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ODNOS DO STAROSTI
Jelka Mlakar

»Starejši v Sloveniji se čutimo odrinjene, nerazumljene in neupoštevane,« je izjavila predsednica Zveze
društev upokojencev Slovenije dr. Mateja Kožuh
Novak. Izrekla jo je na nedavnem festivalu za
tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Podaljšanje
življenjske dobe je eden največjih dosežkov 21.
stoletja, vendar pa ekonomskih posledic staranja
ne bi smeli prikazovati le kot strošek. Lani je
vlada sprejela strategijo varstva starejših do leta
2010, vendar so to bolj besede na papirju kot pa
pripravljenost posameznih ministrstev slediti ciljem
na področju dela, izobraževanja, zaposlovanja,
informiranja, znanosti in raziskovanja. Pri slovenskih
politikih in strokovnjakih poteka vseživljenjsko
učenje samo do upokojitve. Streha nad glavo, trije
obroki na dan, socialno in zdravstveno varstvo je
bilo dovolj nekoč, ne pa tudi danes. Kdor danes nima
dostopa do prostočasnih dejavnosti, izobraževanja
in dela, ostane na družbenem robu. Upokojitev je
samo javno naznanilo, da ne delamo več poklicnega
dela, vse ostale funkcije pa še ostajajo. Zelo
spodbuden je podatek, da smo Slovenci na področju
izobraževanja po 45. letu starosti na drugem mestu v
Evropi. Naložba v starejše je naložba v prihodnost, je
pomembno geslo, ki ga upoštevajo razvite evropske
države. V Sloveniji deluje 35 univerz za tretje
življenjsko obdobje, ena med njimi je tudi naša pri
Društvu upokojencev Škofja Loka. Z izobraževanjem,
prostovoljstvom in javnim delovanjem si prizadevajo
za tesnejše sodelovanje starejših v družbi. Odrasli
ljudje se učimo za konkretne cilje, saj še vedno velja,
da nikamor ne pridemo, če ne vemo, kam bi radi
prišli.
Za vse to pa je potrebna motivacija ali preprosto
želja. Kdor želja nima več, pa je kot jadro brez vetra,
mi pa to nočemo biti, kajne?
Vsem bralcem in zunanjim sodelavcem
se člani uredniškega
odbora našega glasila
zahvaljujemo za
dosedanje prijazno
sodelovanje.
Naj nam prihodnje leto
da moči za še tesnejši krog sodelovanja,
prijateljstva, pomoči in zaupanja.
Mi o sebi
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BESEDA PREDSEDNIKA DRUŠTVA UPOKOJENCEV
Marinka Mesec
Minilo je pol leta, odkar ste, gospod Duič,
predsednik Društva upokojencev Škofja Loka. Ali
ste v tem času že ugotovili pravo smer, kako voditi
naše društvo?
► Teh šest mesecev je minilo zelo hitro. V tem času
sem se trudil predvsem spoznati, kako društvo »diha«,
kakšno je njegovo poslanstvo in način delovanja, s čim
se vse ukvarja, kako je vpeto v upokojenski vsakdan,
katere so najpomembnejše zadeve pri delovanju
društva in kako finančno realizirati načrtovane
programe.
Kaj ste v tem času že uspeli urediti?
► V tem času sem se predvsem temeljito seznanil
s problematiko, s katero se društvo srečuje. V prvi
vrsti sem ugotovil, da finančno stanje društva ne
omogoča nekega posebnega in dodatnega razvoja
ob obstoječi strukturi in virih financiranja. Zato sem
takoj predlagal dvig članarine od 5,5 na 7 evrov
letno. Vsota je, resnici na ljubo še vedno simbolična,
vendarle pa bo to pomenilo nekaj več sredstev za
realizacijo začrtanih programov. Ob tem pa moram
dodati, da je v občini Škofja Loka še vedno veliko
upokojencev, ki še niso včlanjeni v naše društvo, zato
bo tudi ena mojih nalog pridobivanje novih članov.
Korak k temu cilju je že izdajanje upokojenskega
časopisa, ki bo beležil aktivnosti članov društva, za
katere se bo vedno našel prostor in čas. Da se o njih v
glasilu sliši in vidi, zelo prizadevno skrbijo članice in
sodelavci uredniškega odbora. Ne smemo dopustiti,
da bi ta aktivnost ugasnila.
V polnem zamahu je Univerza za tretje življenjsko
obdobje, ki jo zelo solidno in prizadevno vodi Borjana
Koželj.
V tem času sem spoznal tudi delovanje naših
planinskih, pohodniških, športnih, rekreacijskih,
pevskih in drugih dejavnosti v društvu, ki zelo dobro
delujejo. Žal je pri športnem delu z odhodom Julije
Jenko nastala velika vrzel, ki je še nismo uspeli
kvalitetno zapolniti in še vedno iščemo primerno
rešitev.
V najinem prvem pogovoru ob prevzemu funkcije
predsednika društva ste omenili eno od prioritetnih
nalog ureditev lastništva prostorov na Partizanski
ulici 1.
► Moj cilj je vsekakor, da bi v primernem času in na
vsak način poskušali priti do trajne rešitve lastništva
stavbe, kar bi nam omogočilo, da kot lastniki
preuredimo obstoječe prostore, ki bi nam omogočili
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razširitev naše dejavnosti in uvedbo še dodatnih
aktivnosti, ki zanimajo članstvo (npr. plesi).
Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje že
potekajo programi izobraževanja. Ali ste se vi že v
katerega vključili?
► V to izobraževanje se še nisem vključil v pravem
pomenu besede, saj sem bil do svojega formalnega
prihoda v upokojenske vrste (5.11.) še angažiran
na raznih področjih, ki pa jih v bodoče ne bo in
bom vsekakor izkoristil bogato ponudbo študijskih
krožkov v našem društvu. Začel bom z udeležbo na
mesečnih srečanjih - Čaj ob petih - do dodatnega
izobraževanja na področju računalništva, arhitekture,
zgodovine…
Ali ste že »preklopili« na upokojensko življenje?
► Moj prehod in preklop iz aktivnega v upokojensko
življenje ni bil trd pristanek, saj sem ostal aktiven,
vendar bo sedaj le več časa za temeljitejše in širše delo
v društvu in okrog njega. Ne bomo lenarili, dogodki
nas ne smejo prehitevati, uživajmo življenje!
Ker smo že na pragu novega leta, bi zagotovo želeli
povedati kaj lepega vsem upokojencem, članom
našega društva in tistim, ki se nam bodo pridružili
v letu 2008.
► Ob koncu leta želim s tega mesta v imenu društva
upokojencev vsem upokojenkam in upokojencem,
ki so naši člani kot tudi vsem ostalim, veliko lepih
trenutkov ob prihajajočih praznikih, v novem letu
pa vsem po vrsti predvsem veliko zdravja in sreče v
krogu najbližjih, družine in prijateljev. Želim si veliko
srečanj z njimi, da se bomo še bolje spoznali in lažje
sodelovali, pozivam pa tudi vse ostale naše stanovske
kolege, ki še niso naši člani, da se nam pridružijo.
Potrudili se bomo za vsakogar najti kaj zanimivega,
zato bo tudi naš program dela za naslednje obdobje
še širši, bogatejši in zanimivejši.

Na koncu kličem vsem upokojencem,

še na mnoga zdrava leta!

V imenu Društva upokojencev
Škofja Loka se županu
Igorju Drakslerju
zahvaljujemo za prispevek, ki nam ga je
namenil za sofinanciranje glasila.
Mi o sebi

SPOZNAJMO SE
NA OBISKU PRI TAJNICI CVETI ŠKOPELJA
Jelka Mlakar

CVETA JE TAJNICA PRI DRUŠTVU UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA OD LETA 2004 IN JE ENA TISTIH
PRIDNIH MRAVLJIC, KI JIH NAJDEŠ V DRUŠTVENIH PROSTORIH V ČASU URADNIH IN NEURADNIH
UR, POKLIČEŠ JO LAHKO TUDI PO TELEFONU.

Foto: Z. Ramovš

Kaj Vam to delo pomeni?
► Tajniško delo je zanimivo in pestro in šele ko ga
spoznaš, ugotoviš, da je tudi zelo zahtevno. Uradne
ure so sicer ob sredah in petkih, od 8.00 do 12.00,
vendar je to mnogo premalo za vsa dela, ki jih
opravljam, sploh pa ni časa za daljše pogovore z
našimi člani. Premalo je ljudi, ki bi prevzeli določena
dela. Na kadrovske težave je opozarjala že prejšnja
predsednica. V društvu sem poleg tajniških del počela že vse mogoče, od pomoči pri generalnem
čiščenju prostorov, hišniških in blagajniških opravil,
do turistične spremljevalke na izletih in nadomeščanja
predsednika v času njegove odsotnosti. Predsednik
mi je namreč dal pisno pooblastilo za nadomeščanje,
ker je zaradi obveznosti občasno še zadržan.
Kaj obsega tajniško
delo?
► Obseg dela je širok.
Med drugim zajema
različne evidence o
članstvu, med katerimi
je več kot tretjina
tudi članov vzajemne
samopomoči. Potem
so tu novi vpisi in
ažuriranje
evidenc,
priprava gradiva za
Tajnica Cveta
seje organov društva,
pisanje zapisnikov, skrb za izvajanje sklepov in druga
dela, ki so mi zaupana v skladu s pravili, splošnimi akti
sklepi organov DU. Sem sodi tudi koordinacija vseh
dejavnosti društva, komunikacija ter sodelovanje
z občinskimi organi, Centrom za socialno delo,
humanitarnimi in drugimi organizacijami, ki skrbijo
za starejše občane ter s poslovnimi partnerji in člani
društva.
Veliko dela je na področju izletništva, saj je treba že
pred začetkom novega koledarskega leta načtrovati
vse izlete: turistične, kopalne in nakupovalne. Poleg
tega moramo uskladiti še razne prireditve, srečanja,
pohode in planinske ture.
Vse evidence in prijave ter vplačila za izlete, razen za
pohode in planinske ture, se vodijo v tajništvu, v času
uradnih ur. Pred vsakim odhodom je treba najprej
Mi o sebi

pripraviti objavo, jo poslati na ustrezna mesta in
opraviti vse dogovore glede izvedbe posameznega
izleta. Zelo pomembno je, da dosežemo čim
ugodnejšo ceno.
Sem prav razumela, da za organizacijo planinskih
izletov in pohodov v celoti poskrbijo v planinski
sekciji?
► Da. Za organizacijo planinskih izletov in pohodov
poskrbijo Nežka Trampuš, Matevž Triler, pomaga pa
tudi Martina Eržen. Organizacija teh dejavnosti je
posebna, ker so vezane na vreme. Prijave največkrat
zbirajo po telefonu, plačila pa potekajo kar na
avtobusu.
V treh letih ste na tem delovnem mestu doživeli že
marsikaj. Bi to delo opustili?
► V bistvu to delo rada opravljam. Problem je v
glavnem v tem, da ga je mnogokrat preveč in vsega
v času uradnih ur ne morem postoriti. Vendar ne
razmišljam o tem, da bi tajniško mesto zapustila,
ker rada delam z ljudmi in se zavedam, da sem
prav tu spoznala mnogo ljudi in pridobila ogromno
uporabnih informacij. Bolj razmišljam o tem, kako
pridobiti nove sodelavce – prostovoljce, ki bi prevzeli
določene zadolžitve. Vedno bolj spoznavam, da so
ljudje pripravljeni pomagati, le poiskati jih ne znamo.
Dejstvo je, da nobeno društvo ne more delovati brez
prostovoljcev.
Morda marsikdo misli, da je tajniško delo dobro
plačano. Kakšna je resnica?
► Težko bi rekla, da je to plačano delo, še manj dobro
plačano delo. Gre za prostovoljno delo s simbolično
nagrado. Sicer pa mi največ pomeni osebno
zadovoljstvo, da delam nekaj koristnega, izmenjava
izkušenj in druženje.
Večkrat se zgodi, da imate v pisarni hkrati več
ljudi, telefon pa zvoni in ne utegnete takoj dvigniti
slušalke. Kakšne so reakcije?
► No, s tega vidika ni veliko pripomb ali pritožb,
vsaj vem ne zanje. Res pa je, da je v našem tajništvu
zelo pestro zlasti, kadar se izvajajo večje akcije. V
takšnih razmerah se počutim zelo neugodno, če ne
morem takoj ustreči strankam. Še bolj nemogoče je
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SPOZNAJMO SE
nadaljevanje s prejšnje strani

