzej, 
vedno pa lahko računamo tudi na dobrohotnost 
našega župana. Iz njegovega nagovora smo 
si zapomnili predvsem obljubo, da bomo v 
najkrajšem času dobili v last še nekaj dodatnih 

prostorov v objektu, kjer se dobesedno stiskamo 
že mnogo let. Naše dejavnosti so se posebno z 
ustanovitvijo Univerze za tretje življenjsko obdobje 
pred petimi  leti zelo razmahnile. Od tam izvira 
tudi vsem upokojencem zelo znano glasilo Mi 
o sebi, ki je postalo zelo odmevno tudi v širšem 
slovenskem prostoru. Upajmo, da nam bo občina 
dodelila dodatna sredstva za ureditev prostorov, 
v katerih se zdaj na 
predavanjih včasih 
stiska tudi do 40 
slušateljev.
Za smeh sta poskrbeli 
Minka Marija Likar in 
Cilka Bohinc, ki sta 
s skečem Greva na 
avtoštop! v pravem 
poljanskem narečju 
spravili v smeh 
navzoče poslušalce in 
gledalce.
Na koncu prireditve 
nas je s svežino in prelepim petjem, mladostjo in 
plesom razveselil atraktiven Dekliški pevski zbor 
Gimnazije Kranj pod vodstvom Primoža Kerštajna. 
Publika je njihov nastop nagradila z gromkim 
aplavzom, ki se dolgo ni polegel. 
Za piko na i pa so spet poskrbele naše pridne 
upokojenke, ki so napekle veliko odličnega peciva, 
s katerim smo se udeleženci slavja posladkali po 
prireditvi.
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Anton Donko in Miro Duić 

Duo MI-CI
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JULIJA JENKO – VELIKA PLAKETA
Besedilo in fotografija: Zlata Ramovš

NISEM PRESENEČENA, DA JE VELIKO PLAKETO DRUŠTVA UPOKOJENCEV PREJELA JULIJA JENKO, SAJ 
JE SKORAJ VEDNO IN POVSOD TAM, KJER NAŠI ČLANI TEKMUJEJO, TAKO KOT ORGANIZATORICA, 
TEKMOVALKA ALI REZERVA V SKORAJ VSEH ŠPORTIH. 

Organizacijo športa v društvu je prevzela leta 1992 
in se lotila dela zelo resno, o čemer pričajo njena 
natančno vodena, arhivirana letna poročila o vseh 

malih nog, saj je bila majhne in drobne postave, 
ki naj bi jo s športom okrepila. Začela je z orodno 
telovadbo in zaradi izredno dobrega naravnega 

športnih dejavnostih in rezultatih 
društva. Njena prizadevnost se 
kaže pri organizaciji tekmovanj za 
vse športne sekcije, pri ustanovitvi 
planinske sekcije in rekreativnem 
plavanju, pri poverjeništvu, 
obiskovanju jubilantov, raznašanju 
glasila, v sodelovanju pri projektu 
Starejši za starejše in v upravnem 
odboru, pri obiskovanju gora,  
posebno Lubnika, zadnje čase pa 
tudi pri raziskovanju zgodovine našega društva in 
vključitvi v uredniški odbor glasila Mi o sebi. 
V knjigi 100 let športa v občini Škofja Loka so 
jo poimenovali »motor in gonilna sila športnih 
dejavnosti Društva upokojencev Škofja Loka«, saj 
je organizirala prijateljske, medobčinske, regijske 
in državne tekme upokojencev. Poleg tega je 
kot vsestranska športnica uspešno tekmovala v 
smučanju, kegljanju, streljanju in pikadu. Doma 
ima veliko športnih nagrad in je s svojimi ekipami 
zaslužna tudi za mnoga odlična priznanja našemu 
društvu. V sebi ima prirojen tekmovalni duh, ki jo pri 
njenem športnem udejstvovanju vodi še danes.  
Julija je športnica od nog do glave, dobesedno od 

odriva kmalu pristala med najboljšimi 
mladinskimi tekmovalkami v slovenski 
gimnastični vrsti. Bila je tudi med 
tistimi odličnimi telovadkami, ki so 
bile izbrane za slavnostno parado 
ob dnevu mladosti v Beogradu. Še 
danes hrani dres z napisom »Savezni 
slet partizana«, ki ga je dobila za 
parado. Uspešno je tekmovala na več 
gimnastičnih državnih prvenstvih po 
Jugoslaviji, bogat slikovni arhiv svojih 

odličnih uspehov pa hrani v obsežnem Športnem 
albumu. 
O sebi pravi: »Srčno sem si želela postati učiteljica 
telovadbe ali športna referentka, a mi okoliščine 
žal tega niso dopustile. Vodila pa sem rekreativno 
telovadbo članic Partizana in svojo mladinsko 
gimnastično skupino, ki sem jo z lepimi uspehi 
trenirala od 1970. do 1975. leta.  To mi je bilo v 
veliko zadovoljstvo.« 
Smo našteli dovolj zaslug za najvišje priznanje? 
Julija, strinjam se, da je tvoja zlata plaketa večkratno 
zaslužena, saj si vsem nam odličen vzgled 
prizadevnosti in uspešnosti in želim ti, da bi bilo 
tako še vnaprej!  

PODELITEV PRIZNANJ

OSREDNJI DEL SLAVNOSTNE PRIREDITVE JE BILA PODELITEV PLAKET IN PISNIH PRIZNANJ 
NAŠIM ČLANOM IN ZAHVAL DRUGIM DRUŠTVOM, ORGANIZACIJAM IN POSAMEZNIKOM.
PODELJENI STA BILI DVE VELIKI PLAKETI, DEVET MALIH PLAKET, PETINŠTIRIDESET PISNIH 
PRIZNANJ IN OSEM POHVAL.

NAŠIH ŠESTDESET LET

OPRAVIČILO
Nagajivi tiskarski škrat se je pretihotapil tudi 
v naše glasilo. Nekajkrat nam je že ponagajal, 
v prejšnji številki pa je napravil prav nemarno 
napako. Pod sliko na osmi strani je gospoda 
Petra Bertonclja preimenoval v Jožeta 
Čremožnika, čeprav si nista prav nič podobna, 

Za škratovo nagajivost se obema gospodoma 
iskreno opravičujemo in naredili bomo vse, da 
ga v prihodnje onemogočimo. A saj veste, tudi 
škratje si morajo zaslužiti svojo pokojnino, zato 
predvidevamo, da nam bo še kdaj ponagajal. 
Prosimo, bodite strpni do njega.
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MANA VEBLE GRUM –VELIKA PLAKETA
Marinka Mesec

VELIKO PLAKETO JE PREJELA ZA POSTAVITEV NOVIH TEMELJEV ZA RAZVOJ DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA.

V 60-letni zgodovini našega društva je bila Mana 
Veble Grum predsednica v zadnjem mandatu. 
Čeprav je to funkcijo opravljala le štiri leta, od 2003 

Zadovoljna je, da se poudarja strokovnost izletov, 
da potekajo skupinski obiski gledaliških  in opernih 
predstav, da se člani društva lahko udeležijo 

do 2007, so se v tem času dogajale 
velike spremembe v zakonodaji, ki je 
korenito posegla v finančno poslovanje 
in zaostrila pogoje za organiziranje 
izletov in zaprtje bifeja. Njena velika 
zasluga je, da se je v letu 2004 uspela 
dogovoriti z Občino Škofja Loka za 
polovično ceno najemnine društvenih 
prostorov, od leta 2006 pa plačujemo le 
še simbolično, en evro mesečno.
V preteklosti so se uspehi v društvu 
kazali predvsem v športnih dejavnostih, a zelo 
malo na kulturnem področju. V času njenega 
mandata pa so se začele razvijati tudi dejavnosti 
na kulturni in družabni ravni. Njen velik uspeh je 
bil organiziranje srečanja gorenjskih upokojencev 
v letu 2005. Rada se spomni začetka svojega 
mandata, ko je v sodelovanju  z ZB Škofja Loka 
dobro uspela prireditev, na kateri so nastopili štirje 
pevski zbori z domoljubnimi in borbenimi pesmimi: 
MPZ  »Vodopivec« iz Ajdovščine, Akademski pevski 
zbor »Lipa zelenela je«, MePZ »Lubnik« in naš MePZ  
»Vrelec«.  Ponosna je na to, da se je ohranil pevski 
zbor  »Vrelec« in da so dobili novo zborovodkinjo. 
K večji kvaliteti petja so prispevali tudi gostujoči 
pevski zbori. Žal ji je, da so se zaključila družabna 
srečanja NA NAMI, a upa, da  bodo v bodoče spet 
oživela.

poletnih letovanj na morju, kopanja v 
zdraviliščih in ugodnih nakupovalnih 
izletov.
V času njenega vodenja društva je 
bila ustanovljena Univerza za tretje 
življenjsko obdobje, kar je bil za 
društvo zelo pogumen korak. Poleg 
študijskih krožkov, Mana se je udeležila 
računalniškega, se je širilo družabno in 
kulturno življenje članov. Postavljene 
so bile fotografske in likovne razstave, 

srečanja ob čaju ob petih z raznimi gosti in prijetno 
vodene proslave ob dnevu žena ali za kulturni 
praznik. Revija MI O SEBI se ji zdi enkratna in 
koristna, saj k bolj pestri vsebini z zanimivimi članki 
večkrat prispeva tudi sama. 
V Društvo upokojencev Škofja Loka se vključujejo 
novi člani društva, ki s svojim prostovoljnim delom 
prispevajo h kvaliteti vseh dejavnosti. Vesela je, da 
se od konca njenega mandata naprej te dejavnosti 
še bolj širijo in dopolnjujejo in da imamo v društvu 
celo svojo knjižnico.  Prepričana je, da bodo ob 
naslednjih okroglih obletnicah društva prejeli 
priznanja in zahvale novi zaslužni člani društva. 
V bodoče pa razmišlja o okrogli mizi, kako loški 
upokojenci gledajo na razvoj občine Škofja Loka.

NAŠIH ŠESTDESET LET

ZAHVALA
Društvo upokojencev se iskreno zahvaljuje vsem darovalcem, ki ste 
se prijazno odzvali na naše vabilo, da nam po svojih zmožnostih 
darujete opremo za ureditev našega večnamenskega prostora. 
S skupno akcijo in vašo pomočjo nam je uspelo izboljšati 
funkcionalnost in izgled  vseh naših prostorov. To je še en dokaz, da 
združeni zmoremo več.     
                                                                                       
        Predsednik:                                                                                         
         Miro Duić    
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MARICA JESENOVEC - MALA PLAKETA
Meri Bozovičar

Marica je balinarka z najdaljšem 
stažem, ki na regijskih, medobčinskih 
in državnih prvenstvih dosega 
najboljše rezultate. Udeleževala se 
je kolesarskih izletov, hodi s planinci 
in pohodniki. Dve desetletji je bila 
tudi poverjenica in ob posebnih 
priložnostih še vedno rada odnese 
darila jubilantom ter priskoči na 
pomoč ljudem, ki so v stiski. Za vse to 
delo je ob 6o-letnici društva prejela 
posebno priznanje. Njena vrlina pa 

je tudi smisel za humor in dobra volja. 
Na vprašanje, od kod črpa moč in dobro 
voljo za vse aktivnosti, brez posebnega 
pomisleka odgovori: »Sem človek, ki 
vedno dobro misli, vse slabo pustim v 
ozadju. Nikoli ne pokažem slabe volje, 
čeprav mi je včasih tudi hudo. Rada 
priskočim na pomoč in vedno sem 
sprejeta z veseljem. Vse to bogati moje 
življenje, mi daje moč ter smisel za 
dobro voljo in humor.«

NEŽKA TRAMPUŠ  - MALA PLAKETA
Marinka Mesec

Pred 15. leti sta skupaj z Julijo Jenko ustanovili 
planinsko sekcijo, ki jo Nežka vodi še danes. 
Planinam in pohodništvu se je predala z vso dušo 
in pri svojih 67-letih kot najstarejša udeleženka v 
Bavščici opravila izpit za vodnico A kategorije na 
državni ravni. 
Voditi planince, ki jih je za en avtobus ali več, pa je 
za Nežko velika odgovornost. Predvsem je treba 
poskrbeti za varnost in dobro poznati smer poti, 
da je primerna za vse planince. Poleg tega se je 
potrebno prepričati, da so vsi primerno opremljeni 
in da hodijo skupaj. Treba je tudi pomagati, če 
kdo omaga ali se poškoduje. Sama bi vse to zelo 
težko opravila, zato je zelo hvaležna, da ji pri tem 
pomagajo še druge vodičke, ponavadi  jih spremlja 
tudi zdravnica in medicinska sestra. 
Za vodenje planincev je že dobila priznanje Zveze 
društev upokojencev Slovenije, letos pa je ob 60. 
letnici Društva upokojencev Škofja Loka prejela 
malo plaketo. 
To priznanje ji pomeni zelo veliko, a še mnogo več ji 
pomeni priznanje veselih in zadovoljnih planincev, 
ko si ob zaključku enega pohoda vzkliknejo 
»NASVIDENJE NA NASLEDNJEM POHODU!« 

  
Ko slišiš ime Nežka Trampuš, ti je takoj jasno, da je 
to oseba, ki te varno vodi v gore. 
Na začetku svoje službene poti, ki jo je začela na 
Krajevnem uradu v Gorenji vasi in kasneje v Škofji 
Loki, je na športnem 
področju le za pokušino 
opravljala organizacijska 
in administrativna 
dela. Postopoma 
se je vključevala na 
smučarska tekmovanja 
in občasno osvojila tudi 
kakšen slovenski vrh. V 
tistih časih je zelo veliko 
pletla in celo tekmovala 
v televizijski oddaji »Naši kraji med seboj«. Tudi 
klekeljne zna metati sem in tja po punklju. Svojo 
delovno dobo je zaključila v Gorenjski predilnici in 
kmalu postala članica Društva upokojencev Škofja 
Loka. V društvu se ji je ponudila priložnost, da je 
pokazala, kaj zmore in zna. Že od vsega začetka 
tekmuje v veleslalomu, tekmovala je v tekih na 
smučeh, več let je bila kegljačica in še vedno 
tekmuje v plavanju. Rezultat vsega pa so številne 
kolajne in priznanja.
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ZAHVALA
Vodnice planinske sekcije Slavica Laznik, Dragica Gartner, Nežka Trampuš in Martina Eržen se vsem 
planinkam in planincem iskreno zahvaljujemo za vsa druženja v preteklih letih in za prijetno zabavo ob 
zaključku pohodov. Še naprej se bomo trudile po najboljših močeh.
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SLAVKO STANONIK - MALA PLAKETA
Zlata Ramovš                                                

NAJSTAREJŠI ŠE VEDNO AKTIVNI ŠPORTNIK DU ŠKOFJA LOKA JE SLAVKO STANONIK IZ FRANKOVEGA 
NASELJA.  Z RAZNIMI ŠPORTI SE AKTIVNO UKVARJA OD SVOJEGA 25. LETA, 22 LET PA JE V SMUČANJU, 
BALINANJU, KEGLJANJU, STRELJANJU IN TEKU NA SMUČEH USPEŠNO TEKMOVAL TUDI ZA NAŠE 
DRUŠTVO.

