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UVODNIK
NI STAROSTI V BREZDELJU
Jelka Mlakar

Med starejšimi so najbolj zdravi in čili tisti, ki želijo vsak
dan doživeti in se naučiti nekaj novega. Danes se ljudje
staramo drugače kot nekoč in lahko pričakujemo, da
bomo živeli dlje in se starali zdravi, čili ter v dobri psihični
in telesni kondiciji. Dokaz za to smo kar mi, člani DU
Škofja Loka. Ne verjamete? Če boste prebrali poročilo
predsednika DU Mira Duića o delu društva v preteklem
letu, se boste o tem zagotovo prepričali. Od 2256 članov,
med katerimi je polovica žensk, je v prostovoljno delo
vključenih 119 članov, med njimi je 30 prostovoljcev, ki
aktivno sodelujejo v projektu Starejši za starejše. V okviru
projekta popisujejo in obiskujejo starejše od 69 let, poleg
druženja pa jim nudijo tudi enostavne oblike pomoči, kot
so dostava hrane iz trgovine, pomoč pri hišnih opravilih,
spremstvo pri raznih opravkih in drugo.
Leta 2013 je bilo športno aktivnih 357 članov, posebej
bogata je bila rekreativna dejavnost, kot so pohodi,
izleti in letovanja. Posebno poglavje je univerza za tretje
življenjsko obdobje, ki je lansko leto obeležila deset
uspešnih let delovanja. Poleg možnosti izobraževanja v
študijskih krožkih smo članom nudili brezplačno izposojo
knjig v Marinkini knjižnici, pripravili več odmevnih razstav,
se štirikrat letno predstavili v glasilu Mi o sebi in drugo.
Vseh teh aktivnosti ne bi mogli izpeljati brez
prostovoljnega dela, ki nas bodri in plemeniti. Veliko
delamo za svojo dušo, še več pa za članstvo v društvu. V
zahvalo za delo je bilo nedavno na letnem zboru članstva
podeljenih več plaket in pisnih priznanj.
Po vsem, kar ste prebrali, lahko verjamete, da se v DU
Škofja Loka zares ne staramo v brezdelju.

POLEPŠAJMO DAN DRUG DRUGEMU IN
VESELO PRAZNUJMO OBČINSKI PRAZNIK.
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ZBOR ČLANOV DU - REPORTAŽA
Martin Bizjak

Foto: M. Bizjak

povečalo, vendar so želje omejene s finančnimi
sredstvi. Večje članstvo bi pripomoglo k pestrejši
dejavnosti DU.«
Predsednik je posebej izpostavil vlogo

Delovno predsedstvo Cveta Škopelja, Julija Jenko,
Rudi Zadnik in Edo Erzetič

prostovoljstva in projekt Starejši za starejše.
Finančno poročilo DU in finančna konstrukcija
v bodoče kažeta, da brez dodatnih prispevkov
članov posameznih sekcij vseh dejavnosti ne bo
mogoče vzdrževati na željenem nivoju.
Univerza za tretje življenjsko obdobje
pridobiva sredstva na razpisih in s
plačilom izobraževalnih tečajev, njena
dejavnost pa temelji na prostovoljnem
delu organizatorjev iz DU, zaradi česar
stalno deluje Marinkina knjižnica z bogato
zbirko knjig, galerija Hodnik, vrstijo pa se
raznovrstni tečaji uporabnih in koristnih
znanj kakor tudi veščin za popestritev
prostega časa. Manj je predvsem športnih
in kulturnih dejavnosti, pri katerih morajo
za izvedbo prireditev člani sekcij opraviti
veliko prostovoljnega dela in dodatno
finančno prispevati. Nadzorni odbor je
opomnil predvsem športnike in pevski zbor Vrelec
na njihov nezavidljiv finančni položaj. Predsednik
športne sekcije društva DU je poudaril številčnost
raznih športnih sekcij in množičnost njihovega
članstva, predvsem pa omenil rezultate tekmovanj,
ki so pogosto primerljivi z državnimi merili. Tudi
dejavnost pevskih zborov je nepridobitna. Financira
se le z donacijami in sponzorskimi sredstvi, čeprav
oba zbora, Vrelec in pevska skupina Mavrica,
sodelujeta na prireditvah DU in v širšem družbenem
okolju tako na kulturnih in družbenih prireditvah,
na komemoracijah, pri organizaciji lastnih
koncertov in na gostovanjih doma in drugod, kakor
tudi na revijah pevskih zborov.
Foto: Z. Ramovš

Foto: M. Bizjak

Zbor članov našega društva je potekal 28. marca
2014 v prijetnem okolju večnamenskega prostora
OŠ Škofja
Loka-Mesto.
Zborovanje je
odprl predsednik
društva Miro
Duić in pozdravil
vse udeležence
in goste, med
katerimi so bili
župan Miha
Ješe, predsednik
PZDU Gorenjske
Janez Sušnik,
predstavnica
Ljudske univerze
Miro Duić podaja poročilo.
Škofja Loka Tanja
Avman in prejemniki priznanj DU Škofja Loka.
Svečanemu začetku zbora je MePZ Vrelec namenil
tri slovenske pesmi, potem je delovno predsedstvo
zavzelo svoja mesta. Sledila so poročila o delu

Polni dvorani je zapel MePZ Vrelec.

DU Škofja Loka. Predsednik Miro Duić je najprej
spregovoril o številu upokojencev, ki so včlanjeni v
društvo, in jih je bilo ob koncu lanskega leta 2256.
Podatek ni spodbuden, kajti število članov še zdaleč
ne obsega celotne populacije upokojencev loške
občine. Predsednik se je vprašal, če morda društvo
nima dovolj široke ponudbe dejavnosti, ki bi
zanimale večji krog upokojencev ali gre morda le za
letni znesek članarine 10 EUR in društvo za nekatere
ne nudi dovolj zanimivih dejavnosti. »Prepričan
sem,« je dodal, »da v društvu vsak lahko najde
svoj košček zadovoljstva, saj ima pestre športne,
rekreacijske in kulturno-izobraževalne programe.
Prizadevamo si, da bi se število dejavnosti še
Mi o sebi - junij 2014
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Foto: N. Mandić Orehek

zasluženo priznanje.
Predsednik
pokrajinske zveze
DU Janez Sušnik
je povedal precej
pohvalnih besed o
društvu kot enem
najbolj dejavnih
na gorenjskem
območju in poudaril,
naj za odgovorna
Predsednik PZDU Janez
mesta v družbenem
Sušnik
življenju regije člani
društva podprejo tiste, ki so že dosedaj izkazali z
veliko dela za blaginjo ljudi s svojega področja in si
jo prizadevajo izboljšati.
Sledila je podelitev priznanj za posebne zasluge in
dosežke pri delu v DU Škofja Loka. Podeljenih je bilo

Nastop pevske skupine Mavrica

veliko število priznanj, od velikih in malih plaket do
pisnih priznanj in pisnih zahval.
Na koncu je nastopila še pevska skupina Mavrica,
njihovim pesmim pa so lahko pritegnili tudi
ostali udeleženci občnega zbora. Po koncu zbora
je razpoloženje na pogostitvi vseh prisotnih
vzdrževala še dobra kapljica.

Foto: Z. Ramovš

Foto: Z. Ramovš

Zbor je pozdravil župan Miha Ješe, ki je pohvalno
ocenil dejavnost DU v svoji občini in izrazil ponos,
da je to društvo eno
od najbolj dejavnih.
Kljub neobetajočemu
finančnemu stanju
sredstev, namenjenih
za to dejavnost,
je s spodbudnimi
besedami podprl
načrte DU Škofja
Loka za bodoče delo.
Za svojo dosedanjo
Župan mag. Miha Ješe
podporo društvu
mu je bilo podeljeno

Foto: Z. Ramovš

nadaljevanje s prejšnje strani:

Udeleženci zbora so si ogledali zbirko bankovcev
zbiratelja Ljuba Podpečana in dražgoške kruhke,
ki so jih pod vodstvom Sonje Dolinar izdelale naše
članice.

Kdor živi v spominu drugih,
ni mrtev, je samo oddaljen.

V SPOMIN
KATJA GALOF
1947 - 2014
Po težki bolezni je umrla naša prijateljica, sodelavka, občinska svetnica Katja
Galof.
V spominu nam bo ostala zaradi prijaznosti in pripravljenosti pomagati. V naši Marinkini knjižnici smo
preživljali lepe skupne trenutke. Zadnja leta je zelo rada oblikovala glino in podarjala izdelke prijateljem in
svojcem. Rada se je tudi udeleževala treningov in tekmovanj v kegljanju in streljanju z zračno puško.
Pogrešali te bomo.
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Marija Draškovič
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PREDSEDNIK Z VAMI
Martin Bizjak

Foto: N. Mandić Orehek

Na zboru članov DU Škofja Loka je predsednik DU Miro Duić podal poročilo o delu društva, v katerem
pa seveda ni njegovih osebnih stališč, pričakovanj in želja. Te sem povzel v živem pogovoru z njim v
delovni atmosferi njegove pisarne.
različnih akcijah in projektih
Miro je predsednik našega DU že
sodeluje več kot 80 prostovoljk.
več let. Njegov mandat se izteče
Prireditve, izleti in potovanja po
drugo leto (2007 - 2015). V tem
upokojencem dostopnih cenah naj bi
času je spoznal vse manj vidne
še naprej nudili možnosti za aktivno
in prikrite odtenke društvenega
preživljanje prostega časa. Vse bolj
življenja te skupnosti, ki šteje
so obiskana ponovoletna srečanja,
okrog 2300 članov. Gre za množico
pikniki in izleti za prostovoljce
posameznikov z individualnimi
društva, organiziramo razne kopalne
potrebami in željami, a hkrati tudi
izlete, obiske prireditev v drugih
dokaj homogen organizem, ki
krajih, kot so martinovanje, trgatev,
ga predsednik dobro pozna ne
srečanja prostovoljcev Gorenjske,
samo iz poročil, ampak zato, ker se
udeležuje večine njegovih družabnih dogodkov.
enodnevne avtobusne in planinske izlete.
Najprej sva se pogovarjala o društvu nasploh.
Tudi v bodoče bo društvo organiziralo kakšno
Glede na populacijo upokojencev v naši občini
večdnevno potovanje v tujino po ugodnih cenah,
bi bilo lahko število članov DU večje in meni, da
čeprav se ga bo večina članov zmogla udeležiti
upokojenci premalo poznajo dejavnosti sekcij
le redkokdaj. A takšno potovanje je pogosto tudi
in možnosti, da si popestrijo življenje. Tudi letna
izreden družabni dogodek. Letovanja na morju so
članarina v znesku 10 EUR je že šesto leto enaka.
bila izbrana v splošno zadovoljstvo vseh, ogledali
Društvo stroške svojih številnih dejavnosti pokriva
smo si zanimivosti in imeli rekreacijo z vodeno
tudi s članarino in prihodki od dejavnosti. Tako
telovadbo, igrami in zabavo.
si bo v številnih sekcijah društva lahko še naprej
skoraj vsak, ki še v tretjem življenjskem obdobju želi
..namen društva ni ustvarjati
ostati aktiven, našel dejavnost po svoji meri. Zaradi
dobiček, ampak imeti vzdržno
gospodarske krize je število članov sicer nekoliko
financiranje, ne da bi zmanjševali
upadlo, vendar društvo števila dejavnosti ne krči.
njegove dejavnosti.
Brez predanega prostovoljnega dela večine članov
in njihovih finančnih prispevkov marsičesa ne bi
Izobraževanje in ustvarjalnost v tretjem
bilo mogoče izvesti. Če bi imeli več članov, bi bilo
življenjskem obdobju že deset let izvaja Univerza
delovanje društva boljše in cenejše.
za tretje življenjsko obdobje s študijskimi krožki in
Ko je pogovor nanesel na finančne zmožnosti
delavnicami za pridobitev različnih uporabnih znanj
društva, so pogumni načrti za nadaljnje delo trčili
in veščin, kot so tečaji prve pomoči, delavnice nege
ob meje realnih možnosti. Občinski proračun
na domu in oživljanja ponesrečencev, računalniško
kljub razumevanju župana Mihe Ješeta za
opismenjevanje, pa tudi za slikanje, fotografija in
potrebe društva ne uspe zagotoviti več sredstev
kreativno pisanje. Deluje tudi Marinkina knjižnica,
tudi za sekcije, ki dosegajo odmevne rezultate
v galeriji Hodnik so pogoste razstave izdelkov in
in dosežke v državnem merilu. Kljub temu je
veščin članov društva ali absolventov tečajev. Tudi
predsednik optimist, saj se nekako že najde
glasilo društva Mi o sebi bo še izhajalo. Kvaliteta bo
kompromis med željami in možnostmi. Vsekakor
ostala enaka, zmanjšal pa se bo morda le obseg in
je ponosen na doseženi nivo društva, ki se uvršča
število številk na leto.
med najboljše na svojem področju. Poudarja, da
Ob koncu pogovora je predsednik Miro Duić izrazil
namen društva ni ustvarjati dobiček, ampak imeti
prepričanje, da se bo z načrtovanimi prihodki in
vzdržno financiranje, ne da bi zmanjševali njegove
ob skrajni racionalizaciji stroškov ter ob že sedaj
dejavnosti. Tako je zastavil tudi finančni načrt za
zavidljivi stopnji angažiranosti in inventivnosti
leto 2014, v katerem predvideva nekoliko višje
članov DU, zastavljene dejavnosti sekcij DU lahko
stroške, a tudi nekaj več prihodka od dejavnosti.
izvajalo brez dodatne finančne obremenitve njenih
Socialna dejavnost je že in bo tudi v bodoče
članov.
pomembno področje društva, na katerem v
Mi o sebi - junij 2014
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PREJEMNIKI PRIZNANJ
LETNI ZBOR ČLANSTVA JE PRILOŽNOST, DA SE ZAHVALIMO ZASLUŽNIM
ČLANOM, KI SO S SVOJIM PROSTOVOLJNIM DELOM PRIPOMOGLI K USPEHOM IN
UGLEDU DRUŠTVA. LETOS SMO PODELILI DVE VELIKI IN ENAJST MALIH PLAKET,
DVANAJST PISNIH PRIZNANJ IN DVE PISNI ZAHVALI.

BORJANA KOŽELJ – VELIKA PLAKETA
Nevenka Mandić Orehek

Predstaviti Borjano našim bralcem? Saj jo vsi poznajo!
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glino zahteva veliko potrpljenja in natančnosti. Zelo
se trudi biti natančna, kar pa ji velikokrat ne uspe,
ker se ji vedno mudi.
Borjana je pobudnica delovanja
kulturnih mediatorjev v Loškem
muzeju, Marinkine knjižnice,
galerije Hodnik, pobudnica in
urednica elektronskih novic, skrbi
za prijave na različne razpise.
Je dobitnica več priznanj, med
katerimi je tudi Srebrni grb občine
Škofja Loka za leto 2011.
Vendar Borjana ni samo
prostovoljka v našem društvu,
je žena, mama, hči, sestra,
prijateljica. Dolgo je skrbela za
tasta, ki je ostal sam doma na
Jesenicah. Marsikdaj je bilo treba spustiti vse iz rok
in se odpeljati k njemu. Še pred enim tednom je
bila zadnjič pri mami, ki je prebivala v domu v Ilirski
Bistrici. Njeno pozornost in skrb potrebuje družina,
hiša, vrt.
Prijatelji in sodelavci jo poznamo tudi kot
ustanoviteljico in predsednico Društva AS, ki ga je
ustanovila z namenom pomagati odraslim osebam
z motnjami avtističnega spektra, natančneje
aspergerjevim sindromom. Dolgo je trajalo, da je
njen sin dobil končno diagnozo motnje avtističnega
spektra z aspergerjevim sindromom. Pri nas ni
dobro poskrbljeno niti za otroke z avtizmom, kaj
šele za odrasle. Borjana, ki se zaveda, da ne bo
vedno mogla biti s svojim sinom, je poiskala mame
s podobnimi težavami. Skupina si je nadela ime
Vox alia in je zelo delavna. Že 4 leta izdaja spletni
časopis Vox alia, ki je dosegljiv na spletnem naslovu
http://drustvo-as.si/voxalia/
Drugi april je svetovni dan avtizma, ko se spomnimo
vseh oseb z avtizmom oz. oseb z motnjami
avtističnega spektra. Borjana je na tem področju
zelo aktivna. Lahko smo jo slišali na radiu KoperCapodistria in v oddaji Med štirimi stenami na
prvem programu nacionalnega radia. Za trenutek
Foto: Z. Ramovš

Borjana Koželj je profesorica geografije, ki se je po
upokojitvi posvetila neformalnemu izobraževanju
svojih vrstnikov in starejših.
V obrazložitvi za Veliko plaketo
je zapisano: »Borjana Koželj
je zaslužna, da naša Univerza
za tretje življenjsko obdobje
uspešno uresničuje naloge s
področja izobraževanja starejših
in prostovoljstva ter tako
postaja aktiven del slovenske
mreže izobraževanja odraslih,
kar dokazujejo tudi številna
priznanja, ki smo jih že dobili.
Najnovejše je častno priznanje,
ki ga je naša univerza prejela ob
30. letnici Slovenske univerze
za tretje življenjsko obdobje. Med 46 univerzami je
priznanje prejelo le devet članic.«
Kaj vse Borjana počne?
Na lastno pobudo ali na pobudo članov univerze
organizira nove krožke, poišče mentorje, poskrbi
za prostor, kjer se bo dejavnost izvajala in skrbi za
obveščanje o novostih. Organizira Čaj ob petih,
vodi vsakoletno strokovno ekskurzijo in drugo. Ob
različnih priložnostih nas pocrklja s sveže pečenim
pecivom. »Saj je to hitro narejeno,« odgovori na
naše presenečene poglede. »Pa tudi zelo dobro,«
dodamo.
Pregledala sem arhiv glasila Mi o sebi in ugotovila,
da se njeno ime pojavlja ves čas. Je članica
uredniškega odbora in redna novinarka. V naših
krožkih se izobražuje tudi sama, čeprav ne toliko,
kot bi si želela. Žal ji je, da ji zmanjkuje časa za delo
kulturnega mediatorja v muzeju.
Edini krožek, za katerega si še vzame čas, je glina.
Če zaradi drugih obveznosti katero srečanje izpusti,
se potem doma potrudi, da izgubljeno nadomesti.
Ima že lepo zbirko izdelkov, kot so vaze, krožnički,
sklede, skodele in svečniki. Marsikaj podari,
vendar je zelo kritična in marsikaj ostane doma.
Obdelovanje gline je konjiček, ki jo sprošča. Delo z
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smo jo slišali in videli tudi v oddaji Tednik televizije
Ljubljana.
Pri učenju fotografije se je priključila skupini Vox
alia. Na dan, ko sva se pogovarjali, sem ji sledila na
Jeprco, ko je šla fotografirat na temo zelena barva.

In kaj bi nam Borjana sama povedala o svojem delu?
Uživa v delu, ki ga opravlja, predvsem zato, ker ima
okoli sebi ljudi, ki so pripravljeni z njo delati. Skupaj
se veselimo, ker doslej je uspelo vse, česar smo se
lotili skupaj.