bilo pred leti, ko še nismo imeli dodatne pisarne za
blagajniško in finančno službo. Sedaj sva v pisarni
samo midva s predsednikom, pa še to velikokrat ne
zadošča, če imava telefon ali stranke oba naenkrat in
potem motiva drug drugega.
Vas kdaj obiščejo tudi inšpekcijske službe?
► Prav letos smo imeli inšpekcijski nadzor zaradi
anonimne prijave na račun organizacije izletov. Pri
pregledu niso opazili kršitev ali nepravilnosti, jaz
sem bila s tem obiskom celo zadovoljna, ker sem
razčistila mnogo stvari, o katerih sem prej dvomila,
če jih delamo prav.
Društvo upokojencev Škofja Loka je vključeno
v Zvezo društev upokojencev Slovenije in v
Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Gorenjske.
Kakšno je to sodelovanje?
► Z ZDUS in PZDU Gorenjske imamo kar veliko stikov,

poleg tega pa sodelujemo tudi z nepremičninskim
skladom Pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Slovenije. Od letošnjega leta sem članica upravnega
odbora Gorenjske pokrajinske zveze. Dolgo sem
pogrešala tesnejšo povezavo med društvi, zlasti
v tajniških in finančnih službah delamo bolj vsak
zase. Menim, da bi bilo tesnejše sodelovanje zelo
koristno.
Ker ste, gospa Cveta, pri viru informacij, me zanima,
ali ste vključeni tudi v študijske krožke Univerze za
tretje življenjsko obdobje?
► Kljub temu da mi že tajniška dela vzamejo
večino prostega časa, sem prejšnje leto obiskovala
vrtnarski krožek, ki je bil zelo zanimiv in sproščujoč.
Mnogo uporabnega znanja pa sem pridobila tudi
v aranžerskem krožku. Letos pa sem se vpisala v
krožek komuniciranja.

RADA IMAM LJUDI
Maruša Mohorič

Foto: arhiv

DELOVANJE DRUŠTEV TEMELJI NA ČLANSTVU IN ČLANARINI, KI SE OBIČAJNO PLAČA ENKRAT NA
LETO. NEKATERI UPOKOJENCI PLAČAJO ČLANARINO NA SEDEŽU DRUŠTVA V ŠKOFJI LOKI, ZA
NEKATERE PA POSKRBIJO POVERJENICE, KI ČLANE OBIŠČEJO NA DOMU.
Poverjenica Anica Ziherl iz Bodovelj je ena od njih. prinese skromno darilo in čestitko. Anica pove, da
Zadolžena je za Bodovlje, Zminec, Brode, Gabrk, so ljudje takih obiskov zelo veseli in večkrat opazi
Log, Na Logu, pa še za Spodnji trg in Poljansko cesto orošeno oko slavljenca, saj je malenkost ali prijazna
v Škofji Loki. Članarino pobira že štiri leta. Za delo beseda pomembnejša od bogatih daril.
jo je nagovorila Julija Jenko, s katero sta se spoznali
Rada pomaga. Dela
pri kegljanju. Zdaj tudi Anica nagovarja kolegice in
v Krajevni skupnosti
znanke, da bi prišle pomagat, ker nimamo dovolj
Zminec, išče sponzorje
poverjenikov.
za pevski zbor Vrelec, kjer
Pravi, da člane v bližini obišče kar peš, da se malo
tudi poje, za »ta velike
sprehodi. Ko je lepo vreme, se vozi s kolesom, v
praznike« poje tudi na
bolj oddaljene kraje pa z avtom. Pripravi načrt in
koru pri kapucinarjih,
dokumente, pa na pot.
za Karitasov srečelov
Nekateri člani so veseli, ko pride, saj to pomeni, da
prodaja srečke in nabira
jim ne bo treba hoditi »dol« (v Škofjo Loko), nekdo ji
dobitke. Ukvarja se tudi
pove, da je že plačal, včasih pa se zgodi, da koga išče
s športom: rada plava,
tudi dvakrat ali trikrat.
gre na plavalne izlete,
Občasno je kar malo razočarana, ko sliši pripombe,
vozi kolo, smuča in teče
zakaj bi plačeval članarino, saj ne hodim na izlete.
na smučeh. Pove, da so
Takrat razloži in pove, da članstvo prinaša ugodnosti
ji za darilo ob upokojitvi
pri nakupu kurilnega olja, pa popust pri vseh nakupih
šoferji kupili gorsko kolo.
Anica Ziherl
v Nami prvi in zadnji dan v mesecu, za člane je cenejši
Še danes ga ima.
tudi nakup v Sivki na Trati, v prihodnje pa bodo dobili Njen moto: Če delaš dobro, se ti dobro vrača; če delaš
slabo ali komu škodo, se pa tudi enkrat »povrne«.
brezplačno glasilo MI O SEBI.
Ko člani Društva upokojencev dopolnijo 80 ali 90 let, Pa še zaključna ugotovitev: Vsako društvo potrebuje
poverjenica slavljenca obišče v imenu društva in mu veliko Anic.
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GREMO NA POT
PROGRAM IZLETOV, PRIREDITEV IN AKCIJ
DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2008
št.

datum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

06.02.
05.03.
26.03.
07.05.
14.05.
21.05.
04.06.
15.06.
25.06.
26.06
02.07.
09.07.
16.07.
23.07.
30.07.
06.08.
13.08.
14.08.
20.08.
03.09.
04.09.
18.10.
11.11.
26.11.

dan
sreda
sreda
sreda
sreda
sreda
sreda
sreda
nedelja
sreda
četrtek
sreda
sreda
sreda
sreda
sreda
sreda
sreda
četrtek
sreda
sreda
četrtek
sobota
torek
sreda

aktivnost

opis						

kopalni izlet
kopalni izlet
prireditev
turistični izlet		
turist.-kopalni izlet
turistični izlet		
turistični izlet		
piknik			
turistični izlet		
prireditev		
turistični izlet		
kopalni izlet		
kopalni izlet		
kopalni izlet		
turistični izlet		
kopalni izlet		
kopalni izlet		
turistični izlet		
kopalni izlet		
turistični izlet		
prireditev		
družabni izlet		
prireditev		
nakupovalni izlet

Hotel Delfin, Izola
Hotel Delfin, Izola
Občni zbor DU
Šempeter v Savinjski dolini
Mozirski gaj - Topolšica
Gradec
Šentviška gora, Ponikve, Slap ob Idrijci
strelišče Crngrob
Idrija
Srečanje upokojencev Slovenije
Kulturna dediščina - Baška grapa
Debeli Rtič
Debeli Rtič
Debeli Rtič
Aviano - Piacavallo ( Italija )
Debeli Rtič
Debeli Rtič
Postonjska jama
Debeli Rtič
Hrastovlje - Soline
Srečanje upokojencev Gorenjske
Trgatev na Štajerskem
Martinovanje
Po Miklavža v Gorico

POZOR
V letu 2008 prvič uvajamo možnost skupinskega enotedenskega letovanja na morju in sicer v predsezoni
od 7. do 14. junija 2008 v hotelu (Starigrad - Paklenica).
Pohitite s prijavo, ker je število prostih mest omejeno. Vse informacije dobite v tajništvu društva.

Društvo upokojencev
predvidene termine
posameznih akcij lahko
spremeni, odpove ali
dopolni. Planinski in
pohodni izleti bodo
prilagojeni vremenskim
razmeram.
Mi o sebi

Koroška - splavarjenje

Foto: Z. Ramovš

Vsaka akcija je
objavljena: na oglasnih
deskah v društvu, Šolski
ulici in na stavbi pošte
pri avtobusni postaji
ter na radiu “Sora” in v
Gorenjskem glasu.
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GREMO NA POT
PLANINSKI IZLETI V LETU 2008

		

Datum
Opis
				
15.03. Grmada - Polhograjska gora
20.03. Čreta
03.04. Vrabče - Kras ( Ukmar )
17.04. Iški Vintgar - Krim - Podpeč
08.05. Trbovlje - Kum ( vlak )
22.05. Čemšeniška planina - Krvavica
05.06. Tamar - Ciprnik - Vitranc
19.06. Zatolmin - Javorca - izvir Tolminke
03.07. Raduha - Snežna jama
17.07. Planina Blato - Ogradi
31.07. Kanonir - Stegovni
14.08. Logarska dolina - Strelovec
28.08. Svinčja planina - Avstrija
11.09. Molička planina - planina Korošica
18.09. Gozd Martuljek - Srednji vrh - Vošca
25.09. Bovec - Javoršček
09.10. Krvavec - Kompotela - Dolge njive
23.10. Davča - Davški slapovi
06.11. Volaka - Leskovica - Škofi - Ermanovec
20.11. Neznano

Foto: J. Bogataj

Planinski izleti so ob četrtkih,
razen prvega izleta, ki bo v soboto.

PLAN POHODNI IZLETI V LETU 2008		
		
Pohodni izleti so vedno ob torkih.			

Datum
Opis
				
11.03. Godešič - tematska pot - II.del
01.04. Trška gora
22.04. Čebelarska pot - Srednja vas - Vinharje
06.05. Brežiška planinska pot
27.05. Koreno - Polhov gradec
10.06. Polževo - Muljava
24.06. Martinj vrh - III.del
19.08. Kobariška zgodovinska pot
09.09. Gorjanci
30.09. Grosuplje - Taborska jama
21.10. Šebrelje ali Šentviška gora
18.11. V neznano

Pohod v neznanao - Sorško polje
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Foto: I. Likar

Mi o sebi

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
ŠTUDIJSKO LETO SE JE ZAČELO
Borjana Koželj

PONOSNI SMO, DA SE V NAŠE ŠTUDIJSKE PROGRAME VKLJUČUJE VSE VEČ LJUDI, KI Z ŽELJO PO
IZOBRAŽEVANJU IN DRUŽENJU PRISPEVAJO K USPEHU UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Priprave na novo študijsko leto tečejo neprestano.
Že med tekočim letom zbiramo predloge, želje,
ideje... Spomladi oblikujemo ponudbo. Iščemo
mentorje, razmišljamo o vsebini vsakega novega
krožka, preverjamo termin, v katerem bo delo krožka
potekalo. V septembru objavimo razpis v lokalnem
časopisu Utrip, na radiu Sora, krajevna skupnost
nam brezplačno odstopi stojnico in prostor na
septembrskem sredinem sejmu v nekdanji vojašnici.
Vsak četrtek smo na razpolago med deseto in
dvanajsto uro v prostorih Društva upokojencev na
Partizanski ulici 1 v Škofji Loki. Vsakogar, ki ga zanima
izobraževanje, smo veseli in se potrudimo ugoditi
njegovim željam.
Letošnja jesen je bila še bolj intenzivna od prejšnje,
saj smo imeli veliko dela s pripravo prve številke
glasila Mi o sebi, z urejanjem Marinkine knjižnice in s
pripravami na Dan odprtih vrat.
Kot vsako leto, je tudi letos največ zanimanja za
jezikovne študijske krožke, saj teče delo v štirih
krožkih angleščine in dveh nemškega jezika.
Veliko zanimanje je za zgodovino Škofje Loke. Dve
študijski leti smo poslušali predavanja Franca Štukla,
posvetili smo se tudi kamnu v arhitekturi Škofje Loke
pod mentorstvom Pavla Florjančiča. Res pa je, da
so strokovnjaki s tega področja zelo obremenjeni z
delom in raziskovanjem. Svoja dognanja objavljajo v
Loških razgledih. Tako bomo naša mesečna srečanja
ob čaju letos posvetili zgodovini našega mesta
objavljeni v Loških razgledih.
Zelo obiskan je bil krožek Varovanje in ohranjanje
zdravja. K uspešnosti tega dela sta veliko prispevala
mentor dr.Tone Košir in animatorka Olga Bandelj.
V letošnjem letu ta krožek še ni zaživel. Vsa leta je
zanimanje za foto krožek. Rezultat tega izobraževanja
so uspešne razstave fotografij. Tudi
letos imamo v programu ta krožek
in upamo, da bo dovolj zanimanja.
Posebej smo veseli sodelovanja s
Petrom Hawlino, strokovnjakom s
področja rodoslovja. Tudi letošnjo
jesen je ta krožek uspešno zaključil
z delom. Preteklo študijsko leto so
bili zelo ustvarjalni člani radijskega
krožka, zato smo letos vsebine razširili
Mi o sebi

