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Naslednja številka 
glasila bo izšla

9.  decembra 2011.

ČAS	DRUŽENJA	IN	SPROSTITVE
Jelka Mlakar

Sicer ne vem, kje začnete brati naše glasilo, na 
začetku ali na koncu, morda najprej pogledate slike 
in naslove in se potem odločite za branje. Rada bi 
vam povedala le, da je uvodnik vedno napoved 
vsebine tistega, kar želimo v posamezni številki še 
posebej poudariti. Tokrat so to športni uspehi naših 
članov in rekreativcev, ki so dobili zlate, srebrne 
in bronaste medalje za športne dosežke v sezoni 
2010/11. Izbrali smo tudi najboljšo športnico ter 
športnika in prav zanimivo je, da sta si ta dvojni 
naslov prislužila kar mož in žena. Naj še kdo reče, 
da zakon ni nekaj koristnega. Druga zanimivost je 
tudi ta, da je najstarejša dobitnica medalje stara 83 
let in si želi, da bi se še dolgo ukvarjala s športom in 
rekreacijo. Vsi, ki smo jih povprašali, kaj jim pomeni 
šport, so enoglasno zatrjevali, da je to dragocen 
čas za druženje in sprostitev, pokali, ki jih dosežejo 
na tekmovanjih, pa niso tako pomembni. Seveda 
upokojenci uspešni športniki ne postanejo čez  noč, 
šport jih veseli že od mladih nog in jih spremlja tudi 
skozi srednja leta. In prav pri takšnem preživljanju 
prostega časa se stkejo mnoge vezi, ki ljudi 
pripeljejo tudi pred oltar in držijo še v poznejših 
letih, zato imamo tudi med upokojenci številne 
športne pare.
Po drugi strani pa je za tiste, ki se doslej niste 
dosti ukvarjali s fizičnimi aktivnostmi, prav tretje 
življenjsko obdobje primeren čas za vključitev  v 
športno-rekreativne dejavnosti, ki so tudi v našem 
društvu upokojencev zelo razvejane. Seveda je za 
to odločitev potrebno nekaj poguma, vendar ne 
čakajte na klic, ampak sami pokličite na društvo in 
se pozanimajte o možnostih vadbe.
Vse to bo naložba v zdravje, dobro počutje, 
optimizem in nenazadnje beg tudi pred 
osamljenostjo. 

Festival	za	tretje	življenjsko	obdobje,	ki	bo	potekal	
27.,	28.		in	29.	septembra	v	Cankarjevem	domu	v	
Ljubljani,		je	vedno	zanimiv.

Obiščite ga!
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Podeljene so bile nagrade najboljšim športnikom.

Dež nas ni oviral pri prijetnem druženju.

IMELI	SMO	SE	LEPO
Maruša Mohorič

Člani našega društva se veselimo zadnjega šolskega 
dne pred dolgimi letnimi počitnicami. Takrat imamo 
namreč piknik, na katerem se zabavamo z zabavno 
in poskočno glasbo, bogatim srečelovom, krajšim 
programom, imamo pa tudi dobro hrano in pijačo. 
Najpomembnejše pa je druženje.
Tudi letos je bilo tako. Zbrali smo se 24. junija na 
balinišču na Trati. Vse je bilo v redu, le nebo je 
pošiljalo dežne kaplje, kar pa ni moglo vplivati na 
naše razpoloženje. Mogoče si je zaradi vremena 
kdo premislil in ostal doma, saj je ostalo kar nekaj 
praznih prostorov.
Za začetek nas je po prihodu in aperitivu ogrela 
vroča obara. Tajnica društva Cveta Škopelja, 
ki ji iskreno čestitamo za priznanje za delo in 
sodelovanje v okviru Zveze društev upokojencev 
Slovenije, je napovedala program, potem pa je 
predsednik Miro Duić pozdravil udeležence, jim 
zaželel prijetno počutje in sporočil, da bomo letos 
nagradili najboljše in najuspešnejše športnike in 
rekreativce, ki jih je v društvu kar precej.
Nežka Alič, naša najboljša organizatorica srečelova, 
je povedala, da je na voljo 231 srečk, da so nekateri 
dobitki zelo bogati, npr. vikend paket v hotelu 
Delfin v Izoli, izlet na martinovanje v organizaciji 
našega društva, boni za razne storitve, omarica 
Alples in še marsikaj, in da so srečke v prodaji, 
dokler jih ne zmanjka. Zahvalila se je vsem, ki so 
sodelovali in pomagali pri zbiranju dobitkov ter pri 
delu v zvezi s srečelovom, prisotnim pa je  zaželela 
»dober ulov«.
Ivan Hafner, predsednik Komisije za šport in 
rekreacijo pri društvu, je povedal, da je upravni 

odbor društva potrdil Pravilnik o izboru najboljših 
športnikov za leto 2010/11 in predvidel podelitev 
priznanj na letnem pikniku. Sistem točkovanja 
je urejen tako, da se poleg doseženih rezultatov 
na posameznih tekmovanjih upošteva tudi delo, 
aktivnosti in sodelovanje na raznih področjih v 
društvu. Odločili so se, da podelijo pet zlatih, deset 
srebrnih, petnajst bronastih kolajn ter pokala 
za najboljšo športnico in najboljšega športnika.  

Najboljša sta bila zakonca Prezelj, Ivanka in France. 
Dobitniki priznanj so bili veseli in zadovoljni, mi pa 
smo jih nagradili z glasnim aplavzom.
Kmalu je zadišala hrana z žara, ki so jo tudi letos za 
nas pripravili delavci gostinstva »Mateja«. Dobitki s 
srečelova so nekatere upokojence zelo razveselili, 
navdušeni pevci so zapeli nekaj pesmi, ansambel 
»Mladi godci« iz Horjula pa je poskrbel, da smo 
se ogreli pri plesu. Fantje nas poznajo z lanskega 
piknika in vedo, da smo neumorni rekreativci, 
športniki in plesalci.
Prizorišče letošnjega druženja na balinišču na Trati 
smo zapustili nekateri malo prej, drugi pa malo 
kasneje. Kljub obilnemu deževju smo preživeli 
prijeten in lep dan brez poškodb ali drugih nesreč, 
kar  je  vodstvo  zelo razveselilo.
Zahvaljujemo se vsem, ki so piknik pripravili in 
poskrbeli za dobro organizacijo,  program, hrano 
in  pijačo. Za odlično počutje pa smo se znašli tudi 
sami. 
Donatorjem se zahvaljujemo za dobitke in se 
priporočamo tudi za naslednje leto. Zaradi velikega 
števila  jih, žal ne moremo navesti poimensko.
Pridružite se nam ob letu osorej, spet bo veselo!Fo
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POGOVOR	S	PREDSEDNIKOM	KOMISIJE	ZA	ŠPORT	IN	REKREACIJO	
IVANOM	HAFNERJEM
Maruša Mohorič

Na	pobudo	Ivana	Hafnerja	je	upravni	odbor	društva	na	seji	16.	decembra	2010	sprejel	sklep,	da	
bomo	odslej	izbirali	najboljše	športnike	leta.	V	Komisiji	za	šport	in	rekreacijo	je	petnajst	članov,	
predstavnikov	posameznih	panog,	ki	so	izbrali	člane	izvršnega	odbora.	Za	predsednika	je	bil	
imenovan	Ivan	Hafner,	za	podpredsednico	Ivanka	Prezelj,	za	članico	pa	Julija	Jenko.	Na	sestankih	
običajno	sodeluje	tudi	predsednik	društva	Miro	Duić.

Za pogovor sem prosila predsednika izvršnega 
odbora (IO) Ivana Hafnerja, ki je povedal: »Po 
imenovanju komisije in IO smo se dogovorili, da 
bomo zbirali rezultate za obdobje od preteklega 
junija do naslednjega leta v juniju. Potem sem 
pripravil Pravilnik o točkovanju športno-rekreativnih 
dejavnosti, ki ga je komisija potrdila 15. marca 2011. 
Pravilnik določa zbiranje rezultatov z vseh tekmovanj, 
društvenih, meddruštvenih, občinskih, medobčinskih 
do državnih. Upoštevali bomo vse dejavnosti, 
tako po vadbeni kot tekmovalni plati, vključno s 
pohodnimi in planinskimi izleti ter šahiste.«
Kako pa se upoštevajo rezultati posameznikov, ki 
nastopajo za ekipe? 
► Za končni dosežek se točkujejo vsa mesta, ki 
jih posameznik doseže na posamičnih ali ekipnih 
tekmovanjih v različnih panogah, pomembno pa 
je tudi sodelovanje pri vadbi. Glede na različne 
starostne skupine udeležencev smo v Pravilniku 
opredelili tudi starostne faktorje, kar pomeni, da 
starejši tekmovalci dobijo za enak dosežek več točk 
kot mlajši.
Glede na veliko število športnikov, športnih 
panog in različnih tekmovanj je bilo verjetno kar 
veliko dela in usklajevanj. Kako ste sodelovali s 
posameznimi vodji panog? 
► Naloga vsakega vodje je, da vodi evidenco in zbira 
podatke za svoje člane, do meseca junija pa pripravi 
točkovanje za panogo. Nekateri vodje so se zelo 
potrudili, drugi malo manj, največ pa mi je pomagala 
Ivanka Prezelj. Potem smo na IO obravnavali zbirne 
tabele, sešteli točke za posameznike in sprejeli sklep, 
da za prvo sezono razglasimo najboljšega športnika 
in najboljšo športnico društva, ki dobita pokal, 
podelimo pa še pet zlatih, deset srebrnih in petnajst 
bronastih medalj. Rad bi poudaril, da smo upoštevali 
tudi kriterij, naj bodo enakomerno upoštevani 
rezultati za moške in ženske, saj bi bili v nasprotnem 
moški v večini.
Športniki so bili verjetno zadovoljni? Ali 
za naslednjo sezono predvidevate kakšne 
spremembe?
► Da, športniki so bili veseli in zadovoljni. Mnogi 
med njimi so stari sedemdeset let, nekateri tudi 
že precej čez. Najstarejša nagrajenka, Marica 
Jesenovec, pa je prekoračila osemdeset let. Mnogi 
od njih so zagreti za različne dejavnosti. Ena od naših 
najuspešnejših, Urška Bizjak, se ukvarja in nastopa 

v kar šestih panogah, balinanju, kolesarjenju, teku, 
namiznem tenisu, smučarskem teku in plavanju.  
Poudariti je potrebno njihovo vztrajnost, zagretost za 
tekmovanja in predvsem za vadbo, trening. Ponosni 
so, da lahko predstavljajo naše društvo v domačem 
okolju in tudi v slovenskem prostoru. Verjetno 
so udeleženci piknika opazili, da so naši najboljši 
športniki večinoma veseli, srečni in zadovoljni ljudje.

Na podlagi izkušenj, doseženih rezultatov in 
nekaterih predlogov bomo pravilnik dopolnili, da bo  
boljši in pravičnejši.
Kaj vam, Ivan Hafner, pomenita šport in rekreacija? 
Kaj si želite in kaj načrtujete za vas osebno in za 
društvo?
► Pričakujem, da se nam bodo pridružili novi člani, 
športniki, rekreativci, da nas bo še več in da bomo še 
dolgo uspešni. Želim si  več sodelovanja  panožnih 
vodij,  za podporo in sodelovanje pa se posebej 
zahvaljujem Ivanki Prezelj in predsedniku društva 
Miru Duiću. 
Zase pa lahko rečem, da mi šport in rekreacija 
pomenita način življenja in ohranjanje kondicije, 
saj lahko sam skrbim zase in se dobro počutim. 
Rad imam vse športne dejavnosti. Ukvarjam se 
s kegljanjem, namiznim tenisom, plavanjem, 
smučanjem in badmintonom. Rad grem v planine, 
kjer se mi občasno pridruži tudi žena. Rad bi povedal, 
da je do mojih aktivnosti zelo strpna, za kar sem ji 
hvaležen. Skupaj pa greva v gledališče in na koncerte 
in na različna potovanja.
Hvala za pogovor. Vam in vsem športnikom želim 
še veliko uspešnih sezon!

Tudi organizator in tekmovalec Ivan Hafner je bil med 
najboljšimi športniki.
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NAJ	ŠPORTNICA	IN	NAJ	ŠPORTNIK	DRUŠTVA	UPOKOJENCEV	ŠKOFJA	
LOKA		V	SEZONI	2010/11
Nevenka Mandić Orehek

Ta laskavi naslov sta osvojila zakonca IVANKA IN FRANC PREZELJ in to ne brez razloga.  Njuna športna 
pot je tako zanimiva, da bo zagotovo pritegnila vse, ki prisegate, da nas šport in rekreacija ohranjata 
pri zdravju in dobri volji, in tudi tiste, ki še razmišljate, da bi se vključili v športne dejavnosti društva.

Franc je že pri petnajstih letih v osnovni šoli v 
Železnikih osvojil svoj prvi pokal za sankanje na 
tekmovanju ob prireditvah Po poteh partizanske 
Jelovice! Nikoli ni pozabil, kako mu je teknil tisti pasulj 
v dražgoški šoli! V šoli se je ukvarjal še z rokometom, 
drugače pa po šoli prostega časa ni bilo, saj je bilo 
treba poprijeti za delo na kmetiji. Včasih je pozimi 
lahko smučal na Kresu, potem pa domov. V gojzarje 
je natlačil papir, da se posušijo, smuči pa je shranil v 
hlevu.
Ivanka se spominja, da se je takrat lahko smučalo tudi 
po cestah. Nataknila je  smuči in šla.
Smučati je začela v osnovni šoli, zato je poskrbela 
učiteljica telovadbe Zofka Udir (poročena Kafol). 
Smuči je dobila v izposojevalnici in šla naravnost v 
Kranjsko Goro na tekaško tekmo. Bilo je prvič in še 
dobro ji je šlo. Drugače so smučali za Krancljem, kjer 
so vadili veleslalom in slalom.
Poleg tega je Ivanka kot otrok rada tekla. Rada ima tek 
v naravi in spominja se,  da je »več letela kot hodila«. 

tekmovanja. Pozimi je še naprej smučala.
Streljati z zračno puško je začela leta 1964, v strelskem 
društvu Bratov Kavčič. Na začetku je delala družbo 
sestri Alenki, ki je nehala, Ivanka pa je strelstvu 
predana še danes. Razen z zračno puško od leta 2002 
vadi in tekmuje tudi z zračno pištolo. Že leta 2003 
je prejela srebrno medaljo na državnem prvenstvu 
veteranov v Ljubljani.
V Dekorativni, kjer je bila zaposlena, je vodila 
šahovsko, kegljaško in strelsko skupino.
In pohodništvo. Veliko so hodili z otroki. Pozneje pa 
redno z zborom Lubnik. Na pobudo in v organizaciji  
Tomaža Tozona so ogromno prehodil tako po 
Sloveniji kot po zamejstvu. Vsako soboto so se zbrali 
pred hotelom Transturist, kolikor jih je prišlo, se usedli 
v avtomobile, da so bili polni, in šli. Teh pohodov se 
Ivanka zelo rada spominja še danes. 
Prav tako je Ivanka že zelo zgodaj začela peti in 
sicer najprej doma z mamo, ki je rada prepevala z 
otroki v devetčlanski družini. S petjem je nadaljevala 
v cerkvenem  zboru, nato v šolskem zboru in v 
mladinskem zboru. Najraje pa se spominja ženskega 
kvarteta, s katerim je prepevala 10 let. Njihov 
repertoar je pokrival vse zvrsti, od narodnih, umetnih 
do partizanskih pesmi. Zborovodkinja je bila prof. 
Dana Jarc, ki je v glasbeni šoli poučevala solo petje. 
Ivanka pove, da je bila vedno rada v družbi, za pouk 
pa ji ni bilo kaj dosti mar. Prepevala je v Komornem 
zboru v Škofji Loki, v zboru Lubnik in še drugje. 
Ko so bili otroci majhni, ni bilo časa za šport ne za 
zborovsko petje. Z družino so veliko hodili in smučali. 
Ivanka pravi, da se je bolje organizirala, če je imela več 
različnih aktivnosti. 
Franc je začel igrati namizni tenis v zadružnem domu 
na Češnjici. Lopar si je »našniclal« sam in ga obložil s 
klobučevino. Prvi lopar si je kupil, ko je bil že v službi. 
S streljanjem z zračno puško je Franc začel leta 1979, 
ko je Strelsko društvo Brata Kavčič dobilo strelišče v 
novo zgrajeni športni dvorani Poden.
Včasih je kegljal v ekipi sindikata. Poleg tega je igral 
odbojko, leta 1997 pa je zaključil slovenski del 
evropske pešpoti. 
Franc uživa tudi v kolesarjenju. Iz Podlubnika do 
Železnikov je že šel, vendar se zaveda, da je kar 

Ivanka (čepi druga z desne) v ekipi ženskega rokometa 
okrog leta 1966

Če smo natančni, je še prej začela s šahom, že v 
drugem razredu. Pri šahovskem krožku, ki ga je vodil 
učitelj Vlado Rozman, so se učili igre in tekmovali. Tudi 
Ivanka in Franc se včasih med dopustom na morju 
spopadeta na 64 poljih. Svojo ljubezen do šaha je 
Ivanka prenesla na svoje otroke in za sina pravi, da je 
kar zasvojen s šahom. 
V srednji šoli se je Ivanka veliko ukvarjala predvsem 
z rokometom. Poleg tega jo je učiteljica telovadbe  
pripravila, da  je metala kroglo in hodila tudi na 
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nevarno. Raje gre proti Kranju, obišče sestro v Voklem 
in se vrača domov čez Zbilje in Reteče.
Balinati je začel letos, čeprav mu je Ivanka kupila 
krogle že prej, pred operacijo, ki jo je prestal lansko 
leto. Zaenkrat bliža krogle, poskuša pa tudi zbijati.

udejstvovanju. Ivanka predlaga prstomet, to je 
zabavno-tekmovalna igra z gumijastimi ploščicami, 
podobna balinanju. Je igra za vse generacije, njena 
pravila so enostavna, ne zahteva posebnega igrišča. 
Zaenkrat se je pokazalo, da je najboljši način za 

Ivanka je začela balinati, ko se 
je včlanila v naše  DU. Razlog je 
druženje. Marico Sorčan je vprašala, 
če se  balinarkam lahko pridruži tudi 
ona. Bilo jih je osem in to je dovolj, 
ker če je balinark več, potem se mora 
igrati na dveh stezah, kar zna biti 
težava. Pa še v Medvode so hodile 
na treninge! In so jo sprejele. Tako je 
bilo, ko je Ivanka začela. »Sedaj nas 
je več in igramo na balinišču na Trati, 
veteranke ob ponedeljkih popoldan 
in novinke ob torkih dopoldan. 
Vabimo naše članice, da se nam 
pridružite.« 
Pikado imata doma, oba tekmujeta 
za naše DU. Na pripravah za tekme se 
na pobudo Julije Jenko večkrat dobimo v naši galeriji 
Hodnik, da treniramo in se ob tem zelo zabavamo.
Zanimalo me je, kaj Ivanka in Franc predlagata, 
da bi pritegnili naše članice in člane k športnemu 

spodbujanje množičnosti 
osebno vabilo. Ivanka je tudi 
v službi pridobivala člane 
športnih sekcij tako, da je šla 
osebno do sodelavcev in jih 
vabila.
V marčevski 15. številki glasila 
Mi o sebi je bilo objavljeno 
povabilo za športno 
udejstvovanje z vsemi podatki 
kdaj in kje se športniki 
dobivamo in z imeni vodji 
sekcij, ampak to očitno ni 
dovolj. 
In koliko sta Ivanka in Franc 
športno aktivna sedaj? 
Trenutno streljata dvakrat 

na teden, balinata dvakrat na teden, Franc igra še 
namizni tenis, sodelujeta pri pikadu in tekmujeta 
za barve našega društva, vse  to v okviru športnih 
aktivnosti našega društva.