NEŽKA TRAMPUŠ – VELIKA PLAKETA
Julija Jenko

Foto: N. Mandić Orehek

Na zboru članov DU Škofja Loka je Nežka Trampuš za dvajsetletno vodenje planinske sekcije prejela
zasluženo veliko plaketo. Je aktivna upokojenka in vsestranska športnica. Še v času službe v Gorenjski
predilnici je organizirala tekmovanja in sama tekmovala v različnih športnih panogah. Ko se je leta
1992 včlanila v naše društvo, je še naprej tekmovala v kegljanju, plavanju, odbojki, teku na smučeh in v
veleslalomu. Društvu je prispevala že veliko medalj in pokalov.
Na pobudo Julije Jenko, ki
Slavnik. Od leta 2001 udeleženci
je takrat pri društvu vodila
na vse izlete odidejo z avtobusom,
šport, in Kati Šegula, ki je
večkrat pa jih mora peljati še
strastna hribolazka, je Nežka
kombi. Pohodi, ki so načrtovani
leta 1994 prevzela planinsko
vsako leto, so tudi dobro
sekcijo. V društvu so že
organizirani, saj se Nežka za vsak
prej organizirali planinsko
pohod dobro pripravi. Če poti
kolesarske izlete, ki jih je
ne pozna, gre pred pohodom s
vodil predsednik Janez
prijateljicami planinkami ali pa
Liechtenecker. Nežka se
tudi sama na ogled ture. Dolgo
dobro spominja, da je na
časa so planinci nosili malico
začetku svojega vodenja
in pijačo s seboj v nahrbtniku,
planinske sekcije nagovarjala
v zadnjem času so malice
upokojene prijateljice in
organizirane. Stroški za prevoz in
upokojene sodelavke, da
malico niso visoki in planinci so
bi se vpisali v društvo in
zadovoljni, kljub temu da morajo
skupaj hodili na organizirane
za vsak izlet prispevati pol evra v
planinske izlete. Tako so se
blagajno društva.
prvega izleta udeležili štirje
Nežka od leta 1995 skrbno beleži
vse podatke o številu udeleženih planincev, smeri
pohodniki, drugega sedem, prvo leto jih je bilo
pohodov in stroškov. Tako množičnih pohodov
največ šestnajst. Prvi pohodi so jih vodili na bližnje
nima nobeno društvo upokojencev na Gorenjskem,
okoliške hribe Lubnik, Križno goro, Osolnik in Sv.
kar priznava tudi Planinsko društvo Škofja Loka. Ne
Ožbolt, kamor so lahko odpešačili izpred stavbe
gre samo za pohode po hribih, ampak veliko več,
društva upokojencev, kjer so se zbirali. Do začetne
prijateljsko druženje vseh, ki ljubijo gore in naravo
točke so se odpeljali tudi z osebnimi avtomobili
nasploh. Nežka je prijetna vodnica in marsikdo hodi
in rednimi avtobusi. Za naslednji pohod so se
na pohode tudi zato, ker zna izbirati zanimive poti
največkrat domenili kar na izletu. Tako je Nežka še
ter poskrbeti za varnost in dobro voljo. Pridobila
lahko hodila v hribe s sekcijo DU Kranj in planinci
je tudi licenco A pri Planinski zvezi Slovenije. Za
Iskre in Besnice. Na teh poteh je dobila tudi navdih
ohranjanje kondicije pa hodi še k telovadbi, rada pa
za nadaljnje pohode, ki jih je pripravila za naše
člane. Ker se je število planincev iz leta v leto večalo tudi plava.
Ponosna je na vrsto priznanj. Tako je leta 2003
in je bilo na pohodih že tudi več kot osemdeset
prejela bronasti častni znak Planinske zveze
udeležencev, je bilo nujno pripraviti letni načrt.
Slovenije, leta 2006 malo plaketo ZDUS, leta 2007
Spominja se še nekaterih podrobnosti. Leta 1997
pa bronasto plaketo Športne zveze Škofja Loka in
je organizirala prvi avtobus za 34 planincev, ki
malo plaketo DU Škofja Loka.
jih je odpeljal do Razdrtega, od koder so odšli na
Nežki že nekaj časa nagaja zdravje, zato je
Nanos. Leta 1998 se je 32 planincev odpravilo na
Mi o sebi - junij 2014
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nadaljevanje s prejšnje strani
poskrbela, da ji pri organizaciji pohodov že nekaj
let vestno pomaga Martina Eržen, kot vodnica pa
jo nadomešča Slavica Laznik. Ni se nam treba bati,
da bi pohodništvo v društvu zamrlo, saj sta ji vedno

pripravljena pomagati tudi vodnika Dragica Gartner
in Slavko Bašelj.
Vendar si želimo, draga Nežka, da bi vseeno ostala
z nami, za vsa priznanja pa ti čestitamo tako člani
društva kot tudi tvoji planinci.

MERI BOZOVIČAR – MALA PLAKETA
NAJSREČNEJŠI ČLOVEK JE TISTI, KI JE ZADOVOLJEN S TEM, KAR IMA.
Marinka Mesec

Meri Bozovičar je dolgoletna predsednica Nadzornega odbora pri DU Škofja Loka. Na Univerzi za tretje
življenjsko obdobje je v desetih letih obiskala preko 30 raznih krožkov, sodeluje pa tudi v programu
Starejši za starejše. Kot dopisnica pri glasilu Mi o sebi piše zanimive prispevke, glasilo pa tudi dostavi
članom društva na delu Partizanske ceste. Najbolj jo osrečuje delo v Loškem muzeju, kjer že štiri leta
sodeluje kot prostovoljna kulturna mediatorka.

Foto: Osebni arhiv

Tu se srečuje s tujci »povratniki iz leta 1945« iz Argentine, Kanade in
Nemčije. Vodi jih po muzeju, nato pa jim v Škoparjevi hiši pokaže staro
igro špano ali feškalco. Ta igra tujce in domačine tako prevzame, da jo
za spomin odnesejo domov. Kljub visoki starosti Meri sama ureja svoj
zelenjavni in cvetlični vrt. Na njenem vrtu se bohoti veliko drevo ginko,
za katerega verjame, da ji daje posebno energijo. Kar je doživljala v svoji
lepi mladosti, želi zapisati in podariti v trajen spomin sinovoma, osmim
vnukom in štirim pravnukom, kar že čakajo z velikim pričakovanjem.
Njeno prepričanje je, da je najsrečnejši človek tisti, ki je zadovoljen s
tem, kar ima.
V njeni skromnosti raste plemenitost.

MIRO DUIČ – MALA PLAKETA
Zlata Ramovš

Foto: M. Bizjak

Predsednik Miro Duić je prejel malo plaketo za vodenje društva upokojencev od leta 2007 dalje.
Z nami je že blizu osem let. Najprej sem ga vprašala, kako gleda na svoje vodenje društva.
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► To je skoraj druga služba, vendar ni tako intenzivna kot
prejšnja, ko sem bil direktor. V društvu sem prisoten ob uradnih
urah, popoldan pa imam manj obveznosti, zato moje delo ni
tako stresno kot prej. Obveznosti jemljem resno, saj si pri vseh
aktivnostih, ki jih društvo izvaja, ne morem privoščiti, da bi delal
slabo.
Kakšno je to delo v primerjavi s službo?
► Tu je vse bolj sproščeno, saj ni živčnosti in ni treba skrbeti
za obstanek kot v industriji. Sproščenost pa mi ne pomeni
lagodnosti, saj sem odgovoren za dobro delo društva. V službi
sem dobro poznal vseh 450 delavcev, tu pa člane društva
srečujem le občasno. Vesel sem, da imamo toliko aktivnih
prostovoljcev, ki člane povezujejo z različnimi dejavnostmi.
Delamo v slabih prostorskih pogojih. Naše delo je zaradi
obiskovalcev moteno, a zaradi pomanjkanja prostorov drugače
ne gre. Vesel pa sem, da se med sabo dobro razumemo.
Mi o sebi - junij 2014

Kdaj ti je bilo najtežje?
► Najtežje mi je bilo takrat, ko sem se odločal za
funkcijo predsednika društva. To področje mi je
bilo popolnoma neznano, imel pa sem še druge
obveznosti. Težko je bilo tudi, ko še nismo imeli
računovodstva. Zelo pa me razveselijo uspehi
društva ali posameznikov.
Ali te družina pri delu za društvo podpira?
► Družina me podpira, vendar jih ne obremenjujem
s svojimi obveznostmi. V prostem času in ob koncih

tedna se posvetim trem vnukom in domačim
opravkom.
Kje se vidiš v prihodnosti?
► Zaključujem svoj drugi mandat, zato bom moral
razmišljati o predaji vodenja dobremu namestniku.
Ne počutim se starega in ostal bom aktiven, dokler
mi bo zdravje to dopuščalo.
Najbolj sem vesel, da sem spoznal nove ljudi, med
katerimi se dobro počutim.

SONJA DOLINAR – MALA PLAKETA
Nadja Podgoršek

Sonja Dolinar je ena od ustanovnih članic pevske skupine Mavrica in njena predsednica od začetkov
leta 2009. Poleg tega vsako leto pripravi več brezplačnih delavnic ročnih spretnosti in tako svoje znanje
podarja drugim. Med drugim je učila upokojence urejati in obdelati fotografije za izdelavo foto knjige.
Že več let, skupaj z Janjo Eržen, ureja gredico pred društvom in vedno pomaga pri urejanju galerije
Hodnik. Je tudi članica odbora za razstave in dolgoletna članica nadzornega odbora društva.
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opazil. Moje prizadevanje na
delavnicah se mi vedno obrestuje.
Vsa svoja znanja in talente sem
plemenitila pri upokojencih.
Dokler sem zdrava, si želim početi
še marsikaj. Društvo mi zdaj vse to
omogoča, spoznavam nova znanja
in jih lahko prenašam naprej, če
pa nekdo to ceni, je pa pika na i.
Ko sem se naučila narediti foto
knjigo, sem tega želela naučiti še
druge. Moja zadnja knjiga ima
naslov Moje umetnine. Tu so še
foto knjige prazničnih dekoracij
in pogrinjkov ter nakita in drugih
umetnin iz gline. Dekoracije
delam iz vseh mogočih naravnih
materialov in stvari iz narave. S
potovanj prinašam spominčke
iz narave. Foto knjige so zelo
primerne za darila. Ob različnih
priložnostih sem jih podarila tudi vsem članom
svoje družine.
Zame pa je bila najlepša foto knjiga tista, v kateri je
Sonja prikazala razne namizne dekoracije za različne
praznične priložnosti. Kako lepa je miza okrašena
z lastnimi izdelki, ko za njo sedejo člani družine, na
njej pa postrežeš še okusno hrano.
Sonja, tudi v prihodnje ti želim še veliko užitkov
ob podarjanju svojega znanja drugim.
Foto: N. Mandić Orehek

Zgornji opis zaslug, za
katere je Sonja Dolinar
dobila malo plaketo
za svoje delo, se mi
je po obisku njenega
doma zazdel nekako
nepopoln. Okolica
njenega doma je videti
kot majhen arboretum.
Pri vstopu v stanovanje
sem pomislila, da
sem prišla v muzej
ali umetnostno
galerijo. Sonjini in
moževi zbirateljski
hobiji se neverjetno
dopolnjujejo in
na vsakem koščku
njunega doma je
čutiti dih domačnosti,
umetnosti in osebnega
pristopa do najmanjše potankosti. Ko mi je pokazala
vse svoje foto knjige, sem pomislila, da mi bo
zagotovo zmanjkalo prostora za opis vseh njenih
talentov.
Sonja, kaj ti pomeni mala plaketa, ki si jo prejela
od Društva upokojencev?
► Priznanje mi resnično veliko pomeni, ker je to
neka vzpodbuda. Ne delam zato, da bi priznanje
dobila, sem pa zadovoljna, da je moje delo nekdo
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MARIJA DRAŠKOVIČ – MALA PLAKETA
Marinka Mesec

Foto: N. Mandić Orehek

Marija Draškovič je prejela malo plaketo za odlično lektoriranje glasila Mi o sebi, s čimer zagotavlja,
da članke amaterskih novinark in novinarjev beremo v lepem slovenskem jeziku. Prostovoljno vodi
tudi Marinkino knjižnico, ki je urejena po knjižničarskih merilih in postaja prijeten prostor za klepet in
pogovore o knjigah.
Marija je profesorica
pisatelja, ki je tisto leto izbran za
slovenskega jezika in ima
vodilnega avtorja. Tako so bili v
strokovno bibliotekarsko
teh letih gostje Ivan Sivec, Tone
izobrazbo. Ker je v letu
Partljič, Franc Mlakar namesto
2007 Marinka Gartner
Bogdana Novaka in letos
iz Železnikov Društvu
pisateljica Karolina Kolmanič.
upokojencev Škofja Loka
Prav zaradi vsakoletnega
podarila več kot 300
druženja s pisatelji, število
knjig, je Marijino znanje
bralcev narašča. Poleg male
o strokovnem vodenju
plakete DU Škofja Loka, je Mariji
knjižnice prišlo še kako
Občina Škofja Loka kot vodji
prav. Zbirka knjig je
knjižnice februarja letos podelila
naraščala in sama si ni nikoli
PRIZNANJE za prostovoljski
predstavljala, da bodo
projekt Marinkine knjižnice
ljudje podarili toliko lepih
POD KROŠNJAMI, ki bo letos že
četrtič. Lani je Marinkina knjižnica prvič sodelovala
knjig. Še posebno je navdušena nad darovalci, ki
v Sokolskem domu, kjer je bilo v okviru občine
do knjig kažejo posebno spoštovanje in ljubezen.
organizirano branje na vrtu Sokolskega doma.
V knjižnici, ki je dobila ime po pokojni Marinki
Marijina velika želja je, da bi knjižnica dobila
Gartner, je že več kot 5500 knjig, tako strokovnih
nove prostore, opremljene z računalniki in s
knjig kot tudi priročnikov, romanov in pesniških
čitalnico knjig in revij, kjer bi se obiskovalci lahko
zbirk. Zaradi strokovne ureditve knjižnice smo se
lahko vključili v republiško bazo knjižnic COBISS. Na zadrževali dlje časa in se še bolje počutili. Za dobro
pobudo Borjane Koželj smo uvedli bralno značko za počutje bralcev pa že sedaj odlično poskrbijo
štiri prostovoljke, ki vsakemu namenijo prijazen
upokojence, ki poteka že četrto leto. Vsi, ki v enem
nasmeh, lepo besedo in tistemu, ki vstopi v
letu preberejo več kot pet knjig, dobijo priznanja.
knjižnico prvič, znajo svetovati primerne knjige.
Na podelitev priznanj vsako leto povabimo

MARINKA LOGAR –MALA PLAKETA
RADA POJEM
Jelka Mlakar

Med zelo aktivnimi člani društva je bila zadnjih deset let tudi Marinka Logar. Njeno ime je tesno
povezano z MePZ Vrelec, pri katerem poje že od vsega začetka, med leti 2005 in 2013 pa je opravljala
tudi odgovorno nalogo predsednice zbora. Še vedno je zvesta dopisnica glasila Mi o sebi, v
katerem skrbi, da stare pesmi ne gredo v pozabo, zelo tankočutno pa opisuje tudi človeške usode.
Je prostovoljka pri programu Starejši za starejše, že več let je tudi poverjenica in prostovoljka za
raznašanje našega glasila.
Predsednik zbora skrbi za organizacijske zadeve in
predstavlja pomembno povezavo med zborovodjo
in pevci.
Kakšni so tvoji spomini na to funkcijo?
► Delo je bilo odgovorno in večkrat tudi težavno.
Vse pa odtehta dejstvo, da rada pojem in da
smo bili v zboru kljub občasnim težavam vedno
prijatelji. Že leta 2009 sem v pogovoru za naše
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glasilo povedala, da me je najbolj skrbelo, ali bom
znala pravilno poskrbeti za zadovoljstvo pevcev
in zborovodkinje, za primerne pogoje za vaje,
za brezhibno izpeljavo načrtovanih nastopov in
pravilno finančno ovrednotenje naših načrtov ter
ali bomo znali pridobiti sredstva na javnih natečajih
in preko sponzorjev. Žal nekateri še vedno mislijo,
da smo za petje plačani, a temu ni tako, saj 70%
Mi o sebi - junij 2014

Foto: Z. Ramovš

stroškov krijemo pevci sami. Težavo predstavlja tudi
prostor za vaje, ki ga v društvenih prostorih nimamo,
zato gostujemo
drugod.
Članica DU si že
več let, zato imaš
zagotovo tudi
mnenje o delu
društva. Kaj bi
najprej izboljšala?
► Moja dolgoletna
želja je bila
pridobiti primerne
prostore za vaje,
zato sem bila

zelo vesela možnosti, da bi dobili dvorano v
bivših prostorih RK, kjer bi potekale pevske
vaje, poleg tega pa tudi občasne prireditve
in družabna srečanja. Sanjali smo tudi o
organizaciji plesnih vaj. Kot pa žal slišim, se
uresničitev teh načrtov že oddaljuje.
Kaj ti pomeni pisanje v naše glasilo?
► Ljudi imam rada, zato mi ni težko pisati
njihovih življenjskih zgodb. Članke vedno
pišem ponoči, ko imam posebne občutke
in besede lažje stečejo po papirju. Držim se
pravila, da novinar nikdar ne sme izkoristiti
zaupanja.
Draga Marinka, ljubezen do glasbe naj te
spremlja še mnogo let.

JELKA MLAKAR – MALA PLAKETA
NIKOLI VEČ NE BOSTE IMELI DRUGE PRILOŽNOSTI, DA NAREDITE PRVI VTIS
Maruša Mohorič

»Jelka Mlakar, dobitnica male plakete za predano in odlično urejanje glasila Mi o sebi od leta 2007 in
mentorstvo dveh krožkov o novinarstvu, na osnovi katerih sta nastali dve peturni oddaji na Radiu Sora,
ki so ju lahko poslušali v vsej Sloveniji,« je kratek povzetek obrazložitve za priznanje, ki ga je prejela.
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pripravimo nočno radijsko oddajo,
ki so jo lahko slišali poslušalci po
Sloveniji. Predstavili smo naše društvo
in njegove bogate aktivnosti, Škofjo
Loko in njene znamenitosti, staro
glasbo, usodo dvorca Visoko in še kaj.
Obujanje spominov na prva srečanja
in zaključek leta z izletom v bolnico
Franjo tik preden jo je leta 2007
odnesla katastrofalna povodenj ter
druženje na meji med Cerkljanskim
in Selško dolino, kjer se je rodilo naše
glasilo in njegovo ime, ki sporoča,
da bomo pisali o sebi, o nas in naših
aktivnostih, o naših ljudeh, je bilo
precej sentimentalno. A Jelka z
veseljem pove, da je vesela in zadovoljna, saj smo
ostali skupaj, napredovali in dosegli dobre rezultate.
Kaj ti pomeni društveno priznanje?
► Ponosna sem in hvaležna, za vse pohvale in
tudi kritike bralcev, saj večina z radovednostjo in
nestrpnostjo pričakuje vsako naslednjo številko.
Draga urednica, hvaležni in ponosni smo tudi vsi
tvoji študentje.
Foto: N. Mandić Orehek

Jelka je bila odgovorna
urednica na Radiu Žiri,
zdaj Radio Sora, saj se je iz
izobraževalnega področja
preselila v novinarsko
okolje. Po upokojitvi
je prišla v društvo kot
mentorica krožka Vzgoja
za medije v študijskem
letu 2006/07, ki smo ga
ponovili še naslednje leto,
a smo ga kmalu prekrstili
v Radijski krožek.
Kaj si pričakovala, ko si
se srečala z udeleženci
krožka?
►Želela sem, da bi se vsi udeleženci laže uveljavili
v družbi, se seznanili s sodobnim bontonom in
premagali tremo pred nastopom. Predstaviti
samega sebe in povedati nekaj bistvenih stvari
o svojem življenju ni tako enostavno, zato sem
tudi omenila, da nikoli več ne bodo imeli druge
priložnosti, da naredijo prvi vtis. Zaradi želja in
precejšnjega entuziazma ter tudi zagnanosti
smo pisali komentarje, poročila, novice in se učili
pogovarjati z ljudmi z različnih področij. To smo s
pridom izkoristili, ko se je pokazala priložnost, da
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MARUŠA MOHORIČ – MALA PLAKETA
V DOBRI DRUŽBI S KNJIGO IN VESELIMI POHODNIKI
Meri Bozovičar

Na krožku kreativnega pisanja pri Mirjani Debelak je Maruša Mohorič povedala, da si je že v osnovni
šoli želela postati novinarka. Ta želja se ji je uresničila šele po upokojitvi, ko se je vpisala v krožek na
univerzi za tretje življenjsko obdobje pri našem društvu. Sodeluje pri glasilu Mi o sebi in je postala kar
uspešna novinarka. To dokazujejo številni članki in reportaže, ki ljudem nekaj pomenijo. Menim, da je
med boljšimi novinarkami našega glasila. Sama pravi, da je vesela, ker je spoznala toliko zanimivih ljudi, o
katerih z veseljem piše in da ji je žal, ker je prostor za predstavitev posameznika včasih precej omejen.
navdušenim igralkam
igre križemkražem, pri
katerem urijo možgane
s sestavljanjem besed iz
naključno izbranih črk.
Igra jo je zelo navdušila,
zato se je udeležila
turnirja, ki so ga s
kolegicami organizirale
v Crngrobu, kamor so
prišli igralci društva
Križemkražem iz celotne
Slovenije.
Popoldne pa odide v nov
svet, v svet otroštva, saj
obišče svoja vedoželjna
in radoživa vnuka, Eneja
in Aleksa, oba športnika
in glasbenika. Starejši ji z veseljem predava o
žuželkah in vulkanih, mlajši pa ji deli nasvete za delo
z računalnikom in za obvladovanje fotoaparata.
Najbolj cenim njeno odkritost, saj pove, kar misli,
brez dlake na jeziku, kar ji kdo morda tudi zameri.
Za priznanje ji iskreno čestitam in želim še veliko
ustvarjalnosti. Maruša, uživaj vsak dan, ko se
prebudiš!
Foto: M. Bizjak