Veselje do športa je Slavko dobil, ko je kot vajenec 
vsak dan pospravil mizarsko delavnico in nato odšel 

ekipe. Vsak pokal jim je bil dragocen, saj so se 
pošteno potrudili zanj. 

na svež zrak na puštalski fuzbalplac, 
kjer je igral nogomet, tekel in skakal v 
višino. 
Kasneje je celih 27 let v Gradisu vodil 
rekreacijo ter pridobival sodelavce 
za športna tekmovanja, ustanovil 
strelsko družino in v streljanju izuril 
tudi ženo, s katero še vedno hodita na 
tekmovanja. Tekmoval je v smučanju 
in ko se je hči Janja, dobra smučarka, 
tudi zaposlila v Gradisu, so na 
tekmovanjih začeli zasedati najboljša 
mesta. 
Bil je med izvajalci vseh Pokalov Loka na Starem 
vrhu in odločil se je, da bo kot sodnik pomagal do 
svojega 80. leta. Tudi kegljal je, po upokojitvi pa 
je pričel tudi balinati. Bil je pobudnik ustanovitve 
dveh ekip starejših balinarjev. »Balinanje je najbolj 
nevaren šport, ker vsak balina toliko časa, da umre!« 
se pošali. 
Zadovoljen je, ker je bil vedno veliko med ljudmi 
in je užival, kadar mu je uspelo zbrati tekmovalne 

Ocenjuje, da je v Škofji Loki vrhunski 
šport dobro razvit, množičnosti pa 
ni več. Mlade je za množične športe 
težko pridobiti, na tekmovanjih pa se 
vse več pojavljajo starejše ekipe. »V 
Društvu upokojencev je šport dobro 
organiziran. Najboljši športniki so 
iz prejšnjega sistema, ki je za šport 
namenjal veliko denarja in gojil 
množičnost.«  
Težko čaka na prvi sneg, saj vsako leto 
kupi sezonsko karto za Stari vrh, ki jo 

dobro izkoristi. »Potrebno je vztrajati, ne se nehati 
ukvarjati s stvarmi, ki jih obvladaš!« pravi.
Zagotovo vem, da njegova 80-letnica ne bo veliko 
spremenila. Tudi njegova žena med smehom pravi: 
»Bog ne daj, da bi ostal doma!« Slavku pa se usta 
raztegnejo v prešeren nasmeh.
Slavko, iskrene čestitke za prejeto priznanje! Želim 
vam, da bi vaš zdrav duh v zdravem telesu še veliko 
let premagoval betežno starost.

OLGA MEDIČ - MALA PLAKETA
Meri Bozovičar

Priznanje ob visokem jubileju našega 
društva je Olga Medič dobila kot zahvalo za 
vsestransko delo od leta 1990. Trinajst let je 
bila tajnica, a poleg tega je sodelovala pri vseh 
aktivnostih društva, od pobiranja članarine 
do organiziranja in vodenja izletov in uvedbe 
evidence novih ter umrlih članov društva. Še 
vedno aktivno sodeluje v društvu in je dejavna 
kot predsednica stanovanjske komisije, kar je 
zelo zahtevno področje.
Težko je v kratkih besedah povedati vse o 

je odgovorila: »Nerada se 
izpostavljam, vseeno pa 
moram reči, da sem bila 
prijetno presenečena in 
vesela priznanja. Nadvse pa 
sem bila vesela, ko sem se z 
odra zazrla v polno dvorano 
obiskovalcev. Solza se mi je 
utrnila, ko sem videla srečo v 
očeh nagrajencev. Kako malo 
je včasih potrebno, da človeka 
osrečiš!«preteklem delu, zato sem jo na koncu povprašala 

le še o občutkih, ko je prejela priznanje. Takole 
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MAJDA BERNARD - MALA PLAKETA
Zlata Ramovš
                                                      
NAGRAJENKA MAJDA BERNARD JE VODJA ŽENSKE BALINARSKE SEKCIJE,  ORGANIZATORKA TEK-
MOVANJ, POVERJENICA IN PROSTOVOLJKA PRI RAZNAŠANJU NAŠEGA GLASILA TER DOLGOLETNA 
ČLANICA UPRAVNEGA ODBORA. PRIZNANJE JE PREJELA ZA SVOJE USPEŠNO VODSTVENO IN ORGANIZA-
CIJSKO DELO NA PODROČJU ŠPORTA.    

Povedala mi je, da v mladosti za ukvarjanje s 
športom ni imela časa, z balinanjem pa je pričela 

Reteč in Reteč. Opravila je že okoli 70 anket. Pozna 
vse anketirance in ugotavlja, da ljudje na deželi 

po upokojitvi pred 18. leti. 
»Ne morem biti samo doma, 
nisem zapečkarski tip,« se 
nasmeje. »Kmalu sem prevzela 
vodenje balinark in organizacije 
tekmovanj. Bilo je res lepo, 
veliko druženja, smeha in lepih 
spominov, čeprav smo se selile 
z enega balinišča na drugo. 
Všeč mi je, ker se zadnje čase 
vključujejo tudi mlajše članice, 
v največje veselje pa mi je, 
ko skupaj dosežemo dobro uvrstitev ali dobro 
izpeljemo organizacijo tekmovanja.«
O Majdi smo že pisali, vendar pa o njej še nismo 
povedali vsega. Lansko leto je sprejela še en izziv, 
saj se je vključila v projekt prostovoljcev Starejši 
za starejše, ki ga izvaja na območju  Gorenje vasi-

živijo drugače kot v mestu. Skoraj vsak ima 
vrtiček, s katerim si pomaga pri preživljanju, 
pa tudi kakšnega sorodnika, ki poskrbi zanj, 
zato ni nihče osamljen in še ne potrebuje 
organizirane pomoči. Hvaležni so ji, da jih 
obišče, zaupajo ji marsikatero svojo zadrego 
ali težavo in so veseli njene pozornosti. 
»Že po osnovni šoli sem delala kot strežnica 
v ljubljanski Nevrološki bolnišnici, kjer sem 
pridobila izkušnje, ki sem jih kasneje pet 
let uporabljala pri negovanju nepokretne 
sorodnice in pri pomoči ostarelemu sosedu. 

Pri tem delu me vodi misel Matere Terezije,  ki pravi, 
da moremo narediti velikih stvari - le dobre stvari z 
veliko ljubezni.«
Res je, da ima doma dovolj dela, a vendar jo vleče 
med ljudi. Čutim, da jih ima rada, te svoje balinarke 
in da ji veliko pomenijo. 

BORJANA KOŽELJ - MALA PLAKETA
Meri Bozovičar

NJEN SLOGAN JE: »V SLOGI JE MOČ.«

Borjana je gonilna sila Univerze za tretje življenjsko 
obdobje, je polna idej in iz nje izžareva sama 
pozitivna energija. To energijo oddaja tudi nam 
slušateljem, kar se pozna pri polni zasedenosti 

v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje. Naša 
Univerza danes šteje preko 200 članov, ki lahko 
svoje znanje izpopolnjujejo v dvajsetih študijskih 
krožkih, ki jih vodijo izkušeni mentorji.

krožkov. Njeno delo je že 
preseglo lokalne meje, kar 
dokazuje tudi priznanje 
Andragoškega centra 
Republike Slovenije skupini 
prostovoljnih mediatorjev v 
Loškem muzeju. Njena zasluga 
je tudi ustanovitev knjižnice 
z brezplačnim izposojanjem 
knjig. Vsi pa smo ponosni na 
naše  glasilo MI O SEBI, ki izhaja 

Na vprašanje, kaj jo osrečuje in od kod jemlje 
toliko idej in moči za to obširno in uspešno 
delo, je odgovorila: » Osrečuje me delo med 
ljudmi, ki so se pripravljeni naučiti nekaj 
novega in sodelovati tudi pri prostovoljnih 
akcijah. Zelo pa me žalosti egoizem. Vsi 
prispevamo k uspehu. Ideje pa dobim od 
članov in potem jih skupaj uresničujemo. Tako 
se pokaže, da res drži pregovor v slogi je moč.« 
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IVAN HAFNER - MALA PLAKETA
Marinka Mesec

MALO PLAKETO JE PREJEL ZA VEČLETNO AKTIVNO SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH AKTIVNOSTI.

Po rodu je Ločan. Od »štipendista do penzionista« 
je celotno delovno dobo opravljal v podjetju LTH 
v Škofji Loki. Po poklicu je univ. dipl. metalurg. 
Ob dodatnem izobraževanju je opravljal delo 
ekonomista, pravnika, psihologa, analitika, bil 
je direktor TOZD Livarne, kasneje pa pomočnik 
generalnega direktorja, zadolžen za mednarodne 
kooperacije. 
Njegov prvi opazni športni mejnik je bila košarka, 
ki jo je začel igrati kot dijak  višje Gimnazije v 
Škofji Loki in nadaljeval z njo do konca študija 
metalurgije. Kasneje jo je igral le še rekreativno. 
Ob proslavi 50 let košarke v Škofji Loki je prejel 
Malo nagrado za dolgoletno delo v klubu in 
bil glavni urednik jubilejnega Zbornika. Bil je 
aktiven v organizacijskem odboru za proslavo 
100-letnice športa v Škofji Loki, kjer je prejel eno  
najvišjih priznanj za dolgoletno delo v loškem 
športu, bronasto skulpturo atleta. Je nosilec Zlate 
Bloudkove značke Občine Škofja Loka za leto 1992. 
Leta 2003 je prejel Svečano listino Zavoda za šport 
in Športne zveze Škofja Loka. Je tudi dvakratni 
nagrajenec Občine Škofja Loka, nagrajenec ob 
50-letnici Muzejskega društva Škofja Loka in 
nagrajenec ob 50-letnici Gimnazije Škofja Loka. 
V pokoju je od leta 1997 in se v DU Škofja Loka 
vključuje predvsem na športnem področju. Je vodja 
sekcije za tenis, namizni tenis, kegljanje in plavanje. 
V letih od 2002 do 2009 je bil šestkrat prvak in 
večkrat podprvak Društev upokojencev Gorenjske 
v plavanju v svoji starostni kategoriji. Leta 2004 je 

bil med neregistriranimi tekmovalci medobčinski 
podprvak v kegljanju. Na  republiškem tekmovanju 
v namiznem tenisu za veterane pa je osvojil tretje 

mesto. Kot predsednik 
častnega razsodišča 
DU je pripomogel pri 
konsolidaciji pevskega 
zbora VRELEC. Že 60 let je 
član Planinskega društva 
Škofja Loka.
Malo je upokojencev, ki se 
lahko pohvalijo s tolikšno 
zbirko kolajn, pokalov, 
nagrad in priznanj. Ob 

60-letnici DU Škofja Loka pa je njegovo zbirko 
dopolnila še Mala plaketa za požrtvovalno delo na 
športnem področju.
V prihodnje se bo poleg športa zavzemal za 
vzpostavitev nove, boljše organizacije športnih in 
telesnih aktivnosti v društvu. Njegova velika želja je, 
da bi tudi v našem društvu vsako leto organizirali 
prireditev »Najboljši upokojenski športnik leta«.  
Njegov cilj je, da bi bil šport čimbolj zanimiv 
in dosegljiv vsakemu upokojencu, kar je velik 
prispevek k zdravju in telesni kondiciji. 
Poleg vseh teh aktivnosti redno spremlja družbeno-
politična dogajanja, obiskuje  razne kulturne 
prireditve, družbo pa mu delajo tudi vnuki, saj 
jih ima kar šest. O športu pa pridno poroča tudi v 
našem glasilu MI O SEBI.
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KAPLJICE ZA SMEH

Upokojenec iz Prekmurja po telefonu pokliče svojega sina v Ljubljano:
- Zdravo sinko, rad bi ti povedal, da se s tvojo mamo ločujeva po 45-letih zakona.
- Oče, o čem vendar govoriš?
- Čisto enostavno, sine. S tvojo mamo se niti gledati ne moreva več, sploh pa se mi ne ljubi razpravljati o 
tem, raje pokliči svojo sestro in ji povej.
Sin ves vznemirjen stori, kar mu je bilo naročeno. Sestra se začne kričati v slušalko:
- Pajade, da se bosta ločila! Ni možnosti, ker jima midva ne bova pustila! Bom že jaz uredila, da se ne bosta!
Takoj pokliče očeta v Prekmurje in se pokroviteljsko razburja:
- O čem ti vendar govoriš, stari, kakšna ločitev vendar? Glejta, da ne bosta ničesar naredila, prideva z bratom 
do vaju. Lepo pridna bodita in rada se imejta, sta razumela?
Zveza je bila prekinjena. Starček odloži slušalko, se obrne proti ženi in ji reče:
- Urejeno, prideta za moj rojstni dan, ampak zdaj me zanima, kaj si bova izmislila za Božič?
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NEVENKA MANDIĆ OREHEK - MALA PLAKETA
Marinka Mesec

Nevenka Mandić  Orehek je leta 1972 v Beogradu 
diplomirala na Akademiji uporabnih umetnosti, 
smer notranja arhitektura za industrijsko pohištvo. 

ima zanimive ideje in vsakomur rada priskoči na 
pomoč.
Njen največji izziv pa je bilo delo pri računalniškem 
oblikovanju za glasilo MI O SEBI. S tem je začela 
na novo, brez vsakega predznanja in treba je bilo 
ugrizniti tudi v to kislo jabolko. Sedaj je zadovoljna, 
da je pri tem delu uspela in da glasilo prejema 
pohvale tako za vsebino kot za obliko. 
A to  še ni vse, kar Nevenka počne v društvu. Na 
športnem področju je začela najprej pri strelkah, 
kjer osvaja medalje na občinski, pokrajinski in 
državni ravni. Njen največji letošnji osebni dosežek 
je bilo tretje mesto na državnem prvenstvu 
ZDUS v streljanju posamezno, za katero je prejela 
pokal. Srečamo jo še pri balinarkah, meče pa  tudi 
pikado. Pri svojih 59-letih se je pri plavanju ob 
pomoči učiteljice Nuše Krvina rešila strahu pred 
potapljanjem. Zato njena trditev, da človek za 
učenje ni NIKOLI prestar, še kako drži. 
To plaketo je prejela za vse dosedanje prostovoljno 
delo in kot obvezo za nadaljnje delo, ki ji je še 
vedno v veliko veselje in izziv. 
Pa še misel, ki jo je zapisala leta 2008 v anketi 
Univerze za tretje življenjsko obdobje na temo 
Medgeneracijsko sožitje:
»Sami se moramo potruditi in ne čakati, da nas 
kdo poišče. Pomembno je povezati se s čim več 
ljudmi in vzdrževati stike. Moramo se zanašati nase, 
pomagati drugim in se veseliti življenja!«

FRANCKA LANGERHOLC - MALA PLAKETA 
Meri Bozovičar

marljivost. Bila je tudi poverjenica za pobiranje 
članarine in rada je obiskovala starejše ter jim 
s pogovorom polepšala dan. Dolga leta se je 
udeleževala kolesarskih in društvenih izletov.
Ko sem jo poprosila, naj pove nekaj lepega iz 
svoje mladosti, mi je zaupala, da so ji v veliko 
veselje njene nečakinje. Ko je bila še doma, so 
vse počitnice preživele z njo. Nadvse so uživale 
na sosedovi kmetiji pri kmečkih opravilih, 
posebno rade pa so pasle krave. Takšni so lepi, 
srečni spomini na njeno mladost.

