Foto: Z. Ramovš

Sekstet Poljana

Predstavitev prostovoljstva v kulturi

Grajska vrata odprta prostovoljstvu

Foto: J. Nastran

Sodelovali smo v nočnem programu Radia Sora

Foto: B. Potočnik

Proslava ob kulturnem prazniku

Foto: J. Platiše

Foto: J. Nastran

Foto: Z. Ramovš
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Foto: Z. Ramovš

Ahat iz mladostne zbirke

Foto: B. Koželj

Projekt – starejši za starejše
Naslednja številka glasila
bo izšla 6. junija 2008.
Mi o sebi
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DRŽIMO SKUPAJ
Jelka Mlakar

Priprava na okroglo mizo

Mi o sebi

Foto: N. Podgoršek

Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske
bo v okviru evropskega projekta »Progress« v
prihodnjih mesecih organizirala tri okrogle mize
na temo: Različnost je bogastvo družbe. V Društvu
upokojencev Škofja Loka bomo v začetku junija
pripravili razgovor o sodelovanju mlade in srednje
generacije z upokojenci. Seveda si ne obetamo, da
bomo medgeneracijska nesoglasja, za katera nosi
odgovornost celotna družba, s tem deloma omilili.
V našem lokalnem okolju, na območju Upravne
enote Škofja Loka, v dialogu z mladimi želimo
preveriti, ali se sploh znamo poslušati. Poslušanje je
namreč umetnost, ki se jo je treba naučiti, če hočemo
razumeti drug drugega. Le dialog je prava pot do
uspeha, ko ne prevlada stališče, da je vedno nekdo
zmagovalec.
Zagotovo pa drži, da so mladi in starejši na istem
bregu, ko iščejo delo. Mladim manjkajo delovne
izkušnje, starejši, ki imajo veliko znanja in izkušenj,
pa na trgu delovne sile niso zanimivi. Zgovoren je
podatek izpred nekaj let, da ima Slovenija v Evropski
uniji s 23,5 % eno najnižjih stopenj zaposlenosti
starejših od petinpetdeset let.
Delo in staranje je mogoče združevati. Starosti ne
moremo preprečiti, lahko pa preprečimo njene
neželene posledice, zato o staranju ne smemo
razmišljati kot o problemu, raje poudarimo njene
prednosti. Starejši so zapostavljeni na trgu dela tudi
zato, ker se premalo usposabljajo in izobražujejo.
Tu pa ima pomembno vlogo Univerza za tretje
življenjsko obdobje, ki v svojem konceptu različnih
oblik izobraževanja razvija nov model izobraževanja
organiziranega prostovoljstva starejših. To postaja
vse bolj opazno predvsem v lokalnih okoljih. Tudi
tako se srečujejo interesi različnih generacij, o čemer
bo tekla beseda na okrogli mizi 4. junija v Škofji Loki.
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SPOZNAJMO SE
NA OBISKU PRI BLAGAJNIČARKI SONJI KURALT
Jelka Mlakar

ČE BI DELALI ANKETO MED NAŠIMI ČLANI, JE MALO VERJETNO, DA BI VAS VELIKO VEDELO, DA
SONJA NI SAMO BLAGAJNIČARKA, AMPAK DA OPRAVLJA VSA FINANČNO–KNJIGOVODSKA
DELA. VRATA NJENE PISARNE SO URADNO ODPRTA OB SREDAH IN PETKIH OD 8.–12. URE.

Foto: Z. Ramovš

Za ljudi, ki »delajo s številkami«, je značilno, da so
bolj redkobesedni, ko nanese pogovor na njihovo
delo, ker menijo, da so pač številke že dovolj jasne.
Tako je bolj skopa z besedami tudi naša Sonja, ki je

pri Društvu upokojencev Škofja Loka začela z delom
blagajničarke julija leta 2006. Danes je obseg njenega
dela mnogo širši in zahtevnejši, ker se v društvu
opravljajo vsi računovodski posli.
Pogovor z njo je bila predvsem priložnost, da se
seznanimo z načinom financiranja društva.
Sredstva za svoje delovanje Društvo upokojencev
pridobiva: s članarino, iz občinskega proračuna občine Škofja Loka, z dotacijami na podlagi razpisanih
programov posameznih sekcij društva, z darili in
volili, s prispevki podpornih članov in simpatizerjev,
iz naslova materialnih pravic in dejavnosti in od
obresti iz naložb.
Poročilo o gospodarjenju s finančnimi sredstvi in
premoženjem dobijo člani Društva upokojencev
vsako leto na občnem zboru.
Ker se dejavnost Društva upokojencev Škofja Loka
širi, postaja tudi Sonjino delo vedno bolj zahtevno.
Želimo, da bi uspešno delala tudi v bodoče.

POZITIVNO RAZMIŠLJANJE JE ZA ZDRAVJE ZELO POMEMBNO
Maruša Mohorič

DRAGICA ŠUŠTAR, 67 LET MLADA, JE POVERJENICA PRI DRUŠTVU UPOKOJENCEV OD LETA
2000, KO JO JE TAJNICA OLGA MEDIČ PROSILA, ČE BI PREVZELA TEREN V SVOJI OKOLICI. KER
JE DOMAČINKA, POZNA LJUDI V BINKLJU, VIRLOGU, TRNJU, VEŠTRU, STARI LOKI IN V DOMU
STAREJŠIH.
Pravi, da se ji življenje v pokoju ni spremenilo, saj ima
zelo veliko dela. Skrbela je za bolno mamo, zdaj pa za
moža, za teto, ki ima 21 bikov (nakrmi jih vsak večer
in vsako jutro), za brata, ki ni poročen, tudi sina ima
še doma.
Tako ji zase ne ostane veliko časa, obvezno pa gre
enkrat tedensko plavat v bazen. Tam se je tudi veliko
naučila, ker jim je, plavalkam, veliko svetoval dr. Košir.
Tudi v revijah Naša žena in Zdravje prebere dosti
zanimivih nasvetov.
»Sem še premlada, da ne bi fizično delala in skrbela
za ljudi, ki so nege potrebni. Ko bom stara, takrat se
bom posvetila tudi sebi. Kupila si bom računalnik,
da bom lahko še na internetu pobrskala za koristne
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informacije. Pa v toplice bi
šla. Najbolj pa pogrešam
večerne sprehode za uro
ali dve. Šla bi na Križno
goro, pa še kam. Če greš
ven zvečer, je zelo lepo,
ker je tako mirno,« je
pripovedovala.
Kot poverjenica nima
težav, ljudje jo imajo
radi, veseli so, ko pride,
ponudijo ji kavo ali sok, nobenih slabih izkušenj
nima, vsi so prijazni, radi malo poklepetajo.
Zanimivo je tudi, ko gre v Dom starejših. Na recepciji
Mi o sebi

SPOZNAJMO SE
dobi podatke, kje so upokojenci, ki jih išče in potem
gre po sobah. Članarino večinoma poravnajo otroci
ali vnuki na Društvu upokojencev, glasilo Mi o sebi
jim pa izroči osebno in so kar veseli in zadovoljni.
Ker se večinoma poznajo že dalj časa, Dragica pa
pride od zunaj, jo vabijo, naj jim pove, kaj se dogaja v
domači okolici. Mnogi upokojenci ji povedo, kako so
srečni, ker jih obiskujejo otroci in vnuki, v Domu so
zadovoljni, nič se ne pritožujejo.
Dragica pravi, da je pozitivno razmišljanje zelo
pomembno za zdravje, pa pravilno dihanje, da dobiš
dovolj kisika. In masaža nog, najbolje vsak večer.

Mož ji včasih reče, da je coprnica, ker mu daje same
dobre nasvete. Najpomembnejši je tale: »Daj skrbi
proč od sebe.«
Prvi avto si je kupila za svoj šestdeseti rojstni dan, pa
mobitel tudi.
Najbolj jo veseli delo na vrtu pa najmlajša vnuka (tri
leta, dve leti), ker sta zelo zanimiva in posrečena.
Dragica se mi je zdela prijazna, prijetna, polna
življenjskih izkušenj in modrosti. Hvaležna sem
urednici, ker imam privilegij, da lahko srečam
posebne ljudi.

ŽELJA PO ZNANJU
Jelka Mlakar

Foto: D. Likar

Foto: Z. Ramovš

V študijskem letu 2007/2008 se je v
izobraževalni program »Vzgoja za medije«
vpisala druga generacija upokojencev, ki je
na naši Univerzi za tretje življenjsko obdobje
želela pobližje spoznati novinarsko delo. Meri
Bozovičar, Pavel Čadež, Mana Veble Grum,
Sonja Kuralt, Zlata Ramovš, Cveta Škopelja in
Metod Zakotnik so svojo »diplomsko nalogo«
predstavili 2. marca na Radiu Sora v skupnem
nočnem programu radijskih postaj Slovenije.
Govorili so o dveh zanimivih in aktualnih
temah: ali je Škofja Loka invalidom in starejšim prijazno mesto in kdaj bo Tavčarjev dvorec
na Visokem dočakal boljše čase.
Iztočnica za oddajo o invalidih se je ponudila
kar sama. Med udeleženci študijskega krožka
je bil tudi invalid – paraplegik Metod Zakotnik, Izvajalci nočnega programa brez Pavla
ki po štirinajstih letih življenja na vozičku dodobra Miha Nardoni. Kako pa se z različnimi arhitektonpozna vse težave, ki spremljajo ljudi s posebnimi skimi ovirami soočajo slepi, je pripovedoval Darko
potrebami. Svojo usodo študenta – invalida, ki se Kisovec.
vsak dan vozi z vlakom v Ljubljano, je predstavil V prispevku o usodi dvorca Visoko so ustvarjalci
radijske oddaje odgrnili del zgodovine visoškega
kompleksa in prizadevanja za njegovo oživitev.
O različnih poizkusih reševanja pred propadanjem
so govorili Ida Filipič Pečelin, predsednica izvršnega
sveta občine Škofja Loka v letih 1983-89, Jože Bogataj,
župan občine Gorenja vas–Poljane v letih 1992–2004,
in Matej Demšar, lastnik sosednje kmetije. Upanje,
da čaka dvorec na Visokem svetlejša prihodnost, pa
končno napoveduje sedanji gorenjevaško-poljanski
župan Milan Čadež.
Pavel vadi snemanje z mikrofonom