Zelo uspešna je tudi pri
zbiranju dobitkov za srečelov za
pomladanski piknik. Takrat se
uresniči pregovor: »Kdor jezika
špara, kruha strada,« saj zna na
neprisiljen način najti pravo kljuko
pri lovu za dobitke. Poleg tega pa
se zna tudi zahvaliti, saj poskrbi, da
darovalci dobijo naše glasilo.
Pregovor »Lepa beseda lepo
mesto najde« se je uresničil in
Marinkino knjižnico obogatil
za 140 knjig, ki jih je podarila
založba Modrijan. Maruša je v
pismu pohvalila njihovo prijazno
telefonsko akviziterko, obenem
pa založbo vprašala, ali bi knjige,
ki ostanejo na zalogi, podarili
Marinkini knjižnici. To se je zaključilo tako, da je
založba podarila večjo zalogo knjig, o čemer je bila
objavljena reportaža o predaji knjig v Nedeljskem
dnevniku.
Poleg branja ji zelo veliko pomeni druženje z
Veselimi pohodniki, s katerimi odkriva bolj in manj
znane slovenske kotičke.
Četrtek je njen dan v tednu. Že zjutraj se pridruži

FERDO POZVEK – MALA PLAKETA
ŠAH JE VEČ KOT ŠPORT
Ferdo Pozvek se je včlanil v društvo upokojencev,
ker je izvedel, da tam deluje šahovska sekcija.
S šahom, to čudovito igro, se je srečal že pri
krožku v osnovni šoli. »Šah je poučen za mlade in
starejše, ker z njim ohranjamo miselno kondicijo in
razgibavamo sive celice,« je odgovoril na vprašanje,
kaj mu pomeni šah.
Predsedovanje sekciji je od Jožeta Pogačnika
prevzel leta 2004, torej za druženje 13 šahistov skrbi
že deset let. Organizirajo mesečne turnirje v društvu
in se udeležujejo občinskih, regijskih in delavskih
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iger, kjer so kot
posamezniki
in ekipa precej
uspešni. Ferdo si
zelo prizadeva, da
bi se šahisti lahko
družili v večjem
prostoru, kot je
sedanja šahovska
soba. Začasno
rešitev trenutno

Foto: N. Mandić Orehek

Maruša Mohorič
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predstavlja možnost šahiranja v naši knjižnici, zato
pričakuje, da jim bo uspelo pridobiti nove člane, s
čimer bi zagotovo dosegli tudi višjo kakovost. Tako
bi lahko postali bolj konkurenčni na regijski ravni.
Ob tem omeni še žalostno dejstvo, da Škofja Loka
ne premore šahovskega kluba, razlog za to naj bi bil
finančni.
V obrazložitvi za prejem male plakete piše, da je
Ferdo dolgoletni član društvenega MePZ Vrelec,
sam pa doda, da poje že vse življenje in da je tudi
član moškega pevskega zbora LTH. Zanj je petje
hrana za dušo, enako kot knjige, ki jih ima tudi rad.
S šahiranjem krepi miselno kondicijo, za ohranjanje
psihične in fizične kondicije obiskuje gore tudi

najvišje evropske, skoraj pet tisočake je osvojil.
Letos z manjšo ekipo kolegov iz Ljubljane načrtuje
vzpon na drugo najvišjo goro v Evropi, 4643 m
visok Dufourspitze v Alpah. Po težavnosti jo lahko
primerjamo s Slovensko smerjo v severni triglavski
steni, vendar je še enkrat višja in tam je večni sneg
in led.
To je precej pogumen načrt za sedemdesetletnega,
sicer zelo vitalnega moškega. Na vprašanje,
katere dejavnosti so mu najpomembnejše, je brez
pomisleka odgovoril, da mu je najpomembnejše
petje, sledijo gore in nato šah.
Ferdo, hvala za tvoje delo in iskrene čestitke za
priznanje.

IVANKA PREZELJ – MALA PLAKETA
Nadja Podgoršek

Ivanka Prezelj je prejela malo plaketo za delo na športnem področju in vodenje strelske sekcije. Je
podpredsednica Komisije za šport in rekreacijo, poleg tega uspešno tekmuje v različnih panogah. Kot
naj športnica leta 2011 je vpisana v Zlato knjigo Društva upokojencev Škofja Loka. Tudi po njeni zaslugi
je v društvenih prostorih mnogo pokalov in priznanj.
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Na pohode sem pred leti
vsako soboto, ne glede na
vreme hodila z zborom
Lubnik. Na UTŽO že nekaj
let obiskujem slikarski
krožek pod vodstvom
Edija Severja. V skupini
smo štiri ženske in en
moški. Edi nas je začel
učiti osnov, kako držati
svinčnik, kako narediti
hitro risbo in drugo. Zdaj
pa uživamo v ustvarjanju
v akvarelnih barvah, ki so
nekaj posebnega.
Prej sem delala z akrilnimi
barvami, kar je bilo
enostavneje.
Kaj pa družinsko življenje?
► Z možem živiva v hiši v Podlubniku, kamor
sva se preselila leta 1977, hišo sva potem počasi
dodelovala. Imava tri otroke, šest vnučkov in eno
vnukinjo.
Zame so vnuki res nekaj čudovitega. Moj hobi in
potreba je tudi delo na vrtu. Iz svojih sadik sem pod
kopreno posadila že solato, kitajsko zelje, peso in
krompir. Seveda mi pri vrtnarjenju veliko pomaga
vsa družina.
Ivanka, tudi v prihodnje ti želimo veliko športnih
užitkov in predvsem zdravja, da boš še dolgo
prinašala medalje našemu društvu.
Foto: N. Podgoršek

Kaj ti pomeni podelitev male
plakete?
► Plakete sem se seveda zelo
razveselila, saj je to priznanje za
moje minulo delo na športnem
področju v našem društvu.
O tvojih športnih dosežkih
lahko beremo v vsaki številki
našega glasila, zato me
zanima več o drugih tvojih
hobijih in dejavnostih.
► Petje in šport sta šla v moji
mladosti nekako z roko v roki.
Vedno sem zelo rada pela in
to bom počela tako dolgo,
dokler mi bo dovoljeval glas.
Petje me spremlja še iz mladih
let, ko nam ga je mama doma položila v zibelko.
Pred poroko sem deset let pela v ženskem kvartetu,
ki je izhajal iz glasbene šole, kjer sem se učila solo
petja pri profesorici Dani Jarc. Pri MePZ Lubnik sem
pričela peti leta 1985 in pojem še danes, kar pomeni
skoraj 30 let.
Trenutno pomagam Ivanu Hafnerju pri organizaciji
športnih dogodkov in tudi vsega drugega
potrebnega. Kot tekmovalka sem se najprej začela
ukvarjati s streljanjem, nato z balinanjem, pozneje
pikadom in nazadnje še prstometom. V mladih letih
sem igrala še rokomet, že v osnovni šoli pa sem
igrala šah.
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ZLATA RAMOVŠ – MALA PLAKETA
V NAS SO POTENCIALI, KI JIH NE POZNAMO, DOKLER SE NE PREIZKUSIMO
IN UGOTOVIMO, KAJ ZMOREMO
Marija Draškovič

je zelo pomembno,
da obiskovalci dobijo
celostno predstavo o
delovanju društva.
Najbolj je vesela, če
razstavljajo ljudje, ki
nikoli niso mislili, da
bodo razstavljali. Take
razstave ji pomenijo
največ, meni pa, da
tudi razstavljavcem
in obiskovalcem.
Odbor za razstave je
v štirih letih pripravil
69 razstav in junija
2014 bo odprta 70. razstava. Zlata je sodelovala
pri 51 razstavah. Razstave pa pripravlja tudi izven
društva upokojencev. Ko je bil v Škofji Loki 1. festival
slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje, je
zanjo pripravila razstavo v Sokolskem domu.
Zlata je bila tudi pobudnica prenove hodnika v
galerijo. Vodila je prenovo in pomagala tudi sama.
Skupaj s prostovoljci so prostor zelo lepo uredili, da
je primeren za kulturno dejavnost.
Želimo ji še veliko ustvarjalnih let.
Foto: Osebni arhiv

Zlata je veselje do fotografiranja
nadgradila s pripravo zelo odmevnih
razstav v naši galeriji Hodnik in izven
nje. Od začetka izhajanja glasila Mi o
sebi je urednica fotografije in skrbi za
vso foto dokumentacijo, ki jo vestno in
natančno arhivira. Je pobudnica prenove
hodnika v galerijo, v kateri se naši člani
predstavljajo z različnimi dejavnostmi.
Takoj po upokojitvi se je začela ukvarjati
s fotografijo in ko se je osnoval uredniški
odbor glasila Mi o sebi, je postala urednica
fotografije. Pri svojem delu je pozorna, da
slike podpirajo zgodbe. Zaveda se, da v
glasilu najbolj pritegneta slika in naslov.
To nam potrjujejo tudi naši bralci, ki pravijo, da v
glasilu najprej pogledajo slike. Piše pa tudi članke.
»Zelo rada naredim intervju, saj tako dobim novega
znanca ali prijatelja. Pogovor pa postane še bolj
zanimiv ob starih slikah.«
Zelo zgodaj je začela skupaj s člani odbora
pripravljati razstave v sedanji galeriji Hodnik. Prva
razstava je bila še pred letom 2005. Letno pripravijo
okrog 17 razstav in pravi, da so najbolj zahtevne
tiste, ki prikazujejo delovanje preko celega leta, saj

CVETA ŠKOPELJA – MALA PLAKETA
Marija Draškovič

Foto: Osebni arhiv

Cveta Škopelja je
prišla v DU Škofja
Loka leta 2004 in v
desetih letih postala
zelo pomemben člen
verige aktivnih tvorcev
zgodbe o uspehu
našega društva.
Takoj je prevzela
mesto tajnice, članice
upravnega odbora
in vodje izletniške
sekcije. Pri delu se je izkazala, tako da je postala
namestnica predsednika društva. Vseskozi dela
tudi kot prostovoljka, poverjenica in pri programu
Starejši za starejše. Sodeluje pri našem glasilu, je
članica stanovanjske komisije DU. Že drugi mandat
je članica upravnega odbora PZDU Gorenjske.

14

Poleg tajniških opravil ima veliko dela na področju
organizacije in koordinacije izletništva. Pred
šestimi leti sta z Mirom Duićem meseca junija prvič
organizirala sedaj že tradicionalni piknik, najprej v
Crngrobu, kasneje pa v dvorani balinišča na Trati.
Prav tako sta tedaj pričela organizirati letovanja
v Dalmaciji. Vsako leto gredo drugam, najprej
so letovali na otokih, letos pa bodo v Omišu.
Izletniška sekcija deluje zelo uspešno, zato so jo
leta 2011 imenovali za članico Komisije za turizem
pri Zvezi društev upokojencev Slovenije, v letu
2013 pa za predsednico Komisije za izletništvo in
turizem pri Pokrajinski zvezi društev upokojencev
Gorenjske. Področje izletništva je zlasti z vidika
zakonodaje zelo zapleteno, zato se v komisijah
prizadevajo, da bi se spremenila zakonodaja in
da bi bile možnosti organiziranja vseh vrst izletov
ter letovanj čim bolj dostopna upokojencem. Vsi
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vemo, da standard pada, manjša društva ne zberejo
več dovolj udeležencev, zato jim Cveta pomaga z
meddruštvenim sodelovanjem in povezovanjem.
Tako je društvo pred štirimi leti začelo organizirati
letovanja v zdravilišču Fojnica v Bosni. Kadar naših
članov ni bilo dovolj, se je povezala z DU Brežice.
Kljub temu, da se je njeno delo tako razširilo,

še najde čas za aktivnosti pri Univerzi za tretje
življenjsko obdobje in za šport, saj trenira in
tekmuje v pikadu.
Želimo ji, da bi tudi v bodoče ohranila toliko
energije in da bi še dolgo pomagala našim
upokojencem.

PISNA PRIZNANJA SO PREJELI*
Slavica Laznik, Jana Bešter in Nika Križnar za
večletno udejstvovanje pri vodenju in pomoč pri
vodenju v planinski sekciji in pri Veselih pohodnikih.
Janko Demšar in Smiljana Oblak za večletno delo
in dosežene rezultate pri športnih dejavnostih
društva.
Nada Čuk, Angelca Hafner, Majda Franko in Irena
Pešelj za večletno prostovoljno delo poverjenice, za
raznašanje glasila Mi o sebi v soseskah, kjer živijo, in
za sodelovanje pri programu Starejši za starejše.
Sašo Zagoršek za prostovoljno vodenje pevske
skupine Mavrica, ki letos praznuje peto obletnico in

nastopa na raznih prireditvah DU in drugih društev
v Škofji Loki.
Brigita Lužar za večletno prostovoljno delo v
Marinkini knjižnici, kot animatorka krožkov pri
Univerzi za tretje življenjsko obdobje in kot stalna
udeleženka izletov pri Veselih pohodnikih.
Rudi Zadnik za aktivno delo v društvu pri raznih
dejavnostih. Nekaj časa je bil urednik elektronskih
novic Od tu in tam. Zelo dobrodošle pa so tudi
njegove organizacijske sposobnosti.
*Fotografije na zboru članov prisotnih prejemnikov
pisnih priznanj in zahval so objavljene na zadnji
strani glasila.

PISNI ZAHVALI STA PREJELA LOŠKI ŽUPAN MIHA JEŠE IN LJUDSKA
UNIVERZA ŠKOFJA LOKA
Mag. Miha Ješe, župan občine Škofja Loka,
je že od samega začetka mandata v letu
2010 zelo naklonjen društvu upokojencev
in si prizadeva za njegovo prepoznavnost v
domačem in širšem okolju. Veseli smo, ker nas
počasti s svojo prisotnostjo na prireditvah in z
nenapovedanimi obiski na otvoritvah razstav
v galeriji Hodnik. Hvaležni in zadovoljni pa
smo tudi za vse ograje ob stopnicah, ki so
postavljene v mestu na predlog krožka pri naši
univerzi.
Za vse to menimo, da si gospod Miha Ješe
zasluži pisno zahvalo v imenu članov našega
društva in starejših prebivalcev Škofje Loke.
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Ljudska univerza Škofja Loka
V okviru programa izobraževanja odraslih pri Ljudski
univerzi v Škofji Loki so bili v zadnjih letih razpisani
tudi krožki in delavnice za upokojence in starejše
občane. Veliko zanimanja je bilo za brezplačno
računalniško opismenjevanje, zato je precejšnje število
naših članov dobilo v računalniku novega prijatelja.
Tudi delavnice kreativnega pisanja in retorike so bile
dobro obiskane, saj so starejši lahko spoznavali in
odkrivali svoje talente. Vsakotedensko srečevanje je
pomenilo tudi prijetno sprostitev in druženje, kar je za
naše članstvo zelo pomembno.
Ljudski univerzi se zahvaljujemo za sodelovanje in se
priporočamo tudi v bodoče.
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PROSTOVOLJSTVO JE VREDNOTA
BRIGITA LUŽAR – KNJIGE TE PONESEJO V DRUG SVET
Maruša Mohorič
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česa na pohodih nismo
videli, zaznali ali opazili,
zlasti kozolcev vseh oblik
in velikosti, ali čebelnjakov,
nam je Brigita vse to
pokazala s fotografijami. Kot
»abonentka« se že vsa leta
druži z Veselimi pohodniki
pod vodstvom Dragice
Gartner. Ni ljubiteljica velikih
vzponov, zmerna hoja pa
jo razveseljuje in sprošča,
saj ima vedno možnost, da
se ozre na levo in desno,
kjer najde zanimivosti, ki
jih shrani njen fotoaparat.
Fotografije objavlja na
spletni strani Panoramio
in kar lepo število so jih programerji prenesli tudi
na Google Earth. Že nekaj let je njen moto vsak dan
tri fotografije. Slike slovenskih krajev in njihovih
znamenitosti objavlja na spletnem albumu Picasa,
piše pa tudi blog z naslovom Naredimo si lep dan.
Nekatere njene zanimive izdelke smo si lahko
ogledali na razstavah v galeriji Hodnik.
Brigita je tudi redna študentka na naši univerzi za
tretje življenjsko obdobje. Na tečaju je obnovila
znanje nemščine, navdušila jo je angleščina, ki se
je prej ni nikoli učila. Sprejela je vlogo prostovoljke,
animatorke. Z veseljem se udeleži delavnic ročnih
del, saj rada izdeluje okraske za novoletno jelko,
voščilnice v različnih tehnikah in še marsikaj.
Po rojstvu hčerke se je ukvarjala s pletenjem, ki se ga
je učila iz knjig, in s šivanjem oblačil, kar je osvojila na
tečaju. Tudi za vnukinjo Patricijo je z velikim veseljem
ustvarila prve igrače in oblačila. Ima še enega
posebnega prijatelja, saj se rada vozi s kolesom.
Srečate jo na poti v Kranj ali nazaj proti Loki, občasno
pa kolo spravi na vlak do Bleda, Novega mesta ali
Črnomlja, kjer si ogleda kakšno zanimivost. Praviloma
prikolesari tudi do knjižnice, saj upošteva tisti znani
rek »Vsi na kolo za zdravo telo«.
Njeno življenje v tretjem življenjskem obdobju je
bogato in zanimivo, nima časa misliti o dolgčasu in
težavah. Vedno je nasmejana in njen zaščitni znak je
dobra volja. Tudi načrtov ji ne manjka, močno si želi
prehoditi pot v španski Camino.
Za svoje prostovoljno delo je prejela pisno priznanje
našega društva.
Foto: Osebni arhiv

Brigita Lužar se je upokojila
leta 2007 in se nemudoma
vpisala v društvo, da bi se
ji še kaj dogajalo, kot sama
pravi. Navdušilo jo je glasilo
Mi o sebi, ki ga je našla na
stojnici v mestu, posebej pa
je njeno pozornost pritegnil
prispevek o Marinkini
knjižnici, zato je vprašala
vodjo knjižnice Marijo
Draškovič, če bi ji lahko
pomagala.
Tako je začela prostovoljno
delati, kar pomeni trikrat
tedensko delo s knjigami
ter druženje in spoznavanje
novih obrazov, predvsem pa
biti pri viru informacij o domači in tuji literaturi ter
spoznavati nove avtorje. Z veseljem se je udeležila
tečaja za vnos podatkov v program COBISS, s katerim
je mogoče najti vse podatke o knjigah, avtorjih,
založnikih, datumu izida knjig in izvedeti, v kateri
knjižnici je iskano delo na zalogi. Brigita je namreč
ljubiteljica knjig. Všeč so ji potopisi, biografije in
zgodovinski romani, pa tudi kakšnemu ženskemu
romanu se ne odreče. Zanimiva knjiga jo ponese
v drug svet, v katerem zlahka pozabi na televizijo,
počaka lahko tudi elektronska pošta. Delo v knjižnici
jo veseli in zanima, bralna značka je le češnja na
torti, kulturna prireditev ob zaključku bralne značke
pa popestritev dogajanj, ki se v poletnem času
nadaljujejo s prireditvami v Knjižnici pod krošnjami
pred društvenimi prostori.
Brigito sem spoznala na računalniškem krožku v
okviru izobraževanja pri Ljudski univerzi Škofja Loka,
kjer sva bili sošolki. Obvladala je že precej zadev in mi
vedno priskočila na pomoč, saj je osnove spoznala
že na delovnem mestu. Delo z računalnikom jo je v
službi precej obremenjevalo, zato ga doma ni želela
imeti, a ji je hčerina družina dopovedala, da brez
računalnika ne more biti in dobila ga je za darilo.
Najprej se je iz knjig učila o internetu in Googlu ter si
ustvarila domače knjigovodstvo, želja po ustvarjanju
pa je naraščala. Ker je zelo navdušena fotografinja,
je osvojila program Power-point, začela ustvarjati
fotoknjige in nepozabne kolaže s pohodniških
izletov ter nam omogočila ohranjanje spominov na
druženja in spoznavanje Slovenije ter okolice. Če
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
PRIJETNO PRESENEČENJE ČASTNO PRIZNANJE NAŠI UNIVERZI
Zlata Ramovš

Vir: internet

20. marca 2014 smo se v Cankarjevem domu udeležili slavnostne proslave ob tridesetletnici Slovenske
univerze za tretje življenjsko obdobje, ki združuje 46 univerz po vsej Sloveniji. Dogodek je potekal pod
naslovom »Njenih 30 let« pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.
Slavnostni govornik je bil dr. Jernej
Pikalo, minister za izobraževanje,
znanost in šport. V nagovoru je
med drugim predstavil tudi nov
predlog Zakona o visokem šolstvu, ki
predvideva, da bi imel vsak državljan
Republike Slovenije, ne glede na
starost, pravico do rednega vpisa na
visokošolski študij.
Prof. dr. Ana Krajnc, predsednica
Slovenske univerze za tretje življenjsko
obdobje, se je v svojem govoru
dotaknila vseh pomembnih dogodkov
univerze, od prvega leta 1984 dalje.
Vodje devetih najuspešnejših UTŽO s predstavnicami
V projekcijo slik in video posnetkov
Slovenske UTŽO
o njenem razvoju je bilo vključenih
tudi več fotografij ter video s predstavitvami nekaterih dejavnosti naše univerze, kar nas je prijetno
presenetilo. To je bilo za nas veliko priznanje.
Ob zaključku slavnostnega dogodka s priložnostnim kulturnim programom pa je sledilo posebno
presenečenje. Prof. dr. Ana Kranjc je podelila najuspešnejšim slovenskim univerzam Častna priznanja za
dolgoletno požrtvovalno in ustvarjalno izobraževalno delo ter delovanje v lokalnem in širšem okolju.
Med devetimi najuspešnejšimi članicami je izpostavila tudi našo univerzo ter jo predstavila kot univerzo,
kjer se veliko dejavnosti, ki jih prične, razširi v krajevne prostovoljske dejavnosti.
Častno priznanje je prevzela vodja naše UTŽO Borjana Koželj. Bili smo ga zelo veseli.

