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UVODNIK
KAJ V ŽIVLJENJU UNIVERZE POMENI
DESET LET?
Borjana Koželj

20. decembra 2004 ob 17. uri je bil sklican
predstavitveni sestanek in z negotovostjo in
nestrpnostjo sem ugibala, kakšna bo udeležba. Bo
Univerza za tretje življenjsko obdobje za člane društva
upokojencev sploh zanimiva?
Obisk naju je s predsednico društva Mano Veble Grum,
ki je bila pobudnica za ustanovitev univerze, prijetno
presenetil. Zbralo se je kar petdeset ljudi. Na dnevnem
redu je bila samo ena točka, ustanovitev Univerze.
Predstavili sva namen ustanovitve, cilje in prve tri krožke.
Tako se je vse začelo v prostoru bifeja, kjer je danes bogata
Marinkina knjižnica.
Leta hitro tečejo. Za nami jih je že deset in v tem času je
prišlo do velikih sprememb.
Nekateri so se že takrat odločili, da ne bodo žalovali za
dobrimi starimi časi in ne bodo le počivali. Vsi, ki si želijo
druženja ob knjigi, ki potrebujejo družbo, da bi segali po
novem znanju jezikov, ki vedo, da brez znanja uporabe
računalnika ne gre več in ki si želijo svoje znanje tudi
koristno uporabiti za dobro družbe in zase, so tu z nami. S
svojim delom, vztrajnostjo in z novimi idejami pomagajo
graditi našo univerzo. Prihajajo novi člani z novimi idejami
in novo energijo. Veliko dela je bilo opravljenega in še
veliko nas čaka.
Vsako leto si pripravimo načrt dela, vendar se ga ne
držimo popolnoma. Naše delo se prilagaja potrebam
študentov, odzivamo pa se tudi na spodbude okolja,
vključujemo se v družbeno življenje. Vedno pa so nam za
vzor velike, starejše univerze in njihove izkušnje. In naša
univerza bo rasla naprej.
Temeljna naloga univerze je izobraževanje, od tu pa raste
vrsta drugih dejavnosti, kot so knjižnica, glasilo, e-novice,
galerija, ekskurzije, prireditve, organizirano prostovoljstvo
in sodelovanje z okoljem.
Pred nami je novih deset študijskih let z novimi cilji.
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DESET LET UNIVERZE
O UNIVERZI ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE SO POVEDALI
Maruša Mohorič

Foto: Osebni arhiv

Mana Veble Grum, bivša
predsednica DU
Vseživljenjsko učenje in
druženje sem spoznala
v Ljubljani, kjer sem
kot aktivna študentka
Univerze za tretje
življenjsko obdobje
nekaj let obiskovala več
krožkov.
V času mojega
predsednikovanja DU Škofja Loka sem želela
dejavnost društva obogatiti s študijskimi in drugimi
kreativnimi programi, zato sem idejo univerze
prenesla v Škofjo Loko. V okviru društva sem
izpeljala vse potrebno, poiskala dobro vodjo in
pripravila ustanovni sestanek, ki je bil 20. decembra
2004. Z ukinitvijo gostinske dejavnosti smo dobili
učilnico, organizirala sem tudi administrativna in
finančna opravila, da je bila univerza ustanovljena
in da je imela pogoje za delovanje pri našem
društvu.
Vesela in ponosna sem, da je moja pobuda obrodila
sadove, saj se je dejavnost univerze v desetletnem
obdobju vsebinsko in kreativno širila ter poleg
druženja upokojencem nudila tudi izobraževanje.
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Miha Ješe, župan
Društvo
upokojencev
Škofja Loka je
najštevilčnejše
in izjemno
uspešno društvo
v naši občini. Čas
izobraževanja je
najbolj vitalno
obdobje človeškega
življenja. Podobno je tudi v našem društvu
upokojencev, katerega izjemen del je Univerza za
tretje življenjsko obdobje, ki praznuje že deset let
svojega uspešnega delovanja. Lahko rečemo, da
se je prav z njo imenitno zaokrožila škofjeloška
vzgojno-izobraževalna vertikala, ki se pne od
urejene mreže škofjeloških vrtcev preko vseh štirih
osnovnih šol, gimnazije in Šolskega centra Škofja
Loka ter Ljudske univerze vse do naše seniorske
univerze. S tem je institucionalizirani tok in prenos
znanja naredil poln krog.
Vaše delovanje je resnično polno, saj se je drevo
znanja in učenosti z začetnih treh študijskih krožkov
hitro razvejalo in razraslo. Število krožkov se je
popeterilo in obrodilo bogate sadove (spo)znanj
in učenosti. Znanje tudi nesebično delite med
seboj in ga posredujete ter predajate tudi mlajšim.
Vaše dejavnosti so vedno prežete z aktivnim
prostovoljstvom in mednarodnim sodelovanjem.
Kot župana pa me najbolj veseli, da imamo v Loki
aktivno, živo in dejavno seniorsko populacijo, ki
dela v dobro celotne lokalne skupnosti. Ta skupnost
svoje znanje, vedenje, strokovnost in izkušnje širi
in posreduje tudi svojim evropskim prijateljem po
različnih evropskih državah v okviru
evropskih projektov.
Vodstvu univerze in vsemu članstvu
najlepša hvala za vse, kar ste naredili.
Prepričan sem, da bodo vaši uspehi
navdihovali tudi mlajše generacije in
da se bomo še velikokrat srečevali na
vse številnejših aktivnostih Univerze
za tretje življenjsko obdobje Društva
upokojencev Škofja Loka.
Foto: Osebni arhiv

Foto: N. Mandić Orehek

Miro Duić, predsednik DU
V svoji desetletni
zgodovini je naša
univerza neizmerno
obogatila znanje vseh
svojih udeležencev
najrazličnejših programov
izobraževanja, ki jih vsako
leto zelo kvalitetno izvaja
po študijskem programu.
Za dosežene rezultate
je najbolj zaslužna vodja Borjana Koželj in njena
skupina zagnanih in doslednih prostovoljk kot tudi
strokovno usposobljeni predavatelji, animatorji in
drugi pridni soustvarjalci zastavljenih programov.
Priznati jim je treba, da so s svojim delom prispevali
k rezultatom in ugledu društva v širšem okolju.
Ob lepem jubileju jim iskreno čestitam.

10 let
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NAŠIH DESET LET V ŠTEVILKAH IN BESEDI
Borjana Koželj, Vlasta Mekiš

Številke veliko povedo. V desetih študijskih letih, v katera štejemo tudi letošnje leto, bomo opravili več
kot 4200 ur izobraževanja v 183 krožkih, ki jih je vodilo več kot 60 mentorjev in v katere se je vključilo
kar 1536 slušateljev.
Ves čas svojega delovanja skušamo s svojim
Člani univerze kot slušatelji v krožkih
programom študijskih krožkov slediti trendom v
S pestrostjo študijskih krožkov je naraščalo tudi
Sloveniji in Evropi ter z dobrimi mentorji zagotavljati
število študentov in tako imamo že  320 slušateljev.
ustrezno kakovost krožkov. Mentorji in animatorji se
V celotnem desetletnem obdobju se je krožkov
izobražujejo na delavnicah, ki jih prireja Slovenska
udeležilo kar 1536 starejših študentov.
univerza za tretje življenjsko obdobje, in tako širijo
svoje znanje.
Naši člani vedo, kaj želijo
Člani Univerze za tretje življenjsko obdobje so
vedoželjni posamezniki, večinoma iz Škofje Loke in
njene okolice. V letošnjem študijskem letu je bilo do
konca januarja 2014 v različne krožke vpisanih 180
članov, ki zasedajo kar 320 slušateljskih mest. Njihova
povprečna starost je 64 let.
Z izobraževanjem v tretjem življenjskem obdobju
študentje širijo ali utrjujejo svoje znanje na
področjih, ki so jih vedno veselila, hkrati pa skrbijo za
vzdrževanje svoje miselne in telesne kondicije.
Mnogo članov je s svojim prostovoljnim delom
V vseh jezikovnih študijskih krožkih je sodelovalo
prispevalo k razvoju naše univerze do njene sedanje
kar 449 slušateljev ali  29 odstotkov. Samo v letooblike. Poleg izobraževanja v krožkih se odvija še
šnjem letu je v različne jezikovne krožke vpisanih
vrsta drugih dejavnosti, kjer svoje znanje lahko
59 slušateljev. Skupino izobraževanj s področja
tudi pokažejo in delijo z vsemi, ki jih to zanima, kot
zdravja in osebnostnega razvoja je v vseh desetih
npr. Marinkina knjižnica, Čaj ob petih, razstave v
letih obiskalo 311 slušateljev, kar je druga največja
galeriji Hodnik, revija Mi o sebi ter delavnice ročnih
skupina. Vsako leto pripravljamo tudi računalniške
spretnosti in računalništva.
krožke, saj brez poznavanja najosnovnejših račuŠtevilo študijskih krožkov stalno raste.
nalniških spretnosti in brskanja po spletu starejši ne
V letu 2004/2005, ko je bila univerza ustanovljena,
bomo več mogli opravljati praktičnih zadev, kot so
je 3 krožke obiskovalo 34 slušateljev. Nabor krožkov
poslovanje z davčnimi organi, bankami ali iskanje
je rasel in postajal vedno bolj pester, tako da bomo
avtobusnega voznega reda.
Mentorji in slušatelji soustvarjajo študijske krožke
Mentor ni le predavatelj ali učitelj, ampak je veliko
več. Je središče krožka, prijatelj, sodelavec in še kaj,
tisti, ki postavi program, določi cilje in vsebine, doda
pa še prispevek študentov. Od študentov, ki imajo
veliko življenjskih izkušenj, se uči tudi sam.
V celotnem desetletnem obdobju je v krožkih sodelovalo več kot 60 mentorjev, ki so pripravili preko
4200 ur izobraževanj. Naši mentorji so visoko kvalificirani strokovnjaki, ki želijo svoje znanje na svojem
področju deliti z našimi člani. Snov študijskega
krožka prilagajajo predznanju in interesom članov
študijskih skupin.
letos pripravili kar devetkrat več krožkov, natančneje
Daleč največ, skoraj 500 ur, je opravil naš mentor
38 krožkov. Najbolj obiskani so še vedno jezikovni
Stephen Mayland, Anglež, ki že vrsto let prebiva v
krožki, krožki na temo zdravja in osebnostne rasti
Škofji Loki. Mentor Tadej Gartner prav tako poučuje
ter različni etnološki in računalniški krožki. Tudi
krožki fotografije so postali redni sestavni del našega angleščino, pa je z nami že od vsega začetka.
Veliko mentorskega dela opravijo tudi člani, ki svoje
programa.
Mi o sebi - marec 2014
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nadaljevanje s prejšnje strani
znanje prostovoljno delijo z ostalimi člani univerze v
obliki raznih delavnic ročnih spretnosti ali v projektu
Znaš – nauči drugega.
Animatorji so srce krožka
Animatorji so zaupanja vredne osebe, natančneje
prostovoljci v posameznih krožkih, ki povezujejo
študente in administracijo univerze. Skrbijo

za sprotno obveščanje vseh članov krožkov o
morebitnih spremembah časa in prostora ter
skrbijo za dobre odnose med udeleženci krožkov in
mentorjem.
Zaradi pestrosti programa in kakovosti mentorjev
postaja Univerza za tretje življenjsko obdobje v Škofji
Loki prepoznavna tudi izven matične občine.

OCENA DELA ŠTUDIJSKIH KROŽKOV IN DELAVNIC   -  Zlata Razpet
Glede na ocene lahko rečemo, da je naše
izobraževanje načrtovano kvalitetno in da ga
izvajajo strokovni delavci.
Na naši univerzi imamo pestro ponudbo študijskih
krožkov in delavnic. Ni pomembno samo njihovo
število, ampak bolj pomembna je njihova kvaliteta
oziroma načrtovanje in sama izvedba izobraževanja.
Pripravili smo anonimen ocenjevalni vprašalnik, ki
ga slušatelji krožkov in delavnic izpolnijo na koncu
izobraževanja. Želimo dobiti mnenje slušateljev,
da bi s pomočjo povratnih informacij izboljšali

izobraževanje, ker se zavedamo pomena kakovosti
našega dela, ki se odraža v zadovoljstvu slušateljev.
Čeprav se študijski krožki še niso zaključili, so
vprašalnike dobili slušatelji petih različnih krožkov.
Sodelovalo je 36 ocenjevalcev. Preverjali smo
obveščanje in ugotovili, da je s takim obveščanjem
zadovoljnih kar 90 % članov in da bodo pridobljeno
znanje lahko uporabili tudi kasneje.  
Zadovoljni so bili tudi z izvedbo krožkov in lastnim
sodelovanjem pri oblikovanju vsebin.
Delo mentorjev je bilo ocenjeno odlično, saj je kar
95 % vprašanih z mentorji zelo zadovoljnih.  

NAŠE USTVARJALNE DELAVNICE IN RAČUNALNIŠKE URICE
Prva delavnica, ki sem se je udeležila, je potekala
že leta 2008 pod vodstvom Alenke Bajželj, ki se je
predstavila kot prava zakladnica odličnih receptov
za praznično pecivo. Naučila nas je tudi izdelave
okraskov iz slanega testa in vrtnic iz marcipana.
Kasneje me je Marta Satler prepričala, naj tudi
jaz začnem prenašati svoje znanje in izkušnje z
dekoracijami na tiste, ki si tega znanja želijo.
Tako smo v zadnjih treh letih izvedle kar deset
ustvarjalnih delavnic. Začele smo z jesenskimi
dekoracijami in nadaljevale s prazničnimi venčki in
smrečicami, okraski iz slanega testa in velikonočnimi
dekoracijami. Z Meri Bozovičar sva začeli projekt
izdelave punčk in drugih igračk iz blaga. Udeleženke
tečaja smo napravile kar šestindvajset punčk in jih
podarile tudi otrokom, ki s starši živijo v terapevtski
skupnosti v Sopotnici.  
Decembra smo poleg delavnic jesenskih dekoracij
izpeljale še delavnico okraskov iz oblancev, ki jo je
vodila mentorica Albina Nastran, nato pa še izdelavo
dražgoških kruhkov pod vodstvom Alenke Lotrič.
Naslednje leto načrtujem samostojno delavnico,
na kateri bomo izdelovali novoletne okraske iz
medenega testa. S takšnimi delavnicami se trudimo
ohranjati kulturno dediščino našega okolja.
Ideja vsake delavnice je bila predstaviti naše delo
tudi drugim, saj smo z izdelki z delavnic dopolnili
fotografske in druge razstave in tako se je krog
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Foto: S. Dolinar

Sonja Dolinar

Izdelovanje okraskov iz slanega testa

ustvarjalk širil.
Ustvarjalne delavnice so me spodbudile, da sem z
našimi člani delila tudi znanje o urejanju fotografij v
programu Picasa in izdelavo foto knjige. Zanimanje
za računalniške urice je bil velik. Za uspešen zaključek
smo naredili deset čudovitih foto knjig, na katere
smo bili prav vsi ponosni.
Zame je največji uspeh, če sem po vsaki delavnici
dobila občutek, da se nam je pridružil nekdo, ki se je
prvič lotil samostojnega ustvarjanja in bil z izdelkom
zadovoljen. Zelo sem vesela tudi, da so tudi naši
izdelki estetski in nastajajo na osnovi dobrih idej.
Mi o sebi - marec 2014

POGOVOR S PRVIMI SLUŠATELJI UTŽO
Besedilo in fotografiji Nevenka Mandić Orehek

Ali je res minilo že 10 let od našega prvega
krožka?
Marsikatera študentka je v mislih preštevala
leta in krožke, pri katerih je sodelovala. Ne samo
študentke, tudi študentje so se udeleževali
izobraževanj v tistem daljnem študijskem letu
2004-2005. Ker so fantje v manjšini, bom začela
z Marjanom Beričičem. Tistega daljnega leta je
bil moj sošolec pri krožku Škofja Loka – moje
mesto, ki je potekal
pod mentorstvom
dr. Franceta Štuklja.
Pozneje je obiskoval
kar nekaj krožkov,
katerega  mentorji
so bili Tone Košir,
Pavel Florjančič, Peter
Hawlina in še mnogi.
Če ostanem pri
krožku Škofja Loka
– moje mesto, lahko
rečem, da sem se s
svojimi takratnimi
sošolci srečevala tudi
naslednja leta pri
različnih krožkih.
Škofjo Loko smo
Stanka Perne se je
spoznavali
v živo.
upokojila leta 2001.
Bila je odločena, da se ne bo vključevala v nobeno
dejavnost, dokler se ne naužije občutka svobode.
Ko je začela delovati naša univerza, se ji je zdelo,
da je že sposobna sprejeti tudi kakšno obveznost.
Obiskovala je več različnih krožkov, odločala se je
za takšne, katerih vsebina jo je res pritegnila in na
katerih je pričakovala, da bo izvedela nekaj novega.
Sodelovanje pri njih je bilo Stanki v veliko veselje.
Zinka Štibilj se spominja, da se je o ustanovitvi
univerze za tretje življenjsko obdobje govorilo na
Radiu Sora in v časopisu. Najbolj jo je zanimala
zgodovina Škofje Loke, ki je leta l957 postala
njen drugi dom, mentor dr. Štukl pa je najboljši
poznavalec Škofje Loke in njene zgodovine. Ure so
bile zanimive in vedno popestrene s humorjem.
Zinka se je razen krožka Škofja Loka - moje mesto
udeleževala tudi krožka Toneta Koširja Varujmo in
ohranjajmo zdravje ter tečaja nemškega jezika pod
mentorstvom Olge Volčič. Naslednje študijsko leto
je nadaljevala s krožkom Škofja loka – okolica, ki ga
je znova vodil dr. Štukl.
Sonja Dolinar je že takrat, ko je še hodila v službo,
Mi o sebi - marec 2014

srečevala upokojenke, ki so hodile na plavanje. Bila
jim je nevoščljiva in obljubila si je, da se bo takoj po
upokojitvi včlanila v DU. Seveda je kmalu izvedela,
da se ustanavlja univerza in se vpisala na krožek
Škofja Loka – moje mesto. Najbolj ji je bilo všeč,
da je lahko samo poslušala in ji ni bilo treba delati
zapiskov.
Enega naslednjih krožkov je vodila Ruth Podgornik
Reš, kar je bilo za Sonjo pravo razkošje, saj so se
seznanili z rožami in grmički, ki jih do takrat večina
sploh ni poznala. Kasneje sta se z Ruth spoprijateljili
in vsa leta ji je urejala teraso in cvetlični vrt. Sonja še
danes skrbi za našo gredo pred DU, katere načrt je
narisala Ruth.
Marija Mrak se ne spominja, kje je izvedela za
novo ustanovljeno univerzo za tretje življenjsko
obdobje. Morda je bilo na izletu DU? Novica jo je
zelo razveselila in hvaležna je naši Borjani, ki je
bila pri ustanovitvi glavna. In zakaj se je udeležila
krožka Škofja Loka - moje mesto? Že naslov sam je
bil privlačen. Vodil ga je dr. France Štukl, ki veliko ve,
za povrh pa je vse še zabelil z anekdotami. Marija se
je udeležila še odličnega krožka Rodoslovje, ki ga je
vodil Peter Hawlina. Hvaležna je vsem, ki so zaslužni
za te krožke, in tudi sama sebi, da se jih je udeležila.
Ne nazadnje je moja sošolka tudi Meri Bozovičar,
verjetno najbolj pridna študentka, ki se je do danes
udeležila kar 30 krožkov. Za pogovor z Meri pa bi
potrebovala veliko več prostora, kot ga imam na
razpolago.
Krožek Varujmo in
ohranjajmo zdravje
je 5 semestrov vodil
prim. mag. Tone Košir,
dr. med.
Olga Bandelj, ki se je
na njegovo povabilo
krožku pridružila v
tretjem semestru, je
bila njegova desna
roka in animatorka.
Olga Bandelj, prizadevna
Povedala je, da je na
animatorka
začetku dr. Košir sam
pripravljal snov, pozneje so to počeli člani krožka.
Imeli so se zelo dobro in ob koncu vsakega semestra
jim je Olga pripravila potrdila o sodelovanju. Vendar
niso sedeli samo v učilnici, ampak so hodili tudi na
izlete, se v Narinu pri Ilirski Bistrici učili peči kruh in
so svojemu mentorju za 70-letnico, ki so jo proslavili
v Litiji, tudi spesnili pesem.
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MARINKINA KNJIŽNICA
Zlata Razpet

