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PREHOJENA	POT	2007-2011	S	POGLEDI	NAPREJ
Miro Duić

Ne morem verjeti, da je za nami zaključen štiriletni mandat. 
Začetek je bil negotov. Bi, ne bi? Dilema je bila velika, saj sem imel 
še druge obveznosti. Sledila so prepričevanja in dogovarjanja. 
Na koncu sem kljub vsemu pristal in rekel DA kot na poročni 
zaobljubi. In ni mi žal, saj »zakon« še vedno traja. Celo podaljšan je 
za naslednja 4 leta, potem pa bomo dali  priložnost novim, svežim 
močem.
Ko sedaj obujam spomine na svojo upokojensko pot v društvu, 
imam na okolje, v katerem sem deloval samo lepe spomine. V tem 
času sem spoznal veliko novih ljudi in odkrival neskončno energijo 
cele kopice naših vsestranskih prostovoljk in prostovoljcev, 
športnikov, planincev in pohodnikov, izletnikov, pevcev in drugih.
Znanje je preko številnih predavanj, krožkov, kulturnih prireditev, 
razstav, strokovnih ekskurzij in še cele vrste drugih aktivnosti 
zainteresiranim članom nesebično delila naša Univerza za tretje 
življenjsko obdobje.
Pri vsem tem se mi zdi najpomembnejše, da smo vse to znali 
predstaviti in prenesti našim članom v največji meri preko 
našega že uveljavljenega in kvalitetnega glasila MI O SEBI, čigar 
16. redna številka je ravno sedaj pred vami. Do sedaj to pomeni 
40.000 izvodov ali 1.280.000 strani, namenjenih vsem našim 
članom. Ali se zavedamo, kakšno delo so opravile naše doma 
izobražene novinarke, fotografinje in oblikovalka, združene znotraj 
uredniškega odbora, ki ga pooseblja glavna urednica Jelka Mlakar? 
To je ekipa, ki nam s svojim kvalitetnim in prizadevnim delom 
vsakič pričara najbolj aktualen utrip dogodkov v društvu, po 
drugi strani pa zelo uspešno in zanimivo povzame predstavitve, 
pogovore in zgodovinsko plat naših posameznih članov.
Rezultate, delo, naloge in načrte smo predstavili na upravnem 
odboru in zboru članov, v tem uvodniku se bom osredotočil samo 
na nekaj glavnih dogodkov v tem mandatu in na naše poglede na 
prihodnost.
Še naprej si bomo prizadevali za pridobivanje novih članov. V tem  
mandatu smo jih pridobili 500. Očitno čedalje več upokojencev 
spoznava delo in aktivnosti društva ter možnosti in priložnosti za svoje 
potrebe.
Osrednji dogodek, ki smo mu namenili posebno pozornost, je bila 
proslava posvečena 60. obletnici društva, poleg katere smo praznovali 
še vrsto drugih jubilejev, kot so 15 let planincev, 10 let pevskega zbora 
Vrelec, 5 let Univerze in 5 let pohodništva.
V tem mandatu smo tudi pristopili k zahtevnemu in širokemu projektu 
»Starejši za starejše«. Naši prostovoljci so obiskali že 1285 naših članov, 
starih nad 69 let in se pogovorili z njimi o njihovih potrebah po pomoči. 
Pomembno je, da smo poskrbeli za prijetno ureditev ne najboljših 
prostorov, kjer danes domuje že uveljavljena Marinkina 
knjižnica in v kateri se odvija še cela vrsta drugih prireditev. 
Poleg tega smo prijetno uredili naš hodnik, ki je postal 
galerija Hodnik, prostor za predstavitev vseh dejavnosti in 
dogodkov v DU kot tudi kraj za različne kvalitetne in lepe 
razstave.
Kljub temu si še vedno želimo nove, večje in udobnejše 
prostore, ki bodo omogočali še širši pristop in še večjo 
uveljavitev naših programov. Številna priznanja, ki smo jih 
dobili na različnih področjih, bi tako imela še večjo veljavo in 
nam dajala nov pogum in voljo.
Upamo, da nam bo v novem obdobju uspelo to tudi, saj 
imamo voljo, željo in ambicije in to nas poganja naprej.
Za konec naj s ponosom rečem, da SMO BILI, SMO in BOMO!

Naslednja številka bo 
izšla 9. septembra 2011

DRUŠTVO	UPOKOJENCEV		ŠKOFJA	LOKA
Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka

MŠ: 5010721000 
DŠ: SI99746352

Tajništvo:  04/512 06 64  in  040 226 667 
Fax: 04/512 63 09

Računovodstvo: 04/512 63 08
Blagajna: 040 857 273

E-mail: drustvo.upokojencev@siol.net
Uradne ure : sreda in petek od 8. do 12. ure
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IZ	NAŠE	PRETEKLOSTI

JOŽE	ZUPANČIČ,	TAJNIK	NAŠEGA	DRUŠTVA	LETA	1970
Besedilo Julija Jenko, fotografiji družinski arhiv

Jože	Zupančič	je	bil	dejaven	na	različnih	področjih.	Bil	je	učitelj,	upravitelj,	pevovodja,	režiser,	
lovec	in	godbenik	v	lastnem	kvartetu.

Rodil se je leta 1908 v Ljubljani v družini 
železniškega uradnika. Oče in mati sta bila 
Ljubljančana. Imel je še sestro in brata. Osnovno 

učiteljeval še na Rakitni, vendar jo je kmalu zapustil, 
ker so ga obvestili, da je v  življenjski nevarnosti. 
Italijani naj bi naslednji dan načrtovali racijo in tako 
se je srečno umaknil.
Po končani vojni se je vrnil na staro delovno mesto 
učitelja v Selcih, obenem pa sodeloval pri gradnji 
nove šole v Železnikih, v kateri je kasneje  postal 
ravnatelj. Z družino se je preselil v Železnike, kjer 
se je udejstvoval tudi v kulturnem življenju kot 
pevovodja in režiser na amaterskem odru. Bil je 
tudi član selško–železniške lovske družine. Poleg 
harmonija je bila njegova velika ljubezen violina.
Leta 1954 je bil z dekretom prestavljen na novo 
delovno mesto, v osnovno šolo Reteče. Družina, ki 
se je med vojno in po njej povečala še za eno hčer 
in dva sinova, je najprej živela v Retečah 42, kasneje 
pa so na drugem koncu Reteč zgradili svojo hišo s 
številko 111.  Preselitev je otrokom omogočila lažje 
šolanje. 
Leta 1968 se je po 40 letih pedagoškega dela 
upokojil. Čeprav je bil Ljubljančan, se mu je 
Selška dolina zakoreninila v dušo in se je vanjo 
vedno rad vračal. Po upokojitvi se je včlanil v naše 

društvo in leta 1970 postal tajnik, vendar se tega 
hčeri, s katerima sem se pogovarjala o očetu, 
nista spominjali. Pravita, da se je veliko družil z 
upokojenci, skoraj vsak dan hodil v Škofjo Loko, 
na Selškem pa se je družil z lovsko bratovščino. 
Kot upokojenec je občasno nadomeščal odsotne 

šolo in učiteljišče je 
končal v Ljubljani in z 19. 
leti nastopil prvo službo 
v osnovni šoli Dražgoše. 
V Železnikih je spoznal 
svojo bodočo ženo 
Dragico in se leta 1936 z 
njo poročil. Še isto leto 
se jima je rodila hči Meta. 
Službo je nadaljeval v 
Selcih, kjer je z družino 
dočakal drugo svetovno 
vojno. Dogodkov, ki jih je preživel med vojno, kljub 
prigovarjanju domačih, ni nikdar zapisal.
Hčerki Majda in Meta, ki živita v očetovi hiši v 
Retečah pravita, da je bilo to obdobje tako huda 
življenjska preizkušnja, da bi jo pri pisanju ponovno 
podoživljal. Hitlerjevo zahtevo, »Naredite mi to 
deželo nemško,« so Nemci izvrševali tako, da so iz 
Slovenije izseljevali vso inteligenco, in učitelji so bili 
zanje še posebej moteči. Očeta so najprej odpeljali 
v begunjske zapore, nato pa v Škofove zavode v 
Šentvid, kjer sta se mu pridružili žena in petletna 
hči. Od  tam so jih z drugim transportom izgnancev 
25. junija 1941 odpeljali v Srbijo. Hči Meta se spomi-
nja, kako ji je bilo lepo, ko se je peljala z vlakom, 
seveda živinskim. Takšni so bili občutki takrat pet-
letne deklice. V Smederevski Palanki, kamor so 
prispeli, družina ni ostala do konca vojne. Oče je 
iskal način, da bi se družina vrnila v Slovenijo. To 
mu je omogočil njegov oče, ki je živel v Ljubljani. 
V Srbijo mu je poslal garantno pismo, da bo sina z 
družino vzdrževal, če se vrnejo v Ljubljano. Vendar 
bi bila vrnitev cele družine preveč vpadljiva, ker 
je bila za njimi razpisana tiralica, na poti pa so bili 
ustaši, četniki in Nemci. Oče je videl rešitev le v 
tem, da potuje sam, žena in hči pa posebej. Kljub 
vojni so ljudje še vedno ohranili moralne vrednote. 
Tako so neznani ljudje mami nudili prenočišče, 
v Zagrebu pa je neznani študent očetu posodil 
denar, da je lahko prišel do Ljubljane. Oče je z 
družino Stanojević, ki jim je v Smederevski Palanki 
nudila zatočišče, iz hvaležnosti še dolgo vzdrževal 
stike in se tudi udeleževal vseh sprejemov vlaka 
prijateljstva. Po srečni vrnitvi v Ljubljano je oče 

Jože Zupančič z učitelji Jelom Janežičem, Lojzetom 
Malovrhom, Leopoldom Štanta in dijakinjami

 (predilkami) vajenske šole
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učitelje v Škofji Loki in njeni okolici. Hčeri Majdi 
je najbolj ostal v spominu čas, ko je pripravljal 
pionirski pevski zbor na posebni osnovni šoli v 
Škofji Loki, ki je kasneje dobila ime po takratnem 
ravnatelju Jelu Janežiču. Otroci so se z nastopom 
zelo izkazali in bili sami nase zelo ponosni. 
Hčeri sta mi pokazali tudi šolski bilten iz Železnikov 
Naše poti iz šol. leta 1991/92, v katerem je nekaj 
spominov opisala tudi hči Majda. Zanimiv je 
prispevek njegovega nekdanjega učenca pred 
vojno Petra Polajnarja, ki je zapisal: »Vojna naju 
je ločila, po štirih letih pa se je naš učitelj vrnil. Bil 
sem že v vajenski šoli, ko sva se spet srečevala, 

največ izven šole. Misel nanj mi je vedno prijetna 
in vedno čutim v sebi hvaležnost za vse, kar mi je 
dal. Na temelju njegovega znanja smo gradili svojo 
osebnost, svoje življenje in bodočnost. Z njegovim 
znanjem se je opajala vsa dolina in seme, ki ga je 
tako nesebično sejal, je bogato obrodilo. V življenju 
so stvari, ki se jih ne da nikoli poplačati, in takšen 
dolg je ostal tudi do njega. Nanj se bomo spominjali 
z večno zahvalo.«
Hčeri sta spomin nanj sklenili z besedami, da je bil 
iskren in pošten domoljub. Umrl je v starosti 80 let 
in je skupaj z mamo Dragico pokopan na Lipici.

Jelka Mlakar

Med	starimi	zgodovinskimi	mesti	v	Sloveniji	je	Škofja	Loka	dragulj	srednjeveške	zgodovine.	
Pomembno	prelomnico	v	njeni	zgodovini	pomeni	leto	973,	ko	jo	je	nemški	cesar	Oton	II.	loško	
ozemlje	skupaj	s	pripadajočim	Sorškim	poljem	in	Selško	ter	Poljansko	dolino	daroval	škofu	
Abrahamu	iz	Freisinga	na	Bavarskem.	Freisinški	škofje	so	kmalu	po	prevzemu	oblasti	ustanovili	
mesto	Škofja	Loka	kot	središče	celotnega	zemljiškega	gospostva.
V	nekdanji	občini	Škofja	Loka,	ki	je	obsegala	še	območje	današnjih	občin	Gorenja	vas–Poljane,	
Železniki	in	Žiri	je	bil	praznik	9.	januarja,	leta	1997	pa	je	občinski	praznik	postal	datum	darilne	
listine	30.	junij.	V	počastitev	novega	občinskega	praznika	občina	na	Mestnem	trgu	organizira	
številne	prireditve,	tudi	v	okviru	festivala	Historial.	Vsako	leto	pa	podeli	tudi	občinska	priznanja.

ZAMORC	S	KRONO	V	GRBU 

Z zemljiškim gospodom Abrahamom z Bavarskega je povezana tudi legenda 
o zamorcu v loškem grbu.
Ko je nekoč s svojim služabnikom potoval po Poljanski dolini, sta v temnem 
gozdu srečala velikanskega medveda. Škof Abraham je obstal, zamorec pa 
je napel lok ter medveda pokončal. Gospodar je slugo objel in dejal: »Rešil si 
mi življenje, služabnik. Za tvoje junaštvo te bom nagradil, da bodo še pozni 
rodovi vedeli, kakšen junak si bil.« V zahvalo je dal v mestni grb Škofje Loke 
naslikati zamorca.    

V	SREDNJEVEŠKEM	MESTU	OB	OBČINSKEM		PRAZNIKU

ŠKOFJA	LOKA	V	STARIH	LISTINAH

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Škofji Loki 
hrani v svoji zbirki 27 listin in tri cehovske urbarje 
od leta 1504 dalje. Najstarejši zapis govori o pravici 
do desetine v Lajšah, Jelenščah in od kmetije pri 
Novaku v Dražgošah. Bogato listninsko gradivo se 
je ohranilo predvsem po zaslugi prizadevnih članov 
Profesorskega ceha in Muzejskega društva Škofja 
Loka, ki so ga začeli načrtno zbirati v tridesetih 
letih preteklega stoletja in uvrščati v muzejsko in 
arhivsko zbirko.
Iz kataloga razstave Škofja Loka v starih listinah je 

avtorica Judita Šega leta 2006 predstavila listninsko 
gradivo, iz katerega povzemamo:
»Škofja Loka je bila živahno trgovsko središče. 
Meščani in okoličani so se vsako soboto zbirali na 
tedenskih sejmih in štirikrat na leto na letnih sejmih, 
kjer so izbirali med bogato sejemsko ponudbo 
najrazličnejših obrtnih izdelkov, živine in poljščin. 
Cesar Ferdinand III. jim je pravico do štirih letnih 
sejmov ponovno potrdil s posebno listino 23. 
novembra 1637.« 
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V	SREDNJEVEŠKEM	MESTU	OB	OBČINSKEM		PRAZNIKU

Valentin Sever (sedi prvi na levi) v Odboru strokovne skupine 
oblačilnega delavstva JSZ okrog leta 1935

VALENTIN	SEVER	-		ŠKOFJELOŠKA	HIMNA

Loški	ljudski	pesnik	Valentin	Sever	(1903	–	1945),	po	domače	Jurjev	Tine	iz	Puštala,	je	pisal	
lahkotne	pesmi.	Za	vsak	pomemben	ali	nepomemben	dogodek	je	znal	sestaviti	iskrico,	v	
kateri	je	ošvrknil	ljudi	in	dogodke	iz	bližnje	in	malo	manj	bližnje	okolice.	Znan	je	kot	avtor	
Loške	pesmi,	ki	jo	nekateri	imenujejo	kar	loška	himna.	V	njej	je	opisal	krajevne	posebnosti	

Med Selšco in Poljanšco 
eno mestece stoji,
malo bliže ga poglejmo,                                
kaj notri se godi.          

Že v Prajerci ta stari  
uzreš pravi umotvor: 
takoj si v tretjem štuku, 
brez da bi šel navzgor. 

Nedolžna Škofja Loka  
zapelat se ne da, 
že 1000 let je stara, 
še zmeraj Krancelj ima.  

Ima pa Loka vse pogoje,  
da lahko okrog slavi,  
saj Kralja in Cesarja 
še v večjih mestih ni.  

Tudi papež Jaka I.   
in pa njegov patron   
ima v Št. Jakob sedež,    
samo Jakov ni zastonj.  

Kaj bomo v postu jedli,   
ta skrb nas ne mori,    
za to skrbijo Puštalci, 
ki vsi so žabarji.   

Od malega do velikega   
vse žabe tam lovi,      
včasih še kakšna krota
se v žakelj privali.    

Če uši si se nalezel,   
da te po glavi srbi,   
glavnikarska tovarna     
ti prežene vse skrbi.  

Na Peklu je apoteka,   
kjer arcnije vse dobiš,     
samo glej, da bo prava mera, 
če ne bo šlo navzkriž.   

Če jo na Plac pripoješ,    
policaja se je za bat,    
če jo po Štengah mahneš,  
si lahko zlomiš vrat.   

Če srečno jo pricapljaš,
kjer Maček taberna,                                        
greš lahko se pokrepčat,
saj vince dobro ima.                    
          
Vsi se že bojijo,
da bi Papež šel kam stran;
gotovo se je naveličal,            
prodal je Vatikan.              

Zverine je že v Loki
gotovo za en zverinjak, 
Medveda in Lisico   
dobiš na vsak korak.

Za Šurke je pa tukaj
gotovo najboljši kraj,
saj eden se je urajmal, 
ki ima 100 kil že zdaj.

Ne bo te konec od žeje, 
če v Loko se podaš,
če trikrat se prestopiš, 
pa spet gostilno imaš.

Pred kapucinskim mostom
je številka sto enajst, 
notri rodil se je Feškov Polde, 
ki je izumil klostergajst.

To pa le sam mirkaj,
ko zjutraj se zbudiš,                   
da prevelikega mačka
v postelji ne dobiš.   

Če to se ti posreči,  
da da ti od kevdra ključ,
še notri ti bo posvetil
kot v cerkvi večna luč.

V Loki Mišnica je taka,
da več nikoder ni,
za vabo je vino, klobasa,   
zato bodi brez skrbi.

Če vanjo se ujameš,
ga stisneš en bokal, 
saj na eni strani je Studenec,
na drugi pa Špital.

Če si pa tako nesrečen,
da prav na smrt zboliš,
 je Štajerc koj pripravljen,
da spravi te v paradiž.

