Mi o sebi
Praznovali smo slovenski kulturni
praznik

29. marca smo izvedli letni zbor članov

K A J S M O P O Č E L I TO P O M L A D ?

Zmagovali smo v športu

Potovali smo po dolini Krke

Čistili smo Slovenijo

Imeli smo urico poezije

NAPOVEDNIK
4

10
Foto: N. Mandić Orehek

5

26
2

Foto: Z. Ramovš

22

Foto: M. Mohorič

17

Foto: Z. Ramovš

Foto: N. Mandić Orehek

11

7
8
9
10

Iz naše preteklosti
Franc Dagarin, desna roka prvega
  predsednika
Poslovanje kluba in bifeja
Zbor članov DU
Pogovor s predsednikom Mirom Duićem
Poverjenica Anka Cegnar
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Tu smo

11
12
13
14
15

Kje tiči ključ za uspeh?

16

Glasba
Obujamo staro ljudsko pesem

17
18

Koncert ob 10-letnici MePZ Vrelec

19
20
21

Stane Božič – Zdaj sem pravi upokojenec

22

Športni mozaik
V spomin – Slavko Stanonik
Priznanja športnikom za leto 2009

23
24

Naši smučarski tekači

25

Strelke spet navdušile
Medobčinsko tekmovanje v kegljanju

26

Plavanje
Zanimive osebnosti
Knjiga Antonije Jelenc – Pozdravi od blizu in
  daleč

28
29
30
32

Gremo na pot

Marinka Berce – druga darovalka knjig
Ustvarjamo z babicami
Minka Likar – predstavitev knjig
Umetnost pripovedovanja
Slovenski slikarji od renesanse do
  impresionizma

Dolgo, dolgo življenje
Obiskali smo Sonjo Rojic
Gospa Milka – znanka iz soseščine
Zanimive osebnosti
Zgodba Marije Mrak

Pikado
Novo v namiznem tenisu

Preprečimo osamljenost na Škofjeloškem
Koristne informacije
Fotogalerija
Mi o sebi - junij 2010

UVODNIK
ZAKAJ POSTATI ČLAN DU?
Jelka Mlakar

Že ob ustanovitvi DU Škofja Loka leta 1949 so se
upokojenci spraševali, kakšne koristi bodo imeli od
članstva. To se sprašujejo tudi danes in žal pozabljajo, da
je to stanovska organizacija in je njen glas odvisen tudi
od števila članov. Že pred 60 leti so nekateri menili, da
bodo vsi upokojenci imeli koristi, če bo društvo uspešno,
ne glede na to, ali so člani ali ne. Drugi so se izgovarjali, da
so prestari za kakršnokoli delo. Takšno razmišljanje je prvi
predsednik društva Pavel Česnik označil kot egoistično.
Pričakovanja članov se z leti seveda spreminjajo. V
času ustanavljanja društva je bilo zelo pomembno
prizadevanje za izboljšanje materialnega položaja
upokojencev, člani so uživali pravno zaščito in njihov glas
naj bi se slišal tudi pri sprejemanju zakonov s področja
pokojninske problematike. Seveda bi bilo zmotno misliti,
da so imeli upokojenci leta 1950 in naprej pri tem veliko
besede. Tudi danes je nimamo, čeprav se hvalimo z
demokracijo.
Potrebo po druženju in organiziranju izletov prvič lahko
zasledimo leta 1955, vendar je bila  pobuda zavrnjena, češ
da bi s tem prizadeli upokojence z nizkimi pokojninami.
Razmah izletništva se je začel leta 1962 in iz takratnega
časa so tudi zametki športa. Pomemben mejnik je bila
izgradnja balinišča na Šolski ulici. Zelo priljubljeni so bili
tudi kolesarski izleti, ki so se po treh desetletjih končali
zaradi povečanja prometa na naših cestah. Prelomno
leto za športne aktivnosti je bilo leto 1992, ko je vodenje
športa prevzela Julija Jenko. Danes se v društvu lahko
pohvalimo s široko paleto športnih aktivnosti, ki članom
prinašajo obilo užitkov in samopotrditve. Tu so še
pohodništvo in planinstvo ter različni izleti, članstvo v
društvu  pa lahko izkoristite za petje v mešanem pevskem
zboru.
Pomembno je, da se po upokojitvi ne spravite na zapeček
in mislite, da je  zaslužen počitek tu.
Programsko ponudbo našega društva zadnjih pet let
kvalitetno dopolnjuje Univerza za tretje življenjsko
obdobje. Zelo slikovito jo je na nedavnem zboru članov
za paradnega konja poimenoval predsednik Miro Duić.
Čeprav številčno ni velika, je toliko bolj uspešna.
Posebna tema je prostovoljstvo. Tudi tu lahko marsikdo
porabi svojo energijo. Pogrešamo pa moške, ki bi bili zelo
dobrodošli tudi pri projektu Starejši za višjo kakovost
življenja doma.
Smo koga prepričali, da bi se nam pridružil? Ker dober
glas seže v deveto vas, je tudi od vsakega člana odvisno,
kako je povezan z društvom in kako širi naš upokojenski
glas med znanci in prijatelji.
Mi o sebi - junij 2010
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IZ NAŠE PRETEKLOSTI
FRANC DAGARIN, DESNA ROKA PRVEGA PREDSEDNIKA DU PAVLA
ČESNIKA
Julija Jenko

FRANC DAGARIN JE BIL 24. 4. 1949 NA USTANOVNEM OBČNEM ZBORU PODRUŽNICE DU ŠKOFJA
LOKA IZVOLJEN ZA NAMESTNIKA PREDSEDNIKA IN TAJNIKA. POLEG TEGA JE BIL TUDI ZASTOPNIK
MESTNEGA LJUDSKEGA ODBORA ŠKOFJA LOKA (MLO) IN ČLAN REPUBLIŠKEGA ODBORA DU
V LJUBLJANI. KER JE BIL UPOKOJENI FINANČNIK (NADZORNIK), JE LETA 1950 PREVZEL TUDI
BLAGAJNIŠKE POSLE, TAJNIŠKO DELO PA JE OPRAVLJAL JANEZ FERLEC.

Foto: M. Vraničar

Foto: osebni arhiv

v Ljubljano. Ko se je ponudila priložnost, je hišo
Hčerka Marija, poročena Vraničar, ki je aprila
na Suhi prodal in kupil hišo na koncu »Placa« na
letos dopolnila devetdeset let, je z veseljem
Mestnem trgu 44 v Škofji Loki. Tam je
obudila spomin na svojega očeta
odprl prodajalno in mlekarno.
in nanizala vrsto podatkov,
vendar pa vseh zaradi omejenega
Umrl je 8. januarja 1960. Pokopan je na
prostora žal ne moremo objaviti.
Mestnem pokopališču skupaj s prvo ženo
Franc Dagarin se je rodil 21.
Marijo in sinom Radom.
februarja 1891 na Suhi pri
V prijetnem pogovoru z gospo Vraničar
Stržinarjevih mami Mariji (Marjani
sem izvedela tudi mnogo zanimivega
Golar z Gosteč, sestri znanega
iz njenega življenja. Večino mladosti
pesnika Cvetka Golarja, po katerem
je preživela pri stari mami na Suhi. O
se imenuje osnovna šola na
očetu pravi, da je bil dober človek, ki
Trati) in očetu Janezu Dagarinu
je vsakomur rad pomagal in da jo je
Marija - Mimi Vraničar
– Martancevemu iz Puštala, ki je bil
imel zelo rad. Ko je končala šolo pri
po poklicu glavnikar.
uršulinkah, kjer je učila tudi njena teta, ki je imela
Starša sta od Stržinarjevih kupila malo posest s hišo
šiviljsko delavnico na Suhi, je očetu predlagala, da
na Suhi in hišno ime Stržinar se jih drži še
danes. Pri Dagarinovih se je poleg Franceta
rodilo še deset otrok. France je naredil
meščansko šolo in je služboval kot finančni
nadzornik po različnih krajih Slovenije.
Poročil se je z Marijo Jugovic (Jurnkovo) s Sv.
Duha pri Škofji Loki. Prvo službo je nastopil
v Mengšu in tam se jima je rodila hči Marija
(Mimi), ki sedaj živi na Sorški cesti. Oče je
bil kmalu službeno prestavljen v Zagorje
in tam se je rodil sin Rado, mati pa je ob
porodu umrla. Hčerka Marija je bila takrat
stara šele dve leti in se seveda matere zelo
malo spominja. Oče se je z otrokoma vrnil
k staršem na Suho, kjer sta Marija in Rado
odraščala, on pa je dobil službo v Poljanski
Stara skupinska slika na Suhi očeta Janeza Dagarina in Marije
dolini.
Golar. Sin Franc stoji pri očetu in ima roko na njegovi rami,
Franc Dagarin je imel v službi v Zagorju
verjetno je bil potrjen na »štelungi«, ker ima na suknjiču
značilen šopek.
prijatelja iz Logatca. Z njim in njegovo
sestro Julijo se je veliko družil že takrat,
ko je bila žena še živa. Z Julijo se je kmalu tudi
bi se Mimi pri njej izučila za šiviljo. Oče se je postavil
poročil in na Suhi, blizu svojega doma kupil malo
za hčer in rekel: »Ne, šivilja pa ne bo, je preveč
hiško, kjer je družina potem živela. Dobila sta še
drobna in majhna, da bi cele dneve sedela v zaprti
hčerko Julijo in sina Ludvika, potem pa je bil spet
sobi.« Tako je odšla k tretji teti v Ljubljano in se tam
službeno premeščen in sicer na železniško postajo
izučila za trgovko. Tudi ta poklic ni bil lahek, a ga je
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opravljala z veseljem in je še zdaj pri 90- letih bistra
in pokončna.
Ko sem jo obiskala, je reševala križanko, ker je
prepričana, da si tako bistri um. Še vedno veliko
bere, hrano si pripravlja sama in še pred kratkim
je občasno varovala malo pravnukinjo. Rada kaj
dobrega skuha tudi za svojega pravnuka. »Veste,
rada vidim, da pride kdo k meni, rada pa sem tudi

IZ NAŠE PRETEKLOSTI
sama.« Sin Fedja jo vabi k sebi na Sv. Ožbolt, kjer živi
z družino, a mu prijazno odvrne, da dokler bo hodila
in še skrbela zase, najraje živi na svojem domu na
Sorški cesti.
Tudi iz uredništva našega glasila MI O SEBI ji želimo,
da bi bila še dolgo čila in zdrava ter se veselila
življenja v krogu svojih domačih.

POSLOVANJE KLUBA IN BIFEJA DU
Jelka Mlakar

V TEJ ŠTEVILKI NADALJUJEMO Z DOKUMENTARNIMI ZAPISI POSLOVANJA KLUBA DU NA ŠOLSKI
ULICI ŠT. 7 (KASNEJE ŠT.1) V ŠKOFJI LOKI. KLUBSKE PROSTORE, KI SO JIH OD OBČINE ŠKOFJA LOKA
DOBILI V BREZPLAČNO UPRAVLJANJE, SO SLOVESNO ODPRLI 1. FEBRUARJA 1966. V KLETI JE
BILA ŠAHOVSKA SOBA, SKLADIŠČE IN KURILNICA, V PRITLIČJU BIFE S KLUBSKO SOBO, V PRVEM
NADSTROPJU JE BILA DRUŠTVENA PISARNA IN PISARNA ZA FILATELISTIČNO DRUŠTVO TER DVE
MANJŠI STANOVANJI. LOKACIJA STAVBE OB ZELO PROMETNI ULICI JE PRIPOMOGLA, DA JE KLUB
ZARES POSTAL SREDIŠČE ZA DRUŽENJE UPOKOJENCEV.
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za poslovanje gostinskega obrata in da sama skrbi
za nabavo materiala ter polaga mesečni obračun
na podlagi inventurnega stanja in odvedene
gotovine. Leta 1970 je vodstvo obrata prevzela
Vera Krašovec, ki pa je redno delovno razmerje
odpovedala že čez eno leto, ker je delo vezala na
pridobitev stanovanja. 31. 7. 1971 so bife začasno

Foto: Arhiv DU

Pomemben vir za pokrivanje stroškov društva in
sredstev za vlaganje v stavbo je poleg članarine
predstavljal prihodek iz gostinske dejavnosti, ker je
vsa leta posloval z dobičkom. Ker pa je bil odprtega
tipa, je bilo tudi precej problemov z delomrzneži,
ki živijo na račun socialne podpore, kar je odbijalo
ostale goste. Iz zapisnikov upravnega odbora
razberemo opozorila, da kartanje v točilnici
ni dovoljeno, ker je za to predvidena
klubska soba in da so igre za večje zneske
prepovedane. Poslovanje bifeja so budno
spremljali na mesečnih sejah sekretariata
in že leta 1966 sprejeli sklep, da se ločeno
vodi knjigovodstvo za bife in za društvo.
Zelo burna je bila seja sekretariata junija
1967, ko je nastala razlika v poročilu o
poslovanju bifeja in izkazih knjigovodstva.
Pri podrobnem pregledu so ugotovili,
da je razlika nastala zaradi kala pri vinu
in drugih alkoholnih pijačah (razen pri
pivu). Določili so 3% kalo tudi za kavo. Za
natančnejšo evidenco prodane pijače so
uvedli kartoteko in sprejeli sklep, da  mora
vsak gost pijačo plačati takoj. Kako organizirati
vodenje gostinske dejavnosti je bilo vprašanje, s
katerim so se ubadali v društvu vsa leta poslovanja
bifeja (od 1966 do 2006). Maja 1968 je vodenje
bifeja prevzela Vera Finžgar, ki pa je zavrnila
ponudbo, da bi ga vzela v zakup. Poudarili so, da
prevzema vso materialno in moralno odgovornost

Bife ob novoletnem srečanju 29. 12. 2005

zaprli in dali nov razpis. Dobili so več prijav in
izbrali Pavlo Šercer. Kako natančno so na sejah
sekretariata spremljali poslovanje bifeja, kaže sklep,
da bo treba v bodoče skuhati iz enega kg 170 kav
in ne kot doslej le 160. Do ostrih besed pa je prišlo
zaradi zahteve po 12% plačilu od bruto dohodka.
Leta 1972 je promet v bifeju padel, izkazala se
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je izguba in februarja so s Pavlo Šercer  prekinili  
delovno razmerje. Obiskala jih je tudi sanitarna
inšpekcija.  V društvu so prvič razmišljali o tem, da bi
novega ponudnika pridobili s koncesijo. Vprašanje