MOJ POGLED NA PRETEKLO LETO KAJ PA MENITE VI?
Borjana Koželj

Veliko let je že za mano, a zadnjih deset je bilo zelo
ustvarjalnih. Delali smo nekaj novega. Prišle so
nove, mlajše kolegice, ki so ponudile svoje znanje,
svoj čas in tako smo to leto praznovali zelo delovno.
Ponudili smo bogat izobraževalni program in ga
skoraj v celoti izpeljali. Tudi udeležba v študijskih
krožkih se je močno povečala. Veliko naših članov
je izboljšalo svoje znanje jezikov, več kot 50 članov
se je naučilo uporabljati računalnik, nabirali pa
smo tudi znanje s področij zgodovine, umetnosti
in zdravja. Izobraževanje ni namenjeno samo sebi,
ampak ga vedno povezujemo z življenjem. Pri
nekaterih vsebinah poskrbimo za osebnostno rast
posameznikov, pri drugih pa znanje uporabimo
za dobro okolja, v katerem živimo in za dobro
vrstnikov in mlajših generacij.
Na področju kulture smo bili ustvarjalni. Marinkina
knjižnica raste in z njo se krepi bralna kultura med
nami. Osrednji dogodki v Marinkini knjižnici so
se zvrstili ob dnevih odprtih vrat, v spomin na
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lanske dogodke v tednu vseživljenjskega učenja
pa smo obiskali kraje, ki jih je opisal v knjigi naš
lanski osrednji pisatelj Bogdan Novak. Te dogodke
popestrijo tudi razstave v galeriji Hodnik. Odprtja
razstav se udeležuje vedno več ljudi.
Maja se je večina krožkov končala, zvrstilo pa
se je nekaj odličnih delavnic. Tako so vsi, ki jih
zanima sadjarstvo, dobili nova znanja, uspela je
tudi delavnica zeliščarjev. Naši člani so se odzvali
vabilu Rdečega križa in se v velikem številu udeležili
delavnice Oživljanje otroka in odraslega človeka.
Še posebej zanimivo je bilo tudi izobraževalno
srečanje Uravnotežena prehrana in gibanje za
zdravje v poznejših letih življenja. Obiskali sta nas
Alenka Albreht, dipl. fizioterapevtka, specialistka
razvojno nevrološke obravnave, ki nas je po
kratkem predavanju peljala na sonce, kjer smo se
naučili nekaj koristnih vaj za ohranjanje mišične
moči, gibljivosti in ravnotežja in dr. Tanja Pajk
Žontar, doktorica znanosti s področja živilstva, ki
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nadaljevanje s prejšnje strani:
nam je predstavila, kako pomembno za ohranjanje
dolgoročnega zdravja je uživanje uravnotežene
in pravilno pripravljene hrane. Zahvaljujemo se
ljubljanski univerzi, ki nas je vključila v svoj projekt
z Ministrstvom za zdravje RS.
Odlično sta uspeli kar dve delavnici izdelovanja
dražgoških kruhkov, s katerimi smo poskrbeli za
ohranjanje kulturne dediščine.
Kako uspešni smo, potrjuje tudi priznanje, ki smo

ga prejeli 20. marca 2014 v Ljubljani v Cankarjevem
domu. Slovenska univerza za tretje življenjsko
obdobje (UTŽO) je na slovesnosti ob tridesetletnici
obstoja devetim univerzam podelila častna
priznanja in med njimi smo bili tudi mi. Priznanje
nam resnično pomeni veliko.
Znanje se odraža v našem življenju in je ena od
vrednot, na katere prisegamo. Poleg znanja so to
še prijateljstvo, prostovoljstvo, medgeneracijsko
sodelovanje in ustvarjalnost.

BRALNE ZNAČKE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2013-2014
Marija Draškovič

Foto: N. Mandić Orehek

BRALNA ZNAČKA ZA SLOVENŠČINO
oporo in tolažbo. Vsi romani imajo pečat časa, v
Letošnje bralne značke za slovenščino smo podelili
katerem so nastali. Tako lahko beremo o zdomcih,
še posebej slovesno. V torek, 13. maja 2014,
ki delajo in se šolajo v tujini. Vsi obiskovalci smo
smo v prostorih našega društva gostili vodilno
pazljivo poslušali in občudovali pisateljico zaradi
pisateljico bralne značke Karolino Kolmanič in njeno njene odkritosti. S pesnico Nežo Maurer sta obujali
prijateljico, loško
skupne spomine. Lepo je
pesnico Nežo
bilo poslušati dve izkušeni
Maurer. Bralcev,
ustvarjalki. Na koncu
ki so prebrali
pogovora smo Karolini
knjige za bralno
Kolmanič podarili zadnjo
značko, je bilo
pesniško zbirko Neže Maurer.
devetindvajset.
Pisateljica je povedala, da je
Po kratki
v šoli tudi sama sodelovala
predstavitvi
pri bralnih značkah za
naše knjižnice
otroke in zato je z veseljem
smo poslušali
podelila priznanja našim
pogovor med
tekmovalcem, ki so s
našo pisateljico
predpisanega seznama
in voditeljico
prebrali vsaj 5 knjig. Nekateri
Marinko Mesec.
so jih prebrali 10 in več.
Pisateljica Karolina Kolmanič predaja bralno
Pisateljici smo bili
Priznanjem smo dodali
značko
Alenki
Zaletel.
hvaležni, da nas
dražgoške kruhke v obliki
srčkov, ki so jih na delavnicah naredile naše članice.
je obiskala, saj stanuje v Murski Soboti, od koder
Prisoten je bil tudi Matjaž Eržen, direktor Knjižnice
jo je pripeljala vnukinja, sina in vnuka pa ima v
Ljubljani. Spomnili smo se začetkov njenega pisanja Ivana Tavčarja, s katerim smo se dogovorili, da
bomo pri bralnih značkah sodelovali.
leta 1968, ko je izdala prvo povest Sonce ne išče
Vsi naši bralci so bili z večerom zelo zadovoljni in
samotnih poti, in zadnjega romana Šolski zvonec
želijo prebrati še več knjig Karoline Kolmanič.
ne izzveni. Napisala je kar 22 romanov, povesti in
novel, izdala pa je tudi mladinsko povest Sanje o
BRALNA ZNAČKA V ANGLEŠČINI
zlatih gumbih. Opisuje tisto, kar je doživela sama
in to preoblikuje v zelo berljive zgodbe. Pisateljica
Za podelitev bralnih značk smo se v naši knjižnici
nas je opozorila na avtobiografski roman Ni sonca
sestali še enkrat in v sredo, 21. maja 2014, podelili
brez senc, ki ga je voditeljica vzela za izhodišče
priznanja za branje knjig v angleščini. Bralno značko
pogovora. V pogovoru je odgovarjala odkrito in
pri mentorju Stephenu Maylandu je doseglo 8
govorila tudi o najtežjih preizkušnjah v svojem
tekmovalcev. Na prireditev sta prišla tudi naš župan
življenju. V njenih romanih so opisane ženske, od
Miha Ješe in direktor British Councila za Slovenijo
mladih, ki šele vstopajo v svet in ga spoznavajo, do
dr. Conor Snowden.
tistih, ki se zaposlijo in postanejo matere, katere
Prireditev je vodil Stephen Mayland, ki je pozdravil
morajo velikokrat same skrbeti za otroke, ne manjka oba gosta in povedal nekaj podatkov o bralni
pa tudi starejših, izkušenih žena, ki so drugim v
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znački. Direktor British Councila nas je pozdravil
in povedal, da je na tem mestu od avgusta lani, da
je bil prej v Tanzaniji svetovalec za znanost in da
se veseli, ker službuje v tako lepi deželi. Gospod
župan nas je pozdravil v angleščini in poudaril, da
sta naše društvo in UTŽO ena od najboljših v naši
državi in tudi v Srednji Evropi. Potem smo si ogledali
fotografije naših tečajnic s potovanj po Angliji,

Stephen pa jih je komentiral. V sproščenem vzdušju
je dr. Snowden podelil priznanja za prebrane knjige
in dražgoške kruhke. Prostovoljka Vera Hartman je
gosta iz Anglije peljala na škofjeloški grad, kjer mu
je razkazala muzejske zbirke.
Upam, da bomo naslednje leto imeli več bralcev
knjig v angleščini.

MARINKINA KNJIŽNICA
Marija Draškovič

PO POTEH ROMANA BOGDANA NOVAKA TRTE UMIRAJO STOJE

Foto: B. Lužar

Roman Trte umirajo stoje je izšel v času, ko je bil Ptuj poleg Maribora in drugih slovenskih mest kulturna
prestolnica. Pisatelj je na
drugi svetovni
pobudo Franca Mlakarja
vojni zaprti
spoznal resnično zgodbo
vojni ujetniki.
družine Urek s Ptuja in o njej
Zraven je
napisal roman, ki je bralce
gozd, v
zelo pritegnil. Pri naši lanski
katerem so
bralni znački je bil vodilni
pokopavali
pisatelj Bogdan Novak, ki
mrtve jetnike
pa nas ni obiskal, zato nam
in tam je Ana
je gospod Franc Mlakar,
našla grob
podžupan občine Hajdina,
svojega moža.
obljubil, da se bomo z njim
Po kosilu smo
srečali na literarnem večeru
se sprehodili
na Ptuju.
po Ptuju in
Na dan knjige 23. aprila 2014
se v glavni
smo se bralci knjig Bogdana
ulici pred
Novaka odpravili na Ptuj in
hotelom Mitra
Na Gomili, posestvu družine Urek
bilo nas je za cel avtobus. Na
pozdravili s
pisateljem Bogdanom Novakom, prav nasproti hiše,
Ptuju smo se srečali z Francem Mlakarjem, ki nas je
kjer se je zgodba romana začela dogajati.
ljubeznivo popeljal po poteh romana. Najprej smo
Najlepši del dneva je bil literarni večer v
se odpeljali na Mestni vrh na Gomilo, kjer je glavni
Dominikanskem samostanu. V preddverju je bila
junak kupil posestvo, potem ko je na loteriji zadel
razstava o knjigi, sledil pa je koncert in pogovor
veliko vsoto denarja.
Franca Mlakarja s pisateljem o romanu.
Ogledali smo si hišo in gospodarsko poslopje,
Na pogovoru je bil gost tudi tržaški pisatelj Boris
vinogradov pa žal ni bilo več. Izvedeli smo tudi, da
Pahor. Naš sloviti pevec Janez Lotrič je dobil
je zadnja gospodinja posestva gledala po okolici,
priznanje mesta Ptuj in prevzel nas je njegov glas z
opazila smreke in dejala: »Smreke umirajo stoje.« Ta
balkona dvorane.
izjava je pisatelju pomagala pri naslovu romana.
Ker je bila ura že pozna, smo tik pred koncem
Potem smo se odpeljali v Haloze in si ogledali
prireditve morali oditi. Sklenili smo, da se bomo na
lepo hišo na hribu s prekrasnim razgledom, kamor
Ptuj še vrnili in si ogledali njegove znamenitosti, kot
je zahajala Ana z možem. Haloški griči so ravno
so Ptujski grad, mitreje in še kaj.
ozeleneli.
Odpeljali smo se tudi na Ptujsko goro, kjer je
romarska cerkev, ki ima tudi lepo urejeno okolico.
Ptujčani so se tam priporočali Mariji pod plaščem,
MARINKINA KNJIŽNICA
tja pa je hodila tudi Ana za srečno vrnitev moža.
je odprta
Zadnji del poti je bil najbolj žalosten, saj smo se
vsak ponedeljek od 14. 30 do 16.30 ure,
odpeljali v bližino tovarne aluminija Kidričevo in
vsako sredo in petek od 11. do 13. ure.
v soseščini videli ostanke taborišča, kjer so bili po
Mi o sebi - junij 2014
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V GALERIJI RAZSTAVLJAMO
Zlata Ramovš

Foto: N. Mandić Orehek

Foto: K. Jevšenak

Naš Hodnik celo leto gosti razstave, ki jih z razstavljavci pripravlja štiričlanski odbor za razstave pri
Društvu upokojencev Škofja Loka, po potrebi pa mu pomagajo še drugi prostovoljci.
Sredi marca smo odprli razstavo Mi in lepota gora
planinske vodnice Slavice Laznik, ki s svojimi fotografijami zvesto arhivira vse planinske pohode. Ob lepih
Slavičinih posnetkih smo si lahko ogledali tudi razstavo
knjig Marinkine knjižnice o planinah in planinarjenju.
Ljubo Podpečan nam je za to razstavo posodil redko
kopijo ročno izdelanega zemljevida Julijskih Alp iz leta
1923, slovenskega avtorja, kartografa in iznajditelja
planinske markacije, Alojzija Knafelca. Otvoritev razstave
je bila tudi priložnost, da smo obeležili 20 vodniških
let naše najstarejše planinske vodnice Nežke Trampuš.
Čestitkam članov društva se je pridružil tudi predsednik
Planinskega društva Škofja Loka, Jože Stanonik.
Planinska razstava Slavice Laznik
Po otvoritvi razstave smo obiskovalci prisostvovali še
čaju ob petih s pisateljico Mileno Miklavčič, ki je predsta- Pripravljamo pa tudi že plan razstav v jesenskovila svojo najnovejšo knjigo Ogenj, rit in hlače niso za
zimskem času. Vabimo vas, da nam sporočite
igrače.
svoje želje za razstavljanje vaših izdelkov
Tradicionalni zbor članov društva upokojencev v OŠ
na telefonsko številko 041-971-327 ali na
Škofja Loka-Mesto sta ob koncu marca pospremili dve
internetni naslov zramovs@gmail.com.
spremljevalni razstavi, združeni v eno. Prva je bila zbirka Razmišljamo tudi že o naši naslednji razstavi
bankovcev zbiratelja Ljuba Podpečana, ki že vrsto let
Moj pogled. Včasih smo na srečo ob pravem
zbira tudi star denar. Lahko smo si ogledali zanimive
trenutku na pravem kraju, kjer ujamemo
bankovce mnogih držav ter z nostalgijo opazovali tudi
enkraten, neponovljiv fotografski posnetek.
zbirke jugoslovanskih dinarjev iz različnih
Imate med svojimi
zgodovinskih obdobij ter naše edine
fotografijami že
slovenske valute – tolarja. Druga skupina
ujete take trenutke?
razstavnih eksponatov so bili zelo lepo
Poiščite in zberite
izdelani dražgoški kruhki, ki so jih pod
jih, sicer pa bodite
vodstvom Sonje Dolinar izdelale naše
pozorni na svojih
članice Darinka Merlak Antonič, Katarina
poteh in ne zamudite
Camlek, Sonja Dolinar, Ana Hostnik, Jana
priložnosti za enkratne
Štucin, Katarina Goljat, Mari Furlan, Mari
posnetke! O roku za
Omejc, Marina Ogorevc, Nada Čuk, Stana
zbiranje fotografij
Bašelj in Borjana Koželj.
vas bomo obvestili v
V začetku junija so v galeriji Hodnik
septembrskem glasilu
pripravile svojo slikarsko razstavo
Mi o sebi.
Vesele akvarelistke pod vodstvom Edija
Severja. Razstava nas bo razveseljevala
celo poletje. Vabljeni k ogledu!
Ogled razstave bankovcev in
dražgoških kruhkov

STROKOVNA EKSKURZIJA
Borjana Koželj

Sončen dan, v kotičku srca pa opomin, da vse teče.
Naše deseto študijsko leto smo zaključili z obiskom
krajev, kamor smo se namenili na prvi ekskurziji
pred desetimi leti. Odšli smo na jugovzhod države.
Želeli smo se prepričati, da se je spremenil in razvil
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tudi ta obmejni del. Ko smo izlet načrtovali, te
skrivnostno lepe dežele dveh rek, ki vodo izlivata v
dve morji, še ni prizadel žled. Poleg napredka smo
bili priče tudi uničujočega dela narave. Je to kazen
Mi o sebi - junij 2014

KROŽEK PRVE POMOČI
Veronika Hartman

Univerza za tretje življenjsko obdobje pri DU
Škofja Loka je že dalj časa poskušala organizirati
krožek prve pomoči, vendar večjega zanimanja
zanj ni bilo. Končno se je v letošnjem letu zbralo
osem udeleženk in krožek se je začel 17. februarja,
končal pa 17. marca 2014. Predavatelj je bil Franci
Jesenovec, s katerim smo preživeli deset zelo
aktivnih ur, ko nam je na preprost, domač način
razložil, kako pomagati ljudem v nesreči, ostati
miren in poklicati številko 112. Ima veliko prakse s
terena, kjer se je znašel v najrazličnejših situacijah.
Poskušal je razložiti, kako preprosto, hitro in
pravilno ukrepati doma ali zunaj doma.

lahko ogledamo le muzejski Hodnikov mlin. Tam
smo se poslovili od blagih oblik gričevnatih Brkinov
na jugu in doline reke Reke – Vel´ke vuode ter se
podali čez Snežniško pogorje, skozi temne gozdove
proti severu v Loško dolino. Navdušeno smo si
ogledali prenovljen grad Snežnik.
Tokrat je za nas skrbela prizadevna vodnica Alenka

Grad Prem sije v prenovljeni podobi.
Na naslovnici Mi o sebi 27 je videz dvorišča iz leta 2005.

Foto: N. Mandić Orehek

za premajhen trud ljudi pri ohranjanju narave?
Prva pridobitev je Ekomuzej Pivških presihajočih
jezer v Slovenski vasi pri Pivki. Zgornji del doline
reke Pivke je doslej skrivnost podzemlja skrival,
sedaj pa je ponosno predstavljenih vseh 17
presihajočih jezer, ki jih občasno polni voda s
Snežniškega pogorja, kot reka Pivka teče v Črno morje.
Od tu smo se podali v dolino reke Reke, ki se
izteka v Jadransko morje. Dolina je temačna in
skrivnostna, saj se tu srečujejo značilnosti kraškega
sveta na severu in flišnega sveta Brkinov na jugu.
Se je kaj spremenilo na starodavnem Premskem
gradu? Grad sije v prenovljeni podobi, kjer lepo
izstopajo nove in stare podobe. V cerkvi sv. Helene
smo tokrat lahko občudovali freske Toneta Kralja,
ki so bile ob našem prvem obisku v restavratorski
delavnici. Spomnili smo se tudi pesnika Dragotina
Ketteja.
Tokrat smo si privoščili obilno primorsko kosilo na
kmetiji pri Janezinovih na Ratečevem Brdu.
Na takšni ekskurziji želimo videti čim več, a čas
nas priganja in zato smo se odločili Ilirski Bistrici
posvetiti manj pozornosti. Krivično, saj je zanimiva
in moj mladostni raj. Mala reka Bistrica, po kateri
je mesto dobilo ime, je sicer kratka, a bistra. V
preteklosti je poganjala več mlinov, danes pa si

Veber iz Zavoda Rihtarjeva domačija ob izdatni
pomoči naše Ele Dolinar. Njunim rokam se bomo še
prepustili.

Večina udeleženk je tečaj prve pomoči obiskovala
že dolgo nazaj, vendar pa so večino tega znanja že
pozabile. Sedaj, v starejših letih, je zelo pomembno,
da to znanje obnovimo, kar bi morali storiti celo
večkrat, saj tudi hitreje pozabljamo.
Na krožku smo obravnavali dve glavni temi
oživljanje in uporaba defibrilatorja ter krvavitve.
Slišali smo vse o umetnem dihanju, obravnavi
nezavestnega človeka, krvnem obtoku, žilah, krvnih
telescih, ranah, zastrupitvah, zlomih, imobilizaciji
zlomov, pomembnosti trikotne rute in kaj vse naj
vsebuje domača lekarna
Pametno bi bilo, da bi UTŽO organizirala še kakšen
krožek, vse bralce tega članka pa pozivam, da se ga
udeležijo, saj vam ne bo žal.