Če pa ni kaj resnice,                           
kar tukaj notri stoji,
se lahko vsak prepriča,
na svoje lastne oči.

svojega	domačega	kraja	in	ljudi.	
Obstaja	več	različic	te	pesmi,	v	
škofjeloškem	dialektu	pa	je	bila	
objavljena	v	Loških	razgledih	
II/1955.	
Ločani	pesem	predvsem	poznajo	
v	obliki,	ki	jo	je	po	avtorjevem	
narečnem	zapisu	leta	1973	objavil	
Franc	Žebre	v	20.	številki	Loških	
razgledov.
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V	SREDNJEVEŠKEM	MESTU	OB	OBČINSKEM		PRAZNIKU

ČEVLJARSKI	CEH
Besedilo Meri Bozovičar, fotografiji družinski arhiv

Šest	stoletij	je	minilo,	odkar	so	škofjeloški	čevljarji	ustanovili	svoj	čevljarski	ceh.	Dolga	doba	
bi	marsikaj	prikrila	in	veliko	bi	šlo	v	pozabo,	če	se	ne	bi	ohranile	cehovske	knjige,	ki	jih	vodi	
in	čuva	cehovski	ključar.	Vesela	in	hvaležna	sem	sedanjemu	ključarju	SILVU	RAVNIKARJU,	da	
mi	je	dal	na	vpogled	to	dragoceno	knjigo	in	da	sem	v	spomin	na	ohranjanje	tradicije	loškega	
čevljarstva	lahko	napisala	prispevek	v	naše	glasilo.

Škofjeloški ceh je brez dvoma edini, ki se je ohranil 
do današnjih dni. Zadnjo cehovsko knjigo iz leta 
1795 čuva sedanji ključar Silvo Ravnikar. Starejše 
knjige s skrinjico in drugimi dokumenti, med njimi 
tudi pečat Marije Terezije in cehovsko bandero, 
pa so člani škofjeloškega ceha leta 1937 odstopili 

zakonito rojstvo, loško meščanstvo in izdelava 
mojstrskega dela. Svoboščine so cehom potrdili še 
cesar Leopold I., Karel VI. in cesarica Marija Terezija. 
Kdor ni bil loški meščan, v sorškem gospostvu ni 
mogel kupovati kož na debelo, ampak jih je moral 
prinesti v Loko in jih prodati na trgu. Obrtništvo 
je cvetelo v sredini srednjega veka. Cehi so skrbeli 
za pravilno in pošteno izdelovanje ter prodajo 
izdelkov, nadzorovali so učence in pomočnike, 
izdajali učna pisma in preganjali nepošteno 
konkurenco.
Z velikim spoštovanjem sem listala po cehovski 
knjigi iz leta 1795 in občudovala lepo pisavo v 
nemški gotici ter kvaliteto papirja in črnila, le 
platnice je načel zob časa. Prvi zapis v knjigi nosi 
datum 19. april 1795 in je zapisan v nemščini v 
gotici, od leta 1880 pa so zapisi že v slovenščini. 
Zadnji zapis je iz leta 2010. To je zapisnik srečanja 
24. 10. 2009, ki so ga podpisali zapisnikar Silvo 
Ravnikar, prvi ključar Franc Bašelj in drugi ključar 
Drago Pisanec.
Zadnjo cehovsko knjigo in štiri velike sveče bodo 
člani ceha dali v hrambo Loškemu muzeju. Poleg 
tega pa se je Silvo Ravnikar odločil, da bo dal 

Loškemu muzeju.
Seveda ceh danes 
nima več tiste vloge, 
kot jo je imel nekdaj, 
ko so čevljarji lahko 
pridobili obrtno 
pravico le preko 
ceha. Toda tradicija je 
ostala in škofjeloški 
čevljarji, člani ceha, se 
kot nekdaj še vedno 
sestajajo enkrat letno 
na dan Sv. Krišpina. 
Vse do leta 2010 so v 
knjigo zapisovali vse, kar se je preko leta zgodilo 
novega v njihovi stroki. Izredno so se sestali le, če 
je umrl kdo od članov ceha. Tedaj so po starem 
cehovskem običaju na pogrebu najstarejši člani 
nosili štiri velike sveče, ki so prav tako last ceha, 
mlajši člani pa so nosili pokojnika. Takšno pogrebno 
slovesnost so opustili, ker ni več podmladka, kljub 
temu pa po stari navadi plačajo sveto mašo za 
vse pokojne člane ceha in zberejo denar za venec. 
Možje, ki danes nosijo po osem ali vsaj sedem 
križev in ohranjajo cehovsko tradicijo, so Silvo 
Ravnikar, Franc Bašelj, Janez Čelik, Franc Fojkar, 
Pavel Kožuh, Filip Markič, Drago Pisanec, Janez 
Pogačnik, Jože Pogačnik, Albin Tavčar in Tone 
Žagar.
Cehovske pravice čevljarjem in krznarjem je leta 
1459 dodelil freisinški škof Janez in to potrdil s 
svojim pečatom. Po svojih odposlancih je listine 
17. septembra 1499 vnovič potrdil freisinški škof 
Filip, ki je zamenjal na prestolu svojega velikega 
predhodnika Janeza Freisinškega. Toda prebrisana 
škofovska visokost je poleg pravic določila tudi 
pogoje za sprejem v cehovsko družbo, ki so bili 

muzeju tudi 
čevljarski 
stroj, ki je bil 
last njegovega 
očeta. Ker bi 
radi v našem 
glasilu Mi o 
sebi objavili 
tudi sliko 
potomcev 
loškega 
čevljarskega 
ceha, se 
bomo članom 
z njihovim 
dovoljenjem  
pridružili na 
srečanju ob 
koncu leta.        Silvo ob očetovem šivalnem stroju
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PREDOR	POD	STENOM	SE	GRADI
Ivan Hafner

Z velikim zanimanjem in zadovoljstvom sem se 15. 
februarja 2011 udeležil otvoritve gradnje predora 
pod Stenom in blagoslovitve kapelice Sv. Barbare 
na začetku predora. Za Škofjo Loko in zame osebno 
je to dejanje še posebnega pomena.
Kot star Ločan in aktivni udeleženec pri 
prizadevanjih, da bi ohranili in obenem oživili to 
čudovito staro mesto, sem že najmanj štirideset let 
spremljal dogajanja okoli poljanske obvoznice. Tako 
sem bil v ožji skupini prve civilne iniciative v Škofji 
Loki, ki ji je uspelo preprečiti izgradnjo obvoznice 
po južnem delu starega mestnega jedra in tako 
preprečiti degradacijo mestnega jedra.
Zaradi te aktivnosti sem kasneje vodil odbor 
za okolje in prostor pri mestni skupščini naše 
občine. Župan Viktor Žakelj mi je zaupal vodenje 
prvega odbora za revitalizacijo mestnega jedra 
Škofje Loke. V desetih letih vodenja tega odbora 
je Škofja Loka dobila načrt prenove in zakonsko 
zaščito. Svojo stavbno dediščino je proglasila za 
kulturnozgodovinski spomenik. Ti zakoni še vedno 
veljajo. Odbor je tudi določil osnovne pogoje, da 
se staro mestno jedro ne le ohrani, ampak zaživi 
s polnimi pljuči. Eden osnovnih pogojev je umik 
tranzitnega prometa oz. izgradnja poljanske 
obvoznice.
Tako je razumljivo, da sem aktivno spremljal 
nadaljnja dogajanja v zvezi z obvoznico. Nekaj let 
po opustitvi prve variante trase je namreč občinska 
skupščina potrdila varianto s predorom. Nosilec 
izgradnje je bila Republika Slovenija, ki se ni zganila, 
ker naj bi bila ta varianta predraga, ničesar ni storila 
niti naslednja občinska vodstvena garnitura. Leta 
in desetletja pa so tekla. Kot član različnih odborov 
sem vztrajno nagovarjal sedem županom, tako da 
so me bili že pošteno siti. Predzadnji, zdaj nekdanji 
župan, se je dela lotil resno. Ustanovil je službo, ki 
je namesto republiških služb pripravljala potrebna 
gradiva, da se je postopek pričel, pa še potem se je 
vse skupaj predolgo vleklo. Žal so parcialni interesi 
nove civilne iniciative začetek gradnje še zavlekli 
in jo še sedaj spravljajo v negotovost. Upam, da 
neuspešno.

Zaradi vseh omenjenih težav sem bil otvoritve 
gradnje predora, ključnega projekta obvoznice, zelo 
vesel. Otvoritev je potekala v prijetnem ozračju. 
Svoje misli in želje so izrekli predsednik uprave 
Primorja, ki predor gradi, Dušan Černigoj, direktor 
DRSC Gregor Ficki  kot predstavnik glavnega 
investitorja ter župan Miha Ješe kot predstavnik 
soinvestitorja in najbolj zainteresiran za hitro 
izgradnjo. Kapelico s kipom Sv. Barbare, zavetnice 
rudarjev, metalurgov, geologov in gradbenih 
delavcev podzemnih objektov, je blagoslovil loški 
župnik Matija Selan, botra Irena Zore Willenport z 
Direkcije za ceste pa je kapelico predala namenu. 
Vsi so si zaželeli, da bi gradnja potekala nemoteno 
in predvsem brez človeških žrtev.
Predor bo dolg 712 metrov, gradnja pa je zaradi 
oblike in vrste kamenin zahtevna. Zaradi varnosti 
vzporedno z glavno predorsko cevjo vrtajo še 
manjšo varnostno cev. Osnovna predorska cev naj 
bi bila prebita avgusta 2011, nato bodo sledila še 
zahtevna dela obzidave in dokončanja celotnega 
predora, tekalne površine in montaža vse predorske 
opreme.

V času, ko pišem, je predor globok že nad 230 
metrov. Dela potekajo noč in dan, osnovna 
gradbena operacija pa je miniranje in odvažanje 
materialov. Bogastvo barv izvoženega materiala 
je prav presenetljivo. Upam, da bo delo še naprej 
potekalo nemoteno in varno ter da bom še dočakal 
dan dokončne otvoritve celotne obvoznice.

Kapelica s kipom Sv. Barbare

ZGODOVINA
In kaj bo rekla zgodovina? Lagala bo, tako kot vedno.   Georg Bernard Shaw
Zgodovina nenehno uči, a kaj ko ne najde učencev.    Ingeborg Bachmann
Zgodovina bo prijazna do mene - napisal jo bom sam.  Winston Churchill
Zgodovinarji vedno znova dokazujejo, da je zgodovino moč spreminjati.    Samuel Beckett
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ZBOR	ČLANOV	DU

VODSTVO	DRUŠTVA	JE	DOBILO	POHVALO	IN	APLAVZ
Maruša Mohorič

31. marca 2011 smo se člani društva srečali na 
letnem zboru v OŠ Škofja Loka-Mesto. Za slovesen 
uvod je nastopil naš pevski zbor Vrelec pod 

amortizacijo, nagrade in avtorske honorarje. Tako 
je imelo društvo dobiček v višini 1.776,51 €, kar 
je razveseljivo in zato je celotno  vodstvo dobilo 

vodstvom Nade Krajnčan.
Dnevni red zbora je vedno 
precej obsežen, letos pa je 
bilo tudi volilno leto, zato 
je imel predsednik Miro 
Duić  še dodatno poročilo.
Po predsednikovem 
pozdravnem nagovoru in 
opravljenih formalnostih 
ter izvolitvi delovnega 
predsedstva, ki je preštelo 
98 prisotnih članov, smo 
pričeli z delom.
Predsednik društva Miro Duić je poročal o delu 
društva v letu 2010. To leto je bilo bolj mirno in 
manj stresno kot leto 2009 in delo je potekalo v 
skladu s programom, sprejetim na prejšnjem zboru. 
Predstavil je področja dela društva, od posebnih 
projektov, kot je projekt »Starejši za starejše«, 
izobraževanja v okviru Univerze za tretje življenjsko 
obdobje, športnih udejstvovanj in tekmovanj na 
vseh ravneh, na katerih so športniki dosegli zelo 
dobre in nekatere izjemne rezultate, do kulturnih 
dejavnosti, pri katerih je še posebej omenil pevski 
zbor Vrelec, ki se je uvrstil na državno prvenstvo. 
Poudaril je tudi pomen različnih razstav, ki jih 
imamo v prenovljenem hodniku, in tudi pomen 
informiranja članov, zlasti izhajanje našega glasila 
Mi o sebi in lansko leto uvedenih e-novic Od tu 
in tam. Poročal je o delu prostovoljcev na vseh 
področjih društvenega življenja in njihovega 
sodelovanja v krajevnem okolju ter širše z drugimi 
organizacijami in društvi. Poleg tega je poročal o 
delu Upravnega odbora društva, ki je sprejemal 
predloge letnih planov in skrbel za njihovo 
realizacijo. Poudaril pa je tudi pomen druženja 
med člani, zato bo tudi letos izvedeno letovanje na 
morju in piknik, ki se ga upokojenci zelo veselimo.
Nato je finančno poročilo predstavila Milica Kalan. 
Celotni prihodki društva v letu 2010 so znašali 
41.915,07 €, od tega smo s članarinami dobili 
21.316,00 €, občinska dotacija je znašala 3.494,99 
€, prihodki od dejavnosti so nanesli 14.578,75 €, 
bilo pa tudi nekaj drugih prispevkov in donacij 
za šport, pevski zbor, Univerzo in glasilo. Celotni 
odhodki v letu 2010 so bili 39.990,01 € in 
večinoma predstavljajo stroške poslovanja, vodo, 
elektriko, gorivo, pisarniški material, vzdrževanje, 

pohvale in aplavz.
Predsednica Nadzornega odbora Meri Bozovičar 
je povedala, da je odbor pregledal poslovanje, 
ki je zelo vzorno urejeno in čestita vodstvu za 
njegova prizadevanja.
Poročilo Častnega razsodišča, ki ga vodi Ivan Hafner, 
je bilo kratko in jedrnato, saj niso imeli nobenega 
zahtevka za obravnavo, kar je za društvo več kot 
odlično.
V razpravi o poročilih je Borjana Koželj, vodja 
Univerze za tretje življenjsko obdobje, povedala, 
da je bilo letno poročilo o delu Univerze objavljeno 
v marčevskem glasilu, pohvalila vse, ki se radi 
izobražujejo ter se udeležujejo raznih delavnic 
in srečanj na Čaju ob petih, kjer imamo vedno 
zanimive goste. Poleg tega je predstavila letošnjo 
proslavo v Sokolskem domu, ki je bila dobro 
obiskana in povabila člane, naj sodelujejo pri bralni 
znački ter pridejo na Dan odprtih vrat v Marinkino 
knjižnico, ki bo maja 2011. Za konec je predstavila 
zaključno ekskurzijo z vlakom v Goriška brda in 
poudarila pomen sodelovanja in udeležbe na vseh 
področjih našega udejstvovanja, saj le na ta način 
skrbimo zase, za dobro počutje in ne razmišljamo o 
boleznih. 
Sonja Dolinar je predstavila pevsko skupino 
Mavrica. Skupina se tedensko srečuje na vajah 
v Marinkini knjižnici in člani uživajo, se družijo, 
se zabavajo in hodijo na izlete. Razveselili so 
stanovalce v Domu starejših v Stari Loki in peli 
invalidom na njihovem druženju. Vodi in uči jih 
Sašo Podgoršek, za kar se mu ob tej priložnosti 
zahvaljujejo.
Naš zbor je pozdravil tudi predsednik Pokrajinske 
zveze društev upokojencev Janez Šolar, ki je 

Nastop MePZ Vrelec pred letnim zborom DU
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premalo, saj ne delujemo navzven, predvsem pa bi 
morali biti bolj aktivni, kadar gre za pravice starejših. 
Že kar stalnica na zborih članov je slaba slišnost, 
kar je zelo moteče, zato bo v prihodnje potrebno 
poskrbeti za ozvočenje.
Sledila je potrditev predloga članarine za leto 2011, 

izrazil zadovoljstvo z našimi aktivnostmi, pohvalil 
glasilo Mi o sebi, ki ga z veseljem bere, predstavil 
program Pokrajinske zveze, srečanja upokojencev 
Gorenjske in Slovenije, predstavil projekt 
Aktivno državljanstvo, omenil pa je tudi aktualne 
referendume. Zaželel nam je še veliko dobrega dela 
in uspešno sodelovanje s Pokrajinsko zvezo.
Pozdravil nas je tudi predsednik Društva 
upokojencev Kranj Franci Šmajd, ki je  pohvalil 
naše delo in na kratko predstavil svoje društvo 
ter aktivnosti. Povedal je, da je ZDUS podpisal 
pogodbo za sodelovanje z Diners klubom in raznimi 
proizvajalci, na osnovi česar naj bi upokojenci dobili 
določene popuste. 
Po razpravi je besedo spet dobil predsednik Duić, 
ki je predstavil načrt aktivnosti in dela društva v 
letu 2011. Čeprav zaradi precej neugodnih razmer 
v državi ne moremo načrtovati zelo optimističnega 
leta, je obljubil, da si bo vodstvo prizadevalo v 
okviru možnosti nadaljevati delo na vseh področjih, 
da bi ustregli pričakovanjem in potrebam članstva. 
Dejal je tudi, da si bo osebno prizadeval, da dobimo 
status društva v javnem interesu, ker bi s tem lahko 
sledili razvojnim možnostim. Poleg tega bo društvo 
razpisalo tekmovanje za naj športnika, obenem pa 
spodbujalo članstvo k različnim oblikam dela in 
dejavnosti. Za konec je izrazil prepričanje, da bomo 
uspešni tudi v prihodnje in s tem prepoznavni tudi v 
širšem okolju.
Finančni načrt za leto 2011 je bil pripravljen na 
osnovi rezultatov preteklega leta, predvidena je 
le 3% rast prihodkov, kar skupaj pomeni 44.300 € 
prihodkov. Društvo si bo prizadevalo za povečanje 
članstva, pričakujemo pa tudi višjo občinsko 
dotacijo. Odhodke so ocenjevali na 43.250 € in 
rezultat naj bi bil torej pozitiven.
Tako kot v letu 2010 si bo društvo tudi letos 
prizadevalo za uspešno poslovanje.
V razpravo se je vključila Dragica Žontar, ki je 
menila, da smo upokojenci kreativni na vseh 
ravneh, se izobražujemo, smo prostovoljci in drug 
drugemu pomagamo, a nas nihče ne spoštuje in 
ne upošteva. Meni, da širše okolje o našem delu ve 

Nadaljevanje s prejšnje strani

ki ostaja nespremenjena, torej 10 €, kar je zbor 
sprejel.
Nato smo se seznanili s poročilom predsednika 
Duića o delu društva za mandatno obdobje 2007– 
2011. Bilo je v skladu s pričakovanji, predsednik 
pa je pohvalil veliko pripravljenost članov za delo 
in se zahvalil vsem, ki so kakor koli pripomogli k 
uspehom društva.
Za njegovo delo smo ga nagradili z velikim 
aplavzom, nekdanja predsednica Mana Veble Grum 
pa je poudarila, da smo imeli srečno roko, ker smo 
dobili za predsednika Mira Duića in mu zaželela 
uspešno vodenje tudi v prihodnjem mandatu.
Za konec smo potrdili razrešnico starim organom 
in Mira Duića izvolili za nov mandat, nato pa je 
predstavil kandidate za Upravni odbor, Nadzorni 
odbor in Častno razsodišče, ki jih je zbor potrdil.
S tem je bil uradni del zbora zaključen.
Potem smo imeli priložnost, da si ogledamo 
zanimivo razstavo ročnih del, ki sta jo pripravili 
Lojzka Bernik in Ivanka Sluga in da se družimo ob 
dobri malici, ki so jo pripravile kuharice v šoli, za kar 
se jim lepo zahvaljujemo.