Foto: Arhiv M. Jesenovec

cesti. Po napornem iskanju drugih prostorov, so jih
našli v Domu zveze borcev na Kidričevi cesti, kamor
so se preselili 1. 1. 1996.  V najem so dobili le dva
prostora, za tajništvo in šahovski klub.  V souporabi
pa je bila sejna soba za vaje MPZ, za
različna predavanja in srečanja članov
društva.
Maja 1997 je občina Škofja Loka dala
društvu v najem del prostorov v bivši
vojašnici,162 m² bivše ambulante, ki
obsegajo hodnik, klubski prostor, štiri
manjše sobe in WC.  Kljub temu da
je občina Škofja Loka ves kompleks
bivše vojašnice dobila v brezplačno
upravljanje, je DU moralo plačevati
najemnino, ki je poleg vseh obratovalnih
in vzdrževalnih stroškov zanj
predstavljalo veliko breme. S 1. 1. 2004
je bivša predsednica Mana Veble Grum
Šolska ulica - glavni vhod, rojstni dan Slavke Košir
dosegla znižanje najemnine za polovico,
s posredovanjem Ministrstva za obrambo pa naše
ponovnega odprtja bifeja so rešili maja 1972 z
društvo od 1. 1. 2007  plačuje le še simbolično
zaposlitvijo Milke Veber, ki pa je delo prekinila že
najemnino en evro letno.  
čez en mesec. Po ponovnem razpisu so se odločili
S preselitvijo na novo lokacijo so ponovno odprli
za Francko Mihovec, ki je tudi kmalu odpovedala
bife, ki pa še zdaleč ni prinašal tolikšnega dohodka
delovno razmerje in bife je prevzel Janez Justin.
kot na Šolski ulici. Prihodek ni pokrival niti vseh
Promet se je spet povečal, predvsem na račun
stroškov. S spremembo zakonodaje na področju
balinišča. Po letu 1983 so na sejah upravnega
odbora ugotavljali, da gre večina prihodka od bifeja društvene dejavnosti, zlasti s sprejetjem zakona o
gostinski dejavnosti leta 2005, je bilo le še vprašanje
za plače redno zaposlenih, zato so že razmišljali
časa, kdaj bo bife prenehal s poslovanjem. Vsi
o tem, da bi zaposlili samo honorarne delavce.
društveni bifeji so morali pridobiti enaka upravna
Leta 1985 je gostinski obrat posloval na robu
rentabilnosti in leta 1986 so celo predlagali njegovo dovoljenja in upoštevati enake predpise kot ostali
gostinski obrati. Teh pogojev pa društvo ni moglo
ukinitev. 31. 8. 1994 so sklenili, da bo točilnica do
nadaljnjega zaprta in da bo bife v bodoče namenjen izpolniti, zato je občni zbor 21. aprila 2006 sprejel
le članom društva upokojencev in njihovim gostom. sklep, da se z 31. majem 2006 gostinska dejavnost
ukine, prostor pa se preuredi in nameni druženju
Enako je  obveljalo tudi za balinišče.
ter dejavnostim Univerze za tretje življenjsko
Leta 1995 je bila stavba s pripadajočim zemljiščem
obdobje.
na Šolski ulici 7 vrnjena denacionalizacijskim
upravičencem in društvo upokojencev je ostalo na

TOČNOST PA TAKA
Leta 1973 so na eni od sej upravnega odbora
obravnavali problematiko izletov. Zgodilo se je, da
so ob odhodu na izlet eno od  članic čakali natanko
17 minut, zato so sprejeli poseben sklep, da morajo
uvesti točnost.  Kritika je letela tudi na račun vodiča,
ki se je za vodenje slabo pripravil. Poleg tega je
nastala zmeda tudi pri organizaciji kosil. Deset
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izletnikov je imelo kosilo posebej rezervirano v neki
zasebni hiši, vendar so eno od članic iskali kar četrt
ure. Zato so sklenili, da bodo v bodoče prehrano
organizirali na enem mestu. Opozorili so tudi na to,
da je ena od članic začela z organizacijo izletov na
»svojo roko« in bila pri tem uspešna.
Mi o sebi - junij 2010

ZBOR ČLANOV DU
ZBOR ČLANOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV
Maruša Mohorič
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vplivati (elektrika, poštne storitve, pisarniški
material, komunalne storitve), vendar pa so se
nekateri stroški, kot so  dnevnice, kilometrine
znižali. Razveseljivo je, da so skupni odhodki
v višini 34.541,46 za 251,82 evrov manjši od
prihodkov za leto 2009, kar pomeni pozitiven
rezultat. V primerjavi z letom 2008, ko smo imeli

Foto: Z. Ramovš

Letošnji letni zbor članov društva je bil 29. marca
2010 v prostorih Osnovne šole Škofja Loka–Mesto.
Letni zbori so vedno priložnost, da se člani društva
seznanijo, kaj se je dogajalo v preteklem letu.
Vodstvo društva poroča o delovanju in finančnem
poslovanju za preteklo leto ter o načrtih za
prihodnost. Tako si skuša pridobiti zaupanje članov
za nadaljnje delo, pa tudi vse
obveznosti za svoj mandat.
Otvoritev zbora običajno
pripade našemu mešanemu
pevskemu zboru Vrelec,
ki nas s svojim nastopom
vedno razveseli. Tudi letos je
bilo tako. Potem so bile na
vrsti predpisane formalnosti
v zvezi z dnevnim redom,
izvolitvijo delovnega
predsedstva, verifikacijske
komisije, ki je tokrat je
naštela 55 udeležencev in
tudi nekaj gostov, zapisnikarja ter overovateljev
zapisnika. Nato se delo lahko prične.
Predsednik društva Miro Duić je v svojem poročilu
za leto 2009 poudaril, da je bilo to leto obletnic, saj
smo praznovali 60-obletnico delovanja društva,
15-letnico planinske sekcije, 10-letnico delovanja
pevskega zbora Vrelec, 5-letnico pohodniške
sekcije in 5-letnico delovanja Univerze za tretje
življenjsko obdobje. Poudaril je pomembne
dosežke naših športnikov na različnih ravneh,
delo prostovoljcev pri projektu Starejši za višjo
kakovost življenja doma, v okviru katerega je bilo
obiskanih več kot tisoč ljudi, starejših od 69 let na
področju celotne občine, in pomen glasila Mi o
sebi, ki je našim članom v veliko veselje.  Govoril je
o izobraževanju, ki se je precej razširilo, o pomenu
rekreacije, pohodništva, planincev, turističnih izletih
in letovanju na morju, pa možnostih udeležbe
na kulturnih prireditvah (gledališče, opera) ter
sodelovanju z organizacijami in društvi v občini.
Zahvalil se je vsem, ki so pomagali pri delu društva,
da je lahko uspešno, za kar je ob visoki obletnici
delovanja dobilo tudi občinsko priznanje.
Milica Habjan, naša denarna ministrica, je
poročala o finančnem poslovanju v letu 2009, iz
katerega izhaja, da so se skupni dohodki povečali,
enako tudi nekateri stroški, na katere ne moremo

težave zaradi odškodninskega zahtevka, je to veliko
olajšanje.
Članica Nadzornega odbora Sonja Dolinar
je poročala o delu odbora in bilanci stanja ter
predlogih odbora za izboljšanje poslovanja društva
v prihodnosti.
Poročilo Častnega razsodišča je bilo zelo kratko, saj
ni bilo nobenih problemov.
V razpravi, ki je sledila, se je oglasil Janez Radelj z
vprašanjem, koliko sredstev dobimo iz občinskega
proračuna. Milica Habjan je povedala, da smo v letu
2009 dobili štiri dotacije po 884 evrov, 1500 evrov
ob 60. letnici društva, okrog 1600 evrov za pevski
zbor Vrelec in 742 evrov za Univerzo. Radelj je
ugotovil, da je to majhen prispevek za generacijo, ki
je ustvarjala Škofjo Loko.
Borjana Koželj, vodja Univerze za tretje življenjsko
obdobje, se je strinjala s to ugotovitvijo in poudarila, da si naše generacije same plačujejo
izobraževanje, medtem ko občina ne omogoči
ustreznega razpisa, na katerem bi  upokojenci
lahko uspešno prišli do sredstev, čeprav imamo v
programu zelo raznolike dejavnosti.  Oglasil se je
delovni predsednik občinski svetnik Franc Šifrar
in obljubil, da se bo zavzel  za ustreznejše pogoje
razpisov.
Sonja Dolinar je spomnila na županovo obljubo,
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da bomo dobili dodatne prostore, ko se bo izselilo
Cestno podjetje Kranj, vendar se to še vedno ni
uresničilo. Predsednik Duić je pojasnil, da pričakuje
ureditev zadeve do konca leta 2010. Za natančnejši
odgovor bomo prosili župana.
Rafael Kavčič je vprašal, koliko članov ima
Univerza za tretje življenjsko obdobje. Borjana
Koželj je razložila, da je članov okrog 250 in da
v okviru Univerze deluje okrog 30 krožkov in
delavnic. Povedala je tudi, da se upokojenci radi
izobražujemo, smo zelo aktivni, radi hodimo
naokrog in prinašamo izkušnje v našo sredino.
Poudarila je tudi, da na različnih področjih
opravimo tudi veliko prostovoljnega dela.
Program dela društva za leto 2010 je predstavil
predsednik, ki je obljubil, da si bo prizadeval za
drugačen, boljši način financiranja društva, za
pridobitev prostora in ustreznejše mesto društva
v okolju, za kar pa bo potrebno veliko dela. Želi si
tudi, da bi nadaljevali delo na vseh začetih projektih
in povečevali število članov. Obljubil je veliko
podporo vsem dejavnostim za še boljše počutje
članov. Prizadeval pa si bo za večje sodelovanje
s Pokrajinsko zvezo društev upokojencev in z
občinskimi predstavniki. Poleg tega želi urediti tudi
Pravilnik za športnike, da bi lahko izbrali najboljšega
športnika našega društva.
Predsednik je predstavil tudi finančni načrt za leto

2010 in obljubil zelo racionalno poslovanje. To bo
potrebno zaradi zaostrene gospodarske situacije
v državi in občini, saj večjih dotacij, donacij in
dohodkov od reklam ne moremo pričakovati. Zato
bo najpomembnejši cilj, čim bolj izenačiti dohodke
in odhodke. Poudaril je, da bo društvo s kakšnim
stotakom evrov ostanka več kot zadovoljno.
V nadaljevanju smo našo računovodkinjo Milico
Habjan potrdili za podpredsednico društva in
sprejeli Pravilnik o priznanjih.
Za konec je  predstavnik Pokrajinske zveze društev
upokojencev Gorenjske Janez Šolar pozdravil
naše zborovanje in  pohvalil naše delo. V znak
prijateljstva nam je poklonil darilo v obliki majolike.
Naše tokratno druženje smo zaključili z bogato
malico in prijetnim klepetom.  Nasvidenje v
naslednjem letu!
ŽUPANOV NEODGOVOR
Županu Igorju Drakslerju sem po predhodnem
dogovoru poslala dve vprašanji v zvezi z delom
našega društva. Vprašala sem ga, kdaj lahko
pričakujemo rešitev prostorskih težav in kakšne so
možnosti, da občina objavi razpise za dejavnosti,  
na katerih bi imelo možnosti pridobiti dodatna
sredstva tudi naše DU. Kljub obljubi in pisnemu
posredovanju odgovora nismo dobili. Samo on ve,
zakaj!

POGOVOR S PREDSEDNIKOM DU MIROM DUIĆEM
Maruša Mohorič

Po seji Upravnega odbora in Zboru članstva
društva marca 2010 je prav, da za nekaj dodatnih
odgovorov damo besedo predsedniku.
Kako ste zadovoljni s poslovanjem društva v letu
2009?
► Moram reči, da sem kar zadovoljen, čeprav
ostanek dohodka ni velik, a glede na predhodno
leto smo tega končali vsaj  pozitivno. Trudili se
bomo, da bo letos enako ali še boljše, čeprav
gospodarska in finančna situacija v državi ni nič kaj
spodbudna.
Kakšne so možnosti, da bi dobili več denarja iz
proračuna občine, iz skladov ali donacij?
► Akcija  za pridobivanje sponzorstva ni bila
uspešna. Morali se bomo potruditi in najti nekaj
sponzorjev, ki bodo oglaševali v našem glasilu,
saj bomo tako omogočili članstvu dostop do
informacij in jim predstavili dejavnosti društva.  
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Potrudili se bomo in na jesenskih volitvah podprli
tiste kandidate, ki nam bodo lahko pomagali pri
pridobivanju sredstev iz občinskega proračuna.
Potrebujemo sistemske rešitve.
Katere bodo najpomembnejše aktivnosti društva
v letu 2010?
► Vsekakor bi si želeli rešitve glede lastništva
prostorov, vendar to ni odvisno le od nas.  Precej
nejasnosti je tudi glede občinskih načrtov za
ta del nekdanje vojašnice. Za svoje dejavnosti
potrebujemo več prostora, saj sedaj veliko
improviziramo. Kar pa zadeva delo, si bomo
prizadevali za ohranjanje in povečevanje aktivnosti,
ki spodbujajo druženje članov na vseh ravneh, od
športa do  planinarjenja in pohodništva. Poleg tega
se je letovanje dobro prijelo in tudi piknik vsako
leto pritegne več obiskovalcev. Nadaljevali bomo  s
prostovoljskim projektom Starejši za višjo kakovost
Mi o sebi - junij 2010
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življenja doma. Tudi Univerza za tretje življenjsko
obdobje ima svoje načrte in verjetno bodo spet  
uvedli nekaj novosti. Vsi se moramo truditi, da bi
nam bilo bolje.

Foto: N. Mandić Orehek

prihajajo, a mnogi tudi odidejo. Članarine nismo
spreminjali in mogoče bo tudi to ljudi spodbudilo
k včlanjevanju. Vabim upokojence naj pridejo in
spoznajo možnosti, ki jih ponujamo. A res je tudi,
da nekateri ljudje ugodnosti
koristijo, članarine pa ne
želijo plačati.
Včasih mi je kar malo
nerodno zaradi moških,
ki smo slabo zastopani,
a iskreno povedano, ne
poznam recepta, kako bi jih
pritegnili. Za udejstvovanje
v športu so navdušeni, za
drugo pa ne.  Lahko pa
izkoristim to priložnost in
jih povabim, da se nam
pridružijo. Ne bo jim žal!
Morda še kakšna misel za
konec.
Miro Duić z upravnim odborom DU:
► Pridite na piknik, veselo
Meri Bozovičar, Milica Habjan, Janez Radelj, Marinka Logar, Franc Šifrar, Borjana
bo! Rad  bi se zahvalil prav
Koželj, Srečo Pirman, Maruša Mohorič in Cveta Škopelja
vsem članicam in članom,
Kako bi spodbudili več ljudi, da se včlanijo v
ki opravijo veliko prostovoljnega dela v našem
društvo, in kaj bi bilo potrebno storiti, da pridodruštvu. Tudi zato smo zelo uspešni in vsi si želimo,
bimo tudi moško članstvo?
da bi bilo tako tudi v prihodnosti!
► Veseli smo vsakega novega člana.  Ljudje

SPOZNAJMO POVERJENICO
SPOZNAJMO POVERJENICO ANKO CEGNAR
Maruša Mohorič

NAŠE POVERJENICE IN PROSTOVOLJKE SO ZANIMIVE TER PRIDNE KOT MRAVLJICE.