SIMBIOZA, MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
Borjana Koželj
Člani naše univerze zelo radi sodelujejo z mladimi
od vrtca do študentske organizacije. Letos smo
sodelovanje še razširili.
Odzvali smo se prijaznemu vabilu Srednje šole za
strojništvo v računalniško učilnico. Tokrat so se
vloge obrnile. Starejšim so pri učenju pomagali
trije dijaki iz 1. Bs razreda Rok Andrele, Luka
Anžlovar in Nejc Hafner, Srednje šole za strojništvo
pod mentorstvom Mateja Praprotnika. Štirinajst
Mi o sebi - junij 2014

naših članov je šest šolskih ur pridno sedelo za
računalniki. Čeprav celotnega programa niso uspeli
izpeljati, so bili vsi udeleženci z delom zadovoljni.
Zahvaljujejo se mladim mentorjem, profesorju
Mateju Praprotniku in ravnateljici mag. Mojci
Šmelcer za prijazen pozdrav in pogostitev.
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GLASBA
DEJAVNOST PEVSKIH ZBOROV V PRVI POLOVICI LETA 2014
Besedilo in fotografiji Martin Bizjak

Oba pevska zbora, MePZ Vrelec in pevska skupina
Mavrica, sta leto 2014 začela delovno.
MePZ Vrelec je 1. februarja 2014 priredil Koncert
v počastitev skladatelja Petra Liparja, ki je bil
najavljen že leta 2013. Za koncert smo pripravili tudi
nekaj pesmi Petra Liparja, kot se za koncert v njegov
spomin spodobi. Njegove pesmi so dokaj zahtevne
in so zahtevale več vaje kot druge. Zborovodkinja
Nada Krajnčan je hotela, da izvedbo težjih delov
teh pesmi dobro dodelamo, ker kakovostno nismo
hoteli zaostajati za našimi gosti, MoPZ KUD Triglav iz
Dupelj, ki je imel v svojem repertoarju več Liparjevih
pesmi. Koncert je izredno popestril tudi Slovenski
kitarski kvartet, ki kljub mladosti njegovih članov
premore veliko virtuoznosti.
V program zbora Vrelec smo vključili pesmi
evropskih klasikov, kot je Schubertova Lipa,
Mozartov Ave Verum in Chopinova Etuda v Eduru, od domačih skladateljev pa Čerujeva Pesem,
prekmurska ljudska v priredbi Lojzeta Krajnčana
Zreilo je žito in seveda osemglasna Liparjeva pesem
Zemlja govori. Zaradi občečloveške sporočilnosti
smo v repertoar vključili pesem Eda Robertsona
Sanjam sen.

MePZ Vrelec na Liparjevem koncertu

Ob 10-letnici delovanja Univerze za tretje
življenjsko obdobje pri DU Škofja Loka je univerza k
sodelovanju na proslavi, ki je potekala 27. februarja
2014 v Kristalni dvorani, povabila oba pevska zbora
našega DU, MePZ Vrelec in pevsko skupino Mavrica.
Proslava je potekala dan po slovenskem kulturnem
prazniku in v pričakovanju dneva žena, zato je
Vrelec na začetku nastopil s himno Zdravljica,
po pozdravnih in predstavitvenih govorih pa je
zapel Prešernovo Strunam in rusko Rudeči sarafan.
Pevska skupina Mavrica je proslavo zaključila z
izvirno sceno prihoda pevcev na oder in z bogatim
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programom ljudskih in popularnih pesmi. Dušica
Kunaver, pobudnica ustanovitve skupine Mavrica, je
bila nad njihovim nastopom navdušena. Po nastopu
so zapeli v avli Sokolskega doma in pritegnili še
ostale prisotne.

Pevska skupina Mavrica na proslavi 10-letnice
Univerze za tretje življenjsko obdobje

Tudi Zbor članov Društva upokojencev Škofja
Loka 28. marca 2014 se je po uvodnem nagovoru
predsednika Mira Duića pričel z nastopom MePZ
Vrelec, ki je izvedel tri bolj znane in spevne
slovenske pesmi. Zbor je zaključil bogat spored
pevske skupine Mavrica, med drugim tudi s pesmijo
s solistko-sopranistko. Predstavnici Ljudske univerze
so bili njihovi nastopi všeč, zato je zbor in skupino
povabila k sodelovanju v programu Parade učenja
10. maja, na Mestnem trgu v Škofji Loki.
MePZ Lubnik je 29. marca 2014 priredil koncert
Generacije pojejo, na katerega je bil povabljen tudi
MePZ Vrelec. Izvedli smo pesmi v priredbi Lojzeta
Krajnčana Loka in Grad na besedilo Neže Maurer,
Prekmursko ljudsko Zreilo je žito in Kresno pesem
Svetlane Makarovič. Vsi nastopajoči zbori so za
zaključek koncerta zapeli skladbo Mojmirja Sepeta
Zemlja pleše.
Pevska skupina Mavrica je bila povabljena k
sodelovanju v kulturni program Zbora članov
Društva izgnancev Slovenije območne organizacije
Škofja Loka in na balinarski turnir na Trati. Po
končanem programu, ob kozarčku in malici, je s
prepevanjem znanih ljudskih pesmi ustvarila
prijetno vzdušje.
Spomladansko obdobje bo za MePZ Vrelec precej
delovno, saj bomo maja nastopili na Občinski reviji
pevskih zborov in teden dni kasneje na Pokrajinski
reviji upokojenskih pevskih zborov, junija pa na
Taboru pevskih zborov v Šentvidu pri Stični.
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»LAHKO ME VPRAŠATE VSE, KAR ŽELITE, NIČESAR NE SKRIVAM.«
Besedilo in fotografija Zlata Ramovš

Tako nas je na srečanjih študijskega krožka »Zelišča na rastiščih Kamnitnika« vzpodbujal predavatelj
Pavel Čuk iz Podlubnika. Pavel meni, da ni zeliščar ali zdravilec, ampak da je le dober poznavalec
zdravilnih zelišč.
78-letni Pavel se je rodil v vasici blizu Rakeka,
njegova babica pa izhaja iz Poljanske doline.
Vse do upokojitve je služboval na policiji, kjer
je bil inšpektor in vodilni delavec Operativnokomunikacijskega centra v Kranju. V Škofjo Loko se
je z družino priselil v času službovanja.
Po upokojitvi je zaradi povečanja prostate hudo
zbolel. Zdravljenje z antibiotiki je povzročilo
obolenje celotnega prebavnega sistema, razrast
kandide, prehlad, nastanek žolčnih kamnov in
splošno oslabelost. Zašel je v začarani krog zdravil,
s katerimi se je zdravil, ne da bi se mu stanje
izboljšalo, zato je skušal najti rešitev v naravi. Kupil
si je več knjig o zeliščarstvu, ajurvedi in homeopatiji
ter se začel zdraviti sam. Nabiral je zdravilne rastline
Zdravilna Aloe vera (Aloe barbadensis) doseže največjo
moč za zdravljenje rakastih obolenj pri petih letih.
za čaje, izdeloval tinkture, mazila in namoke ter se v
dveh letih uspel popolnima pozdraviti.
hrane, ki jo kupujejo v trgovinah?
»Pozitivne spremembe v mojem zdravju in videzu
► Kemikalij iz kupljenih rastlin se ne da popolnoma
so opazili sosedje in znanci ter so me kmalu začeli
odstraniti, zato priporočam vsaj enkrat letno
prositi za nasvete zase in za svoje domače. Takrat
čiščenje jeter, v katerih se nabirajo strupene snovi.
sem se odločil, da bom vsakemu, ki bo potreben
Opravimo ga s pegastim badljem, ki vsebuje
pomoči, svetoval brez plačila. Še bolj sem se
silimarin, ki jetra prečisti in razstrupi.
zakopal v literaturo, prebiral sem tudi nemške
Kakšen naj bo naš prehrambeni dan?
knjige in preizkušal različna zelišča. Svetovanje mi
► Zjutraj priporočam žitarice in beljakovine, ki
vzame zelo veliko časa, pripravke za zdravljenje pa
jih potrebujejo naše celice ter olja in oreščke z
zainteresirani lahko najdejo v zeliščnih lekarnah.«
Pavel trenutno pozna okoli 150 vrst zdravilnih zelišč vitaminom E. Trije obroki za dnevno hranjenje niso
in njihovih sestavin, ki jih je potrebno znati pravilno dovolj, ampak si privoščimo malice s sadjem. Do
sitega se najejmo le pri kosilu, drugi obroki morajo
mešati, da se z njimi doseže pravi učinek.
biti majhni.
»Danes, ko je toliko bolezni in njihovih posledic,
Za kosilo se vrnimo 50 let nazaj in jejmo hrano
ena sama zdravilna rastlina ne zadostuje več.
naših staršev, jedi na žlico, repo, kislo zelje, močnik
Potrebna je skupna moč, sinergija, več zelišč hkrati.
in žita. Dušeno ali kuhano meso jejmo le občasno,
Najvažnejša pa je preventiva, ki vključuje zdravo
nadomestimo pa ga s stročnicami. Ker pa te nimajo
prehrano, notranji mir, zadostno gibanje ter dobre
vitaminov B6 in B12 ter folne kisline, ki jih telo
medsebojne odnose. Radi imejmo sami sebe in
nujno potrebuje, jih nadomestimo z naravnim
veliko se smejmo. Ne gojimo sovraštva, ki nas
pripravkom, ki ga dobimo v lekarni.
psihično razjeda in ne predajajmo se strahu, ki nam
Po kosilu pojdimo ven in se razgibajmo, da bomo
slabi krvni obtok.
hrano predelali. Zvečer je hrana lahko bolj tekoča,
Uživajmo doma vzgojeno biološko prehrano in
a ne jejmo prepozno, saj mora telo ponoči počivati,
zdrave začimbe, ki bodo uničevale naše notranje
ne pa prebavljati.
zajedavce in vnetja. Proti vsakodnevnim stresom
Ne jejmo pogrete hrane, ker so v njej že škodljive
najdimo protisredstvo, v katerega bomo verjeli, na
bakterije. Ni pomembno, če hrana ostane,
primer meditacijo, molitev, objemanje dreves ali
pomembnejše je naše zdravje.
kaj drugega. Če v nekaj verjamemo, nam bo to tudi
Ali nam lahko svetujete, kako prepoznati dobre
pomagalo. Placebo efekt zagotovo pomaga.«
Kako lahko tisti, ki sami nimajo možnosti pridelati zdravilce?
► Poizvedimo pri ljudeh, ki so se pri zdravilcih
zdravih živil, poskrbijo, da ne bodo zboleli zaradi
Mi o sebi - junij 2014
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nadaljevanje s prejšnje strani:
zdravili. Danes je veliko šarlatanov, merilo pa so
uspešna zdravljenja ali javno poznavanje zdravilca.
Dober zdravilec mora biti razgledan in poznati
anatomijo človeka.
Kaj svetujete bolnim, ki pridejo k vam po pomoč?
► Vsakogar najprej napotim k zdravniku, da mu z
medicinskimi pripomočki postavi diagnozo, ki je
najpomembnejša. Nato mu svetujem, katera zelišča
ali pripravke lahko uporabi namesto ali skupaj s
predpisanimi zdravili, ki imajo negativne stranske
učinke ter na kaj naj pazi pri prehrani. Svetujem, da

ostane pod kontrolo zdravnika, saj imamo dobre
zdravnike, le naš sistem zdravljenja ni dober.
Ali vam ostane kaj časa za vaše prostočasne
dejavnosti?
► Zaradi preobremenjenosti morajo moje
prostočasne dejavnosti, npr. slikanje, s katerim se
ukvarjam že več kot 50 let, še malo počakati. Ker pa
sem veliko v naravi, tudi rad gobarim in poznam
okrog 500 vrst gob.
Kaj bi za ohranjanje zdravja svetovali našim
bralcem?
► Poklonite človeku nasmeh in vrnil vam ga bo za
cel dan.

MALI KLOPI VELIKE TEŽAVE
Pavel Čuk

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje Slovenije spada škofjeloško območje s
hribovjem in dolinama v dokaj ogroženo področje z okužbama bakterije lymske borelioze in virusom
meningoencefalitisa, ki ju prenašajo klopi. Tako naj bi v lanskem letu v Sloveniji za lymsko boreliozo zbolelo
6938 oseb, za meningoencefalitisom pa 310, kar naj bi bilo približno en odstotek več kot leto poprej.
Klopi so tu, mnogo je okuženih in sedaj je sezona zanje in za nas, da se z njimi srečamo v živo. Zadržujejo
se zlasti v obrobju gozdov v grmičevju in podrasti, do enega metra nad zemljo, kjer prežijo na gostitelje
človeške in živalske vrste.
Zaščita pred členonožci
z boreliozo se selijo s sklepa na sklep. Postopek
Na tržišču je nemalo kemičnih pripravkov za
zdravljenja v obeh primerih je enak, ugotavljanje
protiklopno zaščito, ki pa se v praksi ne obnesejo
okužbe v drugem primeru pa je zahtevnejše.
najbolje. Najbolj priporočljivo je, da pred odhodom
Prepoznavni znaki in protiukrepi pri okužbi z
v naravo z oblačili pokrijemo pretežni dela telesa,
meningoencefalitisom-KME
nadenemo pokrivalo in obujemo ustrezno obutev,
Tudi pri tej okužbi je inkubacijska doba teden
natančneje visoke čevlje ali škornje. Ob prihodu
dni ali več. Prepoznavni znaki so hudi glavoboli,
domov se takoj slečemo ter pregledamo oblačila in
slabost, vrtoglavica in lahko tudi bruhanje. Ob
celotno telo.
pojavu takšnih simptomov nemudoma poiščimo
Če opazimo klopa, ki se je prisesal na kožo, ga
zdravniško pomoč. Zdravljenje je običajno
odstranimo s pinceto. Primemo ga tik ob koži, da
bolnišnično, tako zdravljenje kot tudi okrevanje
izpulimo celega. Pred odstranitvijo na klopa ne
je dolgoročno. Poleg medicinskega zdravljenja se
nanašajte mazil in drugih sredstev, ker klopa lahko
priporoča uživanje čajev za prečiščenje organizma
s tem razdražimo, da spontano izloči okužen izloček in instimulantov za izboljšanje porušenega
v krvni obtok. Pomembno je, da klopa odstranimo
imunskega sistema. Zaščita proti KME je cepljenje.
čimprej, s čimer zmanjšamo možnost okužbe.
Dobra preventiva je tudi, da na mesto, kjer smo
Prepoznavni znaki in protiukrepi pri okužbi z
odstranili klopa, takoj in večkrat v istem dnevu,
lymsko boreliozo
vtiramo eterično olje avstralskega čajevca. Znano in
Po nekaj dneh ali tednih se na mestu uboda pojavi
priznano je, da čajevec lahko uniči mikroorganizme,
kolobar, ki je običajno rdečkaste barve. Barvni
od bakterij in virusov do glivic. Osebno imam
odtenek se spreminja in s časom izgine. Kolobar se
z uporabo čajevca za omenjene primere dobre
lahko pojavi tudi drugje ali pa nikjer. Ob pojavu in
izkušnje.
širitvi kolobarja takoj poiščimo zdravniško pomoč.
Čeprav na nas prežijo mali nepridipravi, ki nam
Ne pozabimo, da je ob zdravljenju s sinteznimi
lahko povzročijo velike zdravstvene težave, se
antibiotiki potrebno jemati probiotike, da s tem
zaradi tega še ni potrebno odreči prijetnemu
preprečimo razrast albicans kandide v prebavilih.
sprehodu po gozdovih in poraščenih površinah,
Priporočljivo je še dodatno uživati pripravek iz
da bi se naužili svežega zraka, psihično umirili in
ščetice, ki se v praksi izkazuje kot učinkovito. Če
okrepili ter nabrali še zeli in gozdne sadeže. Torej
značilnega kolobarja ni bilo, ampak se po nekaj
kar pogumno, le ustrezno se zaščitite in vsaj delno
tednih pojavijo bolečine v sklepih, čimprej poiščimo upoštevajte priporočila tega prispevka.
zdravniško pomoč. Značilne bolečine za okužbo
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IVICA KOŽUH - DEJAVNOSTI ZA DUŠO IN VESELJE
Maruša Mohorič
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s katerimi so obiskovali ljudi v Centru starejših.
Zanje so napisali igrico, v kateri so igrali. »Po
upokojitvi me je dr. Tone Košir, ki stanuje v soseščini,
povabil v krajevno organizacijo RK. Pristala sem na
sodelovanje in izvolili so me za predsednico. Naloga
krajevne organizacije je spremljanje
starejših ljudi, nudenje pomoči,
obiskovanje in druženje. Ko zbiramo
članarino, ljudi obiščemo na domu.
Mnogi, ki so sami, se obiska prav
razveselijo. Tako se zgodi, da včasih
v enem dnevu lahko obiščem
samo tri posameznike. Ob taki
priložnosti se seznaniš s težavami,
potrebami in boleznimi ali preprosto
izveš, da so srečni. Ob koncu leta
povabimo starejše na srečanje, na
katerem je priložnost za druženje
in klepet. Ko jih obiskujemo v
domovih za starejše po Sloveniji,
same pripravimo piškote, sokove
in druge malenkosti, s katerimi jih
razveselimo.« Omenila je pomanjkanje hrane v
skladišču. Trenutno ne dobijo pomoči iz evropskih
sredstev, donacije trgovskih podjetij so se
zmanjšale. Ljudje pa še vedno prihajajo po pomoč
in vedno več je takih, ki občutijo pomanjkanje.
Ivica je povedala, da se članstvo v organizaciji RK
zmanjšuje. Mlajši se težko odločijo za sodelovanje,
nekatere prostovoljke so stare že 80 let in več.
Vesela je, ker imajo tri moške prostovoljce.
Upokojenke in upokojence, ki bi bili pripravljeni
del svojega prostega časa nameniti dejavnosti RK,
vabi naj se jim pridružijo. Zgledno sodelujejo tudi z
društvom diabetikov in društvom upokojencev.
Predlagala sem ji, da o svojih potovanjih in vtisih
napiše knjigo. Veliko zanimivega je doživela v
Franciji, kamor je hodila kot študentka, kasneje pa
kot turistka. Francoščina je zanjo najlepši tuji jezik,
obožuje šansone. Z možem Rudijem sta preživela tri
tedne v Indiji, sicer pa si vsako leto privoščita krajše
potovanje v druge države.
Ivica z možem rada hodi v gledališče in na koncerte
ter na zanimiva predavanja v Kaščo, aktualni so tudi
rekreacijsko-odbojkarski večeri s prijatelji in plesni
večeri. Veselita se obiskov domačih, zlasti ob koncu
tedna. Pred kratkim sta dobila prvega vnuka Lovra,
ki jima bo popestril že tako bogato življenje.
Ivica, hvala za sodelovanje. Vedno sem srečna, ko
spoznam zanimive ljudi.
Foto: Osebni arhiv

»Ko se bom upokojila, bom delala vse tisto, za kar
mi je prej zmanjkovalo časa. Prebrala bom knjige,
ki jih še nisem, uredila bom albume s fotografijami,
z možem pa bova potovala, hodila v hribe in
v gledališče ter skrbela za fizično in psihično
kondicijo,« je naštevala Ivica
Kožuh, nasmejana gospa
dobrih sedemdeset let, ki
ima tedenski urnik zelo
natrpan, zato ne ve, kaj je
dolgčas.
Po upokojitvi leta 1999 sta se
z možem vključila v društvo
upokojencev, ker so ju
prijatelji nagovorili, da sta se
pridružila planinski sekciji. Že
prvo druženje z upokojenci
ju je navdušilo. V naravi
uživata, saj vedno vidita kaj
novega, znanci pa so postali
prijatelji, ki jim druženje
veliko pomeni. »Lahko
povem, da sem vedno zadovoljna, ko pridem na vrh
dvatisočaka. Posebej sem bila vesela in ponosna,
da smo z Nežkinimi planinci opravili pohod s Pasje
ravni v Dražgoše. Hodili smo približno devet ur in
takrat sem ugotovila, da imam dobro kondicijo.
Hoja v hribe je zame več kot samo rekreacija, je
tudi hrana za dušo. V naročju pomladnega zelenja,
cvetočih travnikov in žarečih listavcev jeseni se
zavem, kako lep je vsak košček naše zemlje, kar me
neizmerno osrečuje.«
Bila je ena od prvih mentoric pri naši univerzi za
tretje življenjsko obdobje, kjer je vodila krožek
angleškega jezika. S tem je nadaljevala poklicno
kariero, saj je predmetna učiteljica. Študirala je
angleščino in francoščino, za nekaj let se je zaposlila
kot prevajalka v Litostroju, nato pa v šoli, saj je med
počitnicami lahko potovala.
»Že kot srednješolka in študentka sem pomagala
mlajšim pri učenju angleščine. Poučevanje me je
vedno veselilo, a delati v skupini s starejšimi je pravi
užitek. Vsak od njih se želi naučiti jezika in se trudi,
da bi čim več pridobil.« Ivica se je v skupini dobro
počutila, zato so se vezi s kolegicami ohranile, saj
se srečujejo in družijo. Dogovorile so se za obisk
Londona, kjer so preživele nekaj zanimivih dni.
V osnovni šoli, kjer je poučevala, je prevzela
organizacijo skupine mladih članov Rdečega
križa, v kateri so se vedno našli prizadevni učenci,
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DOLGO, DOLGO ŽIVLJENJE
NA OBISKU PRI FRANCKI KRAJNC
Besedilo in fotografija Nadja Podgoršek