Pred slabim letom sem se priključila prostovoljkam v Marinkini knjižnici. Z veseljem trikrat na teden
pomagam pri urejanju in izposoji knjig. Predvsem pa rada spoznavam nove ljudi.
o bolgarski, ruski in ostalih.  Vedno pa predstavimo
DUŠA IN SRCE naše Marinkine knjižnice je Marija
tudi slovenske pisatelje naše generacije, na primer
Draškovič. Čeprav med delovnim časom nimamo
Evelino Umek, Katarino Kolmanič, Bogdana Novaka.
veliko časa, mi  je Marija uspela povedati naslednje:
Dvakrat smo predstavile tudi krožek Kreativno
»Marinkina knjižnica je začela nastajati pred
pisanje, ki ga pripravlje Ljudska univerza Škofja
sedmimi leti. Podarjene knjige smo uredile po
Loka.
pravilih knjižnične stroke in jih začele izposojati
Lahko se pohvalimo, da nas ne poznajo samo v
starejšim bralcem. Ker smo želele pridobiti čim
večje število bralcev, smo
uvedle bralno značko za
starejše. Trudimo se bralcem
tudi svetovati, kaj naj berejo.
Z našimi bralci se pogovorimo o prebranih  knjigah,
upoštevamo njihove želje
pri nakupu novih knjig in
se pogovarjamo o težavah,
ki jih tarejo. Število knjig
se je zelo hitro večalo in na
pomoč so priskočile tudi
druge prostovoljke. Sedaj
nas dela pet in imamo delo
Zlata Razpet, Nevenka Mandić Orehek, Borjana Koželj, Marija Draškovič, Cveta
razporejeno.
Škopelja in Brigita Lužar ob podelitvi občinskega priznanja za projekt leta 2013
Knjižnica je odprta vse leto
in ker nimamo počitnic, smo
domačem kraju, ampak tudi drugod po Sloveniji. Da
se odločile, da poleti del dejavnosti prenesemo na
smo na pravi poti, dokazuje tudi naziv in plaketa za
travnik pred društvom.
Prostovoljski projekt leta 2013 v občini Škofja Loka,
V knjižnico pod krošnjami smo povabile otroke
ki jo je Marinkini knjižnice februarja podelila občina
iz vrtcev in jim predstavile otroško literaturo.
Škofja Loka.
Obiskala sta nas pesnica Neža Maurer in gledališki
Nikoli si nisem predstavljala, da iz podarjenih knjig
igralec Matjaž Eržen. Svoj strip Trobentica sta
lahko nastane tako lepa in bogata knjižnica.«
predstavila Jelena in Matjaž Bertoncelj. Vsako leto
Sama bi pa dodala, da lahko, če so v njej tako
se pogovarjamo o določeni književnosti, na primer
bogati ljudje, kot je naša Marija.

PROSTOVOLJNI KULTURNI MEDIATORJI – VREDNOTA, KI NAS PLEMENITI
Meri Bozovičar

Starejši si še vedno želimo sodelovati v družbenem življenju in pri tem tudi uživati. Zelo srečna in
ponosna sem, da delam kot kulturna mediatorka v Loškem muzeju. Zame je ves čas, ki ga preživim v
muzeju, nekaj lepega in izjemnega, najlepše pa mi je, ko vidim zadovoljne obiskovalce.
Loški muzej je bil med prvimi v Sloveniji, ki se je
vključil v sodelovanje z univerzo za tretje življenjsko
obdobje in pričel z usposabljanjem prostovoljnih
kulturnih mediatorjev.
Na prvem srečanju se nas je za to delo odločilo kar
10. Najprej so nam muzejski sodelavci razkazali
muzej ter nas podrobno seznanili z muzejskimi
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zbirkami na način,  da jih znamo tudi sami
predstaviti.
Kot mediatorji smo prvič sodelovali ob veliki
slikarski razstavi »Loška krajina v podobah
zapisana«. Vendar nismo le varuhi zbirk.
Obiskovalce usmerjamo po razstavi in posameznih
muzejskih zbirkah, najpogosteje pa se vključujemo
Mi o sebi - marec 2014

v dežurstvo ob sobotah in nedeljah. Sodelovali smo
tudi v projektu o pregnanstvu Gorenjcev v Srbijo.
Moja pripoved o zgodovini Kajbetove gostilne je
bila objavljena v Loških razgledih.
Udeleženci študijskega krožka angleškega jezika
pod vodstvom Vere Hartman, ki je tudi mediatorka,
so v angleščino prevedli strip Kamniti most, ki ga v
osnovnih šolah uporabljajo kot učni pripomoček.
Obiskovalci v Škoparjevi hiši, predvsem zdomci in
tujci iz Argentine, Avstralije, Kanade ter Japonci
in drugi, so navdušeni nad otroško igro špano oz.
fškalco. Takrat se spomnijo otroških let, ko so jo ob
dolgih zimskih večerih igrali s starši. Igro, natisnjeno
na karton, lahko obiskovalci vzamejo s seboj, za kar

so nadvse hvaležni. Tako je fškalca morala v ponatis,
saj je prva izdaja že pošla.
Muzejski delavci so nas mediatorje sprejeli medse
kot enakopravne sodelavce in nas večkrat povabijo
na strokovne ekskurzije.
Da sodelovanje Loškega muzeja in univerze ni kar
tako, pa dokazujeta tudi prestižni priznanji, ki ju je
leta 2008 loškim mediatorjem podelil Andragoški
center Slovenije, ter občinsko priznanje Prostovoljec
leta 2011.
Najbolj pa me veseli, kadar so obiskovalci muzeja
zadovoljni in si želijo še več dodatnih informacij o
Škofji Loki. Takrat se moje zadovoljstvo podvoji.

»HALO, KDAJ BO NA VRSTI MOJA RAZSTAVA?«
Besedilo in fotografija Zlata Ramovš

»Žal bo potrebno nekaj mesecev počakati. Imamo že vrsto razstavljavcev, ki čakajo na predstavitev
svojih izdelkov.«
Takšni so zadnje
Letno pripravimo
čase odgovori našim
približno sedem
ustvarjalcem, ki bi želeli
fotografskih in 11 drugih
razstavljati v društveni
spremljevalnih razstav,
galeriji Hodnik.
ki  s pestrimi izdelki
Veseli smo, da smo k
obogatijo različne
razstavljanju pritegnili
društvene prireditve,
mnoge naše upokojene
tako v naši galeriji kot
ustvarjalce, ki se
na drugih lokacijah.
ljubiteljsko ukvarjajo
Razstavljenim izdelkom
z ustvarjanjem
se večkrat pridružijo
izdelkov vseh vrst
še razstave Marinkine
in jim omogočili, da
knjižnice ter izdelki
svoje izdelke pokažejo
študijskih krožkov in
na samostojnih ali
delavnic.
skupinskih razstavah.
Galerijo vsako leto
Z razstave foto krožka leta 2006
Da se je naša galerija
posodabljamo. Ob
uveljavila, potrjujejo tudi želje zunanjih ustvarjalcev, otvoritvi zadnje razstave smo pripravili nadgradnjo,
ki si želijo razstavljati tudi pri nas.
predstavitev fotografij v programu Power Point. To
Naše prvotne razstave so bile priložnostne
kaže, da gremo tudi upokojenci s časom naprej ter
fotografske razstave in prikazi izdelkov, ki so nastali
uspešno spoznavamo in uporabljamo tudi možnosti
v okviru različnih delavnic. Z začetkom delovanja
sodobne komunikacije.
univerze pa so postajale vse bolj nepogrešljiv del
Starejši imamo še veliko ustvarjalnih potencialov.
društvenega dogajanja. Zato je bil leta 2010 imeno- Vsaka naša razstava je priložnost, da smo ponosni
van odbor za razstave, ki jih je začel pripravljati
na uspehe naših članov in da ta ponos širimo tudi
sistematično ter o njih voditi statistiko in arhiv.
med naše someščane.
Še posebej veliko je bilo navdušenje in zadovoljstvo Z razstavami dokazujemo, da smo še vedno
z razstavami po projektu obnove razstavnega
plodni ustvarjalci, ki se lahko s svojimi izkušnjami
prostora Galerije Hodnik, ki smo jo člani društva
in sposobnostmi kosamo tudi z bolj priznanimi
uredili s prostovoljnim delom.
umetniki.
Mi o sebi - marec 2014
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PRIZNANJA SO VZPODBUDA ZA ŠE BOLJŠE DELO
Nadja Podgoršek

V desetih letih delovanja je Univerza za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka pod vodstvom Borjane
Koželj pri članih vzbudila veliko zanimanje za dodatno izobraževanje. Na različnih tečajih, predavanjih,
delavnicah in srečanjih so udeleženci bogatili svoje znanje in izobrazbo. Njihove aktivnosti je opazila
tudi širša javnost in začela so prihajati tudi priznanja za njihovo delo.
V študijskem letu 2006/2007 je potekal radijski
centra Slovenije nam je na pobudo predlagatelja,
krožek, ki ga je vodila Jelka Mlakar. To je bil velik
Loškega muzeja, podelila Priznanje za izjemne učne
izziv za vse slušateljice in kot zaključno nalogo
uspehe in bogatitev lastnega znanja. Priznanje smo
so pripravile štiriurno radijsko oddajo. Po tem
prevzeli 8. maja 2009 na slovesni podelitvi v Novem
uspešnem projektu se je porodila še zamisel o
mestu. Leta 2011 so mediatorji prejeli tudi občinsko
izdajanju glasila. Tako je že oktobra 2007 izšla
priznanje za naj prostovoljni projekt leta. Tudi tokrat
prva številka glasila Mi o sebi. Prvo priznanje, ki
je bil predlagatelj Loški muzej.
ga je univerza prejela za sodelovanje na natečaju
Leta 2011 je Borjana Koželj prejela srebrni grb
Naj prostovoljski projekt 2008, je Mladinski
občine Škofja Loka za ustanovitev in sedemletno
svet Slovenije podelil prav našemu glasilu MI O
uspešno delo pri vodenju univerze pri DU Škofja
SEBI. Priznanje nam je na Brdu pri Kranju podelil
Loka. Plaketo ji je podelil župan Škofje Loke, mag.
predsednik Danilo Türk. Poleg tega nam je Zveza
Miha Ješe.
društev upokojencev Slovenije 28. septembra 2011
Pred kratkim pa smo zopet praznovali. Naša
soglasno dodelila prvo nagrado za najboljše glasilo
knjižnica je za projekt »Marinkina knjižnica pod
društev upokojencev Slovenije.
krošnjami« 6. februarja 2014 dobila občinsko
Za izredno uspešno se je pokazalo tudi prostovoljno priznanje za Prostovoljski projekt leta 2013.
delo kulturnih mediatorjev v Loškem muzeju.
Vsa priznanja nam veliko pomenijo.
Komisija za podeljevanje priznanj Andragoškega

VSAKOLETNA EKSKURZIJA LEPO DOPOLNJUJE NAŠE DELO
Borjana Koželj

Za ekskurzije smo vedno poiskali manj obiskane
smeri. Tako smo najprej zašli na jugovzhod države
in obiskali Premski grad, Kettejevo rojstno hišo ter
cerkev s freskami Toneta Kralja. Pot nas je vodila
tudi v Ilirsko Bistrico in v osrčje temnih snežniških
gozdov. Potem smo obiskali Ptuj in Ptujsko goro,
vendar pa so severovzhodni kraji daleč, zato smo
naslednje ekskurzije načrtovali bliže. Naslednje
pomladi smo prečesali Kras. Najprej smo obiskali
vas Pliskovico, leto kasneje pa smo pot podaljšali
čez mejo na Doberdobsko planoto in se spustili do
izvira reke Timav. Ker je pretežni del Slovenije kraški,
smo si ogledali tudi dolenjski kras. Potovali smo
po dolini reke Krke do Novega mesta in v muzeju
občudovali arheološke znamenitosti Dolenjske.
Največ zanimanja pa je poželo potovanje z vlakom
po bohinjski progi v Novo Gorico. Spotoma smo
spoznali vinorodna Goriška brda, kjer je pokrajina
pravo nasprotje kraški. Tega potepanja se je
udeležilo kar sto popotnikov. Podobno okolje,
mehka gričevnata pokrajina, kjer so doma oljke,
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Foto: N. Mandić Orehek

Že prvo študijsko leto 2005 smo sklenili zaključiti s strokovno ekskurzijo, ki smo jo tako kot tudi vse
naslednje, obarvali geografsko, zgodovinsko in kulturno.

Ekskurzija na Prem in v Ilirsko Bistrico leta 2005

vinogradi in prijazni ljudje, smo spoznavali tudi
v gričevju severno od Sečoveljskih solin. Letos
se bomo podali po poteh prve ekskurzije v manj
obiskan žep naše države, čez Postojnsko in Pivško
v Ilirsko Bistrico in skozi snežniške gozdove na
grad Snežnik. Tudi ta del naše domovine doživlja
spremembe. Zanima nas, če je tam kaj novega.
Mi o sebi - marec 2014

V SVET PO ZNANJE - GRUNDTVIG DELAVNICE
Marta Satler

Vseživljenjsko učenje? Kdo si je pa to izmislil? Bomo spet hodili v šolo? Tako je pred tridesetimi leti
razmišljala večina Slovencev. Vendar je luteranski pastor, učitelj in politik Nikolaj Grundtvig že v 19.
stoletju na Danskem ustanovil prve šole za vseživljenjsko učenje.
»Prijaviti pa se moramo sami?« To je bila prva
Univerzitetni profesorji andragogike, vede o
ovira, ki jo je pogumno preskočilo kar 19 naših
izobraževanju odraslih, so razmišljali drugače
članov. Nato so izbrali delavnico ali deželo, kamor
in v Ljubljani ustanovili prvo Univerzo za tretje
si že dolgo želijo, organizirali prevoz in zaplavali
življenjsko obdobje, ki je bila namenjena
novim dogodivščinam naproti. Prvi udeleženci
izobraževanju za osebnostno rast, življenje, delo in
smo bili bolj poskusni zajčki, ko pa smo ugotovili,
prostovoljstvo starejših. Potem so univerze začele
da potovati sam ni tak problem in da pomanjkljivo
rasti kot gobe po dežju v vseh večjih slovenskih
znanje tujega jezika ni ovira, smo spoznali, da so
krajih, pred desetimi leti tudi v Škofji Loki.
ovire le v naših glavah. Navdušeno smo drugim
Zaradi sodelovanja z Ljudsko univerzo Jesenice
pripovedovali o svojih izkušnjah in tistim, ki so se
smo jeseni 2010 izvedeli, da se lahko vključimo v
Grundtvig delavnice, ki so del evropskega programa odločili poskusiti, pomagali pri prijavi. Mnogi zdaj
razmišljajo, da so zamudili enkratno priložnost, saj
vseživljenjskega učenja.
»To pa je nekaj!« smo se navdušili in začeli brskati po je denarja za delavnice zmanjkalo. O tem, kam smo
potovali in kaj smo doživeli, ste že slišali in boste še
katalogu 350 različnih delavnic po vsej Evropi.
na letošnjih srečanjih Čaj ob petih.
»Pravite, da vse plača EU?« smo nejeverno
Zdaj je to za nami in vemo, da marsikaj zmoremo. Ta
spraševali. »Saj ni mogoče!«  Obiskati daljna mesta,
občutek je neprecenljiv, še posebno v naših letih.
tam preživeti teden dni z novimi prijatelji in vse to
brez ficka v žepu, take ponudbe se res ne zavrne.

NAŠE ŽIVLJENJE PREPLETA KULTURA
Marinka Mesec  

Foto: N. Mandić Orehek

Na univerzi se posvečamo kulturi vse leto, enkrat letno pa se srečamo na še posebej slavnostni
prireditvi.
Ob prvi obletnici univerze decembra leta 2005
šole Škofja Loka. Del programa je bila vedno
smo prvič pripravili srečanje naših članov. Poleg
tudi priložnostna razstava. Ob glasbi in petju
pevskega zbora Vrelec je bila naša gostja Azra
smo si lahko ogledali razstavo ikon, ki nam jih je
Kristančič, ki nam je predstavila svojo knjigo o novi
predstavila umetnica Albina Nastran. V preddverju
podobi staranja. Vsako
Sokolskega doma
naslednje leto smo februarja
kot tudi v OŠ  Škofja
organizirali prireditev, s
Loka-Mesto smo
katero smo počastili tako
predstavili čipke,
kulturni praznik kot tudi
izdelke iz gline in razne
dan žensk. Običajno smo v
dekoracije,  večkrat
program vključili domače
pa tudi fotografije
literarne ustvarjalce, med
naših dejavnosti. Na
njimi pesnico in pisateljico
vseh prireditvah je bil
Silvo Brank in pesnico Nežo
s svojim petjem naš
Maurer, nekaj besed pa
zvesti spremljevalec
smo vedno posvetili tudi
pevski zbor Vrelec
pesniku Francetu Prešernu
pod vodstvom Nade
in dnevu žensk. Naslednja
Krajnčan.
Bobnarčki iz Glasbene šole
leta smo kulturna srečanja
Leta 2012 nam je Vlasta
nadgrajevali, zato smo v programe nastopajočih
Nussdorfer v svojem pismu sporočila: »Ženska
vključevali različne goste, tako domače pevske
energija je neizmerna in pravijo, da kar lahko naredi
skupine kot tudi učence OŠ Škofja Loka-Mesto,
ženska, ne morejo niti voli s plugom.« To še kako
dijake Gimnazije Škofja Loka in učence iz Glasbene
velja tudi za našo univerzo.
Mi o sebi - marec 2014
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ZADIŠALO JE PO ČAJU
Zlata Ramovš