Milica Kalan je podala finančno poročilo.
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SREČANJE IZGNANCEV

Krajevna organizacija Društva izgnancev Škofja Loka v petek, 17. junija, ob 16. uri, prireja srečanje 
vseh izgnancev, pregnancev in drugih žrtev vojnega nasilja. To bo že 11. srečanje članov vseh osmih 
krajevnih organizacij Gorenjske (KO DIS).
Prireditev bo potekala na prostoru bivše vojašnice v Škofji Loki ob vsakem vremenu, saj bo v ta namen 
postavljen šotor. V okviru prireditve bo od 17. junija 2011 dalje v galeriji Hodnik v prostorih društva 
upokojencev Škofja Loka na Partizanski 1 tudi razstava o izgnancih. 
Vabljeni vsi izgnanci in njihovi prijatelji.
                                                Odbor KO DIS  Škofja Loka      
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PROSTOVOLJSTVO	JE	VREDNOTA

DRAGICA	GARTNER,	PROSTOVOLJKA,	PLANINSKA	VODNICA	IN	ŠE	KAJ
Maruša Mohorič

Njeno	poslanstvo	je	bilo	v	tem,	da	se	na	različne	načine	in	po	raznih	poteh	ukvarja	z	ljudmi.	
Pri	tem	naj	bi	bila	zadovoljna	in	srečna	ter	izpolnjena	tudi	sama,	ne	glede	na	obveznosti,	želje,	
okoliščine,	strahove,	dvome	in	pričakovanja.	Višja	medicinska	sestra,	ljubiteljica	gora,	planinska	
vodnica,	prostovoljka	pri	Rdečem	križu	in	še	kje.	

Dragica Gartner, naša članica od leta 2007, je ena 
od vodnic pri planincih, ki jih vodi Nežka Trampuš. 
Poleg tega ima nekaj obveznosti pri Planinskem 
društvu Železniki, letos spomladi pa je prevzela tudi 
pohodniško skupino v našem društvu. Poglejmo, 
kako, kdaj in zakaj se je to zgodilo?

Je navdušena fotografinja, rada plava v bazenih, 
ukvarja pa se tudi z refleksomasažo in klasično 
masažo, vmes pa še malo poplete. Kuha, ko je 
doma, z možem in otroki obdelujejo nekaj zemlje 
sosedovih bregovih, ob vsem pa najde tudi čas za 
občasno ukvarjanje z vnuki.

Zaradi povečanega zanimanja 
za pohode smo se lansko 
leto v društvu odločili, da 
ustanovimo še eno lažjo 
pohodniško skupino, v katero 
bi se lahko vključili tudi 
udeleženci delavnic za zdravo 
življenje. Odločitev je bila 
pravilna tudi zaradi Matevževe 
poškodbe, ki pa je sedaj k sreči 
že sanirana. Dragica je glede 
na dolgoletne izkušnje po tehtnem premisleku izziv 
sprejela. Vodnica je že od leta 1998. Pridobila je 
licence A, B in D, torej za vodenje lažjih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih pohodov v kopnih razmerah in 
lahkih brezpotjih ter za lažje snežne ture. Licence 
je potrebno obnavljati vsake tri leta. Ljudi rada 
vodi tja, kjer je sama uživala v lepotah gorske in 
planinske narave in to želi deliti z drugimi. Vodenje 
skupine je ne obremenjuje, bolj jo skrbi, ali bo vse v 
redu z organizacijo, prevozom in prehrano. Morda je 
bilo v začetku tudi malce treme, saj ni vedela, kako 
jo bodo pohodniki sprejeli. A tudi strah, ali bo vse v 
redu, je treba premagati. 
V okviru nacionalnega programa CINDI, v katerem 
sodelujeta Športno društvo in Zdravstveni dom 
za pomoč ljudem, je vodila projekt za hujšanje 
in zdravo življenje, ki je delno prostovoljski. 
Sodeluje in pomaga tudi pri testih hitre hoje na dva 
kilometra, ki so vsako leto na igrišču pri Osnovni šoli 
Škofja Loka-Mesto.
Srečamo jo tudi v društvenih prostorih, kjer v 
sodelovanju z Rdečim križem upokojencem meri 
pritisk, holesterol in sladkor. 
Za svojo telesno in duševno kondicijo poskrbi tako, 
da hodi na telovadbo, se ukvarja  s fitnesom in plava 
v bazenih. Rada prebira knjige, največ potopise in 
planinsko literaturo, všeč so ji tudi psihološke teme. 

Kaj ti pomeni prostovoljstvo?
► Pomembno je, da narediš nekaj dobrega 
za ljudi. Ko jih vodim na pohode, marsikaj 
vidijo, so zadovoljni in ne razmišljajo o 
boleznih. Poleg tega se mnogo naučimo 
drug od drugega, si delimo izkušnje in se 
vsi skupaj gibamo v naravi. Naša čudovita 
Slovenija je biser, ki mu v svetu ni enakega, 
žal se tega premalo zavedamo. Ko se mi 
udeleženci pohodov zahvaljujejo in so 
zadovoljni, sem srečna tudi sama.

Ko sem jo vprašala, kaj je njen življenjski moto, ni 
razmišljala.
► Čim več se moraš gibati, da ne bi bil v breme 
svojcem ali družbi in bodi zadovoljen sam s sabo. 
Vsak dan znova sem vesela, da lahko hodim, vidim 
in da imam toliko pameti, da razmišljam in uživam.
Povedala mi je še marsikaj, saj je zanimiva 
sogovornica, ki ima ogromno izkušenj v gorah, 
tudi tujih (Avstrija, Italija, Romunija, Makedonija 
in Nepal). Njen optimizem je vreden občudovanja 
kot tudi navdušenje, s katerim govori o slovenskih 
lepotah nasploh. Zraven pa z najbolj resnim 
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obrazom pove tudi kakšno pikro ali smešno 
pripombo.
Ker tudi sama hodim pod njenim vodstvom, me je 
zelo mikalo, da bi izvedela, kaj nosi v tistem velikem 
nahrbtniku, čeprav gremo na pohod samo za 
nekaj ur,  a vprašanje bi bilo morda preveč osebno. 
Prepričana sem, da je v njem popoln komplet prve 

pomoči, nekaj drugih stvari iz lekarne in še kaj za 
vsak slučaj, kar je zagotovo povezano z njenim 
delom v aktivni življenjski dobi in vsemi izkušnjami, 
ki jih je dobila v obdobju vodenja planincev in 
pohodnikov.
Dragica, še dolgo hodi in vodi! 

Nadaljevanje s prejšnje strani

SPOŠTOVANJA	IN	OBČUDOVANJA	VREDNA	ZGODBA
Nadja Podgoršek

Filip	Mohorič se je rodil pred 71 leti v Martinj 
vrhu kot prvi od enajstih otrok. Oče je bil gozdni 
delavec, mama pa je skrbela za številno družino in 
vzgajala otroke, poleg tega pa redila tudi pujska 
in kravico, da je družina imela mleko. Filip je moral 
kot 8-letni deček od doma in kar 8 let je služil pri 
kmetih za pastirja. Od tam je hodil tudi v šolo in 
se izučil za mizarja. Z dodatnim izobraževanjem je 
kot strokovni učitelj 27 let posredoval svoje znanje 
mladim fantom na lesarski šoli v Škofji Loki. Leta 
1967 se je poročil z Francko Tolar in rodila se jima je 
hči Vida. Poleg nje ima še dva sinova, tri vnukinje in 
dva vnuka. Z ženo in hčerko Vido živijo v svoji hiši v 
Škofji Loki, ki so jo zgradili že leta 1969. 
Kako ste sprejeli dejstvo, da je vaša hčerka 
drugačna in kdaj ste se vključili v društvo Sožitje? 
Kako se je Vida vključila v to skupnost?
► Vida je najina prvorojenka in kmalu smo 
ugotovili, da je drugačna od ostalih otrok. Čeprav 
težko, smo se z leti počasi sprijaznili z dejstvom, 
da ne bo nikoli samostojna. Zdaj je zanjo zelo 
pomembno, da lahko hodi v službo in dobi tudi 
plačo, kot pravi sama. Ljudem rada pokaže svojo 
sobo in medalje za športne dosežke. Je zelo iskrena 
in vesela oseba. Včasih se ji iz srca nasmejimo, tako 
doma kot v družbi.
Povod za mojo vključitev v Sožitje je bila prav ona, 
saj je kot oseba s posebnimi potrebami potrebovala 
pomoč. Takrat so bili takšni otroci prepuščeni samo 
staršem.  Društvo Sožitje je bilo ustanovljeno leta 
1968, jaz pa sem se vključil vanj leta 1975. V tem 
času sem se veliko vključeval v delo gradbenih 
odborov v krajevnih skupnostih Stara Loka in 
Podlubnik, kjer sem skrbel tudi za komunalo. 
Kaj se je spremenilo v času vašega sodelovanja v 
Sožitju? 
► V društvu sem deloval 35 let, predsednik društva 
pa sem bil skupaj 17 let. 
V delovanju društva Sožitje so bili trije zelo 

pomembni mejniki. 
Leta 1976 smo ustanovili prvi razvojni vrtec, pri 
čemer sta imela pomembno vlogo dr. Miha Gril in 
dr. Štefka Križnar.
Leta 1979 smo v starem gradu v Centru slepih 
ustanovili delavnico za prizadete polnoletne 

osebe s posebnimi 
potrebami. 
Leta 2010 pa smo po 
15 letih intenzivnih 
prizadevanj dobili 
novo bivalno skupnost 
za 24 oseb.
V društvu smo si 
zelo prizadevali za 
zagotovitev stalnih 
virov za preživljanje 
prizadetih otrok. 
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Leta 1983 je parlament sklenil, da se tem osebam 
prizna status invalida in jim pripada 35 % osnovne 
slovenske plače. Potem smo izvedeli, da so v Švici 
takšni otroci deležni posebnega načina  prevoza od 
praga do praga. Leta 1991 smo s pomočjo Zveze 
Sožitje Slovenije, ki nam je v uporabo posodilo 
kombi, pričeli po švicarskem vzgledu prevažati 
šest prizadetih oseb, torej od domačega praga do 
ustanove in nazaj. V Sožitju je sedaj zaposlenih 
pet ljudi, ki s petimi kombiji prevažajo 69 oseb iz 
občin Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas-Poljane, 
Žiri, Medvode in Vodice. V teh letih smo dosegli 
res ogromen napredek, društvo Sožitje pa je tako 
prišlo do lastnih sredstev, saj se preživlja samo 
s prevozi, ki jih plačuje občina. Vseh 5 kombijev 
smo kupili sami. Pridno se javljamo na vse razpise 
za prevoze prizadetih oseb in ker smo najcenejši, 
posel tudi dobimo. Poslujemo zelo rentabilno, 
saj je upravljanje popolnoma brezplačno. Plače 
naših voznikov pokriva delno občina, delno pa 
zavod za zaposlovanje. V letu 2001 smo za potrebe 
programov društva kupili lastni poslovni prostor 
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nad loško avtobusno postajo, v tem letu 2011 pa se 
bo društvo preselilo v poslovno hišo z dobrimi 100 
kvadratnimi metri poslovnih prostorov. Veseli smo, 
da imamo lastne prostore. 
V letu 1995 smo na pobudo Zveze Sožitje Slovenije 
in OŠ Jela Janežiča v Škofjo Loko pripeljali podjetje 
za komunalno urejanje prostora Želva. To podjetje 
je zelo uspešno prevzelo opravljanje komunalnih 
del v krajevni skupnosti Škofja Loka, ki so bila 
takrat kar velik problem. Danes podjetje zaposluje 
okrog 15 delavcev, delovne prostore in  delavnico 
pa imajo v bivši vojašnici. Pohvaliti moram bivšega 
župana Igorja Drakslerja in občinsko upravo, da so 
našli sredstva za pokrivanje plač delavcev. Želvo 
namreč financira občina. 
Z velikimi napori vam je uspelo preko Ministrstva 
za delo in družino zagotoviti denar za adaptacijo 
zgornjih prostorov nekdanjega Centra slepih. 
Kako se je vse skupaj sploh začelo?
► Naša prvotna zamisel, kako priti do bivalne 
skupnosti, je bila, da bi nam stavbo poklonil kak 
posameznik ali občina ali pa bi jo kupili sami.
Po 15 letih truda smo leta 2010 končno dočakali 
otvoritev prenovljene stavbe v Centru slepih 
in slabovidnih. Celotno stavbo je v upravljanje 
dobil Varstveno delovni center Kranj, kamor hodi 
tudi naša Vida. V tej stavbi so delavnica, bivalna 
skupnost za 24 oseb in oddelek za 10 težje 
prizadetih starejših oseb. 
Kako ste zbirali sredstva za bivalno skupnost?
► Za 35. letnico društva smo začeli z dobrodelnimi 
dejavnostmi. Najprej nam je Peter Jovanovič, 
kipar, ljudski umetnik izpod Blegoša in naš največji 
donator, podaril 30 svojih slik, ki smo jih prodali. Kot 
donator je veliko prispevalo tudi Kulturno društvo 
Ivan Tavčar iz  Poljan s predsednico Majdo Debeljak 
in Tomaž Tozon s svojimi pevci. Za bivalno skupnost 
je bilo organiziranih skupaj 20 prireditev po raznih 
krajih Poljanske in Selške doline in v dvorani na 
Podnu. Program so vedno pripravili varovanci sami, 
poleg njih pa še druge kulturne skupine in glasbeni 
ansambli. Radio Sora je v novi športni dvorani v 

Železnikih organiziral dobrodelni koncert v spomin 
na pevca Jožeta Šifrerja. Denarne prispevke pa je 
darovalo tudi mnogo neimenovanih darovalcev. 

Kaj bi pripomnili za konec najinega pogovora? 
Ste se morali zaradi dela v Sožitju odpovedati 
kakšnemu svojemu hobiju?

► Poudariti moram, da mi je ves čas trdno stala ob 
strani žena Francka, s katero sva poročena že 44 let. 
Vedno, kadar sem bil zaradi dela v društvu odsoten, 
je poskrbela, da je bilo za dom in vse tri otroke 
dobro poskrbljeno, čeprav je bila tudi ona ves čas 
zaposlena. Tudi mlajša sinova sta verjetno prav 
zaradi Vide zrasla v odgovorni in zreli osebnosti. 
V svojem delu sem užival, saj smo vsi delali 
prostovoljno in s tem k uspehom društva morda 
doprinesli več, kot bi to zmogli plačani delavci. 
Dejstvo, da imamo večinoma vsi člani tako ali 
drugačno povezavo z osebami s posebnimi 
potrebami, nam je bila največja spodbuda za delo 
v društvu. Vesel sem, da tudi nov pomlajeni odbor 
Sožitja uspešno nadaljuje naše delo. 
V mladosti sem si res želel igrati harmoniko. Igranja 
sem se učil s tistimi, ki so ga že obvladali, a mi 
od začetka ni šlo najbolje. Pa je neki harmonikaš 
hudomušno pripomnil, da muzikanti potrebujejo 
tudi poslušalce. In tako sta petje in glasba ostala 
skoraj edina moja neizpolnjena želja. 

Ko je ples, plešemo vsi.
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OPTIMIZEM		•		PESIMIZEM
Optimist verjame, da živimo v najboljšem vseh možnih svetov. Pesimist se boji, da je to res.    James Branch Cabell
Če se zakrknjenemu pasimistu odvali kamen od srca, mu gotovo pade na nogo.   Karel Farkas
Črnogledost mladih temelji na premajhnem znanju, črnogledost starih pa na veliko izkušnjah.  Karol Hiller
Dva zapornika sta zrla skozi rešetke. Prvi je gledal blato na tleh, drugi zvezde na nebu.    Frederick Langbridge

Največ pesimizma nastopi okoli enaindvajsetega leta, ko prvič poskušamo svoje sanje prevesti v resničnost.   
                       Bertrand Russell
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MARINKINA	KNJIŽNICA		-	PODELITEV	BRALNIH	ZNAČK
Marija Draškovič

Letos	mineva	že	četrto	leto,	odkar	smo	na	pobudo	ljubljanske	univerze	za	tretje	življenjsko	
obdobje	začeli	zbirati	knjige	s	področij,	s	katerimi	se		seznanjamo	v	krožkih	naše	univerze.	Zelo	
hitro	so	se	našli	prijazni	ljudje,	ki	so	podarili	tudi	leposlovne	knjige.	Tako	se	je	naša	knjižnica	
širila	in	sedaj	imamo	že	3000	knjig.	Za	naše	člane	in	druge	vsako	leto	v	tednu	vseživljenjskega	
učenje	priredimo	dan	odprtih	vrat.	Letos	je	potekal	že	četrti	in	trajal	kar	dva	dni.		

Ker smo obisk knjižnice želeli povečati, smo na 
pobudo vodje univerze Borjane Koželj uvedli bralno 
značko. Sestavili smo seznam priporočenih knjig 
in ker naši bralci radi berejo knjige pisatelja Ivana 
Sivca, smo priporočili, naj vsak tekmovalec prebere 
vsaj eno njegovo knjigo. Pri izboru knjig smo se 
omejili na povesti, biografije in biografske romane. 
Akcija je uspela in sedaj imamo 27 bralcev, ki so 
prebrali 5 ali 10 knjig, o njih zapisali svoje vtise in 
osvojili bralno značko. Tako se je knjižnica uveljavila 
in veseli smo, da nas je ob podelitvi priznanj obiskal 
pisatelj Ivan Sivec.
Priznanja za bralno značko smo podelili v četrtek, 
19. maja 2011, ob 10. uri v prostorih Marinkine 
knjižnice. Najprej je zbrane pozdravil župan 
Škofje Loke Miha Ješe, nato pa je sledil pogovor s 
pisateljem Ivanom Sivcem, ki ga je vodila Marinka 
Mesec. Govorila sta o njegovem življenju in delu. 