in jih oblikovali v krožek z naslovom Umetnost
komuniciranja. To znanje bi koristilo vsem, ki javno
nastopajo. Še z enim zelo obiskanim krožkom se
lahko pohvalimo, to je Urjenje spomina. Veseli nas,
da smo navezali tesnejše stike s Centrom slepih,
slabovidnih in starejših v Škofji Loki, kjer smo našli
delavno terapevtko Romano, ki nam bo, upamo,
večkrat posredovala svoje bogato znanje.
Poleg tega da ponujamo brezplačno sposojanje
knjig iz Marinkine knjižnice, skrbimo za širjenje
bralne kulture s krožkom Berimo z Manco ( Manca
Košir je svoje ime posodila programu teh krožkov),
pod vodstvom Nataše Kranjc.
V drugi polovici študijskega leta bomo ponudili
že razpisane programe, ki še niso začeli z delom:
Digitalna fotografija, Skrb za lastno zdravje (oboje
po preizkušenem programu) in plavanje, ki ga bomo
prvič organizirali v januarju. Tečaj bo obsegal petkrat
po dve uri v bazenu v Železnikih. Vodila ga bo športna
pedagoginja Nuša Krvina.
Zelo si želimo, da bi zaživela šola slikanja, saj imamo
odličen program in mentorico slikarko.
Prvič pa ponujamo izobraževalni program kulturni
mediator v sodelovanju z Loškim muzejem. To je
študij za prostovoljno delo v kulturi. Kulturni mediator
v muzeju ne nadomešča vodnika, ampak nadzoruje
muzejske razstavne prostore, obvešča obiskovalce
o muzeju in jih usmerja, na željo obiskovalcev jim
tudi razloži posamezne teme ali jih vodi po razstavi.
V Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani in v
Arhitekturnem muzeju je ta program že zaživel, nanj
pa se pripravljajo tudi v Mariboru in v Radovljici.
V sklopu mesečnih srečanj Čaj ob petih, bomo konec
januarja pripravili ponovoletno srečanje, s katerim
bomo počastili tudi slovenski kulturni praznik.
Za konec pa vabimo k sodelovanju nove mentorje
s programi, za katere menijo, da so za starejše
zanimivi.

Univerza za tretje življenjsko obdobje
telefon: 04 512 63 08
Uradne ure so ob četrtkih od 10. do 12. ure.
http://univerza-tri-du-skofjaloka.si
info@univerza-tri-du-skofjaloka.si
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
POMEN RAČUNALNIŠKEGA OPISMENJEVANJA
Borjana Koželj

PORUŠIMO ZAKORENINJENO RAMIŠLJANJE, DA SO NEKATERE STVARI REZERVIRANE ZA MLADE
pomočjo računalnika. Ministrstvo za javno upravo je
To razmišljanje je tako zakoreninjeno, da ga
sprejemajo tudi starejši sami. Kako zelo je to narobe! pripravilo več internetnih strani, preko katerih lahko
uredimo od doma tudi nekatere uradne zadeve:
Ko se kariera prevesi v drugo polovico in nisi
prometno dovoljenje, dobimo zemljiškoknjižni
več tako prožen, se tudi sam odrečeš nekaterim
izpisek, celo ustanovimo lahko s. p. - malo osebno
zahtevnejšim nalogam; saj to bodo naredili mladi,
podjetje.
jaz se tega ne morem naučiti, saj tega kmalu ne
bom več potreboval. Iščeš izgovore, bližnjice, prosiš Na internetu lahko brskamo in najdemo veliko
informacij o raznih temah: o športu, zdravju, beremo
nekoga, da to opravi zate ali ti vsaj vedno znova
novice, vremensko napoved... Lahko kupimo
priskoči na pomoč.
Vsi, ki smo v pokoju šele nekaj let, smo se že v službi avtobusno ali letalsko karto, rezerviramo hotel
kjerkoli na svetu, se seznanimo z voznim redom
srečali z računalnikom, a smo se ga skoraj vsi bali.
vlakov in avtobusov po vsem svetu. Internet je kot
Po upokojitvi smo si oddahnili - to mi pa končno ni
velika omara, v kateri najdemo tudi že pozabljene
potrebno.
stvari.
Pa je res tako? Kaj vse nam omogoča računalnik?
Vedno bolj spoznavamo, da je znanje računalništva Lahko poslušamo radio, gledamo televizijo, npr.
24ur.com, beremo Dnevnik, Večer, Direkt... številne
za starejše zelo pomembno, saj pomeni stik s
tuje časopise.
prijatelji, s katerimi si lahko dopisuješ vsak dan.
Če je sogovornik dosegljiv v istem trenutku, ko si
Za vse to in še več pa je potrebno znanje uporabe
sam za računalnikom, imaš lahko celo neposreden
računalnika in interneta, ki ga ponujamo v
stik. Da bi uredil bančne zadeve, ni več potreben
obisk banke, ampak vse potrebno urediš kar doma s našem računalniškem študijskem krožku.

ZAKAJ OBISKUJEM RAČUNALNIŠKI KROŽEK?
MARIJA S.: Želela sem si spoznati računalnik, da bi
ga lahko uporabljala, iskala informacije po internetu,
pisala pošto. Zelo sem zadovoljna, da sem se
odločila za ta tečaj.
MARUŠA M.: Na računalniškem tečaju sem že bila,
pa sem nekaj pozabila, nekaterih stvari pa nisem
osvojila. Včasih se zgodi, da dokumente shranim,
potem pa jih ne najdem. Sklenila sem, da bi rada
ostala med pismenimi ljudmi in da za neka nova
znanja še nisem prestara.
MARIJAN D.: Računalnik je doma, otroci nimajo
časa in volje, da bi se mudili z mano. Rad bi si
razširil obzorje, iskal in našel podatke ter naslove o
oldtimerjih, ker je to moj hobi.
MARIJA D.: Ta del življenja sem želela bolje spoznati,
pa tudi zaradi knjižnice, ki jo urejam pri Društvu
upokojencev. Zdaj so knjige vpisane v inventarni
knjigi, rada pa bi jih uredila še po avtorjih in stroki.
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METKA T.: Želela sem se seznaniti z internetom in
e-pošto, rada bi se pogovarjala. Želim se ukvarjati z
rodoslovjem – ustvariti družinsko drevo, zato sem se
vpisala tudi v krožek o rodoslovju. Zelo zanimivo je
oboje, računalništvo in rodoslovje.
JELKA M.: Vse kaže, da bo na moja stara leta postal
računalnik dober, predvsem pa koristen prijatelj.
Prav delo pri izdajanju glasila MI O SEBI je povod, da
sem se odločila za računalniški krožek. In ni mi žal.
Večina tretjeuniverznikov je izrazila željo, da se
srečamo na nadaljevalnem ali obnovitvenem tečaju,
z veseljem so povedali, da se računalnika ne »bojijo
več«.
KAPLJICE SMEHA ZA ZDRAVJE
Molitev seniorja
Daj mi senilnost da pozabim ljudi, ki jih nikoli
nisem maral, srečo da srečam tiste, ki jih imam
rad, in zdrave oči da jih razločim.
Mi o sebi

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
TEČAJ ZA RODOSLOVCE
Peter Hawlina

V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/08 JE UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE V ŠKOFJI LOKI ŽE
DRUGIČ UVRSTILA V SVOJ PROGRAM TEČAJ ZA RODOSLOVCE. JE TO ŠE EN DOKAZ ZA ZANIMANJE
LOČANOV ZA RAZISKOVANJE SVOJEGA POREKLA IN SORODSTVA? GOTOVO!

Rodoslovje

Foto: arhiv Hawlina

O priljubljenosti rodoslovja med prebivalci določenih
področij nimamo sicer možnosti podati konkretnih
meritev, manjkajo nam tudi primerljive kategorije.
Verjetno bi rodoslovno raziskanost nekega področja
v današnjih tehnoloških danostih najbolj natančno
izrazili s številom vseh rodoslovno dokumentiranih
oseb, ki so objavljene na spletu. Tu bi še bolje
ustrezal odstotek dokumentiranih merjenj s številom
prebivalstva tega področja. V tem skrajno sodobnem
smislu je Loka zagotovo vodilna v Sloveniji in
ravno tako gotovo to lahko trdimo v primerjavi z
marsikaterim področjem drugod po svetu. To trditev
je sicer težko dokazati, sklicujem se samo na svojo
razgledanost. Ni vam treba verjeti.

Nekoliko lažje bi loško rodoslovno pokritost
merili s preštevanjem oseb, ki so se nabrale tistim
rodoslovcem, ki si pri rodoslovnem delu pomagajo
z računalnikom. Tudi v tej kategoriji pripisujem Loki
vodilno mesto v Sloveniji. Kar verjemite!
Tečaj je trajal en mesec, dvakrat na teden, vsakič po
dve uri, skupaj torej 16 ur. Program je bil zastavljen
tako, da smo vsi začeli s praznim listom papirja.
Nekoliko smo delo olajšali z obrazcem, ki je imel
rubrike za vpis podatkov o prednikih. Prvi dve uri
smo namenili vpisovanju vsega tistega, kar o svojih
prednikih vemo sami in pri tem upoštevali priporočila.
Za domačo nalogo smo si naložili dopolnjevanje
začetega s tem, kar nam je dosegljivo po domačih
Mi o sebi

arhivih in po vedenju sorodnikov.
Čez dva dni smo se spet sestali in skupaj ugotavljali,
kako uspešni smo bili pri prvih nalogah. Prišli smo tako
daleč, da nadaljevati ni bilo mogoče brez uporabe
arhivskega gradiva. Predstavljeni so nam bili civilni in
cerkveni arhivi, zlasti tisti, ki so za rodoslovca najbolj
uporabni. Pripravili smo se za obisk Zgodovinskega
arhiva v Ljubljani in nato še ljubljanskega
nadškofijskega arhiva. Ob tem smo spoznali način
dela v arhivu in se prepričali, da raziskave v arhivu
niso samo za izkušene znanstvenike.
V nadaljevanju smo obiskali knjižnico Slovenskega
rodoslovnega društva, kjer je največ rodoslovne
literature. Več je nima nobena druga knjižnica, niti
NUK ne. Ogledali smo si tudi vzorčne rezultate
rodovniških prikazov in družinskih kronik ter
referenčnega gradiva. Prepričali smo se, da je tega
gradiva veliko in je najbolj uporabno tisto, ki je že v
računalniški obliki ali celo objavljeno na spletu.
Tretji teden smo nadaljevali s pridobivanjem
podatkov. Postavili smo si cilj, da vsakdo razišče
in dokumentira vsaj štiri generacije vseh svojih
prednikov. Ob tem smo spoznali prednosti dela z
računalnikom. Predstavljen je bil najbolj uporabljan
rodoslovni program, ki je preveden v slovenski
jezik, referenčne datoteke in drugi pripomočki.
Nekateri udeleženci so že kmalu odkrili sorodstvene
povezave z družinami, ki so jih pri svojem delu v
referenčno datoteko posredovali člani Slovenskega
rodoslovnega društva. Njihov začeti rodovnik je bil
bogato razširjen z že dokumentiranimi družinskimi
sklopi.
Precej zanimanja je bilo za poglavje o genetiki.
Omenjena so bila družinska srečanja in pisanje
družinskih kronik. Oboje je pogosto končni rezultat
rodoslovnih raziskav, čeprav smo morali sprejeti
tudi dejstvo, da se rodoslovne raziskave nikoli ne
končajo.
Končali pa smo tečaj. Za zaključek smo skušali
rezultate dela, ki smo ga opravili v tem mesecu,
predstaviti tudi na pregleden in kolikor mogoče
izviren način. V enem mesecu se še nismo uvrstili
med rekorderje, se pa še bomo.
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
ČAJ OB PETIH
Borjana Koželj

