
Mi o sebi  

Andrej Krajnik, slike z vrvicami

Valentin Žagar, pirografija, žganje v les

Janez Podnar, fotografije

Rudi Fojkar, gobelini

Pavla Peternelj, slike na platnu

Vsaka naša razstava je priložnost, da smo ponosni nase in 
na naše delo.

Likovni krožek, risbe in akvareli
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Fotografije na naslovnici: Zlata Ramovš in Nevenka Mandić Orehek

4 Obiskal nas je predsednik republike dr. Danilo Türk

6 Zbor članov DU

7 Pogovor s predsednikom DU Mirom Duićem

8 Odprto pismo na ZDUS

9 Podelitev društvenih priznanj

12 Spoznajte občinsko svetnico Mirjam Jan-Blažić

13 Meddruštveno sodelovanje, obisk skupine Žarek

14 Predstavljamo novo članico Anico Frelih

15 Drevesa posebneži Poljanske doline

16 Klarise v Škofji Loki

17 Univerza za tretje življenjsko obdobje
 Uspešno leto

18 Srečanje z mediji

19 Bralna značka in obisk pisatelja Toneta Partljiča

20 Dan odprtih vrat
 Novo v galeriji Hodnik

21 Knjižnica pod krošnjami

22 Nasvet za branje 

23 Glasba 
 Obujamo staro pesem
 Še bomo peli

24 Dolgo, dolgo življenje
 Marjanca Krajnik, teta Krajnikova

26 Zanimive osebnosti
 Peter Pokorn  Fotografija je lahko tudi terapija

28 Športni mozaik
 Regijsko tekmovanje v veleslalomu
 Končale so se 31. ŠRI

29 Kegljaška tekmovanja sezone

30 Regijsko prvenstvo v namiznem tenisu
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MI O SEBI
Miha Ješe, župan Občine Škofja Loka

V Škofji Loki je več kot 170 društev in organizacij, ki 
delujejo na prostovoljni osnovi. Veliko društev njihove 
državne krovne organizacije uvrščajo v sam državni 
vrh. Kvalitetno delo se odraža v organiziranosti društev, 
pestrosti njihovih dejavnosti, zavzetosti njihovih članov, 
predvsem pa si želijo sodelovati z istovrstnimi iz drugih 
občin in drugimi društvi v domačem okolju. 
Med izjemno uspešnimi društvi ima prav posebno 
mesto Društvo upokojencev Škofja Loka. Večkrat sem 
že poudaril izjemno vitalnost društva. Zaradi sproščene 
organiziranosti na številnih raznovrstnih področjih 
naše najštevilnejše društvo vključuje izjemno širok krog 
članov. Vsekakor prednjačita šport in kultura. Ženska 
športna ekipa si na medobčinskih športnih igrah v večini 
panog ne pusti vzeti primata in tudi moška ekipa za njimi 
ne zaostaja. V društvu delujeta kar dva pevska zbora, 
knjižnica deluje profesionalno, na likovnih in fotografskih 
razstavah pa odkrivamo vedno nove talente.
Loški upokojenci so v mejah domovine in tudi izven nje 
najbolj prepoznavni zaradi nadvse uspešne univerze za 
tretje življenjsko obdobje, ki nudi veliko možnosti. Zaradi 
dobre organiziranosti številnih aktivnosti ste državni 
in meddržavni zgled dobre organiziranosti in pestrega 
aktivnega delovanja na področju osvajanja novih znanj in 
veščin. Splošne težnje k vse bolj aktivnemu izkoriščenju 
prostega časa se najbolj kažejo pri upokojencih, ki se 
v dodatnem izobraževalnem sistemu izjemno dobro 
počutite in v njem sodelujete s predlogi za dodatne 
izobraževalne in praktične programe. Zaradi uspešnega 
vodenja tako mentorji kot tudi slušatelji lahko uveljavijo 
in izpolnijo svoje potrebe.
Nikakor ne smemo prezreti še ene velike vrednote 
loškega društva upokojencev. Izjemno ste aktivni 
na področju prostovoljstva in medgeneracijskega 
sodelovanja. Glavni gesli delovanja v lanskem in 
letošnjem letu v svetovnem merilu so vam pisani na 
kožo. Splošni svetovni trend še dodatno potrjuje pravilno 
izbrane teme delovanja in jih še čvrsti v izvedbi. Vemo, da 
le medsebojno sodelovanje in spoštovanje rodi sadove. 
S skupnimi močmi kriza ne pomeni krize, ampak skupni 
izziv, kaj in kako narediti bolje, da bomo bogatejši. Samo 
skupaj bomo uspešni in z usklajenim delovanjem bomo 
dosegli zastavljene cilje.
Eno naših najbolj vitalnih društev naj še naprej dodaja 
vsebine in povečuje učinkovitost svojega dela. Pri 
tem mu boste kot vedno pomagali tudi z neumornim 
dokumentiranjem doseženega v svoji reviji. Jubilejna 
številka je pred nami. Sam že nestrpno čakam naslednjo.

Naslednja 
številka bo izšla 

7. septembra 2012.
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OBISKAL NAS JE PREDSEDNIK REPUBLIKE
Zlata Ramovš

Sreda, 11. aprila 2012, je bila za naše društvo poseben dan, saj je med svojim obiskom Škofje 
Loke v skromno zgradbo našega društva vstopil najvišji predstavnik države, predsednik dr. 
Danilo Türk, in se srečal z njegovim vodstvom in člani.

Vodja knjižnice Marija Draškovič je gostom 
predstavila nastajanje in delovanje Marinkine 
knjižnice ter naše tekmovanje za bralno značko.

Zakaj smo si zaslužili 
tako pomemben obisk? 
Predlagatelj župan 
mag. Miha Ješe je kot 
razlog za obisk doslej 
najpomembnejše 
delegacije v DU 
Škofja Loka izpostavil 
množičnost in visoko 
aktivnost članstva 
ter odlično kvaliteto 
društvenega delovanja, ki 
je najboljše med društvi v 
Škofji Loki in, kot je dejal, 
mogoče celo v Sloveniji.  

Predsednik Miro 
Duić  je predstavil 

raznoliko dogajanje 
v društvu ter 

uspehe in priznanja, 
ki so jih društvo in 

njegovi člani prejeli 
za svoje bogate 

aktivnosti in uspehe 
v okviru občine in 

republike.

Predsednika Slovenije in njegovo delegacijo 
je v prostore našega društva pripeljal župan, 
mag. Miha Ješe. 

Dr. Türk je bil presenečen nad velikim številom naših 
športnih pokalov, ki so razstavljeni v skoraj vseh 
prostorih. Posebej je pohvalil fotografije Janeza 
Podnarja v galeriji Hodnik, in mu čestital za kakovostne 
posnetke. 
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Tudi društveni fotografi smo imeli polne roke dela, 
le da smo se od profesionalnih ločili po precej 
skromnejši fotografski opremi.

Predsedniku Türku in spremstvu smo predstavili 
tudi naše glasilo Mi o sebi, ki izhaja že šesto leto. 
V zahvalo za obisk mu je društvo podarilo vseh 19 
doslej izdanih številk. 

Enkratno priložnost smo izkoristili tudi za kratek intervju s predsednikom. In kaj bi nas upokojence o njem 
še najbolj zanimalo? Seveda to, kaj bi želel početi, ko se bo nekoč upokojil.
Predsednik, ki je seveda še v delovnem zagonu,  se je ob vprašanju nasmehnil in po sproščenem smehu 
odgovoril: 
► Glejte, o upokojitvi zdaj še ne 
razmišljam. Jaz sem človek z univerze. 
Rad bi čim dlje aktivno delal in se  
posvečal raziskavam ter pisanju. 
Veste, pisanje je način življenja. Ne 
vem, kako bo to v starejših letih, 
ampak vse življenje, praktično od 
osnovne šole naprej, pišem različne 
stvari. Začel sem seveda s prostimi 
spisi, kjer so nas naučili, da mora 
imeti vsak prosti spis uvod, jedro in 
zaključek. Po tem principu delam 
vse, pišem znanstvene članke, knjige, 
govore itd.  Verjamem, da človek v 
vsakem življenjskem obdobju  najde 
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neko novo obliko, nek nov način izražanja v pisanju.
Nekoč, ko bom v pokoju, bi se rad posvetil pisanju na nov način. Verjetno bi napisal kaj večjega, bolj 
nenavadnega, skratka pisal bi.
»Bi  napisali spomine iz časa, ko ste bili v Združenih narodih?« je vprašanje dopolnila kolegica Marija.
► Veste, to so me večkrat spraševali. Jaz nisem memoarski človek. Zavedam se, da so spomini zelo 
varljiva zadeva, saj se človek stvari spomni zelo selektivno. Ponavadi je tako, da se človek lepih reči 
spominja dlje in natančneje, slabe pa pozablja. To je najbolj značilen primer nezanesljivosti spomina. 
Zato nisem posebno navdušen nad tem, da bi pisal spomine. Bi pa poskušal v članek o nekem 
problemu vnesti kakšno svojo osebno izkušnjo. Ne bi pisal spominov, v katerih bi opisoval svoj 
prispevek nasploh, ampak bi osebne izkušnje opisal v okviru neke teme. Če bi se na primer ukvarjal s 
problemom mednarodnega prava ali  mednarodnega miru, bi vzel primere iz svojih izkušenj.
Dvomim, da predsedniku obveznosti puščajo kaj prostega časa za branje glasil. Upam pa, da si bo 
gospod Türk, ko bo v pokoju, lahko vzel čas tudi za podrobnejši ogled in prebiranje naših glasil Mi o sebi. 
Prepričana sem, da mu bodo všeč.
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ZBOR ČLANOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA
Maruša Mohorič

Člani društva upokojencev smo se 30. marca 2012, ob 16. uri zbrali v večnamenskem prostoru 
Osnovne šole Škofja Loka–Mesto, da bi se seznanili z rezultati dela leta 2011 in potrdili načrte za 
letošnje leto.
Uvod običajno pripada našemu mešanemu 
pevskemu zboru Vrelec, ki nas razveseli z ubranim 
petjem pod vodstvom neumorne Nade Krajnčan, in 
mu vedno z veseljem in pozornostjo prisluhnemo.
Najprej je predsednik Miro Duić pozdravil vse 
navzoče članice in člane društva, ravnateljico OŠ, 
ki je zbor gostila, goste s Pokrajinske zveze društev 
upokojencev in predsednika Društva upokojencev 
iz Kranja. Predlagal je dnevni red, ki je za letni zbor 
članstva običajen, najprej pa je podelil članicam in 
članom društva priznanja za prostovoljstvo. 
Rudi Zadnik je v imenu Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu predstavil akcijo Bodi 
viden, bodi previden in poudaril njen pomen za 
vse udeležence v prometu. Posebej je to pomembno 
za pešce v nočnem času, ko naj bi vsi uporabljali 
odsevnike.

letih. Omenila je  število udeležencev na krožkih, 
pomen računalniškega opismenjevanja za naše 
generacije, bralno značko in ostale prireditve v 
Marinkini knjižnici ter razstave v galeriji Hodnik. 
Obenem je navzoče seznanila s tem, da smo v okviru 
leta medgeneracijskega sodelovanja razglasili za 
ambasadorko aktivnega staranja Nevenko Mandić 
Orehek.
O finančnem poslovanju v letu 2011 je poročala 
računovodkinja Milica Habjan in nas razveselila s 
podatkom, da je rezultat ugoden in da imamo nekaj 
dobička.
Predsednica Nadzornega odbora Meri 
Bozovičar je v svojem poročilu poudarila, da je 
finančno poslovanje zelo urejeno, knjiženje pravilno, 
poslovanje pozitivno, skratka pohvalila je odgovorno 
delo vodstva, še posebej računovodkinje.
Predsednica Častnega razsodišča Maruša 
Mohorič je sporočila, da razsodišče ni obravnavalo 
nobenega primera, ker ni bilo potrebno.
V razpravi na poročila so se oglasili gostje. 
Predsednik PZDU Gorenjske Janez Sušnik je 
pozdravil navzoče in pohvalil bogato ter uspešno 
delo našega društva. Vse nas je razveselil z novico, da 
bo pokrajinska zveza vsem društvom na Gorenjskem, 
ki jih je 47 in imajo 34000 članov, podarila 
računalnike in še naprej sodelovala z njimi na vseh 
področjih. Poudaril je, da je leto 2012 evropsko leto 
aktivnega staranja, zato je priporočil, naj bomo 
aktivni tudi v bodoče, da bomo lahko »umrli stoje«.
Podpredsednik PZDU Gorenjske Janez Šolar 
je omenil 16% padec pokojnin v zadnjih letih, zato 
je predlagal, da bi ustanovili sklad za pomoč tistim 
upokojencem, ki zelo težko preživijo s skromnimi 
pokojninami. 
Predsednik društva upokojencev Kranj Franci  
Šmajd je pozdravil prisotne in pohvalil delo našega 
društva, še posebej glasilo Mi o sebi. Zaželel nam je 
učinkovito delo in veliko smeha.
Predsednik Miro Duić je predstavil program dela 
in finančni načrt za leto 2012.  Poudaril je, da bo 
zaradi znane finančne in gospodarske krize potrebno 
varčevati na vseh področjih, kjer bomo lahko, na 
stroške za električno energijo, gorivo, komunalne 
storitve in še kaj pa ne moremo vplivati. Vsekakor pa 
se bo vodstvo trudilo, da ob koncu leta ne bomo v 

Sledilo je poročilo predsednika Mira Duića o delu 
društva v letu 2011. Poročal je o vseh aktivnostih, 
delu na raznih področjih, pomenu izobraževanja, 
rekreacije, športnih dosežkih, uspehih na kulturnem 
področju, uspešnem delu v knjižnici in obiskih 
članov, ki dopolnijo 80, 90 ali 100 let življenja. Naše 
društvo je na medobčinskih športnih igrah med 34 
ekipami osvojilo prvo mesto. Posebej je poudaril 
pomen prostovoljstva, ki mu je bilo leto 2011 
posvečeno. Za uspešno delo se je zahvalil vsem 
sodelavkam in sodelavcem in se priporočil tudi za 
prihodnje.
Vodja univerze za tretje življenjsko obdobje  
Borjana Koželj  je poudarila pomen učenja v naših 

Delovno predsedstvo ob poročilu predsednika
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 PREDSEDNIK DU Z VAMI

NAŠA DRUŠTVENA PRIZADEVANJA SO ZABELJENA S KAPLJO PELINA
Zlata Ramovš

Zaključilo se je šolsko leto in večina naših načrtovanih dejavnosti, zato sem ob koncu aprila 
ponovno poklepetala s predsednikom našega društva, Mirom Duićem. Vprašala sem ga, kako 
ocenjuje delovanje društva v preteklem letu in kaj se nam obeta v prihodnje. 

Predsednik, običajno poln zadovoljstva 
in optimizma, mi je ob srečanju 
prizadeto povedal naslednje:
► Ravnokar sem v zadnjem glasilu ZDUS 
plus prebral, da je upravni odbor Zveze 
društev upokojencev Slovenije (ZDUS) 
zavrnil izplačilo finančne nagrade, ki 
nam jo je na natečaju za najboljše glasilo 
društev upokojencev Slovenije septembra 
2011 podelila komisija za informiranje 
in publicistiko pri ZDUS. Za naše glasilo 
smo dobili prvo nagrado, na naše veliko 

dolgovih. Društvo bo z  delom nadaljevalo na vseh 
področjih, enako kot  leta 2011. Poudaril je, da si bo 
zelo prizadeval, da bi dobili tudi prostor za druženje 
in zabave, ker bi to mnogim članom veliko pomenilo.
Za nadomestno članico Upravnega odbora 
je predsednik predlagal Nežko Fojkar, vodjo 
projekta Starejši za starejše.

Zbor je predlagane sklepe in poročila ter načrte za 
leto 2012  potrdil.  S tem je bil uradni del zaključen. 
Vabljeni smo bili še na ogled slik, ki jih je razstavil 
član MePZ Vrelec Andrej Krajnik, za druženje ob 
zasluženi malici, ki so jo pripravile šolske kuharice, pa 
je poskrbelo društvo. Veseli pa smo bili odsevnikov, ki 
jih je preskrbel Rudi Zadnik.

razočaranje pa je v sedmih mesecih še vedno nismo 
prejeli. ZDUS nas o zavrnitvi izplačila nagrade ni 
obvestila ali poslala obrazložitve za tako odločitev, 
ampak sem to izvedel šele iz njihovega glasila. To 
je veliko razočaranje za vse naše prostovoljke, ki 
sodelujejo pri glasilu, in za vse naše člane. Tega si 
res nismo zaslužili, zato se bomo na njihov sklep 
odzvali in zahtevali obrazložitev.     
Predsedniku sem zastavila vprašanje o rezultatih 
društva v preteklem letu in obraz se mu je 
razjasnil.
► Rezultati dela v društvu so dobri. V preteklem 
letu so naši prostovoljci za svoje delo v okviru 
občine, pokrajine in republike prejeli več odličnih 
priznanj, na kar smo zelo ponosni. Dosegli smo 
začrtane plane, naš finančni rezultat pa je pozitiven, 
zaradi česar tudi letošnje članarine ne bomo 
povečali. Večji del dohodkov društva bo tudi to 
leto izviral iz članarin in prihodkov društvenih 
dejavnosti, ki se s svojimi sredstvi financirajo same. 
Uresničeni načrti so rezultat odličnega dela številnih 
prostovoljcev in prostovoljk, ki so najzaslužnejši za 
dobre rezultate, in za čedalje večjo prepoznavnost 
društva v okolju, v katerem deluje.

Med uspehe štejemo tudi izvedbo 
Kulturnega festivala Univerze za 
tretje življenjsko obdobje Slovenije, 
pridobitev dodatnega prostora za 
našo univerzo ter primerno ureditev 
knjižnice in hodnika za prireditve 
in razstave, s čimer lahko članom še 
dodatno približamo utrip društva. 
Nova je Zlata knjiga najboljših 
športnic in športnikov, razmišljamo 
pa tudi o zlati knjigi dobitnikov 
naših priznanj na drugih področjih, 

saj je vsako leto več zaslužnih prostovoljcev, ki za 
svoja prizadevanja dobivajo visoka priznanja.
Odkar sem pred skoraj sedmimi leti postala 
članica, je v društvu potrebno varčevati. To 
je  naš stalni način delovanja in zato veliko 
naredimo prostovoljno. Ne vem, kako si ob slabi 
gospodarski situaciji lahko še bolj zategnemo pas 
in kaj bo to pomenilo za nas? 
► Vsako leto lahko pričakujemo manjši priliv 
sredstev iz različnih proračunskih virov, člani pa 
bodo tudi težje poravnali članarino, zato moramo 
varčevati tudi v prihodnje. Potrebovali bomo še več 
prostovoljcev, saj ne želimo zmanjšati dejavnosti ter 
že dobro utečenih projektov in aktivnosti društva. 
Materialno najšibkejšim članom tudi v prihodnje 
ne bomo zaračunavali članarin, našim visokim 
jubilantom pa bomo še vedno izkazovali pozornost.
Zdaj imamo tudi dolgo načrtovano invalidsko 
klančino. Kako smo končno prišli do nje?
► Z zavodom O, ki je naš dober sosed, uspešno 
sodelujemo pri skupnih projektih. Eden od teh je 
bila tudi klančina, ki bo invalidom olajšala dostop 
do vseh prostorov. Podobno se z zavodom O 
dogovarjamo tudi za skupno ureditev vhodnih 
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Pismo predsednika DU Mira Duića, ki ga je 16. maja 2012 poslal predsednici ZDUS-a Mateji 
Kožuh Novak, članom Upravnega odbora in Komisije za informiranje in publicistiko.

prostorov, prostora za smetnjake, parkirišč in 
zunanjo ureditev. Kot kaže, bomo v teh prostorih 
delovali še dolgo, zato bomo preverili, kako bolje 
izkoristiti vse prostore, tudi podstrešja in kletnega 
prostora, v katerem občasno deluje Društvo za 
vzgojo ptic.
Kakšni so naši dolgoročni načrti? 
► Trenutno sledimo načrtu, izdelanem za 

mandatno obdobje, in letnem planu. Dolgoročno 
pa imamo le en sam cilj, in to je pridobitev novih, 
ustreznejših prostorov za delo društva.
Še predsednikova sklepna misel:
► Čeprav nas je grenka kaplja iz ZDUS prizadela, 
našim prostovoljkam in prostovoljcem gotovo ni 
vzela volje in pripravljenosti za delo. 