Prijeten pogovor se je prehitro končal in nato 
smo prostovoljke, ki delamo v knjižnici, podelile 

Pisatelj nam je povedal nekaj anekdot iz svojega 
življenja, potem pa predstavil nekaj svojih knjig. 
Posebej se je posvetil svojim zadnjim romanom, 
ki opisujejo dogodke iz slovenske zgodovine, 
pri čemer je poudaril, da je poskušal čim bolj 
upoštevati resnične dogodke iz naše zgodovine. 
Tako smo spoznali trilogijo Saga o Karantaniji in 
najnovejši knjigi, ki obravnavata dogodke iz prve 
svetovne vojne na našem ozemlju in sta izšli v 
zbirki Slovenska zgodovina. Avtor se je dotaknil 
tudi svojih biografskih romanov in nam tudi 
povedal, kako sta nastali dve slikanici za otroke. 

priznanja za osvojene bralne značke.   
Prijetno druženje s pisateljem, voditeljico in bralci 
nam je potrdilo, da moramo z bralno značko 
nadaljevati in jo v novem študijskem letu še 
dopolniti.

V petek, 20. maja 2011, smo se ob 10. uri zbrali 
na urici pripovedovanja. Udeleženke študijskega 
krožka umetnost pripovedovanja so nam 
predstavile nekaj zgodb iz knjige pripovedk Kamniti 
most, ki jih je zbral loški rojak Lojze Zupanc, Marija 

Verčič pa nam je povedala zanimivo zgodbo iz 
svojega življenja.  Ob 12. uri so nas kot vsako leto 
obiskali varovanci Varstveno delovnega centra 
Kranj, enota Škofja Loka. Sonja Dolinar in druge 
udeleženke krožka umetnost pripovedovanja so 
jim povedale nekaj zgodb, nato pa so si še ogledali 
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Marinka Mesec z našim gostom Ivanom Sivcem

Ivan Sivec podpisuje svoje knjige.

Prisluhnili smo našim propovedovalkam.
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V	SPOMIN	MARIJI	SOVINC	

V najlepšem pomladnem mesecu se je od nas za vedno poslovila članica 
Marinkine knjižnice Marija Sovinc. 
Rodila se je leta 1933 v Virlogu. Z bratom Francem sta še zelo mlada izgubila 
očeta. Marija se je zaposlila v Gorenjski predilnici in tkalnici ter si ustvarila 
družino. Žal si je po ločitvi morala poiskati nov dom, ki ga je dobila na 
Partizanski cesti, kjer je preživljala preostala leta svojega življenja. Rada je 
obiskovala sina v Žireh in hodila na izlete. Bila je stalna obiskovalka Marinkine 
knjižnice, saj je veliko časa porabila za prebiranje vseh vrst literature. Prijavila se 
je za tekmovanje za bralno značko in jo tudi dosegla. Zadnja leta so se začele 
pojavljati bolezenske težave, ki so bile zanjo usodne.
Ohranili jo bomo v lepem spominu.  

Naši gosti iz VDC v galeriji Hodnik

MEDGENERACIJSKO	POVEZOVANJE
Marija Draškovič

Lanskega marca smo v Marinkini knjižnici na 
pobudo Rudija Zadnika gostili gojence Vzgojnega 
zavoda Kranj, stanovanjske enote Škofja Loka. Takrat 
smo jim podarili mladinske in otroške knjige iz naše 
knjižnice, vsakemu gojencu pa smo podarili knjigo s 
podpisom predsednika našega društva Mira Duića. 
V torek, 31.3. 2011, pa so nas na obisk povabili oni in 
z veseljem smo se odzvali. Gojenci živijo v vrstni hiši 
v Podlubniku, ki je prilagojena življenju v skupnosti. 
Najprej so nam razkazali lepo urejene prostore, 
potem pa so nas povabili v dnevni prostor, kjer je 
sledil prijeten pogovor. Najprej je predsednik DU 
predstavil pestro aktivnost v društvu, potem pa sem 
predstavila delo v Marinkini knjižnici. Tudi tokrat 
smo jim podarili nekaj knjig, vsakemu gojencu 
posebej pa še podpisano knjigo. Pogovarjali smo 
tudi o športnih tekmovanjih in uspehih, ki jih 
dosegajo naši člani. 
Potem so se predstavili gojenci stanovanjske 
skupnosti. Trenutno jih je osem, mi smo jih spoznali 
pet. Vsi se poleg šole ukvarjajo tudi z drugimi 

dejavnostmi, od tabornikov do različnih športov. 
Postregli so nam s pecivom, ki so ga sami spekli. Da 
je bilo srečanje res medgeneracijsko, smo spoznali 
tudi, kaj delajo vzgojitelji.     

Dokler nismo videli te stanovanjske skupnosti, si 
nismo predstavljali, da je lahko tako dobro urejena. 
Upam, da se bodo stiki še nadaljevali.

razstavo v galeriji Hodnik. 
Tako se je zaključilo 
naše dvodnevno 
druženje ob knjigah 
in pripovedovanju, za 
katerega sem prepričana, 
da nas je obogatilo. 
Kaže, da je bila naša 
predstavitev uspešna, saj 
so poslušalci radia Sora 
dogajanje pri nas razglasili 
za dogodek tedna.
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Klepet ob čaju in domačem pecivu
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PROJEKTI
Borjana Koželj

Danes društva, ki sodijo med nevladne organizacije, ne dobijo denarja za svoje delovanje vnaprej, 
ampak si morajo najprej zastaviti cilje, določiti naloge ter se, zato da bi zastavljeno lahko uresničevali, 
prijavljati na javne razpise za potrebna sredstva.

Seveda nobeno društvo ne dobi vseh sredstev, za 
aktivnosti, ki jih načrtuje in v razpisni dokumentaciji 
predstavi ter utemelji z argumenti. Zadovoljiti se 
moramo s tistim, kar dobimo, zato moramo napeti 
vse prostovoljne sile in imeti veliko iznajdljivosti, da 
bi kljub vsemu zastavljeno dosegli.
V naši univerzi smo se že vrsto let z različnimi 
projekti prijavljali na občinske javne razpise, tako 
da smo doslej lahko organizirali vse prireditve, 
razstave, ki smo si jih zamislili, da smo lahko vsake 
tri mesece dosegli izid glasila Mi o sebi, izdajali 
e-novice in izpeljali še veliko drugih aktivnosti. Toda 
brez pridnih prostovoljcev vsega ne bi zmogli. 

Vendar pa mora biti vse to delo strokovno 
opravljeno in za to potrebujemo veliko znanja.
V zadnjem času se vedno bolj zavedamo, da se 
prebivalstvo stara, da nas je v tretjem življenjskem 
obdobju vse več, ker se daljša življenjska doba, in 
da upokojenci, ne smejo zaostajati za družbenim 
razvojem. Skrbeti moramo za svojo osebnostno rast 
in družbi prispevati po svojih močeh.  To so naloge 
nevladnih organizacij na področju izobraževanja. 
Nevladnih organizacij je na različnih področjih 
veliko, nekaj jih je tudi na področju izobraževanja 
starejših, vendar še vedno ne dovolj.

KREPITEV MREŽE NEVLADNIH ORGANIZACIJ IZOBRAŽEVANJA STAREJŠIH

Krepitev mreže nevladnih organizacij izobraževanja 
starejših je projekt, katerega osnovni cilj je širjenje 
tovrstne 
mreže.
Projekt vodi  
Društvo za 
izobraževanje 
za tretje 
življenjsko 
obdobje 
Ljubljana. 
Poleg našega 
društva so 
partnerji v 
projektu še Univerza za tretje življenjsko obdobje 
iz Grosupljega in Žalca ter Notranjski ekološki 
center Cerknica. Skupaj smo se prijavili na javni 
razpis Ministrstva za javno upravo in delamo že od 
septembra 2010 dalje. Tako je naša univerza v marcu 
pripravila in izpeljala prvo konferenco v Loškem 
muzeju, kjer smo imeli priložnost predstaviti 
našo dobro prakso in dobili smo potrditev, da 
smo na pravi poti. V aprilu smo se udeležili druge 
konference v Ljubljani in še ene v Cerknici. S četrte 
konference v Grosupljem smo odnesli prijetne 
vtise. Predsednica tamkajšnje univerze Andreja 

Smolič nam je predstavila njihovo delo. Po dobrih 
šestih letih delovanja imajo že 400 članov. Poleg 
pridobivanja različnih znanj v študijskih krožkih 
ves čas delujejo na področju medgeneracijskega 
povezovanja. Pohvalijo se lahko s celo vrsto 
projektov, kot so »Učenec v vlogi učitelja« 
(računalniška znanja), »Ne bodi sam doma«, v okviru 
katerega med poletnimi počitnicami namenjajo čas 
otrokom iz socialno šibkih družin in tistim, za katere 
starši nimajo varstva. Poleg tega, kadar je potrebno, 
s svojim znanjem in izkušnjami priskočijo na pomoč 
v Kriznem centru Palčica. Pri projektu »Kultura 
starejših, popotnica mlajšim« želijo svoje znanje 
in razmišljanja na področju kulturne dediščine 
prenesti na mlajšo generacijo. Na sestanku so nam 
tudi predstavili knjigo »Naše kapelice«, ki jo je 
lani izdala Univerza za tretje življenjsko obdobje 
Grosuplje. Podatke o kapelicah so zbirali slušatelji 
univerze in zunanji sodelavci, uredil pa jo je dr. Boris 
Kuhar.
Na teh srečanjih se vedno znova naučimo nekaj 
novega, dobimo nove zamisli, si postavljamo nove 
cilje in tako rastemo. Skupen cilj vseh partneric 
v tem projektu je z našimi izkušnjami pomagati 
novim društvom organizirati izobraževanje, ki bo 
izhajalo iz potreb in želja njihovega članstva.
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dr. Dušana Findeisen iz slovenske U3ŽO
 na konferenci na Loškem gradu
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OB	ZAKLJUČKU	ŠTUDIJSKEGA	LETA	2010-2011	
Borjana Koželj

»Kako hitro teče čas!« pravimo. Ali moj čas teče še hitreje?

Potrebno je povedati, da vse delo v projektu ni eno-
stavno, saj zahteva veliko znanja in natančnosti 
pri administraciji. Veliko truda bomo vložili v pred-
stavljanje nujnosti pridobivanja novega znanja. Prav 
tako se bomo trudili pri uveljavljanju ljudi v tretjem 
življenjskem obdobju v vsakdanjem življenju in 
širšem okolju ter pri utrjevanju položaja samoza-
vestnih starejših, ki se izobražujejo, zato da bi svoje 
izkušnje nadgradili in jih ponudili družbi v pomoč.
Začenjajo se poletne počitnice, a univerza tudi 
poleti ne počiva, pripravljamo se na nove projekte 
in nove zmage.

Živo se spominjam zimskega popoldneva pred 
božičem leta 2004. V prostoru, kjer je danes 
Marinkina knjižnica, je bil še bife. S takratno 
predsednico Mano Veble Grum sva ljudi vabili 
na sestanek, na katerem sva želeli prestaviti delo 
univerze za tretje življenjsko obdobje in zamisel, 
da bi s takšnim izobraževanjem začeli tudi pri 
nas.  Zamisel je bila dobro sprejeta in delo se je 
pričelo. Niti v sanjah si nismo predstavljali, da 
se bo naša univerza razvijala in rasla tako hitro. 
Leta so hitro minevala in kmalu se bo iztekel maj 
že sedmega študijskega leta. V tem času se je 
univerza zakoreninila in postala je zelo uspešna. 

K tem uspehom so prispevali predvsem člani, ki s 
svojim ustvarjalnim in vztrajnim delom ter dobrimi 
idejami prispevajo k ugledu univerze in društva 
upokojencev ter dokazujejo vitalnost ljudi v tretjem 
življenjskem obdobju. 
Kot vsako študijsko leto smo tudi letos odšli na 
zaključno ekskurzijo in tokrat nas je bilo več kot 
sto. Nekateri se na izlet z vlakom niso peljali že več 
deset let, zato je bilo to posebno doživetje. Na vlaku 
je bilo dovolj časa za klepet. Porajale so se nove 
ideje, obujali smo spomine in se spraševali, kam nas 
bo zanesla pot konec naslednjega leta?

NOVOSTI	PRI	NAŠIH	RAZSTAVAH
Zlata Ramovš

Veselo smo bili presenečeni nad številom 
amaterskih umetnikov, ki so se odzvali na naše 
povabilo  za razstavljanje svojih izdelkov. To kaže, 
da je bila naša zamisel dobro sprejeta. Prvima 
ustvarjalkama smo že omogočili predstavitev 
svojih izdelkov. 

Amaterska ustvarjalka Angelca Štanta je razstavila 
raznovrstno paleto svojih likovnih izdelkov. 

Gospe Ivanka Sluga in Lojzka Bernik sta na 
spremljevalni razstavi ob našem občnem zboru  31. 
marca v Osnovni šoli Škofja Loka Mesto postavili na 
ogled zbirko svojih kvačkanih izdelkov. Razstava je 
lepo popestrila naše vsakoletno srečanje.
Ob Dnevu odprtih vrat Marinkine knjižnice 19. in 
20. maja pa smo dogajanje obogatili s spremljajočo 
razstavo naše članice Angelce Štanta iz Puštala. 
Obiskovalci se nismo mogli načuditi, da gospa Angelca 
obvlada toliko različnih slikarskih, kiparskih in drugih 
ročnih spretnosti. Razstavila je slike na platnih in 
steklu, poslikane kozarce in steklenice, glinene vaze in 
vrtnice, vaze z mozaiki, okrasne lončke, kipce, svečnike, 
glineno posodo in uporabne izdelke za gospodinjstvo 
ter kvačkane in šivane prtičke. Iz njenih albumov je 
razvidno, da se loteva tudi poslikave okenskih stekel 
in lesenih skrinj, izdelave kipcev svetnikov in večjih 
kipov, vrtnih palčkov, gobelinov ter kvačkanega cvetja. 
Izdelki so resnično prava paša za oči. Gospa Štanta je 
Društvu upokojencev podarila tri svoje vaze z mozaiki, 
za kar se ji lepo zahvaljujemo. 
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Alijana Šantej, prof. dr. Ana Krajnc in Maša Bizovičar na 
konferenci v Cerknici
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GLASBA

KAJ	SMO	PELI	PRED	60	LETI?
Marinka Logar

Pri naši hiši je bil oče navdušen pevec. Kot takšnega so ga poznali in cenili tudi po 
okoliških gostilnah, saj je povsod, kjer se je pojavil, zadonela pesem. Starejši ga 
poznate pod imenom Sovincov Andrej, krojač iz Zminca.
On je nas otroke naučili večglasnega petja. Čeprav ni bil učitelj, je imel izjemen 
posluh. Vedno je poudarjal, da moramo peti večglasno.
Meni je bila najljubša pesem GOREČI OGENJ BREZ PLAMENA, saj mi je vzbujala 
lepe, čarobne sanje o še nezavedni ljubezni. Sicer je napisana v notah, ampak mi 
jo znamo zapeti po naše, kakor nam narekuje srce.

ŠE	BOMO	PELI
Marinka Logar

V 15. številki našega glasila smo napovedali nastope, ki so nam bili takrat znani. V nadaljevanju bom 
nekatere ponovila in dodala nove, za katere takrat še nismo vedeli.

Naj ponovim 
13. maja smo sodelovali na območnem pevskem 
srečanju Škofja Loka 2011.
20. maja smo sodelovali na reviji pevskih zborov  
društev upokojencev Gorenjske na Bledu.
3. junija smo imeli Koncert prijateljstva z gosti MePZ 
Vladimir Močan iz Murske Sobote.
To pa so nastopi, ki jih lahko obiščete tudi vi.

17. junija bomo zapeli na enajstem Srečanju 
gorenjskih izgnancev, ki bo ob 16. uri na prostoru 
bivše vojašnice v Škofji Loki.

Goreči ogenj brez plamena,
v mojem srcu zdaj gori,
al’ nihče drug ga ne pogasi
kakor tvoje črne oči.
Al’…

Ura sedem je odbila,
sonce je za goro šlo,
nato pa pride bleda luna,
zažari se za goro.
Nato…

Jaz jo gledam in jo vprašam,
kaj mi za povedat’ ma’,
al’ ona se za oblake skrije, 
še odgovora m’ ne da.
Al ona…

Obstaja še ena kitica, ki je mi nismo peli, gre pa takole:
Bleda luna se je skrila, 
jaz je že ne vidim več,
midva se bova pa ločila, 
se ne bova vidla več.

17. junija bomo ob 18. uri zapeli na  60-letnici 
Društva upokojencev Žabnica-Bitnje
v telovadnici Osnovne šole Žabnica.

19. junija pa pojemo na Vseslovenskem taboru 
pevskih zborov v Šentvidu pri Stični.

Z zadnjo prireditvijo se bomo poslovili do jeseni, 
ko se bomo pevci po počitnicah zopet srečali in se 
pripravljali na nove izzive.
Na vse prireditve ste prisrčno vabljeni, saj nas z 
obiski spodbujate predvsem poslušalci.

Razstave naših ljubiteljskih umetnikov bodo tudi 
v prihodnje sestavni del raznovrstnih prireditev 
našega društva, zato je na 6. seji Odbora za 
razstave naš kulturni mediator in fotograf Marjan 
Gantar prevzel nalogo obiskati še vse ostale 
prijavljene amaterske umetnike. Ob obiskih bo 
fotografiral izdelke, ki jih umetniki želijo pokazati 
tako na samostojnih ali skupinskih kot tudi na 

spremljevalnih  razstavah.
V galeriji Hodnik smo maja odprli zbirko fotografij, 
katere prikazujejo dejavnosti in aktivnosti, ki smo jih 
v društvu organizirali v preteklem letu. Fotografije 
in podnapisi pod njimi prikazujejo bogat program 
prireditev, izletov, študijskih krožkov, čajev ob 
petih ter športnih in drugih dejavnosti, ki so nas 
združevale v preteklem šolskem letu. Razstava bo 
odprta do avgusta.   

Nadaljevanje s prejšnje strani

Andrej Sovinc
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DOLGO,	DOLGO	ŽIVLJENJE	

OBISK	V	CSS	V	ŠKOFJI	LOKI
Julija Jenko

V	CSS	živi	moja	nekdanja	trenerka	in	sodnica	orodne	telovadbe	MIMI	BALDERMAN,	s	katero	sva	
prehodili	skupaj	kar	nekaj	lepih	let.