Mi o sebi
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POT DOBROTE
ŽUPNIJSKA KARITAS V ŠKOFJI LOKI
Marinka Mesec

URŠKA OMEJC, ENA NAJPRIZADEVNEJŠIH PROSTOVOLJK ŽUPNIJSKE KARITAS STARA LOKA, JE ZAPISALA:
»ČLOVEK JE ČLOVEKU DAR. PODARIMO SE DRUG DRUGEMU, DA BO NAŠE ŽIVLJENJE SREČNO IN BOGATO.«

Foto: Z. Ramovš

Župnijska Karitas Škofja Loka je bila ustanovljena Bizjak, Urško Omejc in župnikom-dekanom dr.
16. junija leta 1991 in deluje pod okriljem Škofijske Alojzijem Snojem.
Karitas Ljubljana. Čeprav ima prostore na območju Katera dela prostovoljcev so najbolj vidna?
Župnije Sv. Jakoba, prihajajo prosilci za pomoč s ► Eno najpomembnejših področij dejavnosti
celotnega škofjeloškega območja in tudi iz obeh so obiski starejših, bolnikov in invalidov, saj delo
dolin – Selške in Poljanske. Dobro sodelujejo z občino opravlja 18 prostovoljk. Sicer pa so naši prostovoljci
Škofja Loka, s Centrom za socialno delo, Rdečim v lanskem letu razdelili 4,8 t hrane, 2.880 l mleka,
križem in drugimi dobrodelnimi organizacijami na 2,5 t oblačil, 289 kg pralnih praškov, veliko higienskih
celotnem škofjeloškem območju.
potrebščin, veliko otroških igrač in otroške opreme,
Njihovo delovanje
gospodinjskih aparatov
temelji
izključno
in
pohištva.
Rednih
na prostovoljnem
mesečnih prejemnikov
delu, ki ga opravlja
hrane je bilo od 90
35 prostovoljcev. V
do 105 oseb, različnih
letu 2007 so opravili
prejemnikov pa 170.
približno 4890 ur
Hrano
dostavljajmo
prostovoljnega dela.
ljudem, ki jo potrebujejo
Področja delovanja
in je ne morejo priti iskat
so zelo široka, od
ali pa jo dostavimo zato,
obiskov
starejših,
ker želijo ostati anonimni.
bolnikov in invaliVedno več pa je tudi
dov, do zbiranja
administrativnega dela,
in
razdeljevanja
saj je potrebno pripravljati
hrane,
obleke,
poročila, natančno voditi
obutve, do prevoza
dokumentacijo, pošiljati
oseb in materiala
vabila,
pripravljati
ter zbiranja zdravil
sezname…
in
ortopedskih
Vaša humanitarnost se je
pripomočkov.
gotovo najbolj pokazala
Urška Omejc, dr. med., kot prostovoljka v CSS
Prostore imajo:
v letu 2007, ko so bile v
 na Mestnem trgu 38 (staro župnišče), kjer mesecu septembru velike poplave Železnikih in
delijo prehrambene pakete,
v Škofji Loki! Kaj vse ste delali in komu ste lahko
 na Mestnem trgu 38 v 1. nadstropju desno, najbolj in najprej priskočili na pomoč?
tam poteka svetovanje,
► Takoj po poplavah smo pomagali s hrano
 v Blaževi ulici 12 (nunski samostan), kjer delijo (predvsem s konzervami) in začeli zbirati finančna
in zbirajo oblačila in ostalo.
sredstva, ki smo jih nakazali Karitasu v Železnike.
Prostovoljci so prisotni ob sredah, ko so uradne ure, Za pomoč so nas zaprosili tudi nekateri oškodovanci
in vodijo pogovore, svetujejo in delijo hrano, obleko. iz Škofje Loke. V sodelovanju z Občino Škofja Loka,
K svojemu delu vabijo tudi nove sodelavce vseh s Centrom za socialno delo in Rdečim križem smo
starosti in poklicev, ki opazijo stiske bližnjega in bi najprej obiskali tiste, ki so škodo prijavili, kasneje še
ostale, za katere smo izvedeli, da so bili v poplavah
jim bili pripravljeni pomagati.
prizadeti in se dogovorili, kako jim pomagati.
O delu, uspehih in načrtih Župnijske Karitas Škofja
Finančna sredstva smo dobili iz Škofijske Karitas
Loka sem se pogovarjala z Milanom Murom, Minko
Ljubljana iz sredstev, ki jih je zbrala Slovenska Karitas
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POT DOBROTE
v svojih akcijah. V Škofji Loki smo finančno pomagali
osemnajstim družinam, s hrano in obleko pa smo
pomagali vsem, ki so za tovrstno pomoč zaprosili.
Katere pomembne dogodke bi lahko omenili v letu
2007?
► Vsako leto pripravimo več posameznih akcij:
• obisk in obdarovanje starejših, bolnikov in
invalidov pred veliko nočjo,
• vsakoletno srečanje bolnikov, starejših in
invalidov v mesecu maju,
• akcija – pomoč otrokom, ko zbiramo sredstva
in šolske potrebščine. Dobro sodelujemo z
vsemi tremi osnovnimi šolami v Škofji Loki.
V lanskem letu smo pomagali 36 družinam.
Zbrana sredstva so namenjena za nakup
delovnih zvezkov in šolskih potrebščin, za
plačilo položnic, letovanje otrok.
• akcija zbiranja otroških igrač, opreme in
sanitetnega materiala,
• zbiranje zimskih oblačil in obutve,
• vsakoletni srečelov v cerkvi Sv. Jakoba in v
kapucinski cerkvi Sv. Ane v tednu Karitasa
(2.12.2007) – uspelo nam je zbrati 816
dobitkov,
• obisk in obdarovanje starejših, bolnikov in
invalidov pred božičnimi prazniki,

Mi o sebi

•

priprava daril in delitev betlehemske lučke
(21.12.2007) - skupaj s skavti.

Župnik in dekan dr. Alojz Snoj iz Stare Loke je
povedal, da njegova župnija skrbi za duhovno oskrbo
v Domu starejših ter v Centru slepih in slabovidnih.
Dvakrat v letu prostovoljci Karitasa obiščejo vse
oskrbovance po sobah in jim izročijo skromno darilo.
V lanskem letu so imeli v cerkvi Sv. Jurija v Stari Loki
dva dobrodelna koncerta in en zahvalni koncert,
na katerih so sodelovali najbolj znani slovenski
pevci in glasbeniki. Zbrana sredstva so namenili za
poplavljene v Železnikih in v okolici Škofje Loke.
Tudi župnijski vrtec v Stari Loki je ob srečanju s starši
pripravil »nabirko« za poplavljene.
Župnijska Karitas Škofja Loka nudi pomoč vsem, ki
ste v stiski in osamljeni. Če potrebujete pomoč ali
bi želeli, da Vas obišče njihov sodelavec, Vas vabijo,
da se oglasite pri njih vsako sredo od 16. do 17. ure
ali jih pokličete na tel. št. 04 512 33 00 in pustite
sporočilo ter svojo telefonsko številko na njihovem
odzivniku. Prijazno Vas bodo poklicali nazaj in se
z Vami dogovorili o pomoči, ki jo potrebujete.
Velikokrat že odkrit pogovor reši marsikatero
težavo.
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
TEČAJ ZA RODOSLOVCE
Peter Hawlina

V PREJŠNJI ŠTEVILKI NAŠEGA GLASILA SMO PREDSTAVILI PROGRAM TEČAJA ZA RODOSLOVCE,
KI JE POTEKAL NA UNIVERZI ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE OKTOBRA IN NOVEMBRA LANI.
ZANIMANJE LOČANOV ZA RAZISKOVANJE SVOJEGA POREKLA IN SORODSTVA JE BILO ŽE V
PRETEKLOSTI IZREDNO VELIKO.
V Škofji Loki imamo že kar lepo število rodoslovcev
in mnogi med njimi so v svojem rodoslovnem delu
opravili raziskave, ki se lahko potegujejo za uvrstitev
med rekorderje. V drugi polovici 20. stoletja je treba
posebej omeniti prof. Franceta Planino in Antonijo
Cegnar, poročeno Šifrer, po domače Gregorčevo
iz Žabnice. Ta dva nista edina. Na klasičen način že
nekaj let gradi svoje rodovnike Jurij Humer–Flintež,
ki skorajda vsak torek obdeluje loško in starološko
arhivsko gradivo v ljubljanskem nadškofijskem
arhivu. Pogosto je tam tudi Jože Volčič in njegova
soseda Marija Krajnik. Od njiju je treba samo čez
cesto, pa smo pri Matiji Rantu in dva ovinka dalje pri
Janezu Krmelju. Nisem naštel vseh in jih ne bi mogel,
če bi se še tako trudil.
Loka ima še nekaj, česar podobnega nima daleč
naokoli kak drug kraj. Ima Knjigo hiš. To veliko delo
dr. Franceta Štukla omenjam zato, ker je ta knjiga
nekakšen rodovnik hiš, obenem pa dragocen
rodoslovni pripomoček.
Še veliko drugih rekordov ima Loka. Najbolj znana in
zavidanja vredna je zaradi več kot tisoč let stare in za
povrh dobro ohranjene podelilne listine, torej pisne
omembe kraja, krajev in dežele Kranjske. V tej listini
je po mojem prepričanju tudi najstarejša omemba
imena nekega prebivalca. Iz tako daljne preteklosti
imamo sicer ohranjena imena predstavnikov
civilnega in cerkvenega zgornjega sloja, ne vem pa,
da bi kakšen tako star dokument omenjal kakega
»navadnega« človeka. V podelilni listini je namreč
omenjen Stresov brod. To je sicer krajevna oznaka,
zagotovo pa ima ime po tistem Stresu, ki je bil
brodar ali pa je ob brodu prebival. Če vemo, da po
dokaj prepričljivih izvajanjih trdijo, da je vsaj pol