Nadaljevanje s prejšnje strani

Ni naša navada, da bi oporekali Vašim stališčem 
in sklepom, toda tokrat to moram storiti in sicer 
v imenu vseh naših članov, zlasti v imenu naših 
prostovoljk in prostovoljcev združenih pri projektu 
izdaje in distribucije našega glasila »Mi o sebi«, 
ki pod vodstvom odgovorne urednice Jelke 
Mlakar neutrudno delujejo bodisi kot novinarke, 
fotografinje, lektorice, oblikovalke ali distributerke, 
ki redno poskrbijo, da vsi naši člani že 5 let 
brezplačno prejmejo trimesečno glasilo.
Nismo prepričani, da se zavedate tega 
odgovornega in neplačanega dela naših 
prostovoljcev, čigar rezultati so zlasti vidni pri 
zadovoljstvu naših članov in za katere smo prejeli 
že številna priznanja.
Globoko smo prepričani, da naš vloženi trud ni 
zaman, saj je rezultat tega dela bogata vsebina v 
besedi in sliki.
V tem prepričanju smo se odzvali na Vaše odprto 
povabilo na razpis za oceno najboljšega glasila,ali 
biltena DU, ki ste ga objavili v Vaši številki 7/8 
glasila ZDUS PLUS, v katerem navajate «da boste 
nagradili najboljše glasilo, z enoletnim plačilom 
tiska«. V ta namen sem Vam 29.7.2011 osebno 
dostavil vso potrebno dokumentacijo (vsi izvodi 
glasila, stroški tiska).
V mesecu oktobru smo prejeli »obvestilo Vaše 
Komisije za informiranje in izobraževanje o 
rezultatih razpisa za najboljše glasilo društev 
upokojencev«, datirano z dne 7.10. 2011 pod op. št. 
425-2011/10 podpisano s strani ge. Alenke Ogrin, 
s katerim nas obveščate o dodelitvi prve nagrade 
našemu glasilu, pri čemer navajate: »Za nagrado bo 
ZDUS sofinanciral enoletno tiskanje glasila«.
 O tem smo z veseljem seznanili tudi naše članstvo. 
30. 11. 2011 smo Vam poslali dopis, v katerem vas 
naprošamo »za sporočilo o dinamiki nakazil za 
sofinanciranje našega glasila, ker ga bomo rabili 
za pripravo naših bodočih aktivnosti in planiranja 

potrebnih finančnih sredstev za nadaljnje 
nemoteno izdajanje glasila.
Na osnovi tega dopisa ter Vašega sklepa o 
sofinanciranju glasila, ki ste nam ga poslali  8. 1. 
2012, smo Vam 13.1. 2012 v informacijo poslali 
račune za tiskanje, ki smo jih plačali v letu 2011.
Po tem času, v skoraj 4 mesecih ni bilo z vaše strani 
nobenega odziva na to zadevo !
Kaplja čez rob, ki nam je še dodatno zagrenila 
občutke, pa je bil »sklep št. 3.« Vašega upravnega 
odbora z dne 26.1.2012, za katerega smo izvedeli 
šele iz Vašega glasila 3/4, ki smo ga prejeli konec 
aprila in v katerem navajate, da je Vaš upravni 
odbor s preglasovanjem zavrnil sklep Vaše Komisije 
za informiranje in publicistiko in sicer na osnovi 
mnenja enega Vašega člana UO da, razen članov 
UO ne more nihče drug odločati o višini nagrade na 
natečajih«.
Kako imate urejene Vaše notranje pristojnosti je Vaš 
in ne naš problem. Nam ste namreč poslali veljaven 
sklep ali pa ste nas vsi skupaj samo zavajali. V 
vsakem primeru se nam zdi, da je zadeva neresna, 
obenem pa prav nič vzpodbudna za nadaljnje 
aktivnosti na tem področju.
Zaradi vsega tega se mi zdi, da bi bilo pošteno z 
Vaše strani odkrito povedati, da nagrade ne želite 
ali ne morete dati. S tem bi nas in vse naše aktivne 
soustvarjalke našega glasila seznanili, da ne bi živeli 
v lažnem upanju in praznih obljubah.
Razočarani smo!
To nas sicer ne bo odvrnilo od naših aktivnosti na 
tem področju in prepoznavnosti v širšem prostoru, 
vsekakor pa bomo v bodoče razmislili, če je vredno 
truda, da se še odzivamo na takšna povabila k 
razpisom, ki se potem ne realizirajo.
Vsekakor pa smo dolžni vse naše člane obvestiti 
o celotni zadevi, kar bomo storili v junijski številki 
našega glasila ter elektronskem glasilu »Od Tu in 
tam«
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PODELITEV DRUŠTVENIH PRIZNANJ
Besedilo Zlata Ramovš, fotografije Nevenka Mandić Orehek

Zbor članov DU je eno od tistih srečanj, na katerem se ponavadi zbere največ naših članov. Zato smo to 
priložnost izkoristili za zahvalo nekaterim svojim članom društva za njihovo prostovoljno delo in trud, ki ga 
vlagajo v dobro društva.
Podelitev je povezovala Julija Jenko, priznanja pa sta podeljevala Miro Duić in Franc Šifrar. Podeljena je bila  
mala plaketa, 18 priznanj in dve zahvali.   

MALA PLAKETA

Matevž Trilar – desno

Matevž Trilar je od leta 2004 
vodil Ta lažjo pohodniško 
skupino. Do 77. leta starosti 
je bil vodič pohodnikov ter 
vodja odbora za pohodništvo. 
Že tretje leto je član pevske 
skupine Mavrica, pred leti pa je 
bil tudi aktiven kegljač, kolesar 
in planinec. Še vedno deluje v 
Društvu invalidov v Škofji Loki.

Nežka Alič, Majda Galovič in Jelka Selak

Jelka Selak, Anka Cegnar, Marjanca Pleško, 
Majda Galovič, Mimi Jamnik in Nežka Alič 

so poverjenice za članarino in obdaritve, 
prostovoljke pri dostavi glasila in/ali delajo pri 

projektu Starejši za starejše. Nekatere skrbijo 
za obveščanje, Nežka pa že več let organizira 

srečelove na piknikih. 

Dragica Gartner in Jožica Kemperle

Dragica Gartner vodi odbor za 
pohodništvo in skupino Veseli 
pohodniki ter pomaga pri vodenju 
planinske sekcije. Deluje tudi kot 
prostovoljka pri Rdečem križu.
Jožica Kemperle je dolgoletna članica 
pevskega zbora Vrelec in članica  
njegovega upravnega odbora. Od leta 
2005 skrbi za note in za pridobivanje 
novih članov zbora.

PISNO PRIZNANJE

►

►

►
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Jelka Mlakar vodi uredniški odbor in je 
odgovorna urednica glasila Mi o sebi. Doslej je 
pripravila že 20 njegovih številk. Vzgojila je vse 
novinarke, članice uredniškega odbora. V arhivih 
je izbrskala pomembne dogodke iz zgodovine 
našega društva, ki jih je obeležila v več številkah 
glasila. Pod njenim vodstvom je leta 2009 glasilo 
Mi o sebi dobilo priznanje za prostovoljski 
projekt pri MS Slovenije, leta 2011 pa nagrado 
ZDUS Slovenije za najboljše upokojensko 
glasilo in nagrado Pokrajinske zveze društev 
upokojencev Gorenjske.
Marinka Mesec raznaša glasilo, piše zanj in 
vsako leto preseneti z avtorskim pristopom pri 
vodenju naših prireditev. 
Zlata Ramovš  je pri glasilu zadolžena za 
fotografijo, pripravlja pa tudi prispevke. Kot 
vodja odbora za razstave je še posebej zavzeto 
sodelovala pri organizaciji razstav v galeriji 
Hodnik in  pri prvem Kulturnem festivalu 
slovenske univerze. Poleg tega je tudi ena od 
mentoric gibanja Znaš, nauči drugega. 
Meri Bozovičar je že 13 let aktivna članica 
društva. Kot prostovoljna kulturna mediatorka 
dela v Loškem muzeju, piše za glasilo in ga 
raznaša ter je predsednica nadzornega odbora 
društva.
Maruša Mohorič je ena najbolj plodovitih 
novinark našega glasila. Organizira raznašanje 

Jelka Dolinar in Sonja Dolinar

Marinka Mesec, Meri Bozovičar,  Maruša Mohorič 
 in Jožica Kovič

Jelka Dolinar organizira oglede kulturnih 
prireditev in vodi skupine na obiske gledališč 
ter opere. Skrbi za obveščanje in kot 
prostovoljka na univerzi in v društvu poprime, 
kjerkoli je potrebno.
Sonja Dolinar skrbi, da so prostori našega 
društva ter cvetlična korita in gredica pred 
njim estetsko urejeni. Je naša aranžerka in 
vodja delavnic za praznične dekoracije. Deluje 
tudi v nadzornem odboru in je predsednica 
pevske skupine Mavrica. 

glasila in ga sama tudi raznaša. Je predsednica 
častnega razsodišča ter članica stanovanjske komisije 
in komisije za priznanja. Deluje kot prostovoljka 
v projektu Starejši za starejše in je občasno 
spremljevalka pri kopalnih izletih.   

Članice uredniškega odbora glasila Mi o sebi: Jelka Mlakar, Marinka Mesec, Zlata Ramovš, Meri Bozovičar, 
Maruša Mohorič, Jožica Kovič
Vse zgoraj omenjene prostovoljke druži aktivno delo v uredniškem odboru glasila Mi o sebi, poleg tega pa 
opravljajo še drugo prostovoljno delo.

►

Nadaljevanje s prejšnje strani
PODELITEV DRUŠTVENIH PRIZNANJ

Jožica Kovič je bila članica uredniškega odbora 
glasila in občasno zanj še piše. Je dolgoletna 
članica pevskega zbora Vrelec ter veliko svojega 
časa posveča delu pri Rdečem križu in Društvu 
izgnancev.
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PISNA ZAHVALA

Nada Krajnčan že sedem let uspešno vodi 
pevski zbor Vrelec ter deluje v njegovem 
upravnem odboru. Pod njenim vodstvom je 
zbor postal kakovostnejši in si pridobil ugled. 
Osnovna šola Škofja Loka–Mesto Z njenimi 
učenci in učitelji DU uspešno sodeluje 
na raznih področjih, pogosto pa nam na 
razpolago ponudijo tudi svoje prostore.

Zborovodkinja Nada Krajnčan in ravnateljica OŠ Škofja 
Loka-Mesto, Doris Kužel

Franc Šifrar

Franc Šifrar je bil od leta 2003 do 2011 član 
upravnega odbora. Oba mandata je uspešno 
vodil zasedanja zbora članov društva. 

Miro Duić

Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo 
in se Vam zahvaljujemo za Vaš prispevek k 
odličnemu delu in uspehom našega društva.

PODELITEV DRUŠTVENIH PRIZNANJ

Miro Duić je kot predsednik vodenje društva prevzel leta 2007. 
Podpiral je vse pozitivne spremembe in novosti, ki so DU Škofja 

Loka napravile prepoznavne v širšem slovenskem prostoru. V 
času njegovega mandata je DU ob svoji 60. letnici prejelo najvišje 

občinsko priznanje srebrni grb  ter zlato plaketo ZDUS. S svojim 
delom se vključuje v kulturne, športne in izletniške dejavnosti ter 
obveščanje in nagrajevanje. V drugem mandatnem obdobju mu 

je leta 2011 končno uspelo pridobiti prostor, namenjen delovanju 
univerze za tretje življenjsko obdobje. Njegov moto »Ljudi se ne 

nadira, ljudi se nabira!« ni le fraza, temveč govori tudi o načinu 
njegovega dela z ljudmi. 

►

►

EDO ERZETIČ   AFORIZMI

Sreča je izmuzljiva kot jegulja. Malokdaj rečemo – srečen sem, največkrat pa sem bil srečen?
Moja življenjska peščena ura je postavljena pokončno, da iz nje odteka pesek življenja enakomerno.
Etos ni le stvar religije, ampak se tiče vsakega človeka, ki je že shodil  in še ni pokopan.
Če zgubiš glavo, si rešen vrtoglavice za celo življenje.
Ljubimec se nikoli ne »izljubi,« ker se »špara« za naslednje ljubezni.
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OB OBČINSKEM PRAZNIKU

KDO JE MIRJAM JAN-BLAŽIĆ?
Besedilo in fotografija Nevenka Mandić Orehek

Kako na eni strani našega glasila predstaviti 
nekoga, ki ima zelo pestro življenjsko zgodbo? 
Težko. Začela bom z rojstvom. 
Mirjam se je rodila leta 1947 v Ljubljani mami 
Ivanki in očetu Janezu. Janeza Jana so po vojni kot 
visokega vojaškega častnika poslali v Beograd. Tam 
je nekaj več kot dvajset let z njim prebivala tudi 
njegova družina. Živeli so skromno. Mama Ivanka 
je bila gospodinja, ki je skrbela za družino. Zase ter 
za hčerki Mirjam in Darjo je ves 
čas sama šivala in pletla. Včasih 
se je delalo tako, da so se kostimi, 
plašči obrnili in predelali, tako 
da so otroci lahko oblekli nekaj 
novega. Mirjam je povedala, 
da ji je mama šivala tudi, ko je 
doštudirala in že bila v službi. 
V Beogradu je poleg osnovne šole 
in gimnazije deset let obiskovala 
tudi glasbeno šolo. Ker je bila 
nadarjena in jo je glasba zelo 
veselila, sta se starša marsičemu 
odrekla, da sta ji kupila klavir. 
Kot pianistka je v petem letniku 
nižje glasbene šole na državnem 
prvenstvu osvojila tretje mesto. 
V glasbi je bila tako uspešna 
in ambiciozna, da je že kot 
dijakinja glasbene šole ob prisotnosti rednega 
učitelja v nižjih razredih osnovne šole poučevala 
glasbeni pouk. Tako se je v enem obdobju svojega 
življenja odločala med glasbo in metalurgijo. 
Odločila je narava, saj je imela za poklicno igranje  
klavirja premajhno roko. Po zaključeni gimnaziji 
je nadaljevala s šolanjem in diplomirala na 
Tehnološko-metalurški fakulteti v Beogradu, kjer 
je kasneje tudi magistrirala na področju tehničnih 
znanosti oz. livarstva. 
Doma so vedno govorili slovensko in ko se je 
Mirjam z možem preselila v Škofjo Loko, so po 
govorici vsi vedeli, da je Žirovka, čeprav v Žireh 
nikoli ni živela.
In zakaj sta prišla v Škofjo Loko? Mož Gusti je bil v 
službi v Brodotehniki v Kraljevici,  kjer naj bi dobila 
tudi kadrovsko stanovanje, vendar se je rešitev malo 
zavlekla. Nato sta na obali neuspešno iskala službi 
in rešitev stanovanjskega problema, vmes pa se je 
za oba pokazala možnost zaposlitve v LTH. Gusti 

se je zaposlil v inštitutu Zoran Rant, Mirjam pa v 
kemijskem laboratoriju. Takrat sta starša že živela 
v Ljubljani, kjer se je oče, takoj po aktivni službi 
v JLA iz komande vazduhoplovstva v Beogradu 
vključil v delo teritorialne obrambe v Ljubljani, 
kjer je pokrival široko območje teoretičnega 
in praktičnega izobraževanja slovenskih enot 
teritorialne obrambe. 
Po sedmih mesecih bivanja pri starših in nekaj časa 
kot podnajemnika v Škofji Loki sta dobila kadrovsko 
stanovanje. 
Mirjam ni nikoli pustila, da bi bila na prvem mestu 

politika, ampak je vedno 
dajala prednost stroki. Še 
kot gimnazijka je vstopila 
v Zvezo komunistov in 
kot partijska sekretarka 
aktivno delovala v LTH. 
Izven podjetja je bila 
aktivna tudi v sindikatu. 
Sodelovala je v občinskem 
sindikalnem svetu, bila je 
članica predsedstva Zveze 
sindikatov Slovenije in 
delegatka na Kongresu 
sindikatov v Beogradu. 
Leta 1977 je Mirjam že šest 
let vodila laboratorij, ko so v 
LTH iskali direktorja Livarne. 
Mož jo je opomnil, da je 
inženirka metalurgije, zato 

se je prijavila na to delovno mesto. Ob zaključku 
štiriletnega mandata je presenečena ugotovila, da 
je svoj program izpolnila v celoti. Sama to pripisuje 
dejstvu, da je pred tem šest let vsak dan preživela 
v laboratoriju, ki je bil v livarni, zato je imela dober 
vpogled v delovanje livarne in vizijo za naprej. 
Livarno je vodila pet mandatov. 
Čeprav so bili rezultati livarne boljši kot v drugih 
delih podjetja, je Mirjam hotela biti solidarna z 
ostalimi deli LTH in ni želela dodatno nagraditi 
zaposlenih. Ko danes gleda nazaj, pravi, da smo v 
osemdesetih letih bili malo preveč solidarni. Zaradi 
tega so se zaposleni odločili, da stavkajo. Poklicali so 
predsednika sindikata z občine in zahtevali, da on 
odloči o upravičenosti njihovih zahtev. Spominja se, 
kako težko ji je bilo, ko je po treh zborih zaposlenih 
(livarna je delala na tri izmene), na katerih so se 
vse dogovorili in uskladili, odšla na službeno pot, 
naslednji dan pa so jo  poklicali, da so se vmešali 
politiki. 
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MEDDRUŠTVENO SODELOVANJE

PRVI OBISK
Borjana Koželj

Naša tajnica Cveta 
Škopelja je bila članica 
ekspertne skupine za 
izletništvo pri Zvezi 
društev upokojencev 
Slovenije (ZDUS), ki 
se je preimenovala v 
komisijo za turizem. Od 
tam je prišla pobuda za 
meddruštveno izmenjavo 
enodnevnih izletov. 
Komisija je v časopisu 
ZDUS PLUS objavila razpis 
in naše društvo je objavilo 
vabilo na obisk. Ker so me 
zanimali rezultati dela te 
komisije, sem se povabila k 