Foto: N. Mandić Orehek

Kadar v prostorih našega društva zadiši po domačem čaju iz zelišč nabranih na pobočju Kamnitnika,
pomeni, da v knjižnici gostimo novega gosta. Čaji ob petih so že tradicionalne dejavnosti univerze, ob
katerih vsako leto spoznavamo zanimive osebnosti in tematike.
Ker se vse bolj zavedamo, kako pomembna je knjiga srečanj ob čaju z vsebinami, za katere smo zasledili,
za otroke, smo začeli z otroško literaturo. Spoznavali da naše člane zanimajo. Tako smo se pogovarjali
smo pravljice, zgodbe in otroško poezijo ter njihove o  računalništvu, zdravju, negi, jamarstvu,
ustvarjalce. Vabili smo babice in dedke, vzgojiteljica prostovoljstvu v tujih deželah, angleško govorečih
deželah ali zgodbah z razglednic itd.
pa nas je naučila, kako pomembno je otrokom
pripovedovati in brati pravljice. Peli smo otroške in
ljudske pesmi ter spoznavali, kako nastajajo knjižne
ilustracije.
Tudi kasneje smo organizirali srečanja ob čaju s
tematskimi ciklusi.
Ciklus tematik iz zgodovine Škofje Loke je vedno
napolnil predavalnico. Pobližje smo spoznali varuhe
narave, čebele in čebelarje, gobe in gobarjenje
ter pomen lovcev, gasilcev in divjih užitnih rastlin.
V tematskem ciklu o knjigi so se nam predstavili
pisatelji in pesniki domačega okolja, katerih knjižna
dela smo prebirali v tekmovanju za bralno značko.
Edo Erzetič nam je pripovedoval, kako se je učil
poljščino v Varšavi.
V ciklusu občinskih nagrajencev smo osebno
spoznali in veliko izvedeli o naših someščanih, ki
Letos pa nas na čaje vabijo naši člani, ki so se v
so v preteklih letih za svoje zaslužno delo prejeli
okviru Grundtvig delavnic udeležili raznovrstnih
občinske plakete.
izobraževanj za odrasle po vsej Evropi.                                   
Poleg srečanj z določeno temo smo pripravili veliko

PRIPRAVLJAMO TUDI ZAHTEVNEJŠE PROJEKTE, POMEMBNE ZA NAŠE
OKOLJE
Borjana Koželj, Maja Zakotnik

Vsako leto izpeljemo nekaj projektov. Za nekatere uspešno kandidiramo na občinski ravni, pogosto pa
tudi na državnem nivoju.
Najzahtevnejši projekt univerze je bil Prvi
izbran projekt z naslovom Krepitev mreže nevladnih
mednarodni festival Znanje, kultura in tretje
organizacij izobraževanja starejših. Projekt je bil
življenjsko obdobje, ki smo ga v sodelovanju z
namenjen nacionalnemu povezovanju obstoječih
ljubljansko univerzo pripravili 13.
in prihodnjih
decembra 2011. Na njem je več
nevladnih
Najzahtevnejši projekt univerze je
univerz iz Slovenije in zamejstva
bil Prvi mednarodni festival Znanje, organizacij v
predstavilo svoje raznoliko delovanje.
mreži s področja
kultura in
V čast nam je, da smo prvi festival
izobraževanja
tretje
življenjsko
obdobje,
organizirali prav v našem mestu.
starejših.
ki smo ga v sodelovanju z
Pomemben projekt je vodila naša
Povezovanje
mlada sodelavka Maja Zakotnik, ki
je temeljilo
ljubljansko univerzo pripravili
je bila z nami kar dve leti. O njem je
na prenosu,
13. decembra 2011.
zapisala:
utrjevanju in
»Ob koncu leta 2010 je bil na javnem razpisu
razvoju koncepta ter poslanstva univerze za tretje
Ministrstva za javno upravo za vsebinske mreže
življenjsko obdobje. Društvo za izobraževanje za
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Foto: N. Mandić Orehek

tretje življenjsko obdobje Ljubljana je s partnerji Zvezo kulturnih
društev Grosuplje, Notranjskim ekološkim centrom Cerknica,
Univerzo za tretje življenjsko obdobje Žalec ter našo univerzo
omogočilo prenos znanja na organizacije in gradnjo novega
znanja ob medsebojnem povezovanju in vzajemnem učenju.
Pripravljena so bila brezplačna izobraževalna in vsebinska
srečanja, posameznim nevladnim organizacijam, ki so se
priključila mreži, pa se je ponudilo tudi mentorstvo. Pri nas smo
organizirali seminarje z naslovi Vodenje nevladnih organizacij
izobraževanja starejših, Seminar za mentorje, Srečanje z mediji
in bili soorganizator ter gostitelji dogodka Dan za spremembe.
Udeležili smo se mnogih seminarjev v Ljubljani, Radovljici,
Grosupljem in Cerknici ter v naši regiji pridobili lepo število novih
članov. Delo je bilo zanimivo, saj smo spoznali vrsto ustvarjalnih
ljudi in se skupaj učili.«
Majina mladost, delavnost in natančnost je bila za nas velika
►
vzpodbuda.

Prvi mednarodni festival Znanje, kultura in 3. življenjsko obdobje v Sokolskem domu

MREŽA PRIJATELJEV IN SODELAVCEV RASTE
Borjana Koželj

Foto: Z. Ramovš

Naše delo smo vedno pokazali okolju in k sodelovanju povabili vse generacije. Nudimo jim priložnost,
da nam pokažejo svoje znanje, da se od njih naučimo česa novega, hkrati pa jim ponudimo svoje
izkušnje in znanje.
Mladi mentorji, dijaki in študenuniverzi
tje nas učijo računalništva,
Jesenice ter se
učenci osnovnih šol pa sodeluvključujemo
jejo na naših prireditvah.
v projekte na
Posebej smo ponosni na sodenivoju države
lovanje z Loškim muzejem, kjer
in občine.
smo postavili temelje organiziSodelovali
ranega prostovoljstva, ki ga
smo v dvepredstavljajo kulturni
letnem
mediatorji.
projektu z
Zaradi hitre rasti naše univerze
naslovom
naši prostori niso dovolj veliki
Krepitev
za vse dejavnosti. Tako že nekaj
mreže NVO
Obisk delegacije iz pobratene občine Maasmechelen
let oblikovalke gline gostujejo
izobraževanja
v študentskem Ateljeju CLOBB, računalniške urice
starejših, zadnji dve leti pa  smo bili tudi partner
pa potekajo v študentski računalnici. Letos smo se
Občine Škofja Loka v mednarodnem projektu
povezali s Šolskim centrom Škofja Loka, ki nam je
Starejši v akciji.
omogočil, da naši računalniški krožki potekajo v
Pogledali smo tudi v svet, saj smo obiskali
novih prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega pobrateno občino Maasmechelen v Belgiji, veliko
centra (MIC) na Podnu.
naših članov pa se je udeležilo Grundtvig delavnic
Že vrsto let odlično sodelujemo z Ljudsko univerzo
po Evropi.
Škofja Loka, ki našim članom ponudi vrsto brezGotovo se najbolj razveselimo velikega obiska malih
plačnih krožkov, kot sta krožka kreativnega pisanja
prijateljev iz Vrtca Škofja Loka, ki poleti obiščejo
in retorike, med vsemi pa izstopa računalniško
našo Marinkino knjižnico pod krošnjami. Skupaj se
opismenjevanje, saj se je pri njih računalnik naučilo
veselimo ob poeziji Neže Maurer in drugih gostov
uporabljati več kot sto naših članov. Sodelujemo
ter ob prepevanju veselih otroških in ljudskih
tudi s Centrom vseživljenjskega učenja Gorenjska
pesmic.
in Svetovalnim središčem Gorenjska pri Ljudski
Mi o sebi - marec 2014
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DOBER GLAS SEŽE V DEVETO VAS
Jelka Mlakar

Obveščanje članov o dogajanju v društvu je ena
od temeljnih nalog našega društva. V 65- letni
zgodovini smo ta sistem že dodobra izdelali.
Zagotovo so najstarejša oblika obveščanja oglasne
deske na javnih krajih in v društvenih prostorih,
najbolj simpatično pa je seveda podajanje novic
od ust do ust. Velik premik pa se je zgodil v zadnjih
desetih letih v tesni povezavi z desetletnico naše
univerze za tretje življenjsko obdobje. Oktobra
2007 smo začeli štirikrat letno izdajati glasilo MI
O SEBI, julija 2010 pa je prvič izšel novi spletni
časopis e-novice Od tu in tam. Do nedavna smo
naše aktivnosti pogosto predstavljali tudi v oddaji
za upokojence na Radiu Sora, a žal te možnosti
zdaj nimamo več. V preteklih desetih letih smo
se redno udeleževali tudi aktivnosti v Tednu
vseživljenjskega učenja, ko smo na stojnicah v
Škofji Loki predstavljali programe študijskih krožkov
in tako marsikoga, ki sicer v društvene prostore
ni redno zahajal, prepričali, da se pri nas marsikaj
dogaja.
Seveda smo še posebej ponosni na naše glasilo MI
O SEBI, ki ga naši člani dobivajo na dom in ga vsako
četrtletje težko pričakujejo. Ker so okrogle obletnice
običajno tudi priložnost, da iz arhiva potegnemo
kakšne zanimivosti, se bomo spomnili razstave, ki

smo jo pripravili v galeriji Hodnik, in objavili nekaj
»ocvirkov« iz zakulisja nastajanja prve številke
glasila.
Tudi takole smo si hladili živce.
»Veš, zakaj nič ne pošljem? Sem čisto brez navdiha
in čakam, da se nekako pojavi.«
»Dovolj za danes. Ura je pol dveh zjutraj.«
»Nekaj sem spravila skupaj, ampak težko pišem,
ker ne vem, v katerem času bi se izražala. Prosim,
popravi, kakor se ti zdi.«
»Nič ne bo s sliko gospe. Prosila me je, da je ne
objavimo. Pravi, da jo že vsi poznajo. Kljub temu bo
treba stran izpopolniti, da bo zanimiva, saj veš za
dušo.«
»Pozdravljene v tej pozni uri. Okoli fotografij je treba
doreči še avtorje in podnapise ter morda kakšno
zamenjati.«
»Pošiljam vam štiri različice naslovnice. Mislim, da se
mora naslovnica prilagajati vsakokratnemu motivu
na glavni fotografiji. Tudi barva ozadja glave naj bo
spremenljiva in vezana na fotografijo. Zakaj bi se
omejevali v kreativnosti? Predihajte, vprašajte in
predlagajte.«
Vse to je že zgodovina. Zdaj pripravljamo že 27.
številko in narasla je tudi naša samozavest.  

PRED NAMI JE NOVIH DESET ŠTUDIJSKIH LET Z NOVIMI CILJI
Borjana Koželj

Ko smo začeli, si nismo zastavljali visokih ciljev. Danes je drugače.
S svojim delom želimo čim več upokojencev
medgeneracijskega sodelovanja in sodelovanja z
prepričati, naj se nam pridružijo. Nobenih ovir
okoljem. Poleg spoznavanja domovine bomo hodili
ni, da ne bi sodelovali pri našem delu. Vsakdo
tudi na potovanja v tujino in domov prinašali nova
je dobrodošel. Kdor se vključi v študijski krožek,
spoznanja. Čakajo nas nove akcije in projekti.
prispeva k rasti univerze. Z branjem knjig iz
V svojem življenju smo družbi že veliko dali. Smo si
Marinkine knjižnice prispevamo k njeni rasti. Ko v
zaslužili tudi nove prostore? Potrebovali bi veliko
galeriji Hodnik predstavimo svoje ustvarjalno delo,
knjižnico, kjer bi bila na razpolago obiskovalcem
raste galerija.
tudi čitalnica in računalniki, svetle prostore,
So uresničljivi cilji, 1000 udeležencev v
opremljeno računalniško učilnico, veliko galerijo,
izobraževanju, naučiti vse upokojence uporabljati
atelje in še mnogo več.
računalnik, da bodo lahko brali naše spletne
To so naše velike želje, ki se bodo mogoče uresničile
novice ter brskali po spletu, zbrati 10 000 knjig
šele novim rodovom upokojencev. Mi se bomo
na policah Marinkine knjižnice in vse prebrati ter
še naprej trudili uresničiti zastavljene cilje v
povabiti 10 uglednih gostov na dneve odprtih
naših skromnih prostorih. Nekaj učilnic pa nam
vrat knjižnice ob podelitvi bralnih značk? Galerijo
je na razpolago v osnovnih in srednjih šolah in v
skromnih prostorih loških študentov. V poletnih
želimo opremiti tako, da bomo poleg naših
mesecih del dejavnosti knjižnice prenesemo na
ustvarjalcev lahko povabili tudi že uveljavljene
travnik pred društvom in uživamo v čudoviti okolici
umetnike. Še naprej bomo skrbeli za dobre
medsebojne odnose ter za razvoj prostovoljstva,
našega srednjeveškega mesta.
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PRAZNOVALI SMO
10 LET UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE ŠKOFJA LOKA
Besedilo Maruša Mohorič, fotografije so prispevali M. Bizjak, N. Mandić Orehek in Z. Ramovš.

V četrtek, 27. februarja 2014 smo praznovali. Vsakoletna proslava, pri kateri združimo praznovanje
kulturnega praznika in dneva žena, je bila tokrat namenjena predvsem obletnici delovanja univerze za
tretje življenjsko obdobje pri DU Škofja Loka. Kristalna dvorana v Sokolskem domu je bila skoraj
premajhna za vse povabljene in obiskovalce ter sodelujoče, vsi so bili nasmejani in v veselem
pričakovanju napovedanega zelo pestrega programa.
Za uvod smo si ogledali film o dejavnostih in
bogatem programu izobraževanja na naši univerzi,
ki so ga posneli študentje, za kar se jim zahvaljujemo.
Mešani pevski zbor Vrelec pod vodstvom gospe
Nade Krajnčan, ki bo kmalu proslavljal petnajst
let delovanja, je zapel Zdravljico, potem so nas
pozdravili slavnostni govorniki.

svoj prostor. Znanje, učenje in dejavna starost,
spoznavanje novih ljudi in druženje pa je v naših
letih zelo pomembno.« Povedala je, da bodo našo
bogato dejavnost predstavili na praznovanju »30 let
slovenske univerze«, ki bo v marcu 2014 v Ljubljani,
pokrovitelj pa bo predsednik države. Naši Marinkini
knjižnici je poklonila svojo knjigo Spoznaj sebe in

MePZ Vrelec pred polno dvorano

Predsednik društva Miro Duić je pozdravil obiskovalce
in nastopajoče ter izrazil svoje veselje, ker je lahko na
čelu društva, ki letos praznuje 65. obletnico delovanja,
istočasno pa je tudi 10 let delovanja univerze, ki je
zelo obogatila društvene dejavnosti. Vodji univerze
Borjani Koželj se je zahvalil, ker ima s svojo ekipo
prostovoljk in prostovoljcev velike zasluge za pestro
dogajanje v  društvu, v naši Loki in izven nje.
Prof. dr. Ana Krajnc, predsednica UTŽO, je v imenu
slovenske univerze čestitala naši univerzi in Borjani
Koželj. »Glede na vse ustvarjeno delo sem mislila,
da praznujete že dvajsetletnico. Zahvala gre tudi
vsem animatorjem in mentorjem, saj univerza
zraste iz ljudi, ki bi se radi še česa naučili, zato iščejo

Nastop otrok iz OŠ Cvetko Golar

Mi o sebi - marec 2014

Nastopajoči in gosti

druge, za kar smo ji zelo hvaležni.
Župan občine, mag. Miha Ješe, je izrazil svoje veselje
in čast, da je lahko z nami. Povedal je, da je naša
univerza največja in najbolj številčna v Loki, kajti
starost je zelo relativna. »Hvala, ker ste živi in se
pomlajujete. Hvala za dobro delo in sodelovanje,«
so bogate besede, ki nam jih je naklonil, obenem
pa najavil pripravo strategije občine za obdobje
2025, v kateri mora biti vključena tudi strategija za
medgeneracijsko sodelovanje. On kot župan računa
predvsem na našo univerzo, gimnazijo in osnovne
šole.

Deklica in ostarela gospa

Žogica Nogica
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nadaljevanje s prejšnje strani
moje mesto in varovanje ter ohranjanje zdravja,
so se začeli. Borjani je precej pomagala sodelavka
V kulturnem programu smo poslušali pevski zbor
Lojzka Brezovar, ki je veliko vedela o administraciji.
Vrelec, otroci OŠ Cvetka Golarja s Trate so nas
Kmalu se nam je pridružila Nevenka Mandić
navdušili s folklornim nastopom, da je oživelo
Orehek s fotoaparatom, nato pa še mnogi drugi.
vse občinstvo v dvorani. Posebej sta nas navdušili
Univerza
je timsko delo, ki se nadaljuje v Marinkini
»Deklica in ostarela gospa« s pogovorom o
knjižnici, izdajanju glasila Mi o sebi, naraščanju
odraščanju nekoč in danes, o vzgoji, spoštovanju,
števila študijskih krožkov in raznih delavnic. Borjana
druženju. »Včasih smo se igrali na dvorišču,
je
vesela in ponosna na vsa občinska in državna
danes pa greš v razred na predavanje o zdravem
priznanja, ki jih je za svoje aktivnosti prejela univerza.
življenjskem slogu. Ali se otroci pogovarjate med
sabo?« Deklica odgovori: »Seveda,
saj imamo telefone in facebook.«
Gospa je povedala, kako so včasih
starši kaznovali otroke, deklica pa
reče: »Danes se starši pogovorijo z
nami, za kazen pa ne smem gledati
televizije ali se igrati na računalniku.«
Da, časi se spreminjajo, a mala
deklica nosi težko košaro gospe do
doma in ona ugotovi, da je današnja
mladina kljub vsemu dobra.
Nadja Strajnar Zadnik in Matjaž
Eržen sta zelo doživeto predstavila
besedila udeleženk delavnic
Kreativnega pisanja, ki so potekali
pri Ljudske univerze Škofja Loka pod
mentorstvom Mirjane Debelak. To
je bil zelo dober prikaz sposobnosti
Nadja Strajnar Zadnik in
Meri Bozovičar in Borjana Koželj
posameznikov, ki jih odkrijejo
Matjaž Eržen
v svojem tretjem življenjskem
Veliko je še načrtov in želja, zelo pa si bo prizadevala
obdobju.
za
izobraževanje in računalniško opismenjevanje
Navdušila nas je tudi Romina Schwarzlin z
vseh
upokojencev. Želi si, da bi se povečalo število
monologom Mone Lize iz komedije Limonada.
bralcev v Marinkini knjižnici in tudi članov univerze.
Romina obiskuje delavnico Osnovni gledališki tečaj,
Predsednik
DU Miro Duić ji je izročil cvetje in se
ki jo vodi naša članica, igralka Nadja Strajnar.
zahvalil
za
vse
opravljeno delo ter jo obvestil, da bo
O pobudi za ustanovitev univerze v okviru DU se je
dobila zasluženo priznanje na letnem zboru članstva,
voditeljica proslave pogovarjala z vodjo univerze
obenem pa ji zaželel še mnogo ustvarjalnih študijskih
Borjano Koželj. Obudili sta spomin na dogodke pred
in organizacijskih let.
desetimi leti,
Predsednica univerze Lipa iz Domžal, gospa Metka
ko se je Borjana
Zupanek in njena kolegica Metka Levstek sta
Koželj odzvala
Borjani za večletno prijazno sosedsko sodelovanje iz
vabilu bivše
predsednice
DU Mane Veble
Grum, ki je
kot študentka
obiskovala tečaj
umetnostne
zgodovine
v Ljubljani.
Skupaj sta iskali
informacije in
prvi trije krožki,
angleški jezik,
zgodovinski
Pevska skupina Mavrica
Romina Schwarzlin kot Mona Liza
z naslovom
Škofja Loka,
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sosednje univerze prinesli cvetje in »košček« Domžal
v zahvalo.
Na oder je bila povabljena gospa Meri Bozovičar, ena
najbolj prizadevnih in aktivnih članic  univerze. Vsako
leto obiskuje vsaj tri krožke ali delavnice, je že sedem
let mediatorka v Loškem muzeju in animatorka pri
različnih krožkih, bila pa je tudi mentorica krožka
za izdelavo punčk. Za vse to si je prislužila posebno
priznanje, ki ji ga je izročila Borjana, obiskovalci
pa smo glasno zaploskali. Meri  je v svoji zahvali
preprosto izjavila, da ji je vse to omogočila univerza.
Voditeljica proslave Marinka Mesec se je zahvalila
obiskovalcem in nastopajočim ter jih povabila na

Prijetno druženje je trajalo do zadnje kapljice rujnega
in do zadnjega grižljaja domačih dobrot.

druženje v preddverju, kjer smo občudovali izdelke
iz gline, ki so nastali na delavnicah in razstavo čipk,
ki so jih ustvarile naše klekljarice. Na hodniku pa
lahko občudujemo risbe, ki so jih ustvarili študentje
likovnega krožka pod vodstvom Mateja Bizovičarja.