Ni še dolgo tega, ko smo o 
njej pisali v našem glasilu, 
danes pa jo predstavljamo kot 
dobitnico priznanja ob 60-
letnici našega društva. Že od 
daljnega leta 1972 je vodila 
finančno poslovanje društva, 
od leta 1984 pa je opravljala 
tudi delo blagajničarke. Vsi so 
vedeli, komu lahko zaupajo tako 
odgovorno delo, saj sta njeni 
posebni vrlini natančnost in 

Na prvi septembrski 
dan 1973, bilo je v 
soboto, se je pričela 
njena službena pot v 
razvojnem oddelku 
tovarne pohištva Alples 
v Železnikih. Že dve 
leti kasneje je na sejmu 
pohištva v Beogradu 
prejela diplomo za 
kopalniško pohištvo. 
V letu 1994 je oblikovala program pohištva Gaja, 
za katerega je Alples dobil Zlato plaketo revije 
Naš dom. Sodelovala je v ekipi, katere delo je bilo 
večkrat nagrajeno.
Nevenka je po naravi »praktik«, saj v svojem delu 
vedno poudarja predvsem uporabnost, praktičnost 
in ekonomičnost, šele potem tudi lepoto.
V letu 2003 je prestopila prag pokoja in se vključila 
v Društvo upokojencev Škofja Loka. Takoj je lahko 
uporabila svoje znanje, saj je začela preurejati 
društvene prostore in to delo po potrebi opravlja 
še danes. Poleg tega za društvo in za Univerzo za 
tretje življenjsko obdobje oblikuje vabila, čestitke 
in priznanja, pomaga pri obveščanju po e-pošti, 
sodeluje pri pripravi razstav, je animatorka pri 
krožkih in vneta ter sposobna fotografinja. Vedno 
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PISNA PRIZNANJA SO PREJELI
ŠPORTNIKI – VETERANI, KI TEKMUJEJO ŽE VEČ 
KOT PETNAJST LET IN SO ZGLED MLAJŠIM 
GENERACIJAM

1. Minka Ažbe
2. Majda Bogataj
3. Marija Marinšek
4. Ciril Pleško
5. Alojzija Stanonik
6. Kati Šegula
7. Marija Tolar

ŠPORTNIKI, KI TEKMUJEJO V ENI ALI VEČ 
PANOGAH ŽE VEČ KOT DESET LET IN DOSEGAJO 
ODLIČNE REZULTATE NA OBČINSKIH IN 
POKRAJINSKIH TEKMOVANJIH

1. Alojz Kalan
2. Peter Mravlja
3. Pavel Porenta
4. Janez Svoljšak – Ivko
5. Franc Žontar – Nano

ŠPORTNIKI, KI TEKMUJEJO V RAZLIČNIH PANOGAH 
ŽE VEČ KOT PET LET  IN POSEGAJO PO MEDALJAH 
NA OBČINSKIH IN POKRAJINSKIH TEKMOVANJIH

1. Milena Gaber
2. Franc Guzelj
3. Srečo Pirman
4. Mojca Rant
5. Francka Tušek

ZAHVALE DRUGIM DRUŠTVOM, 
ORGANIZACIJAM IN POSAMEZNIKOM

1. Igor Draksler – župan
2. Loški muzej
3. Balinarski klub Lokateks Trata
4. Potovalna agencija Alpetour Škofja Loka
5. Planinsko društvo Škofja Loka
6. Strelsko društvo Škofja Loka
7. Strelsko društvo Kopačevina Trata
8. Športna zveza Škofja Loka

DOLGOLETNI REKREATIVCI IN KULTURNIKI, KI SO ŽE 
DOLGA LETA NAŠI ZVESTI ČLANI

1. Slavko Fojkar
2. Anton Guzelj
3. Janez Kalan
4. Andrej Krajnik
5. Jaka Notar
6. Ivanka Pivk

ZA KULTURNO IN IZOBRAŽEVALNO SODELOVANJE, 
ZA IZLETE IN MNOŽIČNO REKREATIVNO DELOVANJE

1. Marija Debeljak
2. Tončka Dolinar
3. Marija Draškovič
4. Edo Erzetič
5. Marinka Logar
6. Matevž Trilar
7. Cveta Škopelja

PROSTOVOLJKE, KI  Z DELOM MED ČLANSTVOM NA 
TERENU VELIKO PRISPEVAJO K USPEŠNEMU DELU 
DRUŠTVA

1. Martina Eržen
2. Angelca Gaber
3. Tončka Langerholc
4. Marija Peternelj
5. Marica Sorčan
6. Dragica Šuštar
7. Anica Ziherl

ŠPORTNIKI – VODJE SEKCIJ, KI SO USPEŠNO 
ORGANIZIRALI PRVA EKIPNA TEKMOVANJA IN 
DOSEGAJO TUDI DOBRE OSEBNE REZULTATE

1. Dušan Amidžić
2. Ivan Breznik
3. Pavel Jereb
4. Anton Oman
5. Ferdo Pozvek
6. Ivanka Prezelj
7. Stane Stanonik
8. Srečko Tušar

SKUPINSKE FOTOGRAFIJE SI LAHKO OGLEDATE NA ZADNJI STRANI, POSAMEZNE DOBITNIKE PA 
BOMO PREDSTAVILI V PRIHODNJIH ŠTEVILKAH GLASILA MI O SEBI.

NAŠIH ŠESTDESET LET
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SPOMIN NA PRVEGA PREDSEDNIKA DU ŠKOFJA LOKA
Julija Jenko

PRVI PREDSEDNIK DU ŠKOFJA LOKA JE BIL PAVEL ČESNIK, KI JE TO FUNKCIJO OPRAVLJAL OD LETA 
1949 DO 1961. Z VELIKO NAKLONJENOSTJO SE GA SPOMINJA 84-LETNA ANA ROBIČ, NEČAKINJA 
NJEGOVE ŽENE, KI SEM JO OBISKALA V ŽALCU. NJEN SPOMIN SEGA DALEČ NAZAJ IN O SVOJEM 
STRICU PRIPOVEDUJE S TAKIM ŽAROM, DA KAR NISEM MOGLA NEHATI SPRAŠEVATI. 

Rodil se je 17. januarja 1888 v Drskovčah pri Pivki ob 
italijanski meji. Ker so bili fantje v večnem strahu, da 
jih bodo vpoklicali v italijansko vojsko, je Pavleta po 
osnovni šoli vzel k sebi stric, duhovnik v Radovljici. 
Tam se je izučil za trgovca, a mu ta poklic ni 
ustrezal, zato je šel na tečaj za orožnika. Prvo službo 
orožnika je dobil pri žandarmeriji v Logarski dolini 
na Pavličevem 
prelazu. Ta 
služba je 
zahtevala stalno 
izobraževanje in 
gospod Pavel je 
hitro napredoval. 
Kmalu je bil 
povišan in 
premeščen 
na notranje 
ministrstvo v 
Beograd. Tam 
je srečal svojo 
bodočo ženo 
Marijo, ki je bila 
doma v Laporju 
pri Slovenski Bistrici. Po osnovni šoli je obiskovala 
zasebno židovsko gospodinjsko šolo v Osijeku. 
Ker se je izkazala kot odlična kuharica, je z dobrimi  
priporočili odšla v Beograd. Kuhala je pri židovskem 
zdravniku, ki je bil osebni zdravnik kralja Aleksandra 
Karađorđevića.
Poročila sta se leta 1927 v Laporju. Nekaj časa sta 
še službovala v Beogradu in se v Slovenijo vrnila 
takoj, ko je gospod Pavel izstopil iz orožniške službe. 
Kot »civil« je bil premeščen na Sresko načelstvo 
za okrajnega tajnika v Metliko, čeprav je sam 
želel v Slovensko Bistrico. Nekega dne, ko sta se s 
sodelavcem vračala z avtom s službene poti, sta 
doživela prometno nesrečo, ki bi gospoda Pavleta 
skoraj stala življenje. Počasi je okreval, a je ostal 
invalid s poškodovano nogo.
Malo pred drugo svetovno vojno je bil premeščen 
v Škofjo Loko za okrajnega tajnika. Z ženo sta 
stanovala na Poljanski cesti v Firbarjevi hiši. Otrok 

nista imela. Takrat je prišla v Škofjo Loko moja 
današnja sogovornica nečakinja Ana, ki je pri 
uršulinkah obiskovala meščansko šolo. Stanovala 
je pri Ingelčevih in tudi prvo službo je dobila 
na Geodetski upravi v Škofji  Loki. Kasneje sta si 
zakonca Česnik sezidala svojo hiško na Suški št. 9 
(sedaj Demšarjeva cesta).
Ko se je gospod Pavel upokojil, mu niso priznali 
orožniških napredovanj in je bil degradiran. Prisiljen 
je bil občasno delati tudi honorarno, kar pa je 
bil ponoven razlog, da so mu večkrat zmanjšali 
pokojnino. Takrat se je veliko govorilo o pripravah 
novega socialnega zakona, po katerem se bodo 
uredile pokojnine in podpore. To je bil tudi povod 
za ustanovitev podružnice društva upokojencev 
Škofja Loka, kar se je zgodilo 24. 4. 1949, za prvega 
predsednika pa je bil soglasno izvoljen Pavel Česnik. 
Društvo ni imelo svojih prostorov, zato so se vsako 
nedeljo po maši sestajali v gostilni Fojkar, kjer so 
reševali tekoče probleme, pobirali članarino in 
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Pavle Česnik na štelungi  pred od- 
hodom k vojakom okrog leta 1906
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vpisovali nove člane. 
To pa seveda ni bilo 
dovolj in kot se spominja 
gospa Ana Ferlec, hči 
tajnika Janeza Ferleca, je 
gospod Česnik večkrat 
prišel v njihov dom na 
Fužinski ulici.
Tako sva se z gospo 
Ano Robič sprehodili po 
življenjski poti prvega predsednika DU Škofja Loka 
Pavla Česnika, ki je to funkcijo opravljal dvanajst let 
in jo opustil leta 1961, ker so mu opešale oči.  Ko 
jo vprašam, kakšen je bil stric, se spomni obiska 
v Logarski dolini, ko je v gostilni Pri treh sestrah 
Logar povprašala, če se spomnijo orožnika Pavleta. 
Takoj so odgovorili, da je bil to izreden človek, zelo 
natančen in vesele narave. Na koncu izvem še to, da 
sta stric in teta kupila majhen vikend v Ilirski Bistrici, 
kjer sta hotela nadoknaditi zamujeno mladost. A žal 
je stric umrl 2. oktobra 1977 in dve leti za njim še 
teta. Pokopana sta na mestnem pokopališču v Škofji 
Loki.



Mi o sebi - december 200914 Mi o sebi - december 2009 15

NAŠIH ŠESTDESET LET

DRAGI BRALCI! 
NAM LAHKO POMAGATE PRI ODKRIVANJU NAŠE PRETEKLOSTI?

VSI NAŠI PREDSEDNIKI od leta 1949 do 2009: 

Žal o predsednikih Stanetu Remškarju in Francu Šenica nismo odkrili nobenih podrobnejših 
podatkov niti fotografij, imamo le navedbi njunega predsednikovanja. 

1949 - 1961 
PAVEL ČESNIK

1961 - (tri mesece)
 STANE REMŠKAR

1962 - FRANC ŠENICA

1963 - 1972  
FRANCKA BOZOVIČAR 

1972 - 1988  
MILAN ŽAKELJ

1988 - 2003 
JANEZ LIECHTENECKER

2003 - 2007
 MANA VEBLE GRUM

2007 -  MIRO DUIĆ
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Sta vam njuni imeni znani? Imate sorodnike, 
prijatelje ali znance z enakim ali podobnim 
priimkom? Imate dostop do podatkov ali fotografij, 
ki bi nam osvetlile neznani del zgodovine našega 
društva? Ste nam pripravljeni pri raziskovanju 
pomagati z namigom, informacijo, nasvetom, 
vzpostavljanjem kontaktov z ljudmi, ki bi nam o 
tem povedali kaj več oziroma nam lahko osebno 
posredujete pomembne podatke? 
Da? 
Potem ste eden redkih ljudi, ki nam lahko pomagate 
dopolniti prazne strani naše društvene zgodovine. 

Bojimo se namreč, da se je veliko pomembnih 
informacij o preteklem delovanju Društva 
upokojencev v Škofji Loki za vedno izgubilo. 
Še je čas, da jih z vašo pomočjo odkrijemo! Imamo 
zavzete raziskovalke, ki so pripravljene slediti vašim 
informacijam in iztrgati pozabi pomembne dele 
naše preteklosti.  Prosimo, pokličite Jelko Mlakar na 
tel št. 031 640 162.
Veseli in hvaležni bomo za vsako uporabno 
informacijo, naše društvo pa bogatejše za novo 
odkrite dele svoje doslej neznane, a bogate 
preteklosti!  
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PREDSEDNIK Z VAMI
Besedilo in fotografija: Zlata Ramovš

OB PRAZNOVANJU 60. JUBILEJA DRUŠTVA UPOKOJENCEV SO GOVORNIKI UGOTAVLJALI, DA ORGA-
NIZACIJA IN KVALITETA DEJAVNOSTI NAŠEGA DRUŠTVA IZ LETA V LETO RASTETA. O LETOŠNJEM 
OPRAVLJENEM PROGRAMU SEM POKLEPETALA Z NAŠIM PREDSEDNIKOM MIROM DUIĆEM.