Mi o sebi - junij 2010

Planinskega društva, zdaj tudi vneta
Lubnikarica. Na Lubnik gre skoraj vsak
dan.  Ko je pozimi koča zaprta, pomaga
v bivaku pod Lubnikom.
»Nikamor ne morem brez knjige,« pove
Anka  in doda, da ima rada biografije
znanih in manj znanih osebnosti,
potopisne romane, še posebej pa so ji
všeč knjige o alpinistih in alpinizmu.
Najpomembnejše se ji zdi poudariti,
da je srečna babica vnuka in vnukinje,
vendar pa obžaluje, da ne more biti veliko z njima,
saj sinova družina živi na Dolenjskem.
Kot zanimivost pa omeni še to, da ima zdaj pri
Društvu upokojencev istega šefa, kot ga je imela v
zadnji službi.
Foto: N. Mandić Orehek

Anka je naša poverjenica za Kopališko
ulico, na istem področju pa dela tudi
kot prostovoljka za Rdeči križ.
Upokojila se je leta 2000 in prišla v
društvo, ker je želela hoditi v toplice,
na morje in v bazen. Olga Medič jo je
nagovorila, da bi pobirala članarino.  
Pri svojem delu nima težav ker je rada
med ljudmi, ker se od njih veliko nauči
in še posebej se rada druži s starejšimi.
Izkušnjo z njimi je imela doma, saj jo je
mama rodila pri  štiridesetih. Poleg tega tudi vedno
vabi ljudi, naj se vpišejo v društvo, saj imajo tam
veliko možnosti udejstvovanja.
Od malih nog je planinka, z očetom je hodila v hribe
in pohvali se, da je od devetega leta starosti članica
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
TU SMO

Borjana Koželj
Mogoče se marsikomu zdi učenje v tretjem
življenjskem obdobju (da ne rečem na stara leta)
nesmiselno, a uspehi univerz za tretje življenjsko
obdobje po Sloveniji kažejo nasprotno. Vedno več
nas je, ki si še želimo ustvarjalnega življenja in se
zavedamo, da se lahko aktivno vključimo v sodobno
družbo le, če bomo sledili novostim.

Foto: B. Koželj

Foto: Z. Ramovš

Zaradi obilice drugih dejavnosti smo se letos
srečali na Čaju ob petih samo dvakrat. Najprej
nam je Marta Satler predstavila svoje delo v okviru organizacije Edirisa Slovenija. S še dvema sodelavkama so opravile veliko delo, saj so otrokom
v Ugando prinesle prvo otroško knjigo, ki jo je
napisala Marta. Na drugem srečanju je naša članica
Antonija Jelenc predstavila svojo knjigo »Pozdravi
od blizu in daleč«. (glej stran 26.)
Zelo lepo smo proslavili tudi praznik žensk, ki smo
ga združili s praznovanjem pete obletnice naše
univerze.
17. aprila smo se  zavzeto lotili čiščenja Slovenije,
saj  je v akciji sodelovalo kar 83 ljudi, med njimi je
bilo tudi nekaj mladih. Zaključili smo jo z velikim
številom vreč in kupov smeti. Upamo, da bosta
Kamnitnik in dvorišče bivše vojašnice odslej lepa
tudi ostala.
Poleg tega  smo sodelovali v tednu vseživljenjskega
učenja. Takrat smo odprli vrata Marinkine knjižnice
in poleg razstav priredili urico branja poezije.
Grad Žužemberk
V torek, 18. maja 2010, je bil Dan odprtih vrat
Peto leto je za nami. Letos smo uspešno izpeljali 17
Marinkine knjižnice, ko je lahko vsak obiskal
študijskih krožkov, ki se jih je udeležilo 123 članov,
knjižnico in si ogledal bogato zbirko knjig. Ob tej
v okviru katerih smo opravili 436 pedagoških ur.
priložnosti smo brali poezijo. Obiskala nas je tudi
Tudi letos je bilo sodelovanje z Ljudsko univerzo
Zlatka Levstek članica društva Lipa iz Domžal in
in s Centrom vseživljenjskega učenja z Jesenic zelo
predstavila svoje pesmi.
uspešno, saj smo izpeljali jezikovno izobraževanje,
Ljubljana je svetovna prestolnica knjige, Marinkina
izpopolnjevanje na področju računalništva in
knjižnica pa je naše središče. Namen je isti: široki
dve zelo obiskani delavnici
javnosti približati literaturo
»Veščine javnega nastopanja« in
in spodbujati branje.
»Osebnostna rast«.
Zahvaljujemo se vsem
Vzpostavili smo stik z Lokalno
darovalcem in obljubljamo, da
akcijsko skupino – LAS in
bomo za knjige lepo skrbeli
sodelovali na dveh delavnicah.
in jih ponudili v branje. Krog
0ktobra smo sodelovali na
bralcev se počasi širi. Knjige
Festivalu za tretje življenjsko
ponujamo tudi tistim, ki
obdobje v Ljubljani in se
zaradi oviranosti ne morejo
predstavili na stojnici.
v knjižnico. Prostovoljke, ki
Sodelovali smo tudi na zborovanju
jih redno obiskujejo, bodo
Slovenskega muzejskega društva
poskrbele, da bodo knjige
Klekljarski krožek z mentorico
v Bovcu, na katerem je Mira Kalan,
prišle do njih.
Mici Koblar
kustodinja v Loškem muzeju,
Članice študijskega krožka
predstavila prostovoljnega mediatorja v kulturi.
Oblikovanje gline so zopet dale na ogled svoje
Letos smo izpeljali kar dve ekskurziji. Septembra
izdelke in požele veliko hvale, prav tako tudi slikarke
smo poravnali dolg iz preteklega študijskega leta in
Marta Satler, Mira Golja in Ivanka Keber.
obiskali Piran ter zaledje. Za letošnji zaključni izlet
Sledijo delovne počitnice. Pripravljali se bomo na
pa nas je aprila vodila pot po dolini Krke do Novega vpis v novo študijsko leto.
mesta.
Vsako leto začnemo vpisovati člane drugo sredo
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Program
Kot vsako leto so tudi letos
na prvem mestu jezikovni
krožki, kot sta angleščina
in nemščina, potem krožki
s področja umetnosti,
računalništvo in digitalna

fotografija, urjenje spomina, krožki za spretne prste,
kot so klekljanje, oblikovanje gline in mizarjenje,
plavanje ter bralni krožek. Ponujamo
pa vam tudi nov krožek, umetnost
pripovedovanja. Večino mentorjev že
poznamo, nove pa vam predstavljamo v
tej in naslednji številki.
S predavanji bi želeli začeti že v
oktobru, zato bomo vpis strnili v tri dni
v septembru. Za informacije in nasvete
bomo na voljo tri kolegice. Zamudniki se
bodo lahko vpisali še dva četrtka od 10. do
12. ure.
Pripravili bomo tudi kolikor bo mogoče
natančen urnik dela za jesensko polovico
Saša Ambrožič, mentorica krožka
študijskega leta 2010/11.
oblikovanja gline
Foto: B. Koželj

v septembru na semanji dan. Na ta dan se bomo
predstavili tudi letos in vas povabili k vpisu, vendar
pa vas bomo povabili v
lepo urejene prostore
našega društva. Program
dobite v naši pisarni. Kljub
počitnicam si ga natančno
oglejte in poiščite svoj
krožek.

KAKŠEN JE KLJUČ DO USPEHA?
Nadja Podgoršek

15. MARCA 2010 SMO V OSNOVNI ŠOLI ŠKOFJA LOKA–MESTO NA PRIJETNEM SREČANJU
PROSLAVILI PETO OBLETNICO NAŠE UNIVERZE. MED NAMI SO BILI TUDI: PREDSEDNIK DU ŠKOFJA
LOKA MIRO DUIĆ, ČLANICA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠKOFJA LOKA LIDIJA GOLJAT PRELOGAR
IN SLOVENKA LETA 2008 TER NAŠA ČASTNA OBČANKA NEŽA MAURER. NA PROSLAVI JE NASTOPIL
TUDI MePZ VRELEC, MLADA SKUPINA BOBNARJEV OTROCI RITMOV IN AMATERSKI IGRALEC JANEZ
DEBELJAK.

Foto: Z. Ramovš

življenjsko obdobje.  Želja po dodatnem
Mešani pevski
izobraževanju upokojencev je namreč
zbor Vrelec je že
prinesla našemu društvu nove programe na
kar stalnica naših
izobraževalnem, kulturnem in družabnem
prireditev. Tudi
področju.
tokrat so poslušalce  
Dobitnik številnih gledaliških priznanj in
razveselili s tremi
nagrad gospod Janez Debeljak je v loškem
pesmimi.
narečju prebral besedilo Ludvika Kaluže
Vodja Univerze
»Kovač pripoveduje«. Z izvirno interpretacijo
za 3. življenjsko
in uglajenim nastopom je
obdobje Borjana
navdušil prisotne, ki ga dobro poznajo kot
Koželj, ki je
dolgoletnega amaterskega  igralca Loškega
vedno polna
odra.
idej in pozitivne
Slavnostna govornica, svetnica v
energije, je na
Janez Debeljak, starosta Loškega odra
Občinskem svetu občine Škofja Loka, Lidija
kratko povzela
pet ustvarjalnih let in naštela številne aktivnosti
Goljat Prelogar je spregovorila o aktualni temi
naše univerze.  Poudarila je njeno že opazno
medgeneracijskega sodelovanja.
prepoznavnost v vseslovenskem prostoru in s
Presenečenje večera pa je bil nastop bobnarske
ponosom povedala, da se je vanj prav-zaprav že
skupine »Otroci ritmov« iz Škofje Loke. Sestavljajo
zakoreninila.  
ga štirje fantje in eno dekle pod vodstvom prof. Jake
Vse navzoče je pozdravil tudi predsednik DU
Strajnarja. Škofjeloškemu občinstvu so se predstavili
Škofja  Loka Miro Duić in nam zaupal, kako se bo v
že večkrat, najbolj pa so ponosni na nastop v
okviru DU v prihodnje razvijala Univerza za tretje
Slovenski filharmoniji pred Njunima veličanstvoma
Mi o sebi - junij 2010
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kraljico Elizabeto II. in vojvodo Phillipom Edinburškim oktobra
2008. S svojo glasbo so ogreli dlani in srca prisotnih poslušalcev.
Udeleženke študijskega krožka Oblikovanje gline  so na ogled
postavile razstavo izdelkov iz  gline. Predstavljeni izdelki,
aranžirani s prvim pomladanskim cvetjem, so bili prava paša
za oči. Za posladek na koncu proslave pa so poskrbele članice
Univerze za tretje življenjsko obdobje in udeleženke raznih
tečajev, ki so za navzoče napekle nekaj slastnih sladkih dobrot.
Otroci ritmov ►

Foto: N. Mandić Orehek

nadaljevanje s prejšnje strani

KNJIGA JE NJENA ŽIVLJENJSKA SOPOTNICA
Besedilo in fotografija: Marinka Mesec

Ljubljana je 23. aprila 2010, na svetovni dan knjige,
za leto prevzela Unescov naziv Svetovna prestolnica
knjige. V okviru projekta Knjige za vsakogar bo
izdanih 21 knjig v nakladi 8.000 izvodov. Knjige
je možno kupiti za ceno 3 evre po vsej državi in
zamejstvu.
V Društvu upokojencev
v Škofji Loki imamo
Marinkino knjižnico, v
kateri je že nad 2.200 knjig.
Večina knjig je podarjenih.
Med prvimi darovalci je
bila Marinka Gartner iz
Železnikov, ki je podarila
veliko leposlovnih knjig
in po njej se knjižnica tudi
imenuje.
Med darovalci knjig je
tudi članica Društva
upokojencev Škofja Loka, Marinka Berce s Trate,
ki je knjižnici podarila preko 300 knjig, predvsem
romanov in povesti.
Marinka je zagledala luč tega sveta 29. 8. 1942 kot
prvorojenka v Draslovčah pri Žirovnici. Ima še dva
brata. Tam je živela z družino le pet let, potem pa
so se preselili v Gorenjo vas pri Retečah. Osnovno
šolo in gimnazijo je obiskovala v Šentvidu. Šolanje
je nadaljevala in zaključila na Tehnični gradbeni
šoli v Ljubljani in se takoj zaposlila pri Železniškem
gradbenem podjetju v Ljubljani. Ustvarila si je
družino, saj imata z možem sina in hčerko ter štiri
vnuke, na katere je še posebej ponosna. Po desetih
letih je zamenjala službo in odšla na Republiško
skupnost za ceste za Slovenijo – današnje podjetje
DARS. Po dvajsetih letih dela se je zaradi poškodbe
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hrbtenice predčasno upokojila.
Na začetke Univerze za tretje življenjsko obdobje
Škofja Loka ima lepe spomine. Najprej se je z velikim veseljem udeležila tečaja nemščine. Letos
se je vključila v tečaj oblikovanja z glino, kamor
jo je povabila prijateljica
Sonja Dolinar, ki je res prava
umetnica za ustvarjanje z
glino, fotografij in ikeban.
Marinki so bili izdelki iz gline
vedno všeč, zato je bila toliko
bolj presenečena nad svojim
ustvarjanjem, saj je izdelala
prave unikate, okrasne sklede
raznih velikosti, vaze, okrasne
lončke,  velike ogrlice, obe-ke
za vrvice in nekaj podstavkov
za čajne svečke. Njena
ljubezen do oblikovanja gline
se čuti prav na vsakem izdelku in komaj čaka na
novo priložnost, da bo svojo domišljijo in spretnost
spet lahko vgnetla v glino.
Oba z možem v vseh letnih časih veliko hodita na
sprehode, uživata na morju na Krku, kjer imata
prikolico. Veselita se z vnuki, ki že odraščajo in
ne potrebujejo toliko njune pomoči, da nalovijo
ribe in jih ob sončnem zahodu pripravijo na žaru.
Predvsem vnuk Miha je oster kritik njenih glinenih
izdelkov, saj je tudi sam že pravi slikarski umetnik.
Imel je že dve samostojni slikarski razstavi, eno na
Upravni enoti in drugo na Občini Škofja Loka.
Med najinim pogovorom ji je spomin segel daleč
nazaj v mladost, ko si je za svojo prvo plačo kupila
prvo knjigo Tisoč in ena noč. Kupovala je cele zbirke
in z leti se je nabralo toliko knjig, da jih ni bilo več
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kam zlagati. Ko je bila pri društvu ustanovljena
knjižnica, se je v hipu odločila, da ji podari svoje
knjige, saj so jih prebrali že vsi njeni domači in jih
lahko pogreša. Zelo je zadovoljna, da knjige berejo
vsi tisti, ki jim knjiga nekaj pomeni. Še vedno veliko
bere, zato v Marinkini knjižnici pri tako veliki izbiri

lahko poseže po literaturi, ki jo zanima.
Ena od skrivnosti življenja, zaradi katere je vredno
živeti, je, da imaš cilj, ki je vreden truda, da ga
vztrajno uresničuješ.
Marinka, želim ti, da bi svoje cilje še dolgo in
vztrajno uresničevala!