Evropejcev potomcev Karla Velikega, ki je živel samo
dvesto let pred našim Stresom, lahko z malenkost
manjšo gotovostjo trdimo, da je prav ta Stres ravno
tako naš skupni prednik, kot je Karel Veliki za večino
Evropejcev.
Še kak loški rekord čaka na omembo, vendar bi ostale
težko povezoval z rodoslovjem. Nekoliko prisiljeno bi
bilo, če bi omenil najstarejše besedilo v slovenskem
jeziku – Brižinske spomenike, ki so iz istega časa, kot
je podelilna listina in so
po mojem prepričanju
nastali prav v Loki, saj
jih je po prestanem
pregnanstvu v Freising
odnesel škof Abraham
in so ostali shranjeni
v njegovi osebni zapuščini.
Brižinski
spomeniki od naših
prednikov omenjajo
samo našega deda,
ta pa ni samo loški ali
kranjski ded, mišljen je
praoče Adam. Posebne omembe vreden je še župnik France Pokorn, ki
je med drugim napravil spisek znamenitih Ločanov.
Imenoval ga je Znamenitejše družine in odličnejše
osebe starološke in škofjeloške. Za vsako opisano
osebo je vpisal tudi imena staršev, če so le bila znana.
Ob tem bo večina bralcev pomislila: »Ah, kaj! Obdelani so samo imenitneži, kaj pa mi, navadni ljudje?«
Ob takih pripombah se vsakič spomnim na rek, ki velja
za vsakogar: Ni bilo pastirja, ki bi med predniki ne
imel kralja in ni kralja, ki bi ne bil potomec pastirja.

► Nasmeh

►

je darilo, zanj ne potrebujete denarja,
v pravem trenutku pa je lahko vrednejši od zlata.

Ko se smilite samemu sebi, je skrajni čas,
da nehate misliti nase in vas začne skrbeti za
druge.

►
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Starati se ni prijetno - toda to je edina
možnost, da ostaneš živ.
Včasih je največ, kar lahko storiš za drugega,
da ga pustiš pri miru. Navadno je to tudi najtežje.

►

Mi o sebi

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
PROSTOVOLJEC V KULTURI
Borjana Koželj

PROSTOVOLJNO DELO NI VEČ LE PROSTOČASNA IN AMATERSKA DEJAVNOST. PROSTOVOLJEC
POTREBUJE VELIKO ZNANJA IN SE MORA NENEHNO IZPOPOLNJEVATI.
NAŠA UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE JE V SODELOVANJU Z LOŠKIM MUZEJEM
ZAČELA Z NOVIM PROGRAMOM PROSTOVOLJSTVA – PROSTOVOLJSTVO V KULTURI.
zbirkah. Želimo si, da bi se izmed udeležencev
seminarja za prostovoljstvo v kulturi odločilo čim
več takih, ki jih zanima zgodovina domačega kraja.
Za nadaljnje izobraževanje so poskrbeli strokovni

Foto: J. Platiše

Vsi, ki veliko hodite po svetu in obiskujete tudi
muzeje, se boste spomnili, da srečujete mlade,
študente ali starejše varuhe muzejskih zbirk, ki vas
usmerjajo in vam tudi razlagajo. To so prostovoljci.
Univerza za tretje življenjsko
obdobje v Ljubljani je dala pobudo
za sodelovanje Narodnemu muzeju
in izoblikoval se je nov program
prostovoljstva
–
prostovoljni
mediator v kulturi. Poleg Narodnega
muzeja in Arhitekturnega muzeja
smo v Škofji Loki tretji v Sloveniji, ki
uvajamo ta program.
Naša univerza in Loški muzej sta
se povezala in sklenila dogovor o
usposabljanju in prostovoljnem
delu članov naše univerze. J avnost
bi radi spodbudili k razmišljanju o
tem, da je delo upokojenih strokovnjakov moč organizirati in spodbujati v dobro njih samih in skupnosti.
Pri nas je prostovoljnega dela zelo veliko. Da bi se
zahvalili prostovoljcem za njihovo nesebično delo,
smo jih povabili na seminar v Loški muzej, kjer smo
jim predstavili vlogo prostovoljstva, in še prav posebej prostovoljstvo v muzeju. Delo prostovoljca nam
je predstavil Jaka Kovač iz Slovenske filantropije, delo
kulturnega mediatorja pa Rajka Bračun iz Slovenske
univerze za tretje življenjsko obdobje. Strokovni
sodelavci muzeja so nas popeljali po muzejskih

sodelavci Loškega muzeja.
Arheološko zbirko nam je predstavil mag. Jože Štukl,
kustos arheolog; zgodovinsko in kulturnozgodovinsko zbirko Franc Podnar, kustos zgodovinar;
etnološko zbirko
Mojca Šifrer Bulovec, višja
kustosinja etnologinja; muzejsko pedagoško
dejavnost Mira Kalan, muzejska svetovalka, kustosinja pedagoginja in bibliotekarka; umetnostno zbirko
Barbara Sterle Vurnik, kustosinja za umetnostno
zgodovino in galeristka.

STROKOVNA EKSKURZIJA SREDI MAJA
Borjana Koželj
Prišlo nam je že v navado, da vsako študijsko leto
zaključimo s strokovno ekskurzijo.
Obiskali smo že kraje pod Snežnikom, primerjali smo
staro mesto Ptuj z našo Škofjo Loko.
Lansko leto pa smo se poglobili v raziskovanje Krasa
– naš cilj je bila vas Pliskovica. Spoznavali smo kraško
pokrajino in Kraševce. Samo lučaj od tu je meja z
Italijo. Če prečkamo to navidezno črto, ugotovimo,
da je pokrajina še vedno kraška in so ljudje, ki tu
živijo, Slovenci.
Mi o sebi

Tokrat bomo pogledali onstran meje in se seznanili z
Doberdobskim in Prelosnim jezerom. Pokrajino nam
bodo predstavili prijazni domačini iz centra Gradina.
Nato se bomo usmerili proti jugu do kraškega izvira
reke Timav in do morja… Tu je še veliko zanimivosti
in mogoče bomo katero še izbrali.
Odkrivanje Krasa ni nikoli zaključeno.
Vabimo vas, da se mu posvetite tudi letos.
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
KNJIGA JE NAŠA PRIJATELJICA
Draga Bergant

SO NAM GOVORILI V OTROŠTVU, KO SO NAS UČITELJI SPODBUJALI K BRANJU. NASMIHALI SMO SE,
SAJ SMO IMELI VELIKO RAJE ŽIVE PRIJATELJICE. IN PRAV JE TAKO!
Res pa je, da nas knjige s svojo pretanjeno
umetnostjo popeljejo v svet medosebnih odnosov.
Veliko je zakladov, ki jih odkrivamo v knjigah in o njih
se je lepo tudi pogovarjati in deliti misli ter čustva.
Knjige odkrivajo mozaik znanja, pripovedujejo o
daljnih deželah, odmaknjenih časih, zastrtih čustvih.
Beremo, da spoznavamo življenje in misli
drugih ljudi, iščemo doživetja, ki jih sami ne poznamo,
mogoče jih pa pogrešamo. Med knjižne liste zaidemo,
da v zgodbah prepoznamo sebe, si oproščamo in
tkemo nove, žive zgodbe. Beremo v vrvežu na vlaku,
ob samotnih večerih, na sončnih plažah, ko droben
dež trka na šipe.
Tudi na policah naše Marinkine knjižnice se
skriva bogastvo, pridite in presenečeni boste!
Vabi nas pisatelj Janez Jalen s Cvetkovo Cilko,
Vozarji. Še veliko je knjig s slovenskimi zgodbami
in pripovedkami, ki jih zvečer šepetamo vnukom.
Nove zanimive usode nam predstavi Feri Lainšček
s Petelinjim zajtrkom. Rojakinja Silva Brank nam

pripoveduje o Mavrični jeseni. Francozinja Noel
Chatelet piše o Dami v modrem, o ženski poznih let,
ki se ne boji niti sprememb niti ljubezni. O ženski, ki
ne obupa in kljubuje viharnim časom državljanske
vojne v Ameriki, beremo v romanu V vrtincu. Če si
zaželimo avantur, posežemo po knjigah o Angeliki.
Daljne dežele nam približa angleški pisatelj E. M.
Forster s Potovanjem v Indijo, Shan Sa s Cesarico
(kitajsko). Antoine de Saint-Exupery nam svetuje,
da gledamo s srcem. V knjižnici je njegov roman
Bojni pilot. Imamo tudi knjigo Ivana Sedeja Sto
najlepših cerkva na Slovenskem in Ivana Jakliča Sto
gradov na Slovenskem. Najdemo biografski leksikon
Franca Križnarja Sto slovenskih glasbenikov. Lahko
poiščemo knjigo o loškem športu, o svetovnih vojnah,
gojenju rož, zdravi prehrani, alternativnih načinih
zdravljenja, vabijo nas recepti sestre Nikoline.
Še veliko knjig čaka na nas.
Knjižnica je odprta
vsako sredo, četrtek in petek od 11. do 12. ure.