Gospod predsednik, aprila je občni zbor 
društva upokojencev sprejel program 
dela za leto 2009, v katerem ste predvideli 
prednostne projekte, ki naj bi jih izpeljali v 
letošnjem letu. Poglejmo, kaj od tega smo 
že uresničili in kako je teklo delo v letošnjem 
letu.

saj smo z njim napravili velik preboj do naših 
članov. Kvalitetne informacije, ki se pojavljajo v 
glasilu, dajejo širok vpogled v delo društva, vsem 
nam pa nov zagon za delo. Njegove ustvarjalke 
so posrečena kombinacija prostovoljk, delavk 
na terenu, novinark in slušateljic naše univerze. 
Sodijo med naše najbolj aktivne članice, ki skoraj 
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► Lahko začneva pri najvažnejši nalogi, 
ki smo si jo zastavili, torej pri prenosu 
lastništva prostorov, v katerih gostujemo. 
Župan nas je na proslavi obletnice društva 
razveselil z novico, da so se na občini 
odločili prenesti prostore na DU. Čeprav 
lastništvo med Ministrstvom za obrambo 
in občino do sedaj še ni urejeno, smo ob 
tej dobri novici začeli aktivneje načrtovati 
razširitev in preureditev naših prostorov. 
Služili nam bodo vsaj za pet let, potem pa 
naj bi se sedanja zgradba porušila, društvo 
pa bi dobilo prostore na drugi lokaciji. 
Obstaja predlog, da bi dobili svoje prostore 
v novem domu za ostarele, ne vemo pa, če 
bo ta predlog uresničljiv. 
 Drugi pereč problem je bilo slabo 
finančno stanje društva, saj smo prejšnje 
leto zaradi visoko izplačane odškodnine pristali 
v rdečih številkah. Letos je stanje boljše, saj 
bomo imeli pozitivno ničlo. Prijavili smo se na 
nov humanitarni projekt,  financiran iz evropskih 
sredstev »Preprečimo osamljenost«, ki je razširjena 
dejavnost projekta »Starejši za starejše«. Vodi 
ga Razvojna agencija Sora, sodelujemo pa mi in 
Center za socialno delo. Upamo, da pri plačilu ne 
bomo spet izigrani, saj od ZDUS-a še vedno nismo 
dobili povrnjenih sredstev za izpeljavo evropskega 
projekta okrogle mize »Sodelovanje mlade in 
srednje generacije z upokojenci« v lanskem juniju. 
Recesija se močno pozna tudi pri nas, sponzorjev 
in donatorjev skoraj ni, problem financiranja pa se 
trudimo rešiti sistemsko, mogoče skozi proračun.
Enako želimo rešiti tudi financiranje glasila, saj 
nas samo tisk štirih številk stane kar 10.000 evrov 
na leto. Obsega glasila ne želimo zmanjševati, 

vsakodnevno živijo z društvom in so večkrat 
soustvarjalke tega, o čemer pišejo.   
Skoraj edini finančno redno pokrit program je 
projekt Starejši za starejše, v okviru katerega bo ob 
koncu leta opravljenih okoli 1000 obiskov starejših 
ljudi. Veseli bi bili, če bi se vanj vključil tudi kak 
moški prostovoljec, kar bi bilo za moško populacijo 
zelo spodbudno. 
Naša univerza za tretje življenjsko obdobje z 
dobrim vodstvom in predavatelji ter zanimivimi 
izobraževalnimi programi združuje vse več 
znanja željnih slušateljev. Zavedamo se pomena 
izobraževanja, saj današnji člani društva želijo 
ostati dejavni in neodvisni, zato pa je nujno 
pridobivati nova znanja ter ohranjati in poglabljati 
že pridobljena. Tako oboroženi  bomo lahko 
dejavni člen in ne breme družbe. Imamo izkušnje, 
odgovornost, zanesljivost, smo motivirani in 

Posebno priznanje organizacijskega odbora našemu predsedniku
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vedoželjni, kar so naše prednosti, le izkoristiti jih je 
treba.  Podpiramo in bomo tudi vnaprej naklonjeni 
vsem projektom univerze, ki jih bomo lahko 
izpeljali. 
Načrtovano praznovanje 60. letnice društva smo 
obeležili z raziskovanjem naše preteklosti in  objavo 
pomembnih zgodovinskih podatkov društva v 
našem glasilu ter se s priznanji oddolžili nekaterim 
našim članom. Ostalo je še veliko takih, ki so 
zaslužni za priznanja, vendar tega v tem trenutku 
organizacijsko in finančno nismo zmogli. Oddolžili 
se jim bomo na naših naslednjih občnih zborih. 
Društvo je bogatejše za večjo in prijaznejšo 
predavalnico, ki jo je s prostovoljnim delom 
ali opremo pomagalo obnoviti 12 naših članic 
in članov. Za njihove prispevke se vsem toplo 
zahvaljujemo! Slušatelji univerze, ki jih je vsako leto 

nadaljevanje s prejšnje strani

več, imajo zdaj veliko boljše prostorske pogoje, v 
katerih je lažje delati, se izobraževati in družiti.  
 Lahko bomo razširili tudi Marinkino knjižnico, saj na 
nove knjižne omarice in police že čaka kup knjig, ki 
smo jih doslej hranili v škatlah. 
Naši člani se zelo uspešno udejstvujejo v športu, 
o čemer boste brali v posebnih člankih. Lahko pa 
povem, da smo za vodenje športnega področja 
pridobili gospoda Ivana Hafnerja, ki bo pokrival in 
organiziral športne dejavnosti ter pripravil predlog 
pravilnika o organiziranosti športa v društvu. 
Ob koncu želim, da bi naši prostovoljci še naprej 
tako zagnano in uspešno delovali v društvu, novim 
članom pa izrekam dobrodošlico. Želim vam, da 
bi med našimi aktivnostmi našli nekaj zase in se 
pridružili tistim, ki vas bodo ohranjale čile in aktivne 
še dolga leta!

Po uradnem delu proslave 
60. letnice našega društva

 je nastopil čas druženja 
in tudi 

pesem ni manjkala!
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NOTRANJA POTREBA PO GLASBI
Marinka Logar

Bil je krasen jesenski dan, ko sva se s kolegico 
odpravili na tromejo Štajerske, Dolenjske in 
Gorenjske, točneje v Križe, obiskat našo prvo 
zborovodkinjo Viko Jelen. Od Hrastnika dalje sva 
se peljali skozi gozd, ki ga imam še posebej rada, 
saj sem v mladosti večino časa preživela v njem. Ko 

povečalo. Vaje so imeli v zakajeni točilnici društva 
upokojencev, kjer jih je motilo tudi brnenje starega 
hladilnika. Kmalu je bilo delo v teh prostorih tako 
otežkočeno, da so na vse načine iskali primernejše 
prostore in trud se je poplačal. Prostor za vaje 
so dobili na sedežu Krajevne skupnosti Stara 
Loka–Podlubnik, ker je njihovim težavam prisluhnil 
tedanji predsednik KS Ernest Lotrič. Število pevcev 
je kar naraščalo.
Gospa Vika je izžarevala neskončno energijo, ki nas 
je kar potegnila vase. Iskala je vedno nove izzive in 
nas popeljala na Madžarsko v Gornji Senik, kjer smo 
bili deležni velike pozornosti.
Organizirala je nastop maškar na Mestnem trgu, ki 
so tudi odmevale med prebivalstvom, Ker je bilo 
med pevci tudi nekaj takih, ki so igrali nekatere 
instrumente, je dala pobudo za ustanovitev 
ansambla. Sami so izdelali instrument škafbas, 
zaradi katerega so se poimenovali ansambel Škaf, 
ki je dalj časa igral in zabaval ljudi v restavraciji 
Na Nam. Vika je bila nemirnega duha in je veliko 
potovala, služila in hodila v planine. Na eni takih 
poti je spoznala sedanjega moža Bojana, s katerim 
sta se odselila v Križe, kjer sta si ustvarila idiličen 
kotiček za uživanje. Nekaj časa se je še vozila v 
Škofjo Loko na vaje, kmalu pa je postalo tako delo 
pretežko zanjo in za pevce, zato je z vodenjem 
zbora prenehala koncem šolskega leta 2005. V 
Križah pa nadaljuje svoje poslanstvo - dirigiranje. 
Sedaj vodi otroški in odrasli mešani pevski zbor v 
cerkvici, ki stoji nad njeno hišo. Še vedno je polna 
igrive energije, ki ji daje moč, da premaguje vse 
tegobe, ki jo doletijo.
Poleg tega se dodatno izobražuje v dirigiranju, 
solo petju in igranju na orgle. V šolo se vozi v Celje. 
Pravi, da ima same odlične ocene. Želimo ji uspešno 
delovanje. 

sva prispeli v Križe, 
naju je Vika že čakala 
pred svojo hišo 50 
metrov pod cerkvijo. 
Odpeljala naju je v 
dnevni prostor, kjer je 
zakurila v štedilniku in 
kmalu naju je objela 
prijetna toplota, ki 
me je spominjala na 
dom. Skuhala nama 
je kavico, postregla 
s kosilom, nakar se je kolegica umaknila, da sva 
midve lahko poklepetali o začetkih, ki so bili 
pomembni za nastanek Mešanega pevskega zbora 
Vrelec.
Vika se je z Dovjega preselila v Škofjo Loko, kjer je 
kupila stanovanje v Frankovem naselju in se takoj 
vključila v cerkveni pevski zbor na Suhi. Tam je 
srečala člane Moškega pevskega zbora pri Društvu 
upokojencev Škofja Loka, ki so iskali novega 
zborovodjo, ker je dotedanji Valentin Pirc prenehal 
z delom. Ker je Vika že prej dirigirala, so jo prosili, če 
bi bila pripravljena voditi njihov pevski zbor. Vabilo 
je sprejela z veseljem, vendar ne kot zborovodkinja 
moškega pevskega zbora, pač pa mešanega. Iz 
izkušenj je vedela, da je delo z mešanim pevskim 
zborom zanimivo, bolj pestro in nenazadnje tudi 
prijetnejše. Tako se je začelo. 20. januarja leta 2000 
je bilo zbranih že nekaj pevcev, ki so nato sami 
iskali glasbene navdušence in število se je kmalu 

JANUARJA 2010 bo minilo deset let, odkar nas razveseljujejo pevci MePZ Vrelec. Jubilej 
bodo počastili s slavnostnim koncertom, ki bo 26. marca 2010. »Smo peli, pojemo in še 
bomo peli,« je njihov moto, ki ima svoje korenine  v letu 1974, ko je bil ustanovljen moški 
pevski zbor, ki ga je vodil Valentin Pirc.
V tej številki glasila, ki je posvečena 60. letnici DU Škofja Loka, bomo dali besedo 
tudi našim pevskim jubilantom in malce pokukali še v njihovo zakulisje. Časovno 
paberkovanje skozi desetletno zgodovino smo zaupali Marinki Logar.
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NADA KRAJNČAN - RAHLOČUTNA OBLIKOVALKA ZBOROVSKEGA PETJA
Marinka Logar

Bile so šolske počitnice in ker smo pevci učenci, smo 
imeli počitnice tudi mi. A kaj potem? Ostali smo 
brez zborovodje. Kako dalje? 
In tako kot prvič nas je iz zagate rešil Andrej 
Krajnik, nekdanji član Moškega pevskega zbora 
»Peter Lipar« iz Kranja, ki ga  je vodila gospa Nada 
Krajnčan. In kot vedno drži pregovor: »Kdor jezika 
špara, kruha strada,« se je odločil, da bo povprašal 
kar svojo zborovodkinjo, ki je po premisleku 
rekla:»DA«. Pritegnil jo je številčen zbor in to 
mešani. Tudi Nada, tako kot koroški skladatelj in 
zborovodja Pavle Kernjak, prisegata na lepši zven 
zbora, ki se barva z ženskimi in moškimi glasovi.
Takrat je stopila v akcijo predsednica Društva 
upokojencev Škofja Loka Mana Veble Grum. 
Vsem bivšim pevcem je poslala pristopne izjave 
za zbor, kjer je bil napisan tudi datum prvega 
srečanja. Dobili smo se v prostorih Krajevne 
skupnosti Podlubnik, kjer so nam predstavili novo 
zborovodkinjo Nado Krajnčan. Takoj smo pričeli 
z delom in že septembra pod njenim vodstvom 
nastopili na Zboru upokojencev Gorenjske, ki je bil 
ravno tisto leto v Škofji Loki. Imeli smo srečo, da nas 
je malokdo slišal, toliko ljudi, pa vsi radi klepetajo, 
mi pa smo, reveži tako malo znali. Po tem nastopu 
je bil sklican občni zbor pevcev, na katerem je bil 
imenovan drug predsednik zbora, ker se je Marija 
Debeljak tej funkciji odpovedala. 
Začela se je trnova pot, saj smo se morali vse pesmi 
naučiti na novo, po drugačnih kriterijih. 
Na začetku nam gospa Nada ni povedala, kako se je 
zgrozila, ko nas je slišala. Nikoli nam ni dala vedeti, 
kako je razočarana, saj smo peli vsak zase. Veliko 
truda je vložila v to, da nas je naučila približati 
svoj glas sosedu, da se znamo poslušati in da je 
uskladila glasove.
Dolgo je trajalo, da smo znali prisluhniti njenim 

navodilom. Ko smo peli, kar nam je duša dala, 
smo bili seveda prepričani, da vse znamo. Nismo 
pa znali pesmim z glasom dati vsebino in to je 
zborovodkinja iskala. Večkrat, ko nas je ustavila: »Ja, 

ja kaj še, tako pa že 
ne boste peli,« mi pa 
smo bili začudeni in kar 
malo prestrašeni: »Kaj 
mar res nismo dobro 
zapeli?« In tako od 
vaje do vaje. Milimeter 
za milimetrom smo 
capljali po navodilih o 
petju in zelo počasi se 
približujemo tistemu, 
čemur Nada pravi petje. 

Danes smo ji hvaležni in jo imamo neizmerno radi 
zaradi njenega poguma, vztrajnosti in volje, da 
nam na tako prijazen način skuša vcepiti v glavo, da 
je posluh dar, ki ga moramo znati uporabljati tako, 
da je vsem prijetno in da poslušalec skozi naš glas 
sliši vsebino pesmi. To je prava umetnost in tega se 
bomo naučili. Smo na dobri poti. Malo se že pozna, 
da nas vodi umetniška duša. Včasih imam občutek, 
da bi nas Nada najrajši vsakega posebej posrkala 
vase in vsakemu dala košček svojega znanja, da bi 
lažje razumel to, kar nas želi naučiti.                
Vsako leto imamo od deset do šestnajst nastopov. 
Iz leta v leto smo boljši in prispeli smo tako 
daleč, da se je naša zborovodkinja odločila, da 
posnamemo zgoščenko. Smo v največjem zagonu 
in do slavnostnega koncerta ob jubilejni 10. letnici 
obstoja zbora ne bomo več prav veliko nastopali. In 
kdaj bo slavnostni koncert? To bo  26. marca 2010, 
en dan po materinskem dnevu, ko bomo peli v čast 
vsem materam sveta.