BABICE IN VNUKI SKUPAJ GNETEJO GLINO
Borjana Koželj
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praktičnimi ter teoretičnimi znanji predstavijo
pravilne načine vzgoje in cilje vzgajanja. Za skupine
v vrtcih in osnovnih šolah pripravljamo javne
likovne ali fotografske natečaje. Za srednješolce
pripravljamo delavnice z različno tematiko o
komunikaciji in predstavitvi pozitivne samopodobe.
Med poletnimi, jesenskimi in zimskimi počitnicami
za otroke in mladostnike izvajamo počitniške
dejavnosti z različnimi kreativno-ustvarjalnimi
delavnicami. Tako smo lansko leto med jesenskimi
počitnicami na pobudo naše članice Li-An prvič
izvedli medgeneracijsko delavnico,
izdelovanje izdelkov iz gline
(delavnica z dedkom in babico), ki
je pustila izvrstno sled in izjemno
sodelovanje med generacijami.
Koga vse vključujete in s kom
sodelujete?
► V svoje aktivnosti vključujemo
starše, stare starše, študente, dijake,
otroke in vse ostale. Naše dejavnosti
resnično zajemajo vse ciljne skupine,
od otrok do starostnikov, na kar smo
člani skupine upravičeno ponosni.
Sodelujemo z naslednjimi organizacijami: Univerzo
za tretje življenjsko obdobje,  Ljudsko univerzo,
škofjeloškim PUM-om  (projektno učenje mladih),
policijsko postajo, vrtci, osnovnimi šolami in
srednjimi šolami ter z mediji (Radio Sora, Gorenjski
glas, Dnevnik, Loški utrip).
Kakšen je odziv?
► Lokalna akcijska skupina deluje že od leta 1997
in odziv vseh, ki se udeležujejo naših dejavnosti in
aktivnosti, je dober. Imamo nekaj prepoznavnih
projektov, ki jih vsako leto nadgrajujemo in
dopolnjujemo. Osnovnošolski otroci se najraje
udeležujejo počitniških dejavnosti, starši pa vsako
leto pričakujejo nadaljevanje projekta Šola za starše.
Želimo si, da bi se starejši še bolj vključevali v naše
projekte.
Foto: N. Mandić Orehek

Iz Lokalne akcijske skupine Škofja Loka smo dobili
vabilo na delavnico, na kateri naj bi sodelovali
dedki, babice in vnuki. V našem študijskem krožku
Oblikovanje gline dedkov nimamo, večina članic
pa nima vnukov. Pa nič za to, smo rekle, saj bodo
prišli otroci brez babic, pomoč pa bodo gotovo
potrebovali. Odločile smo se, da se delavnice
udeležimo. Urice gnetenja in oblikovanja so nam
hitro minile in tudi otroci so bili veseli pomoči.
Potrebno je poudariti, da so člani LAS zelo aktivni.
Kdo sploh so to? S predsednico Alenko Okorn sem
se pogovarjala Borjana Koželj.
Kaj pomeni kratica LAS?
► LAS je Lokalna akcijska skupina
za preprečevanje zasvojenosti.
Ustanovitelji lokalnih akcijskih skupin
so občine. Na Gorenjskem  delujejo
v vsaki občini. LAS Škofja Loka je
tudi posvetovalno telo župana, kar
pomeni, da se delno financira iz
proračuna Občine Škofja Loka.
S čim se ukvarjate?
► Delujemo na območju občine
Škofja Loka. Člani smo prostovoljci, ki prihajamo z
različnih delovnih področij, kot so zdravstvo, šolstvo
in socialne službe. Naš skupni cilj je, da z izvajanjem
brezplačnih dejavnosti in aktivnosti odraslim,
otrokom ter družinam omogočimo kakovostno
preživljanje prostega časa. Med naše najbolj znane
projekte spadajo družinska rekreacija, počitniške
dejavnosti, šola za starše, likovni in fotografski
natečaj, aktivnosti ob tednu družine ter predavanja
za starše srednješolcev.
So te aktivnosti redne ali občasne?
► Projekte, ki jih ponujamo javnim zavodom,
družinam ali posameznikom, pripravljamo vse leto.
Naš namen je, da staršem, vzgojiteljem, učiteljem
in svetovalnim delavcem ponudimo kvalitetna,
brezplačna predavanja različnih pedagoških
strokovnjakov, ki s svojimi različnimi pristopi in
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PREDSTAVITEV DVEH KNJIG
Minka Marija Likar

     

SOPOTNIK V SVOJEM AVTU

Vrsto let sem zbirala »iskrice«, ki sem jih slišala od
očeta ali naključno. Večinoma so se zgodile v krajih
pod Blegošem in dotlej niso bile zapisane. Nekatere
sem doživela tudi sama. Zelo sem si želela, da jih v
pisni obliki ohranim za mlajši rod in sedanje bralce.
Zbrala sem jih preko štiristo. Tiste, ki niso objavljene
v knjigi, sem odstopila dr. Mariji Stanonik.
Knjiga Odmevi izpod Blegoša je izšla leta 2005, v
njej je zbranih okrog sto anekdot. Razvrščene so
v tri razdelke. V delu z naslovom Blez je bel ris so
zbrane anekdote iz starejšega obdobja. V delu Ta
Miklavževi japki so predvsem anekdote iz časa moje
mladosti in v zadnjem delu Lep kot svinja so zbrane
anekdote iz novejšega obdobja. V besedilu je nekaj
izvirnih poljanskih
besed, katerih razlago je
prispevala mag. Francka
Benedik.
V knjigi je preko dvajset
črno-belih starih
fotografij pretežno
kmečkih opravil, večino
katerih je posnel mojster
fotografije g. Vlastja
Simončič.  Spremno  
besedo je napisal prof.
Janez Dolenc, ki je
vsebino besedila pred
tem tudi »presejal« – izbral primerna besedila.
Leta 2009 je izšla druga izdaja, ki jo je založil KUD
Trata–Gorenja vas.
Anekdota s strani 25:
Na dvorišču sta se srečali sosedi. »Veš, mojega moža
že več dni žene na blato, kar naprej sedi na stranišču.
Morda poznaš kakšno učinkovito domače zdravilo?«
»Poskusi tako, kot sem jaz: v pravem čaju mu prekuhaj
ščurka. Našemu je pomagalo!«
»Ampak, ščurek je vendar najgrša žival! Kako si mogla?!«
»Eh, kaj bo tako grd, saj je bil čisto majhen in še pomagalo mu je!«

Moja prva literarna zgodbica je bila objavljena,
ko sem  bila stara šestnajst let. Odtlej sem skoraj
skozi vsa življenjska obdobja povezana s pisanjem
in nabralo se je veliko gradiva. Tisti, ki so moje
zgodbice brali, so me spodbujali, da bi jih shranili
v trajnejši obliki. V njih bralec pogosto najde tudi
samega sebe.
Knjiga je izšla leta 2008. To je leposlovno delo,
kratka proza, izbor dvainpetdesetih zgodb,
napisanih v zadnji tretjini dvajsetega stoletja.
Razdeljene so na pet razdelkov, od otroštva,
mladosti, zrelih let, do starosti. V zadnjem razdelku
so zgodbe, ki se ne nanašajo na nobeno obdobje.
Spremno besedo je napisala dr. Marija Stanonik, ki
je h kvaliteti vsebine
s svojim strokovnim
znanjem tudi veliko
pripomogla. Na
začetku vsakega
razdelka je barvna
risba g. Petra
Jovanoviča.
Vsebinsko je besedilo
dokaj raznoliko,
razgibano, s poudarkom na čustvenih
doživljajih.

Bilo bi čudovito, če bi mladost znala vse, kar lahko,
in starost mogla vse, kar zna.
			
- Burmanski pregovor

Obogatimo svoje življenje. Ne s stvarmi, ki imajo
vrednost, ampak s stvarmi, ki so vrednote.
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Foto: Z. Ramovš

ODMEVI IZPOD BLEGOŠA

Odlomek iz zgodbe SOPOTNIK V SVOJEM AVTU
Ko je tako z vso svojo težo slonela na njem, ukleščenim
med pločevino in njo, jo je za hip prešinilo, da ni otrok
tisti, ki bo pomagal staršu, ampak mora ona poiskati
rešitev zase in zanj….
…»Hvala bogu, da sva cela! Vendar, Jožko, poglej, še
vedno sem tvoj sopotnik, saj se me sploh ne moreš
otresti,«, ji je pobegnil iz ust ironični dovtip, ko je spoznala, da je namesto na zavoro njen bodoči šofer
pritiskal na – plin!
Ps. Nekaj izvodov obeh knjig je še na voljo pri
avtorici. Cena izv. je 12 evrov.
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UMETNOST PRIPOVEDOVANJA
Nataša Škofic Kranjc, mentorica

    Če pa se zaradi nezanimivega in neizkušenega
pripovedovanja izgubi dragoceno znanje, ki bi ga
morala starejša generacija prenesti na mlade, takrat
pač ne smemo skomigniti z rameni:
»Pa kaj potem.«
Potrebno je znati povedati, kako se
vsadi kruh v peč! Medgeneracijska
nuja je povedati mlajšim, kje in koliko
časa se je včasih hodilo iz Loke v
Železnike in to mora biti zanimivo,
iskrivo, morda hudomušno ali celo
s kančkom skrivnostnosti.  Zgodb
in spominov se vam je, o tem sem
prepričana, do sedanjih let nabralo
dovolj. Teorijo o nastopanju in
pripovedovanju pa bomo spoznali ali nadgradili ter
drug drugega naučili umetnosti pripovedovanja.
Ko bomo iz vajencev postajali pomočniki in kasneje
mojstri obrti pripovedovanja na poti v umetnost,
seveda, pa bomo šli tudi med ljudi.
Vabim Vas v še eno zanimivo skupino. Pohitite
s prijavami, ker je število bodočih umetnikov
pripovedovanja omejeno.  
Foto: osebni arhiv

    Si lahko zdaj, ko to berete, v spomin prikličete
Tavčarjevo Cvetje v jeseni in Mileno Zupančič, Meto,
ko Janezu pripoveduje o svoji postrvi Jeri tam doli v
potoku. Ja, tako dobri pripovedovalci
zgodb kot so diplomirani igralci z
akademije, navadni ljudje pač ne
moremo biti. Lahko pa najdemo
način in vzor, kako pripovedovati,
da postane ta dejavnost mojstrstvo
ali celo umetnost, vse skupaj pa čim
bolj zanimivo za poslušalce. Vse to se
bomo začeli učiti v skupini z naslovom
Umetnost pripovedovanja.
    Ko sem bila prepričana, da bo moja
zgodba o potovanju zanimiva za širno
poslušalstvo, ki se je zbralo ob mizi, sem opazila, da
bolj ko sem pripovedovala in razglabljala, manj ljudi
je sedelo zraven, nekateri so dobesedno poskušali
uiti. Se jim kam mudi, so stoli morda pretrdi? Kaj
pa, če jaz ne znam zanimivo pripovedovati, če me
morda ne slišijo, ali pa je zgodba preveč zapletena
in sem začela na sredini namesto na začetku? No ja,
si pravim, pa nič. Pač ne bodo izvedeli, kako mi je
bilo lepo.

SLOVENSKI SLIKARJI OD RENESANSE DO IMPRESIONIZMA
Neža Rejc

Naš sprehod po zgodovini slikarstva bomo začeli
v renesansi in se skozi barok podali v klasicizem,
obdobje bidermajerja in romantiko.
V času renesančnih odmevov na Slovenskem ni
bilo posebej izraženih slikarjev. Nato je na začetku
baroka na našem območju deloval Italijan Giulio
Quaglio. Sledila mu je prva generacija baročnih
slikarjev na Slovenskem. Najpomembnejša med
njimi sta bila freskant Franc Jelovšek in Valentin
Metzinger, najpomembnejši slikar oltarnih podob
pri nas. V drugi generaciji sta ju nasledila lahkotni
Anton Cebej in Fortunat Bergant, ki se je že bližal
klasicizmu. Kot vrinek v slovenski umetnosti je
nastopil Johann Martin Schmidt iz Kremsa oziroma
t.i. Kremser-Schmidt. Med zadnje baročne slikarje
na Slovenskem pa spadata Leopold Layer in Anton
Postl iz tretje generacije baročnih slikarjev. Za tem
se je cerkvena umetnost nadaljevala v baročnem
slogu. Nove elemente je vanjo vnesel šele romantični klasicist Janez Wolf.
Mi o sebi - junij 2010

V posvetni umetnosti sta po baroku že kmalu
prevladala klasicizem in bidermajer ter kasneje
romantika. Med klasicisti si bomo ogledali opus
Franca Kavčiča, ki je bil slikar evropskega ugleda.
V obdobju bidermajerja so sočasno delovali
portretisti Jožef Tominc, Matevž Langus in Mihael
Stroj. Bidermajerske krajine sta slikala Marko
Pernhart in Anton Karinger, pred njima pa je romantične krajine slikal Lovro Janša.
V okolici Škofje Loke je delovala za prihodnje
umetnostne tokove pomembna slikarska družina
Šubic. Podobar Štefan Šubic, oče Janeza in Jurija
Šubica,  je delal še na baročni način. Sinova sta
se izšolala pri Janezu Wolfu in nadaljevala vsak v
svojem duhu. Janez se je nagibal bolj k nazarenstvu,
Jurij pa že k realizmu. Z brati Šubic bi naše
potovanje po zgodovini slovenskega slikarstva
zaključili.
Poleg predavanj si bomo ogledali kapelo
Puštalskega gradu, ki jo krasi poslikava Giulia
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nadaljevanje s prejšnje strani

Quaglia in umetnostno zgodovinsko zbirko
Loškega muzeja, v kateri najdemo dela Berganta,
Metzingerja, Layerja in Šubicev. Konec novembra ali
v začetku decembra pa si bomo v Narodni galeriji v
Ljubljani ogledali tudi posebno razstavo del Franca

Kavčiča z naslovom Antične teme.
Vse ljubitelje likovne umetnosti vabim na
odkrivanje slikarskih zakladov Slovenije od 16. do
19. stoletja.