NAJBOLJŠI	ŠPORTNIKI	IN	ŠPORTNICE	DU	ŠKOFJA	LOKA	V	SEZONI	2010/2011

Razglasitev in podelitev odličij je bila na pikniku DU 24. junija 2011. 

Najboljši športnik

Franc Prezelj   414 točk  4 panoge   

Najboljša športnica

Ivanka Prezelj  490 točk  4 pan.

Z l a t e     m e d a l j e

Ivan Hafner  404 točke 4 pan.   
Janko Demšar  337 točk 1 pan.       
Jože Avguštin   323 točk 3 pan.        

Urška Bizjak   345 točk 6 pan.
Smiljana Oblak  310 točk 3 pan.

S r e b r n e   m e d a l j e

Peter Zakotnik  320 točk  2 pan.  
Pavle Jereb  300 točk 1 pan.             
Adi Kočar   291 točk 3 pan.               
Peter Mravlja  271 točk 3 pan.         
Pavle Stanonik 240 točk 1 pan.      

Nevenka Mandić 297 točk  3 pan.
Nežka Trampuš 209 točk 2 pan.
Tončka Dolinar  193 točk 4 pan.
Katja Galof   188 točk 4 pan.
Zdenka Gaber  182 točk 2 pan.

Najboljša športnica in športnik, 
zakonca Ivanka in Franc Prezelj
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ANKETA
Maruša Mohorič

Kaj vam pomenita šport in rekreacija?
Francka in Janko 
Demšar, zakonski 
par: »Sprostitev, 
zadovoljstvo 
in druženje. 
Pomemben je 
tudi uspešen 
nastop, pri naju pa 
še usklajenost v 
zakonu.«

Smiljana Oblak: »Gre 
za izkoriščanje prostega 

časa, razvedrilo in 
druženje, kar se mi zdi 

zelo pomembno.«

Katja Galof: 
»Pomembno 
je druženje in 
prijateljstvo. Nisem 
zelo tekmovalna, 
rada pa sodelujem in 
srečujem ljudi.«

Peter Mravlja: »Šport 
mi pomeni sprostitev in 
druženje ter ohranjanje 

telesne kondicije.«

Urška Bizjak je najbolj 
vsestranska športnica. 
Njeno navdušenje je težko 
opisati, saj je kar vrelo iz 
nje: »Kaj se mi dogaja? 
Včasih si mislim, da to 
nisem jaz. Veliko lepega 
se mi je zgodilo v šestih 
letih, odkar sem prišla 
k upokojencem. Lepo 

Marica Jesenovec, rojena 
leta 1928, najstarejša 
dobitnica medalje: »Zelo 
sem bila presenečena, da 
sem bila med dobitniki 
priznanj. Z balinanjem se 
ukvarjam 25 let in se bom 
še naprej. Tudi na pohode 
bom hodila, dokler bom 

lahko. Srečna in zadovoljna sem, dobra volja je zelo 
pomembna. Na pikniku je vedno super, vsaj meni.«

življenje me navdihuje s srečo in veseljem, zelo sem 
zadovoljna in presrečna, ker sem spoznala toliko 
prijetnih ljudi. Pokali  mi ne pomenijo veliko, všeč mi 
je druženje, dobra družba.«

B r o n a s t e    m e d a l j e

Sandi Simonišek  234 točk 1 pan.  
Ivan Grohar   222 točk  1 pan.             
Miro Kejžar   222 točk 1 pan.             
Ivan Zakotnik   215 točk 1 pan.         
Franc Žontar   207 točk  1 pan.            
Milenko Štimac  198 točk 1 pan.        
Peter Finžgar  197 točk 1 pan.            

                                                           
Alenka Zaletel  174 točk  1 pan.
Francka Demšar  171 točk 2 pan.
Minka Bertoncelj  152 točk 1 pan.
Angelca Grošelj  130 točk 4 pan.
Mojca Rant   126 točk  2 pan.
Slavka Stanonik  126 točk 2 pan.
Ivanka Nardoni  119 točk  1 pan.
Marica Jesenovec  116 točk  1 pan.

Ivan Hafner
predsednik izvršnega odbora                                 
Komisije za šport in rekreacijo
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IZ	NAŠE	PRETEKLOSTI

CIRILA	KRMEC
Julija Jenko

Cirila Krmec se je v DU Škofja Loka vpisala leta 1961 in bila vseskozi zelo dejavna članica, saj je delala 
kot tajnica in blagajničarka. Bila je zelo razgledana, kar kažejo tudi njeni zapisniki sej upravnega 
odbora in od leta 1968 sej sekretariata, ki je mesečno spremljal poslovanje društvenega gostinskega 
obrata, bifeja.  

Cirilin oče se je leta 1905 poročil s Frančiško 
Schweiger. Zakonca sta živela v svoji hiši v Dvoru 
pri Šentvidu, kjer se jima je 12. maja 1910 rodila hči 
Cirila. Mala Cirila je bila stara komaj tri leta, ko ji je 

pogojem, da je za podnajemnika vzela samsko 
osebo. Tako je Cirila Krmec nekaj časa prebivala pri 
družini Kastelic z dvema majhnima otrokoma. Vendar 
si je kmalu začela iskati drugo stanovanje, ker so bili 
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umrla mati, oče pa je bil v vojski 
in se je vrnil iz ruskega ujetništva 
šele leta 1920. Cirila je do takrat 
živela pri sorodnikih. Ko se je 
oče ponovno poročil, so živeli 
v Šentvidu, kjer je dobila dve 
polsestri. Oče ji je omogočil, da 
je v Šentvidu pri nunah končala 
osnovno šolo in meščansko šolo v 
Ljubljani. Vedno ji je govoril, naj se 
uči, saj je edino, kar ji lahko nudi. 
To je kasneje večkrat povedala 
sodelavkam in prijateljem. Govorila 
je italijanski in nemški jezik ter se 
stalno izpopolnjevala z branjem 
knjig in revij. Tudi drugače je veliko 
brala in doma je imela svojo zbirko 
različne literature, od leposlovnih 
do strokovnih in poučnih knjig.  Rada je obiskovala 
muzeje in razne razstave. Tudi dopust je vedno 
načrtovala tako, da je videla kaj zanimivega.
Podatke o njenem življenju sem zbirala na različnih 
koncih. Nekaj sem jih dobila tudi pri njenem nečaku 
Urošu, od katerega sem dobila naslov pri Jožetu 
Mušiču iz Šentvida, sinu Ciriline polsestre Anice 
Kodela. Prvo službo naj bi opravljala od leta 1934 
do leta 1938 na gradu Hmeljnik pri Novem mestu. 
Uroš Kodela se spominja, da je njegova teta Cirila 
pripovedovala o svoji zaposlitvi pri nekem privatniku 
v Logatcu, pa tudi pri stavbarju Slavcu v Kranju. 
Po drugi svetovni vojni se je zaposlila v Gradisu 
v Ljubljani, od koder je kasneje odšla v obrat na 
Jesenice za računovodjo. Od tam pa je prišla v Škofjo 
Loko, kjer je prav tako delala v Gradisu kot glavni 
računovodja. Teh časov se spominja gospa Kristina 
Mrak, ki je bila prav tako zaposlena v Gradisu in mi 
je pri iskanju podatkov veliko pomagala ter mi dala 
smernice za nadaljnje raziskovanje. Skupaj sva šli v 
Šentvid na grob, kjer sem dobila tudi točen datum 
Ciriline smrti. 
Kristina Mrak mi je tudi razložila, da so takrat v 
Gradisovih blokih, od katerih so dva zgradili v 
Frankovem naselju, dodeljevali stanovanja svojim 
delavcem. Družina je dobila stanovanje pod 

otroci pač živi in nagajivi, 
ona pa mirna in pedantna, 
brez dlake na jeziku. Za 
stanovanje je zaprosila na 
občini in ga tudi dobila na 
Partizanski cesti 41, ki ga  
je kasneje tudi odkupila. 
Težave pa je imela tudi v 
službi. 
Po prepirih s sodelavko 
in direktorjem je morala 
kmalu iz škofjeloškega 
Gradisa nazaj v centralo v 
Ljubljano. Kasneje je bila 
nekaj časa tudi upravnica 
Gradisovega počitniškega 
doma v Ankaranu.
Zelo dejavna je bila tudi po 

upokojitvi. Nečak Uroš je med dokumenti v zapuščini 
tete Cirile našel knjižice, ki pričajo, da se je 1. junija 
1961 vpisala v Društvo upokojencev Škofja Loka. 
Včlanjena je bila tudi v Muzejsko društvo Škofja Loka 
in Turistično zvezo Slovenije. V Turističnem društvu 
Škofja Loka, ki je takrat imelo svoje prostore na 
Spodnjem trgu v Bizovičarjevi hiši, je leta 1980 vodila 
pisarno in računovodstvo.
Zelo rada je hodila na izlete z upokojenci in člani 
Muzejskega društva. Z ljudmi je hitro vzpostavila 
stike in Kristina Mrak se še spominja, da je hodila 
na obisk k njeni mami, ko sta se spoznali na 
upokojenskem izletu.
Gospa Cirila je bila članica našega društva do leta 
2004, ko se je izpisala. Ko ji zdravje ni več dopuščalo, 
da bi mogla skrbeti zase, je odšla v dom ostarelih na 
Bokalce v Ljubljani. Kristina Mrak in Ivica Peternel 
sta jo obiskovali tudi tam. Cirila je veliko brala tudi v 
domu. 
Cirila Krmec je svojo življenjsko pot sklenila pozimi 
leta 2008 v starosti 98 let. Pokopana je v grobu svoje 
matere Frančiške na pokopališču v Šentvidu. Pri 
kaplanu v Šentvidu sem izvedela, da je za pogrebni 
obred poskrbel Jože Mušič z Dvora pri Šentvidu, sin 
njene najboljše prijateljice iz mladosti.
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ANTON	MALENŠEK,	TAJNIK	NAŠEGA	DRUŠTVA	1974	–	1976
Julija Jenko

Rodil se je 2. aprila leta 1926 v Semiču v Beli krajini, 
od koder sta doma tudi oče in mati. Toni je imel še 
dve sestri. Družina Malenšek je bila premožna in 
v domačem kraju zelo spoštovana. Starši so imeli 
trgovino, manufakturo. Oče je bil trgovec, mati pa 

kjer je bil dve leti tajnik in nekaj časa tudi v.d. 
predsednika.    
Poleg tega je organiziral in vodil izlete. 
Mnogo lepega o Tonetu Malenšku mi je povedala 
tudi družinska prijateljica Francka, ki se še spominja, 
kako jo je sprejel v službo in kako se je družina z 
otroki večkrat peljala v Semič, ker se je zelo rad 
vračal v svojo rodno Belo krajino. Bil je zelo srčen, 
znal je prisluhniti človeku, bil je pošten in zaveden 
Slovenec. Poleg ljudskih pesmi, ki jih je pisal ob 
raznih priložnostih, je bil vnet ribič in strasten 
filatelist.
Žal pa ni dolgo užival mirnega pokoja, saj so ga 
bolezen in posledice vojne mnogo prehitro iztrgale 
iz družinskega kroga. Umrl je leta 1976, pokopan pa 
je na Mestnem pokopališču v Škofji Loki.

DOM	SLEPIH

Dom slepih – kraj trpljenja trpečega človeštva,
ko bil sem v njem, groza me je stresla.
Glej, tu je človek slep, ne vidi dneva,  
sprašujem se, kje njemu sreča seva?

Kaj slep je človek, ni mi bilo znano,
predstavljati si to je nemogoče, 
a v prsih zdaj mi bolno srce joče,
ko sem spoznal od slepega težko rano.

Odvzete so mu vse svetlobe dneva,
vse temno je, kar hoja mu obseže,
ta noč strahotna vedno ga obseže,
da v prsih čut vsak bolečino veže.

Vsak človek svoje je dobil plačilo, 
da v prsih težko bol mu razodeva!
HUJŠE RANE  SVETU NI POZNANE,
kot slep je človek, ki ne vidi dneva.

Pomlad je tu in ptički žvrgolijo, 
ljudi milijoni se jo veselijo.
Tu v domu duše ne razgreva,
tu petdeset bolečih src sameva.

Stara Loka, 4. 10. 1947
                                                 Toni  Malenšek

šivilja. Na željo strank, ki 
so pri njih kupile blago, je 
mati tudi šivala. Vsi trije 
otroci so bili šolani. Toni 
je osnovno in meščansko 
šolo obiskoval v Semiču 
in Črnomlju, nadaljnji 
študij pa mu je preprečila 
vojna. Že pri šestnajstih 
letih je začel sodelovati 
z Osvobodilno fronto in 
bil sprejet v mladinsko 
organizacijo in SKOJ. Leta 
1943 je odšel v partizane, 
v Cankarjevo brigado in bil v borbi za Velike 
Lokavnice pri Novem mestu ranjen v nogo in glavo. 
Odpeljali so ga v partizansko bolnišnico Gorjanci, 
od tam pa v Jelendol v Kočevski rog. Po okrevanju 
so ga odpustili domov. Leta 1945 je bil po nalogu 
pokrajinskega komiteja SKOJ poslan v službo v 
Kranjsko Goro, kasneje pa v Gozd Martuljek za 
upravnika mladinskega okrevališča. A kmalu je bil 
zopet premeščen in je v Škofji Loki postal upravnik 
Doma slepih in slabovidnih, kjer je služboval vse do 
upokojitve leta 1968.
Žena Ivanka se spominja, kako ji je Toni 
pripovedoval (takrat še nista bila poročena), da je 
moral pred sprejetjem na delo s slepimi opraviti 
sprejemni test. Zavezali so mu oči in tipaje je moral 
prehoditi del poti pri starološkem gradu, kjer je bil 
takrat sedež doma slepih, kar pa ni bilo lahko. Takrat 
je poleg drugih pesmi napisal tudi pretresljivo 
pesem »Dom slepih«, v kateri z globokim čutom 
opisuje notranje doživljanje slepih, ki jim je odvzeta 
svetloba dneva.
Tudi njemu je vojna pustila posledice, zato so ga pri 
štiridesetih letih invalidsko upokojili.
Ko je Anton Malenšek prišel v Škofjo Loko, je 
spoznal svojo bodočo ženo Ivanko Mlakar in se z 
njo poročil leta 1955. Rodil se jima je sin Boris in 
kmalu za njim še hči Alenka. Na začetku Stare Loke 
na Cesti talcev 11 sta si sezidala hišo, v kateri še živi 
žena Ivanka in v prizidku hči Alenka.
Anton se je po upokojitvi včlanil v DU Škofja Loka, 
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NEŽKA	ALIČ
Besedilo in fotografija Nadja Podgoršek

Nežka je v našem društvu zelo aktivna prostovoljka že vrsto let. Najpomembnejši je njen prispevek 
pri organizaciji in zbiranju sponzorjev za srečolove na upokojenskih piknikih. Tudi pri MePZ Vrelec je 
ob koncertih in drugih prireditvah prevzela organizacijo pogostitev, kar je vedno velik zalogaj.