Rastava risb na hodniku Sokolskega doma

Za zaključek in dobro voljo ter sodelovanje
obiskovalcev je poskrbela pevska skupina Mavrica,
ki jo vodi Sašo Zagoršek. Navdušila nas je zlasti s
Prešernovo Od železne ceste.
V prijetnem vzdušju in druženju v preddverju sem
prosila nekatere obiskovalce za kratke izjave o vtisih
s proslave. Zelo zanimive so, vsi pa so prireditev
pohvalili.
Nada Krajnčan, zborovodkinja, MePZ Vrelec: »Lepo
pripravljena proslava, nepričakovano veliko število
Mi o sebi - marec 2014

ljudi in zanimiv program. Lepa obeležitev obletnice.«
Tanja Avman, Ljudska univerza, Škofja Loka:
»Proslava mi je bila všeč in vesela sem, ker dobro
sodelujemo. Želim veliko uspehov v prihodnosti.«
Rudi Kožuh, član DU: »Rad bi izrekel same pohvale,
za delo, za program,
medgeneracijsko
sodelovanje, pevci Mavrice
so me navdušili. Vesel
pa sem vseh dogodkov
in dosežkov društva in
univerze.«
Zlatka Levstek, UTŽO Lipa,
Domžale: »Z veseljem smo
se odzvale vabilu in prišle
spet v lepo Škofja Loko.
Zlatka Levstek
Proslava mi je bila zelo
všeč, otroci so bili enkratni,
Mavrica pa je navdušila vse obiskovalce. Zlasti pa
sem navdušena nad literarnimi prispevki.«
Mirjana Debelak, mentorica delavnic in
izobraževanja pri Ljudski univerzi, Škofja Loka: »Bila
sem neizmerno ponosna in ganjena, da ste na tako
imenitni slovesnosti predstavili besedila udeleženk
mojih delavnic. Hvala, da sem bila lahko del tega
veličastnega dogodka, ki me je neizmerno obogatil.«
Edo Erzetič, član DU: »Če ne bi prišel, ne bi vedel,
kaj sem zamudil. Enostavno sem užival v celotnem
programu in pel skupaj z Mavrico.«
Viktor Zadnik, mož igralke Nadje Strajnar:
»Prireditev je bila izredno dobro organizirana zaradi
medgeneracijskega sodelovanja. Pokazala se je
vrednost UTŽO, saj je s svojim delom sposobna

Ana Krajnc, Dušica Kunaver, Romina Schwarzlin,
Marinka Mesec in Borjana Koželj

izvesti izredno kakovostne kulturne prireditve in
s svojim izobraževalnim programom omogočiti
starejšim vrnitev v mlajše dni. Vse čestitke!«
Glede na vse pohvale in odlične ocene menim, da
»spodobi se in pravično je«, da dobijo ustvarjalke
imena in priimke. Zahvaljujemo se Borjani Koželj,
Zlatki Razpet, Zlati Ramovš, Vlasti Mekiš, Nevenki
Mandić Orehek, Marinki Mesec, Katarini Goljat,
Mihu Erženu, Sonji Dolina, Rudiju Zadniku in
vsem prostovoljkam, ki so pripravile pogostitev, in
cvetličarni Stanonik, PE Podlubnik.
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nadaljevanje s prejšnje strani

Pogostitev - kulinarične umetnine naših prostovoljk in
prostovoljcev

Klekljarice, razstava čipk in izdelkov iz gline

PROSTOVOLJSTVO JE VREDNOTA
JELKA DULC
»DRUŽENJE ME VESELI IN BOGATI«
Jelka Dulc je v pokoju že kar nekaj let in je članica
našega društva. Med prvimi se je odločila, da se
pridruži prostovoljcem v projektu Starejši za starejše, za boljšo kakovost življenja
doma. Pravi, da je
bil to izziv, ker ni točno vedela, kaj naj
pričakuje, čeprav je že imela nekaj
izkušenj z nudenjem laične pomoči
svojim sosedom.
Po predstavitvi projekta in praktičnih
vajah za izpolnjevanje anketnih
listov, ki so jih dobili od ZDUS, so
leta 2008 prostovoljci začeli z delom.
Obiskujejo upokojence, starejše od 69
let, ne glede na to, ali so člani društva
upokojencev ali ne, in jih sprašujejo, kako živijo, kaj
počnejo, ali se družijo s sosedi in prijatelji ter kako
skrbijo za svoje zdravje.
Jelka je med bolj aktivnimi prostovoljkami, saj je
obiskala že več kot 60 starejših ljudi večinoma v
Groharjevem naselju, kjer živi. Vsi so jo sprejeli
in brez omahovanja sodelovali. Sosedi je nudila
tudi laično pomoč, pomagala je pri kuhanju,
pospravljanju v kuhinji ter pri vlaganju zelenjave, saj
gospa ni več mogla opravljati določenih del. Obe
sta se srečanj veselili, saj sta se lahko pogovarjali.
Na vprašanje, kaj ji pomeni prostovoljstvo, je
odgovorila: »Rada se družim, spoznavam ljudi, rada
imam starejše ljudi. Skupaj obujamo spomine na
prejšnje čase, se pogovarjamo o skromnem življenju
in mnogih izkušnjah, ki so nas utrjevale. Z veseljem
tudi pomagam, če le lahko.« Že več let je vdova,
hčeri sta odrasli. Ima pa tudi štiri vnuke. Njihovih
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obiskov se vedno razveseli.
Poleg prostovoljstva ji življenje polepša sodelovanje
v pevskem zboru Vrelec, v katerem poje od samega
začetka. Gre za kar resno delo, saj pred nastopi
vadijo tudi dvakrat ali trikrat tedensko.
Vsako leto nastopijo na zboru članov
društva, pripravijo koncert v Sokolskem
domu, sodelujejo na koncertu vseh
slovenskih zborov v Stični, vabljeni so
na razna gostovanja, odpravijo pa se
tudi na svoj letni izlet, ki se ga Jelka
vedno zelo veseli, saj spoznava kraje in
ljudi v Sloveniji. Poje tudi v cerkvenem
zboru v župniji sv. Jurija v Stari Loki.
Za  rekreacijo si vzame čas vsak teden
in je Lubnikarica že 30 let. V najboljših
letih je opravila 190 pohodov letno, zdaj pa gre
na Lubnik vsaj še 15-krat na leto, kakor zahteva
predpis za osvojitev naslova. Kadar ni sezone, kot
prostovoljka občasno dežura v koči na Lubniku.
V zrelih letih je odkrila še eno veliko ljubezen, klekljanje. Včasih je delala gobeline, zdaj pa uživa pri
ustvarjanju čipk, včasih tudi sredi noči. Vsak ponedeljek se pridruži klekljaricam v naši knjižnici, kjer
se srečujejo, si pomagajo in svetujejo druga drugi
ter se naučijo kaj novega, od bolj preprostih pa do
zapletenih vzorcev. Vsak izdelek je umetnina zase in
Jelka je vedno vesela, ko je izdelek končan. Večino
čipk podari družinskim članom in prijateljem.
Za svoje prostovoljno delo pri našem društvu je leta
2012 prejela pisno priznanje.
Naše društvo je bogato zaradi prostovoljk in
prostovoljcev, kot je Jelka.
Foto: N. Mandić Orehek

Maruša Mohorič
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MED NAS PRIHAJAJO NOVI ČLANI
MATEVŽ FRLEC, MOŽ MNOGIH TALENTOV

Besedilo in fotografije Nevenka Mandić Orehek      
                                                                                                                                
Vsak naš član je edinstven in tudi Matevž ni izjema. Težko je na kratko opisati vse, s čimer se ukvarja,
veliko pa povedo tudi fotografije, za katere je v našem glasilu vedno premalo prostora. V Loškem
muzeju se je izkazal kot restavrator strelnega orožja, obdelal in očistil je mavčne skulpture kiparja
Toneta Logondra, njegov priljubljeni konjiček pa je pirografija ali vžiganje slik v les. Sodeloval je tudi
pri Škofjeloškem pasijonu.
priložnostne verze. Vsako sliko izdeluje vsaj 35 ur.
Rodil se je leta 1954  v Gostečah, pokojnino pa
Svoja dela je večkrat razstavljal, med drugim tudi
uživa na Godešiču v hiši, ki sta jo zgradila z ženo.
na skupinski razstavi ob 1000-letnici domačega
V zgornjem nadstropju stanuje njun starejši sin z
Godešiča. Izdeluje tudi priložnostna
družino, mlajši pa si
priznanja za Prijatelje Osovnika, saj je
je ustvaril svoj dom
velik ljubitelj gora.
v sosednji hiši starih
Sodeloval je tudi pri Škofjeloškem
staršev.
pasijonu, nazadnje je bil bičar.
Svojo poklicno pot
Zelo rad ima naravo, zato nabira
je začel kot vajenec
gobe in hodi v hribe. Premišljuje, da
kovinostrugar na
bi se kdaj pridružil našim planincem.
stružnici v podjetju
Samo natančneje mora prebrati
LTH.  Poleg vajeniške
rubriko Gremo na pot v našem
dobe, ki se ne šteje
glasilu. Tudi tekmovalni šport mu ni
v delovni staž, je
tuj. Kegljačem DU se je že pridružil,
podjetju ostal zvest
čeprav ima po treningih težave s kolki.
vse do upokojitve. Ob delu je zaključil srednjo
Ko ne varuje, hodi v hribe, riše s spajkalnikom ali
strojno šolo in do stečaja LTH delal na vhodni
nima opravkov na vrtu, Matevž rad vzame v roke
kontroli.
križanke: težje, lažje, skandinavske itd.
Po stečaju LTH je bil zaposlen preko javnih del
v Loškem muzeju. Izkazal se je kot sposoben
restavrator. Za razstavo o ognjenem strelnem orožju
od druge polovice 16. stoletja pa do današnjih dni,
ki je bila v muzeju na ogled pred dvema letoma, je
očistil vse eksponate in jih pripravil za ogled.
Matevž je očistil tudi mavčne skulpture, dela kiparja
Toneta Logondra Loškega muzeja.  Predlagal je,
kako jih obdelati in jih tudi obdelal. Kip Ivana
Groharja, ki je leta bil očem skrit, je sedaj razstavljen
v galeriji na gradu.
Danes, ko je upokojen, je na razpolago mladim, ko
je treba popaziti vnuke. Vnučki, stari dve leti in pol
ter pet let in pol sta pogosto izključno v dedkovi
Matevž pri delu v svojem ateljeju
oskrbi, saj babi Mojca še hodi v službo.
Matevž, upam, da ti bo zdravje naklonjeno
Matevž je vedno zaposlen. Razen del okoli hiše
in da boš vedno tako pozitivno naravnan in
in skrbi za vrt najde čas tudi za svoj konjiček,
dobrovoljen. Vesela sem, da sem te spoznala in
pirografijo. Že več kot 17 let ustvarja slike, vžgane
da sem dobila priložnost, da te predstavim našim
v lesu. Pri delu uporablja lipov les in spajkalnik.
bralcem.
Motive poišče na fotografijah v starih koledarjih in
voščilnicah Maksima Gasparija. Slikam dodaja tudi
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NASVETI ZA BRANJE
Marija Draškovič

Foto: N. Mandić Orehek

V začetku februarja pred slovenskim kulturnim
praznikom smo v Marinkini knjižnici dobili zanimiv
obisk. Prostovoljka Maruša Mohorič se je povezala z  
ljubljansko založbo Modrijan in obljubili so, da bodo
v okviru akcije z Nedeljskim dnevnikom Poiščimo
vašim knjigam nov dom naši knjižici podarili nekaj
knjig. Pri tej akciji sodelujejo tudi bralci Nedeljskega
dnevnika, ki so pomagali zbirati knjige. Pripeljali so
kar 140 knjig. Z njimi je prišla tudi mlada novinarka
Katja Petrovec, ki se je z nami pogovorila o knjižnici
in pogovor objavila v Nedeljskem dnevniku. Knjig
smo bili zelo veseli in ta obisk vzeli kot neke vrste
priznanje, še posebej zato, ker založba Modrijan
izdaja zelo kvalitetne knjige. S tem so skupaj z
Nedeljskim dnevnikom pokazali, da jim ni vseeno,
kaj se dogaja s starejšimi knjigami.
Založba Modrijan je 23. aprila 2008, na svetovni dan
knjige in avtorskih pravic, začela izdajati knjižno
zbirko Euroman. Tistega leta je izšlo 27 proznih
del, roman, kratka proza in kratke zgodbe iz 27
držav članic Evropske unije. Takrat je Slovenija tudi
predsedovala evropski skupnosti. Zbirka je urejena
tako, da je prvi roman slovenski, potem pa sledijo
dela po abecednem redu slovenskih imen držav, od
Avstrije do Velike Britanije.

Na mizi so knjige, ki smo jih dobili v okviru akcije
Nedeljskega dnevnika.

Uredniki zbirke so izbrali priznane pisatelje
nacionalnih književnosti. Nekaj je starejših, že
uveljavljenih avtorjev, nekateri mlajši pa so
dobitniki nagrad. Mednje sodita tudi bolgarska
pisateljica Teodora Dimova in Romun Goncalo
Lazarescu, ki sta oba prejemnika nagrade za
vzhodnoevropsko kulturo. Literarne nagrade sta
dobila tudi Portugalec Tavares Gonçalo za roman
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Jeruzalem, dobitnica več nagrad je tudi Irka Claire
Keegan. Posebej razveseljivo je, da je bilo veliko
romanov prvič prevedenih v slovenščino.  
Za prvi slovenski roman je urednik izbral pisatelja,
ki zelo znan tudi na tujem, Draga Jančarja. V naši
knjižnici smo brali roman To noč sem jo videl, ki je
leta 2010 dobil nagrado Kresnik.
Roman govori o nekaj letih
življenja in skrivnostnem
izginotju Veronike Zarnik,
mlade ženske iz ljubljanske
meščanske družbe. O njej
pripoveduje pet oseb,
vsaka od njih pa tudi
o sebi in razburkanem
slovenskem času pred drugo
svetovno vojno in med njo.
O Veroniki pripoveduje
njen nekdanji ljubimec,
oficir jugoslovanske
kraljeve vojske, ki se je leta petinštirideset znašel
v ujetniškem taborišču v Palmanovi; zgodbo
nadaljuje njena mati, ki čaka na vrnitev hčere
v ljubljanskem predmestnem stanovanju, se je
spominja in upa, da se bo vrnila. O njej govorita še
prijatelj, zdravnik nemške okupacijske vojske, in
družinska gospodinja. Nekdanji partizan pa pove,
kako je zaradi nesporazumov Veronika umrla.
Roman se dogaja tudi na gradu Strmol.
V romanu Drevo brez imena je glavni junak arhivar
Janez Lipnik, ki naleti na spomine  domobranca
Aleksija Grgurevića, čigar kariera se je začela
med drugo svetovno vojno v Sloveniji ter na
spomine preproste Ivanke K., bolniške strežnice iz
psihiatrične bolnišnice Studenec. Lipnika spomini
tako prevzamejo, da začne iskati, najprej po arhivu
in nato po svojem daljnem otroškem spominu.
Najde strašne stvari in se pusti zmesti. Ugotovi,
da je bila njegova učiteljica Zala, v katero je bil po
vojni tudi sam otroško zaljubljen, ljubica adjunkta
in domobranca Aleksija. Na dan prevrejo tudi
neprijetni otroški spomini na očeta.
Pisatelj v obeh romanih poskuša prikazovati
zgodovinske dogodke, ne da bi se ideološko
opredeljeval. Zanimajo ga predvsem junaki, njihov
odnos do družine in ljubezni.
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NOVOST V GALERIJI HODNIK
Zlata Ramovš

Ob zadnji otvoritvi razstave se je v naši galeriji dogajalo nekaj novega. A pojdimo po vrsti.
Razstavo jaslic je obogatila smrečica z izvirno
novoletno dekoracijo iz oblancev, ki jo je ustvarilo
11 udeleženk delavnice prazničnih dekoracij
pod vodstvom Albine Nastran. Razstava je bila

Foto: Z. Ramovš

Foto: N. Mandić Orehek

Decembrska fotografska razstava naše univerze
z naslovom V svet po znanje in izkušnje je bila
del 3. mednarodne konference Aktivni starejši za
Evropo v okviru projekta SEN-ACT, ki je potekala v
Sokolskem domu. Na njej smo predstavili udeležbo
članov DU Škofja Loka na Grundtvig delavnicah
po vsej Evropi. Fotografije je razstavilo 13 od 19
udeležencev delavnic.

Okraski iz oblancev

Praznični december je napovedala razstava našega
najbolj oddaljenega člana društva upokojencev,
Martina Härtnerja iz Nemčije. Božični čas nam
je približal z lesenimi, ročno izrezljanimi jaslicami
z živalskimi in človeškimi figuricami. Družbo so
jim delali rezljani kipi, na stene pa je obesil relief,
razpelo, uro in oljnate slike. Martinova žena Nuša
je razstavo dopolnila s praznično vezenimi prtiči.

pripravljena pred Čajem ob petih z Zavarovalnico
Triglav, postavili pa smo jo dva zaporedna dneva.
Privabila je mnogo obiskovalcev, ki so odhajali
presenečeni in navdušeni.

Foto: Z. Ramovš

Z razstave Grundtvig delavnic v
Sokolskem domu

Foto: Z. Ramovš

Otvoritev razstave ježkov s prvim računalniškim
prikazom vseh poslanih fotografij

Borjana Koželj, Nuša in Martin Härtner
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V prvi tretjini januarja je na vrsto prišla že tretja
razstava Moj pogled s podnaslovom Ježki, takšni
in drugačni. Fotografi smo poiskali zelo dobre
asociacije na to temo in zbrali  kar 112 različnih
fotografij. Od teh smo jih v fotografski razstavi
lahko predstavili le tretjino, ostale pa smo ob
otvoritvi razstave s predstavitvijo prikazali na dveh
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nadaljevanje s prejšnje strani

Foto: Z. Ramovš

računalnikih. Tako smo obiskovalcem omogočili, da so
videli vse sprejete fotografije, razstavljavcem pa dali
možnost, da so lahko pokazali svojo bogato domišljijo.
Glede na odziv obiskovalcev je bila to dobra nadgradnja
naših razstav, ki jo bomo še uporabili. Razstavljali smo
Janez Bogataj, Sonja Dolinar, Stane Jarc, Mira Kofler,
Brigita Lužar, Vojko Šerbec in Zlata Ramovš.  
Ježki so se v galeriji pojavili tudi v obliki okrasnih
predmetov iz različnih naravnih materialov, ki so jih
izdelale Ana Hostnik, Sonja Dolinar ter Marička in Nataša
Zadnik. Pridružila se jim je tudi Marinkina knjižnica z
Ježki, takšni in drugačni

razstavo knjig, v katerih smo srečevali različne
ježke, med njimi tudi našega najbolj znanega, Frana
Milčinskega – Ježka.
Razstavo si lahko ogledate do sredine marca, ko
bomo razstavili fotografije Slavice Laznik.