»Rodila sem se 21. februarja 1926 kot peti otrok v
delavski družini Škofji Loki, kjer živim še danes. Po
končani osnovni šoli sem zaključila meščansko šolo
pri uršulinkah na gradu. To je bila zelo priznana
šola, zato so jo obiskovala dekleta iz vse Slovenije.
Že takrat smo se učile
stenografije, strojepisja,
knjigovodstva in
računovodstva, obvezen
pa je bil tudi nemški
jezik. Učile smo se tudi
ročnih del in kuhanja.
Denar za nakup zvezkov
in knjig sem zaslužila
tako, da sem med
počitnicami varovala
otroke in v raznih
družinah pomagala pri
gospodinjskih delih.
Ko sem končala četrti
letnik, se je začela vojna.
Nemci mi četrtega
letnika niso priznali, zato
sem ga morala delati
še enkrat. Tistega leta
sem se res odlično naučila govoriti in pisati nemško.
Takrat so Nemci za vsakogar, ki bi rad študiral
naprej, zahtevali eno leto obveznega neplačanega
dela pri kakršnih koli kmečkih delih v Avstriji. Ker
sem dobro govorila nemško, sem to neplačano delo
lahko opravljala v Kranjski gori, kjer je bila šola za
nemška dekleta, ki so jih zaradi varnosti začasno
preselili iz Berlina. Tu sem imela možnost ves čas
obnavljati znanje nemščine.
Po vojni zaradi pomanjkanja denarja nisem
mogla študirati. Prvo službo sem dobila na pošti
v Ljubljani, kjer sem tudi stanovala. Ob delu sem
morala opraviti še enoletno šolanje za poštne
uslužbence. Ko sem ga zaključila, sem takoj dobila
službo v Železnikih. S to dodatno izobrazbo sem
lahko strokovno in administrativno sama vodila
enoto pošte. Moje naslednje delovno mesto je bilo
v tajništvu pošte v Kranju, kjer sem ostala dve leti,
potem sem se zaposlila na pošti v Škofji Loki.
Ko se mi je leta 1952 rodil prvi sin Stane, sem po
treh mesecih porodniške morala ostati doma, saj
vrtcev ali jasli takrat še ni bilo, ženske, ki pa bi lahko
čuvale otroke, so morale sprejeti delo v industriji.
Moj mož je bil zaradi narave službe veliko zdoma
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in za vse delo sem bila sama. Leta 1957 se mi je
rodil še sin Mišo, ki je po poklicu inženir elektronike
in opravlja odgovorno delo v letalstvu. Starejši
sin Stane izdeluje jadralna padala in je tudi zelo
uspešen.
Še danes mi je žal, da sem
bila prisiljena pustiti službo,
ker sem bila za vse delo
popolnoma sama. Ko so
otroci odrasli, sem pazila
še vnuke, tako da sem bila
vse življenje le varuška in
gospodinja. Čeprav bi želela
študirati, to ni bilo mogoče,
saj sta oba brata padla, oče
pa je umrl pred vojno. Po
vojni nismo mogli kupiti
ničesar. Trgovin z obleko
in obutvijo ni bilo, zato
sem pletla, kvačkala ter
šivala oblačila za otroka in
zase. Blago smo kupovali v
Thalerjevi trgovini. Bilo je
tudi nekaj malih trgovinic,
pekarna, trgovina z volno
in raznimi materiali za ročna dela. Čevljarji so čevlje
delali po meri. Pohištvo je bilo mogoče naročiti pri
mizarju, a tudi teh je bilo malo. Kmetje so vsako
soboto pripeljali na trg domačo zelenjavo. Doma
vrtička nismo imeli, zato smo morali vse kupovati.
Leta 2009 mi je umrl mož. Zdaj živim v pritličnem
stanovanju, ki sem ga z vnukinjo zamenjala za
svojega v 4. nadstropju. Vse svoje življenje sem bila
doma. Po vojni ni bilo zborov, društev ali glasbenih
skupin, pri katerih bi lahko pela. Moja srčna želja po
petju se mi je uresničila šele, ko se je pred petimi
leti pri DU ustanovil pevski zborček Mavrica.
Draga Francka, v imenu našega društva
upokojencev Vam želim, da bi lahko še dolgo
prepevali v vašem zborčku Mavrica, ki Vam sedaj
nudi veliko pevskih užitkov in sprostitve v krogu
prijateljev lepe slovenske pesmi.
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V SPOMIN
JURE HUMAR
1928 - 2014

Od Jureta Humarja smo se spoštljivo poslovili zadnji
dan februarja 2014.
Rodil se je bil pri Flintežu v Stari Loki kot prvi od
štirih otrok.
Pod nemško okupacijo se je izučil za poklic
finomehanika. Po koncu vojne je zagnano sodeloval
pri postavljanju temeljev nove Iskre (sedaj
Iskraemeco) kot razvojni konstruktor električnega
števca. Ob delu se je izobraževal in napredoval. Bil
je vedoželjen, inovativen in pošten delavec.
Poleg elektrotehnike so ga zanimale glasba, lepa
slovenska beseda, fotografija in narava. Veliko
let je pel v moškem pevskem zboru in bil član
Muzejskega društva Škofja Loka.
Spremljal je nastajanje in razvoj narodno-zabavne
glasbe. Na trakovih, vinilnih ploščah in kasneje
na zgoščenkah je imel zbran celoten opus
Avsenikov, Bardorferjev, Slaka in Fantov s Praprotna,
Slovenskega okteta in mnogo drugih lepih melodij.
V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je začel
sodelovati s Kulturno-umetniškim društvom Loški
oder. Pri gledaliških predstavah Loškega odra je
doma in na gostovanjih skrbel za glasbo in posebne
zvočne efekte. Kot ljubitelj lepe slovenske besede je
posnel in s tem ohranil različna umetniška besedila
v interpretaciji Staneta Severja. Njegov glas je bil
vsa leta uvodni del na podelitvah Severjevih nagrad
na Loškem odru.
V šestdesetih letih je za nekaj slovenskih izseljencev,
ki so živeli v ZDA, Japonskem in drugod po
svetu posnel cerkveno zvonjenje iz Stare Loke
in Crngroba. Tako jim je polepšal trenutke, da so
v tujini ob različnih priložnostih lahko poslušali
zvonjenje in pritrkavanje iz domačih cerkva.
Zadnjih dvajset let se je posvetil raziskovanju
svojega rodu, saj ga je zanimalo, kje in kdaj se

pojavi njegov
priimek. Več kot
petnajst let je v
Nadškofijskem
arhivu v Ljubljani
natančno
proučeval rodove
različnih družin
iz starološke
fare. Izdelal je
rodovnik svojih
prednikov
od leta 1647,
kar je tudi
dokumentiral.
Zbranih in po družinah urejenih ima ogromno
podatkov.
Poleg druženja z rodoslovci na Nadškofijskem
arhivu v Ljubljani se je vrsto let tedensko srečeval s
skupino rodoslovcev v Žabnici. To je bilo prijateljsko
srečevanje sorodnih duš, kjer so si izmenjevali
izkušnje in informacije o zbranih podatkih in
dokumentih. Vse to je delal za svojo dušo in veselje
zase in za druge.
Tisti, ki smo imeli srečo, da smo del poti prehodili
skupaj s teboj, smo občudovali tvojo vedrino, veselje
in voljo do življenja ter tvoj pošten in odkrit odnos
do ljudi. Bil si pokončen, malo trmast, vendar iskren
in srčen prijatelj. V letih druženja si nas učil hoditi
po hribih, ob morju ali pa na tebi tako ljubi poti na
Planico in vse to tudi fotografirati. Znal si prisluhniti
ljudem in poslušati tišino ter se razveseliti ob še tako
majhni stvari in v njej uživati. Bil si človek z veliko
začetnico.
Marija Stanovnik

KRIŽEMKRAŽEM
Darinka Merlak

Ali ste se že naveličali reševanja križank? Pridružite
se skupini KRIŽEMKRAŽEM, kjer sami iščemo
besede, oblikujemo sestavljanko in skrbimo za
možgansko kondicijo. Srečujemo se vsak četrtek
od 8.30 do 10. ure v Marinkini knjižnici. Pridružite
se nam na informativnem dnevu. Če vas bo igra
navdušila, boste lahko igrali samo za zabavo,
Mi o sebi - junij 2014

lahko pa tudi sodelovali na turnirjih, ki jih prireja v
različnih krajih po Sloveniji organizator igre društvo
Domen. Aprila smo bili organizatorji turnirja tudi
člani naše skupine. Turnir je potekal na kmečkem
turizmu Pri Marku v Crngrobu. Pripravili smo
prijetno tekmovalno druženje v čudovitem zelenem
okolju pod Križno goro.
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ŠPORTNI MOZAIK
OBČINSKA PRIZNANJA ŠPORTNIKOM ZA LETO 2013
Ivan Hafner

Foto: M. Bizjak

V torek, 25. marca 2014, je v Sokolskem domu potekala slavnostna podelitev priznanj najboljšim
športnikom in najbolj zaslužnim športnim delavcem naše občine v minulem letu.
Priznanja podeljujeta Športna zveza Škofja Loka in Zavod za šport Škofja Loka.
Pester program podelitev priznanj je obsegal
dokumentirane. V našem društvu je znano, da vadi
pozdravne govore župana kot najvišjega
in tekmuje v številnih panogah, zato je že dvakrat
predstavnika občine in predsednikov ŠZ, ZZŠ in
postala NAJ ŠPORTNICA našega društva. Kot
Komisije za priznanja kot predstavnikov občinskega plavalka in igralka namiznega tenisa je večkratna
športa. Glasbene točke med posameznimi
prvakinja med upokojenci Gorenjske, poleg tega
podelitvami in same podelitve je popestril pogovor
tudi balina in še bi lahko naštevali.
s povabljenim gostom, našim znanim olimpijcem in ZLATO PLAKETO sta prejela IVANKA in FRANC
olimpijskim prvakom Mirom Cerarjem.
PREZELJ, najbolj uglašen zakonski par v našem
Program je obogatila še priložnostna mala razstava
društvu.
nekaterih eksponatov, ki jih za bodoči oddelek
Njuna športna pot sega več kot pol stoletja nazaj.
muzeja športa že zbira poseben odbor, video
IVANKA že dolgo strelja z zračno puško in pištolo
pogovor z nekaterimi loškimi športniki in skupinsko ter dosega vidne uvrstitve v regijskem in državnem
slikanje nagrajencev, na koncu pa še pogostitev
prostoru. Osvojila je tudi naslov državne prvakinje.
ter druženje in pogovori z gostom Mirom Cerarjem
Poleg tega je kvalitetna balinarka, igra pa še
kot tudi z drugimi znanimi loškimi športniki ter
badminton, pikado in prstomet. Za vse to je enkrat
športnimi delavci.
osvojila naslov NAJ ŠPORTNICE našega društva,
In zakaj pišem o tej prireditvi? Ker so bili med
dvakrat pa je bila podprvakinja.
nagrajenci tudi naši športniki.
FRANCE že dolgo tekmuje v streljanju z zračnim
Za športne dosežke in
orožjem in dosega
zasluge Športna zveza
podobne uspehe kot
ter Zavod za šport
Ivanka.
podeljujeta bronaste,
Poleg tega tekmuje
srebrne in zlate
še v namiznem
plakete, za največje
tenisu, balinanju,
dosežke pa svečane
badmintonu,
listine.
prstometu in še kje.
Oba sta tudi predana
BRONASTO PLAKETO
športna delavca,
je prejela URŠKA
saj rada priskočita
BIZJAK. V utemeljitvi je
na pomoč povsod,
pisalo naslednje:
kjer je to potrebno.
Že kot mlada učiteljica
Ivanka je bila tajnica
je bila usposobljena
društva že v Strelski
mentorica planinskega
družini Škofja Loka,
krožka na sedanji OŠ
v našem društvu pa
Loka-Mesto.
Nagrajenci Ivanka in France Prezelj ter Urška Bizjak
uspešno vodi žensko
Občasno se je
Stojijo Julija Jenko, Miro Duić, sedi Ivan Hafner.
strelsko sekcijo.
ukvarjala z različnimi
športi, a pravi razcvet je doživela po upokojitvi. Iz
France vodi novejšo panogo, ki jo gojimo v društvu,
zdravstvenih razlogov je pričela kolesariti in teči
t.j. prstomet.
v ravninskem in hribovitem okolju. Že prve tekme
Z zlato plaketo je komisija za priznanja izrazila
so ji prinesle lepe uspehe, kar jo je vzpodbudilo k
priznanje za delo in uspehe celotne STRELSKE
še resnejšemu vsakodnevnemu treningu. Tako je
SEKCIJE našega društva.
dosegala vse boljše in boljše rezultate na ravninskih Urški Bizjak ter Ivanki in Francetu Prezelj za dobljena
in gorskih kolesarskih, tekaških tekmah na večjih
priznanja čestitam v svojem imenu in v imenu
razdaljah, vse do maratona.
društva, saj veliko prispevajo k ugledu našega
Uspehov na državnih in celo mednarodnih
društva.
tekmah je preveč, da bi jih naštevali, ima pa vse
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BOGATA, A ZGOŠČENA SMUČARSKA SEZONA 2014
Ivan Hafner

Foto: E. Satler

Zaradi vremenskih razmer in posledičnega prestavljanja datumov smučarskih tekem so bila vsa tri
tekmovanja, na katerih naši smučarji tradicionalno nastopajo, opravljena v petih dneh. Najpomembnejše
tekmovanje, prvenstvo Gorenjske v smučanju, natančneje v veleslalomu in smučarskih tekih, je potekalo v
torek, 25. februarja 2014, prestižno prvenstvo upokojencev bivše Občine Škofja Loka (sedaj UE) je bilo v sredo,
26. februarja 2014, prvo tekmovanje v okviru 34. ŠRI pa v soboto, 1. marca 2014. K sreči so naši zdržali do
konca in bili zelo uspešni. V nadaljevanju poglejmo rezultate.
A. PRVENSTVO PZDU GORENJSKE V SMUČANJU
Tekmovanje je organiziralo DU Bohinjska Bistrica na
smučišču Senožeta. Kljub prestavljanju termina je
bila udeležba zelo dobra, saj je od prijavljenih 209
v veleslalomu in smučarskih tekih nastopilo 166
smučarjev in smučark iz kar 27 društev Gorenjske.
Naše društvo je zastopalo 25 smučarjev in smučark. V
veleslalomu je nastopilo 10 smučarjev in 6 smučark,
v tekih pa 7 tekačev in 2 tekačici. Poglejmo najprej
rezultate v veleslalomu.
VELESLALOM
V najmlajši kategoriji MOŠKIH do 65 let je bil med 31
tekmovalci naš Boris Vodopivec odličen tretji, zelo
dober deveti pa je bil tudi Tine Eržen. V kategoriji od
Naši na zmagovalnem odru
66 do 70 let je bil med 30 tekmovalci naš najboljši
Prehodni
pokal smo osvojili v trajno last.
Janko Podrekar na 13. mestu, Viktor Debeljak pa je
bil 22. V kategoriji od 71 do 75 let se je naš običajno
UVRSTITEV, PREDVSEM PA DOBRA POKRITOST
najboljši Franc Guzelj kljub hudi poškodbi prebil
PO KATEGORIJAH SO NAM PONOVNO PRINESLE
do cilja, tako da je bil tokrat najboljši vodja sekcije
ODLIČEN SKUPNI REZULTAT, SAJ SMO OSVOJILI
Roman Berčič, ki je zasedel dobro sedmo mesto. V
PREHODNI POKAL ZA LETO 2014.
kategoriji nad 75 let sta naša odlična smučarja Drago Ker se je to zgodilo že tretjič zapovrstjo, smo
Jazbec in Ciril Pleško med 12 tekmovalci zasedla zelo prehodni pokal prejeli v TRAJNO LAST.
dobro 7. in 8. mesto.
Za tak rezultat so zaslužni tekmovalci, še posebej
V ŽENSKI konkurenci je bila med 17 tekmovalkami
vodji Roman Berčič za alpsko smučanje in Emil
Stanka Pintar dobra 10. Med 10 tekmovalkami
Satler za smučarske teke. Zahvaljujemo se jim in jim
kategorije od 66 do 70 let so bile naše zelo dobre.
čestitamo.
Smiljana Oblak je bila peta,Tončka Dolinar šesta in
B. PRVENSTVO UE ŠKOFJA LOKA V VELESLALOMU
Francka Tušek sedma. V kategoriji nad 75 let je bila
ZA LETO 2014
Nežka Trampuž peta.
Organizator tega tekmovanja je bil letos DU Žiri,
SMUČARSKI TEKI
tehnični del pa so prevzeli SK Poljane, ki je kljub
V kategoriji MOŠKIH do 65 let sta bila naša
dokaj težkim pogojem na Grebljici na Starem vrhu
tekmovalca dobra. V konkurenci 11 tekačev je bil Pio
uspel tekmo speljati do konca.
Lapanja zelo dober peti in Brane Korenčič šesti.
Nastopili so smučarji vseh štirih društev upokojencev
V kategoriji od 66 do 70 let je bil med osmimi tekači
z loškega področja, le iz DU Sovodenj se športnih
na zelo dobrem četrtem mestu naš najboljši Mirko
prireditev še ne udeležujejo. Tekmovalo je 47
Pintar, vodja naših tekačev Emil Satler pa sedmi.
smučarjev, od tega 14 smučark in 33 smučarjev, od
Naš najbolje uvrščeni tekač je bil tokrat Niko Mesec
tega 19 naših, sedem smučark in enajst smučarjev.
v kategoriji od 71 do 75 let, bil je odličen drugi. V
Naši tekmovalci so pobrali kar precej medalj.
najstarejši kategoriji nismo imeli predstavnika.
Poglejmo najprej rezultate ŽENSKEGA zastopstva. V
Največji uspeh sta pri ŽENSKAH dosegli Jožica Anžel
kategoriji od 71 do 75 let je zmagala Nežka Trampuš,
in Urška Bizjak v kategoriji do 65 let.
v kategoriji od 66 do 70 let je bila druga Francka
Jožica je zmagala in tako postala prvakinja Gorenjske, Tušek pred Tončko Dolinar in Smiljano Oblak. Naša
Urška pa je bila tretja, kar sta odlična rezultata.
najboljša v najmlajši kategoriji do 65 let je bila Irena
Obema čestitamo.
Šubic na četrtem mestu. V MOŠKI konkurenci je v
V obeh starejših kategorijah nismo imeli svojih
kategoriji nad 75 let zmagal Ciril Pleško pred Dragom
predstavnic.
Jazbecem. V kategoriji od 71 do 75 let je bil Roman
KOPICA ZELO DOBRIH IN NEKAJ ODLIČNIH
Berčič soliden peti. Naš najboljši v tej kategoriji, Franc
Mi o sebi - junij 2014
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nadaljevanje s prejšnje strani:
Guzelj, se je prejšnji dan poškodoval. V kategoriji
od 66 do 70 let je bil Janez Potočnik odličen drugi,
zelo soliden četrti pa je bil Janko Podrekar. Med
najmlajšimi do 65 let je bil odličen drugi Boris
Vodopivec, do zmage pa sta ga ločili le dve desetinki
sekunde.
Podelitvi medalj in malici je sledilo še prijetno
druženje v zadnjem zimskem vzdušju.
C. PRVA DISCIPLINA 34. ŠRI – VELESLALOM NA
STAREM VRHU
Nosilec organizacije prve discipline novega cikla
te tradicionalne športne prireditve je bila Občina
Gorenja vas-Poljane. Po dokaj slabem stanju
smučišča na Grebljici na Starem vrhu v sredo, 26.2.
2014, so ga do sobote, 1. marca 2014, spet spravili v
zadovoljivo stanje, tako da so se tekme v VSL odvijale
nemoteno.