BISERČEK Z NAŠIH VAJ
Marinka Logar

Gotovo vam je že znano, da naš pevski zbor snema zgoščenko in na enem od teh snemanj smo 
pevci, močno skoncentrirani, čakali na znak za začetek, ki ga da zborovodkinja. Takrat pa se je v 
popolni tišini zaslišal močan glas: »Jaz sem pa lačen!« Razlegel se je prešeren, sproščujoč smeh. 
Snemanje smo nadaljevali bolj sproščeno.
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JAKA NOTAR – KRONIST NAŠEGA PEVSKEGA ZBORA 
Marinka Logar

DELO KRONISTA NI NA OČEH JAVNOSTI IN SE REDKOKDAJ OMENJA,  A ZA NAS, PREDVSEM PA ZA 
NAŠE ZANAMCE, JE IZREDNO POMEMBNO.

ZA ORGANIZACIJSKE ZADEVE SKRBI PREDSEDNICA ZBORA MARINKA 
LOGAR 
Jelka Mlakar

PREDSEDNIK ZBORA PREDSTAVLJA POMEMBNO POVEZAVO MED ZBOROVODJO IN PEVCI. PRI 
MePZ VRELEC TO VLOGO OD LETA 2005 OPRAVLJA MARINKA LOGAR, PRED NJO PA STA ZA 
ORGANIZACIJSKE ZADEVE SKRBELA ANDREJ KRAJNIK IN MARIJA DEBELJAK.

O svojem delu pripoveduje takole:
»Naloge predsednice sem prevzela pred štirimi leti v 
času, ko je bil zbor brez predsednika in mirno lahko 
rečem da zato, ker  te odgovorne naloge nihče ni 
upal prevzeti.

nastopov in vse to je povezano s prevoznimi stroški. 
Ker nas je v zboru kar štirideset, težko dobimo 
primeren prostor za vaje, zato smo zelo hvaležni 
ravnatelju Osnovne šole Škofja Loka–Mesto Marku 
Primožiču, ki nam je dal na razpolago glasbeno 

Dogodke, ki se zgodijo pred letom dni, vsi zelo hitro 
pozabimo, posebno dneve in datume. Da se to ne 

razmišljanja po potrebi razkrije tudi nam pevcem.
Peti je začel jeseni leta 1996 že pri moškem 
pevskem zboru Društva upokojencev Škofja Loka. 
Že takrat je prevzel pisanje kronike, ker mu je tajnik 
moškega pevskega zbora Milan Košenina izročil vso 
dokumentacijo o zgodovini tega zbora.
Vendar Jaka ni samo kronist in pevec pri našem 
zboru, aktiven je tudi drugje. Je predsednik 
cerkvenega moškega pevskega zbora »Polde 
Polenec« v župnijski cerkvi Sv. Jakoba in nedavno 
je bil tudi vodja skupine za pripravo Škofjeloškega 
pasijona. 
Jaka pravi: »Z delom sem zadovoljen, le časa mi 
stalno primanjkuje.«

zgodi, je treba zaporedne 
dogodke, ki ne smejo 
utoniti v pozabo, skrbno 
beležiti. Na ta način 
nastaja zgodovina. 
Podatki so tako resnični 
in  postanejo pomembni, 
ko jih dajemo v javnost. 
Pri ustanavljanju 
pevskega zbora Vrelec je 
delo kronista leta 2000 
prevzel naš pevec Jaka Notar, ki skrbno beleži vse 
dogodke. Je človek globokih misli, ki svoja  bogata 

Najbolj me je skrbelo, ali bom znala 
pravilno poskrbeti za zadovoljstvo pevcev 
in zborovodkinje, primerne pogoje za vaje, 
brezhibno izpeljavo načrtovanih nastopov 
in pravilno finančno ovrednotenje naših 
potreb ter da bomo znali pridobiti sredstva 
na javnih natečajih in preko sponzorjev. 
Žal nekateri še vedno mislijo, da smo za 
petje plačani. A to ni tako, saj 70% stroškov 
krijemo pevci sami. Vsako leto se prijavimo 
na razpis za občinska sredstva za kulturo, 
ki se dodeljujejo na podlagi letnih načrtov, 
kar pomeni, da moramo redno oddajati 
tudi letna poročila. Vaje imamo enkrat 
tedensko, letno pripravimo do šestnajst 

učilnico. 
Večkrat 
gostujemo tudi 
v prostorih 
Doma Zveze 
borcev.
Kot sekcija 
ima pevski 
zbor svoja 
pravila, vendar 
niso povsem 
dodelana, 
zato bo ena 
od mojih 
prihodnjih Fo
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41 NAS JE.  NAS POZNATE PO IMENIH IN GLASOVIH?

nalog tudi priprava popravkov teh pravil.
Kaj naj rečem za konec? Rada pojem, delo 
predsednice pa je nujno, vendar ga ne opravljam 
rada, saj sem tarča raznovrstnih kritik, ker moram 
opraviti tudi kakšno neprijetno nalogo, ki pa 
je nujna, če želimo napredovati. Veliko lažje je 
hoditi samo na vaje in ne misliti na nič drugega 
kot na petje. Sproti se učim, sem pa zelo vesela,  

Nadaljevanje s prejšnje strani

da dobro sodelujeva s sedanjo  
zborovodkinjo Nado Krajnčan. 
Upam, da tudi ostali pevci 
mislijo, da bi težko dobili boljšo 
in bolj strokovno podkovano ter 
potrpežljivo spodbujevalko naših 
pevskih radosti.«

VOŠČILO

Anica in Andrej Krajnik  sta si v soboto, 21. novembra 2009 
v cerkvi Sv. Jakoba po 50-letih skupnega življenja ponovno 
obljubila večno zvestobo. Otroci so jima podarili drugo 
poročno potovanje, na katerem sta obujala lepe spomine na 
mladost.
Oba sta člana MePZ  Vrelec , zato jima pevci še posebej 
čestitamo in želimo, da preživita še veliko lepih ter zdravih let.

SOPRANI
Štefka Krmelj, 
Tončka Bogataj,
Joži Kemperle, 
Jelka Dulc, 
Mili Lavtar, 
Francka Mauser, 
Anica Krajnik, 

ALTI
Minka Bertoncelj,
Jožica Kovič,
 Karla Jemec, 
Majda Galovič, 
Kristina Kalan, 
Majda Žnidar, 
Marija Drakulič, 
Slavka Müllner, 
Zvonka Čarman, 
Ana Cegnar, 
Tončka Ravnikar, 
Katja Megušar, 
Marinka Logar, 
Vida Kunstelj, 
Neža Alič

TENORISTI
Andrej Krajnik, 
Valentin Jenko, 
Janez Bogataj, 
Anton Maršič, 
Jože Peternelj, 
Janez Radelj.

BASISTI
Albin Gaber, 
Alojz Blatnik, 
Ferdo Pozvek, 
Anton Guzelj, 
Jaka Notar, 
Josip Juraja.

Breda Fabjan, 
Marija Bertoncelj, 
Vika Rant,
Anica Ziherl, 
Joži Penko, 
Kristina Rogelj, 
Marija Debeljak.
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
DROBTINICE Z UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Borjana Koželj

V septembru 
smo poravnali 

spomladanski dolg 
in se odpravili na 

ekskurzijo v Piran in 
njegovo zaledje. Kljub 
deževnemu vremenu 

smo odnesli lepe 
vtise. 

►

▲ Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, 
katere član smo tudi mi, je dobila na Festivalu za 
tretje življenjsko obdobje stojnico. Prvi dan se je 
na teh panojih predstavila univerza iz Žalca, drugi 
dan je bil rezerviran za našo univerzo, tretji pa za 
ljubljansko. Mi smo svoj dan dobro izkoristili.

Sodelovanje z Ljudsko univerzo Škofja Loka se 
poglablja. V zadnjih dveh mesecih smo izpeljali 
vrsto študijskih krožkov z naslovom »Veščine 
javnega nastopanja« in » Osebnostna rast«. 
Teh študijskih krožkov so se z velikim veseljem 
udeležile skoraj vse prostovoljke, ki delajo v našem 
društvu upokojencev.
◄

Istočasno je v Bovcu potekalo zborovanje 
Slovenskega muzejskega društva, kjer je bilo 
govora tudi o prostovoljnih kulturnih mediatorjih v 
muzeju. Kustosinja Mira Kalan in Borjana Koželj sta 
predstavili delo prostovoljcev v Loškem muzeju.

▲ S prostovoljnim delom in prispevki smo uredili 
večnamenski prostor, kjer teče delo študijskih 
krožkov in domuje Marinkina knjižnica.
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Na krožku »Veščine javnega nastopanja«

Tonina hiša
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V petek 13. novembra sva bili z Nevenko Mandić Orehek na 
sestanku v Ljubljani.
Enkrat ali dvakrat v letu se udeležimo sestanka vodij univerz, 
ki jih je po Sloveniji že kar 39, in Sveta slovenskih univerz. 
Tu vedno zvemo veliko zanimivega, novega. Dobimo ideje 
za naše delo in potrditev, da smo na pravi poti. Pomembna 
misel tokratnega srečanja je bila: za izobraževanje ni 
pomembno, koliko smo stari, ampak je pomembna želja 
po izobraževanju, kakšne imamo dolgoročne načrte, 
kakšne so naše izkušnje, ali nas bližnji pri izobraževanju 
podpirajo in drugo. Tudi na  naši univerzi skupina študentov 
ni homogena. Smo različnih generacij, interesov, različne 
izobrazbe in poklicev, skupna pa je želja po izobraževanju, ki 
postaja naš način življenja.

Članice krožka »Oblikovanje gline« 
smo med krompirjevimi počitnicami 
sodelovale v delavnici LAS – lokalna 
akcijske skupine, ki je županovo 
posvetovalno telo za preprečevanje 
zasvojenosti. Skupina deluje 
preventivno in v ta okvir sodi tudi 
medgeneracijsko povezovanje .

Dobili smo pomoč.
Svojo delovno prakso je v naši univerzi 
opravila Katja Zupančič iz Žirov, študentka 
tretjega letnika na Filozofski fakulteti, smer 

Naša članica in prostovoljka 
Marta Satler je kot članica 

Društva Ediris Slovenije, 
s projektom Sposobnost 

branja – okno do znanja, 
dva meseca  v Ugandi 

navduševala otroke. Na 
svojem predavanju ob čaju 

je navdušila tudi nas.
           ►

Fo
to

: N
ev

en
ka

 M
an

di
ć

Fo
to

: Z
la

ta
 R

am
ov

š

Fo
to

: K
at

ja
 G

al
of

Fo
to

: N
ev

en
ka

 M
an

di
ć

Članice krožka »Oblikovanje gline« so razstavljale 
tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v 
Cankarjevem domu.Sonja Dolinar najraje izdeluje nakit

Nadaljevanje s prejšnje strani

andragogika. 
Spoznala je 
naše delo 
in med nas 
prinesla 
mladostno 
svežino.
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NASVETI ZA BRANJE
Marija Draškovič                               
                                  
 MI SMO VAM PRIŠLI PRED VRATA,
                                 DE BILA BI BOŽJA ZLATA…
Tako pojejo koledniki, ko za božič in novo leto hodijo po vasi od hiše do hiše,  voščijo za praznike in prosijo 
darove. Mesec december je čas praznovanj, čas, ko se v veseli družbi veselimo ali pa smo tudi žalostni, če 
smo sami. V naši knjižnici imamo dve knjigi, ki sta povezani s temi prazniki.

MALCOLM HILLER: BOŽIČ 

V uvodu avtor ugotavlja, da je božič najprivlačnejši praznik leta zato, ker ima 
tri prečudovite značilnosti, dajanje in prejemanje daril, izdelovanje prelepih 
okraskov in pripravljanje okusnih jedi. Pisatelj je knjigo razdelil na poglavja 
Zgodnje priprave, Odštevanje do božiča, V zadnjem trenutku. V okviru teh 
poglavij opisuje okraševanje, pripravljanje jedi  in daje navodila za izdelovanje 
darov. Za vse izdelke uporablja naravne sestavine, kot so sadje, zelenjava, 
papir in podobno. Knjiga vsebuje kratka navodila in lepe fotografije. Z 
božičnimi venčki smo naša stanovanja že okrasili, postavljanje božične jelke, 
priprava jedi za božič  in drugo nas še čaka. Pri tem nam bo pomagala ta 
knjiga. 

NIKO KURET:  PRAZNIČNO LETO 
SLOVENCEV
Zbirka je izšla pri Mohorjevi družbi v Celju, 
je pa tudi ponatisnjena. Avtor izhaja iz 
predkrščanske dediščine in se posveti 
šegam, navadam in kmečkim opravilom vseh 
slovenskih pokrajin. V uvodu navaja, da so 
praznični časi in prazniki s svojimi šegami 
mejniki v ljudskem življenju in da šege 
pričajo o ustvarjalnosti vsakega naroda. Delo 
je pisano v razumljivem jeziku, navedeni so 
podatki in spomini. Pri praznovanju božiča 
in novega leta piše tudi o koledovanju. 
Koledniki se preoblečejo v svete tri kralje in 
hodijo po vaseh, pojejo ter zbirajo darove za 
revne družine z otroki. Naj navedem nekaj 
koledniških pesmi:

Skupaj s koledniki vam za praznike 
voščimo veliko veselja in vse lepo.

MARINKINA KNJIŽNICA  je odprta 
vsak ponedeljek od 14.30 do 16.30 in 
vsako sredo in petek od 11. do 13. ure.    
Vabljeni!

Koledva moledva:               
ano šnito potic,                               
sežite na polico                     
po eno klobasico,                  
prerežte jo na dvoje, 
dajte men oboje!  

Mi vam vošmo novo leto,  
novo leto narpoprej,
ker je Jezus v štalci rojen, 
ravn nocoj je rojstni dan. 

Pastirci, kam tečete?
Jaz tudi z vami grem!
Jaz mislim, da rečete,
da greste v mesto Betlehem.

Mi smo sveti trije kralji,
Gašper, Miha, Boltežar.
Prosimo vas, da bi dali
Detetu svoj skromni dar.