VABILO NA EKSKURZIJO

Foto: N. Mandić Orehek

ČEZ POSTOJNSKO IN PIVŠKO V ILIRSKO BISTRICO TER SKOZI SNEŽIŠKE GOZDOVE
NA GRAD SNEŽNIK.

Udeleženci prve ekskurzije leta 2005

V sredo, 22. aprila 2014, se bomo podali
po sledeh prve ekskurzije iz leta 2005.
Vabimo vse, ki bi radi preverili, kaj vse
se je v tem času spremenilo. Ogledali si
bomo vojaški muzej v Pivki, lepo urejen
grad na Premu, cerkev s freskami Toneta
Kralja in sobo Dragotina Ketteja ter Ilirsko
Bistrico. Kosilo si bomo privoščili v osrčju
snežniških gozdov v Gostišču Mašun, za
konec pa si bomo ogledali še prenovljen
grad Snežnik.
Prijave sprejemamo do 16. aprila 2014,
ob sredah in petkih, od 8. do 11. ure in
ob četrtkih, od 10. do 12. ure.

MARINKINA KNJIŽNICA

je odprta
vsak ponedeljek od 14. 30 do 16.30 ure,
vsako sredo in petek od 11. do 13. ure.
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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/
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GLASBA
POJEMO SEBI IN VAM
MePZ Vrelec v novembru in decembru 2013
Martin Bizjak

Foto: J. Bogataj

ljubezen. Sledil je nastop twirling skupine. MePZ
Ob zaključku 3. mednarodne konference Aktivni
Vrelec je zapel Pesem, Robertsonovo Sanjam sen,
starejši za Evropo v okviru projekta SEN-ACT je v
Schubertovo Lipo, ljudsko Tam na vrtu in Kresno
soboto, 30. novembra 2013,  MePZ Vrelec izvedel
pesem Svetlane Makarovič v priredbi Lojzeta
samostojni koncert z naslovom Pesem o sreči v
Krajnčana. MePZ PD Anice Černejeve iz Makol pa
jeseni življenja. Pesmi smo razdelili v štiri tematske
je predstavil slovenske ljudske, črnske duhovne in
sklope: v prvem sklopu so bile pesmi o domovini
maorske pesmi ob improvizaciji na didžeriduju, na
in domoljubju (Loka in grad, Na jezeru, R. Maister:
koncu pa še priredbo popularne skladbe Daj mi
Rožmarin), v drugem o prijateljstvu in Prešernove
poljub glasbenih skupin Čuki in Modrijani. Proslavo
o dekletu (Sanjam sen, Luna sije, Strunam), v
smo zaključili s prigrizkom ob spremljavi ansambla,
tretjem ljudske ljubezenske pesmi (San se šetao,
Tam na vrtu, Roža na poljani)
in v zadnjem pesmi iz širšega
kulturnega območja (ruska
Rudeči sarafan, Kresna pesem
na besedilo Svetlane Makarovič
in Chopinova Etuda). Vmesne
literarne vložke je recitiral
amaterski dramski igralec Matjaž
Eržen. Član MePZ Vrelec Josip
Juraja  je ob kitari zapel Vandimo
Iztoka Mlakarja in Slow-motion
Džordža Balaševiča. Predstavil se
je tudi moški zbor MePZ Vrelec
s pesmimi Triglav, Večer na
vasi in dalmatinsko Pod tvojim
prozorom. Za konec smo zapeli
še Zbor hebrejskih sužnjev iz
opere Nabucco.
Moški zbor MePZ Vrelec je bil
MePZ Vrelec na božično novoletnem koncertu v Makolah
14. decembra 2013 povabljen
v Vinharje v Poljanski dolini na
ki je igral dalmatinske in starogradske pesmi. Naš
prireditev v spomin na poljansko vstajo decembra
1941. V lepem in hladnem sončnem dnevu smo pod pevec Josip Juraja se je pri ansamblu preskusil tudi
kot kitarist in se je dobro izkazal.
partizanskimi prapori zapeli žalostinki Nov cvet in
Na oknu, Kajuhovo udarno Ob Kolpi in Maistrovo  
Pa še to
Rožmarin. Po prireditvi nas je na invalidskem
Za leto 2013 je MePZ Vrelec napovedal tudi koncert
vozičku obiskala še Brdarjeva mama, ki je takrat
v počastitev skladatelja Petra Liparja. Ker je bil na
kuhala za borce poljanske vstaje. Naklonili smo ji
ta dan slovesen zaključek mednarodne konference
nekaj najlepših pesmi.
SEN – ACT, smo se odzvali prijaznemu povabilu
19. decembra 2013  smo gostovali na božičnoorganizatorja konference in na zaključku izvedli
novoletnem koncertu na proslavi ob dnevu
samostojni koncert. Koncert v počastitev Petra
samostojnosti in enotnosti v Domu krajanov v
Liparja smo zato izvedli 1. februarja 2014. Na njem
Makolah. Združena zbora OŠ Makole sta zapela
sta poleg našega zbora nastopila tudi še MoPZ
nekaj  otroških pesmi in priredbo popularne
Triglav iz Dupelj in Slovenski kitarski kvartet.
popevke Naj pada zdaj dež ter Iščemo srečo in
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GLASBA
Marinka Logar

Popravek in pravilni zapis pesmi v 24. številki časopisa Mi o sebi, z naslovom

DEKLE NA BREGU OVČICE JE PASLA
Pomoč sem dobila od Ane Dolinar iz Sopotnice pri Zmincu, za kar se ji prisrčno zahvaljujem.  Odziva sem  
se razveselila,  vsaj mi sporoča, da ljudi zanimajo besedila starih in pozabljenih pesmi. Gospa Ana mi je
obljubila, da bo poskušala obuditi še kako nepoznano pesmico, za kar se ji v svojem in vašem imenu prav
lepo zahvaljujem.
Pesmico bom v celoti zapisala še enkrat.
Dekle na bregu ovčice je pasla,
zraven sosedova detelj je rasla,
zaspanec zatisne ji trudne oči,
čreda v sosedovo deteljo gre.

Kaj pa bodo mamca rekli,
če me ne boste domov spustili,
ker mamca ne morjo brez mene živet,
saj let imajo že osemdeset.

Mamco va midva kar k sebi uzela,
da bjo pri naju u hiški stanvali,
midva pa v svetli kamrici,
ki je za naju pripravljena že.

Čredo ti vzamem, a zraven še tebe,
da gospodinjica moja mi bodeš,
moja ti boš, al jaz pa študiral bom
zvesti tvoj mož.

Foto: Z. Ramovš

Sosed najmlajši pa urno priteče,
deklico gor zbudi pa ji poreče,
ti si popasla vso detelj mojo,
jaz pa ti vzamem vso čredo zato.

SADNI VRT
Maja Zakotnik

SAJENJE SADNEGA DREVJA
Zimsko-spomladansko sajenje se prične takoj, ko tla niso več zmrznjena, in traja, dokler sadike mirujejo,
to je do odganjanja brstov. Pri sajenju sadnih sadik moramo paziti, da damo sadiki dovolj prostora za rast,
da je ne posadimo pregloboko, saj mora biti cepljeno mesto vsaj 5-10 cm nad površino zemlje, ter da
mineralnih gnojil oz. hlevskega gnoja ne damo naravnost na korenine. Ko smo sadiko posadili, jo moramo
še porezati. Obvezno prikrajšamo vrh in stranske vejice.
REZ SADNIH DREVES
Zima se počasi poslavlja in prihaja primeren čas za rez sadnih dreves. Najbolj pomembno je, da porežemo
pečkarje, jablane, hruške in drugo. Koščičarje (češnje, slive in ostalo) lahko režemo tudi v poleti, julija in
avgusta.  
VARSTVO PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI
Ko so temperature nad 5 °C, lahko drevesa februarja oz. marca že prvič zaščitimo pred boleznimi in
škodljivci. Uporabljamo lahko žvepleno-apneno brozgo, ki se uporablja tudi v ekološkem sadjarstvu.
Primerni pa so tudi bakreni (npr. Cuprablau-Z ultra) in oljni pripravki. Bakreni in oljni pripravki se med seboj
lahko mešajo. Če prvo škropljenje opravite v tem času, je smiselno z istimi pripravki škropljenje ponoviti tik
preden se brsti odprejo oz. takrat, ko so že malo odprti (do faze mišjega ušesa). Najzahtevnejše sadne vrste
v tem času so breskve in nektarine, zato morate biti pri škropljenju teh vrst časovno zelo natančni. Prvo
škropljenje je bilo treba glede na vremenske razmere letos že opraviti. Če tega še niste storili, dajte takoj, ko
ne bo deževalo in bodo primerne temperature.
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JOŽE BERNIK
Nadja Podgoršek

Foto: N. Podgoršek

Namesto življenjepisa bi o njem in njegovem življenju lahko veliko povedale njegove iskrive pesmice.
Če pa bi ga v glasilu lahko slišali igrati harmoniko, ki jo igra že 70 let, bi bila predstavitev še prijetnejša.
Da igranje harmonike ne bi šlo v pozabo, je z bratoma Francem in Ludvikom, s katerima so skupaj igrali
kar 65 let, posnel dve zgoščenki, za kateri pravi: »Te posnetke smo nar’dil, da starih viž neb’ pozabil.«
pravnuka. Vsi otroci imajo univerzitetno izobrazbo
Kje se je začela vaša življenjska pot in kako je
ter so zelo podjetni in uspešni. Nanje sem res zelo
potekala vaša mladost?
► V času moje mladosti je bilo življenje resnično ponosen in se odlično razumemo.
Poleg službe sem vseskozi opravljal še mnoge
težko. Rodil sem se 13. marca 1929 v Krivem
družbene zadolžitve in funkcije. Bil sem sodnik
Brdu 3 v družini z 9 otroki. Tiste dni je bilo več
porotnik v Škofji Loki, član upravnega odbora
kot meter snega in preden je sosed naslednji
zavarovalnice Triglav, predsednik občinske komisije za
dan čez zasnežene hribe pripeljal babico, sem
prostorski plan, še vedno pa sem član društva sadjarjev
se že trikrat najedel. Prve čevlje mi je kupila teta,
Gorenjske. Za vse to sem iz predsedniškega kabineta
ko sem bil star približno tri leta. Za pogreb svoje
v Beogradu prejel  odlikovanje Red dela s srebrnim
sestrice sem si čevlje sposodil od soseda. V šolo
vencem, na kar sem resnično ponosen.
sem hodil v 7 km oddaljene Javorje. Neke zime
sem bil odsoten kar 117 dni, ker zaradi visokega
V pokoju ste že 26 let. Kako se vam je spremenilo
snega nisem mogel priti do šole.
življenje?
► Ko se človek upokoji, mora prej premisliti, kaj bo
Pred koncem druge svetovne ste bili
počel. Pet let pred upokojitvijo sem kupil 7.800 m²
postavljeni pred zelo težko življenjsko
zemlje v Veštru in jo preoral. Leta 1985 sem že pridelal
preizkušnjo. Povejte mi nekaj o tem.
► Leta 1944 so ustrelili očeta in tako sem
moral kot 15-letni fant doma prevzeti njegovo
vlogo pri preživljanju družine. Z mamo sva se
dogovorila, da bom poskrbel za to, da bodo
mlajša bratca in sestrica, ki sta bila stara 3 leta in
pol ter 8 let, prišli do kruha. To mi je tudi uspelo.
Ko sem bil star 16 let, sem kupil harmoniko,
za katero sem dal 12 kg slanine, 10 kg mesa in
nekaj denarja. Vse do svojega 25. leta sem veliko
igral in s tem zelo dobro zaslužil. Igral sem na
prejah, porokah in zabavah. Ljudje so bili srečni
in zadovoljni ter se zelo radi družili. »Veselje,
radost smo delil, zaslužil’ več, kot porabil’, če b’
taki b’li Slovenci vsi, pr’ nas n’č recesije ni.«
Pri 29 letih sem z odličnim uspehom zaključil
Jože pred svojim rastlinjakom
dodatno šolanje na Srednji kmetijski šoli v
Ljubljani. Od 19 predmetov sem imel 17 odličnih 10 ton krompirja. Kmetijski inštitut, s katerim sem
in dve prav dobri oceni. Z 31 leti sem prevzel
povezan še danes, mi je leta 1984 pripravil zemljo za
mesto vodje okoliša v Kmetijski zadrugi na Trati
še danes edini plantažni sadovnjak jabolk in hrušk v
in tam ostal vse do upokojitve.
tem okolišu. Že 20 let imamo tu za ljubitelje sadjarstva
predavanja o gojitvi, obrezovanju in cepljenju drevja.
Zelo aktivni ste bili tudi na družbenem
Ko je sadje zrelo, pa prihajajo tudi otroci iz vrtcev in
in drugih področjih. Kako vam je uspelo
šol, da se malo posladkajo. Za donacijo živil v okviru
usklajevati številne funkcije, službo in
projekta Tradicionalni slovenski zajtrk sem leta 2011 od
družinsko življenje?
Ministrstva za zdravje, Ministrstva za šolstvo in šport,
► Oženil sem se leta 1959. Z veliko truda in
Čebelarske zveze Slovenije, Kmetijsko-gospodarske
odpovedovanja sem zgradil hišo v Škofji Loki,
zbornice in drugih dobil zahvalo z besedami:
kjer z ženo stanujeva še danes. Imava tri otroke,
»Zavedamo se, da je darežljivost neizmerna, saj ste
Brigito, Jožeta in Mojco, šest vnukov in enega
Mi o sebi - marec 2014
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nadaljevanje s prejšnje strani
prispevali živila za veliko število otrok, vzgojiteljev
in učiteljev v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah.«
Moje sadje dozori brez škropljenja. Iz njega kuham
tudi žganje. Žal mi bo zdaj sadovnjak presekala
severna loška obvoznica, zaradi katere ga ne smem
pomladiti in mi bo zaradi starosti propadel.
Leta1996 sem si omislil še rastlinjak, v katerem
spomladi vzgojim na tisoče sadik paradižnika,
paprike in druge zelenjave. Koncem junija ga
spraznim, zemljo pokrijem z črno folijo in jo na ta

način močno pregrejem, tako da je brez kemije
pripravljena na sadike krizantem. Vse, kar posadim
in posejem, mi odlično uspeva. Gojim tudi trto, kivi
in kaki. Povedati pa moram tudi to, da pri 85 letih
državi še vedno plačujem 5 različnih davkov.«
Jože, v imenu društva upokojencev Škofja Loka se
Vam zahvaljujem za zanimiv opis Vaše življenjske
poti. Želim Vam še mnogo zdravja in bogatih letin
na sadnem vrtu in v rastlinjaku.

ANI, ROJENA FRANCOZINJA, JE POSTALA SLOVENKA
Meri Bozovičar

V muzeju sem spoznala nadvse zanimivo gospo, ki je vedno prišla s skupino francoskih turistov. Tako
sva se spoznali in ko mi je pričela pripovedovati svojo življenjsko zgodbo, sem vedela, da jo bom nekoč
mogoče imela priložnost zapisati.

Foto: Osebni arhiv

naslov. Kmalu so se njegove zle slutnje uresničile,
Rojena je bila v Franciji, njen oče Slovenec,
saj so jih razselili in razkropili. Njena kalvarija se je
doma iz Leskovice, mama pa Francozinja, je bila
pričela, ko je bila stara komaj 15 let in so jo dodelili
potomka slovenskih staršev. Oče, sicer predviden
gestapovski družini za varuško
za naslednika kmetije, je po
in gospodinjo. Paziti je morala
prvi svetovni vojni zaradi
na otroka, pospravljati in kuhati.
nesrečne ljubezni odšel v
Gospa ji ni dovolila jesti za isto
Francijo delat v rudnik, kjer
mizo, imela ni niti svojega stola,
je spoznal svojo življenjsko
ležišče pa je bilo tako ozko, da
sopotnico. Rodili so se jima
se ni mogla niti obrniti. Otroka
trije otroci.
sta jo imela neizmerno rada
Ani se spominja, da je bila
in sta to tudi pokazala, kar pa
stara že tri leta in še vedno
gospe ni bilo všeč.
ni mogla hoditi. Mama jo je
Vojna vihra se je nadaljevala in
odpeljala k zdravniku, ki je
ni bilo dneva, da ne bi bežali
rekel, naj jo skupaj z varuško
v zaklonišče. Neki dan je bil
pripelje k njemu za več
usoden tudi za prebivalce
mesecev. Ani se spominja
le, kako težko je čakala
stavbe, v katerem so živeli.
Spominja se, kako so hiteli po
mamo in ko je prišla ponjo,
stopnicah v zaklonišče in kako je
je hodila. Kot spomin na
pomagala starejšim in otrokom.
to zdravljenje ima na obeh
Ani Šinkovec na škofjeloškem Historialu
S strahom so pričakovali konec
kolenih brazgotino v obliki
alarma. Pa se je zgodilo, bomba je padla na njihov
križa. V šolo je hodila k nunam in bila zelo pridna
stanovanjski blok in v trenutku so se znašli v gostem
učenka. Veliko je sodelovala v igralski skupini in v
pevskem zboru, pri telovadbi pa je bila najboljša pri prahu, zasuti pod ruševinami. Hitro je pričela
namakati rjuhe v čebru vode, ki je stal ob vhodu v
plezanju po vrvi in  košarki.
Lepo družinsko življenje je prekinila druga svetovna zaklonišče in z njimi pokrivati dojenčke in otroke.
Dihanje je bilo vedno težje in nekateri so omedlevali
vojna. Ko so Nemci zasedli njihovo mesto, jim
in se dušili. Naenkrat pa je zaslišala šum, slutila je,
je oče rekel: »Če se zgodi kar koli, vedite, da če
da jih iščejo. Kolikor je imela moči, je pričela kričati:
bomo preživeli to vojno, se dobimo tam, kjer sem
»Hilfe, hilfe!«  in upala, da jo slišijo. Tudi ona se je
jaz doma, v Sloveniji, v Leskovici.« Vsakemu je dal
onesvestila in se prebudila v bolnišnici. Vsi so ostali
obesek za okoli vratu, na  katerem je bil napisan
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živi, čeprav so bili zasuti enajst ur.
Ko si je ogledala ruševine bloka, je na kupu
ruševin zagledala svoj mali kovček. V njem je imela
shranjeno vse svoje borno premoženje, očetov
obesek, rožni venec in podobico Matere božje,
h kateri se je zatekala z molitvijo, kadar ji je bilo
hudo. Podobico hrani še sedaj. Vztrajala je, da ji je
mimoidoči vojak s kupa razvalin prinesel kovček.
Konec vojne je pričakala kot varuška. Tam, kjer so
domovali kasneje, je v spodnjih prostorih stanoval
njej naklonjeni starejši zakonski par. Nekega dne
je po radiu slišala obvestilo, da jo preko Rdečega
križa iščejo starši. Ko je omenila gospodinji, da
želi k staršem, o tem ni hotela nič slišati. Ker ni
imela  denarja, le obesek, na katerem je pisalo
Leskovica, in močno voljo, da najde starše, je  svojo
željo povedala prijaznima sosedoma, ki sta ji dala
denar za na pot.  Od gospodinje je čez noč odšla na
skrivaj na železniško postajo in vstopila na vlak za
Jesenice. Ko pa je prišla čez jugoslovansko mejo, je
tu doživela pravi šok. Govoriti je znala le francosko
in nemško, razumela je le malo slovenskih besed,
zato so jo sumili, da prikriva pravi vzrok prihoda.
Najprej so jo zaprli na Jesenicah, nato so jo odpeljali
v zapor v Ljubljano. Po srečnem naključju je tam
naletela na pomembno osebo, ki je verjela njeni
življenjski zgodbi in bila je izpuščena. Za popotnico
pa ji je ta oseba še svetovala: »Punca, če si pametna,
se sedaj delaj, da si mutasta, če nočeš, da se boš

spet znašla za zapahi.«  Res jih je ubogala. Ko je v
Škofji Loki stopila z vlaka, se je podala na dolgo pot.
Spominja se Kapucinskega mostu in prepričana je,
da ji je samo molitev pomagala zaviti na pravilno
stran, v Poljansko dolino. Ko je v Zmincu zagledala
ljudi na polju, jim je z roko nakazala, da je lačna.
Dobila je kos kruha. Na koncu Dolgih travnikov se
je ustavila pri koritu z vodo. Kako se je razveselila,
da se je lahko napila vode in osvežila. Tudi tu ji je
prijazna ženica prinesla kos kruha, ko ji je nakazala,
da je lačna. Ko je prišla v Gorenjo vas, je stopila v
trgovino, in ko jo je trgovka zagledala, je vzkliknila:
» O, Fani!« Tedaj pa je Ani spregovorila: »Nein, Ich
bin nicht Fani, Ich bin Ani.« Fani je bila njena sestra,
ki je Ani zelo podobna. »Ani, ti ne veš, kako te tvoja
mama išče,« je dejala trgovka. Prijazna trgovka
ji je preskrbela spremstvo mladega fanta, ki jo
je odpeljal do Leskovice, kjer so bili zbrani že vsi
njeni. Kako so se srečanja razveselili, si lahko samo
predstavljamo.
Ani je še danes zelo ustvarjalna. V DUO centru v
Škofji Loki je vodila delavnico za izdelovanje cvetja
iz krep papirja. Tudi pri pletenju in kvačkanju
nima tekmice. Nadvse pa je srečna, kadar se lahko
pogovarja francosko ali nemško. Tudi kakšen
francoski šanson rada zapoje.
Ani, hvala, da si mi dovolila napisati in objaviti tvojo
življenjsko zgodbo. Želim ti še veliko zdravja in
sreče.