Kako malo je potrebno, da osrečiš starejšega 
človeka. Mimi Balderman je 14. marca 2011 
praznovala visok jubilej, 96 let, zato sem zbrala 
nekaj nekdanjih orodnih telovadk TVD Partizan 
Škofja Loka, učenk tov. Mimi Balderman. Zelo smo 
jo presenetile. Ko je pred šestimi leti Janez Hude 
praznoval sedemdeset let in povabil telovadke in 
telovadce svoje generacije v gostišče Crngrob, sem 
pripeljala tudi Mimi. Takrat je želela, da bi se dobili 
tako vsako leto, vendar to ni lahko organizirati. 
Ko sem jo kak mesec pred njenim rojstnim dnem 
obiskala, se me je razveselila in me vsa zaskrbljena 
prosila, ali ji bom pomagala zbrati vse telovadke 
za njen praznik. Obljubila sem, da bom pomagala. 
Nato me je vprašala, ali bi bil župan Miha Ješe 
pripravljen odstopil Sokolski dom, nekdanji TVD 
Partizan, ki je bil za nas telovadce drugi dom. 
Prepričala sem jo, da je to sedaj prevelik prostor 
in da je nemogoče, da bi povabila vse telovadke. 
Njene želje so bile velike, zato sem gospo Klobučar, 
glavno sestro v CSS vprašala, ali bi lahko organizirali 
praznovanje Miminega rojstnega dne v domu. 
Brez pomisleka so dovolili, da nas lahko pride na 
praznovanje okrog dvajset. Jožico Kovič, ki je bila 
prav tako telovadka, sem prosila, da sta s Tinetom 
zapela slavljenki, saj oba pojeta v našem pevskem 
zboru Vrelec. S seboj sta pripeljala še kitarista Ivana 
Arharja. 
Mimo smo vsi zbrani pričakali v dvorani in ji zapeli. 
Kako vznemirjena in srečna je bila! Vsak ji je voščil in 
ji podaril rdeč nagelj. Joži, Tine in Ivan pa so posebej 
zanjo sestavili kratko pesem. Vsi skupaj smo zapeli 
še pesem Suze liju plave oči, ki je Mimi še posebej 
pri srcu. Telovadka Mari Pustovrh se spominja, da je 

S slike je razvidno, da je še vedno ponosna na nas.

imela gospa Mimi vedno solzne oči, ko je zaslišala to 
pesem in da je bila tudi ona zaljubljena v mornarja, 
vendar ljubezen ni obrodila sadov, saj je bila pri 
njej na prvem mestu telovadba. Presenečenje 
je bilo popolno, ko sem  prinesla torto, ki sem jo 
sama spekla. Ko smo sedle okrog slavljenke in 
obujale spomine, smo bile malce preglasne, zato 
je tovarišica Mimi tako kot nekdaj povzdignila glas: 
»Telovadke, mirno!« Seveda tako kot nekoč smo jo 

ubogale samo za trenutek, potem pa začele znova 
klepetati. To je trajalo približno dve uri, potem pa jo 
je nečakinja Andreja odpeljala v njeno sobo.
Še enkrat se moram zahvaliti za ustrežljivost glavni 
sestri  Mariji Klobučar, delovni terapevtki Romani 
Kumar in gospe, ki je pripravila mize v glavni 
dvorani.  
Gospe Mimi želimo, da še naprej ostane polna 
zdravja in močne volje, da bomo čez štiri leta 
nazdravili njeni stoti obletnici življenja.

TEČEJO,	TEČEJO	LETA
Jožica Kovič

Tako se glasi lepa slovenska pesem. In tako leta 
tečejo tudi gospodu Martinu Koširju, ki bo letos 
dopolnil že 102. leto. Dolgo sem načrtovala, da 
ga obiščem, saj sem bila radovedna, kako se drži 
človek, ki sem ga občudovala pred tremi leti, ko 
sem o njem pisala v našem glasilu. Bila sem malo 
predrzna oziroma nevljudna in sem šla na obisk, 

ne da bi se prej najavila. Bila sem presenečena, ko 
mi je odprl vrata, saj je bil prav tak kot pred tremi 
leti. Urejen in pokončen. Popeljal me je v kuhinjo, 
kjer sva prijetno kramljala. Povedal mi je, da vstaja 
okrog osme ure, se uredi in skuha koruzni sok, za 
katerega mi je zaupal tudi recept. Potem prebere 
časopis in gleda televizijo. Kosilo mu skuha snaha 
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DOLGO,	DOLGO	ŽIVLJENJE	
Nadaljevanje s prejšnje strani

SAJ	POŠLE	SO	MI	MOČI
Jožica Kovič

Kot sem pri Martinu Koširju uporabila za 
uvod slovensko pesem Tečejo, tečejo leta, 
bom začela pri pisanji o moji teti Ivanki	
Tušek s pesmijo Saj pošle so mi moči.
Prav tako sem o njej pisala v tem glasilu 

Jožica. Po kosilu nikoli ne spi. Če je lepo vreme, rad 
posedi pred hišo. Njegova večerja je skromna, spat 
pa gre po poročilih. Še vedno sam postelje in celo 
preobleče posteljo ter počisti po tleh, le rezancev 
ne dela več, kot jih je pred leti. Da je njegov spomin 
še dober, sem se prepričala, ko mi je pripovedoval 
doživetja iz preteklosti. Le ptičkov, kukavice in 
včasih ure ne sliši več, a slušnega aparata ne mara. 
Lončnice, ki sem mu jo prinesla, je bil zelo vesel in 
prisrčno sva se nasmejala, ko sva ugotovila, da prav 
pristaja k njegovi srajci.
Poslovila sem se z željo, naj mu leta še dolgo tečejo, 
tečejo.

pred tremi leti. Razlika je le v tem, da gospoda Martina nisem 
videla skoraj tri leta, medtem ko teto Ivanko obiskujem vsak 
teden. Hitro, hitro čas beži in zdi se mi, da še ni minilo veliko 
časa, ko je praznovala stoletnico rojstva in so ji v Domu 
slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki priredili veliko 
slavje. Maja je dočakala že 101.	leto. Ko se pogovarjava, 
mi večkrat reče: »Kako to, da sem jaz preživela vse sestre in 
brate, ko pa so mi že pri treh letih sešili oblekico za v krsto.«
Obiski pri njej so prijetni, saj se rada spominja otroških let, 
ko je morala gnati ovce na pašo, še preden je šla v šolo. 
Spominja se pesmic iz šole in jih ponosno deklamira, kar 
imam tudi posneto na računalniku. Posebno ji je pri srcu 
tista, ki jo je poslal sedemnajstletni brat, ko je odšel v vojsko: 
»Po nebu zvezde sevajo, po vasi fantje pevajo.«
Še vedno ima v sobi rada red in čeprav slabo vidi, takoj opazi, 
če kaj ni tako, kot bi moralo biti. Poleg tega slabo sliši in 
tudi noge je ne ubogajo več. Pred nedavnim je šla še peš iz 
petega nadstropja v jedilnico, sedaj pa tega ne zmore več. V 
veliko oporo ji je sin, kar vedno pove s ponosom.
Ko sem pri njej na obisku in se pogovarjava, ji obraz kar žari. 
Vesela je, če jo objamem in ji stisnem dlani. Ko odhajam, se 
mi zahvaljuje za obisk in v njenih očeh vidim hvaležnost. Ko 
zaprem vrata, me stisne pri srcu in spet pomislim na besedilo 
pesmi Saj pošle so mi moči. A kljub temu sem vesela, da sem 
ji spet pričarala nekaj svetlih trenutkov, ki jo bodo še nekaj 
časa ogrevali. 
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POTRPEŽLJIVOST
Potrpežljiv moraš biti z vsemi, najbolj pa s samim seboj.   Sv. Frančišek
Vsa človekova moč je le seštevek časa in potrpežljivosti.  Honoré de Balzac
Največja vrlina je potrpežljivost. Nič nima skupnega s čakanjem, prej s trmo.  André Gide
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ANDREJ	KRAJNIK	USTVARJA	Z	BARVNIMI	VRVICAMI
Zlata Ramovš

Andrej Krajnik se je rodil leta 1933 v Breznici 
pod Lubnikom. V svojih delovno aktivnih časih 
je opravljal dela gumarja, sodarja, pečarja in 
polagalca parketa ter keramičnih ploščic. Kot 
obrtnik je delal cele dneve in se šele zvečer 
vračal k svojim štirim otrokom in ženi, ki je 
njegovo prisotnost zelo pogrešala. Trideset 
let je bil samostojni obrtnik in šele pred tremi 
leti je prenehal z obrtjo in se posvetil svojim 
konjičkom.
Že leta 1958 je začel peti v pevskem zboru in 
doslej je posojal svoj glas kar sedmim. Zdaj 
poje še pri štirih, med njimi skupaj z ženo 
tudi v našem upokojenskem zboru Vrelec. V 
njem je  zadovoljen in ne more razumeti, da 
mu je znanec, ki ga je nekoč povabil k petju, 
odgovoril, da k zboru penzionistov pa že ne gre.    
Po upokojitvi pri 55 letih je v eni od revij videl 
z vrvicami opletene dekorativne steklenice in 
si jih zaželel izdelati tudi sam. Prvi izdelki so 
ga tako navdušili, da si je v kurilnici napravil 
provizorično delavnico, kjer si je zamišljal 
svoje vzorce in z njimi okraševal velike ter 
majhne steklenice. Zdaj jih ima že lepo zbirko, 
marsikatero pa so kot darila dobili sorodniki in 
prijatelji. 
Kasneje je z raznobarvnimi vrvicami, tako 
kot smo včasih izdelovali slike iz slame, začel 
izdelovati tudi hiše, kozolce, cerkvice in podobe 

Prva delavnica v topli kurilnici

Kot sodar je sodeloval tudi pri izdelavi 15000 litrskih sodov. 

ZANIMIVE	OSEBNOSTI
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Andrejeva prva slika z vrvicami
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Univerza za tretje življenjsko obdobje
pri Društvu upokojencev Škofja Loka, Partizanska 1
Uradne ure: torek in četrtek od 10. do 12. ure.
Telefon:  040 292 646 - v času uradnih ur.
E-mail: loka3univerza@gmail.com
http://univerza-tri-du-skofjaloka.si/

znanih turističnih krajev, ki so kasneje dobile še 
barvno ozadje. Svojemu konjičku dnevno posveti štiri 
do pet ur. Med izdelki mu je najljubši Bohinj, ki je bil 
njegova prva slika, zdaj pa ima v delu domačo Škofjo 
Loko.
Andrej si želi, da bi bil zdrav in da bi svoje izdelke tudi 
razstavil. Upam, da se mu bosta uresničili obe želji!  

STAREJŠI	ZA	STAREJŠE
Uradne ure: ponedeljek od 9. do 11. ure.
Telefon: 040 717 210 v času uradnih ur.

MARINKINA KNJIŽNICA je odprta vsak 
ponedeljek od 14. 30 do 16.30 ure, vsako 
sredo in petek od 11. do 13. ure



Mi o sebi - junij 201122 Mi o sebi - junij 2011 23

JANEZ	RAVNIKAR	-	DOBITNIK	ZLATE	MEDALJE	ZA	IZJEMNE	ZASLUGE	NA	
PODROČJU	GODBENIŠTVA
Marinka Logar

Z glasbo se ukvarja vsa Ravnikarjeva družina. 

V tem prispevku vam predstavljam zelo 
zanimivega človeka, ki mi je blizu po duši, saj ga 
tako kot mene, navdušuje glasba. 
Poznam ga že več let. Vedela sem, da je igral 
pri godbi na pihala, ki me je večkrat prebudila 
1. maja z igranjem budnice. Po takšni budnici 
sem bila še ves dan dobre volje. Ker se je lani v 
73. letu starosti poslovil od orkestra, se mi zdi 
prav, da ga približam tudi bralcem naše revije. Iz 
njegove pripovedi veje velika ljubezen do glasbe 
in ponosen je, da z njo nadaljujejo tudi njegovi 
potomci.
Janez se je rodil leta 1937 v Jamarjevi hiši na
Mestnem trgu 9 v Škofji Loki. Še kot deček je 
poslušal vojaški pihalni orkester, ki je igral na 
Mestnem trgu, in se odločil, da se mu pridruži. 
Zelo zgodaj se je začel učiti harmoniko. Spominja 
se, da so ga ob neki priložnosti kar postavili na oder, 
naj igra poslušalcem. Bilo ga je tako strah, da so 
mu klecala kolena in se je komaj obdržal na nogah.  
Kasneje je igral tudi v raznih operetah na Loškem 
odru.
Želel si je priti med godce in ko so mu povedali, 
da je za to potrebna izobrazba, se je prijavil na 
sprejemne izpite v Srednjo vojaško glasbeno šolo 
na Sušaku pri Trsatu. Ker ni dobil odgovora, se je 
na šolo, kjer so takrat opravljali sprejemne izpite, 
z vlakom odpravil kar sam. Takoj se je prijavil, 
uspešno opravil zahteven izpit in bil sprejet.  Ker 
so dijake premeščali po vsej Jugoslaviji, je šolo 
uspešno zaključil v Vukovarju. Z vojaškim orkestrom 
je ostal v Bihaču štiri leta, nakar se je orkester 
reorganiziral v zabavni orkester, ki se je preselil v 
Fočo.
Vsak dopust je preživel v Škofji Loki, kjer je vedno 
sodeloval pri Loški godbi in neumorno igral na vseh 
prireditvah. Tam je spoznal svojo sedanjo ženo 
Masnkovo Tončko. Po dveh letih sta se poročila in 
Tončka je sledila možu v Fočo. Tam se jima je rodila 
hčerka Irena. Ko mu je po osmih letih potekla 
pogodba z vojsko, se je zaradi ženinega domotožja 
odločil, da bo zapustil vojsko in se vrnil domov ter 
se priključil Godbi milice. Ker mu je ta pogodba 
potekla avgusta 1964,  žena pa se je maja morala 
zaposliti, je s polletno hčerko sama odpotovala 
domov. Zaposlitev je takoj dobila na občini v Škofji 
Loki. 
Janez je predvideval, da ima Godba milice sedež 

v Šiški, zato je na poti domov izstopil z vlaka v 
Ljubljani in se peš odpravil iskat sedež milice tako, 
da je hodil po ulicah in poslušal, ali bo kje zaslišal 
znano godbo. Spominja se, da jo je končno zaslišal 
na Vodnikovi 43. Vstopil je in vprašal, če koga 
potrebujejo in bil sprejet. Tako se je redno zaposlil 
pri Godbi milice. Vpisal se je na Glasbeno akademijo 
in opravil sprejemne izpite. Leta 1979 je diplomiral 
ob delu pri prof. Jožetu Faloutu. Po zaključeni 
akademiji  je v orkestru Milice Šiška zasedel mesto 
solista bariton – tenor (male tube), kjer je bil 
zaposlen do svoje upokojitve.
Ljubiteljsko je vseskozi sodeloval pri Loški godbi, 
kjer je kot profesionalni glasbenik za deset let 
sprejel mesto kapelnika (1976 – 1986).
V vsem tem času je sodeloval  z vsemi orkestri po 
Sloveniji, kjerkoli so ga prosili za pomoč. Tako da je 
imel kar v svojem avtu štiri različne uniforme, da se 
je lahko preoblekel, kadar ni bilo časa za pot domov. 
Včasih ga je na nastop spremljala družina in zgodilo 
se je, da se je tako poglobil v pogovor, da ga je šele 
igranje orkestra spomnilo, po kaj je pravzaprav 
prišel. Zgodilo se je tudi, da so med potjo  tako 
zavzeto prepevali, da je spregledal, v katero smer je 
odpeljal avtobus. Seveda je zamudil celoten nastop. 
Ob praznovanju 130. letnice Loške godbe leta 1996 
je prejel  od Mednarodne glasbene zveze ZLATO 
MEDALJO ZA IZJEMNE ZASLUGE NA PODROČJU 
GODBENIŠTVA, poleg tega pa tudi vse Gallusove 
značke in priznanja.
Pri Loški godbi je skrbno urejal arhiv, transponiral  
(spreminjal notne zapise iz enega dura v drugega)  

ZANIMIVE	OSEBNOSTI
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SPIS	O	DEDU
Ta spis je leta 2002 Matej Rupar napisal ob zaključku 6. razreda osnovne šole Cvetka Golarja in dobil  
oceno odlično (5).

»Ko sem se začel pripravljati, da bom napisal tale 
spis, se mi je zdelo, da o dedu vem prav vse. Ko pa 
sem se zamislil, kaj bi zares napisal, sem se zavedel, 
da o dedu ne vem skoraj nič, ali pa zelo malo, ker 
ga o stvareh, kot je njegovo življenje, nikoli nisem 
spraševal. Vse, kar o njem vem, je nekaj zgodb, 
pripetljajev in to, kar sva počela midva.
Lahko vam ga malo opišem. Ime mu je Janez, star je 
63 let, poročen je s Tončko, mojo babico. V prostem 
času igra pri Loškem pihalnem orkestru in je pravi 
mojster, ker zna igrati skoraj vse inštrumente. Pa še 
to, skuha najboljše makarone na svetu.
Ko sem bil majhen, nisem hodil v vrtec, ampak sta 
name pazila dedek in babica.  Večinoma je bil to 
dedek, saj je babica takrat še hodila v službo. Tako 

poleti kot pozimi sva večino svojega časa preživela 
na vikendu v Hrastnici.  Ko sem se zime naveličal, 
sem komaj čakal, da pride pomlad in za njo poletje. 
V tem letnem času sva se z dedom igrala boljše 
igre kot pozimi. Deda se je v trenutku prelevil v 
neustrašnega viteza. Naredila sva si sablje, sulice 
in loke. Tako sva se ves ljubi dan podila po gozdu in 
se igrala mušketirje. Bila sva trde boje v sabljanju 
kot vitezi okrogle mize. Kdaj pa kdaj sva uprizorila 
prizor iz Kekca, ko Bedanec priveže Kekca na drevo. 
Jaz sem bil Kekec, on pa Bedanec. Tako sva se igrala 
jaz in moj deda, ko mene ni skrbela šola, njega pa 
ni pestila bolezen.
Te brezskrbne čarobne trenutke, ki sem jih preživel z 
njim, zelo pogrešam...«

razne skladbe za nove instrumente in skrbel za 
notno opremo tudi iz tujine. Ko si je poškodoval 
živec na ustnici, je prenehal igrati na pihala in 
presedlal na tolkala.
Z glasbo se na različne načine ukvarja celotna 
Ravnikarjeva družina. Žena Tončka je veselje do 
petja podedovala od očeta in matere, ki sta zelo 
lepo pela. Že več kot deset let z veseljem prepeva v 
MePZ Vrelec pri DU Škofja Loka. 
Njuna  prvorojenka Irena je v Škofji Loki končala  
flavto na nižji glasbeni šoli in kot solistka na flavti 
ves čas sodelovala z očetom v Loškem orkestru.  
Diplomirala je na Akademiji za glasbo v Mariboru. 
Tam je spoznala svojega moža Mladena, ki je tudi 
glasbenik, dirigent, Irena pa njegova pomočnica, 
korepetitorka za sopran in alt, on pa se posveča 
tenorjem in basom. Oba poučujeta glasbeni pouk 
v OŠ Makole Slovenska Bistrica. Irena je deset let 
vodila Upokojenski pevski zbor Slovenska Bistrica. 
Tudi Irenina sin in hčerka sta pevca in tako vsi 
štirje pojejo v pevskem zboru. Poleg tega Mladen 

igra tudi več instrumentov in sodeluje pri raznih 
ansamblih. Na vse njihove nastope sta povabljena 
tudi dedek in babica, kar jima je v največji ponos in 
veselje.
Mlajša hči Andreja živi z družino v Škofji Loki. Ob 
poroki z drugim možem je v družino prišla moževa 
hčerka Mateja. Vsi imajo radi glasbo in ko se zberejo 
skupaj, tudi večkrat zapojejo.
Starejšega vnuka Mateja je v varstvo sprejel dedek 
Janez, ker je bila babica še v službi. Kuhal mu je, 
ga hranil in ga previjal. Imela sta veliko skupnih 
doživetij in eno od njih je Matej v šestem razredu 
osnovne šole opisal v spisu, ki ga objavljamo v 
nadaljevanju. Ko se je rodil mlajši vnuk Jaka, je bila 
babica že v pokoju in od takrat sta imela v redni 
oskrbi oba vnuka, dokler niso začeli hoditi v šolo, 
včasih pa kar vse štiri, tudi tista dva iz Slovenske 
Bistrice. Bilo je kar naporno, toda veselo. 
Ob pogostem druženju z mladimi se tudi dedek in 
babica kljub letom ne starata.