Katera tema bo povezovala letošnja srečanja?
► V preteklem študijskem letu smo se navadili, da
se enkrat mesečno –ob torkih – srečamo ob
čaju. Imeli smo zanimivo temo - otroško literaturo in
zanimive gostje, s katerimi smo se pogovarjali.
Kaj pa letos?
► Ko hitimo po opravkih skozi mestno jedro,
srečujemo ljudi, turiste, ki pozorno ogledujejo
zgodovinske znamenitosti, jih fotografirajo.
Prisluhneš njihovi govorici in ugotoviš, da so prišli
z različnih koncev sveta. Slava našega mesta sega
celo na Daljni vzhod, na Japonsko. Ohranjene
srednjeveške znamenitosti so pritegnile njihovo
pozornost in tu so, da si jih ogledajo in fotografije
shranijo v svoj album, da se bodo z njimi lahko

pohvalili prijateljem.
Kaj pa mi, domačini? Poznamo svoje mesto? Ga
znamo pokazati svojim obiskovalcem?
► Zgodovina Škofje Loke je temeljito raziskana, pa
zgodovinarji vedno znova odkrivajo nova dejstva.
Dokazi so skrbno shranjeni v muzeju, v knjižnicah, v
arhitekturi starega dela mesta.
Pred 70. leti je bilo ustanovljeno Muzejsko društvo
in mnogi njegovi člani so svoja zgodovinska odkritja
skrbno objavljali v Loških razgledih. Izšlo je že 57
številk. Imamo jih tudi v naši knjižnici. Zanima
nas, kaj vse se skriva v tej strokovni literaturi. Na
srečanjih ob čaju bomo prisluhnili nekaterim vidnim
članom Muzejskega društva, ki nam bodo vsakokrat
odstrli del daljne zgodovine našega mesta.

ŠTUDIJSKI KROŽEK SKRB ZA ZDRAVJE
Marinka Mesec

Ali ste pobudo, da je treba ljudi vedno
bolj ozavestiti in da tudi sami lahko
veliko storijo za svoje zdravje, dali
sami?
► Ne, pobuda ni bila moja. Zelo me
je pritegnila vsebina krožka skrb za
ohranjanje in varovanje zdravja, ki ga je
vodil mentor dr. Tone Košir. Udeleženke
in udeleženci so mi zaupali nalogo
vodje skupine, ker so ocenili, da bi
lahko s svojim znanjem in izkušnjami
nekaj dodala k samemu druženju. Imeli
smo šest semestrov, v katerih smo
se vsebinsko posvetili pomembnim
temam s področja zdravstva (holesterol,
ščitnica, tlak, prebava).
Koliko je bilo v šestih semestrih
delovanja udeležencev?
► Na začetku krožka nas je bilo šest, ob zaključku pa
že štirinajst. Poskrbeli pa smo tudi za druge dodatne
dejavnosti; obiskali smo gledališko predstavo, imeli
novoletno srečanje, se sprehodili okrog Blejskega
jezera in se družili ob kavi. Imeli smo zaključna
druženja, na katerih smo spoznavali običaje
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Zdravstveni krožek

Foto: O. Bandelj

ŽE V PREJŠNJI ŠTEVILKI NAŠEGA GLASILA SMO PISALI O SKUPINI ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA, KI JO
JE VODIL MENTOR DR. TONE KOŠIR. ZA SPODBUDO TISTIM, KI ŠE RAZMIŠLJATE O TEM, ALI BI SE V
TAK KROŽEK VPISALI, OBJAVLJAMO ŠE KRATEK POGOVOR Z ANIMATORKO OLGO BANDELJ.

domačega kraja dr. Toneta Koširja, lepote Volčjega
potoka in znamenitosti iz dela in življenja Jurija
Vege.
Posebnost skupine je bila ta, da so bila udeleženkam
in udeležencem za pridno sodelovanje in druženje
podeljena posebna priznanja, ki sem jih z veseljem in
skrbno pripravljala sama.
Mi o sebi

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
DOBRA DELA GOVORIJO ZA NAS
Borjana Koželj, vodja U3

DA, VENDAR SE JE POTREBNO PREDSTAVITI, ZATO SMO SE ODLOČILI ZA DAN ODPRTIH VRAT
predstavnikov
javnega
življenja
- župana in drugih. Naše delo je
zanimalo lokalne medije: radio
Sora in Utrip. Zelo smo se razveselili
obiskovalcev iz Loškega muzeja in
njihovega darila kompleta Loških
razgledov. Med nami je bila tudi Rajka
Bračun, koordinatorica izobraževalnih
programov pri Slovenski univerzi za
tretje življenjsko obdobje. Pohvalne
besede o uspešnih izobraževalnih
programih,
o
trudu
približati našim članom
knjigo z novo knjižnico in
o prvi številki glasila Mi o
sebi, so potrdilo, da smo
na pravi poti.
Da je dogajanje na
ta dan uspelo, se
želim zahvaliti vsem
sodelujočim: Mešanemu
pevskemu
zboru
Vrelec in zborovodkinji
Uredniški odbor ob izidu 1. številjke glasila
Nadi Krajnčan, njihovi
smo širši javnosti in ne le upokojencem, predstaviti
uspehe svojega dela - študija in razgrniti načrte.
Skrbelo nas je, ali bo zanimanje za naše delo, zato
smo posvetili veliko pozornosti obveščanju. Vabili
smo preko radijskih valov, plakatov in z osebnimi
vabili.
Veliko zanimanje nas je prijetno presenetilo. Razveselili smo se vsakega posameznika kot tudi

Delitev glasila

Mi o sebi

Foto: arhiv N. Podgoršek

Dan odprtih vrat - predstavitev glasila

Foto: N. Podgoršek

Foto: arhiv N. Podgoršek

V tednu vseživljenjskega učenja sodelujemo že tretje
leto: dvakrat smo se predstavili v soboto na Mestnem
trgu, kjer smo imeli stojnico. Razgrnili smo svoje
programe poleg vseh ostalih, ki ponujajo razne oblike
izobraževanja v Škofji Loki. Takrat sem bila skoraj za
vse sama, brez izkušenj, primanjkovalo je časa...
Letos je ta sobota prestavljena na naslednjo pomlad,
zato smo se odločili, da pripravimo Dan odprtih
vrat. In tokrat nisem bila več sama. Krog zagnanih
sodelavk in sodelavcev, ki je pripravljal ta dogodek,
je bil velik. Priprave so bile zahtevne, toda želeli

predsednici Marinki Logar, predsedniku našega
društva upokojencev Miru Duiču, Cvetki, Jelki,
Mariji za urejeno knjižnico, Nevenki, Nadji in Zlati za
čudovito razstavo o nastajanju glasila, Maruši, Marinki
Mesec, Jožici, Dragu in vsem, ki so pripravili prostor,
poskrbeli za prigrizek in požirek pijače, aranžerskemu
krožku za vse cvetlične aran-žmaje.
V takem ustvarjalnem vzdušju je delati užitek.
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
MARINKINA KNJIŽNICA
Marija Draškovič

podarilo vse številke Loških razgledov in še ostale
njihove publikacije. Oglasilo se je veliko prijaznih
posameznikov, ki želijo prispevati, da bo knjižnica
zaživela in bo imela knjižno zalogo, ki je primerna za
vsakogar, ne samo za upokojence. Veseli me tudi, da
je med podarjenimi knjigami veliko takih, ki se dobro
berejo in so primerne za bralce, ki jih najbolj pritegne
zanimiva zgodba. Zbiramo pa tudi nekatere revije.
Najprej je to Vzajemnost – glasilo Zveze društev
upokojencev Slovenije in Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, imamo tudi Sladkorno
bolezen – glasilo Zveze društev diabetikov Slovenije.
V predprostoru Društva upokojencev Škofja Loka pa
je na voljo tudi Gorenjski glas in Delo. Knjige so na
policah razvrščene v tri velike skupine: strokovne,
leposlovje slovenskih avtorjev in leposlovje tujih
avtorjev. Vse so vpisane v inventarno knjigo in
pripravljene za izposojo. Čaka pa nas še veliko delo,
da jih bomo v računalniku razvrstili v abecednoFoto:B. Koželj imenski in strokovni katalog.

Na prireditvi Dan odprtih vrat Univerze za tretje
življenjsko obdobje, ki je bila v četrtek, 18.10.2007, v
prostorih Društva upokojencev Škofja Loka, je vodja
univerze Borjana Koželj odprla tudi knjižnico, ki se
imenuje po Marinki Gartner iz Železnikov. Prvi koraki
pri ustanavljanju knjižnice so storjeni.

Za knjižnico skrbi Marija Draškovič

Na policah imamo že čez 500 knjig. Od teh je
več kot tretjina strokovnih, okoli 90 je leposlovja
slovenskih avtorjev, ostale pa so leposlovne tujih
avtorjev. Večino knjig so nam podarili posamezniki,
pa tudi ustanove. Največ smo jih dobili od Marinke
Gartner, Muzejsko društvo Škofja Loka nam je

Knjige in drugo gradivo so na razpolago
v klubskih prostorih Društva upokojencev Škofja
Loka ob četrtkih od 11. do 12. ure in ob petkih od
11. in 12.ure. Člani društva si jih lahko izposojajo
brezplačno, ostali pa se morajo vanj vpisati.

Društvo upokojencev Škofja Loka
Univerza za tretje življenjsko obdobje
V sodelovanju z Loškim muzejem pripravljamo nov
program:

Za dodatne informacije pokličite na
Univerzo za tretje življenjsko obdobje
vsak četrtek, od 10. do 12. ure
tel. 04 512 63 08.
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Foto: Z. Ramovš

PROSTOVOLJNI MEDIATOR V KULTURI
Pridružite se nam:
če Vas zanima zgodovina Škofje Loke,
če o zgodovini našega mesta veste že veliko in bi
radi izvedeli še več in
če bi svoje znanje želeli posredovati drugim.

Mi o sebi

GLASBA
ZGODILO SE JE NEKAJ LEPEGA
Marinka Logar

Naša zborovodkinja Nada Krajnčan
je v avgustu prejela vabilo Zveze
društev upokojencev Slovenije na
državno srečanje pevskih zborov
društev upokojencev 2007, ki bo
potekalo v okviru Festivala za tretje
življenjsko obdobje 1. oktobra v
Linhartovi dvorani Cankarjevega
doma v Ljubljani.
Časa za premislek je imela en mesec.
Odločila se je, da popelje na to
prireditev naš MePZ VRELEC združen
z MPZ Peter Lipar pri DU Kranj.
Kakšna čast! Bili smo navdušeni in
takoj smo začeli z vajami. Petnajst
dni smo imeli vaje vsak zase, pred
nastopom pa so se nam pridružili v
Škofji Loki še pevci iz Kranja.
Prvega oktobra smo se z avtobusom
odpeljali do Cankarjevega doma.
Nastopili smo peti po vrsti. Brez
vaje zborov ne spustijo na oder.

bomo zapeli. Zaupala nam je, da so dekleta čakala prav naš zbor
z željo, da zapojemo njihovi sodelavki, ki je tisti dan praznovala
rojstni dan. Kar brez vaje je dekletu v čast zadonela pesem Dve
beli brezi:
Dve beli brezi, zelen gaj,
na skriti jasi cvetni maj!
Telo drhteče, v duši raj,
v očeh ljubezni vroč sijaj!
Dve beli brezi, v senci gaj,
besedic malo, glas sijaj,
poljub njen vdan in moj nazaj,
zvestobe spev za vekomaj!
Pesem je zazvenela tako mogočno, da nam je ploskala vsa avla.
Ko smo v restavraciji sedeli pri mizah, je moj pogled večkrat ušel
k sosednji mizi, kjer je sedela zborovodkinja Nada Krajnčan in
z zanimanjem sem opazovala njen obraz - obraz, ki je odseval
notranje zadovoljstvo in ponos nad njenimi pevci. Izžarevala je
prav poseben notranji nasmeh. Bila sem srečna.