Nežka Alič se je rodila v sedemčlanski družini v 
Puštalu. V mladosti je bila izredno navezana na brata 
Justina, s katerim sta bila velika prijatelja. Ko se je 
začela druga svetovna vojna, je oče odšel v partizane. 
Zaradi tega je družina živela v stalnem strahu, da 
jih bodo izselili, kar pa se na srečo ni zgodilo. Oče 
je bil pravi komunist, izjemno pošten in se s svojim 
članstvom ni nikoli okoriščal. Bil je tudi udeleženec 
dražgoške bitke. Ko je mama ostala sama s petimi 

otroki, sta ji Nežka in Justin pomagala, kolikor sta 
lahko. Poleti sta pridno nabirala borovnice, jagode, 
brusnice, gobe, kostanj in druge gozdne sadeže, ki 
jih je mama sušila in prodajala. Z denarjem je plačala 
peka, čevljarja in mesarja, po potrebi tudi zdravnika. 
Jeseni sta v gozdu nagrabila odpadlo listje za steljo 
in pomagala v hlevu, na njivi ter travniku. V bližnji 
Selški Sori sta lovila ribe. Imeli so kravo, ki jim je dajala 
mleko in gnoj za njivo.  Tako so pridelali krompir, žito, 
fižol, zelje in druge povrtnine, s katerimi so uspeli 
preživeti. Pred vojno je bil oče orodni telovadec pri 
Orlih in tako je za orodno telovadbo navdušil tudi 
otroke. Še preden je Nežka dokončala štiri razrede 
škofjeloške gimnazije, se je začela ukvarjati z orodno 
telovadbo v Sokolskem domu. Bila je zelo dobra 
in uspešna orodna telovadka. Trenirala jih je Mimi 
Balderman, ki jim je bila poleg trenerke tudi nekakšna 
druga mama. Naučila jih je celo plesati kazačok. Ko 

je folklorna skupina Kulturno-umetniškega društva 
iz Škofje loke potrebovala nove plesalke in plesalce, 
jih je Mimi Balderman skupini kar »posodila«. Imeli so 
veliko nastopov na telovadišču, v Sokolskem domu, 
na proslavah in pri folklorni skupini. Takrat so bile 
pogoste tudi veselice, na katerih so dekleta stregla in 
seveda plesala. 
Oče je igral harmoniko in Nežko ter brata Justina 
naučil plesati valček. Nežka je pela v cerkvenem in 

šolskem pevskem zboru. 
Po končani gimnaziji se je vpisala na 
ekonomsko šolo v Ljubljani, ki jo je leta 
1952 uspešno zaključila. Službo je dobila 
v Tehniku, kjer je ostala 15 let. Ko se je 
upokojila računovodkinja v Lekarni Škofja 
Loka, je Nežka prevzela njeno delovno 
mesto. Po združevanju lekarn v Gorenjske 
lekarne Kranj pa je prevzela računovodske 
posle v Lekarni Kranj, kjer je ostala do 
pokoja. Z veseljem se spominja, kako 
je njihov sindikat vsako leto organiziral 
enotedenska potovanja. Denar so pridno 
varčevali in ga vezali na banki, saj so bile 
takrat obresti zelo visoke. Tako so prihranili 
za enotedensko potovanje. Bili so v Španiji, 
Grčiji, Turčiji, Malti, Italiji, na Madžarskem 
in drugje. Prirejali so tudi številne športne 
dneve. 

Pri 15 letih se je s prijatelji prvič povzpela na
 Triglav. Bili so slabo opremljeni, a mladi in drzni. 
Na poti v dolino so se ustavili pri Bohinjskem jezeru 
in ga počez preplavali v obe smeri. Seveda so bili 
premraženi, lačni in utrujeni. A mladost je norost, 
kajne. 
V gorah je spoznala tudi moža in se z njim poročila 
leta 1958. V Hrastnici sta si zgradila skromen vikend, 
kjer so se pogosto družili s prijatelji in znanci. Imata 
hčerko Janjo in sina Andreja ter tri vnuke in dva 
pravnuka. Mož se je pridružil lovski družini Sorica in 
večkrat so ga spremljali na pohodih. Nežka je z otroki 
največkrat odšla v gozd po borovnice in gobe, kjer so 
uživali v naravi. Ko sta bila njena otroka stara 8 in 14 
let, ju je sama peljala na Triglav, vendar zaradi slabega 
vremena niso uspeli doseči cilja. 
Ljubezen do petja, glasbe in plesa jo spremlja že 
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PRAPOR	DRUŠTVA	UPOKOJENCEV	ŠKOFJA	LOKA	IN	NJEGOV	
PRAPORŠČAK	HINKO	GROBOLŠEK
Zlata Ramovš

Prapor je zastava, na kateri so navadno izvezeni simboli, obšita pa je z zlato okrasno vrvico ali 
zlatimi resami in predstavlja neko društvo oziroma organizacijo.
V 11. številki našega glasila marca 2010 smo o razvitju prvega prapora Društva upokojencev Škofja 
Loka zapisali: »15. novembra 1963 so v dvorani Svoboda na Spodnjem trgu v Škofji Loki slavnostno 
razvili prapor. S tem so želeli povedati, da se tudi upokojenci zanimajo za sodelovanje v javnem 
življenju in ne želijo biti samo del statistike prebivalcev, ampak hočejo s svojim delom uveljavljati 
svoj družbeni obstoj. Pokrovitelj je bil direktor Komunalnega zavoda za socialno zavarovanje Kranj 
Milan Žakelj, kasnejši predsednik DU, boter pa predsednik občinske skupščine občine Škofja Loka 
Milan Osovnikar. Takratna predsednica društva Francka Bizovičar je v svojem nagovoru poudarila 
potrebo po lastnih prostorih, saj bi društvo le tako lahko razvijalo svoje dejavnosti.«
Uporabo društvenega prapora določajo Pravila Društva upokojencev Škofja Loka, kjer piše: »DU 
ima svoj prapor kot simbol društva, ki je izdelan po pravilih ZDUS-a. Prapor se lahko uporablja na svečanih 
prireditvah, ki jih organizira DU, na drugih javnih prireditvah in zborovanjih sorodnih organizacij, kadar 
sodelovanje ni v nasprotju z interesi DU, na državnih proslavah in na pogrebnih svečanostih za umrlimi 
člani. Prapor se lahko uporablja tudi izven države Slovenije, kadar se člani DU udeležujejo mednarodnih 
prireditev oz. srečanj.«

Pet generacij Hinkove družine

Vse o tem, kdaj, kako in kje se 
prapor uporablja, pa ve naš 
praporščak Hinko Grobolšek.

Gospod Hinko, kdaj ste postali 
praporščak in kakšne so vaše 
zadolžitve?
► Pred štirimi leti me je k 
temu nagovorila Olga Medič, 
nekdanja tajnica Društva 
upokojencev. Prapor nosim 
na srečanjih upokojencev 
Slovenije in Gorenjske in na 
drugih prireditvah, na katerih 
z njim zastopam naše društvo. 

Nadaljevanje s prejšnje strani

vse življenje. Še danes izredno rada zapleše, od leta 
2000 pa tudi poje v Mešanem pevskem zboru Vrelec. 
Z veseljem pove, da se je pred tem zdravila zaradi 
astme, ki pa se je z pomočjo petja precej umirila. Zdaj 
se rada udeležuje krajših izletov z DU Škofja Loka, že 
nekaj let hodi na plavanje v Snovik in na Debeli rtič, 
dvakrat na teden obiskuje telovadbo, od mladih nog 
pa je rada tudi smučala. Pogosto obiskuje koncerte in 
gledališke predstave.
Zelo je aktivna tudi v društvu upokojencev. 
Najpomembnejši je njen prispevek pri organizaciji 
in zbiranju sponzorjev za srečelove na upokojenskih 
piknikih. Tudi pri MePZ Vrelec je ob koncertih in 
drugih prireditvah prevzela organizacijo pogostitev, 

kar je vedno velik zalogaj.   
Ko se je upokojila, je njen sin pričel zidati hišo v 
Hrastnici in pomagala mu je, kolikor je lahko. Vnuk 
Luka je bil zelo dober rokometaš in tudi vnukinja 
Anja se je rada ukvarjala s športom. Ker sta bila starša 
zaposlena, ju je na treninge pogosto vozila Nežka, 
pogosto pa tudi njihove prijatelje, saj se ji je zdelo 
koristno, da se otroci ukvarjajo s športom. Povedala 
mi je, da jo imajo otroci zelo radi in so ji hvaležni, ker 
jim je pomagala. Zdaj jo redno ob sobotah ali 
nedeljah vabijo na družinska kosila. Vesela in 
ponosna mi je povedala, da je v krogu svoje družine 
zares srečna. 
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Največkrat pa ga uporabljam na pogrebih naših 
članov, kadar svojci to želijo. V društvu sem 
zadolžen tudi za izobešanje in odstranjevanje 
osmrtnic in črne zastave.

To opravilo od vas zahteva stalno dežurstvo. 
Kako usklajujete to obveznost z domačimi 
opravki?
► Ob dnevih uradnih ur zjutraj pridem v društvo, 
da ugotovim, če imam kakšno obveznost, sicer 
pa me iz DU obveščajo tudi po telefonu. Prapor 
hranim doma, da mi ni potrebno vsakič ponj s 
Trate v Škofjo Loko. Poznati moram protokol 
pogreba in izkazati čast pokojnemu, pri čemer 
sodelujem z drugimi praporščaki, zastavonošami 
in izvajalci pogreba. Na pogrebe hodim na vsa 
tri loška pokopališča in tudi v Reteče, Selca, 
Žabnico, Soro. Celo na Bled so me že poslali, pač 
povsod, kamor želijo svojci pokojnega. Domače 
opravke moram prilagajati tem obveznostim, 
ki so časovno nepredvidljive. Za potne stroške, 
opravljene obveznosti ter stalno dežurstvo 
od društva dobivam nagrado. Obveznost 
praporščaka ni toliko čustveno obremenjujoča, 
teže je oditi na pogreb svojcev ali znancev, saj 
sem takrat tudi čustveno prizadet.    

V pokoju ste že precej let. Kakšna je bila vaša 
življenjska pot?
► Rodil sem se v Starem dvoru (sedanja Trata) 
pred 73 leti. Otroštvo sem preživel pri starih 
starših v Dorfarjih, saj mi je oče umrl, ko sem bil 
star 15 mesecev, mati pa sama ni mogla skrbeti 
zame. Po nižji gimnaziji sem šel v poklicno 
kovinarsko šolo, kjer sem se učil za kleparja. 
Dopoldne sem bil vajenec pri Čiku, popoldne 
pa sem obiskoval šolo. Po pomočniškem izpitu 
sem se zaposlil v ljubljanskem Gradisu, kamor 
sem se po vojaščini vrnil. Tam in v Avtokovinarju 
sem opravljal  kleparska dela, kasneje pa sem bil 
vzdrževalec objektov v Gorenjski predilnici, tam 
sem se pred 18 leti tudi upokojil.
Vedno sem imel rad šport, najraje pa nogomet. 
Bil sem vodja nogometnih ekip, ki sem jih vodil 
na tekme. Preselil sem se na Trato, kjer sem 
podedoval hišo in kjer živim še sedaj. Z ženo 
imava hčerko in sina ter štiri vnuke, letos pa se 
nam je rodil tudi prvi pravnuk. Z 92-letno mamo, 
ki stanuje v pritličju in še vedno sama vodi svoje 
gospodinjstvo, je to že naša peta generacija, na 
kar sem zelo ponosen. 
Občasno sem hodil v hribe, za 70-letnico pa sta 

me hčerka in zet prvič peljala na Triglav. Bil sem 
presrečen, da mi je uspelo in ko sem stal na vrhu, 
so se mi od ganjenosti orosile oči. Nisem si mislil, 
da mi bo to kdaj uspelo. 
Član društva upokojencev sem 17 let. Kot 
prostovoljec sem vključen v projektno skupino 
Starejši za starejše, opravljam ankete in v imenu 

društva tudi obdarujem naše starejše jubilante. Po 
Trati raznašam upokojensko glasilo Mi o sebi. 
Z ženo sva večkrat hodila na potovanja ali na 
dopust v tujino, sam pa sem bil že približno v 25 
državah. Obiskal sem tudi sorodnike v Kanadi in 
Ameriki. V Kanadi, kjer živi brat, je življenje bolj 
umirjeno, hrana pa mi ni preveč ustrezala. Na 
otoku Vancouver sva z bratom, ki je ribič in lovec, 
lovila losose. Ujel sem velikega lososa, ki pa so mi 
ga morali pomagati ukrotiti.
Z obiskov v tujih državah običajno prinesem 
okrasne krožnike in na steni jih imam že okrog 60. 
Želim si, da bi šla z ženo še kam v tujino. 
Gospod Hinko, tudi mi vama želimo še veliko 
zanimivih obiskov tujih držav, saj vaša stena z 
zbirko okrasnih krožnikov še ni polna! 
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NOVO		VODSTVO	PZDU	GORENJSKE

delegati potrdili predlagane spremembe Pravil PZDU in 
na predlog predsednika volilne komisije Mira Duića dali 
razrešnico vsem dosedanjim organom upravljanja (upravni 
in nadzorni odbor ter častno razsodišče) ter izvolili nove 
člane. Za predsednika so izvolili Janeza Sušnika (DU Šenčur) 
in dva  podpredsednika, Vladimirja Todoroviča (DU Kokrica) 
in Janeza Šolarja (dosedanji predsednik PZDU). V upravni 
odbor je bilo izvoljenih dvanajst članov, med njimi tudi naša 
članica Cveta Škopelja.

Novoizvoljeni predsednik Janez Sušnik se 
je zahvalil za zaupanje in poudaril, da želi 
nadaljevati s timskim delom ter projekti, 
ki so že v teku. Dejal je, da se  bo zavzemal 
za vse, kar je v dobro napredku in vsem 
članom upokojenskih društev.

Na koncu so podelili še 18 plaket in 
priznanj Zveze društev upokojencev 
Slovenije in 38 pohval Pokrajinske zveze 
DU Gorenjske. Med našimi člani sta zahvali 
PZDU Gorenjske prejela Ivan Hafner in 
Mana Veble Grum, priznanje ZDUS pa Cveta 
Škopelja.
V imenu DU Škofja Loka dobitnikom 
zahval in priznanj iskreno čestitamo.    

NOVO	VODSTVO	POKRAJINSKE	ZVEZE	DRUŠTEV	UPOKOJENCEV	
GORENJSKE
Besedilo Cveta Škopelja, fotografije Miro Duić

PZDU Gorenjske združuje preko 33700 upokojencev v 
46 društvih, dveh občinskih zvezah in eni meddruštveni 
koordinaciji. 17. junija 2011 je potekal volilni občni zbor, ki se 
ga je udeležilo 41 delegatov iz 30 društev, predsednica ZDUS 
Mateja Kožuh Novak in podpredsednik ZDUS Anton Donko.
Po uvodnem pozdravu je sledil kratek kulturni program, 
v katerem so navzoče dodobra navdušili člani pihalnega 
orkestra Veterani iz Mengša in ženski pevski zbor DU Dovje–
Mojstrana.
V uradnem delu zbora je predsednik PZDU Gorenjske 
Janez Šolar delegate seznanil z delom v preteklem 
mandatnem obdobju. Poudaril je, da delo ni bilo lahko, 
vendar je zadovoljen z odzivom društev, ki vedno bolj 
sodelujejo pri dogovorjenih projektih. Veliko društev se je 
vključilo predvsem v projekta Starejši za starejše in Aktivno 
državljanstvo. Predsednik je opozoril tudi na večjo uporabo 
elektronskega poslovanja, ki omogoča bistveno cenejše in 
hitrejše prenašanje informacij.
Predsednica ZDUS-a Mateja Kožuh Novak je v nagovoru 
potrdila pomembnost elektronskega poslovanja in pohvalila 
pokrajinsko zvezo za vključevanje v različne projekte in 
prizadevno delo posameznih članov. V nadaljevanju so 

Naši tajnici Cveti Škopelja sta za plaketo ZDUS 
čestitala predsednica ZDUS, dr. Mateja Kožuh 
Novak in tedanji predsednik PZDU Gorenjske 

Janez Šolar.

Nagrajenca Ivan Hafner in Mana Veble Grum s predstavniki PZDU Gorenjske Metko Okršlar,
Janezom Šolarjem in Brankom Vodopivcem
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UTRINKI	S	SREČANJA	UPOKOJENCEV	GORENJSKE

UMRIMO	NA	NOGAH	NE	V	POSTELJI!
Besedilo in fotografije Zlata Ramovš

Dr. Mateja Kožuh Novak, predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije, je gornji zanosen in bojevit 
poziv namenila vsem udeležencem 21. srečanja upokojencev Gorenjske na Soriški planini in nam 
zadala pomembno nalogo: »Nalagam vam, da redno tedensko obiskujete poslance v njihovih krajevnih 
pisarnah v svojem kraju in se borite za svoje pravice! Le tako čez štiri leta ne bomo več volili tistega, ki 
bi delal proti starejšim v Sloveniji. Navsezadnje so poslanci tisti, ki ob najvažnejših odločitvah dvigujejo 
roke!«

Slavnostni govornik, predsednik državnega sveta 
mag. Blaž Kavčič je zatrdil, da si v državnem svetu 
prizadevajo doseči pozitivne spremembe za 
upokojence. Rešitev problemov vidi v dobri 
zakonodaji in sodelovanju med generacijami.
Novi predsednik Pokrajinske zveze DU Gorenjske 
Janez Sušnik je udeležencem predstavil svoje 
prednostne naloge. 
S kulturnim programom nas je razveseljevalo več 
nastopajočih, najbolj pa je upokojence pritegnil 
ansambel Ptujskih pet. Njihove pesmi so se slišale 
še naprej od Litostrojske koče, mimo katere so 
mnogi udeleženci napravili pohod in si s strmine na 
vrhu hriba ogledali še primorski del pokrajine.

Mnogi od udeležencev so bili na Soriški planini 
prvič in so si jo ogledali udobno kar s sedežnice. 
Tiste zadnje, ki smo peš hiteli z vrha, so že 
preganjale dežne kaplje. Te so pregnale plesalce 
v šotore in skoraj izpraznile prireditveni prostor. 
No, nekateri so pod velikimi šotori, dežniki in na 
plesišču še kar vztrajali kljub vse gostejšim dežnim 
kapljam.

Gorenjska v svojih 46. društvih upokojencev 
združuje 34000 članov, Soriška planina pa nas je 
gostila okoli 4000. Tega prvega šolskega dne so 
otroke v šolo spremili starši, babice in dedki pa smo 
imeli prosto, da smo se lahko družili s prijatelji.