Pastirci, kam tečete?
Jaz tudi z vami grem!
Jaz mislim, da rečete,
da greste v mesto Betlehem.
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DOLGO, DOLGO ŽIVLJENJE
DEVETDESET LET DUŠANA GVARDJANČIČA
Nadja Podgoršek

KO PRIVREJO NA DAN SPOMINI, SE NJEGOVA ŽIVLJENJSKA ZGODBA BERE KOT ZANIMIV ROMAN, V 
KATEREM SE PREPLETAJO NJEGOVA OSEBNA DOŽIVETJA IN DRUŽBENE RAZMERE, KI SO VPLIVALE 
NA NJEGOVO ŽIVLJENJSKO POT. KO DANES PODOŽIVLJA SVOJIH DEVETDESET LET, GA VEDNO 
ZNOVA RAZVEDRI MISEL, DA JE GLASBA POVEZOVALA NJEGA IN NJEGOVE NAJBLIŽJE, ODKAR 
POMNI.

»Rodil sem se 5. septembra 1919 v Svetni vasi v 
Rožni dolini na Koroškem. Oče je bil železničar in ko 

kmetijah od Osolnika preko Sv. Andreja do 
Volbenka in celo do Davče. Pri vsaki kmetiji so 
se ustavili za nekaj dni, pomagali pri kmečkih 
opravilih, večinoma pa igrali za razvedrilo, saj deklet 
ni manjkalo. Včasih so za plačilo dobili tudi kakšen 
kilogram moke, klobaso, ajdovo moko, ješprenj in še 
kaj drugega. Vse to so prinesli domov.
Leta 1948 smo ustanovili glasbeno skupino Jazz 
Žaba, ki je štela osem članov. Jaz sem lahko igral 
harmoniko, kitaro ali trobento. V tistem času je 
bilo kulturno življenje zelo živahno. V zadružnih 
domovih so prirejali ljudske igre. Po končanih 
predstavah smo igrali mladini za ples. Nekajkrat 
na teden smo se fantje zbrali pod Kozinovo lipo in 
peli pozno v noč. Včasih smo tudi malo ponagajali 

Foto: osebni arhiv
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Glasbena skupina Jazz Žaba

je po plebiscitu Koroška 
pripadla Avstriji, se je 
odločil, da se z družino 
preseli na Hrušico pri 
Jesenicah, kasneje pa 
smo se preselili v Reteče 
pri Škofji Loki, kjer je  
služboval kot progovni 
čuvaj. Imel sem dve 
sestri in dva brata. S 16. 
leti sem postal mizarski 

vajenec v tovarni pohištva pri mojstru Antonu 
Zalokarju v Šentvidu nad Ljubljano.
Bilo nas je devet vajencev in dvaindvajset 
pomočnikov. Čez teden smo štirje vajenci stanovali 
kar v ločeni hiši, ki je bila mojstrova last. Najmlajši 
vajenec je moral vsako soboto poribati tla, vsak od 
nas pa je moral vsako jutro pospraviti svojo posteljo. 
Takrat nikomur še na misel ni prišlo, da bi ugovarjal 
mojstru. Učna doba je trajala tri leta in pol. Plačo 
smo dobivali vsak teden. Delovni dan za vajence 
se je začel ob 6. uri, ko smo morali vstati in zakuriti 
velik štedilnik, da se je lepilo pogrelo. Ob 7. uri so 
prišli še pomočniki in delali smo do 12.ure. Eno uro 
smo imeli prosto za kosilo, nato pa smo delali do 17. 
ure. Po končanem delu smo morali vajenci temeljito 
pospraviti delavnico. Hrana je bila odlična in obilna. 
Za kosilo smo dobili celo meseno klobaso, juho, 
pražen krompir, potico, jabolčni zavitek in še druge 
dobrote. Kruh so dvakrat tedensko pekli pri mojstru 
doma.
Pred drugo svetovno vojno je bila brezposelnost 
zelo velika. Mladi ljudje niso dobili zaposlitve, zato 
so se morali znajti vsak po svoje, da so preživeli. 
Brat Herman je imel diatonično harmoniko, jaz 
kitaro, brat Stojan pa berdo. Vsi smo bili samouki 
z odličnim posluhom in smo se na inštrumente 
naučili igrati kar sami. Tako je Herman s še nekaj 
fanti, ki so tudi igrali na kakšen inštrument, odšel 
jeseni in pozimi večkrat na »rajžo« po hribovskih 

dekletom in igrali pod okni, kjer so spale.
Po koncu vojne je bilo dela povsod dovolj. Nekaj 
časa sem še delal pri obnovi porušene domovine. 
Leta 1947 sem se vpisal na delovodsko šolo v 
TSŠ v Ljubljani in jo tudi uspešno zaključil. Takoj 
sem dobil službo na Glavni direkciji za lesno 
predelavo na Ministrstvu za lesno industrijo, ki 
se je po letu 1950 reformirala. Ustanovila so se 
trgovska podjetja. Mene pisarniško delo ni nikoli 
veselilo, saj sem bil operativec. Takrat sem preko 
Direkcije za lesno predelavo sodeloval pri gradnji 
in tehnologiji tovarne Meblo v Novi Gorici. Še 
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danes imam spravljen elaborat za reorganizacijo 
tovarne pohištva Marles v Mariboru, kjer sem 
zaradi  uspešnega dvakratnega povečanja mesečne 
proizvodnje prejel lepo nagrado. 
 Leta 1952 sem dobil službo pri gradbenem 
podjetju Gradis, od leta 1956 pa sem bil šest let 
samostojni obrtnik. Takratna oblast privatizaciji ni 
bila naklonjena, davki so bili zelo visoki, zato sem se 
zaposlil v tovarni Slovenijales v Medvodah.
Z ženo Milko sem se poročil leta 1948. Imela sva pet 
otrok, ki so kmalu odrasli, se izšolali in si ustvarili 
svoje družine. Ostala sva  sama z najmlajšim sinom 
Robertom, ki pa je bil bolan in je leta 2001 umrl. Tri 
leta kasneje mi je umrla še žena.
Tako sem ostal sam, nekoliko osamljen s pokojnino, 

ki nekako zadostuje za preživetje. Sem razmeroma 
zdrav, sam si kuham, perem in gospodinjim, kot 
najbolje znam. Kolikor se da skrbim za svoje zdravje, 
še vedno vozim avto.
Od nekdaj sem imel rad svoj osnovni poklic. 
Vseskozi mi je poleg službe pomagal preživeti 
številno družino. Še danes kdaj pa kdaj naredim 
kakšno malenkost. Tudi od glasbe se nisem nikoli 
ločil. Spominjam se večerov, ko smo v krogu 
družine sedeli v kuhinji. Jaz sem igral na klavirsko 
harmoniko, žena in otroci pa so peli. Žena je še kot 
dekle rada prepevala in tudi otroke je učila peti. 
Kasneje so trije igrali na tamburice pri tamburaškem 
zboru v Retečah in tako smo imeli doma svoj mali 
orkester.«

BISERNA POROKA

Franc ZIHERL s Poljanske ceste v Škofji Loki je septembra 
letos praznoval častitljivih devetdeset let. 14. novembra 
pa sta z ženo Rezko v cerkvi Svetega Jakoba v Škofji 
Loki, kjer sta se poročila pred šestdesetimi leti, obnovila 
zakonsko obljubo. Praznovala sta nič manj kot BISERNO 
poroko. Z domačimi in sorodniki sta proslavljala v 
gostišču na Svetem Andreju, kamor so povabili tudi 
župnika.
Rezka in Franc imata dva otroka. Hči Mojca in sin Franci 
sta starša razveselila vsak s tremi hčerami, torej imata 
Ziherlova šest vnukinj in tudi že šest pravnukov (dečke 
in deklice), sedmi pa je že na poti.
Živita v svoji hiši in poskrbita zase ter še vedno vsak 
dan hodita na sprehode v okolico. Veselita se obiskov 
svojih najdražjih in hvaležna sta svojima otrokoma za 

vso pomoč, ki jo dobita, kadar jo rabita, saj 
avtomobila ne vozita več.
Iskrene čestitke za vajin praznik in še dolgo se 
sprehajajta v naravi!

ČESTITKA

Minilo je že sto let, odkar je MARTIN KOŠIR 
s Poljanske ceste v Škofji Loki stopil na vlak življenja.

Vaš jubilej naj bo le križišče, kjer na vseh poteh 
vas sreča išče.

Vse najboljše vam želijo člani 
društva upokojencev Škofja Loka.
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SEZONA DOBRIH REZULTATOV
Ivan Hafner

Z otvoritveno slovesnostjo so se 18. 9. 2009 v 
Hrastnici pričele 29. MŠI. Prva disciplina je bila 
kolesarjenje. Naša prva moška ekipa je v močni 
konkurenci 16 ekip zasedla odlično 8. mesto, 
druga ekipa pa 16. mesto. Tudi ženske so se dobro 
odrezale, saj je bila med 7 ekipami naša prva ekipa 
peta, druga ekipa pa sedma.
V najstarejši kategoriji posamičnega 
medobčinskega prvenstva nad 60 let je med 
moškimi zmagal naš član Jože Gaber, srebrn je bil 
naš znani kolesar Drago Frelih, bron pa je osvojil 
Niko Mesec. Pri ženskah je v najstarejši kategoriji 
nad 50 let zmagala naša članica Milena Gaber, bron 
pa je osvojila naša Urška Bizjak. Pohvalo zasluži 
številna udeležba naših članov, tako pri moških in še 
bolj pri ženskah.
V tenisu nam tudi letos ni uspelo sestaviti ženske 
ekipe, moška ekipa je po nesrečnem žrebu zasedla 
zadnje, osmo mesto.
V orientacijskem teku smo imeli eno moško ekipo, 
ki je med štirimi ekipami osvojila tretje mesto. Poleg 
tega nam je uspelo sestaviti dve ženski ekipi, ki 
pa sta bili žal edini. Ekipi sta osvojili dva čudovita 
pokala, a žal nobene točke za ekipno uvrstitev.
V krosu nam je prvič v zgodovini uspelo sestaviti 
ekipo tekačic, ki so tudi dobro branile klubske 
barve. Med petimi ekipami so osvojile tretje mesto. 
V posamični konkurenci so na medobčinskem 
prvenstvu najstarejše kategorije nad 45 let osvojile 
naslednja mesta: Urška Bizjak je bila tretja, bronasta, 
Zdenka Gaber četrta in Ana Jugovic peta. Vsem 
čestitamo, še posebno za korajžo!
Moški tekači so med devetimi ekipami zasedli osmo 
mesto, med posamezniki pa je bil v najstarejši 
kategoriji nad 50 let odličen drugi Srečo Pirman. 
Drago Frelih je osvojil bron, peti je bil Miro Pintar.
V plavanju smo s težavo sestavili moško ekipo, s 
tem da je zadnji hip vskočil novi član DU.
Med štirimi ekipami smo bili zadnji. Naš novi član 
Lojze Homan je bil v posamični konkurenci v 
najstarejši kategoriji nad 50 let tretji.
Ženska ekipa ni nastopila v polni sestavi, udeležba 
je bila tako skromna, da se rezultat ne točkuje za 
MŠI, čeprav sta plavalki osvojili lep pokal in je Mojca 
Rant odnesla domov zlato kolajno, Stanka Perne pa 
srebrno. 
Kegljanje moških ekip je bilo dokaj številno, 
nastopilo je 15 ekip. Nastopili smo z dvema 

ekipama, ki sta bili zelo izenačeni. II. ekipa je zasedla 
sedmo mesto, I. ekipa pa osmo mesto.
Tudi v ženski konkurenci smo nastopili z dvema 
ekipama. Odlično drugo mesto je zasedla naša prva 
ekipa Oblak, Gaber.
V balinanju smo tudi zelo uspešni. 
Naše upokojenke so bile odlične. Med osmimi 
ekipami so nastopile kar tri ekipe našega društva 
in se izvrstno odrezale. Zmagala je naša I. ekipa, 
ki jo sestavljajo Ivanka Prezelj, Anica Košir, Marica 
Jesenovec, tretje mesto je zasedla III. ekipa, peta pa 
je bila  II. ekipa.
Moški so nastopili z dvema ekipama. Naša II. ekipa 
v sestavi: Peter Zakotnik, Pavle Stanovnik, Sandi 
Simonšek, Marjan Peternel in Andrej Jesenko je 
zasedla drugo mesto, I. ekipa v sestavi: Ivan Grohar, 
Ivan Breznik, Peter Finžgar, Miro Kejžar in Brane 
Kalan pa šesto. 
V namiznem tenisu je v moškim konkurenci 
nastopilo pet ekip, od tega dve naši, ki sta se dobro 
odrezali. I. ekipa je osvojila srebro, II. ekipa pa bron.
V ženski konkurenci so nastopile tri ekipe. V hudih 
in izenačenih borbah so naše pinkponkašice Urška 
Bizjak, Minka Bertoncelj in Tončka Celar zmagale in 
osvojile največji pokal, za kar jim čestitamo. Zaradi 
premajhnega števila ekip se ta panoga ne točkuje.
V badmintonu je moška ekipa zaradi poškodbe 
enega od članov nastopila v mešani zasedbi. Med 
desetimi ekipami je zasedla deveto mesto. Naše 
upokojenke so bile četrte.
Streljanje se je končalo z zmagoslavjem naših ekip. 
Pri moških sta med desetimi ekipami naši zasedli 
prvo in drugo mesto, med štirimi ekipami pa je 
zmagala tudi ženska ekipa..
V posamični  moški konkurenci so v najstarejši 
kategoriji nad 50 let zmagali naši stari strelski asi. 
Janko Demšar je bil prvi pred Pavletom Jerebom in 
Henrikom Peterneljem. Pri ženskah so v kategoriji 
nad 40 let prav tako slavile naše strelke. Zmagala 
je Ivanka Prezelj pred Francko Demšar in Nevenko 
Mandić. Celotni ekipi iskreno čestitamo.
V šahu je v šibki konkurenci štirih ekip naša dosegla 
pričakovano drugo mesto.
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PRVENSTVO DU GORENJSKE REGIJE V PLAVANJU
Ivan Hafner

Prvenstvo je bilo 26. septembra v 
olimpijskem bazenu v Radovljici. Ob lepi 
udeležbi in odlični organizaciji so nastopili 
plavalci in plavalke kar enajstih društev 
upokojencev, ki so se borili tako za 
klubske kakor tudi za posamične lovorike. 
V prijavnem roku sem dobil zagotovilo 
štirih plavalcev in treh plavalk, da se bodo 

udeležili prvenstva, tako sem prijavil  sedem plavalcev.
V zadnjih dneh oz. do zadnje ure pred odhodom so deževale 
odpovedi in končno sva na prizorišče pribrzela dva !!! 
plavalca, Permetova Stanka in moja malenkost – Hafnerjev 
Ivan. Kljub temu nisva odnehala! Stanka je nastopila v 
dveh disciplinah, sam pa sem se prijavil v vseh treh možnih 
disciplinah. Stanka je bila na 100 m prosto med desetimi 
plavalkami odlična četrta in med enajstimi plavalkami na 
50 m prsno peta. Sam sem v svoji starostni kategoriji v moji 
nepriljubljeni disciplini 50 m prsno za  0,13 sek. zgrešil bron 
in bil četrti. V šprintu na 50 m prosto sem postal gorenjski 
vice prvak, saj sem za zlatom zaostal le za 0,47 sek.
V najdaljši disciplini 100 m prosto pa mi je še enkrat uspel 
dober zaveslaj, saj sem s prednostjo 2,73 sek. postal prvak 
Gorenjske.
Tako solidni plasmaji naju obeh – samo dveh – so nama 
končno navrgli še odlično ekipno peto mesto med enajstimi 
društvi. V polni postavi bi se borili za sam klubski vrh na 
Gorenjskem. Tako pa je v zelo izenačeni borbi zmagal vedno 
plavalno močni Kranj pred enako močno Radovljico.