ZANIMIVE	OSEBNOSTI

RADOST		•		VESELJE
Veselje, ki ga deliš, se pomnoži.  Johann Wolfgang Goethe
Veseli se drobnih reči; morda se boš nekoč ozrl in spoznal, da so bile velike.  Anonim
Veselemu se zdi vsaka trava roža, žalostnemu pa vsaka roža trava.  Finska modrost
Veselje podaljšuje življenje in utrjuje zdravje. John Symonds Udal
Žalost lahko poskrbi sama zase, toda če hočeš zares doživeti radost, moraš imeti nekoga, s katerim jo deliš.   
             Mark Twain
Kadar se pojavi veselje, mu moramo odpreti vrata in okna, saj nikoli ne pride ob napačnem času.  
                         Arthur Schopenhauer
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TEŽKI	ČASI

SPOMINI	NA	MLADOST	IN	IZGNANSTVO	MARTE	PODOBNIK	ROJENA	
PAULUS
Meri Bozovičar

Marta je bila najmlajša 
hčerka v devetčlanski 
družini Paulus. Njen 
oče je imel od leta 1931 
mehanično delavnico. 
Bil je izredno nadarjen, 
saj se je tega poklica lotil 
kot samouk. Marta se 
spominja, da je redno 
prebiral strokovne 
knjige, razstavljal in ponovno sestavljal različne 
stroje in se tako izuril v uspešnega mehanika. Tudi 
loške uršulinke so ga izbrale za serviserja šivalnih 
strojev, ki niso imeli tuljave za sukanec, ampak 
čolničke, ki so jih morale pošiljati v popravilo na 
Dunaj. Hčerka Marta se spominja, da se je njen oče 
lotil tudi tega opravila in ker se pri delu ni pustil 
motiti, je vedno žvižgal.
Miren tok njihovega življenja je prekinila druga 
svetovna vojna. Dva brata, Polde in Stane ter sestra 
Vida so odšli v partizane. Očeta je dober znanec 
obvestil, da je na Gestapu videl seznam družin za 
izselitev, na katerem je bila tudi njihova družina. 
Mama jim je sešila nahrbtnike, v katerih so imeli 
najnujnejše potrebščine. Živeli so v stalnem strahu 
in enkrat so prespali pri Potovih, ker doma ni bilo 
varno. Ko so se 29. julija 1943 zjutraj vrnili domov, 
sta se pred hišo ustavila dva avtomobila in v 
spremstvu nemške policije so morali zapustiti dom.
Pot njihovega izgnanstva se je začela v 
preselitvenem taborišču Goričane, kjer so nekaj 
dni prebivali v gradu, nato pa so družino z vlakom 
odpeljali v neznano. Peljali so se mimo Celovca, 
Beljaka, Salzburga, Münchna in Nürnberga ter se 
ustavili v Rothenfelsu na Zgornjem Bavarskem. 
Vozili so se 44 ur. Nad mestom ob reki Maini je 
mogočen grad, kjer je bilo delovno taborišče Lager 
Burg Rothenfels. Nastanjeni so bili v stavbi internata 
predvojne šole za medicinske sestre. V veliki sobi 
s pogradi so bile štiri družine. Oče je moral delati 
v mehanični delavnici, sestra Pepca pa pri nekem 
mesarju. Marta je s štirimi drugimi otroki hodila v 
nemško šolo, ki jo je vodila slovenska učiteljica iz 
Kranja. Za red v taborišču je skrbel lagerfürer. Ko so 
otroci šli v šolo, so peli pesem »Hej Slovani«, ker je 
bil lagerfürerju napev zelo všeč, vsebine pa seveda 
ni razumel.

Ob prihodu so jih domačini zmerjali z banditi, ko pa 
so začeli spraševati, kje je cerkev in hoditi k maši, 
so se odnosi spremenili. Za Miklavža so organizirali 
pravi Miklavžev večer, na katerega so prišli tudi 
vaščani. Marta se spominja, da jim je večer lepo 
uspel in da je njihova mama napisala pesem za 
otroke, ki so jo zapeli zelo čustveno zapeli.

Izgnančki smo mi mali,
nas bogec rad ima,   
kaj žalost je, že vemo, 
ker nismo več doma.
Solzice v naših očkih 
nam večkrat zableste, 
oj, bogec in Miklavžek
obrišita jih že.
Vsa naša mlada srca
po domu hrepene,
da bi se radovala
pod soncem svobode.    

 Zato lepo prosimo
Miklavža svetega,
naj reši nas tujine 
in spet domov pelje.
Veselo sporočilo  
je dal nebeški dvor,
da boste se vrnili 
pod svoj domači krov.
Oj, dragi vi izgnančki
ne jokajte se zdaj, 
saj bogec v nebesih
bo vas domov peljal.   

                 
Za posebne priložnosti, kot je bila ta, je mama 
pesnila kar sama. Marta se spominja, kako je stala 
na pručki in deklamirala pesem, ki jo je mama 
napisala starejši sestri leta 1941, ko se je poročila. 
Kmalu po novem letu je mama zbolela. Na očetovo 
prošnjo je lagerfürer sestri Pepci odredil delo v 
šivalnici, da je bila bližje mami in ji je lahko pomaga-
la v bolezni. Mama je velikokrat dejala, da se bodo 
vsi vrnili domov, le ona bo ostala tam. Umrla je 3. 
avgusta 1944. Paulusova Marta še dodaja, da so 
mamo vsi zelo spoštovali, kar dokazuje tudi to, da 
so ji v tistih hudih časih in v tujini na grob položili 
kar sedemnajst vencev.
Osvobojeni so bili za veliko noč leta 1945. Domov so 
se vrnili preko repatriacijskega taborišča Bamberg 
s krajšim postankom zaradi karantene v Martuljku. 
Končno doma! Z besedami se ne da opisati te sreče. 
Vendar jih je spremljala trpka bolečina, ker se mati, 
ki je ostala pokopana v tujini, ni vrnila z njimi. Njen 
grob so večkrat obiskali, a ko je bila tam lansko leto, 
ga ni več našla. Prižgala je le svečo v spomin in se v 
mislih vrnila v žalostne dneve izgnanstva.
Sedaj, ko življenje teče počasneje, se Marta 
Podobnik rada spominja preteklosti. Hudi časi 
izginjajo v pozabo, lepi trenutki pa so še zmeraj zelo 
živi, zato še sedaj rada prepeva mamine pesmi.
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KEGLJAČI	SO	ŠE	V	POLNEM	ZAGONU
Ivan Hafner

ŠPORTNI	MOZAIK	

Medobčinska kegljaška tekmovanja so se zaključila 
bila v začetku aprila 2011 s finalom moških parov. 
Naši uspehi niso bili skromni. Pa poglejmo.
V konkurenci 13 žensk posamično je bila naša 
številna ekipa najuspešnejša. Zdenka Gaber je 
postala medobčinska prvakinja, podrla pa je 1032 
kegljev, podprvakinja pa naša sicer najboljša 
kegljačica Smiljana Oblak s 1006 podrtimi keglji. 
Od petega do osmega mesta so se spet razvrstile 
naše tekmovalke Cilka Remic, Slavka Plestenjak, 
Marija Tolar in Milena Kužel.
V posamični moški konkurenci neregistriranih 
kegljačev je nastopilo 41 tekmovalcev. Naši so 
nastopili, a do kolajn niso prišli. Najboljši štirje so bili 
četrti Jože Avguštin s 1053 podrtimi keglji, šesti 
Vlado Podviz s 1046 podrtimi keglji, sedmi Franc 
Žontar s 1037 keglji in osmi Stane Ferle s 1034 keglji. 
Naših je nastopilo kar 13 oz. vsi aktivni.
V tekmovanju parov nastopa enotna konkurenca, t.j. 
registrirani in neregistrirani tekmovalci skupaj.
Med 14 mešanimi pari je bila naša dvojica Smiljana 
Oblak in Franc Žontar zares izvrstna. Zasedla je 
odlično drugo mesto in za en sam kegelj zaostala 
za ligaškima tekmovalcema Lidijo Vintar in Juretom 
Hajnriharjem. Naša tekmovalca sta podrla visokih 
2143 kegljev. Na 6., 7. in 8. mestu so bile tudi naše 
dvojice Remic-Podviz, Plestenjak-Ferle in Tolar-Uršič.
Med sedmimi ženskimi dvojicami je prepričljivo 
zmagala naša dvojica Smiljana Oblak in Zdenka 
Gaber, ki sta podrli 2016 kegljev. Nastopile so še tri 
naše ženske dvojice, saj smo poslali na »kaljenje« vse 
aktivne kegljačice. 
V konkurenci moških dvojic je nastopilo 24 dvojic, 
od tega jih je bilo sedem ligaških. Od  šestih 
dvojic nobeni naši ni uspelo priti do kolajn, čeprav 
so bile odlične. Tine Uršič in Franc Žontar sta 
bila z izvrstnimi 2163 podrtimi keglji prva med 
neregistriranimi kegljači, sicer pa peta. Sedma sta 
bila Jože Avguštin in Peter Mravlja, deseta pa Peter 
Zakotnik in Ivan Hafner. Oba para sta podrla nad 
2000 kegljev.
Sezono v tej medobčinski konkurenci lahko ocenimo 
zelo pozitivno.
Sredi maja smo končali sezono našega najbolj 
zanimivega tekmovanja, 13. klubskega prvenstva, 
ki nas kar tri mesece drži v napetem tekmovalnem 
stanju. Mečemo 12 kol, 10 najboljših kol pa odloča o 
končnem vrstnem redu.
V moški konkurenci je bilo 13 kegljačev, v ženski 
pa rekordnih 9 kegljačic. Vsi so se zagreto borili do 

konca.
Med moškimi je prav vseh 13 kegljačev preseglo 
500 podrtih kegljev, kar se v vsej zgodovini teh 
prvenstev še ni zgodilo. Tako kot lani je zmagal 
Vlado Podviz, ki je dosegel najvišje povprečje vseh 
dosedanjih zmagovalcev, 550,5 podrtih kegljev. 
Drugi, lani tretji, sicer pa največkratni zmagovalec, 
je Franc Žontar-Nano, ki je podrl rekordnih 540,5 
kegljev. Bronasto kolajno z rekordnimi 540 keglji je 
osvojil Peter Mravlja, lani je bil drugi. Šlo je za mišjo 
dlako! Četrti, a z največjim rezultatskim dvigom, je 
Ljubo Podpečan, ki je povprečno podrl 524,4 kegljev. 
Peti, ki je prav tako naredil največji rezultatski skok, 
je Jože Avguštin, s povprečjem 522,6 podrtega 
keglja. Prav neverjetno je, da je tudi prav vseh osem 
preostalih kegljačev doseglo doslej svoja najboljša 
povprečja oz. podrlo nad 5000 kegljev v 10 kolih. 
V ženski konkurenci je kvaliteta popolnoma enaka, 
saj imajo prav vse doslej najboljša povprečja! Novi 
dve kegljačici, Majda Bogataj in Tončka Dolinar, 
sta se odlično vključili v tekmovalni ritem in imata 
seveda svoje prve rezultate, ki jih še ne moremo 
primerjati.
Prvih šest mest so zasedle iste tekmovalke kot lani.
Kot vedno doslej je zmagala Smiljana Oblak, ki je 
podrla povprečno kar 524 kegljev, Sledi ji Zdenka 
Gaber, ki ji postaja vse resnejša konkurentka, 
s povprečno 5024 kegljev. Na tretjem mestu je 
tudi letos Cilka Remic s povprečno 490,7 podrtih 
kegljev. Vseh ostalih šest za borbenost in vztrajnost 
lahko samo pohvalimo.
Vrhunec sezone, Prvenstvo Zveze društev 
upokojencev Gorenjske (ZDUS) v kegljanju, je bilo 
konec maja v Loki. Kot organizatorji smo se skrbno 
pripravili, pričakovali pa smo tudi solidne rezultate 
naših ekip, ene ženske in dveh moških. O tem bomo 
poročali 
v naši 
naslednji 
številki. 
Sredi junija 
pa se bomo 
podali na 
tradicionalni 
pohod na 
Blegoš. 
Tam bomo 
podelili 

Cilka Remic in Smiljana Oblak ob tabli z 
rezultati Prvenstva DU Gorenjske

Fo
to

: N
. M

an
di

ć 
O

re
he

k

zaslužena priznanja, kolajne najboljšim in v veselem 
druženju zaključili sezono.
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POKRAJINSKO	PRVENSTVO	DU	GORENJSKE	V	VELESLALOMU	IN	
SMUČARSKIH	TEKIH
Besedilo in fotografija: Emil Satler

3. marca 2011 je na Pokljuki potekalo pokrajinsko 
prvenstvo DU Gorenjske v veleslalomu in smučarskih tekih,  
ki smo se ga v obeh disciplinah udeležili tudi škofjeloški 
upokojenci. Vreme nam ni bilo naklonjeno, saj je med 
tekmo močno snežilo. Kljub temu smo svoje poslanstvo 
dobro opravili in ekipno v skupni razvrstitvi dosegli drugo 
mesto.
V posamični konkurenci sta veleslalomska prvaka 
Gorenjske postala Nežka Trampuš in Franc Guzelj, Jožica 
Anželj pa podprvakinja v smučarskih tekih. 
Posamezni rezultati so naslednji:
V veleslalomu za ženske je v kategoriji od 71 do 75 let 
Nežka Trampuš dosegla prvo mesto, v kategoriji do 65 let 
pa Stanka Pintar 8. mesto.
Med moškimi od 66  do 70 let je v veleslalomu Franc Guzelj 
osvojil prvo mesto, Roman Berčič pa šesto. V kategoriji nad 
75 let je Ciril Pleško zasedel peto mesto, v kategoriji od 
71 do 75 let pa Ivan Hafner 16. mesto. V veleslalomu sta 
med mlajšimi upokojenci do 65 let tekmovala tudi Viktor 
Debeljak (30. mesto) in Tone Škof (32. mesto).
V smučarskih tekih v kategoriji do 65 let sta naše društvo 
uspešno zastopali Jožica Anžel, ki je zasedla odlično drugo 
mesto in Urška Bizjak, ki se je povzpela na 7. mesto.

Moški so v smučarskih tekih tekmovali v 
dveh kategorijah. V kategoriji od 66 do 70 let 
je četrto mesto zasedel Niko Mesec, osmo pa 
Emil Satler. Uspešna sta bila tudi tekmovalca 
v kategoriji do 65 let, kjer je Srečo Pirman 
zasedel peto mesto, Niko Svoljšak pa šesto. 

Ekipa za smučarski tek
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TEKMOVANJE	DU	GORENJSKE	V	PIKADU
Julija Jenko

6. aprila 2011 je naše društvo organiziralo gorenjsko 
prvenstvo v pikadu. Ker sami nimamo primernega 
prostora za postavitev dveh pikad, so nam prostor 
brezplačno odstopili v gostišču Starman v Stari 
Loki. Moj sin Uroš in mož Pavle sta naredila lesena 
stojala, da smo lahko postavili elektronski pikadi. 
Tekmovalcem so dobrodošlico izrekli Ivan Hafner, 
vodja komisije za športno rekreativno dejavnost 
v našem društvu, Franci Pretnar, vodja komisije 
za šport pri PZDU Gorenjske in naša tajnica Cveta 
Škopelja, v imenu predsednika Mira Duića, ki je 
zbolel.
Sodelovalo je pet ženskih in devet moških 
ekip, skupno 56 tekmovalcev iz osmih društev 
upokojencev Gorenjske. Tekmovanje je potekalo 
tekoče in brez zapletov, tako da smo že 15 minut 
po končanem tekmovanju razglasili rezultate. Prve 
tri ekipe so prejele pokale in člani ekip medalje. 
Medalje so prejeli kot posamezniki tudi prvi trije 
zmagovalci. Pri ženskah je zmagala ekipa DU 
Kamnik, naši ekipi pa sta zasedli četrto in peto 
mesto. Med posameznicami je bila najboljša Marija 
Vrhovnik iz DU Kamnik, naša Ivanka Prezelj je bila 
šesta, Katja Galof pa deseta od dvajsetih tekmovalk.
Tudi pri moških je zmagala ekipa DU Kamnik, naša 
ekipa pa je bila odlična četrta od devetih ekip. Kot 

posameznik je zmagal Marjan Dokl iz DU Kamnik, 
drugi je bil Franc Zalokar iz DU Žirovnica, tretji pa 
Adi Kočar iz DU Škofja Loka. Franc Prezelj je zasedel 
osemnajsto mesto od 36. tekmovalcev.
K tekmovanju je seveda sodila tudi malica. S 
potekom tekmovanja so bili zadovoljni vsi, le 
tekmovalke iz našega društva smo bile malo 
razočarane, saj smo pričakovale več. A ko so 
nam Kamničanke povedale, da trenirajo dvakrat 
tedensko in da imajo svojo sobo s štirimi pikadi, 
nam je bilo takoj jasno, da je njihov rezultat 
pričakovan. Pri nas si takšne pogoje treninga lahko 
le želimo. 