Cveti na pogovor.  
»V Škofjo Loko je sredi marca 
prišla skupina Žarek, sekcija pri 
Društvu upokojencev MORS. 
Člani te skupine so upokojenci 
Ministrstva za obrambo. Pripravili 
smo jim bogat program. V 
dopoldanskem času so si 
ogledali staro mestno jedro, 
Jelka Blaznik  in Vera Hartman 
sta jih vodili po Loškem muzeju, 
obiskali so Vešterski mlin in pri 
spomeniku petdesetih talcev 
postali v njihov spomin. Po 
kosilu smo jih sprejeli v prostorih 
našega društva, kjer smo jim 
predstavili  vsa področja našega 
delovanja, od izobraževanja, do 
športa in rekreacije ter do vseh 

Na svoje delo v Livarni je ponosna. Po lastninjenju 
je uspela obdržati delovna mesta in razvoj. 
Do upokojitve leta 2005 je delala na projektih 
privatizacije železarstva in jeklarstva. Leta 2006 je 
bila uvrščena med petdeset najuspešnejših žensk 
slovenskega menedžmenta. Pravi, da jo je vedno 
motilo, ko so jo novinarji spraševali, kako ona kot 
ženska dela v tako moški branži, poleg tega pa še 
kot direktorica. 
Tudi sedaj ne miruje in meni, da bo verjetno delala 
do 70. leta. Že peti mandat je svetnica Socialnih 
demokratov v občinskem svetu naše občine, v 
prejšnjem mandatu je bila tudi podžupanja. Kot 
svetnica dela tudi v odboru za gospodarske javne 
službe in v komisiji za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja. Na občini je tudi koordinatorka, 
odgovorna za sodelovanje s pobratenim mestom 
Freising.
Danes se po malem sprašuje, kako je v preteklem 
mandatu zmogla toliko dela. Jutro je začela z 
delom v svoji pisarni podžupanje, kjer je z veseljem 
delala na projektu porečja Sore, potem pa se je 
odpeljala v Ljubljano. Od upokojitve je pogodbena 
svetovalka uprave Slovenske industrije jekla. Poleg 
tega je osmo leto predsednica Društva livarjev 
Slovenije, kjer je aktivna že 34 let, in ureja Livarski 
vestnik. Danes kot seniorka s svojim znanjem in 
dolgoletnimi izkušnjami v tem društvu in še vrsti 
drugih društvih ter organizacijah prostovoljno 
opravlja pomembno družbeno koristno delo, pri 

tem pa je tudi mentorica mlajšim generacijam. Kot 
upokojenka še vedno dela tudi po deset ur na dan. 
Je mama dveh otrok, babica štirim vnukom in hči, ki 
gre vsak konec tedna v Jarčjo dolino pri Žireh, kjer 
skrbi za 95 in 89 let stara starša ter obdeluje njun 
in svoj vrt. Pove, da je mož na njen tempo navajen, 
saj drugače ne bi šlo. Drugače je specialistka za 
gomoljaste begonije, ki vsako leto krasijo okna hiše 
v Stari Loki. 
Od drugih prostočasnih aktivnosti najraje bere tako 
strokovno kot dnevno časopisje. Televizije ne gleda, 
morda občasno s starši. Dopust je čas za branje 
knjig. Rada poseže po aktualnih knjigah in letos bo 
s sabo vzela zadnjo knjigo o sodelovanju z mediji 
ter knjigo o Poljanski vstaji.
Potrebuje zelo malo spanja, kar ugotavljam tudi 
sama, ko kakšno njeno sporočilo oddano po 
elektronski pošti dobim v urah, ko se noč že preveša 
v dan.
Prepričana je, da ženska tudi pri sedemdesetih letih 
lahko še veliko naredi. Pomembno je, da počne 
tisto, kar jo veseli. Ko ni več toliko skrbi z družino in 
njeno poslanstvo ni maksimalno ukvarjanje z vnuki, 
kar je naloga staršev, potem je prav, da si vzame čas 
tudi zase. 
Kako se vidi po 70. letu? Vsekakor bo bolj aktivna 
v društvu upokojencev, v katerem vidi še veliko 
možnosti za različne dejavnosti, prostovoljno delo 
ter druženje s sovrstniki in knjigo.

Stane Kotnik ob spomeniku petdesetim 
talcem za Kamnitnikom
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MED NAS PRIHAJAJO NOVI ČLANI

prostovoljskih akcij. Posebej smo se pohvalili z 
Marinkino knjižnico in glasilom Mi o sebi.  Podarili 
smo jim zadnjo številko in razveselili so se je.«
Stane Kotnik, član skupine Žarek, je med drugim 
povedal:
»Danes smo preživeli ter doživeli zelo lep in 
koristen dan. Prepričan sem, da se s tem strinjajo vsi 
udeleženci skupine Žarek iz Društva upokojencev 
MORS. Že ko smo ob prihodu vstopili v vaše lepo 
urejene prostore in po pozdravnih stikih me je 
prevzel občutek, da sem prišel v družbo prijetno 

razpoloženih, društveno aktivnih, pozitivno 
naravnanih in prijaznih starejših, vendar še vedno 
ustvarjalnih ljudi.« Izrazil je prepričanje, da so 
spoznali najboljše društvo upokojencev v Sloveniji.
Ob zaključku pogovora mi je Cveta povedala, da nas 
bodo letos obiskali še člani DU Metlika in tudi njim 
bo pripravila zanimiv program.  
Zanimalo me je, ali bomo tudi mi šli na kakšen 
zanimiv obisk. 
»V letošnjem načrtu takega obiska še ni, za 
naslednje leto pa bomo to že načrtovali.«

Anica Frelih v pogovoru z avtorico članka Marinko Mesec

Nadaljevanje s prejšnje strani

ZA PRETEKLOST SO SPOMINI, ZA BODOČNOST JE UPANJE!
Marinka Mesec

Odslej bomo v vsaki številki našega glasila na zmenek povabili enega od novih, predvsem mlajših 
članov, ki se bodo pridružil naši upokojenski druščini. Z vsakim novim članom prihaja tudi nova 
energija in upanje, da bomo naše dejavnosti še bolj popestrili. 
Od januarja letos je ena mlajših članic ANICA FRELIH, ki jo mnogi poznate predvsem iz Kmetijsko 
gozdarske zadruge Škofja Loka, kjer je leta 2010 po 37 letih in treh mesecih dela izpolnila pogoje za 
upokojitev. 

Anica Kržišnik, poročena Frelih, se je rodila leta 
1954 v Kremenku v Poljanski dolini v kmečki družini 
kot druga od petih otrok. Že kot majhna deklica je 
uživala ob delu v naravi in ob živalih, ki jih je bilo 
na kmetiji dovolj. Njene igrače so bile žoga, skiro in 
sanke, s katerimi se je ob hudih zimah prisankala 
tudi v sedem kilometrov oddaljeno šolo v Poljanah. 
Naučila se je igre s kartami, otroci so se takrat 
igrali feškalco, in z velikim zanimanjem poslušala 
pravljice. Imela je komaj osem let, ko se je s škarjami 
po nesreči zbodla v desno oko in zaradi tega ne vidi 
na eno oko. Od šolskega zavarovanja so starši dobili 
odškodnino. Za ta denar so ji kupili kolo, na kar je 
bila zelo ponosna. Rada se spominja otroštva, poti 
v šolo in nazaj ter sošolcev in sošolk iz sosednjih 
vasi, s katerimi je doživljala otroške vragolije. 
Obleko in čevlje so sestre in bratje nosili eden za 
drugim. Takoj, ko se je naučila pisati in brati, je 
začela voditi evidenco o domačem kmečkem delu, 
število naloženih voz sena v tistem letu, koliko je 
bilo na leto mladih teličkov, koliko  mleka so oddali 
v mlekarno. Že takrat se je pokazalo, da jo zanimajo 
številke. 
Po končani osnovni šoli se je vpisala na Ekonomsko 
srednjo šolo v Kranju in po zaključku šole dobila 
službo v Kmetijski zadrugi Škofja Loka. Ob delu je 
nadaljevala študij in si pridobila naziv ekonomist. 
Zaradi velike oddaljenosti do službe, hudih zim 

in slabih prometnih povezav je kmalu dobila v 
najem v Groharjevem naselju majhno družbeno 
stanovanje  veliko 23 m². Poročila se je, z možem 
imata sina in hčerko in tako se je v tem stanovanju 
stiskala štiričlanska družinica. Z namenskim 
varčevanjem in s pomočjo bančnih in zadružnih 
kreditov so kupili dvosobno stanovanje na Trati. 
Vedno pa si je Anica želela živeti na podeželju. 
Kasneje jim je uspelo kupiti zemljo v Zmincu, kjer 
so zgradili novo hišo. V službi je leta 1979 sprejela 
vodenje finančno računovodske službe in vodenje 
Zadružne hranilno kreditne službe, ki jo je vodila 
vse do leta 2004, ko se je ta pripojila k Zvezi 
hranilno kreditnih služb Ljubljana. Zaradi zahtevane 
stopnje izobrazbe v poklicu je obiskovala še šolo 
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DREVESA POSEBNEŽI POLJANSKE DOLINE
Besedilo in fotografija Maruša Mohorič

Franc Miklavčič je 
gozdar, zaposlen na 
Zavodu za gozdove 
Republike Slovenije v 
Poljanah. Ko bo dopolnil 
58 let, bo imel 41 let 
in tri mesece delovne 
dobe in že zdaj ve, da 
bo kot upokojenec 
svoje znanje in izkušnje 
uporabil v kulinariki. 
Ker v naravo hodi z 
odprtimi očmi, opazi 
marsikaj. Po gozdarskih študijskih dnevih leta 2004 
na temo debelih dreves je začel raziskovati, koliko 
takšnih dreves je v Poljanski dolini. Posebneže je 
želel evidentirati po kriterijih, ki so opisani v knjigi. 
Ugotovil je, da  na razmeroma majhni površini 
Poljanske doline raste kar 31 vrst, ki dosegajo 
izjemne dimenzije. Posebneži so zato, ker so izjemni 
zaradi svoje višine, debeline ali oblike debla. Za 
izdajo knjige se je odločil, ker je hotel zapisati, 
kakšna drevesa imamo ljudje v svoji bližini, in tako 
ohraniti zanamcem vso pestrost narave in njenega 
bogastva. Ponosen je in zelo dobro se mu zdi, da 
je knjiga ugledala luč sveta, čeprav je zanjo porabil 
jubilejno nagrado za 30 let delovne dobe in letni 
regres, saj je tako skušal lastnike posebnežev 
prepričati, da bodo za prihodnje rodove ohranili 

vsaj nekatera drevesa. Posamezna drevesa so stara 
že 300 ali 400 let, drugih pa zaradi vremenskih 
razmer, bolezni ali posekov ni več. 
Najljubša so mu plodonosna drevesa, kot so črn 
trn, jerebika, mokovec, kostanj, rumeni dren in 
glog. Njihove plodove uporabi za pripravo likerjev, 
marmelad, kostanjeve potice in še marsikaj 
drugega. Ob najinem slovesu mi je ponudil liker iz 
bukovega listja. Recepte najdete v knjigi, ki je bila 
povod za najino srečanje. Zagotavljam vam, da 
je bilo pestro, saj sem spoznala zelo zanimivega, 
prijaznega, odprtega, nasmejanega in pozitivnega 
človeka. 
Gospodu Miklavčiču smo iskreno hvaležni za 
dovoljenje za brezplačno objavo receptov in  
fotografij dreves za naše glasilo ter mu želimo 
mnogo srečnih trenutkov v naravi.

Divja češnja  
Plodove lahko uživamo sveže, posušene ali 
predelane v kompote, marmelade, sokove ali 
žganje. Poseben posladek so posušeni plodovi 
divje črnice, namočeni v češnjevem žganju. 
Plodove lahko shranimo v zamrzovalniku in jih s 
plodovi sorodnega črnega trna, slive ali jerebike 
uporabimo za najrazličnejše marmelade. 
Potrebno je le malo domišljije, saj je možnosti za 
mešanje okusov neomejeno (str. 33).

za poslovodne delavce na Brdu pri Kranju in druga 
strokovna izobraževanja. Leta 1992 je prevzela 
vodenje Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka. 
Vsa ta leta je Anica živela za poklic in se v svojem 
delovnem kolektivu dobro počutila. Njena služba 
je zahtevala celega človeka, zato prizna, da je bila 
zaradi njene odsotnosti družina večkrat prikrajšana. 
Vendar so jo doma razumeli in jo podpirali, za kar 
jim je zelo hvaležna še danes.
Tretji pomemben mejnik v njenem življenju je 
bila upokojitev leta 2010. Ko je službene dolžnosti 
predajala nasledniku, je čutila zadovoljstvo, 
olajšanje in veliko poklicno osvoboditev. Imela 
je občutek, da je v svojem poklicu dala vse, kar je 
znala, morala in zmogla. Sedaj, ko ima več časa, 
uživa ob urejanju hiše in vrta ter ob sprehodih v 
naravi, včlanila se je v Društvo podeželskih žena 
Lubnik in Društvo za razvoj podeželja Resje. Poleg 
tega je tudi članica Nadzornega odbora Občine 
Škofja Loka. Na povabilo predsednika Mira Duića 
je sprejela članstvo v društvo, zato je od januarja 
letos ena izmed mlajših članic Društva upokojencev 

Škofja Loka. V prostorih društva je bila prvič lansko 
leto, ko je imela Minka Likar predstavitev svoje 
knjige Mladost na preizkušnji. Udeležila se je že 
nekaj kulturnih prireditev in zbora članov društva 
upokojencev. Glasilo Mi o sebi je dobila v roke 
po naključju in takoj jo je osvojilo. Ker ji je všeč 
nasvet, da je potrebno vsak dan hoditi eno uro, se 
bo priključila pohodni skupini. Vpisala se je tudi na 
tečaj nordijske hoje, z izletniki bo odkrivala lepote 
naše Slovenije, obiskovala Marinkino knjižnico 
in se udeležila še kakšnega zanimivega tečaja. 
Zelo je presenečena, da je društvo tako aktivno 
in da v njem opravimo toliko ustvarjalnega in 
prostovoljnega dela na vseh področjih, zaradi česar 
smo prepoznavni daleč naokoli.
Njene pomembne življenjske vrline so skromnost, 
poštenost, iskrenost in dober odnos med ljudmi. 
Drži se pravila, da so spomini za preteklost, za 
bodočnost je upanje. 
Spoštovana Anica, naj vaše upanje sega še daleč v 
prihodnost.
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ZGODOVINSKI RAZGLEDI

LOŠKE KLARISE PRED DAVNIMI LETI
Meri Bozovičar

Preden so leta 1782 v Loko prišle uršulinke, je bil 
daljnega leta 1358 ustanovljen samostan klaris. To 
je bilo precej zgodaj, le okrog sto let po smrti Sv. 
Klare.
Če se ozremo nazaj v zgodovino, ugotovimo, 
da ženski samostani niso bili tako številni kot 
moški. Red Sv. Klare je bil zaprtega tipa in znan 
po strogosti. Prvi samostan tega reda je bil 
ustanovljen v Mekinjah pri Kamniku, drugi pa v 
Škofji Loki. Ustanovil ga je Otokar Blagoviški, župnik 
iz Kamnika. S starološkim župnikom, oglejskim 
patriarhom in freisinškim škofom je moral podpisati 
pogodbo in s svojim premoženjem jamčiti, da 
pogodbene obveznosti, ki so jih zahtevali ob 
ustanovitvi samostana, ne bodo kršene. Nekaj dni 
po podpisu pogodbe je oglejski patriarh samostan 
zadolžil, da mora za oglejski patriarhat enkrat letno 
opraviti  slovesno službo božjo s petjem.
Loške klarise pa so imele tudi odlične dobrotnike. 
Največ jim je daroval ustanovitelj Otokar Blagoviški, 
saj jim je v celoti izročil 37 kmetij z vsemi pravicami. 
Tudi freisinški škof jim je vsako leto iz kašče dajal po 
osem modijev pšenice (1 modij je 121,78 litrov) in 
prav toliko rži.
Loško gospostvo jim je prepustilo Koširjev mlin 
pod Kamnitim mostom in jih izdatno podpiralo ob 
raznih nesrečah. Ko je na primer leta 1612 voda 
odnesla jez, so dobile  52 smrek, 60 bukev in prav 
toliko hrastov.
Klarise so nekaj kmetij dokupile in podedovale, 
marsikaj pa so redovnice prinesle s seboj kot doto 
ob vstopu v samostan. Tako je sredi 18. stoletja 
imetje loških klaris obsegalo v celoti 77 hub 
(fevdalno posestvo) in 5 kajž. Imele so tudi dve hubi 
v Zmincu. Ko sem v moji rojstni hiši v Zmincu kot 
deklica raziskovala podstrešje, sem tam našla veliko 
nabožnih slik na steklu in dva kovčka. V enem so 
bile mašne knjižice, v drugem pa stekleni obeski 
za božični drevešček, na žalost vsi poškodovani. 
Ko sem babico vprašala, od kod vse to, mi je 
odgovorila: »Veš, nekoč so v tej hiši živele klarise.« 
Morda pa so res.
Samostan je bil tik pod loškim gradom in do 
konca 14. stoletja se mu je priključila tudi cerkev, 
posvečena Devici Mariji.  
Trdno gospodarsko osnovo loških klaris je Jan 
Vitovec, ki je bil v službi celjskega kneza Ulrika II., 
leta 1458 izropal in požgal. A po zaslugi globoke 
vernosti in pobožnosti vseh slojev prebivalcev se je 

samostan hitro dvignil s pogorišča.
Leta 1660 je velik požar prizadel zgornji del mesta. 
V nekaj urah je pogorel samostan ter okoli 35 
najlepših in najbogatejših hiš. Stavba samostana je 
bila tako prizadeta, da so nameravali novo poslopje 
samostana sprva graditi zunaj mesta. Vendar so 
klarise to misel opustile in do leta 1663 zgradile 
samostan in cerkev celo s petimi oltarji.
Dušno pastirstvo so v Škofji Loki opravljali tudi 
kapucini iz Kranja. Največji mecen in pobudnik za 
ustanovitev kapucinskega samostana v Kranju je bil 
starološki graščak Mihael Papler. Njegovemu zgledu 
je sledil tudi bogat loški trgovec z železom Boštjan 
Lukančič, ki je leta 1647 v oporoki zapustil veliko 
premoženje kapucinom, ki naj bi po njegovi zamisli 
zunaj selških vrat zgradili cerkev in samostan. 
Dokler se kapucini ne bi naselili v Škofji Loki, naj bi 
to ustanovno pravico uživale loške klarise.
Po dolgih desetletjih je bilo v začetku 18. stoletja 
mogoče uresničiti željo Ločanov, da se kapucini v 
mestu naselijo za stalno. Odkrili so že pozabljeno 
Lukančičevo oporoko in tako sta se mestna oblast 
in tudi glavar strinjala, da kapucini zgradijo cerkev 
in samostan. Zapletlo se je, klarise niso hotele niti 
slišati o odstopanju zemljišča zunaj selških vrat. 
Po posredovanju loškega glavarja in deželnega 
zastopnika je prišlo do poravnave in klarise so 
morale popustiti. Leta 1706 so začeli graditi in leta 
1708 je bila pod streho cerkev, do leta 1710 pa tudi 
samostan.
Red Sv. Klare je bil zaprtega tipa. Klarise so živele 
zelo skromno, vendar jih je bilo veliko, celo do 
250. Vzgajale so dekleta od sedmega leta starosti, 
ne glede na to, ali so te ostale v samostanu ali so 
odšle nazaj v svet. Štiristo let so živele v samostanu 
v Škofji Loki, nato pa jim je cesar Jožef II. očital, da 
se premalo ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem 
ženske mladine. 29. januarja 1782 je z dekretom 
samostan razpustil. Klarisam je vlada z odlokom 
vzela posestva, pohištvo, denar in zaloge živil, tako 
da so še isti večer morale kupovati tisto, kar je bilo 
zjutraj še njihovo. Da so se lahko preživljale, je vlada 
vsaki dnevno nakazala 30 krajcarjev. Trinajst klaris je 
cesarja zaprosilo, da bi smele prestopiti v uršulinski 
red. Cesar je njihovo prošnjo uslišal in odredil, da so 
6. oktobra 1782 v Loko prišle uršulinke.
S tem prispevkom sem vam osvetlila dogajanje s 
prihodom klaris v Škofjo Loko pred davnimi leti, o 
prihodu uršulink pa bom pisala drugič.
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

USPEŠNO LETO
Borjana Koželj

Vse življenje se učimo. Nekateri se tega dejstva zavedajo, drugi se učijo nezavedno. Mi se 
tega zavedamo in živimo v duhu letošnjega leta aktivnega staranja in medgeneracijskega 
sodelovanja.
 Temeljna dejavnost naše univerze za tretje življenjsko obdobje je izobraževanje, vse ostale 
pa izhajajo iz te osnove. V domačem okolju smo se dobro zakoreninili. Čeprav nas ni veliko, 
smo prepoznavni. Naša prednost je vztrajnost, zato rastemo.
Ko smo pred osmimi leti začeli z izobraževanjem, smo ponudili tri krožke, od takrat dalje pa 
ponudimo in izvedemo vse več krožkov.