Dr. Mateja Kožuh Novak, predsednica ZDUS
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UNIVERZA	ZA	TRETJE	ŽIVLJENJSKO	OBDOBJE

BORJANA	KOŽELJ,	DOBITNICA	SREBRNEGA	GRBA	OBČINE	ŠKOFJA	LOKA
Maruša Mohorič

Kmalu po upokojitvi, ko si še ni povsem oddahnila 
od ustaljenega vsakodnevnega šolskega ritma, se 
je navdušila nad idejo, da pri Društvu upokojencev 
v Škofji Loki organizira Univerzo za tretje življenjsko 
obdobje. Danes ve, da je bilo to potrebno in da 
je vredno. Tudi ocene so pozitivne, saj je za svoje 
sedemletno neumorno delo in vsa prizadevanja 
dobila javno nagrado. Župan občine Škofja Loka jo 
je odlikoval s srebrnim grbom občine, ki ga dobijo 
posamezniki in skupine ob praznovanju občinskega 
praznika.
Borjana Koželj, vodja Univerze za tretje življenjsko 
obdobje (U3) pri našem društvu, ima še mnogo 
idej, ki jih bo s pomočjo sodelavk in sodelavcev, 
predvsem pa s podporo svojega moža in družine, 
prav gotovo uresničila. Zdaj je ne omejuje niti 
urnik niti predpisani programi ali predstojnik. Na 
občinsko priznanje je zelo ponosna, saj si ni nikoli 
mislila, da bi ga lahko dobila. Vesela pa ga je bila 
predvsem zato, ker so pobudo dale njene kolegice. 
Srečna je, ker jo podpira toliko ljudi, predvsem pa so 
zadovoljni tudi domači.
Ko sva bili sošolki pri radio krožku, si napisala, 
da boš kandidirala za predsednico. Kaj bi najprej 
uredila, če bi bila županja?
► Zdi se mi, da smo z izbiro sedanjega župana imeli 
kar srečo. Sama bi vsekakor skušala v delo vključiti 
tudi ljudi v tretjem življenjskem obdobju, saj 
imajo veliko znanja in izkušenj. Lahko bi prispevali 
k izboljšanju na raznih področjih, na primer v 
prometu, urbanizmu ali v izobraževanju. Ni mi všeč, 
da se nas kar tako pušča ob strani, saj bo veliko 
znanja izpuhtelo, če ga ne bomo nadgrajevali. Po 
drugi strani pa bi bilo potrebno starejšim omogočiti 
brezplačno učenje računalništva, saj bi na ta način 
prišli do informacij in znanj ter bili bolj samostojni 
in manj odvisni.
Kaj bi bila prednostna naloga, če bi bila 
predsednica države?
► Odgovor bi bil zelo podoben. Zelo bi si 
prizadevala, da bi bilo izobraževanje odraslih in 
starejših tudi zakonsko urejeno. Nedvomno pa bi, 
glede na število upokojencev, ki se bo še 
povečevalo, vztrajala, da bi morali imeti svoje 
ministrstvo. Upokojenci opravimo ogromno 
prostovoljnega dela na številnih področjih, ki pa ni 
nikjer ovrednoteno.
Kdo je največja spodbuda za delo in v katerem 
času dneva se ti rojevajo ideje?

► Največja spodbuda so prav gotovo naši uspehi. 
Ko sem razmišljala o Čaju ob petih, nisem mislila, da 
bo zadeva tako uspešna, a zdaj se kar razvija in
nadaljuje. Ljudje prihajajo, zato bomo s tem 
nadaljevali. Spodbude dobim tudi pri 
ustanoviteljicah slovenske Univerze za tretje 
življenjsko obdobje, zlasti pri dr. Dušani Findeisen 
in dr. Ani Krajnc. Veliko idej se rodi ponoči, kadar ne 
morem spati, in tudi zjutraj, ko berem časopis. Kar 
nekaj listkov z opomniki stoji na raznih kupčkih po 
stanovanju in mož me občasno spomni, da bi jih 
bilo dobro pospraviti.
Kdo te podpira pri tvojem delovanju in kako?
► Zagotovo je to moj mož, čeprav je še v službi in 
zaradi dela dosti zdoma. Pred leti sem bila precej na 
tleh zaradi sinove bolezni, ki ni enostavna, in vedela 
sem, da mu lahko pomagam samo jaz. Takrat sem 
hotela nehati z delom pri univerzi in prav mož me 
je spodbudil ter mi dejal, da bom seveda zmogla 
oboje. Družim se s prijatelji, ki imajo podobne 
težave, pa sem izkoristila svoje sposobnosti ter 
izkušnje in smo ustanovili Društvo za pomoč 
odraslim osebam z Aspergerjevim sindromom. 
Ali si razmišljala, da bi napisala knjigo?
► Ne. Nerada se izpostavljam, saj nisem tako 
zgovorna, kot se zdi. Ko pa gre za našo univerzo, 

Borjani Koželj je plaketo podelil župan mag. Miha Ješe.

Fo
to

: N
. M

an
di

ć 
O

re
he

k



Mi o sebi - september 201116 Mi o sebi - september 2011 17

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/

► Povedati moram, da tedenskih radijskih oddaj 
nisem natančno spremljala, saj je sobota dan za 
družino. Zato sem bila prijetno presenečena, lahko 
rečem tudi ponosna, čeprav me je bilo na 
snemanju televizijske oddaje malce strah, saj sem 
bila tam izpostavljena. A ko gre za predstavitev 
upokojencev ali za prepoznavnost naše univerze, 
sem pripravljena na marsikaj.
Bi mogoče rada povedala kaj, o čemer te nisem 
vprašala?
► Res sem vesela, da sem dobila priložnost 
povedati nekaj o sebi. Mislim, da mora vsak človek 
pustiti za seboj neko sled, otroke, vnuke ali uspeh 
v službi. Zase menim, da sem nekaj dala svoji 
generaciji in tudi Škofji Loki. Če bi se zgodilo, da se 
ne bi mogla več ukvarjati z univerzo, bi delo 
nadaljevali drugi, saj je že zakoreninjena in to je 
dokaz, da je bila potrebna in da je Škofja Loka lahko 
ponosna na nas.
Vem, da je srečna, saj pravi, da je bilo njeno delo 
najbolj ustvarjalno in strokovno prav v zadnjih 
sedmih letih, za kar je dobila občinsko priznanje. 
Borjana, iskrene čestitke in bodi še dolgo 
ustvarjalna v dobro vseh nas!

ZAHVALA
Zadnjih sedem let je bilo zame in še za marsikoga 
okrog mene zelo ustvarjalnih. Izpeljali smo velik 
projekt »Univerza za tretje življenjsko obdobje«.
Sedaj to ni več projekt, ampak je naša stvarnost. 
Priznanje Srebrni grb občine Škofja Loka me je 

zelo razveselilo. 
Zahvaljujem se za vse čestitke in poudarjam, 

da je priznanje nam vsem, ki kakorkoli 
sodelujemo v U3. 

Brez vas priznanja ne bi bilo.
HVALA!

Borjana Koželj

DEJAVNO	STARANJE
Borjana Koželj

Evropska komisija je leto 2012 razglasila za 
»Leto dejavnega staranja in solidarnosti med 
generacijami«.
Kaj točno pomeni »dejavno staranje«?
To pomeni, da smo starejši zdravi in da sodelujemo 
v družbi. Za zdravo življenje skrbimo z zdravim 
načinom življenja in uporabimo vse, kar nam 
zdravstvo ponuja.
In kako sodelujemo v družbi? Že v družini imamo 

sem se v vsakem trenutku pripravljena razgovoriti 
in v javnosti predstaviti probleme in rešitve, čeprav 
imam tremo. Res pa je, da nikoli v življenju nisem 
toliko pisala kot zdaj. Rada berem strokovne knjige, 
zlasti tematiko o tretjem življenjskem obdobju, da si 
širim obzorje, in tudi kriminalki se ne odrečem.
Ali imaš neuresničene želje?
► Nimam želja, ki se niso uresničile. Če želja ne 
uresničiš takoj, jih malo kasneje. Mogoče je kakšna, 
za katero še ne vem. Če jo dobim, jo bom vsekakor 
uresničila.
Zaupaj nam še načrte za bodočnost in ideje, o 
katerih razmišljaš, saj verjetno niso skrivnost.
► Resnično si želim, da bi imeli v društvu več 
prostora. Rada bi videla, da bi imeli čitalnico, v kateri 
bi bile razstave knjig in kjer bi prirejali literarne 
večere ter gledali televizijo. Zelo si želim, da bi se 
čim več upokojencev zavedalo pomembnosti 
izobraževanja in bi se vključili v društvo in na 
univerzo ter bi si vsi skupaj prizadevali, da nas 
družba ne bi odrivala. Stalno se sprašujemo, kako bi 
pritegnili več moških in kaj bi morali ponuditi, da bi 
se vključili tudi oni. Res pa je, da je tudi v evropskem 
prostoru aktivnih več žensk.
Kako si sprejela dejstvo, da si bila upokojenka z 
največ glasovi v oddaji Heroji za vse čase Radia 
Slovenija na Valu 202 in med devetdesetimi 
predstavniki iz vse Slovenije povabljena na 
snemanje televizijske oddaje?

pomembno povezovalno vlogo in to tudi takrat, 
ko nam moči že popuščajo. Dokler pa imamo 
dovolj moči, se vključujemo v družbeno dogajanje 
v domačem in širšem okolju ter prispevamo svoje 
izkušnje, ki jih dopolnjujemo in nadgrajujemo z 
izobraževanjem.
Ne zaostajajmo, ampak pojdimo v korak z 
razvojem!
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VABILO
Vpis v programe novega študijskega leta bo potekal 

14., 15. in 16. septembra, od 10. do 12. ure, 
v prostorih Društva upokojencev na Partizanski 1 v Škofji Loki.

Za zamudnike bomo na razpolago še dva četrtka, 
22. in 29. septembra, od 10. do 12. ure.

 BODITE KORAK PRED DRUGIMI 
IN SI V NAŠI DRUŽBI POIŠČITE NOVA ZNANJA

Kaj	ponuja	univerza	za	tretje	življenjsko	
obdobje	v	novem	študijskem	letu?

Nekatere študijske vsebine so že znane. To so 
jezikovni študijski krožki, računalništvo, fotografija, 
urjenje spomina, bralni krožek, umetnost 
pripovedovanja, oblikovanje gline, klekljanje, 
sadjarstvo, zelenjavni vrt, zdravje in drugi. Uvajamo 
pa tudi nekaj novih vsebin, ki so predstavljene v 
nadaljevanju.

ZMANJŠAJMO	PADCE	V	STAROSTI, mentorica 
Mirjam Gartner
Mentorica je obiskovala tečaj na Inštitutu Antona 
Trstenjaka in naša prva skupina bo začela z delom 
že 20. septembra.
Člani krožka se bodo srečali desetkrat in vsi, ki bodo 
pridno sodelovali, bodo dobili priročnik. Moto tega 
krožka je:
NAREDIMO NEKAJ ZASE, DA BO NAŠA STAROST 
LEPA IN VARNA.

UNIVERZA	ZA	TRETJE	ŽIVLJENJSKO	OBDOBJE

ŠTUDIJSKO LETO 2011-2012
Nekateri naši študentje ste si organizirali prijetne 
študijske počitnice in pridobljeno znanje preverjali 
na potovanjih v tujini, drugi ste spoznavali 
domovino in odkrivali skrite kotičke, nekateri pa 
ste se veselili uspehov na svojem vrtu in sprehodih 
v bližnji okolici. Poleg tega ste obiskali našo 
Marinkino knjižnico pod krošnjami in jo predstavili 
svojim vnukom ter se z njimi družili. Drugi pa smo 
se veselili ob delu v naši knjižnici ter ob pripravah 
na novo študijsko leto. 
Po uspešnem izletu z vlakom v Novo Gorico smo 
pisali poročila in že razmišljali o programu za naprej, 
saj je pred nami že osmo študijsko leto. 
Seznam ponujenih študijskih krožkov stalno 
dopolnjujemo. Nekaj jih dodamo že med letom, 

če se ponudi priložnost in je med našimi člani 
dovolj zanimanja, nekaj pa jih na seznam vedno 
dodamo na začetku novega študijskega leta. Novo 
študijsko leto se uradno začne 1. oktobra, v resnici 
pa je delo na univerzi za tretje življenjsko obdobje 
proces, ki teče neprekinjeno. V poletnih mesecih 
se posvetimo delu v knjižnici, dorečemo program 
Čaja ob petih in se dogovorimo z gosti. Poleg tega 
razmišljamo o organizaciji in izpeljavi bralne značke, 
pripravimo vso potrebno dokumentacijo za vpis 
v novo študijsko leto ter se pogovorimo z novimi 
mentorji.
Tako smo v začetku septembra pripravljeni, da vas 
povabimo k vpisu.

BLAGODEJNOST	DOTIKA, mentorica Lea Mlakar 
Lea Mlakar pravi, da se 
sama težko predstavi. 
»Dan ima vsekakor 
premalo ur, da bi počela 
vse, kar si želim. Poleg 
masaže, ki je kraljica 
moje dejavnosti, me 
zanimajo še zdravilna 
zelišča, zdrava prehrana, 
čista narava, urejenost 
urbanega okolja in 
pristnost človeških odnosov, ki temeljijo na 
medsebojni pomoči. Vse to bodo teme naših 
srečanj.«
Dotik je najstarejša in najbolj pristna oblika 
človeškega sporazumevanja, vendar pa se v 
sodobni družbi ljudje nenehno ogibajo vsakršne 
telesne bližine. Zaradi spolne izkrivljenosti in 
čustvenega siromaštva spremlja vsak telesni stik, 
tudi objem, sumničavost in je velikokrat napačno 
razumljen. 
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Kadar se koga dotaknemo, da bi ga pomirili ali 
potolažili, ima takšen dotik veliko moči. 
Bistvo vseh vrst masaž je prav dotik, saj pomaga 
sprožiti zdravilno moč, ki je v vsakem človeku.
Masaža masirancu pomaga, da spoznava samega 
sebe in razvije možnost samozdravljenja. Maser 
masirancu pomaga, da se čim bolj sprosti in 
omogoči telesu, da začne pravilno delovati. 
V kitajski tradicionalni medicini velja, da se pri 
masaži prične energija gibati in pri tem se začno 
sproščati zastoji v njenem pretoku. Energija 
spodbuja delovanje organov in pripomore, da si 
masiranec pomaga sam, kar mu povrne življenjsko 
moč. Življenje posameznika je del življenjske 
energije, ki jo imajo vsa živa bitja in jo moramo 
zaradi tega razumeti kot neizpodbiten del 
univerzalne celostne energije.
Pomembno je, da se zavedamo, da je zdravje 
odvisno od nas samih in da moramo za naše telo 
skrbeti, kot da je svetišče našega jaza.

zanimali mistične stvari, jezik simbolov in značaji. 
Včasih je imel astrologa vsak kralj, potem pa je bila 
astrologija dolga leta preganjana in danes spet 
počasi pridobiva na veljavi. To je igra planetov, 
zodiakalnih znamenj in drugih pomembnih 
vidikov. Astrologija prav gotovo ni samo pisanje 
horoskopa v dnevnih časopisih, ampak je temeljita 
in zelo prodorna mejna znanost, ki odkriva tančico 
človekove usode in pokaže pot. Mentor Tadej Šink 
je v svoji predstavitvi zapisal: »Z astrologijo se 
ukvarjam že petnajst let. O tej zanimivi vedi boste 
izvedeli več, če se odločite za začetni tečaj klasične 
astrologije.«

Iz Društva vseživljenjsko učenje prihajata dve 
mentorici: 
Albina Belič je mentorica za področje zdravja in 
lepote in je upravni tehnik, vizažistka in modna 

UVOD	V	
ASTRONOMIJO, mentor 
Rok Vidmar 
»Astronomija me je že v 
osnovni šoli tako močno 
pritegnila, da je to opazil 
prof. Pavel Kunaver in mi 
ponudil, da mu pomagam 
pri javnih opazovanjih, ki 
so potekala v zvezdarni 
na ljubljanski gimnaziji na 

Šubičevi. Takrat so se mi začele razkrivati skrivnosti 
podajanja zanimivosti astronomije. 
Z astronomijo sem se ponovno srečal leta 2004 in 
od takrat sodelujem na vseh javnih opazovanjih in 
mladinskih raziskovalnih taborih, ki jih prireja naše 
astronomsko društvo ter predavam tako za naše kot 
tudi druga astronomska društva.«
Na srečanjih bodo slušatelji dobili pregled nad 
trenutnim stanjem naših astronomskih spoznanj. 
Obravnavali bodo naslednje teme: vesolje na 
hitro, velikost vesolja, svetloba, lunine mene, mrki, 
prehodi, prekritja, magnitude, koledarji, Merkur, 
Venera in Mars.

ASTROLOGIJA, Tadej Šink, 
honorarni astrolog
Neznan moški je nekoč 
napisal: »Če veš, si močnejši«. 
In ravno to je bistvo vsega, 
saj človeška radovednost ne 
pozna meja in od nekdaj so nas 

stilistka. Deluje 
na področju 
vseživljenjskega 
učenja o zdravju 
in lepoti. Naslov 
njenega krožka je 
NEVERBALNA	
KOMUNIKACIJA. 
Na srečanjih 
boste izvedeli, 
kaj je neverbalna 
komunikacija in kako vpliva na naše vključevanje 
v okolico in kako naša osebna urejenost vpliva na 
naše počutje. Poleg tega boste raziskovali, kakšne 
barve pristajajo posameznikom in kaj z njimi 
sporočamo okolici. Posvetili pa se bomo tudi negi 
rok in obraza ter ličenju zrele ženske.

interpretacije kulturne dediščine v povezavi s 
turizmom, izvajanja programov razvoja turizma in 
podeželja ter kreativne industrije. 
Kaj je kulturna dediščina? Zakaj ohranjati dediščino? 
Učenje o dediščini in spodbujanje kreativnosti, kaj 
je dober spominek, je le nekaj vprašanj iz vsebine 
tega študijskega krožka. 