PRIJETNO SREČANJE OB KULTURNEM PRAZNIKU
Marta Satler

Foto: J. Nastran

V torek, 19. februarja smo se upokojenci srečali
na proslavi v počastitev slovenskega kulturnega
praznika.
Po zelo prijetnem uvodnem nagovoru
predsednika društva upokojencev Škofja Loka
Mira Duiča, je spregovorila Borjana Koželj, ki že
štiri leta uspešno vodi našo Univerzo za tretje
življenjsko obdobje in je to lepo srečanje tudi
pripravila. Zaplesale so nam deklice plesne
skupine TIN iz športnega društva Ritem Mateje
Tuta, zapel je naš pevski zbor Vrelec, ki se pod
vodstvom Nade Krajnčan uspešno loteva vedno
težjih skladb ter Sekstet Poljana iz Gorenje vasi.
Njihov član je tudi Ciril Pleško, zobozdravnik,
Albina Nastran v pogovoru z Marinko Mesec
športnik in pevec. Tokrat pa smo izvedeli, da je
tudi pesnik in so nekaj njegovih pesmi celo uglasbili. srečala s to zvrstjo slikarstva, do njenega bogatega
Biser k predstavi je dodala slikarka Albina Nastran, ki je opusa ikon, ki so res vredne ogleda. Prizadevne
razstavila svoje ikone in nam povedala, kakšno je bilo članice društva so poskrbele tudi za prigrizek in
njeno umetniško dozorevanje od dne, ko se je prvič pijačo, kar je dogodek lepo zaokrožilo.
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GLASBA
PESEM ZDRUŽUJE

Foto: Z. Ramovš

Mešani pevski zbor VRELEC
je 18. januarja pod vodstvom
dirigentke Nade Krajnčan
izvedel letni koncert, ki je
navdušil poslušalce. Prvič so
koncert izvedli samostojno,
brez gostov in zapeli kar
šestnajst pesmi. V času,
ko Slovenija predseduje
Evropski uniji, so koncert
posvetili združevanju Evrope
s pesmijo, ki vedno združuje
ljudi, kjerkoli se oglasi.
Morda se je kdo vprašal, ali
Koncert v OŠ Ivana Groharja
je prostor v Osnovni šoli
Ivana Groharja v Podlubniku akustično primeren za Zavedajo se, da izgovora: »Saj smo upokojenci« ni. Je
zborovsko glasbo. Da, veliko bolj kot preteklo leto, le odličnost. Zastavili so si ambiciozne cilje: zahteven
ko so se zbrali v Kristalni dvorani na Mestnem trgu, repertoar in kakovost. Za to pa je potreben čas. Volje
kjer je bilo razkošno samo ime dvorane, sicer pa ne manjka.
razpadajoč omet in škripajoči stoli.
Še za en glasbeni dogodek so naši pevci pri Društvu
Občinstvo je pevce nagradilo z navdušenim ap- upokojencev Škofja Loka poskrbeli v mesecu
lavzom. Odlična je bila tudi povezovalka programa januarju. 31.1. so zapeli in popestrili dan bolnikom
Monika Tavčar. Pogosti obiskovalci nastopov MePZ Psihiatrične bolnišnice v Begunjah, ki so bili dobri
Vrelec so ocenili, da je zbor sicer isti, vendar njihova in hvaležni poslušalci. Domov so se pevci vrnili z
pesem zveni drugače, bolj uglašeno, občuteno. občutkom, da so naredili nekaj dobrega in potrdili,
Napredek je očiten. Vse boljši so. Prizadevnost da pesem prodre skozi vsako odprtinico v srce, še
pevcev in trdna roka dirigentke sta obrodili sadove. posebej pa bolnikom.

OBUJAMO STARO LJUDSKO PESEM
Mana Veble Grum

PESEM O ROŽICI SVA Z MAMO DOMA PREPEVALI V DUETU. JAZ SEM »DRŽALA« SOPRAN, MAMA PA
JE ZADAJ »ŠLA« Z ALTOM. MELODIJA JE ZELO LEPA IN SEM JO SLIŠALA V JAVNOSTI SAMO ENKRAT
NA KONCERTU V CANKARJEVEM DOMU. VESELA BI BILA, ČE BI NAŠ PEVSKI ZBOR VRELEC TO PESEM
VKLJUČIL V SVOJ LETNI PROGRAM.

O ROŽICI
Na snežni gori pisana
se roža žlahtna cvetala,
prišel mlad vrtnar na goro,
je videl rožo tam lepo.

»Oj, rožica, lepo cveteš,
al` komu tu dopasti češ?
Sem fantje ne zahajajo,
dekleta tod ne šetajo.

Iztrga rožo vrtnar mlad,
pa nese jo s seboj na grad.
V zemljo črno jo vsadi,
zaliva pridno in goji.

Na snežni gori pisana
se roža žlahtna cvetala,
prišel mlad vrtnar na goro,
je videl rožo, d`jal tako:

Odtrgal bodem te iz zemlje,
na grajski vrt presadim te,
tam se gospoda zbirajo,
na te naj se ozirajo.«

Pa žarko sonce prisveti
in gorska rožica oveni,
in gorska rožica zveni.

Mi o sebi
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DOLGO, DOLGO ŽIVLJENJE
NIKOLI NAMA NI DOLGČAS
Maruša Mohorič

JOŽE NASTRAN SE JE RODIL PRED DEVETDESETIMI LETI KOT PETI OD ENAJSTIH OTROK IZ DVEH ZAKONOV V
MEGUŠNICI NAD ŽELEZNIKI V SELŠKI DOLINI. ISKRENO PRIZNAM, DA MU JIH NIKOLI NE BI PRISODILA.
Z ŽENO POLDKO, KI JIH IMA ENAINOSEMDESET, STA POROČENA DVAINŠESTDESET LET. LOGIČNO JE, DA JE
POGOVOR POTEKAL V TROJE.

Foto: arhiv J. Žakelj

Kako se spominjate svojega otroštva, gospod
Jože?
►Imeli smo veliko kmetijo, strogega očeta in zelo
blago in dobrohotno mamo. Otroci smo morali delati
od ranega otroštva in smo bili zelo skromni. V šolo
sem hodil v Železnike in enajstleten odšel od doma
k stricu na Studeno, nato sem peti razred obiskoval v
Selcih, potem pa meščansko šolo v Tržiču in Šentvidu,
kmetijsko pa v Šentjurju pri Celju. Trgovine sem se
učil na Dolenjskem pri privatniku.
Vojsko je služil v
Zagrebu, rok so
mu
podaljšali
z
osemnajstih
na štiriindvajset
mesecev, potem
se je začela vojna,
iz Zagreba se
je napotil peš
proti
domu.
Iskal je delo in
ga dobil v Celovcu, kjer so ga aretirali Nemci. Zaradi
»nesodelovanja« so ga poslali v taborišče Dachau, od
koder se je vrnil junija 1945. Kmalu se je zaposlil na
okraju v Škofji Loki, kjer je srečal svojo Poldko.
Pestra in zanimiva je bila tudi vaša poklicna kariera,
opišite jo na kratko, prosim.
►Kot aktivista so me poslali v podjetje Nafta v
Lendavo. Služboval sem na Gospodarski zbornici v
Kranju in Ljubljani, potem sem se vrnil v Škofjo Loko
za direktorja Veletrgovine Loka, en mandat od leta
1958 do 1962 sem bil predsednik občine. Že takrat
smo govorili o selški in poljanski obvoznici. Vrnil
sem se v Veletrgovino Loka in se leta 1979, ko je
imelo podjetje šestdeset trgovin po Sloveniji in 750
zaposlenih, upokojil.
Kaj pa družina, otroci in prosti čas. Ali ste ga sploh
imeli?
►Imava tri otroke, dve hčeri in sina, šest vnukov in
eno pravnučko. Družina je bila seveda prikrajšana, a
vsako leto smo šli v hribe in na morje.
Žena pove, da ga nikoli ni bilo doma, saj je imel veliko
službenih obveznosti in tudi druge funkcije (planinstvo,
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turizem). Ne glede na vse pa so z otroki opravili celotno
slovensko transverzalo.
Potem s ponosom govorita o vnukih, ki so vsi doštudirali,
dva sta doktorja znanosti, vsi radi hodijo v hribe in z
veseljem pridejo k dedu in mami na obisk. Vnukinja pa
sodeluje pri igranju taroka.
Jože in Poldka živita v prijetni hiši in imata velik vrt,
kjer je vse eko: jabolka, maline, ribez, solate,…Vsako
drugo leto so letine obilne, vse pridelke vložita, sama
delata krhlje, pa kruh pečeta v peči (za tri tedne, nekaj
so ga deležni tudi »ostali«), Poldka dela jogurte brez
dodatkov.
►Midva delava vse sama in vse skupaj. Zjutraj pol ure
telovadiva, greva na sprehod za kakšno uro, igrava
karte, potem skuhava kosilo in malce počijeva.
Gospod Jože bere časopis, spremlja politiko na državni
in občinski ravni, zanimajo ga nogomet, košarka,
smučanje.
Kakšne so vaše želje, pričakovanja, gospod Nastran,
ob tako visokem jubileju, kaj bi vas še najbolj
razveselilo?
►Želim si, da ne bi zbolel, da bi z ženo lahko še
naprej skrbela sama zase in da bi dobila še kakšnega
pravnuka. Sicer pa sva najraje doma, tukaj se dobro
počutiva v miru.
Zahvalila sem se za čas, ki sta mi ga naklonila. »Bo pa
kosilo malo kasneje.« Na poti domov pa sem se spomnila,
da mi ni pokazal omare s priznanji, pohvalami in darili, ki
jih je dobil za svoje dolgoletno delo na raznih področjih
(gospodarstvo, politika, turizem, planinstvo…). Morda
pa se pokaže še kakšna priložnost.
Za konec sem prepričana, da vas zanima njun recept
za dolgo in zdravo življenje. Takole gre:
 zajtrk: korenje, zelje, repa, čebula, domač čaj
z medom (namesto sladkorja),
 malica: jabolko,
 kosilo: nekaj lahkega (gobova enolončnica,
puding), obvezno solata,
 malica: jabolko,
 večerja: jogurt (po možnosti domač) in sadje,
 obvezen vsakodnevni sprehod, pa naj sije
sonce ali pada dež, sneg.
Mi o sebi

ŠPORTNI MOZAIK
ŠPORTNI DOSEŽKI V LETU 2007
Maruša Mohorič

STRELSTVO
Ženska ekipa – prvo mesto: Francka Demšar,
Ivanka Prezelj, Nevenka Mandić Orehek in
rezerva Katja Galof,
Moška ekipa – prvo mesto: Henrik Peternelj,
Pavel Jereb, Franc Prezelj in rezerva Adi
Kočar,
NAMIZNI TENIS
Ženske – prvo mesto: Majda Bohinc in Minka
Bertoncelj,
ORIENTACIJSKI TEK
Moška – prvo mesto: Srečo Pirman in Miro
Pintar.
Lahko bi rekli, da so dobili zlate medalje.