Nastop v Cankarjevem domu v Ljubljani

Pred nastopom smo vadili kar v
garderobi in tam tudi počakali na
vrsto. Po nastopu smo poslušali še
ostale zbore in uživali ob njihovem
petju. Po koncu prireditve smo bili
povabljeni na pozno kosilo in ko smo
se zbrali v avli, sta k zborovodkinji
pristopili dve dekleti od osebja CD.
Naša zborovodkinja se je obrnila, nas
poklicala in z roko dala znamenje, da
Mi o sebi

Foto: arhiv M. Debeljak

En teden po nastopu pa je prispela pošta z zahvalo in priznanjem
za lep nastop.
»Iskreno smo vam hvaležni za čudovito odpeti pesmi ter za vso
vedrino in pozitivno energijo, ki ste jo izžarevali publiki. Druženje
ob prepevanju in glasbi nedvomno človeka plemeniti, kot je
večkrat ponovila simpatična voditeljica prireditve. Prav gotovo ste
s svojim energije polnim nastopom koga od številnih poslušalcev
prepričali, da si bo poiskal pevsko druščino in si obogatil življenje.«
No, pa naj še kdo kaj reče! Zadovoljni smo na celi črti – hvala
naši zborovodkinji, ki nam to omogoča.
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GLASBA
POGOVOR Z DIRIGENTKO NADO KRAJNČAN
Marinka Logar

LETA 1991 JE PREJELA VELIKO PREŠERNOVO PLAKETO MESTA KRANJA ZA DELO ZBOROVODKINJE IN
GLASBENE PEDAGOGINJE, LETA 2001 PA GALLUSOVO PRIZNANJE ZA USPEŠNOST NA GLASBENEM
PODROČJU.
Kdaj ste začutili, da bo glasba vaša življenjska za izboljšanje in iz tega rasteta zbor in zborovodja.
spremljevalka?
Koliko zborov vodite in kakšne?
► Odkar se zavedam. Izviram iz kraja, kjer je bilo ► Trenutno vodim štiri zbore, dva moška in dva
veliko glasbe in petja, od koder izhaja tudi veliko mešana zbora.
znanih glasbenikov.
So vam zbori enako prijetni ali z nekaterimi lažje
Kaj ste počeli v času šolanja in kaj ste dosegli?
sodelujete?
► Glasbeno sem se izobraževala in hkrati poučevala ► Vsi so enako prijetni, vendar ima vsak nekaj
petje in klavir v šoli. Dokončala sem glasbeno šolo svojega, edinstvenega.
in pridobila naziv glasbeni pedagog. Ustvarila sem si
Zakaj ste sprejeli vodenje pevskega zbora
tudi družino. Imam štiri otroke in vsi so glasbeniki.
upokojencev v Škofji Loki?
Kako je potekala vaša
► Bil mi je izziv, ker je številčno velik zbor z manjšim
poklicna pot glasbenega
delom moških pevcev, zato sem jih postavila v sredino.
pedagoga?
Tako je zbor glasovno bolj izenačen in harmoničen.
► V glasbeni šoli sem učila
Kdaj vam je bilo v vaši poklicni karieri najlepše in
klavir in vodila pevske zbore
kdaj najtežje?
učencev na osnovni šoli.
► Vsak najmanjši uspeh je veliko veselje. V resnici je
Vodenje
zborov
izven
pa tako, da zborovodja pričakuje največ od sebe in
šole ste prevzeli šele po
ne toliko od pevcev. Kdaj mi je bilo najtežje?
upokojitvi. Zakaj?
Bom kar citirala Milo Kačič, ki se je s svojimi besedami
► Pravi umetniki se nikoli močno dotaknila moje duše: “Ni življenje, kar nas
ne upokojijo, kajti glasba je druži in ni smrt, kar nas loči, so vezi močnejše, brez
umetnost, ki nas spremlja pomena zanje so razdalje, kraj in čas.” To je tolažba
do konca življenja. Tako čuti ob boleči izgubi pevca.
Foto: arhiv N. Krajnčan tudi slikar, pisatelj, pesnik, Za konec pogovora pa me zanima, gospa Nada
igralec…
Moje bogastvo je, da imam v sebi veliko glasbe in Krajnčan, kakšne načrte imate z našim MePZ
to moram širiti med ljudi, ker čutim, da moram to Vrelec?
► Načrti nastajajo na vsaki vaji in po vsakem
spraviti iz sebe, da si naredim prostor še za več.
Zborovodja ni nikoli zadovoljen, vedno išče še nekaj nastopu.

PETJE NAS BO ZDRUŽEVALO TUDI V PRIHODNJEM LETU
Mešani pevski zbor Vrelec pod vodstvom Nade Krajnčan načrtuje v prihodnjem letu naslednje prireditve.
- Dva koncerta v januarju, ki sta bila načrtovana že za december, vendar sta odpadla
zaradi zasedenosti dvorane. 12.1. bo božično-novoletni koncert v cerkvi Sv. Jurija
v Stari Loki; 18.1. pa bo letni koncert v Osnovni šoli Ivana Groharja.
- Ob koncu januarja bodo zapeli še na ponovoletnem srečanju, ki ga bo organizirala
Univerza za tretje življenjsko obdobje v počastitev slovenskega kulturnega praznika.
- Februarja bodo organizirali pustovanje »Na Nam«.
- Marca bodo s petjem popestrili redni letni občni zbor Društva upokojencev Škofja Loka.Aprila oziroma maja bodo sodelovali na reviji pevskih zborov.
- Nastopili bodo tudi v Ormožu, Begunjah, Zbiljskem gaju in še kje.
- Junija se bodo udeležili tradicionalnega srečanja pevskih zborov Slovenije v Šentvidu pri Stični.
- V novembru ali decembru pa bodo izvedli že standardni letni koncert.
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Mi o sebi

GLASBA
OBUJAMO STARO LJUDSKO PESEM
Mana Veble Grum

Pesmi sta poučni in blagozvočni za naša ušesa in se ju ni težko naučiti.
Že kot petletna otroka sva s starejšo sestro lepo prepevali »cingu, cingu
lingu lingu, tam v hladni senčici,« in na dvorišču učili tudi sosedovi
deklici. Nenadoma se skozi odprto okno pokaže glava sosedove
mame in zakriči: »Ivica, Silva, takoj gor! Tako pohujšljivih pesmi pa že
ne bosta peli!« Oni dve sta odšli, jaz pa sem premišljajoče obsedela; le
kaj je tako pohujšljivo, cingu, cingu lingu lingu, tam v hladni senčici!

OB BLEJSKEM JEZERU
Živela je ena deklica,
ob Blejskem jezeru na sprehod šla.
Usedla se je pod drevo
in si je mislila tako:
»Oh, da b`lo še enkrat
cingu, cingu lingu lingu
tam v hladni senčici«
Po poti pride lovec mlad,
se usede deklici na srčno plat.
Pogleda milo ji v oči
in ji takole govori:
»Al` bi ti hotela
cingu, cingu lingu lingu
tam v hladni senčici?«
Mu deklica odgovori,
kar mora bit` se naj zgodi!
Pol sta pa začela
cingu, cingu lingu lingu
tam v hladni senčici.
Za eden knof od tvojih hlač
bi dala jaz, kar imam pač;
sam`da b`lo še enkrat
cingu, cingu lingu lingu
tam v hladni senčici.

PESEM O NARCISAH NA GOLICI
Pred mnogimi davnimi tisoč sto leti,
naš stvarnik mogočni je hotel imeti,
natančne podatke vseh svojih stvari
in slišati želje sveh svojih ljudi.
Na svet, ki takrat je prav grešno izgledal,
poslal komisijo in ji zapovedal;
naj svojo nalogo tako izvrši,
da grešnikom grehe prav vse odpusti.
Ves svet komisija je ta prehodila,
al` grešne ni duše nobene dobila,
le gori na Golici, kjer danes je raj,
se zgodil je čudež, povem vam zakaj.
Tam gori na plotu je deva slonela,
je deva slonela in bridko ihtela.
Svet `Peter sočutno jo vpraša tedaj:
»Povej mi, kaj jokaš, povej mi zakaj?«
»Iskala sem rož, pa jih nisem dobila,
da spletla bi venček, ki s`m ga zgubila.«
Svet` Peter sočutno se ji nasmeji,
naravi brez rože pa takole veli:

Kadar pa jaz umrla bom,
na grob si zapisati dala bom:

»Kolikor se venčkov je tukaj zgubilo,
toliko narcis na tem mestu bo vzklilo,
naj vsaka narcisa pomeni svoj greh,
ki zgodil na tehle se grešnih je tleh!«

ŽIVELA JE ENA DEKLICA,
OB BLEJSKEM JEZERU NA SPREHOD ŠLA.
ONA JE UMRLA SAM` ZAVOLJO
CINGU, CINGU LINGU LINGU
TAM V HLADNI SENČICI.

Zdaj hodijo semkaj iz vseh krajev device,
pod firmo turizma nabirat cvetlice,
jih trgajo, pulijo, brišejo sled,
da ne bi nad njimi se zgražal ves svet.

Mi o sebi

Foto: T. Benedik

ZA UK, DOBRO VOLJO IN DA NE BI ŠLE V POZABO LEPE PESMI, SEM ZAPISALA DVE PO SPOMINU. V
VESELI DRUŽBI SO JIH PREPEVALI MOJI STARŠI, SAJ SO ŠTAJERCI ŽE TAKRAT DOBRO VEDELI, KAKO
SE »GREŠI« NA GORENJSKEM.
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Pravo oblačilo je
kot dobro razpoloženje..
Za dnevne obveznosti,
za posebne trenutke...
Pomagam Vam izbrati,
za vas oblikujem,
za vas izdelam...

Zanka

Vesele praznike ter veliko
osebne sreče in uspeha!

NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana

VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2008 VAM ŽELIMO

Frankovo naselje 69, Škofja Loka
tel: 04/513-17-14

www.nlb.si

04/51-24-577

GOSTILNA

PRI KAJBITU
Zminec 5
4220 Škofja Loka
Tel.: 04 512 67 00

VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2008 VAM ŽELIMO
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20 in 21 decembra upokojencem ponujamo
10% popust pri plačilu z gotovino

Mi o sebi

ŠPORTNI MOZAIK
NI LEPŠIH »SKAL« NA SVETU, KOT SO NAŠE
Maruša Mohorič

»KOLIKO ČASA RABIŠ,« ME JE VPRAŠALA, KO SEM SE DOGOVARJALA ZA OBISK. »A BO ZA INTERVJU
DOVOLJ ENA URA? IMAM VELIKO OBVEZNOSTI.«

Foto: arhiv K. Šegula
Košenjak - 1522m

precej zaskrbljena in je zdravnika najprej vprašala,
če bo lahko še smučala. O tem, kako je hodila na
fizioterapijo, res ne morem pisati, čeprav je neskončno
zanimivo.
Zelo rada in veliko hodi v gore, naše, slovenske, ker so
najlepše. Naše so bele in žarijo, avstrijske so pa črne.
Bila je na Grossglocknerju, tudi italijanskih gorah, a
najlepši je Jalovec, tam je bila petkrat, z vseh koncev
je šla gor. Zelo zahteven je Bavški Grintovec, pa na
Triglavu je bila več kot tridesetkrat, pa po Hanzovi
poti na Prisojnik. Rada bi še hodila na dvatisočake,
Mi o sebi

saj se počuti zelo dobro.
Na pohode gre z Društvom upokojencev Škofja Loka,
s Planinskim društvom ISKRA Kranj, pa z Besničani,
včlanjena je v društvo PTT Ljubljana, a z njimi gre le
še tja, kjer še ni bila.