KULTURNA	
DEDIŠČINA
Jana Vilman Proje 
je mentorica za 
interpretacijo kulturne 
dediščine. Po izobrazbi je 
akademska restavratorka 
in univ. dipl. inž. 
oblikovanja tekstilij in 
oblačil.
Deluje na področju 
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UNIVERZA	ZA	TRETJE	ŽIVLJENJSKO	OBDOBJE

VRTEC	OGRADILA	BODEM
Borjana Koželj  

Vrtec ogradila bodem, 
rožic nasadila bodem, 
vmes pa nagelj, rožmarin, 
da bom goljfala fante z njim.

V Škofji Loki živimo v tesnem stiku z naravo. 
Veliko naših članov ima košček narave pred 
svojimi vrati ali nekaj korakov stran. Da 
bi bilo njihovo vrtnarjenje uspešnejše, si 
želijo še več znanja o cvetju, grmovnicah, 
zelenjavi, sadju. Ker se v naši univerzi že 
ves čas trudimo uresničiti predloge naših 
članov, smo že leta 2006 k sodelovanju 
povabili ugledno vrtnarko, fotografinjo in 
maratonsko tekačico Ruth Podgornik Reš 
in izpeljali smo krožek s poudarkom na 
okrasnih grmovnicah in drugih zasaditvah s 
cvetjem.
Nekateri naši člani  izkoristijo vsako 
priložnost za tovrstno izobraževanje in 
med njimi je Sonja Dolinar, ki je o tem 
prvem krožku povedala: »Ruth nas je 
povabila v svojo vrtnarijo v Podvinu, kjer 
nam je nekatere rastline predstavila v živo.  
Čeprav smo videli veliko njenih čudovitih 
posnetkov, je cvetje v živo še veliko lepše. 
Prosili smo jo tudi za pomoč pri izdelavi 
načrta zasaditve male cvetlične grede pred 
prostori društva. Od občine smo dobili 
dovoljenje za zasaditev in nekaj brezplačnih 

sadik. Ruth nam je naročila, da moramo gredo dobro 
pripraviti in poskrbeti za nekaj velikih kamnov za okras. 
Od rastlin, ki smo jih zasadili po načrtu, jih je nekaj 
propadlo in smo jih že nadomestili z novimi, veliko pa se 
jih je obdržalo. Tajnica našega društva Cvetka Škopelja je 
občasno poskrbela tudi za lubje, da bi bilo manj plevela, 
a je kljub temu treba pleti. 
Ne vem, zakaj sem prevzela pobudo in občasno 
organiziram urejanje. Na pomoč mi včasih priskočijo 
članice krožka, ponudili so se tudi prijatelji pevci iz 
skupine Mavrica, v zadnjem času se dogovorim z Janjo 
Eržen, ki tudi rada dela na vrtu in zaenkrat kar sami 
opraviva vse, kar je potrebno.
Cvetlično gredo zelo rada urejam in veseli me, da jo 
mimoidoči opazijo in pohvalijo. Tudi rožice so nam 
hvaležne, da jih rešimo nadležnega plevela.«

ČAJ	OB	PETIH

Tudi v bodoče vas bomo vsak 
mesec povabili na čaj v Marinkino 
knjižnico. Lansko študijsko leto 
smo imeli vrsto zanimivih gostov 
in tudi letos bo tako. Že v oktobru 
nam bo predstavila svojo novo 
knjigo naša članica Minka Likar, v 
novembru pride na obisk Milena 
Miklavčič s svojo knjigo »Ženske«, 
v decembru pa se nam bo 
predstavil Pavel Alojz Florjančič, 
dobitnik zlatega grba občine 
Škofja Loka. 

KAKO	SE	NAŠA	UNIVERZA	FINANCIRA?

Poudariti moramo, da je v okviru naše univerze opravljenega zelo 
veliko prostovoljnega dela, vendar za delovanje in za izvedbo 
nekaterih projektov potrebujemo tudi denarna sredstva. Letos, kot 
tudi že nekaj let zapored, bodo naši študentje plačali prispevek za 
študijski krožek glede na obseg števila ur. Cena za 10 pedagoških 
ur je 29 evrov. 
Ker pa se je obseg naše dejavnosti zelo povečal, je upravni odbor 
sprejel odločitev, da bo letos prispevek za vpis 7 evrov.
Vsako leto prijavimo nekaj projektov na občinski razpis in dobimo 
nekaj sredstev za potrebe Marinkine knjižnice, glasila Mi o sebi, 
razstave v galeriji Hodnik in organizacijo prireditev ob kulturnem 
prazniku. Letos dobimo sredstva tudi z Ministrstva za javno upravo 
za pokrivanje stroškov v zvezi z izvedbo projekta Krepitev mreže 
nevladnih organizacij izobraževanja starejših.

Za vrtiček pred prostori našega društva zgledno 
skrbita Sonja Dolinar in Janja Eržen.
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BRALNA	ZNAČKA	V	ŠTUDIJSKEM	LETU	2011-2012
Marija Draškovič

Lansko	študijsko	leto	smo	v	Marinkini	knjižnici	povabili	naše	bralce,	da	preberejo	vsaj	pet	
priporočenih	knjig,	o	njih	zapišejo	kratko	vsebino	in	tako	osvojijo	bralno	značko.	Akcija	je	
uspela	in	ob	zaključku	tekmovanja	smo	v	goste	povabili	pisatelja	Ivana	Sivca,	ki	nas	je	seznanil	
s	svojimi	deli	in	se	pogovarjal	z	nami.	Takrat	smo	našim	zvestim	bralcem	podelili	priznanja	o	
doseženi		bralni	znački.	

S tekmovanjem bomo nadaljevali tudi v letošnjem 
študijskem letu. Pravila bodo podobna. Vsak 
tekmovalec bo napisal izjavo, s  katero se bo 
obvezal, da prebere vsaj pet knjig z našega 
seznama in o tem napiše nekaj vtisov. Seznam 
priporočenih knjig bo letos drugačen. Imeli bomo 
dva vodilna avtorja. Slovenski avtor bo pisatelj 
Tone Partljič, tuji pa finski pisatelj Arto Paasilinna. 
Poleg njunih del bomo vključili tudi nekaj del 
slovenskih klasikov, kakšen zanimiv biografski 
roman, knjigo ali dve iz naše bogate strokovne 
knjižnice in še kaj. 

Letos smo se odločili, da ponudimo tudi možnost 
tekmovanja za angleško bralno značko. Pravila 
tega tekmovanja bodo podobna. Vsak tekmovalec 
bo moral prebrati vsaj tri knjige v angleščini, ki jih 
imamo v naši knjižnici in o tem zapisati svoje vtise. 
Letos smo v knjižnici dobili tudi poenostavljene 
izdaje angleških avtorjev, tako da bo vsak 
tekmovalec lahko našel nekaj zase. 
Seznam priporočenih knjig bo tudi letos objavljen 
v prostorih naše knjižnice in na oglasnih mestih 
društva upokojencev. 
Vabljeni v bogati svet zgodb.  

KNJIŽNICA	POD	KROŠNJAMI
Marija Draškovič

Marinkina knjižnica se hitro razvija. Dobivamo 
vedno več novih knjig in se tudi povezujemo z 
drugimi knjižnicami. Letos smo postali člani sistema 
COBISS in upamo, da bo tudi to pripomoglo k 
prepoznavnosti knjižnice.

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

Letos poleti smo prostovoljci sklenili, da v poletnih 
mesecih izposojo knjig prenesemo na prosto, v 
senco pod krošnje. Pripravili smo zaboje s knjigami 
in revijami ter si izposodili nekaj miz. Običajno 
izposojo smo želeli popestriti z obiski babic ali 
dedkov z vnukinjami ali vnučki. Pripravili smo nekaj 
otroških knjig, papir za risanje, krede za risanje po 

asfaltu in nekaj žog. 
Julija nam je nagajalo vreme, tako da smo bili pod 
krošnjami le trikrat, avgusta pa kar petkrat. Posebej 
smo bili veseli obiskov otrok iz vrtca, ki so najprej 
poslušali pravljico naših pripovedovalk, nato pa 
so s pomočjo naših prostovoljk in vzgojiteljev pod 
krošnjami risali in se igrali. Tako je nastalo kar veliko 
risbic nadarjenih risarjev. 
Letošnja akcija Knjižnica pod krošnjami je bila prva 
in ugotovili smo, da jo moramo dopolniti. Vsekakor 
moramo naslednje leto naše malčke še večkrat 
pripeljati v knjižnico »babic in dedkov«.  
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NOVO V GALERIJI HODNIK
Besedilo in fotografija Zlata Ramovš 

25. avgusta smo pripravili drugi del razstave 
o prostovoljstvu v našem društvu z naslovom  
DRUŠTVO UPOKOJENCEV JE NAŠ DRUGI DOM.
Prvotna zamisel za razstavo se je večkrat 
spreminjala in dopolnjevala, a  nazadnje smo 
sklenili, da si člani našega društva zaslužite in 
spoznate vse, ki kakorkoli prostovoljno prispevamo 
k delu našega društva tudi zato, da boste vedeli, na 
koga se obrniti, kadar nas boste potrebovali. Zato je 
bilo potrebno najprej opraviti pregled nalog, ki jih v 
društvu opravljamo in popisati izvajalce teh nalog, 
podobno, kot smo pred mnogimi leti v delovnih 
organizacijah delali razvide del in nalog. Delo je bilo 
dolgotrajno in je zahtevalo veliko usklajevanja ter 
administrativnega dela. 
Še posebno zamudno je bilo zbiranje fotografij 
vseh  prostovoljcev. Nekateri niste hoteli imeti svoje 
slike na razstavi, največkrat zaradi skromnosti, pa 
tudi iz drugih osebnih razlogov. Nekateri so bili 
na dopustih, druge pa smo slikali na domu ali v 
društvu in tako smo zbrali večino fotografij. Kljub 
vsemu vse evidentirane prostovoljce predstavljamo 
vsaj s priimkom in imenom. Če smo po pomoti 
koga izpustili, se Vam opravičujemo in Vas prosimo, 
da nas o tem obvestite. Evidentirali Vas bomo in 
dopolnili naš seznam in razstavo.
Na vseh področjih delovanja društva smo našteli kar 
108 aktivnih prostovoljcev, od katerih trije še niso 
člani društva. Mnogi od nas prostovoljno opravljajo 
po več delovnih nalog, tudi do deset. Delavci v 
upravi, tisti z največ nalogami in stalnim »delovnim 
časom«, dobijo za svoje delo skromne denarne 
nagrade, drugim je to delo zagotovo v veselje, 
sicer nas ne bi bilo toliko. Prostovoljci s svojim 

delom dejansko »držimo gor« društvo, saj tako 
omogočamo, da se v naši sredini toliko dogaja in je 
naše društvo kot društvo dobre prakse prepoznano 
v celi slovenski srenji. Hvala vsem sodelavcem!      

ANEKDOTA
Zlata Ramovš

Kolega, ki je zbiral slike prostovoljcev s svojega 
»delovnega« področja, sem med kuhanjem 
kosila klicala zaradi dveh, za razstavo ne dovolj 
kvalitetnih slik. Prosila sem ga, naj poskusi 
dobiti novi, saj bi bilo zelo neprimerno, da 
bi prostovoljca predstavili na slikah, ki so po 
kvaliteti toliko slabše kot druge. Ni bil najbolj 
vesel, a je obljubil, da bo poskušal. 

Kmalu zatem je domov s kolesarjenja prišel mož 
in mi rekel: »Srečal sem kolega, ki mi je rekel: “Ti 
se tu preganjaš s kolesom, tačas pa tvoja žena 
po gmajnah preganja druge dedce!!!”« 
»???«
»Ja, je rekel, da z nobeno sliko nisi zadovoljna! 
Ko si ga klicala, je ravno gobe nabiral.«

In še informacija o naši naslednji razstavi 
amaterskih umetnikov: Sodelavec in fotograf 
Marjan Gantar je v poletnem času obiskal še 
preostale amaterske umetnike, ki so prijavljeni za 
naše tematske razstave, in naredil njihove portrete. 
Jeseni bomo nadaljevali z razstavami vaših del in 
običajno jih bomo povezali z drugimi prireditvami v 
društvu. 
Tako bomo 11. oktobra v Čaju ob petih gostili 
pisateljico Minko Likar s Hotavelj, ki nam bo  
predstavila svojo najnovejšo knjigo Mladost na 
preizkušnji. Pisateljica je tudi ena od amaterskih 
umetnic, ki se je prijavila na naš poziv za 
razstavljanje svojih izdelkov. Ob tej priložnosti bo 
razstavila tudi svoje raznolike aranžmaje iz naravnih 
materialov. 
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GLASBA

ŠE	BOMO	PELI
Marinka Logar

Počitnice so se končale in mi v zboru se že pripravljamo 
na nove izzive.
Preden gremo naprej, poglejmo, če smo nastopali, kot 
smo napovedali v zadnji številki.
3. junija smo imeli KONCERT PRIJATELJSTVA, na 
katerem smo zapeli skupaj z gostujočim MePZ 
»Vladimir Močan« iz Murske Sobote.
Goste smo povabili na kosilo in ogled cerkve v 
Crngrobu.
Na ogled mesta Škofja Loka jih je popeljala naša 
pevka Štefka Krmelj in ob 19. uri so z nami tudi zapeli, 
predvsem pomurske narodne pesmi. Po koncertu smo 
vse pogostili in ob klepetu vsi tudi zapeli. Nenadoma je 
basist iz Murske Sobote stopil na sredo kroga in rekel: 
»G´nes ste dokazali, ke ´mate düšo, lejku pridete k 
nam.«
Bili smo ponosni tudi zaradi pohvale Janeza Jocifa, med 
drugim zelo strogega ocenjevalca pevskih zborov, ki je 

KAJ	SMO	PELI	PRED	60	LETI?
Marinka Logar

V zadnji številki našega glasila sem objavila svojo najljubšo pesem, zdaj pa je na vrsti pesem, ki jo je 
največkrat zapel oče in zato mislim, da je bila njegova najljubša.
Po poklicu je bil krojač in cenjen daleč naokrog. Če povem še, da je med služenjem vojaškega roka šival 
uniforme za oficirje, potem veste, da je moral biti izredno natančen in sposoben.
Sedaj pa k slovenski narodni pesmici z naslovom Imam tri ljubice.

IMAM TRI LJUBICE

Imam tri ljubice, 
vse tri so zavbrne, 
vse tri so zavbrne,
vse tri bogate.  
Tulje, tulje tuljom, 
vse tri so zavbrne,
vse tri bogate.

Ena ima rinčico,  
druga koravde, 
tretja ima jankico
drobno na favde.  
Tulje, tulje, tuljom… 

Jaz se pa ženil bom,
kaj m´je početi?
K´tero teh ljubic treh
hočem si vzeti?
Tulje, tulje, tuljom…

Vzel bom pa le eno,
tisto ta mlajši,
le ona uboga me,
˙mam jo najrajši.
Tulje, tulje tuljom…

dejal, da smo naše pesmi izbrali tenkočutno in da 
pevci s svojimi glasovi presegamo upokojensko 
petje.
17. junija ob 16. uri smo peli na 11. SREČANJU 
GORENJSKIH IZGNANCEV 1941-1945, že 
dve uri kasneje pa smo na povabilo Društva 
upokojencev Žabnica, nastopali na njihovi 
proslavi ob 60. OBLETNICI DRUŠTVA.
Zadnji nastop smo imeli 19. junija na 42. taboru 
slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. 
28. septembra bomo peli v baziliki na Sveti gori.
Načrtujemo še koncert v Psihiatrični bolnici 
Begunje na Gorenjskem.
Konec oktobra pa bomo sodelovali na 
komemoraciji ZZB Škofja Loka.
Decembra bo sledil še božični koncert.
Za vse naše dosežke je zaslužna naša odlična 
zborovodkinja Nada Krajnčan.
Točne termine bomo posredovali, ko bodo znani.

Gostujoči MePZ »Vladimir Močan« iz Murske Sobote

Pojemo tudi v dežju.
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ZANIMIVE	OSEBNOSTI

DELAM,	KAR	RAD	DELAM,	IN	SEM	VEČINOMA	SREČEN
Maruša Mohorič

Spomladi je bila novica dneva, da so jamarji odkrili 
nadaljevanje zelo lepe jame na Jelovici, imenovane 
Konasnica, katero je že pred leti raziskoval Bojan 
Kofler. O možnosti, da se jama nadaljuje, je pisal v 
Loških razgledih. Marsikdo se sprašuje, kako je  to 
mogoče, saj naj bi bile jame samo na Krasu. A 
Slovenija je en sam kras, naše veliko bogastvo, in do 
sedaj je uradno registriranih že več kot deset tisoč 
jam.
Podzemlje je zelo poseben svet. To niso le stalaktiti 
in stalagmiti, osvetljeni hodniki in urejene poti za 
nas turiste, ki občudujemo neverjetne naravne 
stvaritve, ko nam ob pogledu nanje zastaja dih in se 
sprašujemo, kaj vse nam stvarnica lahko še ponudi. 
V jamah je tudi pestro življenje, o katerem zna 
marsikaj zanimivega povedati Bojan Kofler, ljubitelj 
in poznavalec jamskih hroščev. Bil je tako prijazen, 
da je za naše glasilo spregovoril o tem, povedal pa 
je še marsikaj drugega.
»Vsaka tretja žival na svetu je hrošč,« je povedal za 
začetek.
Bojan zbira jamske hrošče, ker so zanimivi, saj so se
prilagodili na najrazličnejše življenjske pogoje in 
hrano ter so zelo pestrih oblik in velikosti. Na 
ozemlju nekdanjega loškega gospostva je raziskal 
več kot 60 jam, brezen in rudnikov. Hrošče lovi 
tako, da v jami nastavi past z vabami in konzervirno 
tekočino, v katero pade hrošč in ga »počaka«. Na 
oglede hodi enkrat ali dvakrat na leto in hkrati  
nastavi vabe v več jamah. Do sedaj je našel 
dvanajst novih vrst jamskih hroščev, od katerih 
nekateri nosijo ime po njegovi ženi, nekateri pa po 
družinskem priimku. Najbolj je bil vesel hrošča, ki 
ga je odkril v opuščenem rudniku na Ratitovcu. V 
dvanajstih letih je našel le štiri njegove primerke, 
enega samca in tri samice. To je zelo redka žival, ki 
so jo poznavalci imenovali po najditelju Bojanu 
(Orotrechus koflerianus). 
Od leta 1982 vodi katalog omenjenega ozemlja, 
torej popis vseh najdenih jamskih hroščev. 
Rezultate objavlja v Loških razgledih, Železnih 
nitih in Žirovskem občasniku ter tudi v strokovnih 
publikacijah. V teh letih je uredil zbirko 40.000 
hroščev, katere hrani v 300 škatlah v svojem 
»svetišču«, ki sem ga imela priložnost videti. 
Neverjetno!
Zakaj jame, brezna, luknje in hrošči, odgovor je zelo 
preprost. Iz radovednosti izhajajo mnogi majhni in 
veliki rezultati. Ko so se kot otroci po hribih igrali 
kavboje in Indijance, so našli luknjo in so jo 
raziskovali. Ljubezen do narave, biologije, hroščev in 
jam je ostala ter še vedno zapolni precejšen del 
njegovega vsakdana. Z veliko hvaležnostjo se 

spomni na loške jamarje, ki so ga naučili osnovnih 
jamarskih veščin. Pravi, da je jama edina prava 
divjina, v kateri je možno najti nekaj novega.
Drugače je bil Bojan v mladosti zagret športnik in 
celo slovenski prvak v teku na 1500 m, v srednji šoli 
pa tudi brigadir - udarnik, na kar je zelo ponosen. 