Strelke z lanskimi pokali

Naj omenim še srebrne medalje, torej dosežena
druga mesta.
PIKADO
Ženska ekipa: Majda Bohinc, Marija Marinšek, Julija
Jenko,

Foto: Z. Ramovš

NAŠI ŠPORTNIKI VSAKO LETO SODELUJEJO NA MEDOBČINSKIH ŠPORTNIH IGRAH V RAZLIČNIH
DISCIPLINAH IN SO ZELO USPEŠNI. NASTOPAJO MOŠKI IN ŽENSKE. NA 27. MEDOBČINSKIH
ŠPORTNIH IGRAH, TEKMOVANJU V LETU 2007, SO V KONČNEM SEŠTEVKU DOSEŽENIH TOČK
ZASEDLI ODLIČNO TRETJE MESTO, ZA KAR SI ZASLUŽIJO NAŠE ISKRENE ČESTITKE. PRIBORILI SO
SI PREKRASNE POKALE, KI KRASIJO DRUŠTVENE PROSTORE.

Nekateri športniki pa so osvojili tudi tretja mesta –
bronaste medalje.
ŠAH
Moški: Miha Šmid, Lojze Drnovšek, Vlado Rozman in
rezerva Jože Drnovšek,
KEGLJANJE
Ženska ekipa: Smiljana Oblak, Marija Tolar,
ORIENTACIJSKI TEK
Ženska ekipa: Tončka Dolinar in Nevenka Mandić
Orehek.

Foto: Z. Ramovš

Bilo je tudi nekaj četrtih, petih in naslednjih mest,
vsako od njih je zelo pomembno za ekipo in končno
uvrstitev, a za podrobnejše navedbe bi spet morali
povečati število strani našega glasila.
Upokojenci – športniki tekmujejo tudi v drugih
panogah in v društvih, kjer so posebej včlanjeni, in na
Tekmovalke pikada z najnovejšimi priznanji
raznih tekmovanjih, kamor jih povabijo, zato naveBALINANJE
deni rezultati še zdaleč ne odražajo vseh aktivnosti in
Ženska ekipa: Smiljana Oblak, Nevenka Mandić
uspehov, ki so jih v preteklem letu dosegli.
Orehek, Tončka Dolinar,
Ponosni smo na vsakega posameznika in na vse
NAMIZNI TENIS
skupaj, na vse rezultate, ki so jih dosegli in prepričani
Moška ekipa: Jano Rant, Ivan Hafner, Franc Košir, smo, da tudi v prihodnje lahko od njih še veliko
Peter Bertoncelj in Emil Rant.
pričakujemo. Veseli pa bi bili, če bi se jim pridružili še
drugi upokojenci.
Mi o sebi
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GREMO NA POT

UPOKOJENCI - PRIDRUŽITE SE LOŠKIM PLANINCEM!
Jože Stanonik, predsednik Planinskega društva Škofja Loka

Z VELIKIM VESELJEM SEM PREBRAL PRVI DVE ŠTEVILKI GLASILA DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠKOFJA
LOKA »MI O SEBI«. GLASILO BO GOTOVO UTRDILO VEZ MED DRUŠTVOM IN ČLANI, SAJ BODO
BOLJ TEKOČE SEZNANJENI Z DOGODKI, KI SO ZANIMIVI IN SO NAM BLIZU. BOGATE DEJAVNOSTI
DRUŠTVA UPOKOJENCEV BODO LAHKO ŠE BOGATEJŠE IN BODO VKLJUČEVALE ŠE VEČ ČLANOV.
MED NAJBOLJ DELOVNE IN MNOŽIČNE GOTOVO SODITA PLANINSKA IN POHODNIŠKA SKUPINA.
V nekaj zadnjih letih se poglablja sodelovanje med
Planinskim društvom Škofja Loka in planinci Društva
upokojencev Škofja Loka. Veliko upokojencev
je včlanjenih v obe društvi, kjer najdejo svoje
zadovoljstvo na planinskih izletih in pohodih. S tem
spoznavamo vedno nova področja in nove prijatelje.
Družijo nas skupne poti na cilje, ki jih morda še
nismo osvojili ali pa jih ponovimo, ker imamo nanje
lepe spomine. Planinci smo velika družina s stoletno
tradicijo.
Planincem upokojencem in vsem tistim, ki to
še niso, predlagam, da se včlanijo v planinsko
društvo. V katerokoli, veseli pa bomo, če bo to prav
škofjeloško. S članstvom pokažemo, da pripadamo
planincem, ki so predvsem z udarniškim delom
svojih članov zgradili planinske koče in poti, jih
označili z markacijami, smernimi oznakami in
varovali planinsko okolje. S članarino to dejavnost
podpremo, sebi pa omogočimo tudi večjo varnost in
ugodnosti pri bivanju v kočah ali pri nakupih športne
opreme. In zato je letos treba plačati le 17 €, starejšim
od 65 let pa le 11 €. Kot člani se lahko udeležimo
številnih izletov, ki jih organizirajo in vodijo vodniki
Planinskega društva Škofja Loka. Letos jih je kar 34.

V letni program izletov smo informativno vključili
tudi program planinske sekcije Društva upokojencev
Škofja Loka.
S članstvom v Planinskem društvu Škofja Loka
pridobimo:
- do 50% popust pri nočitvah v planinskih
postojankah,
- zavarovanje za primer nezgode na planinskih
poteh, (Nesreča nikoli ne počiva!)
- popuste pri nakupu športne opreme v določenih
trgovinah (ne samo planinske), če se izkažemo s
plačano članarino za tekoče leto,
- popust pri nakupu planinske literature,
- popust pri plačilu družinske članarine in
še več drugih ugodnosti, ki so vredne precej več, kot
znaša letna članarina.
Pretehtajte moje razmišljanje in ga razumite kot
povabilo za včlanitev v naše vrste, da bomo skupaj
nadaljevali uspešno stoletno pot Planinskega društva Škofja Loka.

PLANINSKI IZLETI DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA
marec – december 2008
Planinski izleti so ob četrtkih.
DATUM
20.3.
3.4.
17.4.
8.5.
22.5.
5.6.
19.6.
3.7.
17.7.
31.7.
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OPIS
Čreta
Vrabče – Kras (Ukmar)
Iški Vintgar – Krim – Podpeč
Trbovlje – Kum (vlak)
Čemšeniška planina – Krvavica
Tamar – Ciprnik – Vitranc
Zatolmin – Javorca – izvir Tolminke
Raduha – Snežna jama
Planina Blato – Ogradi
Kanonir – Stegovnik

DATUM
14.8.
28.8.
11.9.
18.9.
25.9.
9.10.
23.10.
6.11.
20.11.

OPIS
Logarska dolina – Strelovec
Svinja planina – Avstrija
Molička planina – planina Korošica
Gozd Martuljek – Srednji vrh – Vošca
Bovec – Javoršček
Krvavec – Kompotela – Dolge njive
Davča – Davški slapovi
Volaka – Leskovica – Škofi - Ermanovec
V neznano
Mi o sebi

GREMO NA POT
POHODNI IZLETI DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA
marec – december 2008

Pohodni izleti so vedno ob torkih.
1.4.
22.4.
6.5.
27.5.
10.6.
24.6.
19.8.
9.9.
30.9.
21.10.
18.11.