Adi Kočar med tekmo
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ŠPORTNI	MOZAIK	

DVOJNA	EKIPNA	ZMAGA	V	STRELJANJU
Ivanka Prezelj

V soboto, 16. aprila 2011, je DU Kamnik 
organiziralo pokrajinsko tekmovanje DU 
Gorenjske v streljanju z zračno puško. 
Tekmovanja se je udeležilo devet moških 
in štiri ženske ekipe. Naši so osvojili dvojno 
ekipno zmago, saj so bili najboljši tako v 
ženski kot v moški konkurenci. 
Pri članicah je drugo mesto zasedla ekipa 
DU Jesenice, tretje pa ekipa DU Tržič.
Člani DU Škofja Loka so prehiteli DU 
Jesenice in DU Trzin, ki sta se uvrstila na 
drugo in tretje mesto.
Posamezno smo ženske med 16. 
tekmovalkami osvojile kar štiri prva mesta: 
Nevenka Mandić Orehek, Francka Demšar 
Mesec, Ivanka Prezelj in Julija Jenko.
Med 30. tekmovalci v moški konkurenci je 
bil Pavle Jereb tretji, Franc Prezelj četrti, 
Janko Demšar šesti in Milenko Štimac 
deseti.
Vse naše strelke in strelce je potrebno 
pohvaliti za prizadevno udeležbo na 
treningih, kar se odraža tudi na dobrih 
rezultatih na tekmovanjih.
Pred tem tekmovanjem smo strelke 
februarja in marca na strelišču SD Škofja 

Loka izpeljale tudi društveno tekmovanje, merjenje 
strelskega navdiha med članicami v letu 2010/11, ki je 
obsegalo šest tekem. Pomerile smo se v dvojicah (vsaka z 
vsako) in po seštevku vseh rezultatov. V dvojicah je prvo 
mesto dosegla Ivanka Prezelj, druga je bila Nevenka 
Mandić Orehek. Po seštevku vseh rezultatov pa je bila prva 
Nevenka Mandić Orehek, druga Ivanka Prezelj, tretja 
Francka Demšar Mesec, četrta Julija Jenko, peta Alojzija 
Stanonik in šesta Katja Galof.
Sedaj bomo vzele malo odmora, jeseni pa vas vabimo, da se 
nam pridružite še vse, ki bi se rade preizkusile v tem športu.

PLAVALI	SMO	V	RADOVLJICI
Ivan Hafner

V soboto, 16. aprila 2011, je v Radovljici potekalo 
Prvenstvo upokojencev Gorenjske v plavanju za leto 
2011. Udeležilo se ga je sedem društev upokojencev.
Tako v moški kot tudi v ženski konkurenci je nastopilo 
po 18 plavalcev in plavalk.
Za naše DU smo plavali Urška Bizjak, Stanka Perne, 
Mojca Rant, Ivan Hafner in Jure Posavec. Udeležba 
je bila torej dokaj skromna, saj so imeli nekateri naši 
najboljši tekmovalci druge obveznosti.
Kljub temu smo bili uspešni, saj smo kot ekipa osvojili 
tretje mesto. Zmagala je številna ekipa iz DU Kranj 
pred ekipo DU Radovljica. V obeh mestih imajo 
olimpijske bazene in tako upokojenci lahko redno 
plavajo vse leto.
Med posameznicami je Urška Bizjak v dveh disciplinah 
osvojila srebrno medaljo, na 50 m prosto pa bronasto. 
Mojca Rant je osvojila srebro na 50 m prosto in bron 
v disciplinah 50 m prsno ter 100 m prosto. Sam sem 

osvojil srebro v vseh treh disciplinah, Jure 
Posavec pa bron na 50 m prosto.  Petčlanska 
plavalna ekipa je tako prinesla domov deset 
medalj, kar menim, da je zelo dobro. V bodoče 
bomo skušali sestaviti popolnejšo ekipo in 
ogrožati »velesile« Kranj in Radovljico.
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Moška strelska ekipa s pokalom

Mojca Rant, Marija Golob in Urška Bizjak
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VSE	BOLJ	TEKMOVALNO	V	SEZONI	2010-2011
Ivan Hafner

V zadnji sezoni smo se pinkponkaši še bolj 
osredotočili na tekmovanja, pri katerih zastopamo 
društvene barve. 
Kot ekipa DU Škofja Loka smo se vključili v 
medobčinsko ligo, ki poteka v dveh krogih: jesen, 
pomlad. Letos je v njej nastopalo 9 ekip, v katerih 

V tekmovanje se je podalo pet igralk. Zmagala  je 
Urška Bizjak, ki je prizadevno vadila in premagala 
vse tekmice. Drugo mesto je zasluženo osvojila 
Minka Bertoncelj, tretja je bila Francka Bonjšek. 
Upamo, da bo udeležba v bodoče še boljša. 
Uspešno smo nastopali tudi na prvenstvu 
upokojencev Gorenjske, ki je potekalo dne 26. 
aprila 2011 na Jesenicah. Naša številčno dokaj 

nastopajo rekreativni igralci 
vseh starosti, tako da imamo 
z mlajšimi, a že prekaljenimi 
tekmovalci, kar težko delo. Poleg 
tega naša ekipa ni reprezentančna 
naših upokojencev, saj nekateri 
nastopajo v drugih tradicionalnih 
ekipah. Pomembno je, da smo se 
borili in uživali v igri z večinoma 
boljšimi igralci. Na koncu smo 
osvojili 8 točk in zasedli osmo 
mesto. V ekipi smo igrali Emil 
Rant, Franc Košir, Jure Posavec in 
Ivan Hafner.
Posamično prvenstvo članov našega DU smo 
speljali drugič. V dvokrožnem sistemu od novembra 
2010 do aprila 2011 se je med seboj merilo 
sedem igralcev. Namizni tenis sicer igra več naših 
upokojencev, a nekateri se še niso odločili, da bi se 
podali v medsebojno tekmovalno merjenje moči. 
Kot že lani, je tudi letos zmagal naš najboljši Jano 
Rant pred bratom Emilom Rantom in Juretom 

POKRAJINSKO	TEKMOVANJE	GORENJSKE	V	BALINANJU
Ivanka Prezelj

Konec maja je na štiristeznem balinišču v Komendi potekalo 
pokrajinsko tekmovanje DU Gorenjske v balinanju. V torek, 
24. maja, smo se pomerile ženske ekipe, naslednji dan pa še 
moške ekipe. Organizatorji so se zelo potrudili in kvalitetno 
vodili tekmovanje, poskrbeli pa so tudi za pogostitev vseh 
udeležencev.
Naša ženska ekipa, ki so jo sestavljale Smiljana Oblak, 
Ivanka Prezelj, Tončka Dolinar, Alenka Zaletel in Marija 
Sovinc, je med osmimi ekipami dosegla peto mesto. Imele 
smo nenavadno smolo, saj smo prvo tekmo vodile že 9:1, v 
nepojmljivem nadaljevanju pa izgubile 10:9.
Zmagale so domačinke¸ drugo mesto so zasedle balinarke iz 
Žirov, tretje pa tekmovalke iz Kranja.
Tudi pri moških so bili najboljši domačini, sledili so jim 
balinarji iz Žirov, tretje mesto pa so dosegli člani DU Predoslje. 
Naši so bili deseti.
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Naše balinarke

Naši pinkponkaši

Posavcem. Za zadnjega moram reči, da prizadevno 
prevzema vodenje namiznega tenisa v okviru 
našega DU, nabira pa si tudi strokovna znanja iz 
namiznega tenisa.
Prvič nam je uspelo speljati sicer le eno krožno 
klubsko prvenstvo igralk namiznega tenisa 
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NAJBOLJŠI	ŠPORTNIKI-UPOKOJENCI	NAŠEGA	DRUŠTVA
Ivan Hafner

Upravni odbor DU Škofja Loka je 16. decembra 2010 
na  svoji 12. seji potrdil predlog o organiziranosti 
športno rekreativne dejavnosti. S tem je potrdil 
imenovanje Komisije za športno rekreativno 
dejavnost (KŠR). Hkrati je sprejel tudi predlog, da 
vsako leto proglasimo najboljše športnike rekreativce 
našega društva.
Podelitev naslova najboljšega športnika (športnice) 
rekreativca v letu ____ in zlatih, srebrnih ter 
bronastih kolajn naj bi popestrila naš vsakoletni 
društveni piknik, obenem pa bi pomenila priznanje 
prizadevanjem naših članov, da si z aktivnim športnim 
udejstvovanjem izboljšajo svojo telesno kondicijo in 
telesno zdravje ter dosežejo višjo kvaliteto življenja.
Da bi nazive in kolajne podelili čim bolj objektivno, 
je novoustanovljena KŠR na svoji prvi seji potrdila 
Pravilnik o točkovanju športno rekreativne dejavnosti 
v DU Škofja Loka.
Pravilnik skuša zajeti vse telesne aktivnosti, ki 
potekajo v okviru našega društva. Tako do točk 
ne bodo prišli le tisti rekreativci, ki tekmujejo v 
raznih športnih panogah, ampak tudi vsi, ki redno 
planinarijo, hodijo, plavajo, šahirajo in se nasploh 
športno udejstvujejo.

močna ekipa šestih igralcev in treh igralk je dosegla 
nekaj zelo lepih uvrstitev, pa čeprav je bil naš 
najboljši odsoten.
Tako je Ivko Svoljšak postal prvak v najstarejši 
kategoriji moških, Urška Bizjak pa prvakinja v 
združeni ženski kategoriji. Prvaka v dvojicah v 
mlajši kategoriji sta postala Emil Rant in Janez 
Starman. Poleg tega smo bronasta odličja v svojih 
kategorijah dosegli še pisec teh vrstic, Emil Rant, 

Minka Bertoncelj in Tončka Celar. 
Za konec naj omenim še uspeh na državnem 
tekmovanju, ki pa ni v okviru tekmovanj članov 
DU, ampak veteranov rekreativcev.  Ivko Svoljšak 
je bil na državnem prvenstvu tretji. Poleg tega je 
bil v svoji kategoriji nad 75 let prvi v seriji turnirjev 
za računalniško lestvico Slovenije, kjer se skozi 
vso sezono odigra sedem turnirjev. Položaj na teh 
lestvicah najbolj realno kaže resnično kvaliteto. 

ŠPORTNI	MOZAIK

Ocenjevala se bo sezona od 1. julija minulega 
leta do 15. junija tekočega leta. Vodje odborov 
in poverjeniki za posamezne športne panoge 
bodo po pravilniku ocenili udeležence v svojih 
panogah. Izvršilni odbor pri KŠR bo ocene 
preveril, spiske združil in končni seznam 
nagrajencev predlagal KŠR v potrditev. Priznanja 
naj bi še več naših članov spodbudila k telesni 
aktivnosti. Dogovorili pa smo se, da bo prvo leto 
pravilnik o točkovanju v poskusni uporabi in ga 
bomo po potrebi dopolnili. 
Prvič bomo najboljše športnike, upokojence 
proglasili na pikniku 24. junija 2011. 
Pričakujemo številno udeležbo vseh, ki se 
ukvarjate s športom in rekreacijo.  

Šahisti se srečujejo ob sredah.

Otvoritev Pokrajinskega prvenstva v pikadu

Pokrajinsko prvenstvo v kegljanju na Podnu
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GREMO	NA	POT

POHODNI	IZLETI	
»TA	LAŽJE	SKUPINE«	-	ob	torkih

21. junij       Dragatuš - Vinica (Župančičeva pot)
5. julij                    Pohod ob Kolpi
6. september      Dolenjske Toplice z okolico
20. september    Cerkno -  bolnica Franja
18. oktober          Sorica - po poti Ivana Groharja
15. november      Zali Log - Železniki
29. november      Zaključek - izlet v neznano

PROGRAM	IZLETOV,	PRIREDITEV	IN	AKCIJ							junij	-	december	2011

PLANINSKI	IZLETI	2011
16. junij  Kriška gora – Golnik
30. junij  Zajavor - Mužci - Italija
14. julij  Krstenica – Jezerski Stog
28. julij  Trupejevo poldne – Maloško poldne
11. avgust  Žrd – Sella Nevea – Italija
24. avgust  Lepena – Krnsko jezero – Krnska baba
25. avgust  Bogatinsko sedlo – Komna – Bohinj
8. september  Paški Kozjak
22. september Mežakla
6. oktober  Skomarje – Rogla
20. oktober  Jagršče – Vojščica – Vogrsko
3. november  Sv. Tomaž – Uršula nad Dramljami
17. november  Valterski vrh – Ožbolt – Sv. Andrej
1. december  Zaključni izlet v neznano

 POHODNI	IZLETI	-	ob	ponedeljkih

11. julij  Planina Blato – pl. KRSTENICA 1670m – pl. Blato – izhodišče   3 – 3,30 ure
   = 1147m, višinska razlika = 523m     Ista pot
  8. avgust Vas Krn – pl. PRETOVČ 1140m – pl. Kuhinja – izhodišče    3 – 3,30 ure
   = 865m, višinska razlika = 275m     Del poti isti
12. september        Rudno polje – ZAJAMNIKI 1259m – Podjelje – izhodišče   3 ure
   = 1347m, spust = 547m      Ista pot
10. oktober Gorenja vas – GORENJE BRDO 700m – Hlavče njive - izhodišče   3 ure
   = 402m, viš. razlika = 300m      Krožna pot
24. oktober  Gračišče – SV. KIRIK 410m – V. Badin – izhodišče     3 – 4 ure
   = 325m, višinska razlika = 85m     po  dogovoru
 7. november Kranjski rak – PLANINA KISOVEC – Kranjski rak – izhodišče    2,30 – 3 ure
   = 1029m, višinska razlika  cca 250m     Ista pot

24. junij    Piknik
30. junij    Srečanje upokojencev Slovenije 
    na Pokljuki
6. julij                  Debeli Rtič
13. julij    Debeli Rtič
20. julij    Debeli Rtič
27. julij    Debeli Rtič
3. avgust   Debeli Rtič
10. avgust    Debeli Rtič
17. avgust    Debeli Rtič
1. september    Srečanje upokojencev Gorenjske
29. september  Sveta gora – Vodice – Sveta gora
5. oktober    Bioterme – Mala Nedelja
26. oktober     Terme Topolšica
12. november    Martinovanje (sobota )
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GREMO	NA	POT

OBISK	V	FOJNICI
Cveta Škopelja

Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) je v 
letošnjem letu oblikovala ekspertno skupino za 
izletništvo, sestavljeno iz predstavnikov pokrajin, 
v katero so me povabili kot predstavnico PZDU 
Gorenjske. Na prvem sestanku 10. marca 2011 
smo razpravljali o številnih težavah, ki jih imamo 
v društvih pri pripravi izletov, saj morajo biti  
organizacijsko in finančno usklajeni z zakonodajo. V 
ta namen smo sprejeli smernice za pripravo enotnih 
vzorcev in navodil o pravilnem izvajanju izletniške 
dejavnosti v društvih. Med drugim smo sprejeli 
tudi pobudo zveze, naj društva pripravijo predloge 
obiskov društev upokojencev v drugih pokrajinah, 
kar je gotovo  najcenejša oblika izletništva po 
Sloveniji.
Predstavniki pokrajinskih zvez smo na lastno 
pobudo v mesecu aprilu obiskali Fojnico, staro 
mesto v srednjem delu Bosne. Zdravilišče v Fojnici 
so nam na lanskem Festivalu za tretje življenjsko 
obdobje predstavili njihovi predstavniki. To 
območje je bogato z izviri termalne vode za 
zdravljenje revmatskih, nevroloških, srčno–žilnih, 
kožnih, mišičnih in ginekoloških bolezni. V Fojnici 
je center za medicinsko rehabilitacijo, ki ima dve 
enoti, hotel Reumal in bolnico za zdravljenje in 
rehabilitacijo srčnih bolnikov, športnikov in drugih 

oseb po poškodbah zaradi  kapi, za otroke s 
cerebralno paralizo in ostalih. 
Presenečeni smo bili nad gostoljubjem, čistočo, 
zdravstvenimi storitvami in izjemno ugodnimi 
cenami, zato obstaja možnost dogovora o 
večdnevnem obisku slovenskih upokojencev, ki bi 
v Fojnici  koristili zdravstvene storitve s področja 
preventive, rehabilitacije ali rekreacije.
Naj dodam, da projekt »Fojnica« ne poteka pod 
okriljem ZDUS-a, ampak smo se predstavniki PZDU 
za izletništvo sami odločili, da pozitivno mnenje o 
Fojnici prenesemo članom naših društev.

			ORGANIZIRANOST,	DODATNE	INFORMACIJE	IN	ZBIRANJE	PRIJAV:

-	 posamezni izleti bodo objavljeni na oglasnih deskah društva;
-	 pridržujemo si pravico do spremembe smeri, datuma ali odpovedi izleta;  
-	 planinski in pohodni izleti bodo prilagojeni vremenskim razmeram;
-	 izletniško-družabne dejavnosti so načrtovane pretežno ob sredah; prijave  sprejemamo najmanj do 

pet dni pred odhodom z obveznim plačilom v DU pri Danici Celestina, informacije na tel. 040/857 273; 
-	 obisk gledaliških predstav; prijave pri Danici Celestina, informacije na tel. 040/857 273; dodatne 

informacije pa pri Jelki Dolinar na tel. 041/801 980; 
-	 planinski izleti bodo tako kot doslej ob četrtkih; informacije Nežka Trampuš na tel. 041/225 226 ali 

Martina Eržen 041/831 064;
-	 pohodni izleti bodo potekali ob ponedeljkih (informacije Dragica Gartner, tel. 041/607 483) in ob 

torkih. Prijave sprejemata  Matevž na tel. 04 /51 22 724 in Tončka gsm 031/482 809. 