Bojan Kofler z eno izmed svojih mnogih zbirk hroščev

Delovno dobo je preživel kot farmacevt v naši znani 
tovarni. Bil je slovenski inovator leta 2004 za 
antibiotik amoksiklav. Za svoje delo je prejel 
mnogo priznanj in je lastnik ali solastnik številnih 
slovenskih, evropskih in japonskih patentov, 
posebej pa je ponosen na dva ameriška patenta iz 
leta 2003, ki sta omogočila prodor tovarne zdravil 
Lek na ameriški trg.
Kljub temu da je »iznašel« precej koristnih receptov 
za mnoga zdravila, jih sam ne uporablja. Povedal mi 
je, da je za glavobol najbolje popiti veliko vode in  
bolečina bo skoraj zanesljivo popustila.
V jame hodi sam, a ima veliko podporo svoje žene, 
ki ga občasno pospremi, skupaj pa hodita v hribe.  
Rada se udeležita raznih planinskih pohodov, zaradi 
kondicije, za dušo in predvsem zaradi druženja z 
ljudmi, ki nosijo v sebi pozitivno energijo.
Poleg hroščev ima še kar nekaj konjičkov. Zanimiva 
je njegova zbirka kovancev z vsega sveta, zbirka 
školjk in polžev ter zbirka starih knjig, od katerih 
najstarejša datira v leto 1767. 
Dneve si zapolni z gledanjem športnih in 
naravoslovnih oddaj. Zanimajo ga zgodovina, 
arheologija, fotografiranje in veliko več.
Z ženo imata dva odrasla otroka, ki sta šla vsak po 
svoji poti. Nekaj Bojanovih genov pa je morda 
podedovala vnukinja, saj so tudi njej všeč hrošči 
in črvi, ki jih prinese v žepu in s ponosom pokaže 
dediju.
Bojan, zahvaljujem se ti za prijaznost in potrpljenje 
ter za zelo zanimivo in poučno dopoldne. Bodi 
uspešen in srečen tudi v prihodnje!
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MINKA	LIKAR,	PISATELJICA	IZPOD	BLEGOŠA
Meri Bozovičar

Veseli smo, da imamo med člani DU Škofja Loka tudi pisateljico, o kateri pišemo tudi na straneh našega 
glasila. Če redno spravljate vse številke, lahko še enkrat preberete odlomke iz njenih knjig v izredni št. 
glasila maja leta 2008, v glasilih št. 13/2010 in v št. 12 /2010, v katerih smo predstavili dve njeni knjigi 
Odmevi izpod Blegoša in Sopotnik v svojem avtu.
Tokrat boste spoznali tudi del njene življenjske, predvsem pa pisateljske poti.  

► Kadar se moram predstaviti, se malo za šalo, 
malo zares, najraje predstavim z anekdoto iz svoje 
prve knjige. Bila je najbolj všeč mojemu takratnemu 
mentorju prof. Janezu Dolencu. Starša sta me, 
staro komaj nekaj dni, zaupala botroma, da sta me 
nesla h krstu v oddaljeno farno cerkev. V naglici so 
pozabili povedati, kako naj me krstijo. Botra sta se 
odločila za ime Marija. Moja mama se je odločila, da 
bom Marinka. To očetu ni bilo všeč in je nasprotoval, 
češ, ali mora otrok že od rojstva nositi to »rinko.« 
Tako sem dobila ime Minka.
Sicer sem se rodila pred šestdesetimi leti v vasici 
Suša ob vznožju Blegoša. Ves čas živim v Poljanski 
dolini, zato obvladam le dva jezika, poljanščino, 
za katero pravim, da je univerzalni jezik in ga 
uporabljam tudi v javnosti, ter seveda slovenščino, 
ki mi dela preglavice, ko je treba besede in stavke 
napisati slovnično pravilno.
Za pisanje ste se navdušili že zelo zgodaj in vaše 
prve zgodbice so bile objavljene v Kmečkem 
glasu.
► Pisati sem začela v prvem razredu (ha, ha). Sicer 
pa je bil prvi vzgib res že v osnovni šoli, v sedmem 
razredu. Morali smo napisati spis o potresu v Skopju 
in moja zgodba je bila po mnenju naše tovarišice 
za slovenščino Cilke Jelovčan najboljša. Ker sem 
bila po osemletki nekaj zim doma, sem imela več 
časa za branje. Prebirala sem Anteno, v Kmečkem 
glasu je izhajala literarna priloga Pisana njiva. Pri 
šestnajstih letih sem v Kmečkem glasu objavila 
svojo prvo zgodbico in odtlej že petinštirideset let 
po malem še vedno sodelujem s tem tednikom.
Kako se knjiga tiska, ste se seznanili na svojem 
delovnem mestu. Začeli ste zapisovati vse 
anekdote, ki vam jih je povedal oče.
► Zadnja leta pred upokojitvijo sem bila zaposlena 
v tiskarni, kjer sem videla, kako se knjiga tiska. Sicer 
sem se priučila za sitotiskarko. Leta 2004 sem se 
upokojila, leto prej pa sem bila tudi na čakanju pred 
upokojitvijo. Tisti čas je bil zame nekaj posebnega. 
Ni mi bilo treba v službo in naenkrat sem imela 
vsak dan deset ur več zase, ker sem bila pripravnica 
za upokojenko. Če se je kaj porodilo, sem svoj čas, 

podnevi in ponoči, 
porabila za pisanje. 
Zapisovala sem si vse 
anekdote in prigode iz 
preteklosti in okolice. 
Večino mi jih je povedal 
moj oče. Ko je vse 
skupaj dozorelo in sem 
jih zbrala preko štiristo, 
sem se povezala s prof. 
Dolencem. Od ideje do 

uresničitve je minilo kar nekaj časa. Izbral je okrog 
sto anekdot, ki sem jih uredila po obdobjih. Takrat 
sem bila prepričana, da je to moje življenjsko delo. 
Pomislite, jaz bom izdala knjigo! Izšla je leta 2005 z 
naslovom Odmevi izpod Blegoša.
Kar nekaj časa je potrebno, da nastane knjiga. 
Koliko ga porabite vi in kdaj najlažje pišete?
► Do sedaj sem za vsako knjigo porabila tri 
leta. Pišem predvsem, kadar sem sama, da se 
lažje skoncentriram ali da se ne smodi krompir 
na štedilniku. Velikokrat delam tudi ponoči, 
predvsem v času stare lune, saj imam takrat največ 
energije, zamisli in idej. Napisano potem še dolgo 
popravljam, pilim in brišem.
Naslov vaše druge knjige je Sopotnik v svojem 
avtu. O čem govori?
► Knjiga je izšla leta 2008, ko sem že bila članica 
Univerze za tretje življenjsko obdobje pri Društvu 
upokojencev Škofja Loka in sem imela priložnost 
svoje delo predstaviti na Čaju ob petih. V tej knjigi, 
pri kateri je bila mentorica dr. Marija Stanovnik, 
so po razdelkih zbrane zgodbice od otroštva 
in pubertete do zrelih let, ki so bile večinoma 
objavljene v Kmečkem glasu do leta 2000.
Vaša tretja knjiga je Mladost na preizkušnji, ki 
se tudi tekoče bere. Jo boste pred izidom tudi 
predstavili?
► Bom, na Čaju ob petih oktobra v Marinkini 
knjižnici. Predstavila jo bom skupaj s svojima 
desnima rokama Marijo Draškovič in Nevenko 
Mandić Orehek.
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V	SPOMIN	
Marinka Logar

VENCESLAV	FOJKAR						1920	-	2011
  
V glasilu Mi o sebi smo se želeli pridružiti voščilom za BISERNO poroko (65. 
obletnico poroke) Venceslava in Francke Fojkar, ki sta jo praznovala letošnjo 
pomlad, vendar nas je prehitela tista zadnja ura, od koder ni vrnitve in ko 
nam ostane le žalost. Ostajajo le lepi spomini in na Slavka jih gotovo ne bo 
manjkalo.
Slavko  je bil vzoren in skrben mož ter oče, ki je rad vrtnaril in prepeval. 
Pel je  v cerkvenem pevskem zboru. Po upokojitvi 26. januarja leta 1976  
je postal član Društva upokojencev Škofja Loka, kjer se je takoj priključil 
pevcem moškega pevskega zbora in ostal član do  leta 1999, ko je zbor 
prenehal delovati. 
Potem se je posvetil vrtnarjenju, kasneje pa je hodil na sprehode, kjer smo 
ga veliko srečevali. Ko mu je opešalo srce, je ostal doma pri ženi, ki mu je 
skrbno in ljubeznivo stregla. Ko žena ni več zmogla vsega, ji je pomagala 
snaha Nežka, vse do 17. avgusta 2011, ko se je Slavko dokončno poslovil.

Niste samo pisateljica, igrate tudi v skečih. Kako 
nastajajo in kdo piše scenarije zanje?
► To je daljša zgodba. V naši skupini Poljanski veter 
smo sodelovali harmonikar, pevec, pevka in midve s 
Cilko. Za pravi nastop smo potrebovali nekaj več in 
zato sva s kolegico ustanovili duo MI - CI  ter začeli 
izvajati skeče. Zdi se mi, da imajo ljudje najraje 
kaj šaljivega. Tri besedila za skeče sem napisala 
sama, letošnjega pa Lucija Kavčič, vendar sva ga 
priredili po svoje. Nazadnje sva z njim nastopili na 
meddruštvenem pikniku upokojencev na Starem 
vrhu in na Prazniku žetve na Žirovskem vrhu.
Veliko se srečujeva na krožkih naše univerze za 
tretje življenjsko obdobje. Kaj vam to pomeni pri 
pisanju?

► Vsakega srečanja z novimi znankami in novimi 
prijateljicami na DU Škofja Loka se posebej veselim. 
Tu sem pridobila že veliko različnega znanja ter tudi 
novih idej in možnosti. Včasih se nehote zgodi tudi 
kaj zanimivega in zabavnega. Če si kakšno prigodo 
zapomnim, jo zapišem in uporabim v scenariju 
za novo zgodbo ali skeč. Zares sem vesela, da 
sem našla pot do loškega društva upokojencev in 
Univerze za tretje življenjsko obdobje, kjer je vodja 
Borjana Koželj vir energije in idej.

Tretjo knjigo Minke Likar Mladost na preizkušnji, 
lahko dobite in kupite v naši knjižnici ali  tajništvu 
društva. Ker je izdajatelj in založnik tega dela Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti občine Škofja Loka, 
jo lahko kupite tudi pri založniku (Marko Črtalič).

Nadaljevanje s prejšnje strani

Odlomek s strani 89.

»Saj si revica čisto ob pamet. Tega ti vendar ne 
morem dovoliti. Če že sama nimaš pameti, jo imam 
vsaj jaz!« Stoji sredi hiše in išče klobuk. Nikoli si ne 
zapomni, kje ga je zvečer odložil. »Da bi te v takem 
vremenu sredi noči pustil samo od doma? To bi bila 
gotova smrt, ti rečem. Gotova smrt,« ponovi, da je 
poudarek besed večji. »Le kaj si se vtaknila v ta ‘šiht’, 
zlomka!«

Odlomek s strani 138.

»Lemoj, kaj sprašuješ, kaj je narobe? Sedaj, ko si vse 
izgubila, si pa menda le zadovoljna!« odločno obrne 
svoj mrki obraz k steni, stran od nje.
»Kaj sem izgubila?« začudeno ponovi za njim. Tudi 
njene misli so precej počasne in zaspane.
»Kaj, kaj! Ne sprašuj tako neumno! Svoje dobro ime 
si izgubila! Mar ga ni bilo škoda zapraviti za takšno 
neumnost?«
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FLISOVA	POT

SLAVKO	FLIS,		PIONIR	TURIZMA	V	ŠKOFJI	LOKI
Meri Bozovičar

Ločani so že zelo zgodaj pokazali smisel za turizem, saj so se zavedali, da lepote Škofje Loke in lepo 
urejeno mestece lahko privabijo tujce, zlasti če iz njega zaveje duh po starinah. Mesto je edinstven 
spomenik in da bi privabili čim več domačih in tujih gostov, ki bi tu ostali več dni, so morali poskrbeti za 
nekaj, kar bo zanje zanimivo in privlačno.

Leta 1893 so Ločani dobili 
elektriko in zgradili vodovod 
ter kanalizacijo in tako je 
mesto postalo privlačnejše. 
Kmalu nato je bil iz Sorice 
v Škofjo Loko premeščen 
učitelj Slavko Flis, ki se je 
zavedal pomena loških 
naravnih lepot za razvoj 
turizma. Na njegovo pobudo 
je bilo leta 1897 ustanovljeno 
»Olepševalno društvo« z 

Kot priznanje prvemu buditelju turizma so dali 
Ločani njegovo ime vklesati v skalo na poti proti 
Kobili.
Slavko Flis je v Loki našel tudi svojo življenjsko 
sopotnico Ivanko Homan, vdovo Mazzini, trgovko 
in slaščičarko ter lastnico hiše na Mestnem trgu 33 
(sedaj DZS). Sedaj počiva na Mestnem pokopališču 
in le malokdo se ga spomni, postoji ob njegovem 
grobu in prižge svečko. Lepo bi bilo, če bi se ga 
Ločani večkrat spomnili in na njegov grob položili 
vsaj šopek poljskega cvetja.
To pisanje me je spodbudilo k razmišljanju, da 
bi tudi naše upokojensko društvo in Univerza za 
tretje življenjsko obdobje lahko pripomogla k 
boljšemu počutju in razvedrilu na »placu«. Imamo 

namenom, da bi mestu in njegovi okolici dali 
čim prijaznejšo podobo. Slavko Flis je za začetke 
turizma v Škofji Loki opravil toliko dela, da ga tudi 
vsa sedanja prizadevanja ne morejo prekositi. 
Urediti je dal sprehajalne poti od Grebenarja do 
Kobile, iz Vincarjev do Žegnanega studenčka in 
od tod na Stari grad ter s Starega gradu v Slepo 
dolino. Flisove poti so bile opremljene s klopmi in 
mizami, da bi se sprehajalci čim bolje počutili. Neki 
obilnejši hudomušen loški  študent je na sedež poti 
proti Grebenarju napisal takole: »Preljubi Slavko 
Flis, škoda, ker nis` b`lj široke klopi naridu, da b`se 
člov`k komot usedu.« Pod njegovim vodstvom je 
«Olepševalno društvo« zgradilo javno kopališče 
v Vincarjih. Na kopališču so bili moški in ženske 
strogo ločeni. Povprečna kopalna sezona je trajala 
od sredine junija do prve polovice septembra, ob 
ugodnem vremenu je bilo kopališče odprto vsak 
dan od osmih zjutraj do osmih zvečer.
Slavko Flis je skrbel tudi za turistično promocijo. V 
dunajskem časopisu Ilustrierter Wegveiser je objavil 
podatke o Loki in naslove gostiln s točnim številom 
postelj s cenami. V članku je poudaril tudi možnost 
izletov v okolico, v Poljansko in Selško dolino, k Sv. 
Katarini, na Osojnik, Tošč, Lubnik in Ratitovec ter 
v Crngrob in Strahlov grad s takratno muzejsko 
zbirko. Ne boste verjeli, da je Loka v tistem času 
imela hotel na Štemarjih, dvajset gostiln, dve 
slaščičarni, štiri kegljišča in balinišča, kavarno in 
pivovarno. Zelo privlačni so bili tržni dnevi na sejmu 
na »placu«, ki so s pisano robo, lončeno posodo in 
suho robo pritegnili trume obiskovalcev. Približno 
petinštirideset let, od leta 1870 pa do prve svetovne 
vojne, so bili Ločani pionirji turizma. Stari zlati časi! 

odličen pevski zbor VRELEC. Zakaj ne bi kdaj 
zapeli tudi na »placu« ? Usedli bi se na lepo urejen 
prostor pred Vahtnico, naročili kavico, čaj in pričeli 
prepevati. Mislim, da bi jim prisluhnili ne samo 
turisti, ampak bi se jim  pridružili tudi domačini.
Omenila bi še to. Zjutraj hodim na sprehod 
čez Vincarje do Grebenarja in vedno srečam 
upokojenko z vrečko v roki, ki pobira vse, kar ne 
sodi v naravo. To me je spodbudilo, da to počnem 
tudi jaz. Verjemite mi,  da je vrečka večkrat polna. Še 
veliko bomo morali storiti v naši lepi Pisani Loki, da 
bomo dosegli take rezultate, kot jih je Slavko Flis.
(Pri pisanju članka sem uporabila naslednje vire 
Loške razglede št. 2 /1955 in 15 /1968 ter Knjigo hiš 
v Škofji Loki Franceta Štukla.)