OPIS
Trška gora
Čebelarska pot – Srednja vas – Vinharje
Brežiška planinska pot
Koreno – Polhov Gradec
Polževo – Muljava
Martinj vrh – 3. del
Kobariška zgodovinska pot
Gorjanci
Grosuplje – Taborska jama
Šebrelje ali Šentviška gora
V neznano
Ob ruševinah gradu Kozjak

Foto: M. Gantar

DATUM

PROGRAM IZLETOV, PRIREDITEV IN AKCIJ DRUŠTVA UPOKOJENCEV
marec – december 2008
DATUM DAN

AKTIVNOST

OPIS

26. 3.
1. 4.
7. 5.
14. 5.
21. 5.
4. 6.
15. 6.
25. 6.
26. 6.
2. 7.
9. 7.
16. 7.
23. 7.
30. 7.
6. 8.
13. 8.
14. 8.
20. 8.
3. 9.
4. 9.
18. 10.
12. 11.
26. 11.

prireditev
gledališka predstava
turistični izlet
turistični kopalni izlet
turistični izlet
turistični izlet
piknik
		
turistični izlet
prireditev
turistični izlet
kopalni izlet
kopalni izlet
kopalni izlet
turistični izlet
kopalni izlet
kopalni izlet
turistični izlet
kopalni izlet
turistični izlet
prireditev
družabni izlet
prireditev
nakupovalni izlet

Občni zbor Društva upokojencev
Trst (Italija)
Šempeter v Savinjski dolini
Mozirski gaj – Topolšica
Gradec (Avstrija)
Šentviška gora, Ponikve, Slap ob Idrijci
strelišče Crngrob
Idrija
Srečanje upokojencev Slovenije
Kulturna dediščina – Baška grapa
Debeli rtič
Debeli rtič
Debeli rtič
Aviano – Piacavallo (Italija)
Debeli rtič
Debeli rtič
Postojnska jama
Debeli rtič
Hrastovlje – soline
Srečanje upokojencev Gorenjske
Trgatev na Štajerskem
Martinovanje
Po Miklavža v Gorico

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

Društvo upokojencev predvidene termine posameznih izletov lahko spremeni, odpove ali dopolni. Vsak
izlet je razpisan na oglasni deski.
Za morebitne dodatne informacije, prosimo, spremljajte oglasne deske in obvestila na Radiu Sora.
Mi o sebi
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ZANIMIVE OSEBNOSTI
NA OBISKU PRI BRANISLJEVIH
Borjana Koželj

ODKAR SEM VPETA V DELO UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE, SEM SPOZNALA VRSTO
ZANIMIVIH LJUDI, SPLETLA SO SE NOVA PRIJATELJSTVA.

Foto: B. Koželj

Foto: B. Koželj

Tako me je očarala gospa Zofija Braniselj. V študij- Tudi povojna leta so bila zelo negotova. Franc je
skem krožku »Škofja Loka – moje mesto« naju je bil uspešen obveščevalec OZNE in redko doma.
združilo zanimanje za zgodovino Škofje Loke. Nikoli Nenadoma pa je prišel v nemilost in vrgli so ga iz
ni zamudila predavanj ali ogledov skritih kotičkov OZNE in iz partije. Toda kmalu so ga potrebovali
našega mesta, pa tudi vseh srečanj ob Čaju ob petih in kot komercialista zaposlili v Motorju – to je
se je udeležila. Vedno lepo urejena, zbrana, dobre bila majhna livarna in tovarna kompresorjev pod
volje.
Ob koncu študijskega leta nas je povabila v svoj dom, da nam je predstavila
svojega moža. Prevzel nas je s svojo
neprecenljivo zbirko mineralov.
Želela sem si, da bi ju spoznali tudi drugi
ljudje, zato sem se povabila na kavo.
Turobno, sivo dopoldne. Ravno prav
za obisk in klepet. Pripravila sem si
dolg seznam vprašanj, pogovor pa se
je pletel čisto po svoje. Poleg bogate
zbirke mineralov me je zanimala njuna
življenjska zgodba.
Spoznala sta se, ko je bilo Zofiji rosnih
šestnajst let v društvu Sokol na Rakeku.
Še dolgo jo je moral čakati, da je privolila
v poroko.
Franc Braniselj z delom svoje zbirke
Vojna leta so bila zelo burna. Zofija je
preživela internacijo na Rabu in v Gonarsu, Franc pa vodstvom Vlada Logarja. Prvotno pa je bila to
ilegalo v Istri in v Trstu, kjer je bil obveščevalec. Trst delavnica čevljev v lasti Notranje uprave, kjer so delali
je zapustil šele, ko je po vojni postalo jasno, da je za zaporniki. V Motorju je bil le šest mesecev. Leta
novo Jugoslavijo izgubljen. Leta 1944 se jima je rodil 1955 je moral v Predilnico, kjer je preživel naslednjih
prvi sin in predstavila mu ga je lahko šele po dveh uspešnih sedem let. Ko je leta 1962 Tovarna loških
mesecih.
hladilnikov LTH zašla v krizo, je dobil nalogo podjetje
sanirati in preoblikovati v običajno, civilno
podjetje. Kljub temu, da bi se lahko upokojil,
je v sedemdesetih letih prevzel nove naloge –
Rudnik urana Žirovski vrh v ustanavljanju.
Družinsko življenje se je moralo ves čas
prilagajati. Zofija je svojega moža zvesto
spremljala in mu bila v oporo.
Skoraj vse življenje ga je spremljala še ena
ljubezen – minerali.
Že v otroških letih sta s prijateljem v Cerknici
in kasneje v meščanski šoli na Rakeku zbirala
vse mogoče, dokler se Franc končno ni odločil
za minerale. Zaradi mineralov se je zanimal
Detajl iz zbirke
tudi za kemijo, čeprav je študiral ekonomijo.
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Lepo zbirko je zbral že pred vojno, vendar je s hišo
v Cerknici vred med vojno zgorela. Ostal mu je le
ahat, ki ga je slučajno imel v pisarni v Ljubljani in
ga je veliko kasneje spomnil na mladostno ljubezen
in tako je zopet začel z zbiranjem. V dolgih letih se
je nabralo veliko primerkov. Vse je sistematično
urejeno, razvrščeno, oštevilčeno, zabeleženo v knjigi.
Ob steni dnevne sobe so skrbno postavljene police,
male in velike škatlice, kjer so svoje mesto našli
samorodni minerali, sulfidi, halogeni, oksidi, borati,
sulfati, silikati, organske spojine …. Vmes so tudi
prazne škatlice, pripravljene za nove najdbe. Po ta-

beli Huga Struza ima urejenih okrog 3000 mineralov,
vseh primerkov vpisanih v računalnik pa je že več kot
6000.
Nekateri ljudje so prepričani, da imajo minerali
močan vpliv na človeka. Da, na Branisljeve prav
gotovo, saj so v stanovanju zavzeli veliko prostora. Že
dolgo pa njihov zbiratelj porabi zanje ves svoj čas.
Svojo zbirko ima tudi gospa Zofija. Je veliko manjša in
jo odlikuje en sam kriterij – lepota. Tudi sama je pravi
dragulj in ti kamni imajo močan vpliv na človeka.
Očarala me je.

TONČKA BENEDIK, ZBIRATELJICA POSEBNE VRSTE
Zlata Ramovš

KO POSLUŠAŠ TONČKINO PRIPOVEDOVANJE O NJENI MLADOSTI, VESELIH DOGODIVŠČINAH, O
POTOVANJIH PO STARI JUGOSLAVIJI, O VESELICAH IN KONJIČKIH, S KATERIMI SE ŠE VEDNO UKVARJA
PRI SVOJIH 78. LETIH, SPOZNAŠ, KAJ JE V MLADOSTI PRITEGNILO NJENEGA TONETA, DA JO JE HODIL
OSVAJAT S HARMONIKO POD OKNO DOMAČE HIŠE NA DOLENJIH BRDIH V POLJANSKI DOLINI. TJA
SE JE PRISELILA IZ RODNIH POTOKOV PRI JESENICAH, KO JE BILA STARA DVE LETI. ZDAJ Z MOŽEM
STANUJETA NA NOVEM SVETU V ŠKOFJI LOKI.
Njen smeh, smisel za humor, veselje do pesmi, glasbe,
petja, fotografiranja, klekljanja in zbiranja vsega
lepega, njena priljubljenost v družbi, topel odnos do
ljudi, predvsem pa živahne, iskrive in hudomušne oči
še sedaj pritegnejo pozornost in simpatije ljudi, ki se
znajdejo v njeni bližini.
A pojdimo po vrsti. Tončko veselijo zelo različne
dejavnosti in je en sam intervju premalo, da bi jo
lahko podrobneje predstavila.
V tem članku se bom omejila na njeno zbirateljstvo
prav posebne vrste.
Gospa Tončka, kaj zbirate?
► Iz časopisov in revij izrezujem vse, kar mi je všeč:
slike, šale, pesmi, pisma in zanimive življenjske
zgodbe bralcev, razne novice in članke, osmrtnice
poznanih ljudi, slike slovenskih igralcev in politikov...
Skratka, zbiram vse, kar me pritegne. Vse, kar izrežem,
sproti lepim v albume in rokovnike. Vmes prilepim
tudi fotografije članov naše družine, otrok in vnukov,
naših prireditev, izletov, dopustov in tudi fotografije,
ki jih kot fotoamaterka posnamem sama.
Kdaj se je začela ta vaša zbirateljska strast?
► Že med vojno, ko sem bila stara štirinajst let,
sem imela albume. Tedaj je izhajal nemški časopis
Karavanken Bote, ki je bil nekaj podobnega kot
Mi o sebi

danes Gorenjski glas ali
Dnevnik. V njem je bilo
veliko zanimivosti. Najbolj
so mi bili všeč verzi in
pesmi, ki so bile napisane
poleg osmrtnic. Ko pa so
med vojno ta beli naredili
preiskavo po naši hiši,
so moji albumi izginili.
Ne vem, ali so jih vzeli ali
uničili. Še sedaj mi je zanje
zelo žal, a takoj sem začela lepiti nove izrezke in do
danes se jih je nabralo kar za 33 debelih albumov.
So albumi razdeljeni po tematikah?
► Ne, so pa ti albumi po svoje prikaz časa, v katerem
so nastajali. V prvih zbirkah se odraža druga svetovna
vojna in dogajanja po njej, v zadnjih letih pa tudi
čas osamosvajanja in sedanje politične razprtije. Ko
nama je umrl sin, sem zbirala slike, osmrtnice, pesmi
in pisma o smrti, ravno tako sem po mamini smrti
zbirala vse, kar me je spominjalo nanjo.
Ob slike večkrat dopišete svoje osebne občutke in
misli, ki so dostikrat hudomušne, pikre, včasih tudi
jezne. Nekateri pripisi so tudi v verzih.
► Ja, tako se sprostim. Nekaj me sili, da tako izrazim
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Foto: Z. Ramovš

svoje občutke, potem mi je
laže.
Med slikami so tudi slovenski
politiki. Se zanimate za
politiko?
► Šele kot upokojenka sem
se začela zanimati zanjo.
Berem
politične
članke,
izrezujem slike politikov in jih
lepim. Spremljam tudi njihove razprave in seje poslancev,
nato pa pod njihove slike
dopišem svoje komentarje.
Kar je napisano, pa ni za vsake
oči.
Med zbranimi članki imate
zelo lepa pisma osamljenih,
prizadetih ljudi, ki odkrito
govorijo o svojih težavah in bridkostih.
► V različnih revijah prebiram pisma bralcev.
Nekatera so zelo lepa, pa jih izrežem. Tudi sama se
rada družim z ljudmi, posebno s starimi. Vi ne veste,
kako jim dobro dene lepa beseda, lep pozdrav.