V letošnjem študijskem letu smo ponudili 26 krožkov. Le za štiri je 
bilo premalo zanimanja, zato jih nismo izpeljali. 
Izpeljali smo 22 krožkov, ki jih je obiskovalo 200 članov, opravili 
pa so kar 555 pedagoških ur.
Kot že nekaj let smo tudi letos uspešno sodelovali z Ljudsko 
univerzo Škofja Loka. Naši člani se radi vključujejo v njihove 
brezplačne krožke, najbolj pa jih zanima računalništvo. 
Udeležencev v vseh krožkih je bilo kar 104, opravili pa so 
730 pedagoških ur. Skupaj so naši člani opravili kar 1285 ur 
izobraževanja. 
Na področju kulture smo ponosni na Marinkino knjižnico, 
uspešna je skupina prostovoljnih mediatorjev, kot vsako leto pa 
smo tudi letos počastili kulturni praznik, ki smo ga na prireditvi 

Univerza po sedmih letih dela končno deluje v svoji pisarni.

povezali s praznovanjem dneva žena. Tam so 
svoje ustvarjanje predstavile članice likovnega 
krožka, ki so svoja dela potem prenesle v galerijo 
Hodnik, kjer razstavljajo tudi drugi ustvarjalci. 
Na tej prireditvi smo razglasili ambasadorko 
aktivnega staranja, ki se izobražuje na raznih 
področjih in kot prostovoljka na vse strani 
razdaja svoje znanje. To je postala Nevenka 
Mandić Orehek.
Zavzeto smo sodelovali pri organizaciji prvega 
mednarodnega festivala univerz za tretje 
življenjsko obdobje, ki je potekal 13. decembra 
2011 v Kristalni dvorani Sokolskega doma. 
Gostje iz vse Slovenije so spremljali predstavitev 
petih univerz, vzeli pa so si tudi čas za ogled 
našega mesta. 

O vsem dogajanju smo obveščali 
člane društva upokojencev in 
univerze, saj zavzeto pišemo v glasilo 
Mi o sebi in v e-novice Od tu in tam. 
Naše glasilo ni zanimivo samo za nas, 
ampak ga radi preberejo tudi drugi. 
Projekt »Krepitev mreže nevladnih 
organizacij v izobraževanju« se bo 
septembra 2012 iztekel. V okviru 
tega projekta smo v času festivala na 
vzporedni konferenci predstavili delo 
mediatorjev v Loškem muzeju. 
1. februarja 2012 smo pripravili 
brezplačen seminar za mentorje z 
naslovom  »Razumevanje starejših 
odraslih, programiranje in izvajanje 
izobraževanja zanje«, ki je potekal v 
sejni sobi Upravne enote Škofja Loka.
3. aprila 2012 smo v Marinkini 
knjižnici pripravili tudi konferenco, 
ki smo jo poimenovali SREČANJE 
Z MEDIJI, na katero smo povabili 
predstavnike medijev. Poleg 
knjižnice smo jim predstavili našo 
ambasadorko Nevenko, ki je povedala 
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SREČANJE Z MEDIJI
Borjana Koželj

V okviru Evropskega leta aktivnega staranja in 
medgeneracijske solidarnosti ter projekta Krepitev 
mreže nevladnih organizacij izobraževanja starejših 
smo 3. aprila 2012 na srečanje v Marinkino knjižnico 
povabili medije. Namen srečanja je bil opozoriti 
širšo javnost na pomen starejših v družbenem 
življenju in medije seznaniti z delovanjem, 
aktivnostmi, prostovoljstvom v okviru univerze 
in njenim sodelovanjem z drugimi društvi ter 
mlajšimi generacijami. Povabili smo novinarje 
radijskih, televizijskih in časopisnih hiš, dobrodošli 
pa so bili tudi predstavniki nevladnih organizacij 
in ostali zainteresirani posamezniki. Obiska 
smo bili zelo veseli, saj so se srečanja udeležili 
novinarji Radia Sora, Radia Kranj, lokalnega 
časopisa Utrip in Gorenjskega glasa. Najprej se 

je predstavila Gorenjska regionalna organizacija 
zavodov, društev in ustanov, na kratko GROZD. 
V tej organizaciji delujejo aktivni mladi ljudje, ki 
s svojim širokim znanjem pomagajo društvom, 
zavodom in ustanovam. Člani iz DU Medvode bi 
morali z glasbeno točko V sončni jeseni nastopiti 
kot predzadnji, a so pohiteli in se z glasbeno točko 
predstavili kot aktivno prostočasno društvo. Sledila 
je naša predstavitev. Najprej se je predstavila 
Nevenka Mandić Orehek kot ambasadorka 
aktivnega staranja, ki je promovirala vseživljenjsko 
izobraževanje in prostovoljstvo. Potem pa je naša 
knjižničarka Marija Draškovič predstavila delo v 
Marinkini knjižnici, predvsem urejenost naše male 
specialne knjižnice, bralno značko in poletno delo 
knjižnice pod krošnjami. Veseli smo bili tudi gosta 

Novinarska srenja

nekaj o svojem prostovoljnem delu. Predstavili 
pa smo tudi goste. To so bili Gorenjska regionalna 
organizacija zavodov, društev in ustanov oziroma 
GROZD, projekt skrbi za nekdanje pripadnike 
MORS in priprave na upokojevanje. Predsednica 
DU Medvode Marija Tome pa je svoje društvo 
predstavila v prispevku z naslovom »V sončni 
jeseni«. 
Pri vseh akcijah, povezanih s projektom, se je 
odlično odrezala naša mlada sodelavka Maja 
Zakotnik.
Dan za spremembe, 21. april 2012 
Leta 2010 je Slovenska filantropija prvič organizirala 
DAN ZA SPREMEMBE in pozvala organizacije, 
občine in posameznike, da ob začetku pomladi s 
prostovoljnim delom v lokalno skupnost prinesejo 
pozitivne spremembe.
Mi smo ta dan zaznamovali s sodelovanjem z 

Nadaljevanje s prejšnje strani

Dan za spremembe v Gimnaziji Škofja Loka

Gimnazijo Škofja Loka, Slovenskim rodoslovnim 
društvom in študenti iz MMC Pulsar.
Svojo prisotnost in aktivnost z vsemi aktivnostmi 
dokazujemo že osem študijskih let.

z obrambnega ministrstva Petra Košaka, ki 
je predstavil skrb za nekdanje pripadnike 
Mors in priprave na upokojevanje v slovenski 
vojski. Ker se vojaki upokojujejo mladi, jim 
to pogosto pomeni korak v neznano. Na 
koncu smo želeli predstaviti dijaka 1. letnika 
Gimnazije Škofja Loka Marcela Nahtigala, 
ki pa je bil zaradi obveznosti v šoli odsoten. 
Tako smo tovrstno sodelovanje predstavili kar 
sami in vse prisotne povabili, da se udeležijo 
kratkega usposabljanja uporabe računalnika, 
ki bo v okviru akcije Dan za spremembe 21. 
aprila 2012.Fo
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HVALA VAM, BOGOVI, ZA TE BLODNJE
Marija Draškovič

Hvala vam, bogovi, za te blodnje je naslov 
avtobiografije Toneta Partljiča, ki ga je razložil 
takole: »Vse, kar sem doživel, je nekako dozorevalo v 
meni kot neke blodnje, dokler nisem zapisal.«
V torek, 8. maja 2012, smo v Marinkini knjižnici 
pripravili podelitev bralnih značk za to študijsko 
leto. Podelil jih je učitelj, pisatelj, komediograf, 
poslanec in upokojenec Tone Partljič. 
Zbrali smo se ob 17. uri v prostorih knjižnice. Pisatelj 
nas je že ob prihodu presenetil s svojo zgovornostjo 
in vedrino. Kot običajno se je prireditev začela 
z uvodnimi pozdravi. Vodja univerze za tretje 
življenjsko obdobje Borjana Koželj je gostu na 
kratko predstavila našo knjižnico. Poudarila je, da 
je bil vodilni pisatelj letošnje bralne značke Tone 
Partljič in da smo brali predvsem njegove romane, 

čutili vsi, in zaradi česar smo bili po koncu pogovora 
popolnoma prevzeti. Dogodka se je udeležil tudi 
predsednik našega društva upokojencev Miro Duić, 
kasneje pa se nam je pridružil tudi naš župan Miha 
Ješe. Pisatelj je bil nad tem navdušen in dejal je, da 
ga prvič posluša kateri od županov in to celo med 
upokojenci. Med pogovorom se nam je pridružil 
tudi bivši predsednik državnega sveta dr. Ivan 
Kristan, ki se ga je Tone Partljič zelo razveselil. 
Naši tekmovalci so bili posebej ponosni, da so 
v prisotnosti visokih gostov prejeli priznanje za 
doseženo bralno značko in dražgoški kruhek ter da 
jim je čestital sam pisatelj.    
Sledil je pogovor s poslušalci, v katerem nam je 
pisatelj predstavil svojo monokomedijo, ki jo igra 
njegova hčerka Mojca in je zelo uspešna. Potem je 

povesti in novele.
Vodenje prireditve je prevzela Marinka 
Mesec. Ker je dobro poznala življenje 
našega gosta, mu je postavljala 
vprašanja povezana z njegovim 
življenjem in ustvarjanjem. Pisatelj je bil 
zelo zgovoren in je obširno odgovarjal 
na vprašanja. Povedal je, da veliko hodi 
po šolah in podeljuje bralne značke, 
zato nam je na kratko predstavil začetke 
tega tekmovanja. Poudaril je pomen 
tega gibanja za razvoj bralne kulture 
pri mladih in opozoril, da ima bralna 
značka pri odraslih še večji pomen, 
ker z njo spodbujamo branje pri vseh 
generacijah. Nato nam je povedal, da 
moramo bodočega partnerja, vedno vprašati, ali kaj 
bere. Če kandidat odgovori negativno, odpade.
Pisatelj  nam je pripovedoval o svoji mladosti, o 
mami in očetu ter o času, ko je dobil štipendijo 
BBC in živel v Londonu. Vprašali smo ga tudi, kako 
doživlja bivanje na otoku Iloviku, kamor hodi na 
počitnice. Podrobno nam je opisal, kako lovi ribe, 
in se pohvalil, da je pri tem kar uspešen. Pretreslo 
nas je njegovo pripovedovanje o živalih, še posebej 
o medvedku, ki ga mama ni naučila, da se mora 
bati ljudi, in ker se je približal vrtcu, so ga ustrelili. 
Izvedeli smo tudi, koliko lepega je Partljičevim 
prinesel psiček Miško. 
Poslušalci smo zavzeto poslušali njegovo 
pripovedovanje, se z njim žalostili in se ob smešnih 
prigodah smejali. Iz njegovega pripovedovanja veje 
neka globoka človečnost in optimizem, ki smo ga 

povedal zgodbo o svoji mami, ki je bila brez očeta 
in se je od krutega kmeta,  pri katerem sta z mamo 
delali, zatekla v sosednjo vas k prijazni gospe, kjer 
je tudi odrasla. Vse življenje je upala, da bo očeta 
spoznala, vendar se to ni zgodilo.
Ko sem se po koncu pogovora pogovarjala z bralci, 
so bili s prireditvijo vsi zelo zadovoljni. Zaželeli so 
si, da bi tudi naslednje leto za podelitev povabili 
Toneta Partljiča.

Fo
to

: N
ev

en
ka

 M
an

di
ć 

O
re

he
k

EDO ERZETIČ   AFORIZMI

Ne drezaj v glasbo in politiko, če nimaš tam strica ali 
očeta.
Najbolj plačani pravljičarji so – politični pravljičarji.
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Mladi umetniki so pisali in risali o svojih 
babicah in dedkih

DRUGI DAN ODPRTIH VRAT UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Borjana Koželj

V našem društvu je 15. maja potekal drugi dan 
odprtih vrat Univerze za tretje življenjsko obdobje. 
V duhu letošnjega leta aktivnega staranja in 
medgeneracijskega sodelovanja smo pripravili lepo 
razstavo, na kateri so sodelovali mlajši in starejši. 

Svoje risbe in spise na temo »babica, dedek« so 
prispevali otroci iz OŠ Škofja Loka-Mesto, študentka 
Vera Djokić pa je fotografirala svojo babico. Naša 
članica Tončka Benedik je prispevala nekaj podob 
starejših iz vaškega življenja, Zlata Ramovš, Nevenka 
Mandić Orehek, Janez Bogataj in Ivan Likar pa so 
na svojih fotografijah prikazali ustvarjalnost članov 

našega društva upokojencev. Ugotovili smo, da 
se stereotipi o zlovoljnem in betežnem starejšem 
človeku rušijo, saj smo starejši veliko bolj aktivni in 
ustvarjalni, kot so bili naši stari starši.
Naše aktivnosti so kazale tudi bralne značke, ki smo 
jih podelili za prebrane knjige v angleškem jeziku. 
Značke je prejelo kar 17 študentk, ki obiskujejo 
študijske krožke angleščine. Vsem čestitamo.
Za prijeten zaključek prireditve je poskrbela naša 
nova članica Vlasta Mekiš, ki nas je povabila v 
Marinkino knjižnico na računalniško delavnico 
brskanja po spletu. Poldruga ura delavnice je 
prehitro minila.

Vlasta Mekiš nam je pomagala brskati po spletu.

VSE PESTREJŠI DOGODKI V GALERIJI HODNIK
Zlata Ramovš
 Prostovoljci, ki načrtujemo in pripravljamo razstave, 
si iskreno želimo, da bi našo galerijo Hodnik 
preuredili tako, da bo omogočala boljše možnosti za 
promocije naših članov. Zato smo se  februarja 2012 s 
projektom »Galerija Hodnik« prijavili na razpis Občine 
Škofja Loka za financiranje projektov fotografske in 
likovne dejavnosti. Veseli in hvaležni smo, da nam je 
uspelo pridobiti del sredstev, s katerimi bomo lahko 
opravili prva vzdrževalna dela. 
Poglejmo, kaj se je v galeriji dogajalo od našega 
marčevskega glasila dalje.
Marca so nas obiskali upokojenci MORS iz Ljubljane. 
Takrat je Valentin Žagar v tehniki pirografije na lesu 
(žganje v les) razstavil svoje slike in rezljane lesene 
okvirje. 
Konec marca smo zbor članov v OŠ Škofja Loka-
Mesto popestrili z razstavo slik in steklenic, okrašenih 
z raznobarvnimi vrvicami, avtorja Andreja Krajnika.
Na dan odprtih vrat knjižnice, ki je bil maja, je 
povabljenca, pisatelja Toneta Partljiča in obiskovalce 
galerija Hodnik pričakala z razstavo gobelinov avtorja 

Rudija Fojkarja. Istega dne je skupina članic našega 
likovnega krožka, ki so se poimenovale Vesele 
ustvarjalke in delujejo pod mentorstvom Edija 
Severja, v preddverju občine Škofja Loka razstavila 
svoja likovna dela, ki jih je dotlej razstavljala v Centru 
slepih in slabovidnih. 
Na dan odprtih vrat univerze smo v galeriji Hodnik 
odprli razstavo »Babica, dedek«, na kateri so 
razstavljali učenci OŠ Škofja Loka-Mesto, članica 
kluba Pri Rdeči Ostrigi Vera Djokić, naši člani DU 
Tončka Benedik, Janez Bogataj in Ivan Likar ter 
članici U3 Škofja Loka Nevenka Mandić Orehek in 
Zlata Ramovš. Na razstavi generacij smo razstavili 
likovne in fotografske izdelke ter besedila na temo 
babica in dedek.
Razstavo je kasneje zamenjala fotografska razstava 
»Naše aktivnosti v šolskem letu 2011/12«, ki bo 
predvidoma na ogled do avgusta.
Za tem pa bo na vrsti skupinska razstava fotografij 
naših ljubiteljskih fotografov, ki smo jo napovedali že 
v prejšnji številki. Zanjo je svoje fotografije poslalo že 
pet avtorjev, z veseljem pa pričakujemo tudi vaše.
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Dragi upokojenci!
Veseli smo, da lahko ustvarjalci pri nas javno predstavijo svoja dela in da tako dobijo priznanje za 
neskončne ure potrpežljivega oblikovanja in amaterskega ustvarjanja. S tem dokazujejo, da starejši 
nismo le upokojenci v slabšalnem pomenu, kot nam ga običajno pripisujejo, ampak da smo zelo 
aktivni in uspešni.
Ko boste v prihodnje prihajali v prostore Društva upokojencev, se le ustavite ob razstavljenih delih 
in se spomnite, da niso le običajna stenska ali namizna dekoracija. Razstavljeni izdelki so odlična 
promocija za vse upokojence, ter za naše umske in fizične sposobnosti, ki zvišujejo vrednost našemu 
delu in s tem tudi nam.
Vsaka razstava je priložnost, da smo ponosni nase in na naše člane, na naše upokojensko delo ter da 
ta ponos zavestno širimo tudi med someščane. Kako naj nas sicer mlajši bolje spoznajo in si o nas 
ustvarijo boljše mnenje, kot ga imajo sedaj, če sami svoja dela in svoje dosežke brezbrižno prezremo 
in se nam zdijo nekaj samo po sebi umevnega? Naši ustvarjalci si zaslužijo vsaj pozornost in izrečeno 
priznanje. Mlajši nas bodo jemali resno le, če se bomo s svojimi dobrimi deli med sabo in pred 
drugimi meščani zavestno uveljavljali sami. 

KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI
Marija Draškovič

Pred sedmimi leti je ob lepem vremenu od 
maja do septembra v ljubljanskem parku Tivoli 
prvič delovala Knjižnica pod krošnjami, ki je 
predstavila revije in knjižne novosti. Letos ima že 
šest brezplačnih bralnih otokov, ki so namenjeni 
različnim bralcem. Tako bo knjižnica pod krošnjami 
na Trnovski plaži, kjer je namenjena predvsem 
mladim, velikokrat pa povabijo tudi glasbenike, 
da z glasbo ustvarijo vzdušje, primerno za branje. 

in pred Društvom upokojencev Škofja Loka 
organiziramo Marinkino knjižnico pod krošnjami. 
Začeli smo meseca julija, vendar nam vreme ni 
bilo naklonjeno. Avgusta se je vreme ustalilo in 
knjižnica je začela delovati. Na ogled smo postavili 
knjige za odrasle in otroke, dodali pa smo tudi 
revije. Na začetku smo povabili babice in dedke, 
da so k nam pripeljali svoje vnuke, ki so risali in 
poslušali pravljice. Obiskali so nas tudi otroci iz 
okoliških vrtcev, ki so jim udeleženke našega 

Loko. Upamo, da se nam bo pridružila tudi pesnica 
Neža Maurer in nam brala svoje otroške pesmi. 
S takšnimi prireditvami želimo pritegniti naše 
starejše bralce, da berejo, se družijo in se o knjigah 
tudi pogovarjajo. Natančen program knjižnice 
pod krošnjami bomo določili kasneje in vas o 
tem obvestili. Urnik bo objavljen na oglasni deski 
naše knjižnici, objavili ga bomo tudi v e-novicah 
in na radiu Sora. Prepričana sem, da nam bo vsem 
branje v naravi, pod drevesnimi krošnjami, v veliko 
zadovoljstvo. 
 Vabljeni!

V Marinkini knjižnici pod krošnjami bodo 
na voljo tudi otroške knjige

Knjižnica na Ljubljanskem gradu 
deluje v petek, soboto in nedeljo 
popoldne, na Petkovškovem 
nabrežju pa ponujajo predvsem 
časopise in revije. Posebno mesto 
ima knjižnica pod krošnjami na 
sprehajališču Breg, kjer v atriju 
Hiše Evropske unije deluje Evropska 
knjižnica pod krošnjami. Tukaj se 
bralci lahko seznanijo z vsem, kar 
se tiče Evropske unije. V Kavarni 
pod lipo v parku Tabor vsak 
petek berejo knjige za starejše 
bralce. Otroke v Viških vrtcih 
poleti razveseljujejo s pravljicami. Dogodek so 
poimenovali poletna bralna avantura. Letos bodo 
knjižnice pod krošnjami tudi v Polhovem Gradcu, 
Kanalu ob Soči in Novi Gorici. Razveseljivo je, da 
se ta dejavnost širi tudi izven meja naše države, 
saj knjižnica pod krošnjami deluje tudi v Gorici, 
v atriju slovenske knjižnice Damirja Feigla. Poleg 
tega obstajajo tudi bralna zimovanja po različnih 
kotičkih Ljubljane. Organizatorji si prizadevajo, da bi 
vsak našel knjigo zase. 
Lani poleti smo se prostovoljke v naši knjižnici 
odločile, da del dejavnosti prenesemo na prosto 

krožka pripovedovanja 
povedale pripovedko 
iz zbirke Kamniti most. 
Ker je bila prireditev 
prvič, smo bili z 
obiskom zadovoljni, 
vendar pa bi morali 
dejavnost še dopolniti. 
Knjižnica bo delovala 
tudi letošnje poletje. 
Veselimo se druženja 
z našimi vnuki, ki jim 
bomo brali pravljice 
povezane s Škofjo 
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NASVETI ZA BRANJE
Marija Draškovič

Tudi v teh nasvetih za branje se bomo posvetili 
dvema romanoma, ki so jih brali udeleženci 
bralnega krožka. Gre za romana Zjutraj ob sedmih 
angleškega pisatelja Erica Malpassa in Sonce 
Scortovih francoskega pisatelja Laurenta Gauda. 
Oba romana opisujeta življenje dveh družin.  
Roman Zjutraj ob sedmih se dogaja v družinski hiši 
na angleškem podeželju, v kateri živijo upokojeni 
sodnik Pentecost s svojo naglušno sestro, dve 
njegovi še neporočeni hčerki ter sin z ženo in 
sinkom Gaylordom. To je osemletni deček, glavni 
junak romana.
Roman se začne s pripovedjo o življenju družine 
v nedeljo zjutraj ob sedmih. Gaylord se zbudi prvi 
in nato zbudi vse ostale člane družine. V spalnici 
staršev ugotovi, da je oče spal na podstrešju, ker 
se z mamo nista dobro razumela. To pove vsem 
ostalim sorodnikom in tako se začne družinski 
zajtrk. Fant pozorno opazuje svet svojih sorodnikov 
in odkrito pove, kaj si o njem misli. Tudi svoje 
vrstnike sprejema brez predsodkov in zato pride v 
konflikt s sosedovimi fanti, ki niso vzgojeni tako kot 
on. V romanu izvemo tudi zgodbo ostalih članov 
družine, posebej še zgodbi Gaylordovih tet Becky in 
Rose, ki se na koncu romana poročita. Beremo tudi 
o rojstvu in smrti, saj umre stara teta, Gaylord pa je 
dobil sestrico. Zaradi tega dogodka se deček zamisli 
in se začenja počutiti kot starejši brat, ki mora biti 
odgovoren. Postal je »najbolj zadovoljno bitje na 
svetu – deček, ki je pod angleškim nebom na soncu 
jedel jabolko.« Roman je poln iskrivega humorja in 
zaradi tega je bil v času izida uspešnica.
Roman Sonce Scortovih  je napisal francoski 
pisatelj Laurent Gaudé, ki se je najprej uveljavil kot 
dramatik, kasneje pa je napisal tri romane. Roman 

Sonce Scortovih je prejel Goncourtovo nagrado 
francoske akademije. 
Roman se dogaja v južnoitalijanski vasici 
Montepuccio v pokrajini Apuliji. Napisan je kot 
stoletna kronika družine Scorto. Začetnik družine 
je bil Luciano Mascalzone, ki je bil razbojnik. Iz 
zapora se je vrnil v vas, kjer so ga vaščani hoteli 
do smrti kamenjati, vendar ga je rešil župnik don 
Giorgo. Njegov sin je bil tudi razbojnik Rocco Scorto 
Mascalzone, ki se je poročil z Mutasto, s katero 
je imel otroke, Domenica, Giuseppa in Carmelo. 
Družina je bila bogata, vendar se je oče Rocco 
odločil za nenavaden korak. Pred smrtjo je vse 
svoje bogastvo podaril cerkvi pod pogojem, da 
družini postavi lep spomenik in Scortove pokoplje 
z vsemi častmi. To se je tudi zgodilo, zaradi česar 
so otroci ostali brez vseh sredstev in so se morali 
znajti sami. O njihovi usodi pripoveduje ostarela 
Carmela, ki se med pripovedovanjem boji, da ne 
bi česa pozabila. Otroke je kruta usoda povezala in 
zavedli so se, da posameznik ne pomeni dosti, velja 
pa družina. V romanu imajo skromno trafiko, ki daje 
kruh Carmelinemu sinu, v vas prihajajo turisti in 
prinašajo drugačen svet, doživijo potres, v katerem 
Carmela izgubi življenje. Vse življenje je povezano 
s skalno pokrajino pod apulijskim soncem. Na 
koncu romana ostareli župnik primerja človeško 
življenje, pri katerem se neprestano izmenjujeta 
rojstvo in smrt, z olivami. Tudi olive dozorijo in se 
pokvarijo, vendar pridejo druge in to se nadaljuje 
v neskončnost. Zdi se nam, da so Roccovi otroci 
uspeli prekiniti prekletstvo družine, ker so se imeli 
radi in si pomagali. Roman odlikujejo opisi apulijske 
pokrajine.   

◄ Lesnika z JEREBIKO - na vrhu jablane raste jerebika

Jerebikov džem  
Prebrane in oprane plodove stresemo v posodo in prilijemo toliko vode, 
da so pokriti. Skuhamo jih do mehkega in jih skupaj s tekočino pretlačimo 
skozi sito. Dodamo od  0,5 kilograma do 1 kilogram sladkorja na liter 
tekočine in med mešanjem kuhamo še 20 min. S še vročim džemom 
napolnimo steklene kozarce in jih zapremo. Kiselkasto sladek in nekoliko 
grenak džem uporabljamo kot dodatek jedem iz divjačine namesto 
brusnic. Če je okus premočan, pretlačenim jerebikovim plodovom dodamo 
enako količino prekuhanih in pretlačenih jabolk (str. 30).

Franc Miklavčič  
Drevesa posebneži Poljanske doline
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ŠE BOMO PELI
Marinka Logar

Peli bomo, dokler nam bo dano, saj nikdar nismo tako 
složni kot ravno pri petju.
Ko pojemo, pozabimo na vse naše težave, pa naj bo to 
kriza ali žalost.

KAJ TI JE, DEKLICA?
Marinka Logar

Otožna, vendar zelo lepa in velikokrat zapeta pesmica moje mladosti.
Sicer so skoraj vse ljudske pesmi prepletene z žalostjo, kar mogoče  priča o težkem življenju naših 
prednikov, ki so se lahko izrazili le na takšen način.

Kaj ti je deklica, 
da si tak žalostna? 
Kaj mi je, nič mi ni, 
srce me boli. 
 
Oblekla bom črn gvant, 
saj to je bil moj fant, 
saj to je bil moj fant, 
k’ zdaj mrtev leži. 
 

Na grob njegov bom vandrala, 
na grob njegov bom sama šla, 
tam bodem sanjala, 
vse, kar sva si b’la. 
 
Fantič na vojsk’ leži, 
fantič, oj vstani mi. 
Kak’ čem jaz vstati, 
k’ me krogla teži. 

Kot vedno pa čas beži in mi se tega zavemo šele, 
ko čas za nove naloge prehitro mine.
K temu moramo dodati tudi naša leta, ki nas 
vedno bolj opozarjajo, da bo enkrat treba 
prenehati.
Pa pojdimo k petju.
Za nami je občinska pevska revija, ki je bila 13. 
maja 2012 v Sokolskem domu v Škofji Loki, Revija 
upokojenskih pevskih zborov Gorenjske regije 
je potekala 19. maja 2012 v Žireh.
Pred nami pa je 43. tabor slovenskih pevskih 
zborov, ki bo potekal v nedeljo, 17. junija 2012 v 
Šentvidu pri Stični.
S tem nastopom bomo letošnjo sezono tudi 
zaključili, septembra pa nas čakajo nove naloge 
za naslednjo sezono.
Septembra vas bomo seznanili z novimi nastopi, 
ki bodo na sporedu do novega leta.

MePZ Vrelec pred Prešernovim spomenikom v Kranju

LIPA, prsni obseg 513 cm ►

Franc Miklavčič  
Drevesa posebneži Poljanske doline

◄ ČRNI GABER z izrazitimi rebri /
genetska sprememba ali igra narave
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TETA KRAJNIKOVA
Julija Jenko

Tako stanovalci bloka št. 43 v Frankovem naselju kličejo gospo MARJANCO KRAJNIK, ki je 29. 
septembra 2011 praznovala 90. rojstni dan.

Kot poverjenica pri DU Škofja Loka našim članom 
raznašam časopis Mi o sebi in pobiram članarino. 
Najlepši del mojega dela pa je obiskovanje naših 

sedem otrok, sina Jaka in šest hčera. Marjanca je 
bila četrta po vrsti. Vsi otroci so morali delati že od 
malih nog. Igrali so se le pozimi, ko so se namesto 

članov jubilantov, ki praznujejo 
80. ali 90. rojstni dan. Prinesem 
jim skromno darilo društva in 
jim zaželim še veliko lepega. 
Tako sem lansko leto 16. junija 
v Frankovem naselju za njen 
visoki jubilej obiskala gospo 
Marjanco. Ko sem ji povedala, 
da prihajam iz DU Škofja Loka 
in da ji želim čestitati za njen 90. 
rojstni dan, mi je odvrnila: »Ja, 
to ste se pa zmotili. Jaz imam 
rojstni dan 29. septembra.« Takole mi je zagodel 
statistični škrat v društvu. Ko sem odgovorila, da 
darila res ne bom nosila nazaj in naj velja za naprej, 
se je Marjanca nasmehnila in rekla: »Bog ve, kaj bo 
čez tri mesece, mogoče me pa sploh ne bo več«. Ne 
boste verjeli, da je mesec dni pred rojstnim dnem 
ponoči vstala in tako padla, da je z roko udarila po 
omari in si jo močno poškodovala. 
Na koncu sva se sporazumeli in darilo je ostalo pri 
njej.
Nato sem še precej časa ostala pri njej in izvedela 
marsikaj zanimivega iz njenega življenja.
Kasneje sem v Loškem utripu, ki je izšel decembra 
2011, prebrala, da so jo njeni sostanovalci iz bloka 
43 za 90. rojstni dan presenetili in ji naredili pravo 
predstavo. Podarili so ji veliko torto, otroci pa so 
predlagali, da potko, ki vodi do njihovih klopic 
pod trto, posujejo s cvetjem. Odločila sem se, da jo 
ponovno obiščem in jo vprašam, če v našem glasilu 
lahko opišem del njenega življenja.
Marjanca Krajnik se je rodila 29. septembra leta 1921 
mami Frančiški in očetu Matevžu Krajniku po domače 
pri Francou na Zaprevalj pod Starim vrhom. Oče je 
bil Potočnikov, doma iz Sopotnice. Ko sem gospo 
Marjanco povprašala, kako je bil Potočnikov, če se 
je pisal Krajnik, mi je odgovorila: »Ko so Krajnikovi 
zgradili domačijo v Sopotnici pod Lubnikom in iskali 
vodni vir, so prišli blizu hiše do potočka, ki teče še 
sedaj, in ostalo je hišno ime pr` Potočn`k.«
Oče je bil prvič poročen z ženo, ki je bila vdova brez 
otrok. Umrla mu je ob porodu dvojčkov skupaj s 
sinom, preživela pa je hčerka Johana. Kmalu se je 
spet oženil z Marjančino mamo Frančiško. Imela sta 

s sanmi dričali z neškami. To je bila doma 
narejena priprava iz lesa, ki je bila na sredini 
izdolbena, na obeh koncih pa ravna, da se 
jo je lahko držalo. Sicer so jo uporabljali 
za nošenje kamnov, ki so jih pobirali po 
njivah in travnikih. V njej so se lahko vozili 
kar trije. Vendar nesreča nikoli ne počiva. 
Ko je Marjanca spredaj padla z nešk, so 
ji šle čez nogo in jo poškodovale. Takrat 
so vse nezgode zdravili doma, ker pa se 
je noga vedno bolj gnojila, je oče prosil 
kmetijsko zadrugo za denarno pomoč, da 

bi otroka lahko peljal v bolnico, vendar so mu pomoč 
zavrnili. Skrbelo ga je, da bi nogo odrezali, če bi se 
rana še bolj zagnojila. Takrat pa je posegla vmes 
sreča. Ko je mama drugo hčer peljala k zdravniku 
v Železnike, je vzela s seboj tudi Marjanco. Ko je 
zdravnica pregledala sestrico, je opazila, da ima 
Marjanca obvezano nogo. Ko je vprašala zakaj, je 
mama odgovorila, da ni nič. Zdravnica je odgovorila, 
da se nič nikoli ne zavije, nato pa je rano pregledala 
in ugotovila, da gre za resno poškodbo. Vložila 
je zahtevek na socialno zavarovanje za plačilo 
zdravljenja, ki so ga odobrili. Ker je oče večkrat 
rekel, da ji bodo nogo odrezali, Marjanca ni hotela v 
bolnico. Pravi, da je jokala kot dež. Ko so ji v bolnici 
v Ljubljani nogo pozdravili, pa ni hotela domov. Tam 
je spoznala dve prijateljici, imele so veliko igrač in 
dobro hrano.
Nesreča se je zgodila, preden je začela obiskovati 
šolo v Javorjah. Do šole so celo uro hodili peš in gazili 
po pol metra in več snega. Že od malega si je želela, 
da bi bila šivilja. Po končani obvezni šoli se je tri leta 
učila pri šivilji na Muravah pod Mladim vrhom. Ker 
šivilja ni imela obrti, Marjanca ni dobila nobenega 
spričevala, naučila pa se je dobro šivati. Kasneje  je v 
Ljubljani na Viču opravila trimesečni šiviljski tečaj in 
se naučila tudi krojenja.
Druga svetovna vojna, ki se je začela leta 1941, 
hribovskim vasem ni prizanesla. Marjanca je  
prijateljevala z Juretom Erženom iz Javorij, vendar 
je bila njegova družina izgnana v Srbijo. Tudi 
Marjančina družina bi bila izseljena, če se ne bi 
pravočasno skrili. Takrat sta Marjančin brat Jaka 
in njen prijatelj Jure pobegnila čez mejo, a so ju 
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Nemci ujeli. Najprej sta bila devet mesecev zaprta 
v Goričanah, nato pa v Celovcu. Gospa Marjanca 
še sedaj ne ve, kje je jemala moč, da si ju je upala 
obiskovati v zaporu in jima prinašati hrano in 
obleko. Spominja se, da sta z mamo spekli kruh in 
vanj skrili cigarete. Tako ju je kar večkrat obiskala z 
vlakom, vendar je nikoli niso pregledali. Jaka in Jure 
sta sklenila, da pobegneta iz zapora. Tako sta prišla 
domov in se pridružila partizanom.
Marjanca je leta 1941 rodila sina Toneta. Jure jo je 
večkrat obiskal, dobivala sta se ponoči pri sosedu 
pri Črnuc. Ko pa je bila Marjanca drugič noseča, sta 
se z Juretom dogovorila, da se skrivaj poročita. Z 
župnikom pri Sv. Lenartu sta se dogovorila, da se 
poročita 13. novembra 1944 opolnoči, a žal se to ni 
zgodilo. Jure je padel v zasedo, ko je prečkal Soro 
v Poljanah in ustrelili so ga belogardisti. Še istega 
leta se je rodila hči Nada. Za Marjanco se je začela 
trnova pot življenja. Takrat je še živela doma z mamo, 
bratom in sestrama. Pri hiši je bil še mamin oče, ki pa 
ni mogel veliko pomagati pri delu, ker je bil invalid 
iz prve svetovne vojne, hodil pa je z dvema lesenima 
berglama. Oče jim je umrl že leta 1928, ko je bilo 
Marjanci komaj sedem let.
Ko se je brat poročil, si je morala poiskati dom zase 
in za otroka, saj bratova žena ni marala njenih otrok. 
Dobila je skromno sobo na žagi pod Lenartom. 
Preživljala se je s šivanjem po domovih. Velikokrat 
je morala s seboj vzeti še otroka. Za sina Toneta je 
po očetu dobila občinsko podporo, za hčerko pa je 
morala s pričo dokazovati, da je bil Jure tudi otrokov 
oče in tako je denarno podporo dobila še zanjo. 
Šivati so ji nosili tudi na dom. Tako je šivala tudi 
za moškega, ki je bil sam. Mislila je, da si je morda 
ponovno našla nekoga, ki bi ji pomagal, a se je uštela. 
Ko je zanosila, je mislila, da se bosta poročila, a ji je 
predlagal, naj prva dva otroka da v rejo. Kot dobra 
mati ni privolila in je rodila še enega sina Marjana, 
za katerega oče ni skrbel. Ko je starejši sin odšel za 

vajenca v tovarno Niko v Železnikih in v šolo v Kranj, 
se je Marjanca z otroki preselila na Studeno. Tam je 
dobila tudi službo pri Čevljarstvu Ratitovec in do 
upokojitve šivala čevlje. Tudi hčerka Nada je šivilja in 
ko se je poročila, se je preselila v Podlubnik v Škofjo 
Loko. Takrat si je tudi Marjanca zaželela, da bi šla v 
Loko. Ker pa so bila stanovanja prosta le na Trati, se 
je težko, a vseeno odločila zanje. Sedaj že 32 let živi v 
Frankovem naselju 43 in ni ji žal.
Čeprav je očeta izgubila zelo zgodaj, se še vedno 
spominja, kako je bil dober in kako je pomagal mami, 
ko je rodila. Najprej je vse postoril v hlevu, potem v 
kuhinji. Pa kako dober kruh je znal speči. Vprašala 
sem jo, kako to, da so vsi stanovalci v bloku z njo 
prijatelji. Odgovorila je, da ji je mama velikokrat rekla: 
»Če ti kaj ni všeč, bodi tiho ali pa se obrni stran. Tako 
se nikomur ne zameriš.« Tega se je držala tudi ona. V 
bloku so vsi vedeli, da dobro in rada šiva ter vsakemu 
ustreže, če se le da. Tako je spoznala vse in radi so 
hodili k njej tudi potem, ko so se odselili. Vprašala 
sem jo tudi, če je imela kakšen hobi in odgovorila mi 
je, da je bilo zanjo šivanje najlepši hobi. Poleg tega je 
tudi pletla, vezla, kvačkala, rada pa je prebrala kakšno 
lepo knjigo. Sedaj si dolgčas preganja s prebiranjem 
časopisov in revij, zanima pa jo tudi naše glasilo 
Mi o sebi. Gleda televizijo, kvačka in veze, a jo roka 
še vedno boli. V dnevni sobi mi pokaže velik kup 
kvačkanih prtičkov in vsi so lepi. Pravi, da jih dela za 
vnuke in pravnuke. Hčerka Nada jo pokliče skoraj 
vsak dan. Vesela pripoveduje, da ima štiri vnuke in 
devet pravnukov. Hvaležna je sosedoma, zakoncema, 
ki jo vsak dan obiščeta, prineseta pošto in vprašata, 
če kaj potrebuje.
Lepo je, da se tako razumejo, saj pregovor pravi, da 
lepa beseda lepo mesto najde.
Gospe Marjanci, teti Krajnikovi, v Društvu 
upokojencev Škofja Loka želimo, da bi tako čila 
in zdrava doživela še veliko lepega v krogu svojih 
najdražjih. 