S Kučanom v Lajšah na poti v Dražgoše - 8. 1. 2006

Foto: arhiv K. Šegula

Kati Šegula (Katarina se sliši tako resno, ker je
živahna, polna elana), rojena 1931, predzadnja od
desetih otrok. »Sem še mlada,« pravi, »se zbudim in
telovadim.«
Bila je majhna in čokata. Rekli so ji mežnarjev dren,
bila je mežnarjeva, dren pa je menda najtrši les.
Pravi, da so bili vsi bratje in sestre kot športniki,
saj so celo življenje garali kot živina.
Govorili naj bi o hribih, pohodih v gore, ona pa
meni o veliko obveznostih, ki jih ima (največja je
njen ljubi mož, naslednja pa že Lubnik, kamor gre
vsak dan, če je le mogoče ), pa o službah, ki jih
je opravljala, (bila je najhitrejša tipkarica), o sestri,
ki se je vrnila iz Amerike po triinpetdesetih letih
in se bo vključila v naše društvo, pripoveduje o
poškodbi, ki jo je staknila na smučanju. Bila je

Neskončno jo veseli, da so se srečale z Nežko, Vido,
Sonjo, po petih letih se je pridružila še Francka in
hodijo skupaj. Med njimi vlada popolna harmonija:
enako navdušenje, gledanje na stvari in dogodke,
duševno zadovoljstvo, počutje, skratka ISTA STRUNA
(njen izraz). »A razumeš,« me vpraša. Razumem,
resnično.
Glede na to, da je bila POVSOD, me zanima, kaj je bilo
letos najtežje.
»O zanimivo, zelo dobra tura. Šle smo z Okrešlja na
Tursko goro, pa na Skuto, Štruco, čez Velike pode
pod Grintovcem na Cojzovo kočo in do Suhadolnika.
Vreme prekrasno, počutje kot v raju, vse doživeto te
vzdigne v nebo, na vrhu sem zapela Hvala večnemu
bogu, (v živo mi zapoje celo zahvalno pesem). Zahvali
se naravi, da je prišla gor in da pride še dol, pa da bi
še večkrat šla gor… gore jo kličejo že zjutraj: »Pridi,
pridi!« ne moreva obdelati vsega, kar sem jo želela
vprašati. Pa toliko slik mi je pokazala, sami nasmejani
in srečni, zadovoljni obrazi.
»A hočeš, da ti dam eno takole?« (Na vrhu gore je v
kratkih hlačkah in modrcu.) Iskrive oči, hudomušen
nasmeh, okretna kot kakšna mladenka, navita kot
ura, nabrita kot…
Pa novo opremo in popolni karving smuči si je
nabavila.
Ali je Kati všeč tudi vam? Meni je zelo polepšala
petkovo popoldne.
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ŠPORTNI MOZAIK
POHODNIŠKI IZLET V NEZNANO
Maruša Mohorič

OBVESTILO JE BILO PREPROSTO: DOBIMO SE NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI TRATA OB 9.15. URI, ZAKLJUČNI
POHODNIŠKI IZLET V NEZNANO, PRIPOROČAMO PALICE.

20

odpravili. Zelo zanimivo je bilo na Veliki planini.
S pohodniki sem se pogovarjala, zakaj se udeležujejo
takih pohodov.
Majda Galovič hodi s pohodniki zaradi zdravja,
rekreacije, predvsem pa zaradi druženja. Edo Erzetič
ne bo več šel na Mount Everest in pravi, da smo
v letih, ko moramo probleme reševati, ne pa jih
ustvarjati. Ivan Likar je povedal, da mu je všeč, ker
spoznavajo ožjo in širšo domovino. Marija Debeljak
hodi bolj počasi, ne zmore hitro, a pride povsod,

Na Sorškem polju

Foto: I. Likar

Matevž in Tončka sta naročila »en velik ruzak dobre
volje« vsem, ki pridejo.
Ker sem zelo radovedna in sem imela okvirne podatke
o takih izletih, sem si želela pohod doživeti v živo.
Zbrali smo se na postaji, tam pa nobenega vlaka.
Skupina je bila zelo velika, ljudje so bili v pohodnih
čevljih in s palicami, pa nahrbtniki precejšnji, vsaj
nekateri. Radovedni pogledi, pričakovanja različna,
ugibanja tudi… Matevžev nagajiv pogled in potem
je predlagal, da se razdelimo v dve skupini, saj nas je
bilo oseminpetdeset. Vsaj petnajst
naj jih gre s Tončko, pohod bo trajal
dobro uro in pol, ostali pa bi z
Matevžem hodili dve uri in pol do
tri ure.
V trenutku sem se odločila za
TA LAŽJO SKUPINO od TA LAŽJE
SKUPINE, ker bi mi to omogočilo,
da večino dela opravim v času, ko
bomo čakali TA TEŽJO od TA LAŽJE
SKUPINE.
Šli smo po poti za industrijsko
cono na Trati, po Traškem grabnu
do Godešiča, pa naprej v Gorenjo vas in v Reteče do
Gornika, kjer nas je čakal aperitiv in ogled trgovine s
športnimi oblačili. Malce smo poklepetali in ugibali,
kam še gremo, saj prvo ugibanje o cilju v Smrekcah
ni bilo pravilno.
Nadaljevali smo s prečkanjem glavne ceste Šk.Loka
-Jeprca, mimo bajerja RD Reteče (Opazili smo race in
dva laboda) in se ustavili na Godešiču 172, kjer domuje
Pizzerija Dare - za boljše razumevanje naj povem, da
je to gostilna na poti od Jeprce proti Kranju. Tam nas
je čakalo kosilo in vse ostalo.
Dobro uro za nami so prišli še TA TEŽJI z Matevžem, ki
so pot podaljšali tako, da so šli do Lipice in Pungerta,
pa na smetišče v Drago, kjer so jih z veseljem sprejeli
in razložili o zbiranju in recikliranju odpadkov, in ko
so se okrepčali še oni, se je program lahko začel.
Matevž in Tončka sta mož in žena, torej eno, sta
pripravila vse sezname in preglede o udeležbi na
pohodih, ki jih je bilo letos dvanajst, saj je bilo
ugodno vreme in so začeli že v januarju in februarju.
Imeli so zanimive pohode v bližnji okolici (Martinj
vrh, Mohor..), pa tudi v bolj oddaljene kraje so se

pa še druščina je krasna. Mimi Jamnik gre rada na
pohode, ker ne more več hoditi na višje hribe, pa še
svojega prevoza nima. Letos je bila zelo pridna in
se je udeležila vseh pohodov, edina poleg vodnika
Matevža.
Na srečelovu je dobil vsak svojo srečko, vse so bile
dobitne, saj je vsak prinesel darilo. Zabavno je
bilo tudi napihovanje balonov, pa zelo posrečena
vprašanja in uganke, ki so jih morali vsi reševati.
Majda Galovič je s pomočjo kolegic poskrbela za
»upokojenski krst«, ki sta ga doživela Marta Čadež in
Ivan Likar, najmlajša upokojenca po stažu.
Škoda, ker je sonce hitro zašlo, saj smo imeli tudi
živo glasbo: dva harmonikarja, ki sta poskrbela, da so
udeleženci lahko zaplesali.
S planinci in pohodniki sem doživela že marsikaj
v prejšnjih časih, ko sem bila bolj aktivna, vendar
priznam, da mi je bil tale izlet zelo všeč in je bil nekaj
posebnega. Sklenila sem, da…no, kaj? Bolje da
ne govorim, ker se lahko zgodi, da spet prelomim
obljubo.
Srečno, dragi pohodniki, tudi v naslednjem letu!
Mi o sebi

ZANIMIVE OSEBNOSTI
GLASBA JE MOJA VELIKA PRIJATELJICA – intervju z Ivanko Prezelj
Jožica Kovič

VESELA SEM BILA NALOGE, DA SE POGOVORIM Z IVANKO PREZELJ, DOBITNICO ŠTEVILNIH ŠPORTNIH
POKALOV, PREDVSEM PA VELIKO LJUBITELJICO GLASBE IN PETJA.

Kljub povečani družini njeno sodelovanje v glasbi
in športu ni ponehalo. Nekaj časa je pela v MePZ
Glasbene matice v Ljubljani, potem pa se je vključila
v MePZ Lubnik, kjer poje še danes. V tem zboru pojeta
tudi sestra Minka in brat Jože. Vsi trije ob raznih
priložnostih zapojejo stare slovenske narodne pesmi,
pridruži pa se jim tudi Minkina hčerka Brigita.
Ivanka Prezelj poje z dušo in srcem in s celim telesom
Mi o sebi

izraža svoje občutke. To je opazila tudi organizatorka
gostovanja MePZ Lubnik v Beogradu, ki ji je poklonila
CD.
Je polna življenjske energije. Sedaj je že v pokoju,
vendar pokoj zanjo ni prava beseda. Poleg
gospodinjskih del in skrbi za družino, obdeluje vr-

To je najlepše, kar se ti zgodi v življenju!

tiček, veliko se ukvarja z vnuki, še vedno pa je aktivna
tudi v športu, zlasti v strelstvu, kjer je na tekmovanju
za Društvo upokojencev Škofja Loka že dobila naslov
državne prvakinje. Aktivna je tudi pri balinarski
sekciji, kjer skupina pod vodstvom Majde Bernard
dosega zelo dobre rezultate.
Zadnje čase je njen užitek tudi slikanje z akrilnimi
barvami, kjer že ustvarja prave umetnine.
Ob vsem tem, kar mi je povedala, sem jo vprašala,
kako usklajuje vse te aktivnosti, pa mi je z nasmehom
odgovorila: »Če imaš veselje in voljo, se za vse najde
čas. Na življenje
je treba gledati
optimistično.«
Optimizma
pa
Ivanki zares ne
manjka. Na koncu
razgovora pa je še
dodala: »Res imam
veselje do petja,
športa in slikanja,
toda najbolj cenim
družino in čas ter
srečo, ki jo doživljam
ob vnukih.«
Ivankina slika

Foto: Z. Ramovš

Ivanka s sestro in bratom poje v PZ Lubnik gostovanje v Belgiji

Foto: Z. Ramovš

Ivanko poznam še iz časov, ko sva prepevali v
cerkvenem pevskem zboru v Stari Loki. Spominjam
se, da sva imeli celo svojo himno, ki sva jo zapeli
skoraj vedno, ko sva se vračali z vaj.
Rodila se je v Škofji Loki v družini s sedmimi otroki.
Spominja se, da je bila pri njih pesem doma, saj je
tudi mama rada zapela skupaj z otroki. Že v osnovni
šoli je pela v šolskem pevskem zboru. Pozneje, ko je
hodila v srednjo šolo, sta skupaj s sestro Minko peli v
Loškem ženskem kvartetu. Kar deset let so gostovali
po različnih krajih Slovenije, več pesmi pa so posneli
tudi na RTV Ljubljana. Pela je tudi v Komornem
pevskem zboru. V službo se je vozila v Dekorativno
v Ljubljano in tudi tam je pela v pevskem zboru in
sodelovala v različnih športnih in igralskih sekcijah.
Leta 1972 se je poročila. Kmalu sta z možem Francijem
začela graditi hišo v Podlubniku, kamor sta se leta
1977 tudi preselila. V zakonu so se jima rodili trije
otroci: Tomaž, Mohor in Tonja, ki so sedaj že odrasli in
dva sta tudi že starša.
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DOLGO, DOLGO ŽIVLJENJE
SPOZNAJTE GOSPODA MARTINA KOŠIRJA
Jožica Kovič