NEŽA REJC – NOVA MLADA MENTORICA

MARINKINA KNJIŽNICA
V društvenih  prostorih deluje knjižnica,
ki ima 2200 knjižnih enot in je namenjena
starejšim ljudem.
ODPRTA JE VSAK
            PONEDELJEK OD 14.30 DO 16.30. URE
            SREDA             OD  11. DO 13. URE
            PETEK              OD  11. DO 13. URE
Izposoja  je brezplačna.

Foto: osebni arhiv

Rodila sem se leta 1988. Sem iz Železnikov. Že v osnovnošolskih letih sem zelo
rada spoznavala preteklost in odkrivala lepote tega sveta. V srednji šoli se je to
zanimanje še povečevalo, tako da sem se po uspešno zaključeni naravoslovni
gimnaziji v Škofji Loki odločila za študij zgodovine in umetnostne zgodovine na
Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Za oddih se v poletnem času rada zamotim z raznimi ročnimi deli, od klekljanja
do risanja, poleg študijske literature z veseljem preberem tudi kakšno leposlovno
delo. Lepoto sem našla tudi v prepevanju, ki me razveseljuje vse leto.
Koncept Univerze za tretje življenjsko obdobje mi je zelo simpatičen in svoje
znanje bi z veseljem delila z vsemi, ki vas zanima umetnost.

V knjižnici sta na voljo tudi dva računalnika,
ki imata internetno povezavo.  Za vse
informacije lahko pokličete na telefonsko
številko 051 371 052 Marija ali 040 636 299
Katja.
Na zgornji telefonski številki lahko pokličete
tudi v primeru, če želite, da Vam knjige
prinesemo na dom. Z veseljem Vas bomo
obiskali, se pogovorili z Vami, kakšne knjige
berete in Vam jih tudi prinesli.
Vabljeni!

GLASBA
OBUJAMO STARO LJUDSKO PESEM
Marinka Logar                                                

JAPONČEK
Živel Japonček je nekoč,
tam v Tokiu poznan
in ko prevaral ženko je,
se j’ jokal noč in dan.
V prostore svoje je odšel,
meč »tanto« v roke vzel,
z njim harakiri naredi
in dušico spusti.
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Ko vrata v raj se mu odpro,
mu angelčki zapojejo.
Mili naš Japonček,
sladki naš bonbonček,
kaj pa ti si storil zdaj.
Če za vsaki grehek
razparal bi si mehek,
harakiri bi naredil vsaki mož.

Ne vem, od kod ta pesmica izvira, kot
otrok sem jo slišala in si zapomnila,
vendar ne najdem osebe, ki bi mi
napisano besedilo lahko potrdila.
Mogoče jo pozna kdo od vas bralcev?
Zelo bom vesela, če bi me kdo obvestil in popravil kako vrstico, ki sem jo
pozabila in dodala po svoji pameti..
Marinka Logar – tel 031 721 760
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KONCERT OB 10-LETNICI MePZ VRELEC
NOCOJ PA, OH NOCOJ….« JE BIL RES LEP VEČER!
Besedilo in fotografije: Zlata Ramovš

Pevci našega pevskega zbora Vrelec
so v soboto, 10. aprila 2010, pod
vodstvom zborovodkinje Nade Krajnčan
v Sokolskem domu priredili slavnostni
koncert, ki je bil vrhunec praznovanja
desetletnice. Ob tej priložnosti nas je
zbor v več pogledih prijetno presenetil.
Izdal je zgoščenko z naslovom »Loka
in grad« z osemnajstimi, večinoma
narodnimi pesmimi, predstavil se je
v novih koncertnih oblekah, največje
presenečenje pa je bilo njihovo
kvalitetno in ubrano petje, ki potrjuje,
da je v preteklih letih trdo delal.  
Tisti, ki sledimo napredku zbora, ugotavljamo,
da zadnja leta v kvaliteti petja od nastopa do
nastopa napreduje z velikimi koraki. Tudi Janez
Jocif, predstavnik Javnega sklada za kulturo, ki je
zaslužnim ljubiteljskim pevcem za večletno pevsko
udejstvovanje podelil Gallusove značke, je dejal:
»V glavnem vidim bronaste značke, kar pomeni, da
vaš uspeh ni sad minulega, pač pa sedanjega dela.«
Bronaste značke se namreč podeljujejo za 5 let
ljubiteljskega pevskega udejstvovanja.
Zborovodkinja
Nada Krajnčan:
»Ko sem pred
desetimi leti prvič
preizkusila petje
zbora, sem si
mislila: »Težko bo!«
Ampak nikdar ne
obupam in iz vsake
skupine pevcev
poskušam izvleči
največ, kar se da.
Ob vsakem učenju
pesmi poslušam
tudi harmonijo zbora in se trudim, da je vsak glas
čimbolj čist. To od  zborovodje zahteva veliko truda
in potrpežljivosti, ki pa se obrestuje, saj se zelo
trudijo tudi pevci. Zdaj na vsaki vaji slišim, da že
znajo muzicirati, čeprav včasih kak akord še izzveni
bolj moderno. Z njihovim petjem sem zadovoljna, a
vedno se da narediti še kaj več. Iz vsakega pevca se
da izvleči najboljše, a le z velikim potrpljenjem. Tega
pa imam dovolj, nekateri pravijo, da celo preveč.«
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Janez Jocif podeljuje priznanja

Anica Krajnik,
dobitnica zlate
Gallusove značke:
»Peti sem začela pred
27 leti v Mladinskem
cerkvenem zboru
v cerkvi Sv. Jakoba,
nato v Ženskem
pevskem zboru
Vzgojno varstvenega
zavoda Škofja Loka, v
Mešanem cerkvenem
zboru na Suhi in zdaj pri Vrelcu. Občasno sem pela
hkrati v dveh in celo treh zborih. Danes sem imela
pred nastopom izredno prijeten občutek in bila sem
zadovoljna, da je moj glas zdržal toliko časa.«
Jože Peternelj:
»Peti sem začel šele
po upokojitvi, saj prej
za to ni bilo časa. Ker
nisem športnik in
sem se želel družiti
s prijetnimi ljudmi,
me je vodila misel,
da kdor poje, ne
misli slabo. Začel
sem pri Mešanem
pevskem zboru Iskra
Kranj, ko pa je v Loki nastal Mešani pevski zbor
Društva upokojencev pod vodstvom Vike Jelen,
sem pristopil k njemu. Kasneje sem se pridružil
Moškemu zboru Peter Lipar v Kranju, ki ga je vodila
Nada Krajnčan, ko pa je prevzela pevski zbor Vrelec,
sem se vrnil k našim upokojencem.«
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DOLGO, DOLGO ŽIVLJENJE
ŠE NA MNOGA LETA, GOSPA SONJA ROJIC
Julija Jenko

STAROST NI OVIRA, DA JE ČLOVEK ŠE VEDNO POLN ŽIVLJENJA IN SE ZAVEDA, DA K SVOJEMU
ZDRAVJU NAJVEČ PRIPOMORE SAM.

Foto: osebni arhiv

Profesorica Sonja Rojic z Novega sveta 16 v Škofji
in še vedno budno spremlja vse dogajanje. Pohvali
Loki je 10. junija praznovala devetdeseti rojstni
nas, da imamo dober časopis z lepimi slikami in
dan. O njenem življenju sem izvedela
zanimivimi prispevki in da ga prebere
veliko zanimivega že lansko leto, ko
od začetka do konca.
sem jo spraševala o njenem očetu,
In kako preživlja svoje upokojenske
Jakobu Rojicu, ki je leta 1949 sodeloval
dni? Pravi, da sta imeli s prijateljico
v pripravljalnem odboru za ustanovitev
abonma v gledališču v Ljubljani in sta
Društva upokojencev Škofja Loka.
se vsake predstave neizmerno veselili.
Rodila se je 10. junija 1920 v Gradišču
Veliko je brala zgodovinske romane
pri Gorici. Ko je bila stara komaj štiri
in še vedno jo zanima, kaj se dogaja
leta, ji je umrla mama. Oče je takrat
v šolstvu. Zelo rada hodi v naravo in
služboval kot učitelj v Dornberku.
če se le da, gre vsak dan vsaj za eno
Hčerko Sonjo je zaupal ženini sestri
uro na krajši sprehod. V Cerknem ima
in pri njej je bila do tretjega razreda
sorodnike, ki jo pogosto obiščejo in
osnovne šole. Ko je oče dobil službo v Škofji Loki
tudi ona zahaja k njim. Vabijo jo, da bi se preselila
in si je uredil stanovanje, je vzel hčer k sebi. Pri
k njim, vendar se v svojem stanovanju počuti tako
uršulinkah je končala tretji in četrti razred. Po
dobro, da ponudbo vsakokrat odkloni. Doma v
osnovni šoli jo je vpisal na gimnazijo v Ljubljani,
Škofji Loki ima znance in na sprehodu vedno sreča
ki jo je uspešno končala in nadaljevala študij na
koga, ki ga pozna in rada poklepeta z njimi.
Filozofski fakulteti. Pravi, da so bili odnosi med
Gospa Sonja, ostanite še naprej zdravi in naj Vas
sošolci na gimnaziji veliko bolj prijateljski kot
optimizem spremlja tudi v bodoče.
kasneje na fakulteti. Prvo službo
je dobila v Idriji. Mlade učitelje so
takrat  pogosto premeščali in tako je
zgodovino in zemljepis učila na šoli
v Brežicah, v Postojni in nazadnje v
Škofji Loki, kjer je dočakala zasluženi
pokoj. Zgodovino je učila tudi mene
in spominjam se, da je bila zelo
stroga in natančna. Spominjam se
tudi, kako je svojega upokojenega
očeta vodila na sprehode. Bila sta
zelo navezana drug na drugega in
zanj je skrbela vse do njegove smrti
leta 1970.  
V Društvo upokojencev Škofja Loka
Iz njenega arhiva iz leta 1932 – oče, upravitelj šole, je slikan z Marijo
se je vključila takoj po upokojitvi
Karađorđević ob otvoritvi šole v Škofji Loki

V vsaki starejši osebi živi mlajša, ki razmišlja, kaj
za vraga se je zgodilo!
			
- Cora Harvey Armstrong
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V meni živi vitka ženska, ki bi rada prišla na površje.
Običajno lahko utišam to kozo s piškoti.
			
- Neznana avtorica
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DOLGO, DOLGO ŽIVLJENJE
ZDAJ SEM PRAVI UPOKOJENEC
Maruša Mohorič

Jakoba. Ko je umrl cerkovnik Janko Pušar, je njegov
naslednik hitro odnehal, zato je leta 1984 Božič
vskočil »za nekaj mesecev«  in to nadomeščanje je
trajalo kar četrt stoletja. Obveznosti
cerkovnika so  vsakodnevne, ob
nedeljah večkratne, poleg tega so
še pogrebne maše, krsti in poroke.
Žena je veliko pomagala, delala sta z
veseljem in vest mu ni dopustila, da
bi prenehal, čeprav je bilo to delo za
vso družino precejšnja obremenitev.
A v nedeljo popoldne so se z otroki
odpravili na izlete, družinsko opravili
Loško planinsko pot in še marsikaj.
»Zdaj sem pravi upokojenec, nimam
nobenih obveznosti, sam se odločam,
kaj bom delal,« pove z nasmehom na obrazu.
Rešuje križanke, bere knjige. Roman Tihi Don je
prebral štirikrat, saj ga precej zanimajo Slovani
in zgodovina. Rad gleda vojaške in zgodovinske
filme na televiziji, zanima pa ga tudi tehnika. Rad
ima naravo, veliko je prehodil in nabiral gobe ter
borovnice.
Za zajtrk poskrbi sam, na kosilo pa hodi v Dom
starejših v Staro Loko. Vsak torek gre k sosedi na
kavo. To so zanimivi trenutki, saj včasih celi dve uri
obujata spomine na to, »kako je bilo včasih.«
Poleti preživi nekaj tednov pri sinovi družini v Stari
Oselici, v zimskem času pa je najraje v Škofji Loki.
Rad ima svoj mir in sprehode, tudi kavo zna skuhati,
čeprav mu je žena rekla, da se tega ne bo nikoli
naučil.
Z ženo sta imela dve hčeri in sina, zdaj ima že
13 vnukov. Na vse je zelo ponosen in radi ga
obiskujejo, kar pove z opaznim žarom v očeh.
Gospod Božič, v imenu vseh nas upokojencev Vam
želim še veliko mirnih in prijetnih dni!
Foto: N. Mandić Orehek

Gospod STANE BOŽIČ, ki je oktobra 2009 praznoval
devetdeseti rojstni dan, je zgovoren, prijeten, iskriv,
načitan, skratka, zanimiv človek in končno »pravi
upokojenec«.
Rodil se je v Brestu v Istri, a ko je bil
star dve leti, se je njegova družina
preselila v  Mrčna sela pri Senovem.
Osnovno šolo je obiskoval  v
Koprivnici pri Brestanici (prej
Rajhenburg). V Škofjo Loko je prišel
1. decembra 1933 za vajenca h
glavnikarju, mojstru Berniku, se
izučil, potem pa kmalu nastopil
služenje vojaškega roka. Med
vojno se je z nemško vojsko boril v
Franciji in na ruski fronti, bil je tudi
v zaporu in v taborišču Teharje.
Po vojni se je vrnil v Škofjo Loko in nekaj časa
delal kot glavnikar, nato pa kot skladiščnik. Izučil
se je za bolničarja, obenem je hodil v ekonomsko
srednjo šolo, nekaj časa delal v banki in potem na
SDK (služba družbenega knjigovodstva), kjer je bil
knjigovodja in »nazadnje sem bil arhivar, upokojil
sem se  leta 1984.«
Že v šoli je rad pel, kasneje je sodeloval v moškem
in mešanem cerkvenem pevskem zboru. Zelo
veliko pa mu je pomenilo sodelovanje pri pevcih
v Kulturno-umetniškem društvu Ivan Cankar pri
Sv. Duhu. Vedno je bil rad v pošteni pevski družbi,
saj so imeli  dosti nastopov, sodelovali na raznih
proslavah, hodili na izlete, skratka, združevali so
prijetno s koristnim. Z veseljem bi mi pokazal veliko
pevskih trofej, a jih ima v Stari Oselici.
Občasno je igral tudi v loškem gledališču »kakšne
manjše vloge«, kot je povedal. Z Janezom
Debeljakom, tudi amaterskim igralcem, še danes
rada poklepetata.
S pokojno ženo Fani sta rada pomagala v cerkvi Sv.