LOČANI SO PRAZNOVALI 80 LET
Decembra 2013 so se v gostišču pri Starman v Stari
Loki zbrali fantje, ki so praznovali 80. rojstni dan.
Razen sedmih jubilantov so vsi člani našega društva.
Dva med njimi, Pavle in Andrej Krajnik, tudi pojeta
v našem pevskem zboru Vrelec.
Prvo srečanje so organizirali leta 1953, ko so bili stari
20 let in še mladi. Pobudnika in organizatorja za
prvo srečanje sta bila Janez Ziherl – Pepevnakov in
Adolf – Adi Pretnar. Kasneje sta se organizatorjema
pridružila še Božo Valič in Ivan Križaj. Tako so se
po desetih letih ponovno srečali in nato srečanja
nadaljevali na pet let. Za letošnje srečanje je skrbel
le še Adi Pretnar. Ker s takšno organizacijo ni malo
dela, je kar malo odlašal, čeprav so ga nekateri
spraševali, ali se bodo letos sploh dobili. Potem
pa ga je žena Jožica spodbudila, naj vendar nekaj
ukrene. Poklical je Miha Ovsenika in ga povprašal,
Mi o sebi - marec 2014
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Julija Jenko

ali bi mu priskočil na pomoč in tako sta končno
uspela obvestiti vse in srečanje se je zgodilo.
Društvo upokojencev želi vsem še mnogo zdravja
in še veliko veselih srečanj.
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DOLGO, DOLGO ŽIVLJENJE
POGOVOR Z JURIJEM MAČKOM
Marinka Mesec

Foto: M. Mesec

Ustavila sem se pred stanovanjskim blokom v Groharjevem naselju in pozvonila. Odprl mi je gospod
vzravnane in visoke postave, gostih črnih las, iskrivih oči in veselega obraza. To je Jurij Maček, ki bo
24. aprila letos dočakal 91 pomladi. Prijazno me je povabil v kuhinjo in mi pozorno kot pravi kavalir
pridržal plašč in ga obesil. O svojem dolgem življenju, ki ni bilo rožnato, je govoril mirno in sproščeno.
slabih zimskih razmerah pa tudi peš. V tistem času
Rodil se je kot drugi otrok očetu Jožetu in mami
je imel kot poštar veliko dela, saj je moral pošto
Ivani v Bukovem vrhu v Poljanski dolini. Imel je še
prinesti do vsakih hišnih vrat, ker ljudje niso imeli
tri brate, vendar nihče od njih ni več živ. Imeli so
poštnih nabiralnikov. V njegovi torbi so bili časopisi
malo zemlje in nekaj živali, da so se lažje preživljali.
Poročevalec, Pravica, Pavliha in Delo. S seboj je nosil
Ko je bil star šest let, jim je umrla mama in tako so
vsak po svojih močeh
tudi božično-novoletne in
z očetom poleg
velikonočne razglednice,
ostalega dela prevzeli
dopisnice, srečke in znamke.
še vsa gospodinjska
Ob koncu meseca je nosil
dela. Osnovno šolo je
pokojnine in druga denarna
obiskoval na Črnem
nakazila, zato se mu je
vrhu in v Poljanah ter
delo zavleklo do poznih
zaključil štiri razrede. Pri
popoldanskih ur. Zaradi
16 letih je odšel služit
hude prometne nesreče z
za hlapca k nekemu
motorjem se je leta 1972
kmetu. V času vojne
invalidsko upokojil, vendar
so ga Nemci leta 1942
je pri Pošti honorarno delal
mobilizirali in dva
še dve leti. Kot poštar s psi
meseca se je gibal
nikoli ni imel težav, saj je
okrog Brežic do hrvaške
vsakega umiril s prijazno
meje, februarja 1943
besedo.
pa so ga Nemci poslali
Leta 1953 se je poročil z
na delo v Nemčijo
Milico Bergant iz Zminca,
blizu Gradca. Skupaj
kjer sta si ustvarila družino.
z dvema slovenskima
Imata dva sinova in dve
vojakoma jim je uspelo
hčeri. Vsi so poročeni in živijo
pobegniti v Slovenijo.
v bližnji okolici in ga pogosto
Jurij še vedno peče kruh zase, pa tudi
Do Dravograda so se
obiskujejo. Ima 5 vnukov in
za svoje otroke.
peljali z vlakom, nato pa
5 pravnukov. Leta 1973 je
od poštnega podjetja dobil najemno stanovanje,
so peš odšli po Tuhinjski dolini, kjer so se priključili
katerega je kasneje odkupil, in se z družino preselil
partizanom. Tam je bil težko ranjen v pljuča, zato so
v Škofjo Loko v Groharjevo naselje. Pred šestimi
ga pripeljali v bolnico v Kočevski rog. Zdravil se je
leti mu je umrla žena in danes v stanovanju živi
v Slovensko-hrvaški partizanski bolnici (SHPB). Po
ozdravitvi je še naprej ostal v bolnici ter pomagal pri sam. Pravi, da mu ni prav nič dolgčas. Skrbi za red
in čistočo, pere, poleg tega rad kuha, saj si speče
strežbi in opravljal razna dela okrog bolnice. Ko je
kruh, potico, ocvirkovko in tudi piškote. Kuhanje
bilo vojne konec, je bil še vedno ob slovenski meji
mu je ostalo v krvi še iz otroških časov, ko je
v Prekmurju in na Koroškem. Za devet mesecev je
doma moral poskrbeti, da niso bili lačni. Obroke
moral celo v Beograd, tako da je bil demobiliziran
hrane si pripravi vsak dan ob isti uri, večerja pa
leta 1947. Po vrnitvi je delal na žagi, kasneje na
zelo malo. Bere dnevne časopise, v reviji Mi o sebi
večjem posestvu, leta 1950 pa se je zaposlil pri
najraje prebira zgodbe ljudi, ki jih piše življenje.
Poštnem podjetju v Škofji Loki (Okrajna pošta
Za ohranjanje sivih celic rešuje križanke, radio
Kranj) in delal kot poštar na terenu. Poštno službo
je njegov zvesti vsakodnevni spremljevalec, na
je večinoma opravljal s kolesom ali z motorjem, v
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televiziji pa si pogleda vsakodnevne novice. Če je
vreme primerno, se sprehodi skozi Gorajte. Zelo rad
ima tudi rože in kar nekaj let je skrbel za zunanje
ocvetličenje stanovanjskega bloka. Sedaj ima rože
le na svojih oknih in na kuhinjski polici mu lepo
cveti flamingo. Včasih se je rad družil s sodelavcem
Lojzetom Hafnerjem-Živkom (partizansko ime), ker
je bil zelo zabaven in je napisal veliko pesmi. Pozna
tudi pesmi ljudskega pesnika Pustotnika iz Luše v
Selški dolini. Zrecitiral mi je nekaj verzov: »Kazinar  
ma dober vin, v Hrastnku pa poje petelin.« ali: »Pred
ked bo ozelenel hrast, bo prišla nova oblast.«

Ob prijetnem pogovoru je skuhal dobro črno kavo
in postregel z dišečo ocvirkovko. Nisem mogla
verjeti, da zna pripraviti tako okusno. Seveda sem
ga takoj prosila za recept in z veseljem mi ga je
zaupal. Vprašala sem ga za recept za tako dolgo in
zdravo življenje. Z nasmehom in popolnoma mirno
mi je odgovoril: »Mir, skromnost, živeti brez hitenja
in stresov, zmerna hrana in gibanje v naravi.«
Gospod Jurij,  hvala Vam za čas, ki ste ga delili z
menoj, želim Vam veliko mirnih, zdravih in srečnih
let.

Recept za odlično ocvirkovko nam je zaupal Jurij Maček.
Testo je običajno mlečno kvašeno. Za  nadev razstopimo ocvirke, odstranimo odvečno tekočo
maščobo in jo nadomestimo z razstopljenim maslom ali kislo smetano, ki ga premažemo po testu.
Potresemo z ocvirki in na drobno narezanim porom, ki da ocvirkovki res poseben okus. Nato sledi
klasičen postopek pečenja. Pečeno premažemo z maslom.  Dober tek!

ŠPORTNI MOZAIK
PRIJATELJSKO SREČANJE KEGLJAČEV Z DU JESENICE
Besedilo in fotografija Ivan Hafner

Tradicionalno prijateljsko srečanje kegljačev je bilo
tokrat na Jesenicah, in sicer v sredo, 13. novembra
2013.
V ženski ekipi so nastopale Slavka Plestenjak,
Zdenka Gaber, Marija Tolar in Smiljana Oblak, za
moško ekipo pa so kegljali Tine Uršič, Franc Žontar,
Peter Mravlja in Vlado Podviz.
Če smo bili doslej vajeni, da s kegljači DU Jesenic

Obe ekipi z organizatorji

nismo imeli večjih težav, je bilo tokrat drugače.
Ob skromnih rezultatih na obeh straneh je
bilo stanje po treh parih kegljačev in kegljačic
Mi o sebi - marec 2014

po dvobojih sicer izenačeno  3:3, vendar so
po skupnem seštevku Jeseničani vodili kar
za 76 kegljev. V zadnjih dvojicah sta metala
Vlado Podviz in Smiljana Oblak ter pričela loviti
velik zaostanek. Le nekaj metov pred koncem so
Jeseničani še vodili, a na koncu smo jih prehiteli.
Smiljana je s 507 podrtimi keglji do keglja
natančno izničila zaostanek, Vlado pa je za 4 keglje
premagal izkušenega Zorana Krejiča in tako je
naša ekipa zmagala za 4 keglje. Končni rezultat je
bil tako  3789:3785 podrtih kegljev. V dvobojih so
zmagali naši kegljači 5:3, skupno pa 7:3 .
Rezultati so bili nasploh skromni, predvsem pa
povsem protislovni.
Naš odlični kegljač Nano je bil najslabši, naš zadnji
po rezultatih Tine Uršič pa od vseh najboljši, saj je
podrl 531 kegljev. Najboljši od Jeseničanov je bil
sveže upokojeni  Marjan Žebre. Še do včeraj kegljač
prve ekipe  KK Jesenic je zmogel borih 509 podrtih
kegljev, a je bil vseeno le najboljši v svoji ekipi.
Več kot štiriurno druženje je bilo zelo prijetno,
saj so nas bogato pogostili. Izmenjali smo si tako
kegljaške izkušnje kot tudi tiste o zdravju in dobrem
počutju.
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ŠPORTNI MOZAIK
KEGLJAŠKI MOZAIK
Ivan Hafner

Kegljaško življenje v Škofji Loki je bilo decembra
2013 ter januarja in februarja 2014 zelo bogato in
pestro.
Tekmovanj so se udeležili tudi naši kegljači, le da
zaradi varčevanja tokrat v manjšem številu.
Poglejmo si pregled pomembnejših tekmovanj.
Tekmovanje za POKAL LOKA, ki je ima 16-letno
tradicijo, je bilo letos še posebno zanimivo.
Tako je v kategoriji žensk rekreativk tekmovalo 19
kegljačic. Naše kegljačice so osvojile prvo in tretje
mesto. Smiljana Oblak je zmagala s 528 podrtimi

mi je prišel v roke rezultat dvoboja Hrvaške z
selekcijo ostalega sveta, ki je bil konec decembra
2013 v Zagrebu. Selekcija ostalega sveta je tesno
zmagala, a seštevek 6-članske selekcije sveta je bil
3673 podrtih kegljev, seštevek šesterice na Pokalu
Loka pa kar 3899 podrtih kegljev. Neverjetno.
Športna zveza Škofja Loka je takoj po novem letu
2014 organizirala TURNIR NAKLJUČNO IZŽREBANIH
DVOJIC v enotni kategoriji. Število je bilo omejeno
na 28 kegljačev ali kegljačic.
Naša odlična kegljačica Smiljana Oblak je dobila

Foto: M. Mihelič

Nov, naravnost fantastičen
rekord kegljišča Poden je
dosegel Uroš Stoklas, sicer
slovenski reprezentant, ki
tekmuje v tujini.
Podrl je 696 kegljev.

Navijanje, komentiranje...

keglji, Zdenka Gaber pa je s 512 keglji osvojila
bron. Med 46 moškimi rekreativnimi kegljači je
bil naš najboljši Vlado Podviz, ki je s 545 podrtimi
keglji osvojil šesto mesto. Jože Avguštin je moral za
deseto mesto podreti 540 kegljev.
Kategorija registriranih kegljačic tekmovalk je bila
številčno in po doseženih rezultatih skromna, zato
pa je bila številna kategorija moških tekmovalcev.
Metala sta kar 102 kegljača iz večine slovenskih
prvoligašev. Nastopili so tudi hrvaški tekmovalci in
mnogi, ki si kegljaški kruh služijo v tujini.
Temu primerni so bili tudi doseženi rezultati.
Nov, naravnost fantastičen rekord kegljišča Poden je
dosegel Uroš Stoklas, sicer slovenski reprezentant,
ki tekmuje v tujini. Podrl je 696 kegljev, kar je na
meji možnega. Odličen tretji je bil domačin Slavc
Hudolin. Nasploh so bili rezultati odlični. Slučajno
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za sokegljača Damirja Rističa. Prav onadva sta
zmagala, skupaj sta podrla 1126 kegljev, od tega
Damir 604 in Smiljana 522 kegljev.
TRADICIONALNA PRIJATELJSKA DVOBOJA z DU
Jesenice in z OOZ Škofja Loka sta bila novembra in
januarja in sta opisana  v posebnem prispevku. Do
konca februarja 2014 se bomo pomerili še z ekipo
DU Selške doline, kateri smo lani ob najtesnejšem
možnem porazu predali prehodni pokal.
Letos ima naše DU v enotni  MEDOBČINSKI LIGI,
ki  poteka že tretji mesec, le tri ekipe, lani jih je
bilo pet, in sicer dve moški in eno žensko.  Vse tri
se izvrstno borijo. O končnih rezultatih te lige in o
rezultatih posamičnega medobčinskega prvenstva,
ki bo konec februarja 2014, bomo poročali v
naslednji številki.
Mi o sebi - marec 2014

ŠPORTNI MOZAIK
DRUŽIMO SE TUDI OB BALINANJU
Leto 2013 je že mimo, a tudi ob koncu leta smo še
vedno balinale.
17. decembra smo tekmovale na medobčinskem
prvenstvu za ženske na balinišču na Trati, ki ga je
organizirala Športna zveza Škofja Loka. Naše štiri
ekipe dvojice so zasedle od 2. do 5. mesta.  Na
drugo mesto se je uvrstila dvojica Oblak-Ažbe, na
tretje mesto Prezelj-Košir, na četrto mesto ZaletelMandić in na peto Mihelič-Stanonik.
Tako kot lani, smo tudi letos organizirale turnir
naključnih dvojic za vse naše članice. Sodelovalo
je 5 parov in ker nas je bilo le 9, smo si sposodile
enega moškega. Navijali sta tudi Majda Bernard in
Slavka Stanonik, ki se nam na igrišču nista pridružili
zaradi birgel.
Zmagali sta Ivanka Prezelj in Smiljana Oblak, drugi
sta bili Minka Ažbe in Anica Košir, tretja pa Urška
Bizjak s sposojenim Francetom Prezljem. Druženje  
smo nadaljevale Pr` Starman z razglasitvijo
rezultatov in malico. Ivan Hafner je kot vedno

Foto: S. Oblak

Smiljana Oblak

Tončka Dolinar, Vera Hartman in Franc Prezelj

sodeloval kot sodnik, delili pa smo kolajne iz
medenjakov, za vse sodelujoče pa novoletna
darilca.

KEGLJAČI PREMAGALI OBRTNO ZBORNICO ŠKOFJA LOKA IN PONOVNO
PREJELI PREHODNI POKAL
15. januarja 2014 je potekal tradicionalni prijateljski
dvoboj z loškimi obrtniki za prehodni pokal.
Dogovorili smo se, da se pomerimo s številčnejšima
ekipama. V vsaki desetčlanski ekipi sta nastopili dve
kegljačici in osem kegljačev.
Lani oz. v prejšnji sezoni smo morali prehodni pokal
predati ekipi OOZ, zato smo dvoboj vzeli zelo resno,
še posebej, ker smo nastopili z oslabljeno ekipo.
V dolgem, napetem in zagrizenem dvoboju smo
uspeli zmagati. Naši kegljači so v desetih dvobojih
zmagali šestkrat. Točke za zmage so osvojili Zdenka
Gaber, Roman Selan, Lojze Homan, Ljubo Podpečan,
Franc Žontar in Smiljana Oblak, ki je tudi dosegla
najboljši rezultat dvoboja, saj je podrla 559 kegljev.
Naša najboljša tekmovalca Vlado Podviz in Peter
Mravlja nista bila posebej razpoložena. Vsi naši
tekmovalci so kljub temu dosegli solidne rezultate,
skupaj so podrli 5105 kegljev, obrtniki pa 4988
kegljev.
Tako smo zmagali z rezultatom 8:4 in znova osvojili
prehodni pokal, ki ga je vodja kegljačev obrtnikov
Bojan Buden izročil našemu predsedniku Miru Duiću.
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Prejeli spet pokal. Od vseh je bila najboljša
Smiljana Oblak

Foto: M. Mihelič

Ivan Hafner

Ob pet ur trajajočem dvoboju je potekalo živahno
in glasno navijanje ter druženje. Manjkalo ni ne
pršuta, ne sladkarij in ne rujnega vinca. Vse so
prispevali kegljači obeh ekip sami, največ obrtniki.
K uspehu so pripomogli tudi številni naši kegljači in
podporniki, ki so spodbujali nastopajoče.
Skupaj smo preživeli prijetno in uspešno popoldne.
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ŠPORTNI MOZAIK
OB ZAKLJUČKU 33. ŠPORTNO REKREACIJSKIH IGER
VSE PRIZNANJE NAŠEMU DRUŠTVU
Ivan Hafner

Foto: Osebni arhiv

Na zaključni prireditvi  33. ŠRI, ki je bila 20. februarja
2014 v organizaciji občine Gorenja vas - Poljane
in to v gostišču Jager, so bili podeljeni pokali za
skupne zmagovalce iger.
Pokale in priznanja so podeljevali župan Milan
Čadež, predsednik Športne zveze Blaž Pipp in
direktor  ZZŠ Škofja Loka Aleš Murn.
Naj spomnim, da so bile te igre, nekoč delavske,
nato sindikalne, kasneje medobčinske in sedaj
športno-rekreacijske, najmnožičnejše igre na
Loškem. Sedaj so namenjene najširšemu krogu
udeležencev, ki jih je še vedno veliko, čeprav manj
kot pred leti.
V moški konkurenci je leta 2013 nastopalo 39 ekip
velikih in malih podjetij ter različnih asociacij,
društev in združenj naše upravne enote, torej vseh
štirih občin. Nastopali so v 21 panogah.
V ženski konkurenci je v 14 panogah nastopalo 21
ekip.