DRŽAVNO PRVENSTVO KEGLJAČEV DU SLOVENIJE
Ivan Hafner

Prvič po dolgem obdobju so nastopili pogoji, da 
so kegljači lahko organizirali državno prvenstvo, 
tako ekipno kot posamično. To prvenstvo sta 30. 
septembra na osemsteznem kegljišču v Kranju  
organizirala ZDUS Gorenjske in DU Kranj. Naša 
moška ekipa, prvak Gorenjske za leto 2009, je 
nastopila med 11 najboljšimi ekipami DU Slovenije. 

Žal fantje niso imeli svojega dne in so bili skromni 
enajsti. Zmagali so kegljači upokojenci z Raven na 
Koroškem pred upokojenci iz Postojne. Potrebno 
je poudariti, da so v obeh ekipah nastopali tudi 
tekmovalci, ki so še vedno aktivni v prvoligaških 
ekipah. Naša ženska ekipa ni nastopila,  saj se ni 
uvrstila na državno prvenstvo.

PIKADO IN ZAKLJUČEK MŠI 2009
Nevenka Mandić Orehek

Zadnji tekmovanji v okviru 29. medobčinskih 
športnih iger sta bili v pikadu.
Moška ekipa je izmed 10 ekip dosegla 7. mesto. 
Puščice so metali Adi Kočar, Janko Platiša in France 
Prezelj.
Naši upokojenci so tako zaključili MŠI z odličnim 
vseekipnim drugim mestom za Domelom in pred 
ZRŠ (Zavod, Radio, Šole). Tekmovali so člani iz 34 
delovnih organizacij in društev.

Naša prva ženska ekipa Julija Jenko, Ivanka Prezelj 
in Marija Marinšek nam je s prvim mestom izmed 
10 ekip priborila tudi pokal za vseekipno prvo 
mesto med 18 ženskimi ekipami. Druga ekipa  
Tončka Dolinar, Katja Galof in Nevenka Mandić je 
bila 9.
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SPOMINSKI BALINARSKI TURNIR
Majda Bernard

Članice ženske balinarske sekcije pri DU Škofja Loka 
smo letos 19. septembra na Trati organizirale turnir 
v spomin na umrle dolgoletne balinarke Lojzko 
Kavčič, Zofko Pagon, Justo Ilovar, Slavko Trebše, 
Mimi Žbontar in Tilko Oblak. Z njimi se je žensko 
balinanje v našem društvu pravzaprav začelo. Bile 
so dobre tekmovalke in hkrati izjemno družabne.
Na turnirju so sodelovale tudi ekipe društev 
upokojencev Kamnik, Mengeš, Jesenice, Podnart, 
Gameljne in Ljubljana-Bičevje. Z njimi se srečujemo 

že vrsto let, z nekaterimi že več kot deset. Srečanje 
je potekalo v pravem tekmovalnem duhu, 
gostiteljice pa smo poskrbele tudi za družabnost in 
organizirale celo srečelov.
Največ točk je dosegla Ivanka Prezelj. Rezultati 
tekmovanja so naslednji:
Prvo mesto so dosegle naše tekmovalke Ivanka 
Prezelj, Anica Košir, Marica Sorčan in Minka Ažbe. 
To je skupina trenutno najboljših balinark tudi na 
vseh drugih tekmovanjih.

DRŽAVNO PRVENSTVO ZDUS V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO
Nevenka Mandić Orehek

V petek, 9. oktobra smo se strelke in strelci DU 
Škofja Loka udeležili državnega prvenstva na 
Ptuju, ki ga je organiziralo tamkajšnje društvo 
upokojencev. Sodelovalo je 12 moških  in 6 ženskih 
ekip. Naša moška ekipa je osvojila prvo mesto 
pred DU Maksa Perca Ljubljana in DU Ljubečna. 
Ženska ekipa je bila tretja za DU Vrbje in DU Novo 
mesto. 
Pri posameznikih sem med 24 tekmovalkami 
osvojila 3. mesto, Julija Jenko je bila 8., Francka 
Demšar Mesec 12. in Ivanka Prezelj 14..
Pri moških je med 50 tekmovalci Janko Demšar 
osvojil 5. mesto, Pavle Jereb 11., Franc Prezelj 19. in 
Milenko Štimac 22. mesto.
Po skupnem kosilu, razglasitvi rezultatov in 
podelitvi pokalov so nas gostitelji povabili na voden 
ogled Ptujskega muzeja in vinske kleti na gradu. 

V poznih popoldanskih urah nas je naš Adi Kočar 
varno popeljal proti domu.

Drugo mesto so osvojile 
članice DU Mengeš.
Tretje mesto so zasedle 
naše mlajše članice Nevenka 
Mandić Orehek, Smiljana 
Oblak, Tončka Dolinar in Vera 
Hartman.
Ostale ekipe so se zvrstile 
takole: 4. mesto DU Kamnik, 5. 
DU Jesenice, 6. DU Gameljne, 
7. DU Ljubljana- Bičevje, 8. DU 
Podnart.
Poslovili smo se s pozdravom 
– nasvidenje.
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PROGRAM IZLETOV, PRIREDITEV IN AKCIJ DU
JANUAR – DECEMBER 2010

10.  2.  Hotel Delfin, Izola
24.  2.  Hotel Delfin, Izola 
17.  3.  Terme Topolšica
24.  3.  Zbor članov DU
31.  3.  Po poteh kulturne dediščine
14.  4.  Novo mesto
12.  5.  Repen – Miramar – Devin (Italija)
26.  5.  Mokrice
23.  6.  Piknik
  7.  7.   Rezija – Venzone (Italija)
  7.  7.   Debeli Rtič

14.  7.   Debeli Rtič
21.  7.   Debeli Rtič
28.  7.   Debeli Rtič
 4.   8.   Debeli Rtič
11.  8.  Debeli Rtič
  2.   9.   Srečanje upokojencev Gorenjske
16.   9.  Jeruzalem - Ormož
  6. 10.  Terme Olimlje
27. 10. Terme Topolšica
10. 11. Martinovanje

Že tretje leto v sodelovanju s turistično agencijo Relax načrtujemo v predsezoni v juniju 2010 skupinsko 
letovanje na morju.  Ker katalog še ni pripravljen, redno spremljajte objave.

PLANINSKI IZLETI
  9.  1.    Po poti slovenskega tolarja
18.  2.  Hotovlje – Bukov vrh – Pasja ravan
25.  2.  Pliskina pot - Pliskovica
18.  3.  Rudnica nad Bohinjem
  1.  4.    Po obronkih Bizeljskega
15.  4.  Boč
29.  4.  Matajur
13.  5.  Kamniški vrh
27.  5.  Struška - Golica
10.  6.  Črna prst
24.  6.  Vršič na Belim potokom
  8.  7.   Rudno polje – Viševnik – Lipanca

22.  7.  Bohinjski Stogi
  5.  8.   Ojstrica ali Lučki dedec
19.  8.  Hudičev graben – Celjska koča - Grmada
  2.  9.   Planina Korošica – Ljubeljska Baba
16.  9.  Gartnerkofel (Avstrija)
30.  9.  Soriška planina – Ratitovec
14. 10. Zidani most – Kopitnik – Gore- vlak
28. 10. Macelj- Trakoščan
11. 11. Skala - Žiče
25. 11.  Krščičevec nad Pivko
  9. 12.  Zaključni izlet v neznano

POHODNI IZLETI
23.  2.   Pohod po Sorškem polju
  9.  3.   Rašica – Dobeno – Mengeška koča
13.  4.   Pot kulturne dediščine
27.  4.   Šmarješke toplice - Koglo
11.  5.   Golte – pešpot po Golteh
  1.  6.   Okrog Bohinjskega jezera
22.  6.   Bornova pot - Ljubelj

13.  7.   Vodiška planina
27.  7.   Pokljuška pot – soteska Ribščice
10.  8.   Krvavec – Veliki zvoh
31.  8.   Škocjanske jame
14.  9.   Selca – Kropa – ogled muzeja
  5. 10.  Kosmačeva učna pot – Dolenja Trebuša
26. 10. Idrija – Antonov rov – Divje jezero 
  9. 11.  V neznano

Izlete bomo organizirali tako kot doslej:
- planinski ob četrtkih, informacije Nežka Trampuš  04 518 52 04 ; 041 22 52 26 ali

Martina Eržen 04 512 18 09, 041 831 064,
- pohodni ob torkih, informacije Matevž Trilar 04 512 27 24,
- vsi ostali izleti bodo večinoma ob sredah, informacije Cveta Škopelja 04 512 06 64; 040 22 66 67,
- informacije o obisku gledaliških predstav, ki jih v letnem načrtu ni mogoče predvideti, dobite pri 

Jelki Dolinar, tel. 041 801 980 ali 04 513 44 99,
- planinski in pohodni izleti bodo prilagojeni vremenskim razmeram. Vsaka posamezna akcija bo 

objavljena na oglasni deski v prostorih društva.
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PLANINSKO PRAZNOVANJE
Maruša Mohorič

Vabilo na zaključno slovesnost planinskih 
pohodov V NEZNANO, na rojstni dan našega 
pesnika Prešerna, je obetalo dobri dve uri 
hoje, imeli pa smo tudi možnost avtobusnega 
prevoza na cilj praznovanja. Odločila sem se za 
daljšo varianto, ker je pomenila pristnejši stik z 
udeleženci.
Na jutranjem zboru v vojašnici se je zbrala 
nepregledna množica znanih in neznanih 

še dolgo hodili in se družili, saj ljudem to zelo veliko 
pomeni. 
Jože Stanonik je Nežki čestital za 70. rojstni dan in 
pomembno obletnico, Cveta Škopelja je pozdravila 
udeležence v imenu Društva upokojencev Škofja 
Loka, vodnica Slavica Laznik je pohvalila celotno 
ekipo in vse planince, Martina Eržen pa je napravila 
celotno poročilo o udeležencih na letošnjih 
pohodih (1155 in današnjih 107). Najbolj vztrajni 
so prejeli skromna darila. Vodnica Dragica Gartner 
se je zahvalila za prijetno druženje z vsemi planinci 
in poudarila veselje, da je lahko njihova prijateljica 
in vodnica. Janez Demšar je vsem štirim vodnicam 
prinesel vrtnice! Tradicija!
Po obilnem kosilu in glasbenih vložkih ansambla 
PIKOLO (Franc Demšar in Nande Burnik) se je 
program nadaljeval s prikazom fotografij z vseh 
pohodov v letu 2009, ki ga je pripravila Slavica 
Laznik, potem pa je bil na vrsti drugi polčas, ki ga 
je s prijaznimi besedami zahvale Nežki in drugim 
vodnicam začel Rafael Kavčič. Poudaril je, da so 
četrtkova srečanja v veselje vsem in tudi dejstvo, da 
udeleženci sčasoma postanejo znanci in prijatelji, 
ki poklepetajo, kadar se srečajo na cesti ali v mestu. 
Nežka je prejela darila za rojstni dan in v zahvalo za 
vodenje, prav tako tudi štiriperesna deteljica, ostale 
vodnice. Zelo čustveno zahvalo Nežki je napisala 
Mira Kofler (Tebi, Nežka, za prvih 70 let! Hvala za 
videno in doživeto.).
Različne generacije, veliko prijaznih besed in dobrih 
želja, pričakovanj, načrtov, vse to in še več so naši 
planinci; znanci, prijatelji, sopotniki, zakonski pari, 
malo mlajši in malo starejši, pa zelo veliko dobre 
volje in vedoželjnosti.
Naj se vam želje po še dolgoletnem druženju 
uresničijo in bodite tudi v prihodnje velika, srečna in 
vesela druščina!
Druženje z vami mi je bilo v posebno zadovoljstvo.