Najtežja leta življenja so med deset in sedemdeset.
			
- Helen Hayes pri 73 letih

Starost ni za reve!
				

Ko si pri petintridesetih končno sestaviš glavo, ti
začne razpadati telo.
				
- Caryn Leschen

Največja umetnost je živeti in imeti svoje življenje
rad.
				
- Janez Škof

Mi o sebi - junij 2010

- Bette Davis
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DOLGO, DOLGO ŽIVLJENJE
GOSPA MILKA, ZNANKA IZ SOSEŠČINE
Marinka Logar

ponesrečil pri splavilu lesa na Muri, kjer sta živela.
Po nesreči se vrnila k mami v Bitnje, ki je medtem
ostala sama. Milka je bila noseča in pri mami je
povila sina Francija. Po 14 letih  samskega življenja
je spoznala Nikolo in se z njim poročila. Zanimivo
se mi je zdelo, ko sem na poročnem listu prebrala,
da je želela obdržati priimek Zupančič in poleg
dodati priimek drugega moža Mitelštet.
Njen drugi mož je bil Moskovčan, ki
je stanoval v Škofji Loki, zato se je po
poroki preselila k njemu. V njunem
stanovanju živi še danes. Z Nikolo nista
imela otrok, zato sta pa imela izredno
lepo, toplo in razumevajoče življenje,
ki se je prekinilo z Nikolovo smrtjo leta
1981. Nekateri se ga boste spomnili
kot nogometaša, saj je kar petdeset let
tekmoval in pomagal pri organizaciji
nogometnih tekem v Škofji Loki. Ko ni
več tekmoval, je bil skrbnik  nogometne
opreme. Za petdesetletno zvestobo je
od kluba prejel tudi zlato priznanje.
Milkin sin Franci je ostal pri stari mami,
da ni samevala, zato sta Milka in njena
mama zanj zgradili novo hišo v Bitnjah,
kjer živi z ženo Ivano.
Po upokojitvi je do leta 2008 Milka opravljala
mežnarsko delo v kapucinski cerkvi, potem pa je  
zbolela. Sedaj v svojem stanovanju dela le še ročna
dela.
V dom starejših ne želi, saj ji sin in snaha veliko
pomagata, tako ji hvaležno vračata ljubezen,  ki sta
jo prejela, ko sta jo potrebovala.
Sinu Francu in snahi Ivani se srčno zahvaljuje za
ljubeznivo in nesebično pomoč, saj se zaveda, da je
takšen odnos, kot ga imajo, zelo redek.
Zadovoljna, da sem naletela na tako lepo
razumevanje med otrokom in staršem, sem se od
gospe poslovila in ji zaželela, da bi čim bolj mirno
in brez zapletov preživela tudi preostanek svojega
življenja.
Foto: Z. Ramovš

Gospo sem veliko srečevala na poti v mesto ali v
trgovino. Dolgo sem jo poznala samo po imenu
Milka. Šele ko sem pričela raznašati časopis Mi
o sebi, sem videla njen dolg priimek Zupančič–
Mitelštet. Vedno je bila prijazna in nasmejana, zato
sem z njo rada spregovorila nekaj besed, kadar sva
se srečali.

Ker mi je bila simpatična, sem jo prosila za
dovoljenje, da jo predstavim tudi vam bralcem.
Dovolila mi je in lepega dne sem se napotila do
njenega stanovanja na Novem svetu št. 17.
Kot vedno me je sprejela nasmejanega obraza in mi
skozi pogovor zaupala zgodbo svojega življenja.
Njen oče izvira z Martinj vrha in se je priženil na
Orehek pri Kranju.
Rodila se je 16. 09. 1926. leta na Orehku, za njo
sta na svet prijokala še dva brata. Osnovno šolo
je obiskovala v Stražišču pri Kranju in kasneje na
Primskovem, meščansko pa prav tako v Kranju.
Ko se je pričela vojna, se je njeno šolanje končalo,
ostala ji je pa ljubezen do ročnega dela. Naučila
se je vezenja in to delo z veseljem opravlja še
danes. Nekaj izdelkov naredi za svoj dom, nekaj
pa za sinov. Veliko prtov je izdelala za cerkev in za
spomin ima tudi njihove fotografije. Izdelovala je
tudi gobeline in precej jih ima izobešenih v svojem
stanovanju, ki meri samo 32 kvadratov.
Službovala je v Kranju, v tovarni Inteks in kasneje
v Planiki.  Leta 1952 se je poročila s Francem
Zupančičem, ki se je štiri mesece po poroki
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Nikoli nihče ni rekel, da je življenje lahko,
rekli so samo, da se splača živeti.
Sprejmi nepopolnosti svojih prijateljev s tako
lahkoto, kot sprejemaš svoje.
Mi o sebi - junij 2010

ZANIMIVE OSEBNOSTI
ZGODBA MARINKE MRAK
Jožica Kovič

MISLI
Štiri stvari se ne morejo vrniti: izgovorjena
beseda, izstreljena puščica, preteklo življenje in
izpuščena priložnost.
Beseda, ki jo zadržis v sebi, je tvoj suženj, beseda,
ki ti uide, je tvoj gospodar.
Ni reven tisti, ki ima malo,
temveč tisti, ki nima dovolj...!

Mi o sebi - junij 2010

Na zelo simpatičen in šaljiv način
nam je na srečanju začela opisovati
svojo zgodbo in požela veliko
odobravanja.
»Najprej sem se srečala z gospo,
ki se je predstavila kot gospa
Tremor. Potem je postala ta gospa
vedno bolj nadležna, jaz pa vedno
bolj nervozna. Zahtevala je, da jo
imenujem kar gospa Parkins. Od
jutra do večera me je gnjavila in me
silila, naj se učim parkinsovo pisavo,
meni pa ni in ni šlo, saj so me roke
vedno manj ubogale. Nekega dne
sem izvedela, da živi v Ljubljani gospod, ki zna
utišati to Parkinsovo gospo. Res sem šla k njemu
in priporočil mi je STALEVO. Pa sem ga vprašala, ali
naj pišem z roko ali nogo. Potem mi je zaupal, da
se tako imenuje zdravilo. Ko sem šla po zdravilo v
lekarno, so se spet smejali moji pripombi, da bi bilo
dobro, če bi se zdravilo imenovalo STADESNO. Z
različnimi pripombami večkrat nasmejem tudi svojo
zdravnico.«
Gospa Marinka se ne da. Kljub zelo tresočim rokam
še vedno plete nogavice in kvačka zanimive izdelke.
Lepo obleče vrečke s sivko, kozarčke z medom,
kuhalnicam naredi čepice, brisačam skvačka lepo
obrobo. S temi izdelki obdaruje prijatelje ob
različnih priložnostih.
Ko sem jo obiskala na domu, me je pogostila s
pravo loško medlo in mi dala še kozarček zabele
(masunk), s katero se ta jed zabeli in jo starejši ljudje
gotovo poznajo. Če si njeni gostje te stare loške jedi
zaželijo,  jo z veseljem skuha.
Foto: osebni arhiv

16. decembra 2009 smo
praznovali 10. letnico skupine
za samopomoč »Jesenski žarki«,
ki deluje v okviru Krajevnega
odbora RK Stara Loka–Podlubnik.
Ob ustanovitvi sta skupino
vodila Ludvik Bernik, predsednik
KO RK Stara Loka–Podlubnik in
Jožica Kovič, sedaj pa je že pet
let sovoditeljica Majda Rant.  
V skupini je povprečno osem
članic, ki se sestajajo dvakrat
mesečno. To so prijetna srečanja,
ob katerih obujajo spomine,
se pogovarjajo o »aktualnih zadevah s televizije«,
telovadijo, pojejo, hodijo na izlete in vsako leto
priredijo piknik.
Na jubilejnem srečanju so se dogovorili, da bo vsaka
članica  nekaj povedala o svojih dogodivščinah.
Njihove zgodbe so bile prav zanimive, še posebno
mi je ostala v spominu pripoved gospe Marinke
Mrak, ki kljub svoji težki bolezni izžareva pozitivno
energijo.
Na šaljiv način je pripovedovala o svoji bolezni, ki
jo muči že več let. Moram priznati, da sprva nisem
doumela, o kateri gospe Parkinsovi govori in sem
šele kasneje ugotovila, da govori o svoji bolezni.
Marinka Mrak se je rodila leta 1931 v Stari Loki. V
družini je bilo veliko bolezni, ki tudi njej niso prizanesle. Spominja se, da se je pri njej parkinsova
bolezen začela že v otroških letih, saj ji je nuna v
šoli naročila, naj pride mama v šolo, ker je opazila,
da se deklica trese. Bolezen se je potem samo še
stopnjevala.

Ali si predstavljate tišino, ki bi nastala, če bi
ljudje govorili samo tisto, kar vedo?
Težave najlaže rešuješ s partnerjem, tudi tiste, ki
jih ne bi imel, če njega ne bi poznal.
Zavist traja dlje, kakor sreča ljudi, ki jim ti
zavidaš vse lepe reči!
Če nisi dober zgled, bodi vsaj grozno opozorilo!

21

ŠPORTNI MOZAIK
V SPOMIN
SLAVKO STANONIK 1930 – 2010
KONČALA SE JE ŽIVLJENJSKA POT SLAVKA STANONIKA, VSESTRANSKEGA ŠPORTNIKA, KI JE
BIL KAR TRIINDVAJSET LET ČLAN NAŠEGA DRUŠTVA. VSA LETA JE TEKMOVAL NA OBČINSKIH,
POKRAJINSKIH IN MEDDRUŠTVENIH TEKMOVANJIH V SMUČANJU, BALINANJU, KEGLJANJU,
STRELJANJU IN TEKU NA SMUČEH.
Balinal in tekmoval je tudi za škofjeloške
invalide.
Njegova najljubša disciplina je bilo
smučanje. Dolga leta je tekel na smučeh
in do zadnjega tekmoval v veleslalomu.
Udeleževal se je vseh občinskih,
gorenjskih in meddruštvenih tekmovanj
in v svoji starostni kategoriji vedno prejel
medaljo.
Za svoje delo je prejel več priznanj, med
njimi leta 2004 na predlog strelskega
društva Kopačevina plaketo Športne zveze Škofja
Loka za pomemben prispevek k razvoju športa.
Istega leta je prejel plaketo Medobčinskega
društva invalidov Škofja Loka za vodenje balinarjev
– invalidov. Dve priznanji je prejel tudi v našem
društvu. Leta 2006 sta skupaj z ženo prejela knjigo
»100 let športa v Škofji Loki«,  leta 2009 pa je ob
60-letnici DU Škofja Loka kot zaslužno priznanje
za dolgoletno sodelovanje na športnem področju
prejel malo plaketo.
Kljub vsem zmagam je vsak človek enkrat
premagan. Ko je januarja letos Slavko odpovedal
sodelovanje na odprtem zimskem prvenstvu v
veleslalomu, smo izvedeli, da je hudo bolan.
Na njegovi zadnji poti 4. maja 2010 smo ga
pospremili številni športni prijatelji. S hvaležnostjo
se ga bomo spominjali vsi, ki smo skupaj z njim
ustvarjali športni utrip Društva upokojencev Škofja
Loka.
     Julija Jenko
Foto: družinski arhiv

Rodil se je 27. aprila 1930 v Ljubljani.
Osnovno šolo je končal v Škofji
Loki in se pri mizarskem mojstru
Okornu na sotočju obeh Sor izučil
za mizarja. Prvo službo je dobil
v Medvodah, kmalu pa se mu je
ponudila priložnost zaposlitve blizu
doma. Zaposlil se je v škofjeloškem
Gradisu, kjer je ostal vse do
upokojitve. Že njegova zgodnja
mladost je povezana s športom. Ko je
bil še vajenec, je takoj po končanem delu stekel na
telovadišče v Puštal igrat nogomet. Dobro pa je tudi
tekel in skakal v višino.
V Gradisu je bil pobudnik športnih dejavnosti in
potem kar sedemindvajset let športni referent.
Sestavljal je ekipe za tekmovanja, za Gradisove
zimske igre, ki so se jih udeleževali delavci iz vseh
Gradisovih podjetij v Sloveniji. Ustanovil je strelsko
sekcijo in v Gradisovem samskem domu so postavili
strelišče. Za odlično strelko je izuril tudi ženo Slavko
in v ekipo vključil, ko se je v Gradisu zaposlila hčerka
Janja, še njo. Dosegli so veliko odličnih rezultatov.
V Gradisu je bil tudi prostovoljni gasilec in ko se je
upokojil, je to delo nadaljeval v KS Trata.
Upokojil se je leta 1987 in se takoj včlanil v DU
Škofja Loka. Vse do letošnjega leta je tekmoval. Za
naše društvo je dosegel veliko odličnih rezultatov
na medobčinskih in gorenjskih tekmovanjih. Zadnja
leta se je posvetil predvsem balinanju. Več let je
bil selektor balinarjev – veteranov v klubu Trata.