Franc Miklavčič  
Drevesa posebneži Poljanske doline

buhovška SMREKA, najvišje drevo 
v Poljanski dolini

navadna SMREKA 
- bulasta- edina take 

oblike, nepoškodovana

►

◄



Mi o sebi - junij 201226 Mi o sebi - junij 2012 27

ZANIMIVE OSEBNOSTI

FOTOGRAFIJA JE LAHKO TUDI TERAPIJA
Nadja Podgoršek

V Škofji Loki in v krogu znanih slovenskih fotografov vsi poznajo Petra Pokorna, legendo slovenske 
fotografije, ki je lani na zasedanju predsedstva FIAP v Palmi de Malorci prejel najvišje odlikovanje 
HonEFIAP častna ekselenca FIAP. Ta nagrada je bila povod za današnji pogovor o njegovem 54-letnem 
ukvarjanju s fotografsko umetnostjo.
Razstavljal je doma in v tujini. Ena njegovih 
najljubših priznanj je prva nagrada na razstavi v 
Toskani, kjer je sodelovalo več kot 400 avtorjev. 
Njegova fotografija je tudi v stalni zbirki fotografij 
knjižnice v Šanghaju, ki je med največjimi na svetu.
V nadaljevanju naj naštejem le nekaj pomembnejših 
priznanj in funkcij, ki jih je opravljal v svoji 
fotografski karieri. Je ustanovni član foto kluba 
Anton Ažbe in predstavnik Slovenije v mednarodni 
zvezi za fotografsko umetnost FIAP. Pet let je bil 
predsednik fotografske zveze Slovenije, ki je takrat 
imela sedež v Škofji Loki. Ob svoji sedemdesetletnici 
leta 2009 je imel razstavo v Groharjevi galeriji in 
ob občinskem prazniku prejel tudi zlati grb občine 
Škofja Loka za življenjsko delo. Prejel je seveda še 
mnogo drugih nagrad in priznanj, ki mu pomenijo 
zadoščenje in potrditev, da je bilo delo, ki ga je 
vložil v fotografijo, tudi družbeno koristno.
S fotografijo se je začel ukvarjati kot gimnazijec leta 
1957, ko je kupil prvi fotoaparat znamke Perfecta - II. 
Imel je le dve zaslonki in dva časa. Čeprav je po 
poklicu arhitekt, je fotografija postala njegovo 
najpomembnejše delo. Ni mu všeč, če mu kdo reče, 
da je fotograf, ker tega nima za poklic.
Poleg fotografiranja se je v mladosti in tudi pozneje 
ukvarjal z mnogimi stvarmi, med drugim tudi z 
glasbo. Pel je v škofjeloškem Študentskem oktetu, s 
katerim je nastopal na različnih proslavah in tudi na 
radiu. Bil je tudi član vodstva Turističnega društva 
Škofja Loka in med drugim vodil organizacijski 
odbor za dekliščino za Ljubljansko kmečko ohcet. 
Več kot 40 let deluje tudi v loškem smučarskem 
klubu, mnogo let pa tudi v Muzejskem društvu. Kot 
edini Slovenec je član Zgodovinskega društva v 
Freisingu na Bavarskem.
Fotografija je zanj predvsem tehnični način 
za izražanje misli na likovni način. Na mnogih 
nagrajenih fotografijah novinarskih natečajev so 
pogosto prikazane negativne reči, kot npr. vojna, 
lakota ali katastrofe. Vendar pa ljudje ob prijetnih 
dogodkih pogosto rečejo, da bi jih bilo treba slikati, 
ker so tako lepi. Za dobro fotografijo velja, da te 
ne sme pustiti ravnodušnega, torej te razveseli 
ali pa se ob njej zgroziš. Pri tem je mogoče veliko 

improvizirati, 
vendar pa gre za 
kompleksen pojav, ki 
nam mora odgovoriti 
na to, kaj je avtor 
hotel povedati. 
Najvažnejše je, kako 
fotograf vidi motiv 
in kako ga zajame, 
da ga lahko shrani 
in posreduje tudi 
drugim.
Peter je bil ustanovni 
član škofjeloškega 

foto kluba Anton Ažbe in njegov dolgoletni 
predsednik. Povedal mi je, da je v klubu še vedno 
veliko zanimivega dogajanja, predvsem pa 
pripravljajo različne družabne dogodke. Med člani 
foto kluba so zelo zanimivi ljudje, ki se ukvarjajo 
tudi z drugimi dejavnostmi. Sedanji predsednik 
Janez Podnar je dejal, da bi ob odhodu v pokoj 
želel imeti hobi, ki bi mu zapolnil ure dneva, 
kot bi bil sicer v službi. Tončka Benedik se poleg 
fotografije ukvarja tudi z izdelavo čipk. Edo Erzetič 
je zbral za cel slovar narečnih besed iz svojega 
okolja v Goriških Brdih. Nekateri se ukvarjajo z 
glasbo, razvojno tehniko ali literaturo, delajo v 
gospodarstvu in imajo zelo različne dejavnosti in 
poklice. Vsi so fotografski ljubitelji. Ker zelo cenijo 
različne značaje ljudi, je v klubu prijetno vzdušje. 
Tako kot v raznih dejavnostih obstaja tudi pri 
fotografih neke vrste tekmovanje, ki naj bi razvstilo 
posameznike po sposobnostih. Pri kandidaturah 
za razstavljalske naslove so pogoji določeni. 
Peter fotografije rad pošilja na take natečaje, 
kjer so ocenjevalci strogi, predvsem pa so dobri 
poznavalci razpisanih tematik. Fotografija mora 
imeti smiselno sporočilo in ustvariti stik med 
avtorjem in gledalcem. Seveda je pomembno 
tudi, kako je posnetek urejen po likovni in tehnični 
plati. Ocenjevalci dela točkujejo ali vrednotijo kako 
drugače in kadar gre za nagrade, se na natečajih 
dogajajo tudi nepravilnosti. Pri fotografiji gre 
predvsem za osebno gledanje, kar pa se ne more 
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meriti z eksaktnimi merili kot na primer s časovnimi 
in daljinskimi enotami pri športu. Če ocenjevalci 
ne poznajo likovnih in psiholoških vrednot, lahko 
s svojimi odločitvami razstavljalcem naredijo tudi 
krivico.
Peter je veliko pozornosti namenil tudi vzgoji 
predvsem mladih fotografov na fotografskih 
tečajih in krožkih. Pravi, da bi morali fotografijo 
preštudirati. Ker je fotografija likovni odsev značaja 
in razpoloženja, ima vsako delo tudi nekaj dobrega. 
Na napačne sestavine je potrebno opozoriti 
obzirno, da mladim ustvarjalcem ne bi vzeli volje 
do ustvarjanja. Fotografija ima svoje začetke že v 
davnini, saj so že takrat poznali fizikalne učinke 
camere obscure. Takrat je bila težava predvsem v 

tudi spreminjajo razmere v naravi. Danes je menda 
že nemogoče narediti fotografijo koklje, ki vali 
jajca ali vodi piščance. Kokoši, ki so bile izvaljene 
v valilnicah, ne znajo več biti mame, saj nimajo 
več materinskega nagona. In tako čisto počasi, a 
vztrajno izginjajo zelo pomembne podrobnosti 
našega nekdanjega vsakdanjika.
Zelo rad fotografira kozolce, naravo in etnografske 
motive. Težko mu je, ker vsak dan izginjajo možnosti 
za posnetke motivov, ki so za našo kulturno 
dediščino zelo pomembni. Z Rudijem Zevnikom 
sta posnela vsa znamenja in kapelice od Podreče 
bo Brega, kar ima lepo vrednost vsaj za likovno 
ohranitev. Tudi o Selški in Poljanski dolini ima 

tem, kako sliko shraniti. 
Od 1996 je v pokoju, a mu vedno 
zmanjkuje časa, kar je za upokojence 
že znano. Še vedno veliko fotografira. 
Velikokrat zaradi posebnih motivov, ki 
jih želi ovekovečiti na fotografiji, zelo 
zgodaj oddide na kraj »dogajanja«, kjer 
počaka sončni vzhod, dviganje meglic 
ali prve sončne žarke, ki posijejo skozi 
drevesne krošnje.
Petru fotografija pomeni dejavnost, 
užitek, zadovoljstvo in tudi možnost 
vzdrževanja telesne kondicije. 
Fotografiranje je lahko tudi terapija, 
kadar dolge ure čakaš, na priložnost 
za posnetek nekega motiva in pozabiš 
na vse neprijetnosti. Pri tem je omenil, 
kako je dolge ure in dneve čakal in 
opazoval brgleza, ko je gradil gnezdo. 
Ujeti je bilo treba pravi trenutek, ker naslednje 
takšne priložnosti ni lahko dočakati. Če hoče 
fotografirati lunin vzhod ali zahod, mora natančno 
poznati čas dogajanja, da resnično ujame prave 
trenutke, ki so dostikrat neponovljivi. Upoštevati 
mora tudi fizikalne lastnosti okolja, kar je sedaj 
veliko lažje, ker je veliko podatkov na spletu, 
vendar pa je potrebno poznati tudi veliko lokalnih 
posebnosti.
Zelo je užival ob fotografiranju gnezda štorkelj na 
dimniku na Trati ali povodnega kosa, ki ga je našel 
in fotografiral njegov kolega, izjemen fotograf Janez 
Podnar. Gre za naravoslovno fotografijo, ob kateri se 
človek zelo sprosti in obenem spozna, da v naravi še 
vladajo red in logične zakonitosti. Povedal je tudi, 
da štorklja izleže le toliko mladičev, kolikor čuti, 
da jih bo lahko preživela, v nasprotnem primeru 
pa sama naredi selekcijo. S človeškimi posegi se 

shranjenih veliko posebnosti. Veliko zanimivosti je 
skupaj s člani loškega fotografskega kluba zbral za 
1000-letnico Godešiča. 
Naredil je analizo držav, v katerih je že razstavljal. 
Sodeloval je na razstavah na vseh celinah in od 
držav po abecedi ni razstavljal le na natečajih v 
državah z začetno črko O in Ž. Popolne statistike 
vseh svojih razstav ter sprejetih in nagrajenih del ter 
priznanj pa še ni naredil. Morda jo nekega dne bo. 
Ob koncu najinega razgovora pri Ingliču, kjer je 
doma, mi je z veseljem pokazal razstavo fotografij 
njegovega sina Petra, ki so na ogled na stenah 
gostilne. Peter mlajši je pred leti istočasno kot oče 
dobil mednarodni naslov AFIAP.                                                                                             
Zaželimo mu še mnogo uspešnih fotografskih 
posnetkov in predvsem zdravja, da bi še dolga 
leta užival ob izjemnih motivih, ki jih navadni 
ljudje pogosto sploh ne opazimo.

Lontrg   (Peter Pokorn)
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ZAKLJUČNA PRIREDITEV 31. ŠPORTNO-REKREATIVNIH IGER SE JE 
KONČNO ZGODILA 30. MARCA 2012
Ivan Hafner

30. marca 2012 je bila v prostorih sponzorja in 
gostitelja Alpine Žiri v Žireh zaključna prireditev 31. 
ŠRI, ki so se odvijale leta 2011.
Razglasitve skupnih rezultatov 31. iger so se 
udeležili žirovski župan Janez Žakelj, nekateri 
predstavniki organizatorja Športne zveze Škofja 
Loka, športni organi ostalih treh občin naše upravne 
enote, predstavniki nekaterih sponzorjev in 
predstavniki nastopajočih ekip, ki so prejele odličja. 

O uspehih ekip našega društva smo sproti poročali 
v zadnjih številkah našega glasila, sedaj pa na 
kratko poglejmo skupne rezultate.
V ženski konkurenci so naše ekipe med 15 
ekipami premočno zmagale in osvojile zlati pokal. 
Za nami so bile ekipe Domela in Območne obrtne 
zbornice.
V moški konkurenci so v konkurenci 39 ekip 
zmagale ekipe Območne obrtne zbornice. Naše 

V kategoriji 66 do 70 let zmagala Francka Tušek 
pred Marijo Kotar.

Napovedovalec Andrej je razglasil dobitnike medalj v
 kategoriji nad 75 let. Ciril Pleško je prejel zlato, Ivan Hafner pa 

srebrno.

UPOKOJENCI LOŠKE REGIJE SO SE POMERILI V VELESLALOMU
Besedilo in fotografiji Ivan Hafner

V organizaciji DU Poljanska dolina smo se 
smučarji upokojenci nekdanje loške občine 
v torek, 13. marca 2012, na Greblci na Starem 
vrhu končno spustili v boj za naslove najboljših.
Ujeli smo zadnji rok, saj je Greblca delala le še 
tisti dan, naslednji dan je bilo konec smučarske 
sezone.
Temu primerna je bila smučarska proga. Bila je 
mešanica ledene, ledenovodene in deloma celo 
snežene podlage, a vendar ni bila niti pretežka 
niti nevarna.
Času in razmeram primerna je bila tudi 
udeležba. Od 54 prijavljenih je bilo na startu 10 
žensk in 34 moških, torej 44 najbolj vztrajnih.
Rezultati članov našega društva so bili odlični. 
Pa si jih poglejmo.
Med smučarkami nad 70 let je kot edina 
zmagala naša preizkušena Nežka Trampuš.
V kategoriji od 66 do 70 let je tokrat zmagala 
Francka Tušek pred Marijo Kotar, obe sta seveda 
naši članici. V kategoriji najmlajših, katerih je 
bilo največ, je zmagala Žirovka Helena Zorjan. 

Naša Cirila Tavčar je zasedla nehvaležno 4. mesto, tesno za 
njo pa sta bili Tončka Dolinar in Smiljana Oblak.
Med najbolj zrelimi moškimi v kategoriji nad 75 let je bil 
kot običajno prvi Ciril Pleško pred mojo malenkostjo, v 
kategoriji od 71 do 75 let pa  je zmago premočno osvojil 
naš as Franc Guzelj.

V dokaj močni kategoriji moških od 66 do 70 let, v kateri je
 zmagal Valentin Kokalj iz Žirov, je bil naš Viktor Debeljak sed-
mi. Najbolj številčna je bila kategorija najmlajših do 65 let.
Zmago je z absolutno najboljšim časom odnesel naš 
odlični Boris Vodopivec. Zelo dober na 4. mestu je bil Tine 
Eržen, soliden pa tudi Janko Podrekar na 13. mestu. Na 18. 
mestu je progo »počistil« naš Roman Selan.
S 13 tekmovalci smo bili gotovo najuspešnejši. Takoj za 
nami pa Žirovci, katerih je bilo celo 14.
Naslednjo zimo se bomo morali dokazovati ne le s 
tekmovalnimi rezultati, ampak tudi kot gostitelji, saj 
smo v tradicionalnih tekmovanjih v sezoni 2012/2013 za 
organizacijo na vrsti mi. 
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ekipe so z malenkostnim zaostankom osvojile 
srebrni pokal, na tretjem mestu pa so bile z velikim 
zaostankom ekipe Zavod-šole.
V 31-letni zgodovini iger so skupno zmago prvič 
prejele ekipe našega društva. Prekrasen nov 
prehodni pokal za skupno zmago med 43 ekipami 
je iz rok župana Žirov prejel zgoraj podpisani, ki je 
tudi izrazil zadovoljstvo nad izjemnim uspehom DU 
Škofja Loka na športno-rekreativnem področju.
Prvič v zgodovini športnih iger so podelili priznanja 
»naj športnikom ŠRI«.
Lični pokal za prvo »naj športnico« je prejela naša 
odlična in vsestranska Urška Bizjak.
Našim ekipam in športnikom iskreno čestitam, 
še posebej pa se želim zahvaliti vsem panožnim 
vodjem, ki so odločilno pripomogli k temu uspehu. 
Od njih pričakujemo vztrajno pomoč tudi v bodoče.  

KEGLJAŠKA TEKMOVANJA SEZONE 2011/2012 SE IZTEKAJO
Ivan Hafner

V marcu, aprilu in v začetku maja 2012 so se iztekla 
vsa medobčinska kegljaška tekmovanja.
Letos je bilo uvedenih precej novosti, za katere 
menimo, da bodo prinesle v loško rekreativno 
kegljanje več škode kot koristi. Upamo, da se bomo 
ob koncu sezone o njih lahko pametno pogovorili.
Moška medobčinska kegljaška liga je bila prvič 
letos enotna, saj so brez omejitev skupaj nastopali 
renomirani registrirani ligaški kegljači in čisti 
rekreativci.
Nastopilo je deset štiričlanskih ekip, med njimi tri 
ekipe našega društva.
Prva štiri mesta so zasedle ekipe s pretežno 
ligaškimi kegljači, naša prva ekipa je bila četrta, 
naša druga ekipa pa peta.
V ženski ekipni ligi so nastopile samo tri 
upokojenske ekipe, dve naši in ekipa DU Selške 
doline, ki je zmagala pred našo prvo ekipo.
Moške posamično so ne glede na status kegljačev 
razdelili v skupini A in B.
V skupini A so bili vsi, ki so svoje rezultate po lastni 
presoji vpisovali v nekakšen zvezek. Da so ostali 
v skupini, so morali vpisati vsaj 10 rezultatov, 
povprečje katerih je bilo vsaj 556 podrtih kegljev. 
Kdor se je vpisoval in tega povprečja ni dosegel, je 
padel v B skupino. V skupini A pa so ostali tudi tisti, 
ki niso (redno) vpisovali svojih rezultatov. 
Tako je v B skupini kegljalo skupno 20 kegljačev, 
od teh 9 naših, v skupini A pa 28 kegljačev, od tega 
5 naših. V finale vsake skupine se je uvrstilo po 8 
kegljačev iz vsake skupine.
V finalu osmerice B skupine je zmagal naš Tine Uršič, 
ki je podrl 1059 kegljev. Tretje mesto  je zasedel 
Stane Ferle s 1052 podrtimi keglji, peti je bil Jože 
Primožič s 1038 keglji, sedmi pa Ljubo Podpečan s 
1026 keglji.