Strokovno vodstvo po objektih zdravilišča
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ZDRAVJE
Zdrav človek ima sto želja, bolan le eno.  Anton Pavlovič Čehov
Kdor ima zdravje, ima upanje; kdor ima upanje, ima vse.  Arabska modrost
Pijemo drugim na zdravje, pri tem pa uničujemo svoje.  Jerome Kupka Jerome
V prvi polovici življenja si zdravje uničuješ, v drugi polovici pa zdraviš.  Joseph Leonard
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KJE	SO	NAŠI	ČLANI

Z	VLAKOM	V	GORIŠKA	BRDA
Marinka Mesec

Ob	koncu	vsakega	študijskega	leta	se	člani	Univerze	za	tretje	življenjsko	obdobje	odpravimo	
na	strokovno	ekskurzijo,	ki	jo	skrbno	načrtuje	vodja	naše	univerze	Borjana	Koželj.	Letos	nas	je	
popeljala	po	dolini	Soče	v	Goriška	Brda.

V torkovo hladno jutro 17. maja 2011 
smo se z vlakom iz Škofje Loke odpeljali 
proti Jesenicam, kjer smo imeli ravno 
toliko časa, da smo se lahko ogreli s 
čajem ali kavico. Nato smo se z drugim 
vlakom odpeljali proti Novi Gorici po 
delu Transalpine, bohinjske proge, ki 
je leta 1906 povezala osrednjo Evropo 
z jadranskim delom Avstro-Ogrske 
monarhije. Progo je odprl sam cesar 
Franc Ferdinand. Pot nas je vodila mimo 
Bleda, Bohinjske Bistrice, po 30 km 
dolgi Baški grapi vse do Kanala ob Soči. 
Vozili smo se skozi številne predore, od 
katerih je bil najdaljši dolg 6327 m in 
čez viadukte in mostove. Peljali smo se 
tudi čez najbolj znan solkanski most. 
Dolg je 220 m, njegov 85 m dolgi lok pa 
se pne 36 m nad smaragdno Sočo. Med 
kamnitimi železniškimi mostovi na svetu 
danes nima tekmeca. Vanj je vgrajenih 
4533 kamnitih blokov školjčnega 
apnenca, pripeljanega iz kamnoloma 
v Nabrežini. Ob poti so nas spremljale 
prelepe reke Sava Bohinjka, Bača in Soča. 
Na železniški postaji v Kanalu sta nas 
čakala dva avtobusa in odpeljali smo 
se ob Soči mimo Anhovega in Plav v 
Goriška Brda, ki predstavljajo slikovito, 
svojsko in očarljivo pokrajino na 
skrajnem zahodu Slovenije. V prsti z 
mnogo ilovice in laporja smo videli rasti 
češnje, marelice, breskve, fige, kostanje, 
oljke, vitke ciprese, cvetne grmovnice 
in trto. Brike in Brici so delovni in 
gostoljubni ljudje. Na poti do Dobrovega 
smo se ustavili ob razglednem stolpu 
v Gonjačah, ki je visok 23 m in ima 144 
stopnic. Uživali smo v prelepem razgledu 
na Goriška Brda, kjer se na majhni 
površini 83 km2 stiska 43 vasic. Pogled 
nam je segal do Furlanije, Julijskih Alp 
in Dolomitov, na Vipavsko dolino, Kras, 
na Sabotin in Sveto Goro. Ob stolpu stoji 
spomenik 315 žrtvam II. svetovne vojne, 

delo kiparja Janeza Boljke.
Iz Gonjač smo se mimo srednjeveške taborske vasice Šmartno 
odpeljali v središče Goriških Brd, Dobrovo. Kraj je dobil ime po 
vrsti hrasta Dobrovo tako kot drugi kraji Cerovo, Gradno, Cerje. 
Na dvorišču tamkajšnjega gradu so nas pričakali s kozarčkom 
penine, v grajski  restavraciji pa so nam postregli okusno 

kosilo. Na dvorišču smo si 
lahko kupili vabljivo rdeče 
»črejšnje«. V viteški dvorani 
so naslikani štirje grbi 
različnih lastnikov. V gradu 
je tudi zbirka grafičnih del 
svetovno znanega slikarja 
Zorana Mušiča, briškega 
rojaka, ki je del svojega 
bogatega opusa poklonil 
rodnim Brdom. Zanimivi 
pa sta tudi grajska lovska 
soba in zbirka ostankov 
nekdanje grajske opreme. 
Nato smo se odpravili na 
ogled največje zadružne 
vinske kleti v Sloveniji, ki je 
nastala v Dobrovem. Zaradi 

lege, tal, klime in dela pridnih Bricev se je vinarstvo v Brdih 
razvilo do popolnosti. Tam uspevajo številne žlahtne sorte 
vinske trte, v zadnjem času pa so pomembne avtohtone stare 
sorte vin, predvsem rebula. Pokusili smo belo ali rdeče vino, za 
popotnico pa smo si  lahko kupili katero izmed odličnih briških 
vin. 
Iz Dobrovega smo se z avtobusom odpeljali proti Novi 
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Pri gradu Dobrovo

Na vlaku
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KJE	SO	NAŠI	ČLANI

NEPOZABNIH		PET	DNI	NA	GRUNDTVIG		DELAVNICI
Nevenka Mandić Orehek

Ko nam je jeseni 2010 Tanja Sovulj iz Centra 
vseživljenjskega učenja Gorenjska predstavila 
Grundtvig delavnice (http://www.cmepius.si/
vzu/grundtvig/delavnice.aspx) sem si vzela čas 
in prebrskala  bogato ponudbo. Izbrala sem tri, 
prijavila sem se na dve in bila izbrana na eno. 
Delavnica, namenjena upokojencem, z imenom V 

smo sončni zahod in delali nočne posnetke. 
Da je bilo učenje bolj zabavno, je poskrbel Krystian 
z nalogami. Tako smo si na primer v gozdu morali 
izbrati eno barvo in potem skrbeti, da je bila 
prisotna na vsakem posnetku. Ko smo šli v Poznanj, 
smo žrebali nazive igranih filmov in naloga je bila 
poljubno interpretirati določen naslov. In kakšni 

divjino s fotografskimi lečami je potekala 
od 11. do 15. aprila na Poljskem, v 
Narodnem parku Wielkopolska južno od 
Poznanja.
Potovala sem z letalom preko Frankfurta, 
kjer sem žal ugotovila, da je polet za 
Poznanj preklican in sem letela preko 
Varšave. Namesto za kosilo sem na cilj 
prispela za večerjo. Prtljaga mi ni sledila in 
dobila sem jo šele naslednji dan popoldne. 
K sreči sem imela najnujnejše v ročni 
prtljagi in, kar je bilo še bolj pomembno, 
fotoaparat. 
V majhen hotel v mestece Puszczykowo 
(Puščikovo) je prišlo 16 udeležencev iz 
devetih držav. Ženske smo bile iz Anglije, 
Belgije, Bolgarije, Finske, Nizozemske, Poljske in 
Slovenije. Naši moški kolegi so prišli iz Anglije, 
Francije, Nizozemske in Turčije.
Po prvem spoznavnem večeru smo se vsako jutro 
ob 9. uri dobili v konferenčni sobi. Tam nam je 
naš mlad inštruktorski par Krystian in Magdalena 
predstavil snov, ki jo bomo spoznavali ta dan. Teme 
so bile osnovne funkcije digitalnega fotoaparata, 
kompozicija, svetloba in fotografiranje arhitekture 
ter portreta. Tako smo hodili po gozdu, bili smo 
v muzeju parka, na deževen dan pa smo na 
podstrešju muzeja v improviziranem ateljeju 
spoznavali umetno svetlobo in fotografirali 
portrete. Poleg tega smo obiskali Poznanj in iskali  
motive, ki so drugačni  kot na razglednicah. Slikali 

so bili nazivi? Dekleta s koledarja, Pest prahu, Slabi 
fantje, Povratek v bodočnost, Odiseja v vesolju, 
Dobri fantje in podobno. 
Vsak večer smo ob pregledu posnetkov štirih 
udeležencev ovrednotili svoje delo in se pri tem 
zelo zabavali. Po večerji smo še dolgo ostajali pri 
mizi, se pogovarjali, izmenjavali izkušnje in se 
spoznavali.
Zadnji dan nas je Krystian fotografiral na stopnišču 
Mestne hiše pod pretvezo, da se bomo učili o 
skupinski fotografiji. Dobili smo klobuke polcilindre 
in jih, kot pravi diplomanti, sočasno vrgli v zrak. 
Zvečer smo dobili certifikate o opravljeni delavnici 
in skupinsko fotografijo s klobuki, ki smo jih odnesli 
domov.

Gorici, kjer smo si ogledali še znameniti samostan 
Kostanjevica ali Kapela. Kostanjevica je spomenik 
cerkvene umetnosti, duhovno središče in 
zgodovinski spomenik, kjer se nahaja grobnica 
zadnjega francoskega kralja iz rodbine Burbonov, 
ter kulturni spomenik s samostansko knjižnico, ki 
nosi ime po patru Stanislavu Škrabcu, največjem 
slovenskem jezikoslovcu-slovenistu 19. stoletja. 
Leta 1811 je bila Kostanjevica dodeljena v varstvo 
frančiškanom, ki jo upravljajo še danes. 

Čas je neusmiljeno tekel in že smo se morali z 
avtobusom vrniti do železniške postaje, od koder 
nas je vlak odpeljal nazaj proti Gorenjski.
Za dobro vodenje in srečno vožnjo z avtobusom 
so skrbeli dva šoferja in vodički Marija ter Milena. 
Za lepo vreme je bilo dogovorjeno, za red, točnost, 
poslušnost in dobro razpoloženje pa nas je 
poskrbelo vseh 105 udeležencev ekskurzije.
Hvala vsem, ki ste nam pripravili tako lep izlet!

Ogled fotografij posnetih v narodnem parku
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PROJEKT	STAREJŠI	ZA	STAREJŠE	

POTI		PREPREČEVANJA		NASILJA
Nežka Fojkar, koordinatorica

Današnja družba je družba vse večje 
tekmovalnosti in potrošništva. Vrednote niso 
več tiste, ki so veljale v preteklosti in danes 
so starejši pogosto vse bolj odrinjeni na rob, 
pozabljeni in žrtve različnih oblik nasilja. 
V Sloveniji smo o nasilju nad starejšimi javno 
nekoliko več začeli govoriti šele po letu 2000. 
Vse institucije, ki se ukvarjajo z raziskovanjem 
te težave opažajo, da je pojavov nasilja nad 
starejšimi vedno več, zlasti v družinah. Nasilje 
je opazno tudi v javnosti, le da je tam bolj 
prefinjeno. Z namenom ta problem zajeziti 
v naš družbi je bil leta 2008 sprejet zakon o 
preprečevanju nasilja, ki žrtvam omogoča 
ustrezno obravnavo in zaščito.
Nasilje ima mnogo oblik in pomenov. Nasilje 
pomeni vsako omejevanje, prikrajšanje, 
ustvarjanje škode, bolečin, trpljenja in 
povzročitev smrti drugega,  največkrat 
namenoma, zaradi osebnih, premoženjskih 
in drugih koristi in prednosti. Vedno gre za 
škodljivo in boleče delovanje, ki telesno ali 
duševno prizadene žrtev. Nasilje je lahko fizično, 
spolno psihično in ekonomsko.
Starejši ljudje nasilje v družinskem krogu zelo 

težko razkrivajo, saj ob tem doživljajo čustva sramu 
in strahu zaradi izdajanja družinske skrivnosti. A kljub 
temu je nasilje nedopustno in zato morajo žrtve biti 
čimbolj obveščene o možnih poteh preprečevanja 
nasilja. Vsakdo izmed nas ima pravico do varnosti 
pred nasiljem in pred materialno, psihično ter fizično 
zlorabo. Zakon o nasilju določa, da vam pri tem lahko 
pomagajo ustanove, kot so: policija, centri za socialno 
delo, zdravstvene ustanove in nevladne organizacije.
Ob izvajanju projekta »Starejši za starejše« se 
prostovoljke srečujejo z različnimi zgodbami, ki jih 
starejši doživljajo v svojih družinah. Tudi v našem 
okolju prav gotovo nismo imuni za nasilje, zato 
pozivam vse starejše, da zberejo pogum in nasilje, 
če ga doživljajo, tudi prijavijo eni izmed navedenih 
ustanov. Če tega ne zmorete sami, svojo težavo lahko 
zaupate tudi našim prostovoljkam, ki so zavezane, da 
varujejo tajnost Vaših podatkov. Ob Vašem soglasju 
preko projekta »Starejši za starejše« Vašo težavo 
namreč lahko posredujemo ustrezni ustanovi, da Vas 
primerno zaščiti in Vam strokovno pomaga. Prijava je 
lahko anonimna. 
Podrobnejši opis, kdaj in kako Vam strokovne 
institucije lahko pomagajo, pa bo sledil v naslednji 
številki glasila Mi o sebi.

Sobota je bil dan odhoda. Tako kot smo prišli iz 
raznih smeri in z različnimi prevoznimi sredstvi, tako 
smo tudi odhajali ob različnih urah. Ker sem imela 
letalo šele popoldan, sem s kolegicama Gerry in 
Hilde dopoldne z vlakom obiskala Poznanj. Vreme je 
končno bilo lepo in sončno. Tri ure pohajkovanja po 
mestu, obisk orgelskega koncerta v cerkvi, kavica 
na glavnem trgu in nazaj v hotel za kosilo ter na 
letališče. Pot domov čez münchensko letališče je 
potekla gladko, vtisi so še vedno sveži in še obilo 

dela me čaka pri urejanju posnetih fotografij.
Udeleženci delavnice bomo s pomočjo interneta 
medsebojne stike prav gotovo vzdrževali še naprej. 
Organizatorji so se res izkazali! Od prenočišča, 
hrane, prevozov, poskrbeli so za vse. Celotne stroške 
je povrnila EU. Kmalu bodo objavljene delavnice za 
šolsko leto 2011-2012, kjer vsak lahko najde nekaj 
zase! Jaz bom morala počakati dve leti, ker se lahko 
sodeluje samo enkrat na tri leta. Žal.

STAREJŠI	ZA	STAREJŠE
Uradne ure: ponedeljek od 9. do 11. ure.
Telefon: 040 717 210 v času uradnih ur.

Nadaljevanje s prejšnje strani

MARINKINA KNJIŽNICA je odprta vsak 
ponedeljek od 14. 30 do 16.30 ure, vsako 
sredo in petek od 11. do 13. ure
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KORISTNE	INFORMACIJE

DRUŠTVENI PIKNIK 
Obveščamo vas, da bo že 4. 
tradicionalni piknik našega društva v 
petek, 24. junija 2011 v popoldanskem 
času na balinišču Balinarskega 
športnega društva Trata v Frankovem 
naselju. 
Za dodatne informacije lahko 
pokličete v tajništvo društva v času 
uradnih ur na št. 04 512 06 64 ali  
Danico na GSM 040 857 273.

SLOVO	OD	UMRLIH	ČLANOV	IN	VZAJEMNA	SAMOPOMOČ

Od umrlih članov in članic  se bomo poslovili z društvenim praporom, zato prosimo svojce umrlega, da 
pokličete v pisarno društva Cveto Škopelja na št. 04 512 06 64 ali zastavonošo Hinka Groboljška na GSM 
051 380 724. Če je pokojnik pri DU plačeval dodatni prispevek, je svojec kot naročnik pogrebne storitve 
upravičen do posmrtnine, ki znaša 235 €, vendar mora najkasneje v desetih mesecih na društvo dostaviti 
fotokopijo izpiska iz mrliške knjige, bančne kartice in davčne številke.

Na zadnjem volilnem zboru članov 31. 3. 2011 so bili v organe 
društva upokojencev za mandatno obdobje 2011 – 2014 
izvoljeni naslednji člani društva :

Predsednik    Miro Duić
Podpredsednica  Milica Habjan
Tajnica    Cveta Škopelja

Upravni odbor :
Miro Duić   predsednik
Milica Habjan   računovodstvo
Cveta Škopelja  tajništvo, izletništvo
Mana Veble Grum  prostorske zadeve
Borjana Koželj   Univerza za 3. življenjsko obdobje
Marinka Logar   MePZ Vrelec
Janez Radelj   občinski svetnik
Ivan Hafner   šport in rekreacija
Nevenka Mandić Orehek kultura, informatika

Nadzorni odbor
Meri Bozovičar
Sonja Dolinar
Marinka Trojar

Častno razsodišče
Maruša Mohorič
Nežka Trampuš
Špela Polajnar  

SREČANJE	SLOVENSKIH	
UPOKOJENCEV	NA	POKLJUKI
Po triletnem premoru bo letos spet 
srečanje upokojencev Slovenije. 
Dobimo se v četrtek, 30. junija 2011 
ob 10. uri v Biatlonskem centru na  
Pokljuki.  

POPRAVEK
Pri spodnji desni fotografiji na zadnji strani 15. št. Mi o sebi je napačen pripis:
Starešina LD Škofja Loka je Anton Bevk. Naš gost je bil Lojze Mlakar, ki  je predsednik Gorenjske kinološke 
zveze in član nadzornega odbora LD Škofja Loka.  Prizadetima se opravičujemo.

Recept iz zapiskov gospe Alojzije Lenarčič Štanta na gospodinjskem tečaju v »Mladiki«v Ljubljani pred 
sto leti. Originalne zapiske hrani njen nečak Janez Štanta. 

ŠKOFOV KRUH (prepis originala)

Mešaj 6 rumenjakov, 30 dkg sladkorja ¾ ure. Prideni 25 dkg moke, 12 dkg rozin, 12 dkg neolupljenih na šibice 
zrezanih mandeljev, pomarančne ali limonine lupinice in še sneg 6 beljakov. Testo deni na 3 prste debelo na z 
moko potresen pekač ter ga speci. Čez par ur zreži na tanke rezine, serviraj ga k vinu ali čaju. 

Recept iz zapiskov gospe Alojzije Lenarčič - Štanta na gospodinjskem tečaju v »Mladiki«v 
Ljubljani pred sto leti. Originalne zapiske hrani njen nečak Janez Štanta. 

ŠKOFOV KRUH
(prepis originala)

Mešaj 6 rumenjakov, 30 dkg sladkorja ¾ ure. Prideni 25 dkg moke, 12 dkg rozin, 12 dkg 
neolupljenih na šibice zrezanih mandeljev, pomarančne ali limonine lupinice in še sneg 6 
beljakov. Testo deni na 3 prste debelo na z moko potresen pekač ter ga speci. Čez par ur 
zreži na tanke rezine, serviraj ga k vinu ali čaju. 
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Vrtnarski tečaj

Vaje za spomin
Oblikovanje gline Obrezovanje sadnega drevjaKljekljarice

Slikarski tečaj

Umetnost pripovedovanjaTečaj digitalne fotografije
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Študijski krožki

Študijski krožki
Študijski krožki

Študijski krožki
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