PRIZNANJA ŠPORTNIKOM ZA LETO 2009
Besedilo in fotografija: Maruša Mohorič

Zavod za šport in Športna zveza Občine Škofja
Loka vsako leto na svečani prireditvi podeljujeta
priznanja za športne dosežke in večletno delovanje
na športnih področjih.  Letošnja slovesnost je bila
25. marca 2010 v Sokolskem domu. Predsednik
Športne zveze Škofja Loka Branko Celar je z zadovoljstvom pozdravil loške športnike, ki so bili
uspešni tako na državnih kot tudi na evropskih in
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svetovnih tekmovanjih ter na olimpijskih igrah.
V svoje nagovoru je poudaril, da je Škofja Loka
mesto športnikov. Župan Igor Draksler je izrazil
veliko veselje zaradi dobrih rezultatov športnikov in
športnih delavcev ter poudaril njihovo strokovnost
in zagnanost, jim čestital za uspehe in se zahvalil
vsem, ki promovirajo našo občino.
Priznanja za športne dosežke je podelil Aleš Murn,
Mi o sebi - junij 2010

direktor Zavoda za šport, bronaste plakete Branko
Celar, srebrne plakete predsednik Odbora za
podelitev priznanj Jože Stanovnik in zlate plakete
župan Igor Draksler.
Vseh nagrajencev je bilo 31, mi pa smo še posebej
ponosni na naslednje športnike našega društva:

Marica Jesenovec je prejela bronasto plaketo za več
kot dve desetletji uspešnega balinanja, kolesarjenja
in zagretega planinarjenja, saj je prehodila mnoge
poti in osvojila mnogo vrhov. Še vedno rada hodi
s pohodniki. Želje za dobro zdravje,  veliko vrženih
krogel in zanimivih pohodniških poti niso izostale.
Slavica Laznik  je dobila bronasto plaketo za delo v
preteklosti, danes pa še vedno aktivno sodeluje in v

našem društvu vodi planince.
Katarina Šegula je prejela srebrno plaketo za
dolgoletno udeleževanje na športnih tekmovanjih
in ukvarjanje s planinstvom, kolesarjenjem in
zimskimi športi, kjer je osvojila mnogo kolajn, plaket
in pokalov, poleg tega pa je prispevala tudi svoj
delež k ekipnim uspehom. Športno aktivna
skuša biti vse leto, njena vztrajnost in volja
pa sta zgled tudi drugim upokojencem.
Ciril Pleško je zlato plaketo dobil zaradi
aktivnosti pri Planinskem društvu, saj je  
sodeloval pri gradnjah doma na Lubniku
in koče na Blegošu, pri trasiranju loške
planinske poti in pri ostalih aktivnostih.
Poleg tega je bil dve desetletji glavni vodja
kvarteta Spev, katerega člani so prepevali
zlasti planinske pesmi, dobre rezultate pa
dosega tudi v smučanju.
Društvo upokojencev Škofja Loka je
prejelo zlato plaketo za šest desetletij
delovanja, vse od skromnih začetkov pa
do večjih uspehov na raznih področjih
športnega dela in tekmovanj, med drugim
tudi njihove organizacije, za mnoge osvojene
diplome, priznanja, pokale in medalje, ki pričajo o
bogati športni aktivnosti upokojencev.
Prireditev je vodila naša znanka Monika Tavčar, za
popestritev pa je poskrbel orkester harmonikarjev
Glasbene šole Škofja Loka pod taktirko profesorja
Jerneja Hostnika. Uradnemu zaključku je sledilo
prijetno druženje.

NAŠI SMUČARSKI TEKAČI NA 5. ZIMSKIH ŠPORTNIH IGRAH
Ivan Hafner

28. februarja 2010 je na Dražgoški gori potekalo
tekmovanje v smučarskem teku  za 5. Zimske
medobčinske športne igre (ZMŠI).
Tekmovanje je organiziral Smučarski klub Dražgoše
in je imelo dokaj skromno število tekmovalcev. Naše
društvo je nastopalo le z moško ekipo. V ekipni tekmi,
ki šteje za točke MŠI, je bila naša prva ekipa, v kateri
so tekli Srečo Pirman, Nikolaj Mesec in Nikolaj Možina
med petimi ekipami zelo dobra druga, naša nepopolna
druga ekipa (Emil Satler in Mirko Pintar) pa peta.
V posamični konkurenci za medobčinsko prvenstvo
je bil naš Srečo Pirman v starostni kategoriji od 61 do
70 let odličen drugi, takoj za legendarnim Lojzetom
Oblakom, vidno uvrstitev pa je v kategoriji od 51 do 60
let dosegel Milan Možina, saj je bil tretji.
Po številu doseženih točk bodo 5. Zimske
medobčinske športne igre uspešnejše od lanskih.
Mi o sebi - junij 2010

Škoda je le, da nismo uspeli sestaviti ženske
ekipe.
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POKRAJINSKO
PRVENSTVO V PIKADU
Nevenka Mandić Orehek

Društvo upokojencev Kamnik je
20. marca organiziralo pokrajinsko
prvenstvo v pikadu. V ženski ekipi smo
tekmovale Tončka Dolinar, Katja Galof,
Marija Marinšek, Ivanka Prezelj in moja
malenkost. Pristale smo na 6. mestu. V
moški ekipi so bili Janko Demšar,  Drago
Pavičević, France Prezelj in Milenko
Štimac ter Cveta Škopelja kot rezerva.
Dosegli so tretje mesto. Na fotografiji
Cveta drži pokal za tretje mesto moške
ekipe.
Skupinska slika pikado odprave pred prostori DU Kamnik

NOVO IZ NAMIZNEGA TENISA
Ivan Hafner

PRVENSTVO PZDU GORENJSKE V NAMIZNEM TENISU
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Jano Rant, naš najboljši, je v kategoriji od 66 do 70
let med 14  tekmovalci zmagal.             
V najstarejši kategoriji od 71 do 75 let sem med
devetimi tekmovalci dosegel 3. do 4. mesto oz.
osvojil bron.
Med pari
najmlajše
kategorije sta
Janez Starman
in Peter
Kalan, naš
najbolj sveži
upokojenec,
med kar 13
pari dosegla
odlično drugo
mesto. V igri
parov starejše
kategorije sem
bil z Janezom
Muzikom iz
Janez Starman
Tržiča peti.
Vsekakor smo z rezultati lahko zadovoljni, poudariti
pa je potrebno, da so plod dobrih razmer, ki jih
imamo v okviru rekreacije pri ŠD Partizan.

Foto: N. Mandić Orehek

Organizacija namiznoteniškega prvenstva
Gorenjske je bilo letos zaupana našemu društvu.
Dela smo se lotili zelo resno in po mnenju udeležencev nam je lepo uspelo. V organizacijskem
odboru smo bili Miro Duić, Jano Rant in Ivan Hafner,
pomagalo pa nam je še veliko drugih naših članov.
Tekmovanje je bilo 20. aprila 2010  v namiznoteniški
dvorani na Podnu. Potekalo je od 9. do 15. ure,
sledili sta pogostitev in podelitev spominskih darilc,
nato pa še razglasitev rezultatov ter podelitev
odličij.
Udeležba je bila presenetljivo velika, saj je nastopilo kar 17 ekip iz 13 DU Gorenjske in preko 50 tekmovalk in tekmovalcev. Tekmuje se le po starostnih
kategorijah, posamično in v parih.
Naša ekipa je štela osem tekmovalcev in dve tekmovalki. Dosegli smo prav lepe rezultate. Pa poglejmo
naše najboljše.
Minka Bertoncelj je bila v enotni ženski kategoriji
odlična druga, v kategoriji ženskih parov pa skupaj
s Tončko Celar tretja. Ženske kategorije so bile
maloštevilne.
Med moškimi je bil med 20 tekmovalci v najmlajši
kategoriji do 65 let naš najboljši Janez Starman na 5.
do 8. mestu.
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PRVO KLUBSKO PRVENSTVO V NAMIZNEM TENISU
Glede na prej omenjene ugodne razmere treniranja
smo se, na mojo pobudo, ob koncu leta 2009
odločili, da v okviru rednega igranja namiznega
tenisa organiziramo interno klubsko prvenstvo, za
začetek le za moške. Štartalo nas je sedem, končalo
pa le pet pinkponkašev.
Prvi prvak DU Škofja Loka je postal Jano Rant,
odličen dolgoletni pinkponkaš, trener in organizator

namiznega tenisa, drugi je bil Janov brat Emil, tretji
pa Jure Posavec.
Jaz, pobudnik ideje, in Franc Košir sva ostala na
začelju.
Jeseni se bomo prvenstva lotili znova in upam, da
bo večje število tekmovalcev, saj se naše rekreacije
udeležuje več članov.

STRELKE SPET NAVDUŠILE
Nevenka Mandić Orehek

društvo Škofja Loka.  Tekmovanja se je udeležilo 12
društev z Gorenjske.
V ženski kategoriji so naše strelke zasedle prvo
mesto, pred ekipami
Tržiča in Kamnika. Pri
moških so bili prvi
strelci iz DU Žerjavčki
Trzin, naši so zasedli
drugo mesto, tretji
so bili strelci DU
Jesenice.
Posamezno je pri
ženskah Nevenka
Mandić dosegla
prvo mesto, druga je
bila Francka Demšar.
Pri moških je Janko
Demšar osvojil
srebro.
Foto: T. Dolinar

V četrtek, 22. aprila 2010 je DU Škofja Loka spet
organiziralo pokrajinsko strelsko tekmovanje
društev upokojencev,  izvedlo pa ga je Strelsko

Po zaključku uradnega dela smo neuradno nazdravili

KEGLJAČI USPEŠNO NADALJUJEJO SEZONO
Ivan Hafner

V prejšnji številki smo pregledali dotedanje rezultate ekipnih tekmovanj, sedaj bomo pa pogledali
nadaljnja, zlasti medobčinska tekmovanja.
Ženska ekipa je v medobčinski ligi le treh udeleženk zasedla tretje mesto, vendar v povsem enakovrednih dvobojih.
Največji uspeh je dosegla naša dvojica Smiljana
Oblak in Zdenka Gaber, ki je s 1944 keglji zmagala
in postala medobčinski prvak. Smiljana Oblak se
je v posamični ženski konkurenci v finalu med 18
tekmovalkami povzpela na solidno 4. mesto.
Med moškimi posamezno je na medobčinskem
prvenstvu med 36 nastopajočimi Franc Žontar v
Mi o sebi - junij 2010

finalu dosegel odlično 3. mesto s 1068 podrtimi
keglji. Mesto za njim je bil Peter Mravlja s 1066
podrtimi keglji, Lojze Homan pa je bil s 1035 keglji
deveti.
Med moškimi dvojicami nismo bili posebno uspešni, saj sta se v finalne borbe uvrstila le Vlado Podviz
in Adi Kočar, ki pa v finalu nista bila razpoložena.
Med mešanimi dvojicami smo imeli v finalu med
šestimi pari kar tri naše dvojice.
V končni razvrstitvi sta bila Smiljana Oblak in Franc
Žontar po odličnem kegljanju izvrstna tretja. Podrla
sta kar 2133 kegljev, pred njima sta bili le dvojici
tekmovalnih kegljačev. Takoj za njima sta bila na 4.
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nadaljevanje s prejšnje strani

mestu dvojica Zdenka Gaber in Peter Mravlja z 2025
podrtimi keglji, peto mesto pa sta zasedla Cilka
Remic in Jože Avguštin z 2021 podrtimi keglji. Res
lep uspeh.
Povsem pri koncu je tudi naše najzanimivejše
tekmovanje, klubsko posamično prvenstvo. O njem
pa podrobneje v naši naslednji številki.

VABILI

PLAVANJE
31. maja 2010 je bilo v Kranju prvenstvo Društev
upokojencev Gorenjske v plavanju. Naši štirje člani
so se izvrstno odrezali, saj so skupno osvojili devet
medalj. Peter Mravlja je dobil zlato medaljo,
ekipno pa so bili tretji.

BALINANJE

STRELJANJE Z ZRAČNIM OROŽJEM

Balinanje je zelo primeren šport tudi za
starejšo generacijo!
Upokojenke vabimo ob ponedeljkih ob
16. uri in ob torkih ob 9. uri, upokojence
pa ob torkih in četrtkih ob 9. uri na
balinišče na Trati.
Vabljeni!

Upokojenke in upokojence vabimo na strelišče SD Škofja
Loka, ki se nahaja v bivši vojašnici.
Treninge imamo ob ponedeljkih in sredah od 18. do 20. ure.
Čakajo vas prijazni trenerji, serijska zračna puška in zračna
pištola.
Pridite in se preizkusite!

ZANIMIVE OSEBNOSTI
POZDRAVI OD BLIZU IN DALEČ, pripoved starih razglednic
Besedilo in fotografije: Zlata Ramovš