Prehodni pokal za skupno zmago

Naše društvo v tem tekmovanju nastopa skoraj četrt
stoletja oz. odkar poleg  podjetij in ustanov  lahko
nastopajo tudi društva in združenja.
Naši uspehi so vsako leto večji, tako da nam je leta
2011 uspelo prvič osvojiti skupni prehodni pokal.
Leta 2013 smo bili prvič najboljši v konkurenci
ženskih in moških ekip in tako smo osvojili
prehodni pokal za skupno zmago.
V ženski konkurenci so naše ekipe zbrale 487 točk
in tako zmagale pred ekipo Območne obrtne
zbornice, ki je imela 275 točk. V moški konkurenci so
naše ekipe zbrale 811 točk in zmagale pred ekipo
Zavod-šole (566 točk).
Tako smo prehodni pokal osvojili kar z 1298 točkami
pred ekipami Zavod-šole, ki so zbrale 808 točk.
K temu so še posebej prispevali dobra organizacija
celotne športne dejavnosti v društvu, številna
udeležba, prizadevanja naših vodij odborov ter
navdušenost naših športnic in športnikov.
Vsem, ki ste se trudili in vneto zastopali naše
društvo, se najlepše zahvaljujem.
Verjamem, da takšne uspehe lahko dosegamo tudi
v prihodnje, če nas le ne bodo zaustavile finančne
težave.
Po končanih podelitvah je sledilo še prijetno
druženje in pogovor o pobudah, kako
ponovno povečati udeležbo na tekmovanjih, saj
vzdušje po ustanovah in podjetjih v tem kriznem
času vsekakor ni spodbudno.
Nekateri so naše društvo postavljali za zgled, da je
članstvo mogoče animirati in aktivirati tudi v času
krize.

OPRAVIČILO
V glasilu št 26. se je zgodila pomota. Na strani 23 smo kolesarja BRANETA KORENČIČA (v zeleni kolesarski
obleki) zamenjali za LOJZETA OBLAKA, za kar se obema opravičujemo.
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GREMO NA POT
PROGRAM IZLETOV, LETOVANJ IN PRIREDITEV 2014
DATUM  
26. 3.
28. 3.
4. do 6. 4.
16. 4.
22. 4.
7. 5.
12. do19. 6.  
28. 6.
2. 7.
9. 7.
16. 7.
23. 7.
30. 7.
6. 8.
13. 8.
20. 8.
27. 8.
sept.
10. 9.
17. 9.
sept/okt.
okt.
8. 10.
14. 11.

RELACIJA
Hotel Delfin Izola
Zbor članov
Boromejski otoki (prijave feb.)
Topolšica
Jedrska elektrarna Krško
Mala Nedelja
Letovanje na morju (prijave jan.)
Piknik DU (sobota)
Debeli rtič
Debeli rtič
Debeli rtič
Debeli rtič
Debeli rtič
Debeli rtič
Debeli rtič
Debeli rtič
Debeli rtič
Terme Fojnica-BiH  (prijave maja)
Topolšica
Pliberk-Avstrija
Trgatev–obiranje grozdja
Beograd-Srbija (prijave sept.)
Mala Nedelja
Martinovanje (petek)

VRSTA DOGODKA
kopalni izlet
seja DU
turistični izlet
kopalni izlet
turistični izlet
kopalni izlet
letovanje
družabno srečanje
kopalni izlet
kopalni izlet  
kopalni izlet
kopalni izlet
kopalni izlet
kopalni izlet
kopalni izlet
kopalni izlet
kopalni izlet
letovanje
kopalni izlet
turistični izlet
aktivni izlet
turistični izlet
kopalni izlet
družabni izlet

Foto: Z. Ramovš

Obiski gledaliških predstav bodo objavljeni sproti.
Srečanje upokojencev Gorenjske bo v četrtek, 4. septembra 2014.
Prijave z obveznimi vplačili do zapolnitve prostih mest v avtobusu sprejema Danica Celestina ob sredah in
petkih med 8. in 11. uro v pisarni DU.  Informacije lahko dobite na  telefon   040 857 273.

Opozorilo
Prijave bomo upoštevali z dnem vplačila!
Posamezni izleti in prireditve bodo objavljeni na oglasnih deskah društva.
Pridržujemo si pravico do sprememb, odpovedi ali dopolnitev terminov posameznih
izletov in akcij.
Planinski in pohodni izleti bodo prilagojeni vremenskim razmeram.
Vseh izletov in prireditev v društvu se udeležujete na lastno odgovornost.
Mi o sebi - marec 2014
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GREMO NA POT
VESELI POHODNIKI V LETU 2014
Datum
10. marec

Planiran pohod
LIMBARSKA GORA 773 m s Trojan 589 m deloma po cesti, deloma po stezi.
Hoje je 3 – 4 ure  krožno.
7. april  
DEBENEC 560 m nad Mirensko dolino na Dolenjskem
3 ure hoje v glavnem med vinogradi
12. maj
RAVNE 700 m nad Želinom. Izhodišče je Zakriž 600 m – Ravne – Želin
Vzpon je 100 m, sestop je 400 m, hoje je 3 ure krožno.
9. junij
M. in V. TRAVNIK koča 1548 m – KOČA NA LOKI pod Raduho 1534 m, valovito po
planinah in gozdovih. Izhodišče je na cca 1200 m, 4 ure hoje krožno.
7. julij
KAŠNA PLANINA 1435 m, nad prelazom Črnivec, po prijetno vzpenjajoči poti, čez planino do
pastirske koče. Izhodišče je na 902m, VR je cca 533m, 3 – 4 ure hoje  krožno.
11. avgust   PLANINA KOT 1190 m v REZIJI, v Italiji
Izhodišče je vasica Korito 641m, VR je 430 m,  3 – 4 ure hoje.
8. september ŠIJA 1808 m, z žičnico na Vogel
Izhodišče je na 1535 m, iz zgornje postaje žičnice, VR je 273m. Hoje je 3 – 4 ure.
6. oktober
JERUZALEM– krajinski park Jeruzalemsko-Ormoških goric
Izhodišče na 220 m, nad Ormožem do Jeruzalema, med vinogradi. Hoje je 3 – 4 ure  krožno.
20. oktober PLANINA POCKET 1312 m nad KANALSKO dolino v Italiji
Izhodišče je na Pl. Pocket, čez planine med macesni. Vzpona je 2x 200 m, 3 – 4 ure hoje.
10. november UGRIZOVA PLANINA 1589 m nad dolino BODENTAL v Avstriji
Izhodišče je na 1010 m, 3 ure hoje.
1. december Pot v NEZNANO
Ture bodo izpeljane tako, da jih bo lahko vsak, ki se bo odločil, prehodil, brez nevarnosti za preveliko vročino
in sonce poleti.  HOJA in DOBRA DRUŽBA JE NAŠA POT,  NAŠE ZLATO SONCE, ki dela čudeže.
Preizkusite in ne boste razočarani. Informacije in prijave sprejema Dragica Gartner na številko tel. 041 607 483

PLANINSKI IZLETI V LETU 2014
13. 3.
27. 3.
10. 4.
24. 4.
8. 5.
22. 5.
5. 6.
19. 6.
3. 7.
17. 7.
31. 7.

Kojnik – Golič
Po sledeh soške fronte
Kočevje - Mestni vrh
Haloške gorice
Otliško okno
Smrekovec
Ajdna - Valvazorjev dom
Virnikov Grintavec
Završnica – Srednji vrh
Brežniške peči
Velebit (2 dni)

   vodi Dragica
   vodi Slavko
   vodi Dragica
   vodi Dragica
   vodi Slavica
   vodi Slavica
   vodi Nežka
   vodi Nežka
   vodi Slavica
   vodi Slavica
   vodi Dragica

14. 8.
28. 8.
11. 9.
25. 9.
9. 10.
11. 10.
23. 10.
6. 11.
20. 11.
4. 12.

Višarje - Kamniti lovec                 vodi Nežka
Kota 13 – 13
   
vodi Slavica
Zermola
    
vodi Dragica
Pikovo – Splavarjenje    
vodi Slavica
Mali Pal
   
vodi Dragica
Urekov pohod
  
vodi Nežka
Slivnica – Rakov Škocjan
vodi Nežka
Selo Setiče
vodi Dragica
Lubnik
vodijo vodnice
Zaključni izlet v neznano
N+S+D+M

Informacije in prijave sprejemata Nežka Trampuš na telefonsko številko 041 225 226 ali Martina Eržen na
številko 041 831 064.
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POHODI NEŽKINIH KORENIN
PO POTI SLOVENSKEGA TOLARJA
Marinka Berčič

ponosni. Davnega leta 1992 so natisnili prve tolarje,
denar, ki smo ga uspeli zadržati do 1. januarja 2007,
ko ga je zamenjal evro.
Lepe, ne preveč naporne triurne krožne poti se je
udeležilo preko sto petdeset ljubiteljev
narave iz Slovenije in s Hrvaške. Po kratkem
pozdravnem govoru župana občine Kozje pri
obeležju smo skupaj zapeli še Zdravljico. Da je Veliki
vrh pravo mesto za spominsko
obeležje TOLARJU, dokazujejo
tudi bližnje najdbe rimskih novcev
sestercev.
V krajih, kjer je postavljeno obeležje
v poklon tolarju, še vedno cenijo
vrednote, kot sta človeška dobrota
in radodarnost. Tudi to je danes še
mogoče, saj so nas krajani že ob
prihodu na domačijo Ivka Godlerja,
predsednika PD Brežice, na Osredku
pričakali s pestro izbiro okusnega
peciva, ki je nastalo izpod rok
pridnih domačink, »kuhančkom«
in čajem, ob povratku pa s klobaso,
kislim zeljem ter domačim vinom.
Na takte harmonike so nekateri
planinci tudi zaplesali.
Vsi,  povečini planinci, so delali
prostovoljno. Vzdušje je bilo čudovito, saj nas
je družila dobra volja in želja po rekreaciji. Ne
verjamete? Pridružite se nam in se prepričajte.
Radi obujamo spomine na prijetne trenutke.

Kolona pohodnikov

Vsak mesec od januarja do decembra zagnane
organizatorke društva vabijo planinke in planince
oz. vse, ki jim hoja pomeni pomemben del
aktivnega življenja, da se jim pridružijo na različnih
pohodih in vzponih v gore. Izberete lahko sebi
primerno.
Že zjutraj nasmejani obrazi Slavice Laznik, Nežke
Trampuš in Martine Eržen, ki so nas pozdravili
ob prihodu na avtobus, so nam vlili optimizma,
da bomo skupaj izpeljali pohod ob ne preveč
obetavnem vremenu. Večji del poti nas je spremljala
megla, Brežice pa so nas pričakale v soncu. Nekateri
planinci so se tega pohoda udeležili že tretjič, drugi
pa smo bili novinci, polni lepih pričakovanj po
pripovedovanju drugih.
Vsakoletni sobotni pohod v začetku januarja
na Veliki vrh, ki leži na 701 m nadmorske višine
v pogorju Orlice na južnem robu Kozjanskega,
je posvečen slovenskemu tolarju, edinemu
slovenskemu denarju, na katerega smo še sedaj
Mi o sebi - marec 2014
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Foto: M. Berčič

Želela sem združiti nekaj novega in zanimivega s
koristnim.  Po veselem, a napornem decembru sem
potrebovala malo rekreacije. Gibanje v naravi na
svežem zraku vsakemu izboljša počutje.
Ob prebiranju programa planinske sekcije za leto
2014 v zanimivi decembrski številki glasila
MI O SEBI  me je pritegnilo vabilo za pohod v
začetku januarja.

Spomenik je zdaj nadgrajen s ploščo v obliki
kovanca in verzi o tolarju.
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VESELI POHODNIKI
Ciril Pleško

Foto: D. Gartner

Rubriko o pohodništvu pripravlja in ureja Dragica Gartner, tokrat pa je to nalogo opravil najstarejši
moški pohodnik Ciril Pleško, ki šteje že več kot 80 let. V spodnjem članku je strnil nekaj vtisov iz
lanskega leta o izredno številčni skupini, kar kaže na veliko željo po gibanju v zdravem okolju, v naravi
med hribi in gozdovi.
Zavedamo se, da za svoje zdravje in dobro počutje
potrpljenja z nami.
lahko največ naredimo sami zase, kar poudarja tudi
Ob koncu sezone sem kot najstarejši moški
naša vodnica Dragica Gartner. Njene organizacijske
pohodnik v skupini od Jane Bešter prejel lep
sposobnosti visoko cenimo, če pa pri tem potrebuje izdelek, klekljan samostoječ encijan na zeleni
pomoč, ji radi pomagata Nika in Jana.
podlagi v srebrnem okvirčku, zraven pa še lepo
Večkrat med krajšimi postanki
gerbero. Oboje je nekaj časa stalo
zadoni tudi ubrana pesem
na mizici v dnevni sobi, potem pa
skupine naših deklet, ki
je moja draga oboje prestavila na
pojejo tako lepo, da še ptice
mojo nočno omarico. Čez nekaj
utihnejo in nam tako dvigajo
časa je gerbera ovenela, jaz pa tudi.
veselo razpoloženje. Če nas
Zapisal sem tudi nekaj podatkov
kdaj zasrbijo pete, za ples
o naših pohodih leta 2013.
s harmoniko in baritonom
13. maj: število udeležencev 63.
poskrbita zakonca Valerija
Vožnja do Ruta 671 m, nato hoja
in Jože Dolenec, po domače
po cesti do odcepa za Rodico,
Martenkov, ki rad ob rojstnih
prečenje proti vasici Stržišče 756 m
dnevih pohodnikov zrecitira
ter po cesti približno 5 km v dolino
tole pesem:
do Suhe Južne.
20. maj: 46 pohodnikov. Start v
Ciril Pleško po šestih urah hoje
Gorjah, hoja na Jesenico 701 m, čez
     Znam, da imaš rođendan,
praznuje 81. rojstni dan.
preval na vrh Ravni 825 m, Zakojca.
a nemam ništa, da ti dam,
Pri
Flandru
dobra
malica in ogled domačije Franceta
inače imam jednu prase,
Bevka. Tu so se pred hišo oglasile naše pevke, nato
ali toga čuvam zase.
spust po makadamski cesti v Hudajužno 380 m.
Med hojo se tudi veliko pogovarjamo in če
8. julij: 61 veselih pohodnikov, hoja čez Spodnjo in
znaš prisluhniti nežnemu spolu, izveš marsikaj
Zgornjo Dolgo njivo na vrh Plešivca 1801 m. Vrhovi
koristnega. Recimo o vrtnarjenju in kuhanju ter
Košute so bili v oblakih, nazaj grede ob koči na Sp.
tudi o tem, kdaj je katera nazadnje vtikala (vezalke
Dolgi njivi pa smo imeli prijeten počitek, kjer smo
v čevlje). Včasih me zamika, da bi si zapisal kakšen
poskrbeli za primerno rehidracijo in malico.
recept in ga skušal uporabiti, a  takoj pomislim, kdo
23. sept.: 70 pohodnikov. Iz Ribnice do Sv. Ane 932
bi si upal pojesti mojo hrano.
m smo prehodili 443 m višinske razlike. Po počitku
Opažam tudi neko razliko v tekočinskem režimu
pri cerkvi smo šli še do Sten Sv. Ane 963 m in nazaj
med ženskami in moškimi. Ženske imajo več
do avtobusa. Malica v Maršičih – Rigelj, pri Ortneku.
opravka z odvajanjem odpadnih tekočin, moški pa
želimo čim prej nadoknadili manjkajočo tekočino s
Tudi jaz se iskreno zahvaljujem vsem prijateljem
svežim dotokom. No, takšni pač smo. Na poteh naša
in pobudnikom, ki ste mi pripravili nepozabna  
vodnica kdaj sreča muco, takrat pa imamo vsi dovolj
presenečenja ob mojem rojstnem dnevu in mi
časa, da pojemo še zadnji sendvič iz nahrbtnika.
nepozabno polepšali dneve, ki so trajali več kot
Pozna jesen je bila v znamenju praznovanja
en mesec. Spomini na te dni me bodo greli v srcu
Dragičinih okroglih 60 let. Večkrat nas je bogato
vse do konca dni. Zahvaljujem se tudi vsem, ki ste
pogostila in zaradi stroškov, bi ji socialno lahko
uživali z mano in popestrili te čudovite dogodke,
malo dvignilo pokojnino, a tega filma verjetno
za katere se splača živeti.
ne bo videla. Našo Dragico odlikuje pristna srčna
Še na mnoga pohodniška in uživaška druženja!
dobrota in tolikšno razumevanje  vseh težav, da
       Dragica Gartner
nazadnje pozabi še nase.
Vsi ji še enkrat želimo zdravja za naprej in seveda
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ŽIVLJENJE NA SPODNJEM TRGU
ZDAJ SMO OPTIMISTI
Maruša Mohorič

Zgodilo se je decembra 2013. Prebivalci škofjeloškega Spodnjega trga, bolj znanega kot Lontrg, so se
razveselili in si oddahnili. Končno se bo nadaljevalo delo, luč v tunelu je zagorela. Zidovi njihovih hiš se
ne bodo več tresli, omet ne bo odpadal, bolj mirno bodo spali. Štiridesetletna saga o Poljanski obvoznici
se bo zaključila, saj je bila odločitev o tem na državni ravni sprejeta tik pred novoletnimi prazniki.
Ko sem odšla na fakulteto v Ljubljano, sem hodila
Za pogovor o življenju na Lontrgu v prejšnjih
peš na traško železniško postajo. Moji dve hčeri sta
in zdajšnjih časih ter občutkih po novici o
se igrali na vrtu za hišo in potrebovali sta le malo
nadaljevanju gradnje obvoznice sem prosila gospo
nadzora, da sta šli v šolo ali trgovino. Danes pa
Janko Primožič Tavčar, domačinko, ki tam živi od
komaj prideš čez cesto. Promet se je zelo povečal v
rojstva, delovno mesto pa ima kar v domači hiši, saj
letih, ko so odpirali rudnik urana v Žirovskem vrhu.
je lastnica Lekarne-Mesto 37.
Takrat smo bili prebivalci precej zaskrbljeni, saj smo
vedeli, da cisterne vozijo kislino. Povečevalo se je
število osebnih vozil, saj so se izboljšale avtobusne
povezave s kraji v Poljanski dolini in gradila naselja.
Promet se danes začne ob četrti uri zjutraj in malce
umiri šele po deseti uri zvečer. Zdaj vemo, da se
bodo razmere v bližnji prihodnosti spremenile.«

Janka Primožič Tavčar v svoji lekarni
na Spodnjem trgu

Foto: Osebni arhiv

Štiridesetletna saga o Poljanski
obvoznici se bo zaključila,
saj je bila odločitev o tem na
državni ravni sprejeta tik pred
novoletnimi prazniki.