Udeležba ni bila posebno številna. V moški
konkurenci dvočlanskih ekip je nastopilo 21
smučarjev, v 8 ekipah, tako da se je moško
tekmovanje točkovalo normalno. V ženski konkurenci
je nastopilo 10 smučark v le treh ekipah, ki so si
tako prislužile le tolažilne točke. Poleg ekipnega
točkovanja se prvenstvo šteje tudi za posamično
točkovanja po starostnih kategorijah.
MOŠKI: V kategoriji 60 do 70 let je zmagal Boris
Vodopivec pred Janezom Potočnikom.
V kategoriji nad 70 let sta nastopila le naša dva. Mlajši
Roman Berčič je premagal starejšega Cirila Pleška.
Naših pet smučarjev je med ekipami zmagalo in si
priborilo že 100 točk.
ŽENSKE: V skromni konkurenci v kategoriji nad 60
let sta tekmovali samo naši dve tekmovalki. Spet je
mlajša Tončka Dolinar premagala našo veteranko
Nežko Trampuš. Kot ekipa sta prislužili tolažilne
točke.

KEGLJAŠKA PANORAMA
Besedilo in fotografija Ivan Hafner

Kegljaško dogajanje zadnjih mesecev je bilo izredno bogato, še najbolj na področju medobčinskih kegljaških
tekmovanj. Pa poglejmo.
1. Tradicionalni dvoboj s kegljači DU Selška dolina
Ljubo Podpečan in Jože Primožič. Naša ženska
S kegljači DU Selška dolina tekmujemo za prehodni
ekipa je bila deveta, kegljale pa so Smiljana Oblak,
pokal že desetletje in več. Lani smo dvoboj in pokal
Zdenka Gaber, Marija Tolar, Majda Bogataj in Slavka
tesno izgubili. Kot običajno je v ekipi nastopalo šest
Plestenjak.
kegljačev in štiri kegljačice. Tokrat so se naši potrudili, 3. Žensko posamično prvenstvo
tako da naša zmaga ni bila ogrožena niti za trenutek.
V dokaj skromni konkurenci devetih kegljačic je
V dvobojih so naši zmagali 8:2. Na koncu so zmagali
nastopilo šest naših in tri iz DU Selška dolina. Po
naši kegljači z 4961:4909 podrtimi keglji, skupno pa
predtekmovalnem delu je Zdenka Gaber vodila
smo zmagali 10:2. Tako smo ponovno osvojili pokal.
za 30 kegljev pred Smiljano Oblak, v finalni borbi
Naša najboljša kegljačica je bila Zdenka Gaber, ki je
pa je Smiljani uspelo za vsega en kegelj prehiteti
podrla 530 kegljev, naš najboljši kegljač pa Peter
Zdenko in ponovno osvojiti NASLOV MEDOBČINSKE
Mravlja, ki je podrl kar 564 kegljev. Za nagrado je od
PRVAKINJE. Smiljana je podrla 1012, Zdenka pa 1011
našega kegljača in navijača Jožeta Primožiča dobil
kegljev.
buteljko rujnega.
4. Moško posamično prvenstvo
Po tekmi komentiranju in druženju kar ni bilo konca.
Zasedba v moški konkurenci je bila zelo močna
2. Medobčinsko ekipno prvenstvo Škofje Loke
in številčna. Nastopili so skoraj vsi loški ligaški
2013/2014
tekmovalci. Skupaj je v predtekmovanju metalo
Zaradi premajhnega števila sta se obe ženski ekipi,
40 kegljačev, od tega sedem naših. V finale, kjer je
naša in ekipa DU Selške doline, vključili v moško
nastopilo 16 najboljših, se je uvrstilo 5 naših. Zmagal
ligo in tako so kegljači igrali v devetčlanski ligi. Med
je član kegljaškega kluba Škofja Loka, sledijo mu
tekmujočimi ekipami ni bilo nobene, v kateri bi igrali
še štirje tekmovalci kluba, na odlično PETO MESTO
samo registrirani kegljači, ampak so bile pretežno
PA SE JE UVRSTIL PETER MRAVLJA, ki je podrl 1119
mešane.
kegljev. Zelo dobro deseto je zasedel Franc Žontar
Naša I. ekipa je tekmovala ODLIČNO IN JE ZMAGALA, s 1099 podrtimi keglji. Dobro so se uvrstili še Ljubo
kar se v novem sistemu, po katerem rekreativci in
Podpečan, Lojze Homan in Roman Selan, na 11., 12.
registrirani kegljači tekmujemo skupaj, še ni zgodilo.
in 16. mesto.
Za to ekipo so kegljali Peter Mravlja, Franc Žontar,
5. Prvenstvo ženskih dvojic
Vlado Podviz, Roman Selan in Tine Uršič. Tudi naša II.
Nastopili so le 4 pari, dva iz našega društva in dva
ekipa je bila dobra, saj je zasedla četrto mesto. Zanjo
iz DU Selška dolina. Po dveh krogih tekme sta
so nastopili Lojze Homan, Stane Ferle, Peter Zakotnik, premočno ZMAGALI SMILJANA OBLAK IN ZDENKA
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GABER, saj sta edini podrli več kot
Med 12 kegljačicami,
2000 kegljev, namreč 2014. Marija
ki so nastopile vsaj v
Tolar in Majda Bogataj sta bili tretji.
eni disciplini, je naj
kegljačica sezone
6. Prvenstvo moških dvojic
postala Smiljana
Kategorija moških dvojic je bila kar
Oblak, ki je zbrala
številčna, saj je nastopilo 21 dvojic, v
6161 točk, takoj za
finalu pa 12.
njo pa Zdenka Gaber
Po končanem finalu, v katerem sta
z 6125 točkami. Oba
zmagala oče in sin Oberstar, je bil naš
dosežka sta odlična.
najboljši par Franc Žontar in Peter
Marija Tolar je bila
Mravlja na odličnem četrtem mestu
šesta, Majda Bogataj
z 2194 podrtimi keglji. Osma sta bila
sedma in Slavka
naš Vlado Podviz s sinom Sašem.
Plestenjak deseta.
Roman Selan in Ljubo Podpečan sta v
Naša prva ekipa je medobčinski zmagovalec. 9. Tekmovanje za
finalu pristala na 15. mestu.
Prvi
z leve je Peter Mravlja, sledijo Tine Uršič, NAJ KEGLJAČA
7. Prvenstvo mešanih dvojic
Vlado Podviz, Franc Žontar,
Točkovanje je enako
Nastopilo je devet mešanih dvojic, kar
manjka
Roman
Selan.
kot pri ženskah, le
lahko štejemo kot zadovoljivo. Med
spisek tekmovalcev,
njimi so bile tri naše.
ki
so
dobili
točke,
je
mnogo
daljši,
saj jih je 43, med
V finalne borbe se je uvrstilo šest dvojic, med njimi
njimi
tudi
11
naših
kegljačev.
dve naši. Zmagala je ekipa dveh ligaških tekmovalcev
Presenetljivo je naj kegljač sezone postal Franc
Lidije Vintar in Jureta Hajnriharja, takoj za njima pa
Žontar, ki je zbral 6448 točk. Takoj za njim se je
sta bili že naši dve dvojici. Drugo mesto sta zasedla
uvrstil Peter Mravlja z 5993 točkami. Obe uvrstitvi sta
Smiljana Oblak in Peter Mravlja s 2056 podrtimi
izredna uspeha in zaslužita vse priznanje.
keglji, tretje mesto pa Zdenka Gaber in Franc Žontar
Odlično sedmo mesto je zasedel je Stane Ferle,
s 2036 podrtimi keglji. Obe uvrstitvi sta za oba naša
deseto Roman Selan in enajsto Ljubo Podpečan.
para lep uspeh.
Društveno prvenstvo sezone 2013/2014 se končuje.
8. Tekmovanje za NAJ KEGLJAČICO
Sredi junija nas čaka zaključni pohod na Blegoš ter
Za naslov naj kegljačice se točkujejo vse tekme,
podelitev priznanj in nagrad Pri Andrejonu.
tako ekipne kot posamične, ki potekajo po razpisih
Še pred tem, sredi maja, se bomo z obema ekipama
Športne zveze Škofja Loka na kegljišču na Podnu v
udeležili prvenstva PZDU Gorenjske v kegljanju na
sezoni 2013/2014.
Jesenicah.

USPEŠNO SMO IZVEDLI PRVENSTVO PZDU V NAMIZNEM TENISU ZA LETO 2014
Ivan Hafner

Na prošnjo Komisije za šport pri PZDU Gorenjske
je naše društvo po enoletnem premoru spet
organiziralo prvenstvo PZDU v namiznem tenisu.
Udeležba je bila odlična. V ženski kategoriji je
nastopilo 11 tekmovalk iz 5 DU, česar ne pomnimo,
v moški pa kar 61 tekmovalcev iz 15 DU, največ v
zadnjem obdobju.
Za tako številno udeležbo je bila organizacija
kar zahtevna, a kljub temu so tekmovanja
posameznikov in dvojic potekala tekoče in
razglasitev rezultatov, podelitev medalj in končno
podelitev prehodnega pokala je bila v okviru
predvidenega časa.
Naša ekipa je bila najštevilnejša, tekmovalci pa
porazdeljeni v vseh kategorijah, kar se je na koncu
obrestovalo. Nastopilo je 11 tekmovalcev in 4
tekmovalke.
Rezultati so bili naslednji.
Mi o sebi - junij 2014

ŽENSKE
V enotni kategoriji je bila Urška Bizjak druga, takoj
za nepremagljivo Dragico Lapanja, večkratno
najboljšo rekreativko Slovenije. Minka Bertoncelj,
ki po letih prekaša vse druge nastopajoče, je bila
osma, naši novi dve igralki, Irena Marguč in Andreja
Kecman, sta si pridobivali izkušnje, vendar imata
pred sabo še lepo bodočnost.
V konkurenci petih dvojic sta naši dve tekmovalki
Urška Bizjak in Minka Bertoncelj zmagali, novi dve
igralki pa sta bili na začelju.
V seštevku točk za ekipno točkovanje za prehodni
pokal je ženski del ekipe osvojil kar 47 točk.
MOŠKI
Zaradi zadostnega števila prijav so moški tekmovali
v vseh štirih razpisanih kategorijah.
V najstarejši kategoriji nad 75 let sem podpisani
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Foto: I. Hafner

glede na
zdravstveno
stanje osvojil
zelo solidno
drugo mesto
med šestimi
starci. Ekipi
je priboril
točke tudi Ivko
Svoljšak.
Naslov prvaka
Gorenjske si
je v kategoriji
Zmagovalki dvojic Minka
od 71 do 75 let
Bertoncelj
in Urška Bizjak
priigral med
12 tekmeci naš adut Jano Rant, sicer tudi aktivni
soorganizator.
V kategoriji od 66 do 70 let, v kateri je nastopilo
20 igralcev, je bil naš najboljši Janez Starman na
četrtem mestu. Točke je priboril tudi Emil Rant. Na
tekmovalno vzdušje se je uspešno privajal Miro Krek.
V kategoriji do 65 let je bil Jure Posavec, vodja naše
pinkponkaške sekcije, v konkurenci kar 23 igralcev
odličen drugi.
Moški pari so nastopali v dveh kategorijah, v
kategoriji nad 70 let in pod 70 let.
V starejši kategoriji sva z Ivkom Svoljšakom med

sedmimi pari osvojila nehvaležno četrto mesto.
V mlajši kategoriji, nastopilo je 18 dvojic, sta bila
odlična druga Jano Rant in Jure Posavec, točke sta z
delitvijo osmega mesta osvojila tudi Janez Starman
in Emil Rant. Osmo mesto sta delila tudi dvojica
Peter Kalan in Miro Krek. 14. mesto sta delila še Boris
Pešelj in Peter Žagar.
Moški del naše ekipe je nabral 98 točk.
PREHODNI POKAL
Prehodni pokal v namiznem tenisu se je letos
podeljeval drugič. Lani je prvega v Šenčurju osvojilo
DU Javornik-Koroška Bela, naša ekipa je bila tretja.
Tokrat sva točkovanje po pravilniku opravljala skupaj
s predsednikom Mirom. Kar nisva mogla verjeti.
Zbrali smo odličnih 145 točk, premočno zmagali in
osvojili prehodni pokal. Drugo uvrščeni DU Tržič, ki
je zbral 80 točk, smo prehiteli za kar 65 točk. To je
izvrsten dosežek, takega res nismo pričakovali.
To je v tej sezoni za smučanjem in streljanjem že
tretji za naše društvo osvojeni prehodni pokal, ki ga
podeljuje PZDU Gorenjske.
Prepričan sem, da so se vsi tekmovalci med nami
počutili dobro, še posebej ob okusni hrani in pijači
in razdeljenem reklamno propagandnem materialu
naše občine, našega DU in ŠZ Škofja Loka.
Za konec se za trud zahvaljujem tehnični
organizaciji NTK, predvsem Janotu Rantu, Igorju
Drakuliču, Juretu Posavcu in Francu Koširju,
predsedniku Miru Duiću pa za vso podporo.

DRUŠTVENO PRVENSTVO V NAMIZNEM TENISU ZA LETO 2014
Sredi maja smo končali tudi naše društveno
prvenstvo, ki smo ga pričeli že februarja. V četrtek,
16. maja, smo razglasili rezultate in podelili medalje
najboljšim.
Med desetimi moškimi tekmovalci je spet društveni
prvak Jano Rant, ki mu tesno za petami sledi Jure

Posavec, tretji je Emil Rant.
Letos so med ženskami tekmovale štiri
pinkponkašice. Urška Bizjak je zmagala tudi
letos pred Minko Bertoncelj, tretja je bila Andreja
Kecman.

STRELSKA TEKMOVANJA V LETOŠNJEM LETU
V četrtek, 10. aprila 2014, smo se v Kamniku
udeležili pokrajinskega tekmovanja DU v streljanju
z zračno puško in dosegli najboljše rezultate. S 1.
mestom v ženski in moški konkurenci smo že
drugič osvojili prehodni pokal.
V ženski ekipi smo za DU Škofja Loka tekmovale in
se posamezno uvrstile Nevenka Mandić Orehek 1.
mesto, Frančiška Demšar Mesec 2. mesto, Ivanka
Prezelj 3. mesto in Julija Jenko 7. mesto. Drugo
uvrščena je bila ekipa tekmovalk DU Kamnik, sledile
pa so DU Jesenice in DU Tržič.
Moško ekipo DU Škofja Loka so sestavljali Milenko
Štimac, ki je kot posameznik dosegel 2. mesto,
Janko Demšar je zasedel 4. mesto, Edvard Horvat
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Foto: arhiv I. Prezelj

Ivanka Prezelj

Ivanka Prezelj, Pavle Jereb, Edo Horvat, Julija Jenko,
Janko Demšar, Francka Mesec Demšar, Nevenka
Mandić Orehek in Milenko Štimac
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5. mesto in Pavle Jereb 6. mesto. Sodelovalo
je sedem moških ekip, ki so se za našimi uvrstili
v vrstnem redu Kamnik, Trzin, Jesenice, Tržič,
Mojstrana in Naklo.
Marca in aprila smo opravili že dve od treh

tekmovanj v streljanju z zračno puško v okviru
medobčinskih Športno rekreacijskih iger. Tudi tu
so rezultati za ekipi DU Škofja Loka zelo obetavni,
znani pa bodo ob zaključnem tekmovanju oktobra.

PIKADO
Julija Jenko

Foto: arhiv J. Jenko

Tekmovanje PZDU Gorenjske
Spominski turnir
DU Rateče Planica je v sredo, 25. aprila 2014,
V petek, 28. marca 2014, je DU Kamnik organiziralo
v olimpijskem športnem centru Dom Planica
prvi spominski turnir v pikadu, ki je bil posvečen
njihovemu lani
organiziralo pokrajinsko tekmovanje
preminulemu
v pikadu. Tekmovalo je trinajst
najboljšemu metalcu
DU z Gorenjske. Za naše društvo
pikada. Na turnir je
sta tekmovali ženska in moška
bilo povabljenih šest
ekipa. Za žensko ekipo so nastopile
mešanih ekip, dve
Cveta Škopelja, Marija Marinšek,
ženski in dve moški,
Ivanka Prezelj in Julija Jenko in od
z Gorenjske in dve
dvanajstih ekip zasedle deseto mesto.
domači ekipi.
Kot posameznica sem avtorica članka
Za naše društvo so
med 48 tekmovalkami zasedla sedmo
tekmovali Marija
mesto.
Marinšek, Janko
Za moško ekipo so tekmovali Adi
Demšar, Franc Prezelj
Kočar, Edi Horvat, Milenko Štimac
in Julija Jenko. Od
in Janko Demšar. Ekipa je zasedla
osmih ekip so zasedli
dvanajsto mesto, med posamezniki
Marija Marinšek, Julija Jenko, Cveta
četrto mesto.
pa je Adi Kočar med 52 tekmovalci
Škopelja in Ivanka Prezelj v Planici
Organizacija in
zasedel 30. mesto.
pogostitev je bila odlična. Naše društvo s to
V skupnem seštevku sta se naši ekipi uvrstili na
udeležbo ni imelo nobenih stroškov, saj smo
deseto mesto.
tekmovalci sami plačali prevoz in prispevali k
Tekmovalcem želimo več sreče na naslednjih
pogostitvi.
tekmovanjih.

MI PA ŠE KAR TEKMUJEMO
Smiljana Oblak

Letos je potekal 6. maja in vabilu so se odzvale naše
kolegice iz ekipe DU Moste (Ljubljana), in Bičevja
iz Ljubljane ter iz Predoselj, Komende, Kamnika
in Mengša. Gostili smo jih od ranega jutra do 16.
ure popoldne na našem balinišču na Trati. Poleg
prijetnega vzdušja smo jim ponudili še obilen zajtrk
in kosilo. Naša dekleta poleg tistih, ki so se potile na
tekmovalni stezi, so ponujale še srečke za srečelov
ter kuhale čaj in kavo.
Tekmovanje je vodil Ivan Breznik, ki je prevzel tudi
vlogo sodnika. V ženski ekipi so tekmovale Ivanka
Prezelj, Tončka Dolinar, Smiljana Oblak, Vojka Mihelič
in Urška Bizjak. Moško ekipo so sestavljali Janez
Mi o sebi - junij 2014

Foto: N. Mandić Orehek

Ženski balinarski turnir na Trati
Po dolgoletnem sistemu medsebojnega druženja z balinarkami nekaterih društev upokojencev na
območju Gorenjske in Ljubljane tudi balinarke našega društva organiziramo tradicionalni turnir na Trati.

Preizkus igrišča pred tekmo
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Fic, Drago Jazbec, Miro Kejžar, Miro Zakotnik, Jože
Avguštin.
Na otvoritvi nas je pozdravil naš predsednik Miro
Duić, ki je na zaključku skupaj z Ivanom Hafnerjem
podelil nagrade za tekmovalne uspehe. Med
predtekmovanjem in finalnimi boji smo organizirale
tekmovanje v bližanju v krog.
Rezultati:
1. mesto Škofja Loka I (Prezelj, Dolinar, Oblak, Mihelič)
2. mesto Moste
3. mesto Kamnik
4. mesto Komenda
5. mesto Bičevje
6. mesto Škofja Loka II (Košir, Sorčan, Zaletel, Stanonik)
7. mesto Mengeš
8. mesto Predoslje
Pokrajinsko prvenstvo Gorenjske v balinanju za
moške in ženske
V sredo, 14. maja, in v četrtek 15. maja 2014, smo
se v Žireh pomerili na Pokrajinskem prvenstvu
Gorenjske v balinanju z ekipami DU Gorenjske.

Balinarke DU Škofja Loka smo zasedle peto, balinarji
pa tretje mesto in tako nismo uspeli zadržati lansko
leto osvojenega prehodnega pokala, ki so ga
zasluženo dobili domačini Žirovci. Njihove balinarke
so zmagale, moški pa so bili šesti. Pri moških so
se tekmovanja poleg ekip iz Škofje Loke in Žiri
udeležile še ekipa Radovljice, ki je zasedla 1. mesto,
Kokrice, ki je bila druga, ter ekipe društev z Jesenic,
Komende, Kamnika, Domžal, Cerkelj in Britofa. Pri
ženskah pa so poleg Škofje Loke in Žiri tekmovale še
ekipa Kranja, ki je zasedla drugo mesto, Komende,
ki je zasedla 3. mesto, ter ekipi Kamnika in Domžal.
V naši moški ekipi so sodelovali Janez Fic, Drago
Jazbec, Miro Kejžar, Ivo Zakotnik in Jože Avguštin,
v ženski ekipi pa Ivanka Prezelj, Tončka Dolinar,
Smiljana Oblak, Vojka Mihelič in Urška Bizjak.

OPRAVIČILO

V prejšnji, 27. številki našega glasila, smo na 31.
strani pomotoma zapisali, da je bil sodnik na
tekmovanju v balinanju Ivan Hafner. V resnici
je, tako kot na vseh tekmovanjih v balinanju
tudi na tem sodil Ivan Breznik. Za napako se
opravičujemo.