Flisov grob na Mestnem pokopališču v Škofji Loki
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BOGATO	KEGLJAŠKO	SEZONO	2010	/	2011	SMO	ZAKJUČILI	PR’	ANDRJONU
Ivan Hafner

Po že tradicionalni navadi smo se ob koncu 
kegljaške sezone, tokrat je bilo to v sredo, 15. junija, 
odpravili na pohod po loškem hribovju, ki smo ga 
zaključili na kmečkem turizmu Pr’ Andrjon. Ob 9. 
uri smo se odpravili izpred kegljišča, z Greblce pa 
odšli na nekajurni pohod. Peter Mravlja nas je vodil 
do koče prav na vrhu Starega vrha, nato pa po 
podaljšanih stezicah pod Mladim vrhom nazaj na 
Greblco. Na zaključek smo se preselili k Andrjonu.

Na začetku sem povedal nekaj zanimivosti sezone. 
13. klubskega prvenstva se je udeležilo rekordnih 
22 navdušencev, 13 kegljačev in 9 kegljačic. Prav 
vsi so svoje lanske rezultate izboljšali, kljub vse 
višjim letom in bolj ali manj dolgi kegljaški karieri!
Kolajne najboljšim smo podelili v treh kategorijah, 
enotni ženski, enotni moški kategoriji in posebej še 
v kategoriji moških nad 70 let. Pa poglejmo, komu 
sva s predsednikom Duićem obesila kolajne.
V ženski konkurenci je tudi letos zmagala 
Smiljana Oblak, ki je v 10 kolih podrla neverjetnih 
5249 kegljev. Srebro je osvojila Zdenka Gaber, ki 

je tudi prekoračila povprečje 500 kegljev, saj je 
podrla 5048 kegljev. Tretja je bila Cilka Remic, ki 
so ji zmanjkali le 3 keglji, saj je podrla 4997 kegljev. 
Sledijo jim Slavka Plestenjak, Milena Kužel, Marija 
Tolar, Majda Bogataj, ki je letos nastopila prvič, 
Tončka Dolinar in Katja Galof. 
V absolutni konkurenci moških je tako kot lani 
tudi letos ugnal vso konkurenco Vlado Podviz. 
Podrl je 5505 kegljev, kar je najboljši rezultat vseh 

Kolajne v starostni kategoriji nad 70 let, v kateri je 
že 6 kegljačev, so bile razdeljene takole: zlato Franc 
Žontar, srebrno Peter Mravlja in bronasto Stane 
Ferle. 
Vsi kegljači so prejeli tudi nekaj praktičnih nagrad, 
boljši več, slabši manj. Nagrade sem zbral pri (bolj 
domačih) sponzorjih.
Okusno kosilo, dobra kapljica, zavzete debate o 
kegljaški in drugi problematiki, pa igra prstometa 
na dvorišču in obvezno slikanje so poskrbeli, da 
nam je dan prehitro minil in smo se razpoloženi 
vrnili v svoje »baze«.

PRVENSTVO	GORENJSKE	V	KEGLJANJU	ZA	LETO	2011	JE	BILO	V	ŠKOFJI	LOKI
Ivan Hafner

Za organizacijo letošnjega prvenstva v kegljanju 
PZDU Gorenjske je bilo izbrano naše društvo. 
Priprav smo se lotili pravočasno in skrbno, zato 
so bili rezultati odlični tako z organizacijskega kot 
tudi s tekmovalnega vidika.
Tekmovanje je potekalo dva dni. Na odličnem 
4-steznem kegljišču v hali Poden so se 24. in 25. 

maja 2011 odvijali srditi in zanimivi boji.
Prijavilo se je kar 26 ekip, čeprav sta kasneje 
dve ekipi svoj nastop odpovedali in jih dejansko 
nastopilo 24, je bila udeležba vseeno rekordna.
V ekipnem delu je nastopilo 16 moških ekip. 
Naše DU je izkoristilo razpisne pogoje in je 
nastopilo z dvema ekipama, v konkurenci pa se je 
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dosedanjih prvenstev. Čestitamo! Franc 
Žontar-Nano, ki je bil največkrat klubski 
prvak, je bil drugi. Podrl je 5405 kegljev, 
največ doslej. Tik za njim je tretje mesto 
zasedel Peter Mravlja s svojim najboljšim 
dosedanjim povprečjem, 5400 podrtih 
kegljev. Presenetljivo četrto mesto je 
zasedel Ljubo Podpečan, ki je napredoval 
kar za 5 mest. Sledijo jim Tine Uršič, Jože 
Avguštin, Stane Gaber, Peter Zakotnik, Stane 
Ferle, Adi Kočar, Andrej Džordževič, Ivan 
Hafner in Jože Primožič.
Ne glede na doseženo mesto pa so prav vsi 
podrli nad 5000 kegljev, kar se do sedaj še 
ni zgodilo, zato si vsi zaslužijo čestitke.
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upoštevala le naša prva ekipa.
V izjemno močni konkurenci ekip, v katerih 
nastopajo še aktivni ligaški kegljači, so zmagali 
kegljači DU Tržič, ki so podrli kar 2140 kegljev. 
Naša prva ekipa je presenetljivo zasedla odlično 
drugo mesto, saj so podrli 2123 kegljev, le 17 
manj od zmagovalcev. V 
naši ekipi so nastopili 
Vlado Podviz, Franc 
Žontar, Peter Mravlja in 
Ljubo Podpečan, Stane 
Ferle pa je bil rezerva. 
K uspehu sta največ 
prispevala Vlado Podviz 
in Franc Žontar-Nano. Če 
Peter ne bi imel slabega 
dne, bi Ločani lahko celo 
zmagali! Tretje mesto 
so zasedli kegljači DU 
Kamnik, ki so veljali za 
glavne favorite. Čeprav 
so podrli še vedno izvrstnih 2112 kegljev, so bili 
kar malo razočarani. Naša druga ekipa, v kateri 
so kegljali Jože Avguštin, Tine Uršič, Stane Gaber, 
Peter Zakotnik in Adi Kočar kot rezerva, je bila, 
seveda izven konkurence, odlična četrta, takoj za 
dobitniki kolajn.

neizmerno srečen. Naš kegljač iz druge ekipe Jože 
Avguštin je bil s 554 podrtimi keglji četrti, Vlado 
Podviz pa šesti.
Moški del našega kegljaškega zastopstva je 
bil v celoti odličen in je povsem izpolnil naša 
pričakovanja. Čestitamo!

V ženski ekipni 
konkurenci 
je nastopilo 8 
ekip. Tudi v tej 
konkurenci so 
zmago odnesle 
kegljačice DU 
Tržič, ki so podrle 
2040 kegljev. 
Tesno za njimi so 
bile kegljačice DU 
Kamnik z  2034 
podrtimi keglji. 
V obeh ekipah 
nastopajo tudi 

še aktivne tekmovalke. Naše kegljačice so bile 
zelo dobre, saj so dosegle 1921 podrtih kegljev 
in osvojile odlično tretje mesto. Imele pa so tudi 
nekaj sreče, saj so na četrto mesto potisnile ekipo 
iz DU Železniki le za en sam kegelj.

Rezultati posameznikov iz ekipnih tekem so šteli 
tudi za posamično prvenstvo Gorenjske za leto 
2011. V napeti in do zadnjega meta negotovi 
borbi je zmagal naš odlični kegljač Franc 
Žontar-Nano, ki je podrl 562 kegljev, le enega 
več od drugo uvrščenega kegljača, še aktivnega 
tekmovalca, Franca Sajovca iz DU Tržič. Boštjan 
Vogelnik iz ekipe DU Radovljica je bil tretji s 559 
podrtimi keglji, kar je bilo izjemno, saj doslej še 
nikoli ni podrl 500 kegljev. Ker ga na razglasitvi ni 
bilo, sem mu kolajno izročil naslednji dan in bil je 
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Naša moška ekipa je bila presenetljivo druga. Naša ženska ekipa je bila 
odlična tretja.

V konkurenci 
posameznic so 
kolajne osvojile 
kegljačice-
tekmovalke.
Z odličnim 
rezultatom 546 
podrtih kegljev je 
zmagala Tržičanka 
Ema Zajc pred 
Štefko Flerin iz 
Kamnika, ki je prav 
tako podrla 546 
kegljev, a je imela 
slabše čiščenje. 
Tudi tretjeuvrščena, 
Jožica Vidic, je bila iz Kamnika, podrla pa je 538 
kegljev. Naši najboljši sta bili Cilka Remic, ki je 
podrla 510 kegljev in  je zasedla osmo mesto, 
ter Zdenka Gaber, ki je s 502 podrtima kegljema 
še ujela  deseto mesto. 
Prvenstvo, ki sem ga vodil podpisani, je potekalo 
brez vsakih zastojev, težav ali pritožb. Odlično mi 
je asistiral Mirko Arhar, ki je bil glavni sodnik in 
je tekoče računalniško podajal rezultate. Ti so bili 
ažurni tako na notranji tabli kot tudi na zunanjem 
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Z	JUNIJEM	SO	BILA	ZAKLJUČENA	VSA	PRVENSTVA	PZDU	GORENJSKE	
ZA	SEZONO	2010	-	2011						                                                                                                                                   
Ivan Hafner

V minuli sezoni je naše društvo nastopilo kar na 
desetih panogah od enajstih razpisanih za prvenstvo 
društev upokojencev Gorenjske.
Udeležili se nismo le sankaškega prvenstva. Kot 
otroci smo se sankali vsi, sedaj pa v Loki med 
starejšimi tega ni več. Lahko pa se motim. Če je med 
našimi člani kdo, ki bi se želel pomeriti v sankanju 
na sankaških tekmah Gorenjske, naj se mi javi in 
pogovorili se bomo.
O sedmih tekmovanjih, kjer smo večinoma nastopali 
zelo uspešno, smo v našem glasilu že poročali, sedaj 
pa še nekaj besed o preostalih panogah.
Prvenstvo v tenisu je organiziralo DU Radovljica. 
Tekmovanja so se odvijala 19. maja na igriščih v 
Radovljici in na Šobcu. Tekmovanja smo se udeležili 
le z moško ekipo, v kateri so sodelovali Vasilij 
Kosec, Jože Avguštin, Jože Ramovš in Savo Nikolič. 
Vsi so nastopili v najmlajši skupini, ki je bila tudi 
najštevilčnejša. Po medaljah niso posegali, so se pa 
srčno borili. Najboljši so bili tenisači DU Kranj.
Prvenstvo v šahu je organiziralo DU Domžale. 
Tekmovanja so potekala 17. maja ekipno in 24. maja 
posamično.
Našo ekipo šahistov so sestavljali Lojze Homan, Miha 

Šmid, Peter Kalan in Jože Drnovšek. V posamični 
konkurenci je Petra Kalana zamenjal Lojze Kalan, igral 
je pa tudi Dušan Amidžič. Na obeh tekmah je vodil 
ekipo Ferdo Pozvek.
Ob izredno močni konkurenci, v kateri nastopajo 
znani šahisti z visokim ratingom in mednarodnimi 
naslovi, naši šahisti niso mogli poseči po vidnejših 
uvrstitvah, so se pa vztrajno borili za vsako točko in 
opravičili nivo svojega ratinga. Po pričakovanju so 
zmagali domačini. 
Kolesarjenje  je bila zadnja disciplina, ki je bila na 
programu 10. junija 2011, organizator je bilo 
DU Kokrica. Kolesarjenje je edina panoga, ki ni 
tekmovalnega značaja, marveč je bolj skupinska 
rekreacijska vožnja po prijetnem zaledju Kranja. 
Kolesarskega srečanja s postankom za malico in 
oddih ter skupnim kosilom in druženjem v 
Kulturnem domu na Kokrici se je udeležila naša 
petčlanska ekipa, v kateri so bili Srečo Pirman, Roman 
Hartman, Mirko Pintar, Jožica Anžel in Jana Bešter. Na 
koncu so vsa društva prejela pisna priznanja. 
V bodoče bomo tudi v teh panogah skušali narediti 
korak naprej.

PRVENSTVO	V	BALINANJU	2011,	ŽENSKE	POSAMEZNO
Besedilo in fotografiji Veronika Hartman

Tisti, ki se pri DU Škofja Loka ukvarjajo s športom, 
vedo, da  aktivno deluje tudi ženski  balinarski 
krožek, ki ob ponedeljkih popoldne in ob torkih 
dopoldne trenira na balinišču Trata. Nekatere 
članice balinajo že 20 let in več, v zadnjih letih pa 
se je pridružilo tudi nekaj mlajših balinark. Treningi 
jim nudijo možnost prijetnega druženja in rekreacij, 

zelo rade pa se udeležujejo tudi občinskih in 
medobčinskih tekmovanj, s katerih so prinesle že 
več medalj.
Komisija za šport in rekreacijo pri DU Škofja Loka 
je izdelala nov pravilnik točkovanja, ki ne upošteva 
samo rezultatov ekip, temveč tudi rezultate 
posameznikov, tako da se na koncu sezone lahko 

Nadaljevanje s prejšnje strani

Franc Žontar -Nano je bil prvak 
med posamezniki.
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oglasnem mestu. Vsem sodelujočim 
ekipam sem že v nekaj dneh razposlal 
Bilten tekmovanja, najboljšim pa 
dodal še spominske fotografije. S svojo 
pomočjo je k uspešni organizaciji 
prispevalo vsaj še deset članov 
našega društva, vključno z našim 
predsednikom. Tudi ostale dejavnosti, 
kot dostava kvalitetne malice, 
otvoritev prvenstva, razglasitev 
ženskega in ob koncu še moškega dela 

prvenstva, so se odvijale 
nemoteno.
Udeleženci so tekmovanje 
pohvalili in se razšli 
zadovoljni, med njimi 
kegljači DU Tržič, ki so 
osvojili prehodni pokal 
skupnega zmagovalca. 
Prevzeli so ga od lanskega 
zmagovalca DU Kamnik.
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določi najboljšega športnika posameznika. Do sedaj je bilo 
balinanje uveljavljeno kot ekipni šport, seveda pa so v vsaki 
ekipi tudi zelo dobri in malo manj dobri posamezniki. Tako 
je Ivanka Prezelj, zelo dobra balinarka in organizatorka, 
predlagala, da tudi med balinarkami najdejo najboljšo 
balinarko za leto 2011. Idejo je zaupala Ivanu Brezniku, 
rekreativnemu članu balinarjev pri DU Škofja Loka, ki je 

STRELSKO	TEKMOVANJE	V	HRASTNIKU
Besedilo in fotografija Ivanka Prezelj

Na povabilo strelskega društva Hrastnik smo se julija 2011 
udeležili strelskega tekmovanja za Pokal 3. julij, ki je posvečen 
prazniku rudarjev in prazniku občine Hrastnik. Naša dekleta so 
bila v kategoriji nad 35 let zelo uspešna. Odlično prvo mesto je 
dosegla Francka Demšar, tretje Nevenka Mandić Orehek, peto 
Julija Jenko, šesto Ivanka Prezelj in sedmo Slavka Stanonik.
Prijazni gostitelji so se spet dobro pripravili in vsem 66 
tekmovalcem poklonili tudi praktična darila.
Zdaj se že pripravljamo na jesensko državno prvenstvo 
upokojencev, ki ga bo 22. septembra organiziralo DU Škofja Loka.

čas za tekmovanja, saj so takrat dopusti. A balinarke so se 
tekmovanja navdušeno udeležile. Udeležilo se jih je 15, 
samo Urška Bizjak, najmlajša po stažu se tekme ni udeležila, 
češ da ima še premalo izkušenj. Poudariti je treba, da so vse 
balinarke zelo resno pristopile k tekmovanju, saj tudi Ivan s 
svojo avtoriteto ni dovolil nobenega odstopanja od pravil 
balinanja.
Prvo in drugo soboto so bile kvalifikacije. To je bilo 
tekmovanje v skupinah, kjer je tekmovalo 15 balinark, ki 
so bile predhodno z žrebom razvrščene v štiri skupine. Iz 
vsake skupine sta se dve tekmovalki uvrstili v nadaljnje 
tekmovanje.
Tako je ostalo 8 tekmovalk, ki so se v soboto, 13. avgusta, 
pomerile v četrtfinalu, polfinalu in finalu. Rezultati 
tekmovanja pa so naslednji.

Absolutna zmagovalka je postala Antonija 
Dolinar in čestitamo ji za dobro igro. Drugo 
mesto je zasedla Smiljana Oblak, tretje pa je 
osvojila Ivanka Prezelj.
Od 4. do 8. mesta so se razvrstile Minka 
Ažbe, Majda Bernard, Marica Sorčan, Anica 
Košir, Nevenka Mandić Orehek.
Od 9. do 15. mesta pa so se razvrstile 
Alenka Zaletel, Katja Galof, Marija Sovinc, 
Veronika Hartman, Marica Jesenovec, 
Slavka  Stanonik in Ivanka Nardoni.
Na koncu so bile podeljene medalje za 
prva tri mesta, ki sta jih podelila Miro Duić, 
predsednik DU Škofja Loka in Ivan Hafner, 
predsednik Komisije za šport in rekreacijo 
pri DU Škofja Loka.