Detajli iz Tončkinih zbirk
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nadaljevanje s prejšnje strani

S svojci ste v sedmih letih prepotovali precejšen
del Jugoslavije, kasneje pa ste šli tudi v tujino. Slike
v albumih dokazujejo, da ste obiskali Skopje, Niš,
Bijelo polje, Moračo, Kosovo pa tudi Mongolijo,
Turčijo, Rusijo, Sibirijo in mnogo evropskih držav.
► Ko sva s Tonetom vandrala po Jugoslaviji, sva šla
kar v neznano. Odšla sva le s torbo, zemljevidom in
denarjem. Na avtobusni postaji sva izbrala kraj, ki je
imel najbolj smešno ime ali takega, za katerega še
nikdar nisva slišala in se odpeljala tja. Potem pa sva
šla kar peš. Povsod sva navezala stike z neznanimi
ljudmi in takoj pridobila nove znance. Koliko lepih
trenutkov sva tako doživela! Tudi med cigani, čeprav
so naju svarili pred njimi.
V zbirkah je občutiti vašo veliko navezanost na
naravo in na življenje na kmetiji.
► Da, rada imam staro življenje, zbiram slike
kmečkih opravil s starimi orodji – tega danes ne
vidiš več. Všeč so mi tudi slike starih hiš ter ljudi vseh
ras in narodnosti. Bolj me pritegne revščina kot pa
bogastvo; visokosti ne maram.
V Tončkinih zbirkah je zbranih veliko pesmi raznih
avtorjev, pa tudi njenih lastnih pesmi. Poleg
tega se ukvarja še z ljubiteljskim fotografiranjem
in klekljanjem, igra harmoniko… Skratka, kot
upokojenka ima toliko konjičkov, da ji je dan
prekratek.
Žal je prostor v glasilu omejen, zato bomo še kakšen
Tončkin konjiček predstavili v naslednjih številkah
glasila.
Mi o sebi
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JANEZ LEŠNJAK IN NJEGOVE SKULPTURE, LESOREZI IN KIPI
Nadja Podgoršek

MED NAMI JE MNOGO SKRITIH TALENTOV - SAMOUKOV, KI USTVARJAJO VSE MOGOČE UMETNINE.
EDEN TAKIH JE TUDI JANEZ LEŠNJAK IZ PODLUBNIKA. ZADNJIČ SEM GA »POBARALA«, ČE BI ZA NAŠE
GLASILO »MI O SEBI« HOTEL POVEDATI NEKAJ O SVOJEM USTVARJANJU. Z VESELJEM SE JE ODZVAL.

Mi o sebi
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stavljati
oziroma
zamisliti. Potem jo
narišem in šele za
tem začnem rezljati in
oblikovati. Zgodi pa se
tudi, da delam kar po
navdihu. Že ko začnem
nekaj rezljati, imam
točno predstavo, kako
bo izgledal končni
izdelek.
Med vašimi izdelki
sem opazila tudi
betonske kipe. Ste
tudi kipar?
► Da, tudi kiparim.
Najprej naredim kalup
iz mavca, potem vlijem beton v kalup in na koncu še
vse lepo zgladim.
Imate tudi izjemno zanimive oblike drevesnih
korenin, vej in drevesnih debel? Kje najdete vse
to?
► Zelo rad hodim po gozdu in iščem nenavadne
korenine, zanimivo oblikovane veje in drevesna
debla. Narava je neverjeten oblikovalec. Potrebno je
le pazljivo ogledovati okolico.
Ko mi je pokazal nekaj fotografij svojih izdelkov, me
je posebej navdušila lesena skulptura moža v naravni
velikosti, ki zre v daljavo. Zelo izvirno je tudi Marijino
znamenje, ki ga je postavil
na Starem vrhu in je v celoti
njegov izdelek. Pa nekaj
različnih kipcev sv. Florijana,
lesene jaslice in še mnogo
zanimivih stvaritev, ki jih je
skoraj nemogoče našteti.
Foto: N. Podgoršek

Foto: N. Podgoršek
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Gospod Janez Lešnjak,
po kom ste podedovali
umetniški talent ?
► Mislim, da sem dar
za rezljanje in kiparjenje
podedoval po očetu, ki je bil
dober rokodelec in je imel
velik smisel za oblikovanje.
Kdaj ste začutili, da imate
oblikovalski talent in začeli
ustvarjati svoje umetnine?
► Pravzaprav je to prišlo kar samo od sebe. Že v
osnovni šoli sem bil pri ročnem delu odličnjak. Takrat
sem že začel izdelovati enostavne stvari.
Ali delate večinoma za svojo dušo ali tudi kdaj pa
kdaj po posebnem naročilu?
►
Do svojih
izdelkov
imam
poseben odnos.
V vsakega vložim
košček
sebe,
svoje duše in
ustvarjalnosti.
Delam zase in
tudi za znance
in prijatelje. Če
bi pa vse hranil
doma, bi mi že
davno zmanjkalo
prostora v hiši.
Iz kakšnega materiala izdelujete
svoje lesoreze,
Janezu najljubši izdelek
skulpture in kipe
in kje dobite potreben material?
► Delam večinoma iz lipovega lesa, ker je mehak
za obdelavo. V zadnjem času sem imel srečo, da so
pri neki kmetiji v hribih posekali veliko staro lipo.
Kupil sem deblo in sedaj imam za nekaj časa dovolj
materiala.
Kako pa poteka izdelava kipca ali skulpture?
► Ja, takole je. Skulpturo si moram najprej pred-

Gospod Janez Lešnjak, lepo
bi bilo, če bi svoje stvaritve
kdaj predstavili tudi širšemu
krogu ljubiteljev na kakšni
razstavi.
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ALBINA NASTRAN, SLIKARKA IKON
Borjana Koželj

IKONA JE SVETA PODOBA, KI OPISUJE ŽIVLJENJE SVETIH OSEB, JE MEDITACIJA V BARVAH. OB
PODOBAH LAHKO ZAČUTIMO NAVZOČNOST DUHOVNEGA SVETA.
razstavo v Ljubljani, v prostorih Loterije Slovenije
Veseli nas, da nam je na slovesnosti ob slovenskem

Foto: J. Nastran

Foto: J. Nastran

Albina Nastran je bila rojena 1946 v vasi Grad pri Kranju.
Diplomirala je na Biotehniški fakulteti in je bila zadnjih
dvajset let, do upokojitve, zaposlena v prosveti. Slika
že dolgo, zadnjih osem let pa se ukvar-ja s »pisanjem
ikon«.
Kako je začela z »ikonopisjem«?
Pred približno sedmimi leti je bila na razstavi ikon v
Kamniku. Očarale so
jo. Poiskala je literaturo
o ikonah, zgodovini,
pomenu, o različnih
šolah, o tehnikah »pisanja
ikon«. Začela je z delom.
Izpopolnjevala se je pri
priznanih strokovnjakih
na tem področju. Leta 2003
je sodelovala na skupinski
razstavi na Ptuju, kjer je
na-šla potrditev za svoje
ustvarjanje. Potem je nadaljevala z delom in je kar trikrat
razstavljala v Škofji Loki, v Tržiču, v Rogaški Slatini, v
Šoštanju. Večkrat tudi v Ljubljani. Pravkar so zaprli zadnjo

kulturnem prazniku predstavila svoje delo. Njene
ikone so nas prevzele.

Član našega Društva upokojencev,
dr. Ciril Pleško, je prejšnji mesec
prismučal dve zlati medalji: prvo na
tekmovanju, ki ga je za svoje člane
organiziralo Društvo zobozdravstvenih
delavcev Slovenije v Kranjski gori in
drugo na Starem vrhu, na tekmovanju
upokojencev Škofjeloške upravne
enote.
Za obe zmagi mu iskreno čestitamo!
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V Ljubljani je
bilo v soboto,
1. marca
2008, Odprto
državno
prvenstvo
veteranov
in veterank
v streljanju
z zračnim
orožjem.
Naše članice,
Francka Demšar, Ivanka Prezelj in Nevenka Mandić Orehek,
strelke strelskega društva Škofja Loka, so dosegle prvo mesto v
svoji kategoriji.

Foto: F. Prezelj

Foto: Z. Ramovš

ČESTITKI

Čestitamo!
Mi o sebi

KJE SO NAŠI ČLANI
MOJE BIVANJE V DIJONU
Nadja Podgoršek

V PREJŠNJI ŠTEVILKI NAŠEGA GLASILA SEM VAM ZAUPALA, ZAKAJ SEM SE PRI ENAINŠESTDESETIH
LETIH PODALA NA ŠTUDIJ FRANCOŠČINE V FRANCIJO. TO JE BILA TUDI PRILOŽNOST, DA SEM SI
OGLEDALA DIJON – ZGODOVINSKO PRESTOLNICO BURGUNDIJE Z BOGATO ARHITEKTURNO,
UMETNOSTNO, GOSPODARSKO IN GASTRONOMSKO PRETEKLOSTJO IN SEDANJOSTJO. MNOGO
TEGA SEM UJELA TUDI V TELEOBJEKTIV IN NA FILMSKI TRAK. V NADALJEVANJU PA VAM ŽELIM
OPISATI SVOJA OPAŽANJA O FRANCOZINJAH IN MEDSEBOJNIH ODNOSIH MED LJUDMI.