»TA KNJIGA PREDSTAVLJA MOJ DOLG DO MOJIH SORODNIKOV, DO VSEH POTOMCEV JANEZA IN
IVANE SLIVNIK, PO DOMAČE ČEBULARJEVIH, IZ SPODNJIH GORIJ PRI BLEDU. OHRANJENA ZBIRKA
RAZGLEDNIC, KI SO JIH ČEBULARJEVI PREJELI V LETIH OD 1896 DO 1905, JE ČUDOVITA IN JE
KAR KLICALA PO OBJAVI. Z NJO SE VRAČAM STO LET IN VEČ NAZAJ, ODSTIRAM POZABLJENO IN
ZAPRAŠENO TER ZAPISUJEM ZGODBO SVOJE DRUŽINE, SVOJIH PREDNIKOV.«
To je prvo, kar prebereš, ko
odpreš zanimivo, s starimi
razglednicami bogato
ilustrirano knjigo Antonije
– Tončke Jelenc, ki jo ima v
svoji knjižni zbirki tudi naša
društvena knjižnica.
»Ne moreš si misliti, kakšne
prijetne občutke in zadovoljstvo je v meni vzbudil vsak
novo odkriti dokument, iz
katerega sem razbirala delčke
domače zgodovine in pobliže
spoznavala svoje prednike,
ki jih nisem nikdar poznala.«  
Tako mi je po predstavitvi svoje knjige v predavalnici DU Šk. Loka pripovedovala avtorica Tončka
Jelenc, mlada upokojenka, ki se je pred 35 leti, po
poroki z Dražgošanom, iz Gorij pri Bledu prese-
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lila v Škofjo Loko. Njen knjižni
prvenec »Pozdravi od blizu in
daleč« je v slovenskem prostoru
nekaj posebnega. »To je knjiga, ki
jo pišejo razglednice,« je Tončka
zapisala v uvodu, saj je zanjo uporabila 191 razglednic, poslanih eni
sami družini njenih prednikov
pred dobrimi sto leti. Skrbno urejen in ohranjen album ji je malo
pred smrtjo poklonila teta Julka
Slivnik, kot bi vedela, da bodo v
njenem varstvu duhovi pokojnih
dopisovalcev spet oživeli. Tončka
je ob pregledovanju in prebiranju
dopisnic zaslutila, da je dobila nekaj dragocenega,
pravo družinsko svetinjo in da ne bi bilo prav, da
ima do nje dostop le ona sama, saj je zapuščina last
vseh njenih sorodnikov, potomcev družine Slivnik.
Mi o sebi - junij 2010
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Odločila se je, da bo zgodbo svojih prednikov
prikazala in popisala v knjigi, ki je verodostojen
dokument delčka življenja družine Slivnik v času
avstroogrske monarhije ob koncu 19.  in začetku
20. stoletja. Knjigo na 255 straneh je izdala založba
Didakta.
Zgodbo svojih prednikov je Tončka razbrala iz
podatkov s poslanih razglednic, ki so jih imenovali
korespondenčni listek,
dopisnica, otvoreno
pismo ali dopisna
karta. Tončki je izziv za
raziskovanje pomenilo
vse, kar je lahko razbrala iz bogate zbirke
dopisnic oziroma
»oglednic«.
Najprej je v arhivih
iskala imena in priimke dopisovalcev, ki
so bili njeni predniki
ali njihovi prijatelji,
in o njih našla prav
zanimive podatke.
Veliko so ji povedala
njihova, zaradi omejenega prostora za pisanje
kratka, a ljubezniva in prijazna sporočila. Prebirala je
lične pisave v  različnih jezikih, saj je tedanja AvstroOgrska zajemala večji del sedanjih srednje- in
južnoevropskih držav, vse do meja Srbije in Rusije.
Veliko so ji povedale znamke in poštni žigi krajev,  
kjer so se gibali dopisovalci. Ali veste, da je v času
poštnih kočij in vlakov dopisnica z Dunaja v Metliko
potovala le en dan ali da je v Srbijo prispela vedno
pred datumom pošiljanja? V knjigi najdete odgovor,
zakaj.
Raziskovala je mesta in druge teme z razglednic, njihov izvor, kraje in čase tiskanja ter tehnike poslikav.
Sledila je dopisovalcem iz kraja v kraj in raziskovala krajevne znamenitosti ter preko dopisovanja
podoživljala njihova življenja in njihovo usodo.
Za lažje razbiranje zapisanega se je celo naučila
brati gotico. Pri prebiranju najtežjih rokopisov ji je
pomagal pater Angel iz frančiškanskega samostana
v Škofji Loki, pisavo v ukrajinskem jeziku so ji pomagali prevesti v slovenski ambasadi v Kijevu, slabo
berljivo cirilico pa poslovni partnerji iz Beograda.
Med fotografije razglednic je nanizala vrsto zanimivih podatkov, ki ilustrirajo čas pred enim stoletjem, rdečo nit pa ji je predstavljalo gibanje njenih
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prednikov in njihovi stiki z dopisovalci. Ob raziskovanju je spoznala življenjske poti svojih prednikov
in nekaterih njihovih prijateljev ter njihov prispevek
tedanjemu življenju.
Pred pisanjem knjige je podrobno proučila zgodovino starih razglednic. Mnogo podatkov o dopisovalcih je odkrila v starih časopisih, ki jih je veliko
našla na spletnem naslovu digitalne knjižnice
Slovenije, v arhivih župnišč
in v nadškofijskem arhivu
v Ljubljani. Preko spleta si
je dopisovala z dunajskim
in celovškim arhivom ter s
sedežem Zgodovinskega
arhiva v Ljubljani in Enoto
za Gorenjsko. Uporabljala
je tudi  avstrijske leksikone
in druge tuje baze podatkov.
»Za pridobitev podatkov
se je bilo večkrat potrebno
osebno podati v arhive,
veliko pa sem jih dobila v
župniščih. Ogromno dela
in časa mi je prihranil
računalnik, saj sem mnogo podatkov  dobila v
Digitalni knjižnici Slovenije (www.dlib.si). Ko sem
na primer vpisala ime in priimek strica, veterinarja
Antona Slivnika, mi je program našel kopico člankov
iz časopisov tedanjega časa. V njih sem našla
njegove članke, podatke o njem in tudi o nekaterih
ljudeh, s katerimi si je dopisoval. Najbolj sem se
razveselila, ko sem v mestnem arhivu v Ljubljani  
našla njegovo prošnjo za službo. V njej sem našla
njegov podroben življenjepis z mnogimi zanimivimi
podatki.
Preko spleta sem imela dostop tudi do tujih arhivov.
Vsak na novo pridobljen dokument mi je odprl
nove možnosti raziskovanja, saj mi je ponudil nova
imena, nove podatke in kraje, s katerimi so bili moji
predniki povezani. Vse pridobljene informacije so
mi dale toliko materiala, da je načrtovana knjiga po
enem letu in pol zbiranja gradiva in pisanja lahko
ugledala luč sveta.
»Prepričana sem, da je med nami mnogo ljudi,
ki imajo shranjene stare dokumente, s pomočjo
katerih bi lahko, tako kot jaz, sami odkrili zgodbe
svojih prednikov. Raziskovanje je zanimivo,
včasih prav zabavno in rezultat se pokaže skoraj
vedno. Verjemite, splača se potruditi!«
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GREMO NA POT
PROGRAM IZLETOV, PRIREDITEV IN AKCIJ DU
JUNIJ – DECEMBER 2010
25.  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 Olimia
27. 10. Terme Topolšica
10. 11. Martinovanje

POHODNI IZLETI
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

PLANINSKI IZLETI
24.  6.   Vršič nad 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

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.

Dva volka
Nekega večera je dedek plemena Cherokee pripovedoval svojemu vnučku o bitki, ki se dogaja znotraj nas.
Rekel je: »Moj vnuk, ta bitka stalno poteka med dvema
volkovoma znotraj vseh nas.
Eden je Hudoben. Jezen je, nevoščljiv, ljubosumen,
žalosten, veliko obžaluje, pohlepen, aroganten,
samopomilujoč, kriv, zamerljiv, ima občutek manjvrednosti, laže, je lažno ponosen, ima občutek
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večvrednosti in egoističen.
Drugi pa je Dober. Vesel, miren, ljubeč, upajoč, spokojen, usmiljen, prijazen, dobronameren, empatičen,
radodaren, resnicoljuben, sočuten in zaupa.«
Vnuček je razmišljal o tem in vprašal dedka: »Kateri
volk pa zmaga?«
Dedek je preprosto odgovoril: »Tisti, ki ga hraniš.«
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SKUPINA KU-KU

Foto: L. Bernik

Krajevni odbor RK Stara Loka–
Podlubnik je tudi letos organiziral
praznovanje materinskega dne
za žene in matere. V kulturnem
programu je prijetno presenetila
skupina KU-KU. Tine Jenko in Jožica
Kovič sta na takih srečanjih zapela
že večkrat, letos pa sta pripeljala
s seboj še harmonikarja Slavka
Stupana in njegovo ženo Renato,
ki sta pridno raztegovala meh, na
pomoč pa jima je priskočil še kitarist
Ivan Arhar. Seveda so v program
vključili tudi pesem Klic kukavice, ki
vedno znova navduši poslušalce. Po
tej pesmi so si nadeli ime KU-KU.

PREPREČIMO OSAMLJENOST NA ŠKOFJELOŠKEM
PROSTOVOLJCI OBISKUJEJO OSAMLJENE STAROSTNIKE NA
PODEŽELJU
V odročnih podeželskih vaseh škofjeloškega
hribovja v svojih domovih vsak dan sameva vedno
več starejših, ki so zaradi svoje starosti ali bolezni
gibalno omejeni. Največkrat potrebujejo le toplo
besedo bližnjih, sorodnikov, prijateljev in sosedov
in druženje z njimi, zato jih na njihovih domovih
obiskujejo prostovoljci v okviru projekta Preprečimo
osamljenost.  Za projekt, ki ga izvaja Razvojna
agencija Sora v sodelovanju s Centrom za socialno
delo Škofja Loka in Društvom upokojencev Škofja
Loka, smo uspeli pridobiti sredstva iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in državna
sredstva, del pa sta prispevali tudi občini Gorenja

vas-Poljane in Škofja Loka.
V projektu se je za delo s starejšimi usposobilo
6 prostovoljcev, ki po škofjeloškem podeželju
obiskujejo preko 20 starostnikov, ki so zaradi
starosti in slabega zdravja priklenjeni na svoje
domove. Do sedaj so izvedli okoli 100 obiskov.
Obiski prostovoljcev so namenjeni izključno
medsebojnemu druženju. Če zdravje dopušča, se
s starostniki odpravijo na krajši sprehod, pomerijo
se v stari družabni igri, zapojejo ljudsko pesem,
preberejo najnovejše novice ali knjigo, obujajo
spomine na mlade dni, pogledajo albume s
fotografijami ali pa samo pokramljajo.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Biti pripravljen, je veliko, znati čakati, je še več, toda
izkoristiti pravi trenutek, je vse!

Ne prepirajte se z bedaki. Opazovalci ne bodo
videli razlike.

Nikoli ne zapusti tistega, ki ga ljubiš zaradi nekoga,
ki ti je všeč.

Rojstni dnevi so koristni. Več kot jih imaš, dlje živiš.
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Kako pridobiti nove člane? Manjka zaupanje v dru
Ob ustanovitvi podružnice Društva upokojencev
članov (vseh takratnih upokojenih oseb je bilo 19
preko 6000 upokojencev, včlanjenih pa le 2296.

KORISTNE INFORMACIJE
STATISTIČNI PODATKI ČLANSTVA
ZADNJIH DESET LET
Uvodnik v tej številki glasila smo namenili vprašanju
članstva v društvu. Zakaj nas ni več? Kako pridobiti
nove člane? Manjka zaupanje v društvo ali je program
premalo vabljiv?
Ob ustanovitvi podružnice Društva upokojencev
Škofja Loka leta 1949 je bilo vpisanih 81 članov (vseh
takratnih upokojenih oseb je  bilo 195), leta 2009 je
bilo v občini Škofja Loka preko 6000 upokojencev,
včlanjenih pa le 2296.

LETO

SKUPAJ MOŠKI

ŽENSKE

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2399
2413
2250
2267
2229
2253
2304
2303
2244
2308
2296

1439
1438
1490
1504
1484
1491
1521
1518
1482
1553
1537

960
975
760
763
745
762
783
785
762
755
759

25. JUNIJA 2010 VAS VABIMO NA PIKNIK
V petek, 25. junija, se bomo ob 12. uri zbrali na balinišču Balinarskega športnega društva Trata v
Frankovem naselju, za osnovno šolo Cvetka Golarja.
Uvodnemu pozdravu predsednika našega društva Mira Duića bo sledil skeč »Duo Mi - Ci«.
Hrano bomo delili od 12.30 do 13. ure, nato pa nas bo zabaval ansambel »Mladi godci«. Med zabavo bo
organiziran bogat srečelov.
Prireditev bo v vsakem vremenu. Prosimo Vas, da se prijavite pravočasno, najkasneje do petka 18.
junija. Cena je 10 € in vključuje dobrodošlico, obrok hrane in pijače, glasbo, uporabo prostora in
dodatno zavarovanje.
Prijave z vplačili sprejemamo v pisarni društva ob sredah in petkih med 9. in 11. uro, do vključno 18. 6.
2010.
Veselimo se druženja z Vami, zato ne oklevajte s prijavo.

SREČANJE UPOKOJENCEV
GORENJSKE
Letošnje, že tradicionalno srečanje upokojencev
Gorenjske, ki ga organizira Društvo upokojencev
Gorje, bo 2. septembra 2010 na Pokljuki.

Univerza za tretje življenjsko obdobje
telefon: 04 512 63 08
Uradne ure so ob četrtkih od 10. do 12. ure
e-pošta: loka3univerza@gmail.com
http://univerza-tri-du-skofjaloka.si

MERITVE IN SVETOVANJA
Člani odbora krajevne organizacije Rdečega križa (RK) Kamnitnik so se leta 2003 odločili, da bodo poleg
drugih humanitarnih akcij uvedli postajo RK za merjenje krvnega tlaka in sladkorja. Na njihovo prošnjo smo
prostor ponudili v DU Škofja Loka. Da bi se meritev lahko udeležilo čim več ljudi, se izvajajo vsako drugo
sredo v mesecu od 8. do 10. ure zjutraj.
Julija in avgusta meritev ni.
Sprva so merili samo krvni tlak in sladkor, že četrto leto pa tudi skupni holesterol. Meritve izvaja medicinska
sestra, ki tudi svetuje ustrezno prehrano in gibanje, ali če je potrebno napoti k osebnemu zdravniku. Merjenje
je brezplačno, prispevati pa je treba za testne lističe in ostali material: 2,5 evra za meritve holesterola in 1
evro za merjenje sladkorja v krvi. Vsak dobi tudi kartonček z rezultat meritev. Poleg tega dobro sodelujemo
tudi z društvom diabetikov, saj  so nam že večkrat podarili material in aparat za merjenje krvnega sladkorja.
V šestih letih se je meritev udeležilo 1857 ljudi. Vedno bolj se zavedamo, kako pomembno je skrbeti za svoje
zdravje. Visok krvni tlak, preveč sladkorja in holesterola v krvi so dejavniki, ki nas ogrožajo in jih je treba čim
prej odkriti, kar pa je namen meritev.

30

Mi o sebi - junij 2010

KORISTNE INFORMACIJE
NAŠE RAZSTAVE
Zlata Ramovš

Aprila je v našem  DU začela delovati Komisija
za razstave, ki si je za nalogo zastavila ureditev
predprostora za stalni razstavni prostor in
napravila načrt razstav. Na novih panojih ste si že
lahko ogledali fotografije z naše uspešne čistilne
akcije in ekskurzije Po dolini Krke, v poletnem času
pa boste videli, kako smo uživali na letovanju in
pikniku.
V prihodnje bomo razstave posvetili našemu

prostovoljstvu, športnim, družabnim,
pohodniškim, planinskim, glasbenim,
izobraževalnim in drugim dejavnostim, pa tudi
potovanjem in umetniškim fotografijam. Veseli
bomo tudi vašega sodelovanja, saj je med vami
mnogo dobrih fotografov, ki zvesto spremljate
naše mnogotere dejavnosti. S fotografijami bodo
sedanji in novi člani dobili najlepši vpogled v naše
bogato upokojensko tretje življenjsko obdobje.  

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

ČLANARINA ZA ČLANE NAD 8O LET
Do leta 2006 so bili člani starejši od 80 let oproščeni plačila članarine. Ker je bilo naše društvo edino
s tovrstno oprostitvijo v gorenjski regiji in se je število starejših povečevalo, je upravni odbor zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev ob koncu leta 2006 sprejel sklep, da se oprostitev plačila članarine ukine.
Sprememba pa ne velja za tiste člane, ki so do tega datuma plačila članarine že bili oproščeni. Ohranili so
status člana v našem društvu.
Članarino tako od 1. 1. 2007 plačujemo vsi člani, rojeni po 1. 1. 1927.

VZAJEMNA SAMOPOMOČ
Plačilo vzajemne samopomoči (posmrtnina) se je 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 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 dvanajst 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 nad
69 let in nudenje pomoči potrebnim).

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.
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Prejemniki priznanj ob 60. letnici DU Škofja Loka
za področja kulture, rekreacije in prostovoljstva

Marija Debeljak

Tončka Dolinar

Marija Draškovič

Edo Erzetič

Martina Eržen

Slavko Fojkar

Anton Guzelj

Angelca Gaber

Andrej Krajnik

Marinka Logar

Janez Kalan

Ivanka Pivk

Marica Sorčan

Cveta Škopelja

Jaka Notar

Matevž Trilar