Glavna organizatorka Nežka Trampuš je pozdravila 
vse udeležence in goste, poudarila Julijine 
zasluge za začetke planinske sekcije, se zahvalila 
za pomoč Jožetu Stanoniku iz PD Škofja Loka, 
pa Milanu Čeliku iz PD Besnica, vsem vodnicam 
in udeležencem, tako sedanjim kot tistim, ki so 
skupino zaradi različnih razlogov zapustili. Poudarila 
je, da je zadovoljna z uspešnostjo skupine in tudi 
ponosna na svoje dolgoletno dobro sodelovanje z 
vsemi udeleženci. Izrazila je tudi željo, da bi lahko 

obrazov, vsi pa so bili veseli in nasmejani v velikem 
pričakovanju presenečenj, ki so jih sposobni 
pripraviti vodniki, v našem primeru pa vodnice 
pohodov.
Sprehodili smo se skozi Groharjevo naselje in Staro 
Loko, mimo novega  vrtca v Podlubniku, čez most v 
Vincarje, mimo Marijinega brezna v meglo okrog in 
okrog, pa malo v hrib in malce po ravnem in že smo 
bili v Podpulfrci, od tam pa v Bodovlje in naprej po 
poteh, ki smo jih mnogi prehodili prvič v življenju. 
Bilo je jasno, da gremo na Sv. Andreja in ko smo 
prišli do cerkve, smo uživali v pogledu na zasnežene 
vršace, pod nami pa morje megle.
Naključje je hotelo, da je avtobus pripeljal nekatere 
planince prav takrat, ko smo prispeli pešci in 
program se je lahko začel.
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GREMO NA POT GREMO NA POT
POHODNIŠKIH PET LET
Maruša Mohorič

Leto 2009 je za naše društvo zelo 
pomembno, saj praznujemo več 
obletnic (planinci, Univerza, društvo, 
pohodniki), zato radi s ponosom 
povemo, da je bogato.
V marcu leta 2004 je bila na pobudo 
bivše predsednice Mane Veble 
Grum ustanovljena pohodniška 
skupina, vodenje pa sta prevzela 
zakonca Slavka in Frenk Müllner, 
njun pomočnik je bil Matevž Trilar, 
na pomoč pa naj bi priskočila tudi 
Nežka Trampuš, vodja planincev, 
saj je imela že precej izkušenj. 
Cilj skupine je bil osvojitev Loške 
planinske poti.
Mana je omenila, da je bila želja po 
novi skupini velika, odgovornost za 
prevzem pa tudi, saj ni enostavno 
nagovoriti ljudi, da bi vodili. Poleg tega za take 
podvige moraš nameniti tudi dosti svojega časa.
Zakonca Müllner  sta organizirala nekaj pohodov 
v loški okolici. Na pot okoli Loškega gradu se je 
v snegu in mrazu odpravilo šest pohodnikov, 

zaključili so s toplim čajem na Nami. Frenk, Slavka, 
Matevž, Majda, Marica in Marta imajo na tisti dan 
kljub vsemu prijeten spomin in vsi so bili dobre 
volje. V kratkem času je bilo udeležencev od 14 do 
23, njihova starost pa od 55 do 76 let.
Kmalu  pa sta Müllnerjeva zaradi bolezni odnehala 
in vodenje je prevzel Matevž, ki je imel nekaj 

izkušenj pri Društvu 
invalidov. Odločitev je 
bila samo njegova, niti 
ženi ni povedal, a mu je 
Tončka vedno stala ob 
strani in še danes hodi 
na koncu, da se ne bi 
kdo izgubil. Skupina je 
postajala vedno večja. 
Ker so okolico Škofje 
Loke prehodili, so 
naročili avtobus in se 
odpeljali dogodivščinam 
naproti. Naš cilj je bil, 
da »živimo zdravo z 
naravo«, kot je Matevž 
zapisal v pozdravnem 
nagovoru v Crngrobu, 
kjer smo  oktobra 

praznovali njegov 75. rojstni dan in peto obletnico 
vodenja pohodnikov. V tem času se je zvrstilo 
68 pohodov. Sprehajamo se po vsej Sloveniji in 
spoznavamo njene lepote, skočili pa smo tudi v 
zamejstvo. Kilometrov in potrebnih ur pohodov 

pa Matevž ni sešteval. 
Mnogo pomembnejše 
je, da so bili dobro 
izbrani in organizirani 
ter v zadovoljstvo 
številnih  udeležencev, 
ki so vsi  srečno prispeli 
na cilj. Najstarejši  imajo 
danes že več kot 80 let, a 
volje, zanosa, vztrajnosti 
jim ne zmanjka, zato je 
na pohodih veselo in 
zanimivo, dosti pozitivne 
energije in dobre volje 
ter čudovitih doživetij, ki 
jih nosimo v svojih srcih.
Tončka nas razvaja z 

domačimi piškoti, Majda in Pavla pa na avtobusu 
poskrbita, da Matevž lahko plača račune. Naročimo 
največji avtobus, a se kljub temu zgodi, da je 
premajhen, saj je povpraševanje preveliko.
Na zadnjem pohodu nas je Matevž, motor in srce 
»ta lažje skupine«, razveselil z obvestilom, da je 
načrt za naslednje leto že v tisku.
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Ogrevanje pred pohodom

Vodnika Tončka in Matevž Trilar
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KAJ POČNEJO NAŠI ČLANI
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Ekskurzija 3U

Priprave na srečolov
Badminton

Domine

Strelka

Orientacijski tek

Sečoveljske soline

Namizni tenis

Dež nas ne ovira
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KORISTNE INFORMACIJE

VZAJEMNA SAMOPOMOČ
Članarina vzajemne samopomoči (posmrtnina) se bo za leto 2010 zvišala na 9 evrov, izplačila pa se bodo 
zvišala na 235 evrov in se bodo začela izplačevati v letu 2011. Izplačila za leto 2010 v višini 117 evrov pa 
ostajajo nespremenjena.
Letni prispevek mora biti plačan vsako leto do konca maja. Če je bil član v zaostanku s plačilom prispevka 
več kot pet mesecev, se posmrtnina ne izplača in siceršnji upravičenec do posmrtnine zaostalega 
prispevka ne more naknadno plačati.
Če je član v zaostanku s plačilom prispevka za več kot 12 mesecev, mu članstvo v samopomoči preneha, 
lahko pa se vpiše na novo, če ni starejši od 70 let. Za takšnega člana velja čakalna doba štiri leta.
Pravico do posmrtnine ima oseba ali ustanova, ki jo je član navedel v pristopnici in se izplača najkasneje 
v enem letu po smrti člana samopomoči. Če dokazila o smrti niso bila predložena po preteku enega leta, 
pravica do posmrtnine ugasne.

DELO SOCIALNEGA ODBORA, STANOVANJSKE KOMISIJE IN NA 
PROJEKTU STAREJŠI ZA STAREJŠE
Obiskali bomo 80, 90 in 100 letnike in jih obdarili s skromnimi darili. V primeru izpraznjenih stanovanj 
bomo pripravili predlog Nepremičninskemu skladu PIZ za rešitev stanovanjskih vprašanj upokojencev. 
Nadaljevali bomo z delom na projektu Starejši za boljšo kakovost življenja doma (anketiranje starejših od 
69 let in nudenje pomoči potrebnim).
V letu 2010 načrtujemo združitev dela na socialnem področju v smislu koordinacije, vodenja, usposabljanja 
in povezanosti prostovoljskega dela, da bi se bolje seznanili s perečimi življenjskimi razmerami starejših.

MERITVE IN SVETOVANJA
Meritve pritiska, sladkorja, holesterola in zdravstveno svetovanje potekajo vsako drugo sredo v mesecu od 
8. do 10. ure. Meritve izvajajo prostovoljke Rdečega križa.

SLOVO OD UMRLIH ČLANOV
Od umrlih članic in članov se bomo poslovili z društvenim praporom. Prosimo svojce umrlega, da o 
dogodku obvestijo DU Škofja Loka.

PREDVIDENE OBVEZNOSTI ČLANSTVA
Članarina za leto 2010                            10,00 €
Vzajemna samopomoč                             9,00 €
Vpisnina za novega člana                         2,00 €
Izplačilo (posmrtnine) vzajemne samopomoči 117,00 €

SAJ NI RES - PA JE!
Pred vami je  že deseta številka našega glasila MI O SEBI. Nekateri ste tu in tam tudi podvomili, ali 
bo dovolj gradiva za redno izhajanje. Upamo, da smo vas prepričali, da je časopis »pognal korenine« 
in da se nam dogaja celo nasprotno - preveč je tem, ki  bi jih morali obdelati, pa zaradi omejenih 
strani ni prostora. To je še en dokaz, da je naše društvo eno najuspešnejših upokojenskih društev 
v Sloveniji. V uredništvu smo  zadovoljni, da izhaja glasilo po načrtu, in veseli smo tudi, da ga radi 
prebirate. Še naprej se bomo trudili, da bo postal del vašega življenja, ki bo skrbno beležil vse, kar 
se dogaja v naši srenji.
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IZKUŠNJE NAŠE PROSTOVOLJKE
Nežka Fojkar, koordinatorica

Društvo upokojencev Škofja Loka želi s projektom STAREJŠI ZA STAREJŠE ugotoviti, v kakšnih razmerah 
živijo starejši ljudje v naši občini in vzpostaviti trajno medsebojno pomoč tistim osebam, ki živijo v lastnih 
gospodinjstvih ali skupaj s sorodniki ter za svojo samostojnost potrebujejo dodatno pomoč okolja. V 
ta namen starejše anketiramo, jih po dogovoru  ponovno obiskujemo in tistim, ki  želijo, pomoč tudi 
zagotavljamo.

Pri svojem delu prostovoljke doživljamo zelo 
različne stvari. Starejši so za obiske hvaležni in 
marsikdaj nam povedo veliko zanimivega  o sebi. 
Njihove zgodbe so mnogokrat vesele, žal pa včasih 
tudi pretresljive. Ena naših prostovoljk je pri svojem 
delu doživela dve povsem nasprotujoči si zgodbi, 
ko je obiskala dve gospe, obe starejši od 80 let. 
Zapisala je svoje vtise, ki jih objavljamo vsem v 
razmislek, kakšen je in kakšen bi moral biti naš 
odnos do starejših ljudi.

Prva gospa je živela sama v svoji etaži stanovanjske 
hiše, v prvem nadstropju pa je živel sin z družino. 
Vprašala sem jo, če še sama skrbi za prehrano in si 
skuha. Odgovorila mi je: »Pospravljam še sama, tudi 
zajtrk in večerjo si pripravim sama. Kosilo pa mi skuha 
snaha.« Potem me je pogledala v oči in dejala: »Dobro 
skuha in vsak dan grem k njim na kosilo, ampak 
spregovori pa z mano sploh ne.« Povesila je pogled, 
ki ni izražal ne jeze, še manj zlovoljnost ali sovraštvo, 
na njenem obrazu je bilo le veliko žalosti. Nadaljevala 
sem z vprašanji iz ankete in je nisem spraševala, zakaj 
je njun medsebojni odnos tako porušen.
Druga gospa, prav tako stara preko osemdeset let, 
me je sprejela nasmejana v lepi stanovanjski hiši, ki si 
jo delijo ona in »ta mladi«. Na moje vprašanje, kako 
se kaj počuti in kaj še lahko dela, mi je odgovorila: 
»Ja, malo slabše slišim, pa tudi vid mi je precej 
opešal. Včasih sem rada pletla in šivala, sedaj tega 
več ne morem. Skuham pa še vedno, tako zase kot 
za ta mlade, lonce še lahko prestavljam!« mi je v 
smehu pripovedovala. »Ta mladi so prav veseli, da 
jim skuham, ker sta hčerka in zet v službi. Vnuka, ki 
hodita v srednjo šolo, pa prav tako prideta k meni na 
kosilo.« »Veš,« je nadaljevala, »imam zelo dobrega 
zeta, ki vedno, kadar v kakšni družbi stresajo vice o 

hudobnih taščah, pravi, da to pa za našo mamo že 
ne drži. Veš, da mi še nikdar ni rekel tašča, saj ima ta 
izraz vedno malo slabšalen prizvok. Pri hčerki, zetu in 
vnukih sem vedno mama.« Ob tem njenem veselem 
pripovedovanju mi je bilo res toplo pri srcu. Seveda 
sem jo tudi vprašala, kako si predstavlja življenje, 
če bi resno zbolela in ne bo mogla več skrbeti zase 
ter ali bo šla v dom za starejše. Odgovorila mi je: »To 
me ne skrbi prav posebno, imam dve sosedi, ena je 
starejša pa bolehna, vsak dan dopoldne grem k njej, 
skuham kavo, da malo poklepetava in še kaj drugega 
ji postorim. Druga soseda pa je mlajša in se tudi prav 
dobro razumeva. Če bom zbolela, sem prepričana, da 
mi bodo pomagale tudi sosede, popoldne pa bodo 
tako moji doma in bodo poskrbeli za vse.« 

Prostovoljka meni, da je glede na doživeto projekt 
STAREJŠI ZA STAREJŠE še kako potreben in 
pomemben. V današnji družbi, kjer trenutno še ni 
hudega materialnega pomanjkanja, mnogi najbolj 
potrebujejo prijazno besedo in lepe medsebojne 
odnose, ki jim lahko zelo polepšajo starost, poleg 
tega pa nič ne stanejo.

PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE
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Nežka Fojkar s prostovoljkami

ISKRICE

Življenje - to niso, dnevi, ki minejo, temveč dnevi, ki 
si jih zapomnimo.

Rojstnih dni ne štejemo, rojstne dneve praznujemo.

Skrivnost nemira je v tem, da človek išče svobodo.../
Tomaž Humar/

Ko si že tako daleč, da ne zmoreš niti koraka več, si 
prehodil ravno polovico razdalje, ki si jo sposoben 
prehoditi. /grenlandski pregovor/
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PREPREČIMO OSAMLJENOST NA ŠKOFJELOŠKEM PODEŽELJU

V projektu Preprečimo osamljenost so se na 
Škofjeloškem povezale ustanove, ki želijo pomagati 
starejšim pri premagovanju osamljenosti. Razvojna 
agencija Sora je v sodelovanju s Centrom za 
socialno delo in Društvom upokojencev Škofja 
Loka pridobila tudi evropska sredstva v okviru 
Programa razvoja podeželja, zato bodo vse storitve 
brezplačne. 
Za izvedbo programa želijo pridobiti nove 
prostovoljce, ki se bodo najprej ustrezno 
usposobili za delo s starejšimi, nato pa bodo na 

domovih obiskovali starejše ljudi, ki so zaradi svoje 
zmanjšane mobilnosti še pogosteje odrinjeni na rob 
družbe.
Če ste osamljeni in živite na škofjeloškem podeželju, 
vam ponujajo različne oblike druženja, ki vam bodo 
polepšala dan in stkala tudi nova prijateljstva, kot 
so na primer sprehod, obujanje ljudske pesmi in 
starih družabnih iger, branje aktualnih novic in 
dobrih knjig ali preprosto samo klepet. Če želite, da 
obiščejo tudi vas, jih pokličite in dogovorili se boste 
za ustrezen termin.

Dodatne informacije o možnosti vključitve v projekt kot prostovoljec ali kot uporabnik brezplačne storitve 
dobite na naslednjih naslovih: 
Center za socialno delo Škofja Loka, Marija Demšar, tel. 04 51 70 105,
Društvo upokojencev Škofja Loka, Miro Duić, 04 51 20 664,
Razvojna agencija Sora, Julija Primožič 04 50 60 223. 

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA

ŠE NEKAJ KOLEDNIŠKIH PESMI IZ RAZLIČNIH  SLOVENSKIH POKRAJIN

Dober večer vam voščim
vsem hišnim ljudem!
Nov let smo prinesli  
od zdaj za naprej.

Nov let nam prihaja,
vesel se kristjan,
vstani iz spanja
preljubljenih sanj.

En talar orehov,
en talar klobas, 
en litrček vina
pa gremo od vas.

Mi pa delič perrajžemo,
sreči, zdravje vam 
vonšemo. 
      Premisli, človek moj,
      noviga leta nocoj.

Oj kole-kole-koledo,
leto lepo mlado!
Da bi prav veselo blo,
imeli mastno brado – 
oj kole-kole-koledo…  



Foto: Nevenka Mandić in Zlata Ramovš

NAŠI NAGRAJENCI