V finalu A skupine so nastopili samo registrirani 
tekmovalci. Edina izjema je bil naš Stane Gaber, ki je 
zasedel končno 7. mesto.
Pri tekmovanju žensk posamično je šlo za 
prvenstvo upokojenk. Nastopilo je 12 kegljačic, 
od tega 8 naših in 4 iz DU Selška dolina. V finalu 
štirih najboljših je v napetem končnem obračunu 
zmagala naša Smiljana Oblak s 1041 podrtimi 
kegljev, pred našo Zdenko Gaber, ki je podrla le 1 
kegelj manj.
Nastopile so le štiri ženske dvojice, tri naše in dve iz 
Selške doline, od katerih so se  vse uvrstile v finale. 
Razplet je bil enak kot v ekipni tekmi, saj so zmago 
odnesle tekmovalke iz Doline.
V konkurenci moških parov, v kateri so metali tudi 
vsi skupaj, je nastopilo 20 parov, med njimi kar 6 
iz našega društva. V finale se je uvrstilo 8 moških 
parov, od tega vsi pari registriranih tekmovalcev z 
izjemo našega para Stane Ferle – Tine Uršič. Naša 
tekmovalca sta v končni razvrstitvi zasedla odlično 
šesto mesto in podrla skupaj 2146 kegljev.
V mešanih dvojicah je med 13 dvojicami nastopilo 
5 naših. V finale štirih najboljših sta se prebili dve 
naši dvojici in sicer Cilka Remic in Vlado Podviz ter 
Smiljana Oblak in Peter Mravlja. V končni razvrstitvi 
sta bila Cilka in Lado odlična četrta, saj sta skupaj 
podrla 2133 kegljev.
Še boljša, izvrstna druga, sta bila Smiljana Oblak in 
Peter Mravlja, ki sta podrla 2207 kegljev.
Zmagala je dvojica znanih loških ligaških 
tekmovalcev Lidija Vintar in Jure Hajnihar, ki sta 
podrla 2231 kegljev.
Pri koncu je tudi klubsko prvenstvo, kjer še vedno 
potekajo hudi boji, saj so najboljši kegljači zelo 
izenačeni. O končnih rezultatih klubskega prvenstva 
in zaključni podelitvi bom poročal v naslednji 

Fo
to

: D
om

en
 K

os
m

ač

Vodja športa v našem DU z osvojenimi pokali ekip za 
sezono 2011 in Urška Bizjak, najšportnica 31. ŠRI
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številki našega glasila.
Za konec naj povem še, da je imela naša ekipa 
štirih kegljačev in štirih kegljačic konec marca na 
Jesenicah povratni dvoboj z ekipo DU Jesenic, 

ki ga je gladko dobila, s kar 9:0. Naša najboljša 
sta bila Vlado Podviz, ki je podrl 536 kegljev, in 
Smiljana Oblak, ki je podrla 529 kegljev. Tako težko 
pričakovana revanša Jeseničanom ni uspela.   

PRVENSTVO PZDU GORENJSKE V NAMIZNEM TENISU JE BILO TUDI 
LETOS V ŠKOFJI  LOKI
Besedilo in fotografija Ivan Hafner

Čeprav letos nismo nameravali kandidirati za 
organizacijo prvenstva v namiznem tenisu, smo 
se na prošnjo Komisije za šport Pokrajinske zveze 
društva upokojencev (PZDU) vendarle prijavili na 
razpis in 24. aprila 2012 prvenstvo tudi izpeljali.
Udeležba je bila rekordna in je presegla vsa naša 
pričakovanja, zaradi česar smo imeli kar nekaj 
dodatnih težav in dela.
Prvenstva se je udeležilo kar 16 moških ekip z 61 
tekmovalci in 5 ženskih ekip z 10 tekmovalkami.
Tekmovanje je trajalo ves dan, odvijalo se je brez 
pritožb in končalo v zadovoljstvo nastopajočih in 
nas organizatorjev.
Tehnično organizacijo sta v imenu NTK Škofja 
Loka odlično izpeljala naša člana Jano Rant  in 
Jure Posavec ob izdatni pomoči Franceta Koširja, 
preostali del pa sva prevzela predsednik DU Škofja 
Loka Miro Duić in jaz.
Naše društvo je zastopala številna ekipa, v kateri 
je bilo 11 igralcev in 5 igralk. Naši igralci so dosegli 
zelo dobre rezultate, o katerih lahko berete v 
nadaljevanju.
Pa jih poglejmo.
V ženski konkurenci je zmagala nova upokojenka 
Dragica Lapanja, najboljša slovenska rekreativka 
svoje starostne skupine iz DU Šenčur. Druga je bila 
naša Urška Bizjak, bron pa je prejela naša Minka 
Bertoncelj. Naša nova igralka Marjeta Šarič je bila 
šesta, dobro pa sta se borili tudi Francka Bonjšak in 
Tončka Celar.
V ženskih dvojicah je zmagala dvojica Dragica 
Lapanja in naša Marjeta Šarič. Prvi nastop in prva 
(so)zmaga. Srebro sta odnesli Minka Bertoncelj 
in Urška Bizjak, bron pa Tončka Celar in Francka 
Bonjšak.
Moška konkurenca je bila mnogo močnejša. Igralci 
so nastopali v štirih starostnih skupinah.
V najstarejši je v konkurenci sedmih igralcev 
bronasto medaljo dobil naš Ivko Svoljšak.
V kategoriji od 71 do 75 let nismo imeli 
predstavnika, v kategoriji od 66 do 70 let je 
zmagal naš Jano Rant, kar mu je uspelo poleg 
vseh organizacijskih obremenitev. Čestitamo. V  

tej kategoriji je bil v deseterici 22-ih nastopajočih. 
V najmlajši kategoriji do 65 let je nastopalo 24 
tekmovalcev. Zmagal je edini Žirovec Darko 
Makovec, naša Peter Kalan in Jurij Posavec pa sta 
odnesla bron. Med osmimi je bil še Janez Starman, 
v dvanajsterici pa Boris Pešelj. Naši tekmovalci, ki 
so prvič nastopali v taki konkurenci, Franc Prezelj, 
Anton Bobnar, Miro Krek in Drago Jazbič, so se 
enakovredno borili do konca.
V kategoriji moških dvojic nad 70 let nismo imeli 
predstavnikov, med kar 19-imi mladimi dvojicami 
do 70 let pa sta bila naša najboljša Emil Rant in 
Janez Starman, ki sta odnesla bronasti kolajni. V 

Nadaljevanje s prejšnje strani

osmerici sta bila še Jano Rant in Jure Posavec, še 
dve naši dvojici pa sta bili v skupini od 9. do14. 
mesta.
Prvenstvo PZDU Gorenjske v namiznem tenisu 
se doslej ekipno ni točkovalo. Ker smo o takšnem 
ekipnem točkovanju že večkrat razpravljali, sem 
pripravil poskusno točkovanje po veljavnem 
Pravilniku naše PZDU. Poskusno točkovanje nam v 
obeh konkurencah kaže na prvo mesto in skupno 
zmago, zato sem v poročilu, ki ga moramo dati na 
PZDU, predlagal, da se tudi namizni tenis točkuje 
kot nekatere druge panoge.
Menim, da smo z minulim prvenstvom skupaj z 
udeleženci tudi v našem društvu lahko zadovoljni.  

Predsednik Duić z našimi uspešnimi tekmovalci
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32. ŠPORTNO REKREACIJSKE IGRE 
SPOMLADANSKI DEL IGER SE JE NADALJEVAL
Ivan Hafner

Marca in aprila 2012 so se nadaljevale 32. ŠRI. 
Tekmovanje v badmintonu za moške je bilo v Žireh, 
šahisti so se zbrali v Škofji Loki, streljanje je potekalo 
na strelišču v Gorenji vasi, v okolici Sv. Andreja 
pa se je tekmovalo v novi panogi, trekingu. Ne 
udeležujemo pa se futsala.
Žal niti za treking niti za moški badminton nismo 
uspeli zbrati ekipe in ekipnih točk pač nismo 
osvojili. V trekingu so nastopile 4 ženske dvojice in 
6 moških, v badmintonu pa je tekmovalo 7 moških 
dvojic.
V šahu sta nastopili dve naši ekipi. Med petimi 
ekipami je bila naša prva ekipa zelo solidna druga, 
v njej so igrali Miha Šmid, Jože Rupar in naš novi 
šahist Pase Ristov. Naša druga ekipa, v kateri so 
igrali Lojze Kalan, Peter Kalan in Jože Ramovš, je bila 
tretja.
V strelskem tekmovanju so bili naši strelci več kot 
odlični. Med šestimi tričlanskimi moškimi ekipami 
je naša prva ekipa v sestavi Janko Demšar, Pavle 
Jereb in Edvard Horvat zmagala s 530 krogi, naša 

druga ekipa pa je bila s 501 krogi tretja.
Tudi med štirimi ženskimi ekipami je naša ekipa 
v sestavi Nevenka Mandić Orehek, Frančiška 
Demšar Mesec in Ivanka Prezelj zmagala s 485 
krogi.
V posamični moški konkurenci v kategoriji nad 
50 let je zmagal Janko Demšar pred Edvardom 
Horvatom in Pavletom Jerebom. Naslednja tri 
mesta so zasedli člani naše druge ekipe.
V posamični ženski konkurenci nad 40 let je 
zmagala Nevenka Mandić Orehek, tretja pa je bila 
Frančiška Demšar Mesec. Tako smo  pobrali skoraj 
vsa odličja.
Junija 2012 bo potekala druga serija panog 
letnih iger. Še posebej bi izpostavil novo panogo, 
balinanje s ploščki oz. PRSTOMET. To je tipično 
dopustniška igra, ki jo poznajo mnogi in radi 
mečejo ploščice, a doslej organizirano še nikoli niso 
nastopali. Upam, da se bo javilo dovolj ljubiteljev te 
igre, da bomo tudi v tej panogi dostojno zastopali 
barve našega društva.

GORENJSKO TEKMOVANJE V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO
Ivanka Prezelj

Letos smo se med društvi upokojencev Gorenjske 
ponovno izkazali z organizacijo tekmovanja v 
streljanju z zračno puško in odličnimi rezultati. 
Pokrajinsko tekmovanje je bilo 12. aprila 2012 v 
Škofji Loki. Moški so tekmovali na strelišču ŠD Škofja 
Loka, ženske pa na strelišču ŠD Kopačevina na Trati. 
Med pozdravnim nagovorom je predsednik komisije 
za šport in rekreacijo pri DU Škofja Loka Ivan Hafner 
prijetno presenetil najstarejšo udeleženko tega 
tekmovanja, 80-letno Majdo Kralj z Jesenic, saj 
ji je čestital in ji za 60 let delovanja na strelskem 
področju izročil darilo. Majda Kralj je bila v mladih 
letih tudi državna prvakinja.
V ženski konkurenci so zaradi zdravstvenih težav žal 
s tekmovanjem prenehale strelke DU Kamnik, zato 
so poleg domače ekipe, ki je dosegla prvo mesto, 
nastopile še drugo uvrščene strelke z Jesenic in 
tretje uvrščene iz DU Tržič. Med 12 tekmovalkami je 
prvo mesto dosegla domačinka Francka Demšar 
Mesec. Druga je bila Nevenka Mandić Orehek, 
šesta Ivanka Prezelj in deseta Katja Galof.

Konkurenca med desetimi moškimi ekipami je bila 
veliko močnejša. Prvo mesto je dosegla ekipa DU 
Škofja Loka, drugo mesto ekipa DU Žerjavčki iz 
Trzina in tretje mesto DU Škofja Loka II. Tekmovalo 
je 36 strelcev. Od naših je zmagal Edvard Horvat, 
drugo mesto je dosegel Janko Demšar, Franc 
Prezelj je bil sedmi, Jelko Pešec deseti, Pavle Jereb 

Fo
to

: Z
la

ta
 R

am
ov

š

Strelke s pokalom za osvojeno prvo mesto
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ŠPORTNI MOZAIK

ŽENSKE PODPRVAKINJE, MOŠKI TRETJI NA GORENJSKEM PRVENSTVU V 
PIKADU
Julija Jenko

V petek, 11. maja 2012, je bilo v Žirovnici prvenstvo  
PZDU Gorenjske v pikadu za leto 2012.
DU Škofja Loka je na tekmovanju sodelovalo z 
žensko ekipo, ki so jo sestavljale Ivanka Prezelj, Cveta 
Škopelja, Katja Galof in Julija Jenko. Od dvanajstih 

ekip so z 2419 zadetimi meti zasedle drugo 
mesto. Prva je bila ekipa DU Kamnik z 2557 
zadetimi meti, tretja pa ekipa DU Kamna Gorica z 
2416 zadetimi meti.
Za moško ekipo našega društva so tekmovali 
Franc Prezelj, Adi Kočar, Edo Horvat in Jelko Pešec. 
Od trinajstih ekip so zasedli tretje mesto z 2535 
zadetimi meti. Prvo mesto je zasedlo DU Kamnik 
z 2864 zadetimi meti, drugo pa DU Lesce s 2706 
zadetimi meti.
Od 48 tekmovalk je Julija Jenko s 686 zadetimi 
meti zasedla tretje mesto, Edo Horvat pa med 52 
tekmovalci z 841 zadetimi meti tretje mesto.
Ženska ekipa DU Kamnik je lansko leto zmagala 
na državnem prvenstvu, zato bodo letos branile 
naslov prvakinj. Tako ima naša ženska ekipa kot 
drugo uvrščena pravico do nastopa na državnem 
prvenstvu.
Vsem tekmovalkam in tekmovalcem čestitamo.

enajsti, Henrik Peternelj štirinajsti in Adi Kočar 
štiriindvajseti.
Vsi tekmovalci so prejeli darilne vrečke s turistično 
propagandnim materialom in zadnjo številko 
našega glasila Mi o sebi, v prostorih našega 
društva smo jih tudi pogostili. Poleg gostiteljev 
je pokale in medalje podeljeval tudi predsednik 
PZDU Gorenjske Janez Sušnik. K prijetnemu 
in sproščenemu vzdušju pa je pripomogel naš 
predsednik Miro Duić.
Udeleženci so bili z izvedbo tekmovanja zelo 
zadovoljni. Zvone Miklič, referent za šport in 
rekreacijo pri DU Dovje – Mojstrana je zapisal: 
»Ocena izvedbe tekmovanja odlično, tako razpis 
kot žrebanje oz. razpored tekmovalcev. Rezultati 
so bili hitri in ažurni, bilten z vsemi podatki pa je 
profesionalno izdelan. Takšna organizacija je gotovo 

Nadaljevanje s prejšnje strani
lahko vzor vsem DU pri izvedbi različnih tekmovanj 
na nivoju PZDU in ZDUS.«
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EDO ERZETIČ  AFORIZMI

Če lažeš, se ujameš. Če pa govoriš resnico, se ujameš še prej.
V vsaki ženski je nekaj lisice. Če pa boš pri njej gledal, kje ti je lisica, je ne boš nikoli doživel. Najprej moraš 
pri sebi ugotoviti, kje bi bil zanjo najboljši lisjak.
Vsi so vedeli, da je »lumpacij vagabundus,« toda bil je nedolžen, ker ni bil obsojen.

Strelci s pokalom in kolajnami
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OČISTIMO SLOVENIJO

Kavč je ob pomoči Želve končno zapustil bivšo vojašnico. 

Vsaka pomoč nam je prišla prav.
Zasluženo malico so postregle naše članice.

V soboto, 24. marca 2012, 
smo znova čistili svoj kraj.

Traški graben smo čistili skupaj s krajani KS Trata 
in z dijaki Srednje šole za strojništvo in lesarstvo.

Pospravljali smo  
širšo okolico našega 

društva .

Ob lepem 
vremenu se 
nas je zbralo 

38, kar je 
polovica 
manj kot 

pred dvema 
letoma.
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Organiziranost, dodatne informacije in zbiranje prijav: 
• posamezni izleti bodo objavljeni na oglasni deski v notranjih prostorih društva;
• planinski izleti bodo pretežno ob četrtkih; informacije Trampuš Nežka: tel. (04) 518 52 04, 
       GSM  041/225 226 ali Eržen Martina: (04) 512 18 09,  GSM 041/831 064;
• pohodni izleti ob ponedeljkih; informacije Gartner Dragica tel. 041/607 483;
• kopalni, turistični, družabni izleti in ostali dogodki bodo pretežno ob sredah; obiski gledaliških 

predstav bodo objavljeni v sprotnih posameznih objavah; informacije in prijave z vplačili uredite ob 
sredah in petkih med 8. in 11. uro v DU pri Celestina Danici;  tel. 040/857 273; 

• pridržujemo si pravico do sprememb, odpovedi ali dopolnitev terminov posameznih izletov in akcij. 
Planinski in pohodni izleti bodo prilagojeni vremenskim razmeram.

GREMO NA POT

PROGRAM IZLETOV, PRIREDITEV IN AKCIJ          Junij – december 2012

PLANINSKI IZLETI 2012
14.   6.    Bele Stene (Hrvaška)   /vodi Bašelj
  5.   7.    Črni vrh – Kresišče – Srednji vrh  
   /vodi Slavica
19.   7.    Bovec – Prestreljenik  /vodi Dragica
  1.   8.    Pl. Blato – Mala Tičarica – Sedmera jezera
  2.   8.    Sedmera jezera – Pršivec – Vogar - Bohinj
16.   8.    Ljubelj – Zelenica – Vrtača   /vodi Slavica
30.   8.    Povlje – Velika Polana – Dom pod Storžičem
       /vodi Nežka

13.   9.    Štore – Resevna – Svetina   /vodi Slavica
27.   9.    Polinik (Karnijske Alpe)  /vodi Dragica
11.  10.   Jamnik – Vodiška planina – Kropa  
    /vodi Nežka
25.  10.   Trije kralji – Črno jezero (Pohorje) 
  8.  11.  Blegoš   /vodi Nežka
22.  11.  Stranje – Nanos - Razdrto   /vodi Slavica
  6. 12.   Zaključni izlet v neznano   /vodijo Slavica,
   Dragica, Nežka in Martina

22.  8.   Debeli Rtič
29.  8.   Debeli Rtič
  6.  9.   Srečanje upokojencev Gorenjske
Sept./okt. Po  zdravje v Fojnico BiH  (vpisi maj 2012)
  3.10.   Terme Mala Nedelja
19.10.   Terme Topolšica
Sept./okt. Trgatev, obiranje grozdja
  9.11.   Martinovanje

21.– 28. 6. Letovanje na  otoku Braču (še nekaj mest)
30.  6.   Piknik DU 
  4.  7.   Debeli Rtič
11.  7.   Debeli Rtič
18.  7.   Debeli Rtič
25.  7.   Debeli Rtič
1.  8.   Debeli Rtič
  8.  8.   Debeli Rtič
15.  8.   Debeli Rtič
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Planinci na poti z vrha Žrdi nad Rezijo Pohodniki na Kraškem robu
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GREMO NA POT

POHODNI IZLETI 2012

Ljubelj - pl. PREVALA = 1311m (Bornovi tuneli – baterija!!) – pl. PLANINICA 1137m - Draga
- izhodišče = 900m, višinska razlika = 420m

Vas Krn – pl. PRETOVČ 1140m (muzej na prostem iz 1. sv. vojne)– pl. KUHINJA, Pot miru 
- izhodišče = 865m, višinska razlika = 275m

Drežniške Ravne – pl. ZAPRIKRAJ = 1200m - na pl. PREDOLINA = 1259m, muzej na prostem 
iz 1. sv. vojne (baterija), Pot miru.