Foto: M. Žagar

KO SEM OD PRIJATELJICE SLIŠALA, DA JE OBISKALA GOSPODA V 99. LETU STAROSTI, KI ŠE SAM DELA
»NUDELJCE«, SEM SI ZAŽELELA, DA BI TUDI SAMA SPOZNALA TEGA »JUNAKA«.
Ko sem vstopila v njegovo stanovanje, sem za mizo Res pa je tudi to, da sam dela »nudeljce«. Pri tem mu
zagledala čilega, urejenega gospoda, ki mu res pomaga strojček. Ker je v življenju moral marsikaj
ne bi prisodila toliko let. Njegove vedre oči so me postoriti, se je naučil tudi šivati in to počne še sedaj.
prepričale, da mu moj obisk ni odveč in da mi bo Zase še vedno kaj zašije ročno, pa tudi za šivalni
pripravljen kaj povedati.
stroj še sede. Res neverjetno. Rad bere časopise, pa
Martin Košir se je rodil leta 1909 na Visokem v Poljanski tudi knjige so že od nekdaj njegova velika ljubezen.
dolini kot najmlajši sin v družini s petimi otroki. Do
35. leta je bil doma, potem pa je petindvajset let živel
pri Sv. Volbenku na Logu. Poročil se je dvakrat. Prva
žena mu je umrla po dveh letih zakona. Pustila mu je
hčerko, ki sedaj živi na Godešiču in je tudi že vdova.
Z drugo ženo sta zgradila hišo na Poljanski cesti v
Škofji Loki, kjer živi s sinom in snaho. V tem zakonu so
se mu rodili trije otroci. Ker je bila žena zaradi bolezni
velikokrat v bolnišnici, je v glavnem sam skrbel za
družino. V veliko pomoč sta mu bili njegovi sestri. Pred
leti pa mu je umrla tudi druga žena. Kljub tegobam
pa ga ni zlomilo: vedno je bil skromen, ni kadil, pa
tudi nobenega dela se ni ustrašil. Do upokojitve je
delal v Jelovici.
G. Martin Košir
Sedaj živi v hiši skupaj s sinom Vinkom in snaho
Jožico, ki lepo skrbita zanj. Vnuka sta že odšla od Težko čaka na nadaljevanke po televiziji, rad gleda
doma, pohvali pa se tudi, da ima že pravnuka. Čudila kriminalke, pa tudi politika ga še zanima.
sem se, ko mi je pripovedoval, kaj vse še postori vsak Ob vsem tem sem spoznala, da živi polno in lepo
dan. Ne pusti se preveč razvajati. Vsako jutro si sam življenje. Da pa ne bi bil prikrajšan za kakšno
skuha zajtrk. To je največkrat močnik oziroma sok iz zdravstveno tegobo, ima malce povišan pritisk in
koruzne in pšenične moke. Pravi, da je to poljanska astmo, ki pa ju obvladuje s tabletami.
jed. Potem pospravi in če je lepo vreme, gre na Na koncu pogovora sva mu s prijateljem Tinetom
sprehod okrog hiše. Med tednom poskrbi za kosilo zapela še dve pesmici, kar ga je še posebno razvesesnaha, ob nedeljah pa si skuha sam govejo juho, ker lilo. Tudi zame je bilo to srečanje zelo lepo doživetje.
bi drugače ne vedel, da je nedelja.

12.10.2007 je minilo 50 let, odkar sta se v Ljubljani
poročila Roža Marija Šink in Ivan Breznik.
Zlato poroko pa sta praznovala v Škofji Loki.
Iskreno čestitamo, želimo še veliko zdravja in
sreče v skupnem življenju.
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Foto: Z. Ramovš

VOŠČILO!

Mi o sebi

KJE SO NAŠI ČLANI
KAKO SEM DOBILA IDEJO, DA SEM ŠLA PRI ENAINŠESTDESETIH LETIH
ŠTUDIRAT FRANCOŠČINO V FRANCIJO?
Nadja Podgoršek
Sobica je lepa. Ima majhen balkon, dve pisalni mizi,
nekaj polic za knjige in druge študentske potrebe, omaro
za obleko in čevlje, kar udobno posteljo. Vse je zelo čisto
in urejeno. Imam tudi majhno kopalnico z umivalnikom.
V vsakem nadstropju pa je po šest tušev in šest stranišč
za skupno uporabo. Tudi kuhinja je skupna. Žal nimajo
prav nobene posode in vsak, ki hoče kaj skuhati zase,
mora imeti svojo posodo. Jaz sem prinesla od doma
samo jedilni pribor. V kuhinji je električni kuhalnik,
mikrovalovna pečica in hladilniki z predali, kar pomeni,
da si vsak študent lahko privošči en predal. Televizije v
našem bloku ni. Mislim pa, da je sploh ne bom gledala.
V drugem bloku je tudi skupna pralnica. Imajo pralne in
sušilne stroje ter likalnico, da si vsak lahko »zrihta« vse,
kar je treba.
Danes sem
od potovanja
že kar utrujena,
vendar
imam dober
občutek, da
bo vse v redu.
Dijon - prestolnica Burgundije
Pred spanjem
se bom še stuširala. Globoko sem zajela sapo in si
rekla: »No, Nadja, zdaj si tu. Fantastičen občutek. Imaš
enkratno priložnost, da tri tedne polno uživaš študentsko življenje«. Pravzaprav skoraj ne morem verjeti, da
sem se za ta korak res odločila. Zelo težko že pričakujem
jutrišnji dan. Polna sem volje, navdušenja in želje po
osvežitvi znanja francoščine. To je zame najlepši tuji
jezik na svetu. Sicer pa mislim izkoristiti te dni tudi
za kar največ ogledov in potovanj v bližnjo in daljnjo
okolico. Vse si hočem zabeležiti na fotoaparat in video
kamero, brez katerih ne naredim nikamor niti koraka.
Na mizo sem postavila okvir z fotografijami svojih dveh
vnučkov in Cirilovo, da ne bom osamljena. Veš, kaj sem
še vzela s seboj? Odstrižene laske svojih vnučkov. Imam
jih v majhni prozorni foliji poleg fotografij. Prinesla sem
še DVD predvajalnik in nekaj CD-jev z najljubšo glasbo.
Vreme je kar prijetno: 20 stopinj Celzija.
Jutri bom šla nakupovat, da si priskrbim nekaj za pod
zob, kajti kuhala si bom večinoma sama.
Toliko za danes. V naslednjih dveh nadaljevanjih pa
bom predstavila mesto Dijon in njegove znamenitosti
ter izjemno urejen mestni promet. Opisala bom
tudi svoja opažanja o Francozinjah in medsebojnih
odnosih med ljudmi.
Foto: N. Podgoršek

Že kot gimnazijka šentviške gimnazije sem se zaljubila v francoščino. Zbirala sem besedila francoskih
popevk, se jih naučila na pamet in jih tudi prepevala.
Poznala pa sem tudi vse popularne francoske pevce
in pevke. Vsak časopisni članek o katerem koli od njih,
sem skrbno nalepila v poseben zvezek. Vedno sem si
srčno želela izpopolniti znanje francoskega jezika.
V času službovanja sem nekajkrat obiskala naše
francoske poslovne partnerje. Toda taka potovanja
so bila vedno kratka in strogo poslovna. Za turizem
nikoli ni bilo časa. Zadnja leta sem privatno res veliko
potovala. Mnoga moja potovanja so bila usmerjena
v Francijo in tako sem prepotovala dolino Loire,
Normandijo, Bretanjo, Loreno in Provanso. V Parizu
pa sem bila prvič leta 1988 in potem še štirikrat. To
mesto obožujem in kadarkoli pridem tja, sem vedno
znova navdušena.
Lani pa sem se domislila: Zdaj sem upokojena,
imam dovolj časa, da si izpolnim staro srčno željo.
Rada bi šla za daljši čas v Francijo. Edina priložnost,
da bi preživela tam dlje časa, je bila možnost študirati
francoščino v poletnem terminu za tuje študente.
Pol leta sem zbirala pogum, da povprašam, če me
sploh sprejmejo. Takoj so mi ljubeznivo pritrdilno
odgovorili. Še sama sem težko verjela, da so me res
povabili. Izpolnila sem vse zahtevane formularje in
jih poslala na Univerzo. To bo tudi cenovno daleč
najugodnejša varianta.
Dragi dnevnik
Polna pričakovanj sem se 1. julija letos odpravila na
ljubljansko letališče in poletela v Pariz.
Iz Pariza v Dijon sem potovala s TGV-jem. TGV pomeni »
Train de grande vitesse«, kar pomeni vlak velike hitrosti.
Pri nakupu povratne karte v Parizu sem si s predložitvijo
potnega lista, kjer je razvidna moja »mladost«, priborila po 20 evrov popusta na vsako stran. Splača se
priznati starost.
Na železniški postaji v Dijonu nas je z napisom CIEF
ljubeznivo pričakal in pozdravil gospod Sebastian
iz Univerze v Dijonu. Ko smo se okrog njega zbrali vsi
študentje, nas je brezplačno s posebnim avtobusom
odpeljal v 20 minut oddaljeno študentsko naselje pri
Univerzi.
V bloku nas je pričakala neka gospa, nam razdelila
kartončke za osebne podatke in ključe naših sob. Tako
sem za tri tedne dobila novo »stanovanje« v drugem
nadstropju študentskega naselja, sobo št.208.
Mi o sebi
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VAŠE VRSTICE
IZLET SKUPINE ZA SAMOPOMOČ
Jožica Kovič

Na Pokljuki

Foto: arhiv L. Bernik

V okviru krajevne organizacije Rdečega križa Stara
Loka-Podlubnik že osem let deluje skupina za
samopomoč Jesenski žarki. Vodita jo predsednik KO
RK Ludvik Bernik in aktivistka te organizacije Majda
Rant.
V skupino je trenutno vključenih osem članic,
dobro pa bi bilo, če bi se jim pridružil še kakšen
moški. Sestajajo se dvakrat mesečno. Vsakokrat je
to družabno srečanje, na katerem si izberejo temo
pogovora, malo potelovadijo in se nasmejijo ob

šalah, ob rojstnih dnevih pa se tudi pogostijo. Skratka,
to so prisrčna srečanja, ki se jih že vnaprej veselijo.
Ker sem to skupino za samopomoč pred leti vodila
tudi sama, sem z njo še vedno povezana. Junija,
»ob koncu šolskega leta« pridejo k meni na vikend,

kjer kaj dobrega spečemo na žaru, malo zapojemo
in preživimo prijetno popoldne. Včasih pa naju s
prijateljem Tinetom tudi povabijo, da zapojemo
skupaj.
Vsako leto se podajo na izlet po Gorenjski. Letos so
bili na Pokljuki, kamor jih je na svoj vikend povabila
Marinka Mrak. Z njimi sva bila tudi midva s Tinetom.
Tako smo se lepega septemberskega dne odpravili
na pot. Cilj našega potovanja je bila prijetna hišica
na Koprivniku, kjer so naše vrle gospodinje začele
pripravljati kosilo, ki so ga skuhale že doma.
Najbolj vneti gobarji pa smo se podali na bližnji
hrib. Ampak zlomka, prave gobe so se skrile. Da se
ne bi vrnila brez njih, sem nabrala polno vrečko
neužitnih gob. »Bera bila je obilna,« sem zapela, ko
sem se približala zbrani druščini, ki je skoraj z zavistjo
ogledovala polno vrečko. Ko pa sem jim pokazala,
kakšne gobe sem nabrala, so se tej potegavščini vsi
iz srca nasmejali.
In zakaj so naju s Tinetom na izlet sploh povabili?
Zato, da bi kaj zapela. In res. Ko sva napovedala svojo
točko, mi je v hipu v glavo šinila misel, ki sem jo takoj
izrekla na glas. Najin koncert pač ne bo zastonj.
Zbirali se bodo prispevki v dobrodelni namen. Vsi
navzoči so bili takoj za to in nabralo se je kar precej
evrov. Na koncu pa smo zapeli še vsi skupaj in pridne
gospodinje so nam postregle z dobrim golažem in
slastnimi štruklji.
Zadovoljni smo se vračali domov in midva s Tinetom
sva bila hvaležna za povabilo, saj sva v družbi
»jesenskih žarkov« preživela lep dan.