34. ŠRI SO ŽE V TEKU

Besedilo in fotografija Ivan Hafner

Foto: I. Hafner

34. ŠRI so se pričele z veleslalomom v začetku marca, nadaljevale pa v aprilu s šahom in prstometom.
Poglejmo rezultate.
ŠAH
invalidov Škofja Loka.
Kljub manjšemu številu šahistov, za ekipo sta
Po zanimivih dvobojih že zelo natančnih
potrebna le dva, se je šahovskega tekmovanja
prstometalcev je v tej prvi tekmi zmagala prva ekipa
v okviru 34. ŠRI udeležilo premalo ekip, da bi se
LTH Castings, naša prva ekipa, za katero sta metala
točkovalo normalno. Tako so se 12. aprila 2014 v
Boris Pešelj in
sejni sobi ŠD Poden našim trem dvojicam pridružili
Jože Dolinar,
le še šahisti Domela. Ker so tekmovali le šahisti
je bila dobra
iz dveh društev, smo podelili točke samo za
tretja, naša
sodelovanje. Naše ekipe so prejele vsaka 10 točk,
druga ekipa, ki
torej skupaj 30 točk. Odigrali so vse medsebojne
sta jo sestavljala
dvoboje in na koncu je zmagala naša druga ekipa,
Vasilij Kosec
za katero sta šahirala Miha Šmid in Lojze Drnovšek.
in Tone Jenko,
Naša prva ekipa, v kateri sta nastopila Tase Ristov
je bila sedma.
in Lojze Kalan je bil druga, v naši tretji ekipi pa sta
Ocenjujem,
igrala Jože Drnovšek in Ivica Čengija.
da bosta naši
ekipi na drugi
PRSTOMET I
in tretji tekmi,
Ta mlada panoga na ŠRI se, zlasti med moškimi,
ki bosta v Žireh
počasi prijemlje.
in v športnem
Prva od treh razpisanih tekem v prstometu za 34.
parku Rovn, še
ŠRI je bila 12. aprila 2014 v glavni dvorani na Podnu.
boljši, saj naša
Tekme se je udeležilo devet moških dvočlanskih
nova igralca Jože
Naši Vojka Mihelič in Štefka
ekip iz šestih društev, v ženski konkurenci pa žal
in Tone še nista
Jenko sta zmagali.
le štiri ženske ekipe iz našega društva in Društva
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pokazala vsega svojega znanja in spretnosti.
Točke, osvojene že na prvi tekmi, so vzpodbudne.
V ženski konkurenci je zmagala naša druga ekipa, za
katero sta metali Vojka Mihelič in Štefka Jenko. Naša
prva ekipa v postavi Ivanka Prezelj in Vera Bokal je
bila druga. Obe ekipi sta prejeli le 20 tolažilnih točk
za udeležbo.
V maju so potekale še tri tekme, prstomet II, gorski
tek na Osolnik in kolesarski kronometer na Breznico.
PRSTOMET II
V soboto, 10. maja 2014, je v Žireh potekala druga
tekma v prstometu. Naši so tudi tokrat nastopili z
dvema ekipama. Naša moška ekipa DU I. se je med
osmimi ekipami dobro odrezala, saj je bila druga,
takoj za LTH Castings. Tokrat sta ob odsotnosti naših
najboljših za to ekipo metala Tone Jenko in Vasilij
Kosec. Druga ekipa je ostala na začelju.
V ženski konkurenci so nastopile le tri ekipe, zato sta
naši ekipi dobili le 20 točk za udeležbo.
GORSKI TEK NA OSOLNIK
V nedeljo, 11. maja 2014, je potekala prva tekaška
preizkušnja in sicer tradicionalni gorski tek na
Osolnik. Tek je vključen v koledar gorskih tekov
za slovenski pokal, vendar so ga organizacijsko
priredili tako, da šteje tudi v okvir 34. ŠRI. Prijavili
smo eno moško dvočlansko ekipo, ženske pa ne,

ker nismo pričakovali, da bo dovolj ženskih ekip za
točkovanje. Seveda je takšna maloštevilna prijava
tudi varčevalni ukrep. V ekipnem tekmovanju sta
naša gorska tekača zasedla dobro šesto mesto,
v posamični konkurenci pa je bil v svoji starostni
kategoriji Mirko Pintar zelo dober tretji, Franc Rupar,
naš novopečeni član in tekač, pa v svoji kategoriji
zelo dober četrti.
KRONOMETER BREZNICA
V petek, 16. maja 2014, sta se kolesarske tekme
kronometer od Pahovca do Breznice (Naceta) zaradi
varčevanja udeležili le dve naši ekipi dvojki. Med
20 moškimi ekipami sta se naša Brane Korenčič in
Jože Gaber dobro borila, a sta v konkurenci mladih
izurjenih kolesarjev ostala na začelju. Kljub temu sta
osvojila nekaj točk za našo ekipo in svoje točke za
naj športnika 34. ŠRI.
Naši izvrstni kolesarki Jožica Anžel in Urška Bizjak
sta med 4 ekipami mladih kolesark dosegli tretje
mesto ter osvojili pokal in lepo število točk za ekipo
in za svojo uvrstitev v konkurenci za naj športnika
34. ŠRI.
S to tekmo se je zaključil pomladanski del 34. ŠRI, ki
so bile za naše ekipe kar uspešne.

GREMO NA POT
PROGRAM IZLETOV, LETOVANJ IN PRIREDITEV 2014
DATUM
28. 6.		
2. 7.		
9. 7.		
16. 7.		
23. 7.		
30. 7.		
6. 8.		
13. 8.		
20. 8.		
27. 8.		
4. 9.
sept.		
10. 9.		
17. 9.		
sept/okt.
okt.		
8. 10.		
14. 11.		

RELACIJA				
Piknik DU (sobota)			
Debeli rtič				
Debeli rtič				
Debeli rtič				
Debeli rtič				
Debeli rtič				
Debeli rtič				
Debeli rtič				
Debeli rtič				
Debeli rtič				
Visoko 					
Terme Fojnica-BiH 			
Topolšica				
Pliberk-Avstrija			
Trgatev–obiranje grozdja 		
Beograd-Srbija (prijave sept.)
Mala Nedelja				
Martinovanje (petek)			
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VRSTA DOGODKA
družabno srečanje
kopalni izlet
kopalni izlet
kopalni izlet
kopalni izlet
kopalni izlet
kopalni izlet
kopalni izlet
kopalni izlet
kopalni izlet
srečanje upok. Gorenjske
letovanje
kopalni izlet
turistični izlet
aktivni izlet
turistični izlet
kopalni izlet
družabni izlet

Obiski gledaliških
predstav bodo
objavljeni sproti.
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!
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GREMO NA POT
VESELI POHODNIKI V LETU 2014
Datum		
Planiran pohod
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

PLANINSKI IZLETI V LETU 2014
19. 6.
3. 7.
17. 7.
31. 7.
14. 8.
28. 8.
11. 9.

Virnikov Grintavec 		
Završnica – Srednji vrh
Brežniške peči 			
Velebit (2 dni) 			
Višarje - Kamniti lovec
Kota 13 – 13 		
Zermola 		

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

25. 9.
9. 10.
11. 10.
23. 10.
6. 11.
20. 11.
4. 12.

Pikovo – Splavarjenje
Mali Pal 		
Urekov pohod 		
Slivnica – Rakov Škocjan
Selo Setiče 			
Lubnik 				
Zaključni izlet v neznano

vodi Slavica
vodi Dragica
vodi Nežka
vodi Nežka
vodi Dragica
vodijo vodnice
N+S+D+M

POHODI NEŽKINIH KORENIN
GREMO NA POHOD?
Vse lepo in prav!
Plan planinskih pohodov je
sestavljen leto vnaprej, datumi in
poti so določeni.
Kaj pa vreme? Tega se žal ne da.
Kaj storiti? Bliža se dan pohoda,
vodniki pa gledamo vse
dolgoročne vremenske napovedi in
se posvetujemo. Najtežje je sprejeti
odločitev, če je napoved še bolj
negotova. Vedno dvomimo, če smo
se prav odločili.
Naš prvi letošnji pohod na
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Foto: S. Laznik

Nežka Trampuš

Planinci na Pokljuki
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Primorsko je bil tak primer. Peljali smo se po
avtocesti proti Postojni. Močno je deževalo in Nanos
so pokrivali oblaki. Joj, kam gremo? Bomo mokri?
Bo šlo z dežniki? Bodo poti mokre in blatne?
Premišljevala sem, kaj bo, Slavici pa je bilo žal, da
smo se odločili za pohod. Slavko kot glavni vodnik
je tiho gledal v dež, običajno zgovorna družba na
avtobusu je bila tiho.
Ko smo se preko Sežane odpeljali proti Krasu, se
je vreme iz minute v minuto lepšalo, s tem pa tudi

razpoloženje. Naredil se je lep čudovit dan. Prehodili
smo lep del poti Soške fronte in pohod zaključili s
prijetnim druženjem na turistični kmetiji Marušič v
Lokvici na Krasu.
Naš pogum in volja sta zmagala. Uspeh je vedno na
strani pogumnih. Dan lahko prijetno izkoristimo,
žal pa ga ne moremo zadržati. Izgubljeni dan se ne
vrne.
Upam, da bomo lahko izkoristili še veliko lepih dni
za druženja in pohode po naši lepi Sloveniji.

VESELI POHODNIKI

Besedilo in fotografija Dragica Gartner
Ker ne najdem dežurnega krivca za
težje iz zdravstvenih
pisanje tokratnega članka, se ga moram
in ne kondicijskih
lotiti kar sama. Nisem prepričana, ali naj
vzrokov, zato
se samo hvalim, saj sem z obstoječim
pravim, da tudi med
stanjem zadovoljna in nimam kaj
pohodi naredite
kritizirati.
kakšen centimeter,
Že krepko smo zakorakali v četrto
meter, kilometer
sezono našega pohajanja po prelepih
v hrib ali vsaj po
delih naše domovine in tujine, prehodili
ravnini, vendar ne
mnogo lepih poti, cest in stezic po
pretiravajte, ampak
gričih, planinah in dolinah. Združuje nas
pojdite POSTOPNO.
pesem ter vesela, disciplinirana, pisana
Osvojeni cilj je
druščina pohodnikov, pri katerih je med
toliko lepši, če
najstarejšim in najmlajšim razpon od
se je treba malo
27 do 30 let. Pohvaliti moram vse, ki se
potruditi, saj to že
v teh častitljivih letih trudite, da redno
poznate in veste,
hodite na pohode. Pa da ne boste mislili,
kako ste ponosni
da je vedno lahko iti od doma. Tudi za
sami nase, da
to se moraš potruditi ter imeti voljo in
Pohodniki na Doberdobu
zmorete. Trudimo
energijo. Vsem nam je verjetno bolj všeč
se, da na cilj pridete
vsi, nekateri lažje, drugi težje, zato moramo hoditi
posedanje kot potenje ob delu. Včasih bi celo lahko
tako hitro, kot hodi najšibkejši. Tudi ti si želijo na cilj,
rekli, da se moramo za odhod na pot kar brcniti iz
morajo pa zato vmes delati več kot hitrejši. V skupini
stanovanja, vendar nam starejše korenine dajejo
se je vedno treba prilagajati, pa če nam je prav ali
veliko volje in pozitivne energije, da se trudimo, da
ne. Tudi vodniki smo najbolj srečni, kadar pridete
ne bomo prehitro v breme svojcem in družbi. Tudi
vsi na cilj. Vedeti pa morate, da smo mi PLANINSKI
informacije naših obolelih pohodnikov in izkušnje
in ne turistični vodniki, ki lahko vodimo samo po
potrjujejo, da so se razgibani ljudje pozdravili
planinskih poteh.
hitreje, kar me zelo veseli.
Letošnji žled nam bo zaradi podrtega drevja
BREZ MUJE SE ŠE ČEVELJ NE OBUJE! LE TAKO
spremenil marsikateri cilj poti.
NAPREJ!
Pojdite v prelepo pomladansko naravo ter po svojih
Včasih je ta skupina odskočna deska za nekatere,
zmožnostih uživajte v hoji.
ki vidijo, da zmorejo več in se vključijo v Nežkino
skupino, kjer dobro funkcionirajo.
Včasih pogovor nanese na želje ljudi, ki pa so
Planinski in pohodni izleti bodo
različne. Nekateri bi cilj najrajši dosegli z malo
prilagojeni vremenskim razmeram.
truda, drugi pa so pripravljeni na kaj zahtevnejšega.
Vseh izletov in prireditev v društvu se
Sama še vedno mislim, da se moramo malo zadihati,
udeležujete na lastno odgovornost.
si pospešiti srčni utrip in se spotiti, ker to pripomore
k boljšemu zdravju. Vem, da je to za nekatere malo
Mi o sebi - junij 2014
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IZ NAŠE PRETEKLOSTI
»SKOZ KARLOVC U LOKO«

Foto: Z. Ramovš

Foto: Osebni arhiv

priznani čevljar Čadež, starosta čevljarskega ceha, na
vogalu še vedno stoji lepo ohranjena štirna z letnico
STARA HIŠNA IMENA
1848. Nato pridemo do Ta lepega znamenja z letnico
Meri Bozovičar
1824, do katerega je dvakrat letno romala procesija s
farne cerkve čez Mestni trg. Tu se je procesija ustavila
V moji mladosti je bilo najbolj cenjeno prevozno
in deklice, oblečene v bele oblekice s košaricami,
sredstvo kolo. S kolesom si kar hitro prišel v Loko.
polnimi cvetja, so potresale rožice za praznik Sv.
Velikokrat sem že pred Skončenkom zavila proti
Rešnjega telesa, nato pa je procesija krenila čez
Karlovcu. Cesta ni bila kaj dosti široka in tudi ograje
Spodnji trg in pri Šeširju po klancu navzgor nazaj v
ni imela. Ko sem videla, da mi nasproti prihaja
cerkev. Naslednja procesija je bila na velikonočno
furman, sem se spustila kar po precej strmem
soboto, ko je bilo Jezusovo
bregu na spodnji travnik,
velikonočno vstajenje.
da ne bi prišlo do trčenja.
Prva hiša za znamenjem se je
Ko sem pristala na tleh, sem
imenovala Plevnarska hiša,
zagledala sprednje kolo zvito
nato pa so bile hiše Pr Korlčk,
v »okser«, zračnica je našla
Pr Jesenku in Pr Čiku. Kjer se
pot med feltno in plaščem ter
cesta malo vzpne, se je reklo
počila. Furman mi je zaklical:
Pr Kuferšmidu, potem Pr
»Če tebi nič ni, pripelji
Kandižovem Jankotu in nato Pr
kolo gor, da ga odpeljem k
Tinkovc. Že smo bili pri Pepetovi
Skalarju v popravilo.« Tako
gostilni in čez cesto odšli na Plac.
je kolo naložil na voz, jaz pa
Tri znane Ločanke iz Karlovca
Sedaj pa se vrnimo na levo stran
sem pot nadaljevala peš.
Prva z leve Aleksandra Caleari - Sulčkova
ceste. Malo nad Povžem je bila
Adi, sledi Minka Bevk - Fojkarjeva
Prva hiša v Karlovcu na
hiša Pri Brusač, kamor si lahko
Minka in Neta Caleari - Sulčkova Neta
desni strani je bila Polževa,
okoli
leta
1943.
prinesel nabrusit ne samo sekire
naslednji pa se je reklo Pri Čič.
in krvače, ampak tudi žage vseh
Malo naprej je živela Bevkova
Minka, po domače Fojkarjeva. Minka je kot deklič
vrst. Nato je stala hiša Pr Strugarju. Od tu naprej pa
v krilu na loškem gradu pri uršulinkah že leta 1936
je bil obširen
igrala košarko. Pri Sulčk so imeli pod hišo velik vrt.
travnik,
Nadvse sem občudovala Adi, ki je z ograje skakala na imenovan
glavo v Soro. Loški fantje so ji posvetili pesmico:
Pepetova
pristava, na
»Škorenjci po cest gredo,
katerem so se
loški fantje se sprašujejo,
vedno sušile
kdo, le kdo je to?
skladovnice
To je tista Adi,
desk in
ki ima velk cof odzadi,
hlodov.
prav po sredi ceste maha,
Sledile so
ubogi cof pa nima gmaha.«
hiše Pr Sušet,
Nekega dne je imela Adi lepo novo obleko, s
nato Kramer
plisiranim krilom. »Adi, koliko gremo stavit, da v tej
in Biček.
obleki ne upaš skočiti v vodo?« so jo izzivali loški
Naslednja
Ta lep znamne s Plevnarsko hišo v
fantje. Toda Adi je stavo dobila. Z ograje se je na
hiša
je
bila
ozadju
glavo pognala v vodo, a ko je prišla ven, ojoj, pliseja
Šoštarjeva,
ni bilo več. Adi je svetovno priznana znanstvenica,
nato Pr Andrejkit ter Kamnarjev vrt in znamenita
Aleksandra Kornhauser.
Ferbarjeva domačija. Naprej so bile še tri hiše. Prva
Sosedovi štirioglati hiši so rekli Turnček, poleg
se je imenovala Pr Ranjkem Matiju in je sedaj lepo
nje pa je bila velika hiša z gankom, v njej pa
Znamenškarjeva mizarska delavnica. Na njihov vrt so obnovljena, naslednja Kandiž, nato Ajza in že smo Pr
Peharju in čez cesto na Placu.
se hodili kopat tudi lastniki ljubljanskega Daj-dama z
dvema sinovoma. Sledila je hiša Pr Štruklu, potem pa Časi se spreminjajo in stara hišna imena gredo v
pozabo. Stare hiše ostajajo, nove pa se gradijo.
Pr Kajžnkov Angel. Naslednja hiša se je imenovala Pr
Postavili so tudi ograje ob cesti, ki pa je še vedno
Tinešk, nato Pr Klanfarju, in še naslednja Pr Gregorc.
ozka, tako da se dva kolesarja lahko srečata, dva
Z lepo vzdrževanim vrtom pred hišo, kjer je prebival
avtomobila pa bolj težko.
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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 €
DU Škofja Loka obvešča, da bo letos na razpolago prosto
najemno neprofitno stanovanje, natančneje garsonjera v
velikosti 30 kvadratnih metrov.
Če niste lastnik stanovanja, ste upokojenec in če živite v
neustreznih bivalnih razmerah, vložite osebno prošnjo na DU ali
pokličite na telefonsko številko 041 717 210.

Letošnje srečanje
upokojencev Gorenjske
bo v četrtek, 4. septembra
na Visokem v Poljanski dolini.

ČLANE DU VABIMO NA 6.TRADICIONALNI PIKNIK DU,
ki bo v soboto, 28. junija 2014, na balinišču BŠD Trata
Zbrali se bomo ob 12. uri na
balinišču BŠD Trata, za OŠ Cvetka
Golarja v Frankovem naselju.
Pozdravil nas bo predsednik DU, v nadaljevanju
pa nas bo zabaval ansambel. Med glasbenim
premorom bomo podelili priznanja prvim trem
najboljšim športnicam in športnikom. Hrano bomo
delili med 13. do 15.30 uro, organiziran pa bo tudi
bogat srečelov. Prireditev bo v vsakem vremenu.
Prosimo vas, da se pravočasno prijavite v pisarni društva in vplačate po 12 € najkasneje do petka,
20. junija 2014. Cena vključuje dobrodošlico na mestu zbirališča, hrano, glasbo, uporabo prostora in
zavarovanje. Dodatne informacije dobite pri Danici na telefon 040 857 273.

Vabljeni!

MARINKINA KNJIŽNICA

je odprta
vsak ponedeljek od 14. 30 do 16.30 ure,
vsako sredo in petek od 11. do 13. ure.
Mi o sebi - junij 2014

Univerza za tretje življenjsko obdobje

Uradne ure: četrtek od 10. do 12. ure.
E-mail: loka3univerza@gmail.com
http://univerza-tri-du-skofjaloka.si/
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Angelca Hafner

Foto: Z. Ramovš

Foto: Z. Ramovš

Jana Bešter, Smiljana Oblak, Slavica Laznik, Janko Demšar in Nika Križnar

Foto: Z. Ramovš

PREJEMNIKI PISNIH PRIZNANJ ZA AKTIVNO DELO IN DOBRO
SODELOVANJE V DRUŠTVU

Sašo Zagoršek in Rudi Zadnik

PREJEMNIKA ZAHVAL ZA DOBRO
SODELOVANJE Z NAŠIM DRUŠTVOM
Fotografije na naslovnici
1. Običajni knjižnični utrip
2. Dobitnice angleške bralne
Foto: N. Mandić Orehek

značke z mentorjem Stephenom
Maylandom in direktorjem
British Council-a
Conorjem Snowdenom

3. Čaj ob petih z Mileno Miklavčič
4. Pogovor s pisateljem
Foto: M. Bizjak

Bogdanom Novakom na Ptuju

Župan mag. Miha Ješe

Tanja Avman v imenu Ljudske
univerze Škofja Loka

5. Obisk pisateljice Karoline

Kolmanič ob podelitvi bralnih
značk

6. Predstavitve in razstave knjig