- izhodišče = 650m, višinska razlika = 600m

Vurberk – greben GRMADE = 460m – grad Vurberk. Hoja med Ptujem in Mariborom.
-izhodišče = 350m, višinska razlika = 110m

Bašelj – Sv. LOVRENC = 892m – Tenetiše
-izhodišče = 654m, višinska razlika =250m

Pokljuka – Medvedova konta – pl. LIPANCA = 1630m – pl. KLEK = 1604m, prijetna, valovita  
hoja med labirintom zelenih pukeljčkov, zlatih  macesnov, planin in smrek 

-izhodišče = 1500m, višinska razlika  cca 130m

GLINŠČICA iz Bazovice = 377m, hoja po slikovitem Kraškem robu iz strani Lipica, v dolino do 
Botača

Pot v NEZNANO - Hoja bo izpeljana tako, da jo bo lahko vsak, ki se bo odločil, tudi prehodil, 
brez nevarnosti, za preveliko vročino in sonce.

11.  junij

9.  julij

6. 
avgust

10. 
september

8. 
oktober

29. 
oktober

12. 
november

3. 
december

navadna BUKEV, najdebelejša dvojna, 
zrasla bukev iz dveh ločenih panjev

Franc Miklavčič  
Drevesa posebneži Poljanske doline

Bukovo listje v solati  
Spomladi, ko nabiramo regrat in motovilec in ko ozeleni 

bukev, je njeno mlado listje okusen dodatek k solatam. V 
pravo spomladansko solato poleg prej naštetih sestavin 

dodamo še liste in cvetove trobentic, čemaž, navadno 
plahtico, kislico, mrtvo koprivo s cvetovi, kurja črevca, 

mlade liste trpotca in cvetove marjetice. Mešanici dodamo 
malo kuhanega krompirja, premešamo, šele potem 

prilijemo olje in kis (str. 18).

Marmelada iz smrekovih vršičkov 
1 liter mladih vršičkov prelijemo z 2 litroma vode in dobro 
prekuhamo (vre naj vsaj 20 min). Mešanico odcedimo in 
vročemu soku primešamo 1,5 kg sladkorja in sok 2 limon. 
Zmes med stalnim mešanjem kuhamo še 15 min, med 
kuhanjem dodamo še sredstvo za strjevanje marmelad, 
saj se masa samo s kuhanjem ne bo strdila. Palačinke s to 
marmelado so prava poslastica (stran 15).

►
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PONOVNO POVEZANI IZSELJENCI

SPOMINI NA IZGNANSTVO V SMEDEREVSKO PALANKO
Meri Bozovičar

Po dvajsetih letih se je ponovno vzpostavila vez s 
pobrateno Smederevsko Palanko, krajem v Srbiji, 
ki se ga prav dobro spominjajo izgnanci med 
drugo svetovno vojno.
Včasih pogosta srečanja so po razpadu Jugoslavije 
zamrla, s čimer so se pretrgale nekdaj močne vezi. 
Mešani cerkveni pevski zbor Sv. Duh pod okriljem 
župnika Romana Poljaka se je odločil, da bo obiskal 
te kraje in tako obnovil nekdanje prijateljstvo.
Na pot so se odpravili septembra 2011, s seboj pa so 
povabili tudi družinske člane. Program je pripravil 
in vodil Vojko Gantar, ki je veliko let v Beogradu 
preživel kot pilot JLA.
V zboru poje tudi uršulinka Silva, na pot pa se je 
podala tudi sestra Evgenija, ki je želela spet videti 
kraje, kamor je bila pregnana pred 70 leti.

jih je pripovedovala sestra Evgenija, so bili grenki in 
žalostni.
Vsi člani družine so se po svojih močeh trudili za 
vsakdanji kruh, ki je bil redko na mizi. »Otroci smo 
prosili, če lahko na požeti njivi poberemo klasje, 
ki je ostalo. Zvezali smo ga v šope, ga posušili in v 
veži omlatili. Zrnje smo zmleli s kavnim mlinčkom. 
Mama je kruh zamesila kar na mizi, saj posode 
nismo imeli. Poklicala je nas otroke, da smo z rokami 
napravili obroč in z njimi zadržali moko. Ko je mama 
vlila vodo, smo se začeli smejati in se veselili, da 
smo sodelovali pri pripravi kruha, medtem pa je 
obroč popustil, voda je dobila moč in vse je steklo 
na tla. Mama je začela jokati in se na glas spraševati, 
kaj bodo otroci jedli.«
Spominja se tudi, kako težko so čakali Miklavžev 
večer. Kot so bili navajeni doma, so pripravili  vse, 
kamor naj bi Miklavž položil darila. Ko so se zjutraj 
zbudili, je bilo vse prazno, o darilih ni bilo sledu. 
Mama jim je rekla, naj pogledajo še v vežo, če je 
Miklavž kaj pustil. In res je bilo v posodi za vsakega 
po eno jabolko. Tudi tako skromnega darila so bili 
veseli.
Ko je bil v Smederevski Palanki vaški sejem, so nanj 
prihajali kmetje iz oddaljenih vasi. Njen mali bratec 
je ob poti mimoidoče prosil: »Molim, čičo, imaš 
malo hleba, da mi daš.« Pred več leti je bilo srečanje 
izseljencev na loškem gradu in takrat so prišli 
tudi dobrotniki iz Smederevske Palanke. Tistemu 
malemu fantku so v dar prinesli veliko pogačo.
Sestra Evgenija je svoje spomine strnila v drobni 
knjižici. Hvaležna sem ji, da sem jo lahko prebrala in 
verjemite mi, da so mi po licih tekle solze.
Vsi izletniki so bili navdušeni nad njenim 
pripovedovanjem, z njo pa so se tudi veselili, ko so 
našli hišo, ki je bila v težkih letih izgnanstva njen 
drugi dom.
Izletniki so si ogledali tudi grobnico 
Karadžordževićev v Oplencu, obiskali etno vas 
Moravski Konaci v bližini Velike Plane, samostan 
Pokajnica in znamenito leseno cerkev.
Hvala sestri Evgeniji in vodji izleta Vojku, ki sta mi 
omogočila, da je nastal ta prispevek. To je dokaz, 
da se močne prijateljske vezi nikoli povsem ne 
pretrgajo.
Predlagam, da bi tudi naše društvo vzpostavilo 
prijateljske vezi z upokojenci iz Smederevske 
Palanke. Mogoče bi šla z nami tudi sestra 
Evgenija in nam povedala še kaj več o življenju v 
izgnanstvu.

Oče sestre Evgenije je bil župan  Mengša in že 
maja 1941 so ga aretirali in odpeljali v zapor. Po 
sedmih tednih se je vrnil domov v spremstvu 
dveh gestapovcev. Popisala sta vseh deset članov 
družine, od katerih je bil eden še na poti, jih naložili 
na tovornjak in odpeljali. Ponoči so jih transportirali 
na vlak. Da se jok in ječanje ne bi preveč slišala, so 
od glavnih vhodnih vrat, od koder so izstopali, do 
vlaka postavili tovornjake z vžganimi motorji in 
prižganimi lučmi. Mešala sta se bučanje motorja in 
jok. Vlak je stal tik ob Zavodu Sv. Stanislava. Tam so 
morali hitro vstopiti in odpeljali so jih na dolgo pot 
v neznano.
Ko je sestra Evgenija po toliko letih spet prišla v kraj 
pregnanstva, so jo vsi sopotniki spremljali v hišo, 
v kateri je družina preživela štiri leta izgnanstva. 
Kmalu so našli hrib, ki ga je imela v spominu. Hiša 
se ji je zdela preblizu, ko pa je odprla vrata, vstopila 
in rekla: »Ja, to je ta hiša, našla sem jo.« Spomini, ki 

Sestra Evgenija ponovno pred gimnazijo, kamor je 
hodila v šolo.
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PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE

Predavateljica Metoda Bole ob rednem letnem 
izobraževanju prostovoljcev

POMOČ STAREJŠIM 
Koordinatorica Nežka Fojkar

Projekt STAREJŠI ZA STAREJŠE je del programa 
Zveze društev upokojencev Slovenije, ki se izvaja 
po enotnem sistemu v več kot 170 društvih po 
Sloveniji. Za Društvo upokojencev Škofja Loka 
pa je to ena od rednih dejavnosti v zadnjih štirih 
letih.
V naši stalni rubriki redno objavljamo članke, 
ki so na različne načine povezani z našo 
dejavnostjo. Kaj projekt pomeni za starejše 
občane, kakšen je njegov namen in vsebina 
našega dela, smo bralcem sicer že predstavili, ker 
pa včasih marsikaj preberemo na hitro, morda 
pozabimo ali nam vsebina niti ni dovolj zanimiva, 
je morda čas, da malo osvežimo pomen projekta 
STAREJŠI ZA STAREJŠE.
Osnovni namen projekta STAREJŠI ZA STAREJŠE 
je ugotoviti, kakšne so potrebe starejših in 
jim zagotavljati ustrezno pomoč. Namenjen 
je občanom Škofje Loke, ki so starejši od 69 
let in zaradi starosti, bolezni ali osamljenosti 
potrebujejo dodatno pomoč okolja, da bi lahko 
čim dlje samostojno živeli v domačem okolju, saj 
so domske kapacitete vedno premajhne. Društvo 
ima v svojih vrstah ljudi, ki imajo dovolj znanja, 
moči in neizrabljene energije, da jih uspešno 
usmerjajo v lepšo starost naših vrstnikov. Tiste 
osebe, ki pomoč potrebujejo, najdemo tako, da 
vse starejše občane obiščemo na domu in jih ob 
prvem obisku tudi anketiramo, kasneje pa jih z 
njihovim soglasjem oz. po dogovoru ponovno 
obiskujemo, saj se pri posamezniku stanje lahko 
hitro tudi spremeni. 
Projekt izvajajo naši upokojenci prostovoljci, 
trenutno nas je 33. Za delo smo ustrezno 
usposobljeni, saj imamo vsako leto eno do dve 
predavanji na izbrano temo, podpišemo pa  
zavezo, da bomo varovali osebne podatke. 
Prostovoljci so običajno krajani iz vašega okolja 
in jih večinoma poznate, zato jim lahko zaupate, 
ko potrkajo na vrata. Pri tem ne gre za nikakršno 
kontrolo življenja starejših, ampak vsi prihajajo z 
dobrimi nameni. 
Če ugotovimo, da posameznik potrebuje 
zahtevnejšo strokovno pomoč, to posredujemo 
strokovnim službam v občini. Kadar pa med 
pogovorom opazimo potrebo po enostavni, 
laični  pomoči, jo posamezniku lahko zagotovimo 
tudi sami. Dosedanja praksa kaže, da velika 
večina starejših živi v parih ali skupaj z otroki 

in vnuki, ki si med seboj ustrezno pomagajo. Najbolj 
osamljeni in pomoči potrebni pa so tisti starejši, ki 
živijo čisto sami v stanovanju in jim dela družbo le 
kanarček, vaška muca ali televizor. Takih je bilo doslej 
300. Če tako osebo doleti bolezen ali poškodba, 
ponavadi nima nikogar, ki bi lahko poskrbel za 
potrebno pomoč. Prav za takšne so naši prostovoljci 
zelo dobrodošli, saj nekaterim že prinašajo živila 
iz trgovine, vodijo jih  na sprehode, spremljajo k 
zdravniku in po opravkih, počistijo, svetujejo in delajo 
družbo.
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Da bodo zbrani podatki služili pravemu namenu, 
se bomo pri osebah, ki živijo same, v času od junija 
do konca avgusta letos ponovno oglasili, da bi 
ugotovili, ali bi bilo potrebno ustanoviti socialno 
podjetje za pomoč na domu, ki naj bi ga sofinancirana 
država. To je dodaten projekt oz. nadgradnja našega 
dosedanjega dela.
Projekt Starejši za starejše je vsekakor primer dobre 
prakse, s katerim naše društvo nudi pomoč starejšim 
osebam, jim omogoča nova znanstva, prijateljstva 
in predvsem kakovostnejše življenje, obogateno s 
socialno bližino. 
Če nas potrebujete, nas lahko pokličete tudi sami 
na telefon 041 717 210 ali pa se oglasite v pisarni na 
sedežu društva.
Uradne ure so vsako prvo in tretjo sredo v mesecu od 
8.30 do 10.30 ure.

EDO ERZETIČ  AFORIZMI

Če lažeš, se ujameš. Če pa govoriš resnico, se ujameš še 
prej.

Res je, da imam velika ušesa, toda, ne imejte me zaradi 
tega za osla.
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KORISTNE INFORMACIJE

SESTANEK ZAVODA O IN DU ŠKOFJA LOKA O UREDITVI OKOLJSKE 
SOBIVALNE PROBLEMATIKE
Miro Duić

PROSTOVOLJSTVO
Maruša Mohorič

V prvi številki našega glasila oktobra 2007, imelo 
je 24 strani, sem napisala, da si delovanja društva 
ni mogoče predstavljati brez prostovoljcev. Takrat 
so bile med njimi tudi poverjenice za članarino, ki 
obiskujejo na domu člane, kateri zaradi različnih 
razlogov sami ne pridejo v društvo. Objavili smo 
imena poverjenic in območja, kjer delujejo. Bilo jih 
je trinajst in vse so obljubile, da bodo sodelovale 
tudi pri raznašanju glasila. Razen dveh, od katerih 
je ena umrla, ena pa prenehala, ostajajo z nami in 
večina jih sodeluje tudi pri prostovoljskem projektu 
Starejši za starejše. Poleg tega se nekatere ukvarjajo 
tudi s športom in rekreacijo, nekatere pa so aktivne 
še v svojih krajevnih prostovoljnih organizacijah.
Vabilu za nove prostovoljce so se večinoma odzvale 
ženske, danes pa z veseljem ugotavljam, da so se 
vključili tudi moški. Zdaj nas je že 33, ki poskrbimo, 
da večina članov dobi svoj izvod glasila, nekateri 
tudi preko svojih prijateljev, znancev ali sosedov, ker 

so se tako dogovorili. Ostajajo pa kraji, do kamor ne 
pridemo, saj imamo člane tudi v Ljubljani, Kranju, 
Medvodah, v mnogih oddaljenih vaseh Selške in 
Poljanske doline ter še kje.
Prostovoljci za svoje delo sicer ne dobijo plačila, 
veseli pa so letnega izleta, ki jim ga v zahvalo za vse 
delo organizira društvo. Za večletno delo pa so bili 
nekateri že nagrajeni s pisnim priznanjem.
Da bi jih članstvo lahko spoznalo, imamo v glasilu 
rubriko, v kateri prostovoljce predstavljamo in 
jim damo priložnost, da povedo nekaj o sebi in 
o doživetjih na terenu. Mnogi od njih so se že 
predstavili, nekateri pa zaradi svoje skromnosti tega 
ne želijo.
V društvu smo veseli in srečni, da je med nami 
veliko posameznikov, ki so pripravljeni del svojega 
časa nameniti za dobro vseh nas, za kar se jim 
iskreno zahvaljujemo.

Na sestanku predstavnikov našega društva in članov Zavoda O, ki je bil 9. maja 2012 v prostorih Zavoda O, 
smo se dogovorili za sodelovanje pri urejanju okolja, v katerem oboji delujemo, ter o možnostih skupnega 
sodelovanja pri različnih projektih.    
Na sestanku smo sprejeli naslednja izhodišča in sklepe:
• V zvezi z nameravano ureditvijo neposrednega okolja na Partizanski cesti bomo povabili Občino, 
Krajevno skupnost, Društvo za vzrejo ptic in druge koristnike, da pristopijo k nujni ureditvi, sprehajalnih 
poti, klopic, igral in parkirišč ter ostale infrastrukture v neposredni bližini, da bi zagotovili večjo urejenost in 
varnost.
• DU in Zavod O bosta z medsebojnim sodelovanjem skušala čim bolj izkoristiti dane kapacitete za različne 
namene (pevski zbor, računalništvo, atelje in druge oblike druženja), poleg tega pa bosta skupaj uredila 
vhod in notranje skupne prostore.  
• Dogovorili smo se, da se bomo na vse možne načine medsebojno obveščali o različnih projektih, (tečaji, 
prireditve, krožki, spletna stran itd.), da bi bila povezanost med generacijami še boljša.
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Delovno srečanje z  vodstvom Zavoda O Dolgo planirana klančina za invalide je sad 
sodelovanja z mladimi iz zavoda O.
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SPOŠTOVANI ČLANI, DRAGI PRIJATELJI! 
 

Z veseljem vas vabimo na tradicionalno družabno srečanje s piknikom, ki bo v soboto, 30. junija 2012 
v popoldanskem času na balinišču Balinarskega športnega društva v Frankovem naselju.

Za zabavo s plesom bo poskrbel Ansambel ČUDEŽNI DEČKI.

SREČANJE UPOKOJENCEV 
GORENJSKE

Letošnje, že tradicionalno, srečanje upokojencev 
Gorenjske bo predvidoma v četrtek, 6. septembra 
2012, ob Planšarskem jezeru na Jezerskem. O dodatnih 
informacijah boste obveščeni preko medijev, oglasnih 
desk in v društvu.

Veselimo se, da bomo skupaj preživeli nekaj prijet-
nih uric, in upamo,  da nam bo vreme naklonjeno. 
Prireditveni prostor ima veliko pokritih površin, zato 
bo piknik ob vsakem vremenu. Pridružite se nam in 
se veselite z nami.
Prijavite se lahko v društvu v času uradnih ur, ob 
sredah in petkih med 8. in 11. uro.
Dodatne informacije dobite pri Danici na telefonu 
040 857 273.

Tulipanovec je drevo, ki ga je zasadil naš 
pisatelj Ivan Tavčar na Visokem. Vsak čas bo 
zacvetel in ne bo vam žal, če si ogledate to 
čudo narave. (Meri Bozovičar)
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Univerza za tretje življenjsko obdobje
Uradne ure: 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/



Mednarodni festival univerz za 3.  življenjsko obdobje

Delavnica jesenskih dekoracij
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UTRINKI Z NAŠIH RAZSTAV

Edo Erzetič, fotografije

Medgeneracijska razstava  Babica, dedek

Naša udeležba na razstavi gorenjskih DU na Bledu

Tončka Potočnik, slikanje na blago
Vera Sever, vitraž
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Minka Likar, izdelki iz naravnih materialov
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FOTO GALERIJA