POJDIMO SKUPAJ
Spadate med tiste, ki že dolgo večere preživljate
le pred televizorjem? Bi želeli kdaj v kino,
gledališče, opero, na koncert, pa ste v tej svoji
želji osamljeni in zato ostajate doma?
Pridružite se nam!
Društvo
upokojencev
Škofja
Loka
poleg
vseživljenjskega učenja na Univerzi za tretje
življenjsko obdobje, pevskega zbora, različnih
športnih dejavnosti ter planinskih, pohodnih in
turističnih izletov, v letu 2008 ustanavlja za svoje
člane tudi Kulturno sekcijo, ki bo skrbela za skupinski
obisk različnih kulturnih prireditev. Vodila jo bo naša
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članica Jelka Dolinar.
Vsi, ki bi se nam želeli pridružiti, se ji čimprej oglasite
na številko 041 801 980 in povejte, kakšne prireditve
bi vas zanimale, mi pa bomo poskrbeli za pester izbor
prireditev, nakup kart in prevoze.
Tudi tisti, ki se ukvarjajo s problemi staranja,
poudarjajo, kako pomembno je druženje in sklepanje
novih poznanstev z ljudmi, ki jih zanimajo podobne
reči.
Videli boste, ne bo vam žal, saj je biti v družbi vedno
lepše in bolj zanimivo, za televizijo bo pa še vedno
dovolj časa.
Mi o sebi

VAŠE VRSTICE
RAČUNALNIŠKI ZAČETKI
Marta Satler

Vseeno je pametno in koristno, da postanete del te
računalniške družbe. Potem se vam ne bo moglo
zgoditi, da bi tudi vi razumeli svoje vnuke tako
kot neka babica, ki je slišala, da je vnuk dobil pri
računalniku še miško, pa je šla narezati zanjo malo
sirčka.
Tudi
moja
sestrična, ki ima
že več kot 70 let,
je ugotovila, da
bo upravljanje
z računalnikom
v nekaj letih
nujnost. Ko je
stopila v mojo
sobo in videla
računalnik, je
rekla:
»O, ti pa imaš že
www. Mene pa le jezi, ko poslušam radio ali gledam
televizijo, pa na polovici vsake novice pravijo – več
pa na www - jaz pa nimam kam pogledati, kaj so
hoteli povedati.«

Foto: Z. Ramovš

»Oh ja, včasih se človeku zdi, da so računalnike izumili
zato, da nam še nekaj na tem svetu para živce.«
Sama sem prve težave premagovala pred dvajsetimi
leti, ko se je na moji pisalni mizi pojavil prvi računalnik.
Takrat je bilo možnosti za tovrstno izobraževanje še
malo, pa tudi časa nisem imela, zato sem začela tako
- kot prej že veliko stvari - kot samouk. To pa pomeni,
da se je marsikdaj kaj zataknilo.
Spominjam se, da se mi je nekoč besedilo postavilo
v navpično vrsto na 46.000 strani, tako da je bila le
ena črka v vsaki vrstici. Obupana sem po telefonu
poklicala sodelavca, ki je bil že malo bolj spreten,
vendar ni vedel, kje je napaka. Rekel mi je, naj odprem
prvo okno na levi in mu preberem, kakšne možnosti
mi daje. Sledilo je drugo okno proti desni, pa tretje in
tako naprej do konca. Nikjer ni bilo ukaza, ki bi vrnil
besedilo v prvotno obliko.
Nato je kolega rekel: »Potem pa odpri okno na skrajni
desni.«
Jaz pa: »Saj ni več nobenega okenčka!«
On pa: »Seveda je, odpri ga in skoči skozenj!«
Računalnik je namreč stal na mizici pod oknom v
drugem nadstropju.

O POLOŽAJU UPOKOJENCEV
Janez Radelj

Pozdravljam rojstvo glasila MI O SEBI, ki mi predstavlja trajnejši način obveščanja upokojencev Škofje
Loke in mu želim, da bi dosegel vsaj leta prvošolčka, če že ne kaj več.
Povedati si imamo res veliko lepih, pa tudi manj lepih
stvari, saj današnji čas ne ravna najlepše z upokojenci.
Veliko je leporečja, zlasti pred volitvami, bore malo
pa sredstev za upokojenske dejavnosti. Upokojenska
društva po vsej Sloveniji zaradi finančnih stisk
životarijo, medtem ko posamezniki, ki so znali
vzeti vse, kar jim pripada ali še kaj več, brez sramu
zapravljajo tisto, kar bi moralo biti upokojensko. Več
kot očitno je, da smo v današnji družbi upokojenci
pristali na nivoju stroška in bi bilo bolje, da nas ne bi
bilo. V zdravstvu, ki ga starejši najbolj potrebujemo,
vedno več storitev in zdravil plačujemo, prispevne
stopnje pa ostajajo enake ali se celo nižajo. Do
kulture sploh ne pridemo. Gradimo velike površine
veletrgovin, za onemoglega človeka, ki je ostal sam na
svetu, pa ni niti enega kvadratnega metra prijaznega
prostora. To je igra kapitala.
Mi o sebi

Mi pa nočemo izkoristiti možnosti, ki nam jo daje
demokracija z ustavno pravico o volitvah in svojih
predstavnikov v telesa, ki odločajo o upokojencih, ne
volimo niti jih ne kandidiramo. Imamo svojo stranko,
ki pa še komaj ostaja na položajih, kjer se odloča in ji
zaradi naše apatije do politike grozi izpad iz državnega
zbora. Danes je res čas, da vsakdo zase skrbi, edino
upokojenci ne. Enako se dogaja na občinskem nivoju.
Mnogo premalo izkoriščamo možnost, ki nam jo
daje Demokratična stranka upokojencev in mnogo
premalo soodločamo o sebi, zato pa toliko več drugi
o nas.
Razmislimo – mogoče tudi s pomočjo našega
glasila!
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VAŠE VRSTICE
MINILO JE 50 LET, KO SMO PRVIČ SEDLI V ŠOLSKE KLOPI
Septembra letos je minilo 50 let, ko je dvanajst prvošolcev sedlo v šolske klopi v Osnovni šoli Bukovica,
sedaj Podružnični šoli Tadeusz Sadowski Bukovica. Srečanje »Pr` Birt« na Luši je organizirala Marinka
Mesec, ki je pripravila tudi razstavo likovnih in pisnih del jubilantov iz obdobja šolanja na Bukovici. Z
njimi je bila tudi njihova prva učiteljica Mara Jelovšek.
Kako so podoživljali čas pred petdesetimi leti,
pripoveduje Marinka Mesec: »Obujali smo šolske
spomine, vsak pa je povedal še svojo življenjsko
zgodbo.
Ostalo nas je šest sošolk in pet sošolcev, žal je en
umrl. Moji spomini na šolske dni so prijetni; urejanje
cvetličnih gredic, petje v šolskem zboru, sodelovanje
pri literarnem krožku, o, pa tudi šolskega zapora
zaradi nedokončane domače naloge se prav dobro

Foto: J. Golob

na svoj dom.«
Skupaj z jubilanti je bila srečna tudi učiteljica Mara
Jelovšek:
»Srečne trenutke doživiš, ko te učenci, sedaj odrasli,
povabijo na srečanje in ti poklonijo »razrednico«
(fotokopijo), v katero sem jih vpisala pred petdesetimi
leti, ko so vstopili v hram učenosti. Tisto leto se je v
prvi razred na osnovni šoli Bukovica vpisalo dvanajst
učencev.
Že v prvem razredu so bili vedoželjni in delovni.
Njihovo prizadevnost sem takrat vzpodbujala še z
zvezdicami in čebelicami. To jim je veliko pomenilo
in pomagalo, da so se hitreje naučili dobro brati.
Ko so odrasli, so bili uspešni delavci v poklicih, ki so jih
in jih še opravljajo. Zgradili so si domove in ustvarili
družine. Tudi takrat, ko pripovedujejo o svojem
življenju, doživljaš srečne trenutke ob spoznanju, da
so v življenju uspeli.
Moji učenci, ki so pred petdesetimi leti začeli
obiskovati osnovno šolo na Bukovici: Marta Benedik,
Franc Bernik, Marjan Bernik, Ivanka Čadež, Janez
50 let pozneje
Lavtar, Marinka Mesec, Jože Pintar, Marija Porenta,
Alojz Potočnik, Anton Potočnik, Minka Praper in
spomnim!
Da je učiteljica Mara Jelovšek rada imela red, se je Marija Štibelj.
pokazalo še po 50. letih, ko je Irena Megušar učiteljica Vsem iskrena hvala za prijazne besede, ki so jih na
podružnične šole na Bukovici na podstrehi našla srečanju zapisali v razrednico.«
kartonsko škatlo, v kateri je bila shranjena razrednica
KAPLJICE ZA ZDRAVJE
z našimi rojstnimi podatki in našimi spisi, pesmicami,
Znamenja staranja
risbami. Res je bilo zanimivo po tolikih letih brati naša
literarna dela. Mari Jelovšek smo dali v spomin kopijo
• Ne greš spati ob 6. zjutraj - takrat vstaneš.
razrednice z našimi podpisi in šolskimi fotografijami.
• Nihče ne pričakuje, da boš tekel - nikamor.
Vsak izmed nas pa je domov odnesel majhno torbico
• Oblačil, ki jih kupiš sedaj, ne boš ponosil.
s svojo fotografijo.
• Večerjaš ob 5. zvečer.
Na srečanju smo se spomnili nesrečnih ljudi v
• Vid se ti ne bo več dosti poslabšal.
Železnikih, ki jim je vodna ujma v septembru
• Tvoji sklepi bolje napovejo vreme kot
vremenoslovci.
povzročila veliko škode, strahu in terjala tri življenja.
Zbrali smo skromen znesek za gospo, ki je slepa in
• Tvoje skrivnosti so varne pri tvojih prijateljih, ker
se jih tudi oni ne zapomnijo.
živi skupaj s sostanovalko v majhnem stanovanju
• Starost je obdobje več veščin: Lahko se smeješ,
v Železnikih. Voda jima je poplavila klet in odnesla
kašljaš, kihaš in lulaš istočasno!
avto.
• Star si, ko so tvoji sošolci tako sivi, zgubani in
Z obljubo, da se kmalu spet srečamo, smo naše
plešasti da te več ne prepoznajo!
prijetno druženje zaključili in z lepimi vtisi odšli vsak
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Mi o sebi

V IMENU
DRUŠTVA UPOKOJENCEV
ŠKOFJA LOKA
ŽELIMO VSEM
OBILO ZDRAVJA IN SREČE
V LETU 2008 !

KORISTNE INFORMACIJE
DELO SOCIALNEGA ODBORA		

SLOVO OD UMRLIH ČLANOV

Obiskali bomo in s skromnimi darili obdarili
jubilante ( 80, 90 in 100 letnike ), se z njimi
pogovorili. Ugotavljamo, da so naši člani in članice
teh obiskov zelo veseli. Več pozornosti bomo
namenili tudi bolnim in ostarelim.			
					
MERITVE IN SVETOVANJA 		

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

Meritve pritiska, sladkorja, holesterola in
zdravstveno svetovanje potekajo vsako drugo sredo
v mesecu (razen julija in avgusta), od 8. do 10. ure.
Mi o sebi

FINANČNE OBVEZNOSTI ČLANSTVA
Članarina za leto 2008
7,00 EUR
Vzajemna samopomoč
4,50 EUR
Vpisnina za novega člana
2,00 EUR
Izplačilo (posmrtnine) vzajemne samopomoči
117,00 EUR
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Foto: N. Podgorše
arhiv M. Mohorič

Slovenska Bistrica - Martinovanje

Foto: N. Podgoršek

Čaj ob petih - zgodovina Škofje Loke
Foto: I. Nardoni

Naši člani na demonstracijah v Ljubljani

Foto: O. Drabik

Foto: B. Koželj

Kartuzija Žiče

Aranžiranje cvetja

FOTO
GALERIJA

MŠI - balinarke

Koroška - na splavu
Foto: I. Nardoni

MŠI - plavanje

MŠI - namizni tenis
Foto: Z. Ramovš