Hkrati so se s skromnim darilom spomnili 
tudi 60-obletnice uspešnega balinarskega 
delovanja Ivana Breznika. Čestitke je 
balinarkam izrekel tudi Bojan Buden, 
predsednik Balinarskega kluba Lokateks 
Trata in jih pogostil s kosilom.
Tekmovanje je uspelo in želimo si, da 
postane tradicionalno.

Mojca Rus z Vrhnike ter naši Francka 
Demšar Mesec  in Nevenka Mandić Orehek

Tončka Dolinar, 
balinarka leta 2011

znan po svojem 60-letnem 
delu na področju balinanja 
v Škofji Loki, Sloveniji in 
bivši Jugoslaviji. Ivan je takoj 
pristal, da »fejst puncam« 
brezplačno ponudi svojo 
pomoč in znanje. Pripravil je 
sistem poteka tekmovanja 
in prevzel žreb ter sojenje, 
Ivanka pa je poskrbela za 
vso ostalo organizacijo 
in usklajevanje. Takšno 
tekmovanje je potekalo 
prvič v zgodovini DU Škofja 
Loka, in sicer meseca julija 
in avgusta, kar ni najboljši 

Predsednik DU Miro Duić čestita Ivanu Brezniku 
ob 60. letnici balinarskega delovanja.
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GREMO	NA	POT

POHODNI	IZLETI	
»TA	LAŽJE	SKUPINE«	-	ob	torkih

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							september	-	december	2011

PLANINSKI	IZLETI	2011
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

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

29. september  Sveta gora – Vodice – Sveta gora
5. oktober    Bioterme – Mala Nedelja
26. oktober     Terme Topolšica
12. november    Martinovanje (sobota )

			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. 

HOTEL	REUMAL	V	FOJNICI
Že v prejšnji številki glasila Mi o sebi smo pisali o 
obisku in doživetjih predstavnikov PZDU v hotelu 
Reumal v Bosni, kjer po zelo ugodnih cenah 
poleg kopanja v njihovih termalnih vodah nudijo 
še številne zdravstvene storitve in masaže ter 
fitnes in druge športne aktivnosti. Že takrat smo 
se na lastno pobudo dogovorili, da tudi našim 
upokojencem prenesemo pozitivno mnenje in jim 
omogočimo obisk tega lepega turističnega kraja. 
Zato vam v nadaljevanju predstavljamo možnost Fo
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takšnega obiska z  osnovnimi podatki, ki so potrebni 
za morebitno prijavo. 
Če bi kdo od zainteresiranih želel opraviti dodatne 
zdravstvene preiskave, ki niso vključene v ceno, torej 
z doplačilom, nam lahko sporoči svoj elektronski 
naslov in poslali mu bomo cenik. Ta bo visel tudi 
na oglasni deski v društvu. Cene bodo zapisane v 
konvertibilnih markah KM in če znesek delimo z dve, 
dobimo ceno v evrih. Želje sporočite Cveti Škopelja 
ali Zlati Ramovš, da bomo rezervirali termin.
V času, ko naj bi obiskali Fojnico, je pokrajina 
prečudovita. Imeli bomo možnost izletov, nabiranja 
brusnic in gob ter še mnogo drugih aktivnosti na 

prostem. Vodstvo obljublja poseben, promocijski 
program. 
Obveščamo vas tudi, da bodo predstavniki hotela 
Reumal-Fojnica prisotni na Festivalu za tretje 
življenjsko obdobje v Cankarjevem domu, in sicer vse 
dni festivala, torej od 27. 9. do 29. 9. 2011. Tam bodo 
imeli stojnico s propagandnim materialom in bodo 
za informacije na voljo obiskovalcem. Predvidoma 
27. 9. v popoldanskem času naj bi imeli tudi enourno 
predstavitev zdravilišča. Točna ura in dvorana 
predstavitve bo razvidna v programski knjižici 
Festivala za tretje življenjsko obdobje.		

HOTEL

	 	 	
IZLET V BOSNO

PROGRAM ZA UPOKOJENCE (7 dni)
ODHOD: 14.10.2011

 CENA JE 230 € IN VKLJUČUJE :
polni	penzion,	storitve	po	programu,	prevoz,	TT,	zavarovanje

 VSEBINA	PROGRAMA
zdravniški	pregled

kontrolni	zdravniški	pregled	po	potrebi
dve terapiji po priporočilu zdravnika

plavanje	v	bazenu
trim	kabinet

organizirani	sprehodi	v	mestu	in	okolici	(vsak	drugi	dan)
vodenje	medicinske	dokumentacije	(karton	in	odpustno	pismo)

 NASTANITEV
1/2	sobe	(TV,	telefon,	dostop	do	spleta,	kopalnica)

 HRANA
trije	obroki	dnevno	(2-3	meniji)

možnost dietne prehrane

 OSTALO
Proti doplačilu po veljavnem ceniku Centra 

DIAGNOSTIČNE STORITVE: ergometrija, ultrazvočna diagnostika, holter monitoring, 
denzitometrija, RTG, EMNG, hematološko– biokemijski laboratorij, mikrobiološki laboratorij

SPECIALISTIČNI PREGLEDI: fiziater, urolog, ortoped, radiolog, mikrobiolog, kardiolog
WELLNESS  STORITVE

PRIJAVE:	Društvo upokojencev Škofja Loka	Partizanska c. 1 v Škofji Loki, do vključno
20.	septembra	2011	v času uradnih ur, ob prijavi obvezno plačilo akontacije v znesku 50,00 €

DODATNE	INFORMACIJE:	 Cveta Škopelja 040/226 667, Zlata Ramovš 041/971 327 
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PROJEKT	STAREJŠI	ZA	STAREJŠE

PIKNIK	UREDNIŠKEGA	ODBORA	PRI	IVANU	BEGUŠU
Nadja Podgoršek

V 15. številki našega glasila Mi o sebi sem objavila razgovor 
z gospodom Ivanom Begušem, lastnikom zelo obsežnega 
muzeja starih kmetijskih in drugih domačih orodij, pribora, 
pripomočkov in športnih artiklov, ki jih je njegova družina 
uporabljala pred sto leti in še prej. Ko se je leta 1990 upokojil, 
se je odločil, da bo te stare predmete zbral in jih uredil v 
zbirko. Ker so bile nad člankom navdušene tudi kolegice 
iz uredniškega odbora, sem g. Beguša poprosila, da bi nas 
popeljal na skupinski ogled njegovega muzeja. Ženske ne 
bi bile ženske, če ne bi želele združiti prijetnega s koristnim 
in tako smo z dovoljenjem gospoda Ivana in njegove žene 
Mihele  na njegovi domačiji organizirale tudi piknik.
Kot naročeno je bil četrtega julija čudovit sončen dan. 
Opremljene z vsem, kar je potrebno za piknik, smo se s 
štirimi avtomobili odpravile v Zgornje Danje. Za pomoč in 
družbo smo s seboj povabile tudi Cirila in Mirka. 
Moža sta se skupaj z gospodarjem Ivanom hitro lotila 
pečenja slastnih mesnin, ženske pa smo pripravile vse ostalo, 
tako da je bila pojedina prav hitro nared. Kot po navadi ob 
takih dogodkih je vsaka od nas prinesla s seboj tudi kakšno 
domače pecivo, namaz, sadje, vino, razne solate, nekaj 
različnih aperitivov in gostija je bila popolna. Ko smo se 
podkrepili z hrano in pijačo, smo si skuhali še kavico. O, kako 
se je prilegla. Potem smo si ogledali Ivanov muzej, ki je res 
nekaj neverjetnega. Hiša kot celota je tudi arhitekturno zelo 
zanimiva, razstavni eksponati so razporejeni od kleti vse do 
podstrešja. Celotna hiša je pravzaprav muzej. Vse je urejeno, 
čisto in smiselno razporejeno. Poleg kmetijskih strojev je tudi 
precej posode, mlini, vozovi, celo zelo star pisalni stroj, ki ga 
verjetno ne bi našli niti v najboljšem slovenskem muzeju 
in športni rekviziti, ki jih je Ivan lastnoročno izdeloval vse 
od fantovskih let dalje. V hiši je spalnica, ki je stara 103 leta. 
Ivan je za to ureditev porabil tisoče ur, da o denarju sploh 
ne govorimo. Vse to je treba nenehno vzdrževati, čistiti in 
negovati, kar je za Ivana in tudi Mihelo res nepredstavljivo 
delo. Tudi drugače se pri njiju zelo radi ustavljajo planinci 

in pohodniki, ki mimo njune domačije hodijo na 
Ratitovec.
Urednica Jelka in še nekaj kolegic so z nekaj 
besedami predstavile naše udejstvovanje in 
ustvarjalnost na Univerzi za 3. življenjsko obdobje, 
tako da sta se z našim delom in ustvarjanjem 
glasila seznanila tudi gostitelja. Potem je Mirko 

KAKO	VAM	PRI	PREPREČEVANJU	NASILJA	LAHKO	POMAGAJO	
STROKOVNE	INSTITUCIJE?
Nežka Fojkar, koordinatorica projekta

Starejši, mladi in vsi tisti vmes, smo skupaj dolžni 
uresničevati našo pravico do varnega življenja. 
Starejše osebe so zaradi mnogih starostnih težav 
še posebej ogrožena skupina, zato je prav, da smo 
seznanjeni, na katere strokovne institucije se v 
primeru doživljanja nasilja in drugih osebnih  stisk  
lahko obrnemo.
Kdaj in kako vam lahko pomaga policija?
Policija vam lahko pomaga vedno, kadar ste žrtev 
kaznivih dejanj, ki so zajeta v Kazenskem zakoniku 
ali če ste oškodovani na  drugačen način. Takoj po 
prijavi policija sproži postopek preiskave, kar pomeni, 

da zbira informacije in dokaze o kaznivem dejanju. 
Izvede pregon storilca in ga aretira, če je znan. Na 
vašo prošnjo vas bo pred storilcem po potrebi tudi 
ustrezno zaščitila. Policija o dogodku sestavi zapisnik, 
ki ga prijavitelj tudi podpiše. Nato osumljenca zasliši, 
napiše kazensko ovadbo ali poročilo ter celotno 
zadevo v nadaljnje ukrepanje pošlje državnemu 
tožilstvu.
Kdaj in kako vam lahko pomaga center za socialno 
delo?
Če ste žrtev nasilja ali v osebni socialni stiski, se 
lahko obrnete na najbližji center za socialno delo. 

iz avta »pričaral« harmoniko. Razpoloženje je 
doseglo vrhunec, družno smo peli slovenske 
domače pesmi in uživali v domačih dobrotah.
Piknik smo v veselem razpoloženju zaključili v 
poznih popoldanskih urah in gostitelju obljubili, 
da se bomo pri njem še kdaj oglasili na poti 
na Ratitovec. Naj izkoristim to priložnost, da z 
Ivanovim in Mihelinim dovoljenjem povabim 
planince in ljubitelje starin, da se na poti 
na Ratitovec oglasijo v Zgornjih Danjah 4, 
si ogledajo muzej in prijetno poklepetajo z 
gospodarjem, če je doma. Z ženo sicer živita v 
Podlubniku.
Še enkrat najlepša hvala gostiteljema za prelep 
dan, ki smo ga preživeli v njuni družbi. 

KJE	SO	NAŠI	ČLANI

Beguševa domačija v Zgornjih Danjah
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SREČANJA	POVEZUJEJO	IZGNANCE
Jožica Kovič 
 
17. junija 2011 je bilo v Škofji Loki 11. Srečanje gorenjskih izgnancev, ki ga je pripravil Odbor Društva 
izgnancev Škofja Loka. Srečanja so se udeležili izgnanci, njihovi svojci in prijatelji iz osmih gorenjskih 
društev izgnancev, ki so napolnili prireditveni šotor v bivši vojašnici v Škofji Loki.  Tako so se spomnili  
70. obletnice izgona Slovencev, 66. obletnice vrnitve izgnancev na izropane in porušene domove ter 20. 
obletnice delovanja Društva izgnancev Slovenije.  

Počaščeni smo bili, da smo lahko na srečanju 
pozdravili odlična gosta, prof. Ivico Žnidaršič, 
predsednico Društva izgnancev Slovenije, ki se ji 
zahvaljujemo za prizadevno in požrtvovalno delo, in 
mag. Franca Žnidaršiča, poslanca Državnega zbora, 
velikega borca za pravice izgnancev. 
Slavnostni govornik in pokrovitelj srečanja je bil 
župan občine Škofja Loka, mag. Miha Ješe. Poudaril 
je, da so današnji udeleženci zreli in preizkušeni 
ljudje, ki jih je okupator takrat večinoma še v otroških 
letih pregnal iz domovine. Mnogi med njimi so se 
rodili v tujini. Takšna srečanja so potrebna in treba 
je pisati in govoriti o njih, da bi tudi mladi razumeli 
bolečino ob izgubi varnega doma in izgubljenega 
otroštva. 
Član našega odbora DIS, Vinko Markelj je v svojem 
govoru osvetlil čas izgnanstva v Škofji Loki in 
delovanje KO DIS Škofja Loka. Predsednica DIS Ivica 
Žnidaršič in poslanec Franc Žnidaršič sta v svojem 
pozdravnem govoru opozorila na že izborjene 
pravice izgnancev, med drugim tudi na odškodnino 
za prisilno delo, ki ga je prejelo preko deset tisoč 
slovenskih izgnancev. Boriti se je treba tudi za 
povrnitev materialne vojne škode agresorjev. »Dokler 
bomo živi, bomo morali biti povezani, tudi zato, da 
nobeni vladi nikoli ne bi prišlo na misel, da nam bi 
vzela, kar smo si izborili«.  
Na srečanju smo se spomnili dolgoletnega, letos 
umrlega predsednika in ustanovnega člana Društva 
izgnancev Škofja Loka Andreja Franka, ki je bil do 

smrti predan svojemu društvu. Že lansko leto je 
pričel z organizacijo tega srečanja, a kruta smrt mu 
je preprečila, da bi nadaljeval z delom. Prav zato 
in v njegov spomin smo nadaljevali s pripravami 
za srečanje. Ni bilo lahko, toda s pomočjo dobrih 
in sposobnih ljudi smo izpeljali to prireditev. 
Predsednica DIS Ivica Žnidaršič je ženi pokojnega 
predsednika Andreja Franka, Mari Franko izročila 
posthumno priznanje.  
Vsem gostom in predsednikom Društev gorenjskih 
občin smo izročili spominska darila in se jim zahvalili 
za pomoč pri organizaciji srečanja. Zahvalili smo 
se tudi oblikovalcem kulturnega programa, ki so 
ga izvajali Mestni pihalni orkester Škofja Loka, 
MPZ Vrelec Društva upokojencev Škofja Loka, MPZ 
Korenine iz Sovodnja, trio Zaton, učenci glasbene 
šole Škofja Loka, dislociranega oddelka iz Žirov, in 
otroška folklorna skupina iz Železnikov. Za veselo 
razpoloženje pa je poskrbel ansambel Starman iz 
Stare Loke. 
Poslovili smo se s prepričanjem, da so taka srečanja 
potrebna, saj se grozote in trpljenje med drugo 
svetovno vojno ne sme pozabiti. 
Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na razstavo 
»Izgnani z domov 1941 – 1945«,  ki jo je pripravilo 
Muzejsko društvo Škofja Loka, uro pred pričetkom 
prireditve pa sta jo v prostorih Društva upokojencev 
Škofja Loka odprla župan občine Škofja Loka mag. 
Miha Ješe in direktorica Loškega muzeja Jana Mlakar.  
Razstava je bila od odprta do 23. junija 2011. 

Po  prvem razgovoru vas bodo usmerili na pristojni 
referat, ki ima usposobljenega koordinatorja prav za 
delo na področju nasilja. V poglobljenem razgovoru 
bodo spoznali vašo stisko, naredili zapisnik in z 
vašim dovoljenjem opravili tudi obisk na domu 
ter se pogovorili še z vsemi drugimi osebami, ki so 
povezane z vašo stisko. Center za socialno delo nudi 
pomoč tako žrtvi kot tudi povzročitelju nasilja, pri 
čemer je glavni cilj odprava neposredne ogroženosti 
in skrb za žrtvino varnost. To je možno doseči le  
prek reševanja socialnih in materialnih pogojev oz. 
z odpravo vzrokov in  okoliščin, v katerih prihaja do 
nasilja.
Kdaj in kako vam lahko pomagajo  v zdravstvenih 
ustanovah?
V zdravstvenih ustanovah vam bodo pomagali 
vedno, kadar potrebujete zdravstveno oskrbo ali 
kadar želite dokazati zdravstvene posledice nasilja. 
Nasilje povečuje tveganje za zdravstvene motnje in 
povzroča nepotrebno trpljenje. Osebni zdravnik ali 
zdravnik specialist vam bo pomagal vedno, ko boste 

žrtev fizičnega nasilja. Zaščitil vas bo tako, da bo o 
dogodku obvestil policijo in napisal izvid, na katerem 
bo razvidno, da imate poškodbo zaradi nasilja, kar je 
tudi materialni dokaz za nadaljnjo preiskavo. Vašim 
težavam na področju nasilja pa bo vedno prisluhnila 
tudi patronažna sestra, ki vas morda občasno obišče 
na domu. Ta bo o vaši težavi obvestila  osebnega 
zdravnika oz. center za socialno delo, ki vam bo nudil 
nadaljnjo strokovno pomoč.
Kdaj in kako vam lahko pomagajo nevladne 
organizacije?
Poleg opisanih institucij imamo tudi več  nevladnih 
organizacij s področja obravnave in zaščite pred 
nasiljem, ki v okviru svojih programov nudijo zaščito 
in psihosocialno pomoč žrtvam. To so razna društva 
za pomoč žrtvam, SOS telefoni, posvetovalnice  in 
drugi.
Če	ste	žrtev	nasilja,	lahko	vaše	težave	zaupate	
tudi	prostovoljkam	našega	projekta	Starejši	za	
starejše	in	z	vašim	soglasjem	bomo	poiskali	pot	
do	ustreznih	strokovnih	služb.