»Primožiči smo na Lontrgu od leta 1892. Otroci smo
se igrali na cesti, saj takrat motoriziranega prometa
ni bilo veliko. Spominjam se konjskih vpreg in tudi
njihovih fig, ki so jih starši pobirali za gnojenje
na vrtu. Lahko smo se sankali po Grabnu in tudi
s Kranclja si se lahko prisankal do doma. Ljudje
so sneg zmetali s streh na cesto, ga naložili na
vozove in ga s konji odpeljali v Soro. Zdaj pa delavci
komunale zrinejo sneg pod naša okna in vrata, na
katerih se vidijo posledice soli. Včasih so bile hiše
odprte, saj nihče ni zaklepal vrat. Vsaka druga hiša
je bila obrtniška, tukaj so bili krojači, čevljarji in
gostilne. Seveda pa je občasno pripeljal avtobus in
redki avtomobili. Ko sem hodila v zadnjo gimnazijo,
je sošolec že imel avto in nas je kdaj peljal v mesto.
Mi o sebi - marec 2014

V zadnjih letih so se domačini nekajkrat zbrali na
protestih in skušali opozoriti na svoje stiske, a niso
uspeli. Zakaj se niso bolj odločno uprli, ko je bilo v
državnih vrečah več denarja in so nekateri župani
uspešno licitirali za svoje ceste?
»Saj smo se organizirali in zaprli cesto ter opozarjali
na različne načine. Gre za državno cesto, a občinski
možje očitno niso imeli pravih podpornikov. Lani
pa smo se bolje organizirali in nekajkrat protestirali,
tako da smo v skupinah hodili čez prehode za
pešce. Pogledat nas je prišel tudi župan. Imeli smo
veliko podporo Ločanov in razumevanje večine
voznikov, ki se vsak dan vozijo v nepretrganih
kolonah po Spodnjem trgu. Zdaj bomo lastniki
hiš na tem področju lahko razmišljali o urejanju
zunanjosti hiš in obnavljanju oken, vrat in fasad.
Pričakujemo boljšo kakovost življenja in menim, da
si jo zaslužimo.«
Seveda si jo zaslužite, prebivalci Loke se veselimo
z vami in vsemi dnevnimi migranti, ki jim bo
prihranjeno počasno premikanje v koloni na delo,
v šolo ali le po opravkih.
Zahvaljujem se gospe Janki, da je bila pripravljena
deliti svoje spomine in misli z bralci glasila Mi o sebi.
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PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE
KAKO USPEŠNI SMO BILI V LETU 2013?
Koordinatorica Nežka Fojkar
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najpogosteje zagotavljajo svojci. Prosti čas večina
anketiranih preživlja v domačem okolju, kjer jim
vrtnarjenje ter pogosti stiki z otroki in bližnjimi
pomenijo prijetno sprostitev ter socialno varnost.

Foto: Z. Ramovš

Program STAREJŠI ZA STAREJŠE temelji na
prostovoljnem delu, natančneje na obiskih
na domovih oseb, starejših od 69 let. Ko prvič
obiščemo novo osebo, izpolnimo anketo z
osnovnimi podatki iz poglavij kakovost bivanja,
potreba po pomoči, osebno počutje, druženje in
prosti čas, predlog za ponoven obisk, vaš predlog,
pripombe in želje ter soglasje obiskane osebe
za vodenje evidence in dogovor o občasnem
ponovnem obiskovanju. Leta 2013 je v programu
aktivno sodelovalo  30  prostovoljcev.                                              
Leta 2013 nam je občina Škofja Loka prvič
posredovala podatke iz centralnega registra
prebivalstva o vseh občanih, starejših od 69 let.
Takšnih občanov je kar 3103 oziroma dobrih 13 %
prebivalcev naše občine. Ker smo podatke pridobili
šele pred kratkim, smo doslej lahko obiskali le del
teh oseb, seveda pa z delom nadaljujemo, saj je naš
cilj potrkati na vrata vseh starejših oseb.
Prostovoljci so od začetka izvajanja programa
na domovih obiskali že 1556 starejših oseb. Leta
2013 smo na novo obiskali 163 oseb, poleg tega
pa opravili še 767 ponovnih obiskov. Nekateri
prostovoljci so starejšim poleg obiskov nudili tudi
enostavne oblike pomoči. Takšnih primerov je bilo
330, največkrat so bila to druženja (156), dostava
hrane iz trgovine (96) in pomoči pri hišnih opravilih
(51). Kar nekaj je bilo tudi prevozov, spremstva pri
raznih opravkih, sprehodov s starejšimi in druge
pomoči.
Rezultati anket kažejo, da je kakovost bivanja pri
doslej obiskanih osebah še kar dobra. Večina jih živi
v lastnem stanovanju ali hiši, saj ima stanovanje v
najemu manj kot 20 % obiskanih.  Stanovanja so
tudi ogrevana ter primerno opremljena z vodo in
sanitarijami. Veliko starejših si je svoje nepremičnine
pridobilo s trdim delom v mladosti, sedaj pa z
velikim strahom čakajo na nepremičninski davek.
Večina  obiskanih oseb  živi v paru z zakoncem,
ali partnerjem ter z otroki in vnuki. Tistih, ki živijo
sami v hiši ali stanovanju, pa je kar 383. To je najbolj
ranljiva skupina, ki najpogosteje potrebuje dodatno
pomoč.
Za samostojnost je pomemben dejavnik osebno
počutje. Ankete kažejo, da se počuti povsem
zdravega le 282 oseb, ki so praviloma mlajši
upokojenci, z leti pa se osebno počutje slabša,
zato potreba po dodatni pomoči hitro narašča in jo

Žal pa te možnosti nimajo vsi, saj ugotavljamo, da je
kar 320 starejših oseb bolj ali manj osamljenih.
Na vprašanje, kaj bi starejši želeli, da bi občina zanje
še organizirala, vedno pogosteje odgovarjajo, da bi
želeli dobiti dnevni center za osebe s spominskimi
motnjami, na drugem mestu pa center dnevnih
aktivnosti starejših. Poleg tega jih je strah, da bodo
ukinjene manjše trgovinice za preskrbo v naseljih,
ker se v večjih trgovskih centrih težko znajdejo,
saj so za mnoge preobsežni in oddaljeni.  Želijo si
tudi dokončanja škofjeloške obvoznice, urejenih
sprehajališč in klopic za vmesni počitek ter bazen za
rekreacijo.
Program Starejši za starejše je primer dobre prakse,
s katerim naše društvo zagotavlja varnost starejšim
osebam, jim omogoča nova znanstva in prijateljstva
ter  kakovostnejše življenje, obogateno s socialno
bližino. Temelj našega dela je prostovoljstvo in z
njim bomo nadaljevali.
Če želite pomagati sočloveku, se počutiti
koristnega, pridobiti nova znanja in izkušnje ter
izpolniti svoj prosti čas s koristnim delom, nas
pokličite na telefon 041 717 210, nam pišite na
elektronski naslov nezkafojkar@gmail.com ali se
oglasite osebno v tajništvu društva. Dobrodošli so
vsi novi prostovoljci.
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OBISK IZ BOSNE
OBISK IZ BOSNE

Besedilo in fotografije Zlata Ramovš
»Odkar redno hodim v Reumal, še nisem bila bolna,« pravi Cveta Škopelja.
Konec januarja smo v prostorih društva ponovno gostili obiskovalce, natančneje delegacijo zdravilišča
Centra za medicinsko rehabilitacijo Reumal iz starodavne bosanske Fojnice, ki ga mnogi naši člani že
dobro poznajo. Zadnja tri leta je namreč tudi naše društvo organiziralo letovanja v tem priznanem
bosanskem zdravilišču z vrelcem radioaktivne mineralne vode, s katero uspešno zdravijo svoje
obiskovalce in bolnike že od konca 19. stoletja.
interesentov omogočijo cenovno zelo ugodno
Organizatorici srečanja sta bili Božena Kos,
preventivno in rehabilitacijsko zdraviliško letovanje.
predsednica komisije za turizem iz Zveze društev
Škopeljeva je zato na srečanje povabila predsednike
upokojencev Slovenije, ter naša tajnica Cveta
oz. poverjenike za turizem pri gorenjskih DU, ki
Škopelja v vlogi predsednice komisije za turizem
se zanimajo za tako obliko sodelovanja. Povabilu
pri Pokrajinski zvezi društev upokojencev
so se odzvala društva upokojencev Žabnica, Žiri,
Gorenjske regije. Namen srečanja je bil seznaniti
Sovodenj in Železniki ter predstavniki ZDUS.
gorenjska društva z dobrimi izkušnjami slovenskih
Predstavnikov drugih gorenjskih društev žal ni bilo.     
upokojencev, ki obiskujejo to zdravilišče.
Organizatorice so želele omogočiti tudi manjšim
društvom gorenjskih upokojencev, da z
medsebojnimi sodelovanji DU čim večjemu številu

V imenu komisije za turizem pri PZDU Gorenjske je
obiskovalce pozdravila Cveta Škopelja, predsednik
Miro Duić pa je predstavil delovanje našega društva.

PZDU Gorenjske sta zastopala predsednik Janez
Sušnik (na sredini) in podpredsednik
Vlado Todorović (levo).
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Predstavniki Reumala, voditeljica marketinga Mersida
Bureković, direktor dr. Elvedin Kapo in primarij
dr. Sakib Serhatlija so obiskovalcem podrobno
predstavili njihovo ugodno zdraviliško in turistično
ponudbo. O svojih odličnih izkušnjah in vtisih so
spregovorili tudi udeleženci, ki so ponudbo zdravilišča
uporabljali že večkrat in jo toplo priporočajo.

Naše društvo letošnji obisk zdravilišča Fojnica
načrtuje septembra, predstavniki Reumala so za
upokojence napovedali tudi ugodno ponudbo za
mesec julij. Plačati bo mogoče v več obrokih.
Več informacij o zdravilišču, ugodni ponudbi in
cenah storitev lahko dobite, če v računalniški
brskalnik Najdi si vtipkate Reumal Fojnica ali
pokličete v naše tajništvo. Če vas ponudba zanima,
spremljajte naša obvestila v glasilu, e-novicah in na
oglasnih deskah.
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OBISK IZ BOSNE
nadaljevanje s prejšnje strani

Naša kulturna mediatorka, sicer vodja Univerze
za tretje življenjsko obdobje Borjana Koželj, je
obiskovalce popeljala po zasneženem starem mestu.

V vlogi prevajalke se je odlično izkazala prostovoljka
Nevenka Mandić Orehek.

KORISTNE INFORMACIJE
Cveta Škopelja

PREDVIDENE FINANČNE OBVEZNOSTI ZA LETO 2014
Prispevek za društveno članarino in vzajemno samopomoč (VS) že šesto leto od leta 2009 ostaja enak in
velja od 1. januarja do 31. decembra za tekoče leto. Poravnati ga je potrebno najkasneje do 30. junija.
Društvena letna članarina
10,00 €
Vpisnina z izkaznico za nove člane DU
  2,00 €
Prispevek za Sklad vzajemne samopomoči
- posmrtnina (neobvezno)
(v sklad se lahko včlanijo člani do 70. leta starosti)   10,00 €
Izplačilo posmrtnine
235,00 €
SKLAD VZAJEMNE SAMOPOMOČI
Vzajemna samopomoč je prostovoljna solidarna
skupnost članov, ustanovljena z namenom, da se
ob smrti izplača posmrtnina. Deluje kot sklad in
jo ureja Pravilnik vzajemne samopomoči. Letni
prispevek in višino posmrtnine vsako leto določi
upravni odbor ZDUS.
V vzajemno samopomoč se lahko vključijo člani
društev upokojencev do dopolnjenega 70. leta
starosti. Posameznemu članu pravica do izplačila
posmrtnine pripada po preteku čakalne dobe, ki je
odvisna od starosti člana ob vpisu. Če član društva
upokojencev preneha biti član, ne more biti več član
samopomoči in nima pravice do vračila vplačanih
prispevkov.
Pomembno je, da so člani ob vstopu seznanjeni s
pogojem, da mora biti članarina poravnana vsako
leto nepretrgoma in da po enem letu neplačila
članstvo preneha.
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Posmrtnina se lahko izplača najpozneje v enem letu
po smrti člana samopomoči. Če po preteku enega
leta niso bila predložena dokazila o smrti, pravica
do posmrtnine preneha.
SLOVO OD UMRLIH ČLANOV
Svojce, ki želijo, da umrlega člana na zadnji poti
pospremimo s praporom, prosimo, da nam to
sporočijo najmanj 24 ur pred pogrebom. Od
vseh umrlih članic in članov se bomo poslovili na
pogrebu z društvenim praporom. Žalna zastava
bo na sedežu društva razobešena na dan pogreba
in en dan pred tem. Svojce umrlega prosimo, da
o dogodku obvestijo praporščaka, poverjenika ali
tajništvo DU.
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KORISTNE INFORMACIJE
MERITVE IN SVETOVANJA
Meritve krvnega tlaka, količine holesterola in
sladkorja v krvi ter zdravstveno svetovanje bodo
potekali vsako drugo sredo v mesecu od 8. do 10.
ure, razen julija in avgusta. Priporočamo, da pridete
tešči, saj bodo meritve le tako pravilne. Čeprav
te usluge prostovoljke članice našega društva
in društva Rdečega križa opravljajo brezplačno,
je potrebno plačati testne lističe za holesterol in
sladkor. Te dejavnosti so na voljo vsem starejšim
občanom v občini Škofja Loka ne glede na to, ali so
člani društva ali ne.  

VABILO NA PIKNIK

VABILO NA ZBOR ČLANOV
Obveščamo vas, da bo redni letni Zbor članov DU
Škofja Loka v petek, 28. marca 2014, ob 15. 30 v
večnamenskem prostoru Osnovne šole Škofja Loka–
Mesto.

Zbor članov Društva upokojencev marca 2013

Z veseljem vas vabimo na tradicionalno družabno
srečanje s piknikom, ki bo v soboto, 28. junija 2014,
v popoldanskem času na balinišču Balinarskega
športnega društva v Frankovem naselju. Želimo, da
bi preživeli prijetno popoldne ob dobri hrani, pijači
in glasbi ter združeni med sebi enakimi.

VODSTVO
Predsednik DU Miro Duić, tel. 040 226-648
Podpredsednica/računovodkinja DU Milica Habjan, tel. 040 292 647
Tajnica/namestnica predsednika DU Cveta Škopelja, tel. 040 226 667
VODJE POSAMEZNIH DEJAVNOSTI DU
Vodja Univerze za tretje življenjsko obdobje Borjana Koželj, tel. 040 292 646
Vodja športa in rekreacije Ivan Hafner, tel. 041 971 271
Vodja MePZ Vrelec Martin Bizjak, tel. 040 161 243
Vodja sekcije za organ. izletov in srečanj DU Cveta Škopelja, tel. 040 226 667
Vodja planinske sekcije Nežka Trampuš, tel. 041 225 226
Vodja pohodniške sekcije Dragica Gartner, tel. 041 607 483
Vodja Marinkine knjižnice Marija Draškovič, tel. 051371 052
Vodja odbora za razstave Zlata Ramovš, tel. 041 971 327
Vodja sekcije  za socialo Nežka Fojkar, tel. 041 717 210
Odgovorna urednica glasila Mi o sebi Jelka Mlakar, tel. 031 640 162
Odgovorna urednica e-novic Borjana Koželj, tel. 040 292 646
Praporščak Hinko Groboljšek, tel. 051/380 724
Mi o sebi - marec 2014
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PONOVOLETNO SREČANJE
UTRINKI S PONOVOLETNEGA SREČANJA DU ŠKOFJA LOKA
Besedilo in fotografije Martin Bizjak

Upokojenci smo vedno v časovni stiski in tako nam je staro leto neopazno spolzelo v leto 2014.
Preskoka smo se zavedli šele v petek, 17. januarja, in sklenili to primerno proslaviti.
V deževnem januarskem večeru smo se v restavraciji Kompliment posedli za mize in se prepustili
ponovoletnemu vzdušju. Ansambel Lubnik s simpatično pevko se je že ogreval in obetali so se živahni
plesni ritmi in dobra glasba, ki je pregnala mrakobne deževne občutke.

Ansambel Lubnik s pevko

Srečanje je odprl »šef protokola« Rudi Zadnik,
ki nam je v eni sapi zaželel vse dobro ne samo
v letu 2014, ampak tudi 2015, 2016, 2017 in še
mnogo drugih. Dodal je še čim več prejetih izplačil
pokojnine, nadaljevanje uspehov pri ljubezni v
dvoje in podobne želje, ki jih običajno izrečemo
upokojencem.

Mladi v ritmu
Plesni pari so bili mešani ali tudi enake sestave, saj
hladna statistika kaže na večje število upokojenk v
populaciji.

Različni plesni pari

Rudi Zadnik začenja ponovoletno srečanje.

Po ne predolgem govoru se je na plesišče podalo
mlado in manj mlado, ki jih je glasba že dodobra
ogrela.
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Srečanje je bilo dobro obiskano. Dvorana je
bila polno zasedena, vsi smo bili zadovoljni s
postrežbo in hrano. Nagovor predsednika Duića
občinstvu ni pokvaril dobre volje, četudi je poleg
uspehov iz leta 2013 omenil še skromnejše
financiranje dejavnosti sekcij DU, kot je bilo lani,
ko tudi ni bilo prav izdatno. Nismo pa preslišali
dobrih želja, v katerih je bilo zaznati veliko
optimizma za naprej.
Mi o sebi - marec 2014

◄
Predsednik DU Miro Duić
je uspel obveznosti kratko
zamenjati za plesno seanso.

►

Za planinske podvige na
Križno goro si je prislužil
priznanje, pohvalo in
kolajno.

Omizje v prijetnem klepetu

Plesni pari so bili
mešani ali tudi
enake sestave, saj
hladna statistika
kaže na večje
število upokojenk v
populaciji.

◄
Glasba je požela nemalo odobravanja.
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Podelitev nagrade najstarejši
udeleženki tega srečanja
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FOTO GALERIJA - arhiv DU

1. Študijski krožek v letu 2004-2005 Varovanje zdravja pod vodstvom Toneta Koširja dr. med.
2. Na prvi ekskurziji leta 2005 je vodja Borjana Koželj tedanji predsednici DU Mani Veble Grum
podelila prvo člansko izkaznico naše univerze za tretje življenjsko obdobje.

3. Zaključek prvega študijskega leta smo leta 2005 proslavili z domačimi dobrotami.
4. Druženje ob prvi obletnici ustanovitve univerze - december 2005
5. Univerza je že kmalu po začetku delovanja svoje aktivnosti predstavljala na priložnostnih

10 let

razstavah.

6. Izobraževanje prostovoljnih kulturnih mediatorjev leta 2008
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