Mi o sebi

V zraku je čutiti sproščenost, srečo, zadovoljstvo z
življenjem. Ko takole gledam ljudi okrog sebe, se tudi
sama nalezem te pozitivne energije in življenje se mi
zdi lepo. Po statistikah so trenutno v vsej Evropski
uniji Francozi najbolj zadovoljni s svojim življenjem.
Prav nič me niso motili črnci, pa Kitajci, Indijci,
muslimani z različnimi pokrivali in frizurami. Zdi se,
da tu vsi živijo v slogi, saj vidiš veliko mešanih parov,
ki imajo »mešane« otroke. Francozi pravijo, da nič
nimajo proti tujcem, če se držijo francoskih pravil
igre in spoštujejo francoske zakone. V nasprotnem
primeru pa niso preveč tolerantni. Za tako vzgojo
naroda so potrebna stoletja in tradicija.

Francozi ne skrivajo svojih čustev

Foto: N. Podgoršek

Ko sem si ogledovala mesto, sem takoj opazila, kako
izrazito si ženske in moški izkazujejo pozornost in
naklonjenost. Sklenila sem, da bom nekaj svojega
časa posvetila opazovanju medsebojnih odnosov.
Splošno je znano, da je bila prav pri Francozih
ljubezen, dvorjenje ženskam in zapeljevanje
moških - s strani žensk - skozi vso zgodovino zelo
pomembno. Tudi sicer je ljubezen najsilnejša gonilna
sila človeškega življenja. Ta »znanost« nikoli ni in
ne bo zastarala. Menda so Francozi dobri ljubimci,
Francozinje pa pregovorno znane kot izjemne
zapeljivke svojih »nosatih« Francozov.
Ni važno, ali so lepe ali manj lepe. Hodijo tako, da
z gibanjem poudarjajo svojo lepoto, rahlo zibajoč
se v bokih, samo toliko, da je komaj opaziti. Na
obrazu imajo nekak blažen izraz, kot da so ves čas
občudovane in ljubljene. Že rodove v sebi nosijo
neko koketnost, spogledljivost, ki moške prav gotovo
pritegne. Neverjetno. Med njimi sem se počutila prav
bedno. Le kdo je nas - Slovenke - učil, kako se nositi
samozavestno, zapeljivo?
Slišala sem, da v Dijonu velja neko nenapisano
pravilo, da ob nedeljah hodijo po rogljičke za zajtrk v
pekarno le moški. Spotoma se oglasijo še v cvetličarni
in kupijo tudi šopek ali vsaj cvet za svojo ženo.
Opazila sem tudi, da med posameznimi pari deluje
nek nevidni magnet. Opazovala sem mlade ljudi,
pa tudi starejše zakonce. Mladi parčki se tudi pri
nas poljubljajo, ampak tukaj se najprej dolgo,
dolgo gledajo v oči, čisto od blizu, da strele kar
letijo okrog, nato se prav nežno, brez pretiranega
stiskanja naslonijo drug na drugega in se nežno
poljubijo. Sploh pa se mi zdi večina ljudi srečnih, vsi
so nasmejani, zelo zgovorni. Ko bi sedaj imela dvajset
let, kdo ve, kako bi se končal tale »študij« v Franciji…
Tudi starejši zakonci se ljubeče držijo za roke,
nekateri možje objemajo svoje žene čez pas ali preko
ramen. Posebej sem opazila, kako si večina parov
med pogovorom dolgo gleda v oči. To lahko opazite
povsod: na ulici, na avtobusih, na podzemni železnici.

No, ko boste naslednjič gledali kakšen francoski
ljubezenski film, le pozorno opazujte odnose med
ženskami in moškimi. Morda pa se tudi vi poskusite s
partnerjem dalj časa gledati iz oči v oči. Boste zdržali?
Prepričana sem, da vas bo nekje začelo prijetno
ščemeti. Jaz še nisem poskusila, toda verjamem, da
bi me to dodobra prijetno vznemirilo.
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VAŠE VRSTICE
POHODNIŠKA PESEM
Maruša Mohorič

OBSTAJAJO PRILOŽNOSTI IN TRENUTKI, KO NAS NENADOMA NEKAJ PREŠINE. KO NISMO TISTO,
KAR SMO V RESNICI, KO POBEGNEMO STRAN ALI PRIDEMO NEKAM DRUGAM. SLUČAJNO. BREZ
POSEBNIH NAMENOV. MORDA TAKRAT, KO SMO SAMI S SABO, KO NAS NIHČE NE MOTI, VZNEMIRJA.
MORDA. NE VEM.

Foto: arhiv M. Trilar

Matevža Trilarja že poznate. Vodi pohodnike, Ta lažjo
skupino. V zimskem času mu postane dolgčas, ker ni pravega
adrenalina. Ni treba pripravljati pohodov, hoditi na oglede
poti, kjer še ni bil ali že dolgo ni bil, razmišljati o vremenu,
kaj bo treba vzeti s sabo, kdo bo organiziral malico in kje to
bo. Pa pisati poročil, statistike o pohodih, zase pa še obširen
dnevnik z vsemi podrobnostmi o vsakem pohodu.
Bil je trenutek, ko je bil sam doma, imel je čas, nihče ga ni
motil, pa je napisal, kar mu je ležalo na duši. Že nekaj časa.
Nastala je pesem. Izvolite.

POHODNIŠKA
Matevž Trilar

Ko nas prvo sonce je zvabilo,
da v naravo bi odšli,
kar hitro se je to zgodilo,
relacijo ne pretežko smo našli.

Od vremena je odvisno,
kol` k` pohodnikov se udeleži.
če je oblačno al`deževno,
bi najbolje b`lo, da pohod se preloži.

Do cilja pridemo korajžno,
žejni, lačni in utrujeni,
z malico se oskrbimo
in močno žejo pogasimo.

V Društvo skočim kot doslej,
plakat napravit` se mudi,
saj vreme nam je naklonjeno,
spomladi po pohodih zadiši.

Mi pa smo utrjeni,
na vse težave smo pripravljeni,
nobena stvar nas ne zadrži,
čeprav v roki se dežnik drži.

Pot domov je vedno lažja,
sproščena in utrujena.
V naravi se sprostimo,
pa novih moči pridobimo.

Prijave za pohod so nam potrebne,
tako nas društvo nauči,
čeprav včasih je drugače,
na zbirališču vse se uredi.

V račje vrste se postavimo,
na čelu vodja je, to se ve,
drug za drugim koracamo,
saj drugače pač ne gre.

POEZIJA JE HRANA ZA DUŠO, PLANINE PA ZA DUŠO IN TELO
Maruša Mohorič

V DIJAŠKIH IN ŠTUDENTSKIH LETIH JE PISALA DNEVNIK. V NJEM JE OPISOVALA DOGODKE,
DOŽIVETJA, ČUSTVOVANJA IN RAZMIŠLJANJA. BILA JE ZELO ROMANTIČNA. GOSPA IVICA KOŽUH
JE POSTALA PROFESORICA. KO JE HOTELA NAPISATI , KAR NAJ NE BI BILO ZA VSAKE OČI, JE PISALA
V ANGLEŠČINI ALI FRANCOŠČINI. BILA JE SPOSOBNA RAZMIŠLJATI V TEH JEZIKIH.
Rada bere pesmi. Gradnika, Gregorčiča, naše klasike.
Zdaj prebira tudi pesmi, ki jih pišejo ljudje tretjega
življenjskega obdobja. S sošolci se bodo potrudili, da
bi izdali sošolkine pesmi. Sošolka Jelka se je poslovila
in ob slovesu so ji brali njene pesmi.

22

Kaj vas spodbudi, gospa Ivica, da tudi sami napišete
pesem ali rime, kot pravite?
►Gre za razne priložnosti. Nekdo od domačih ima
rojstni dan, potem so tu obletnice, pa ob zaključku
planinskih izletov z upokojenci. Včasih rešujem
Mi o sebi

VAŠE VRSTICE

Foto: arhiv I. Kožuh

križanko, najdem besedo, asociacijo, pa iščem
rimo. Včasih misel zapišem ali pa tudi ne.
Ali že dolgo pišete pesmi?
►Ko sta bila moja otroka manjša, sem jima
rada pripovedovala misli v rimah, pa skupaj
smo iskali besede, ki se rimajo, zato raje rečem,
da pišem rime. Otroci imajo veliko smisla za
rime. To opažam tudi pri nečakih, ki sem jim
»nadomestna babica«, sestra ima namreč deset
vnukov.
Kaj vam pomeni poezija?
►Zvenelo bo zelo klišejsko, a poezija je hrana
za dušo. Enako rada imam hribe in planine, ki
so hrana za dušo, istočasno pa tudi za telo, zato
hodiva z možem na planinske izlete z Društvom
Ivica, obkrožena s soplaninci
upokojencev. Zelo sva navdušena. Slovenija je
tako lepa dežela, prečudoviti kotički so na vsakem Zahvalila sem se ji za čas, ki si ga je vzela za klepet.
koraku, naj bo to Gorenjska ali Dolenjska, Koroška ali Na poti domov sem premišljevala, kako sem srečna,
Primorska. Sploh nisva mislila, da je na Primorskem da sem spet srečala zelo zanimivo osebo, ki mi je dala
toliko zanimivih hribov. Tudi v vsaki najbližji grapi se kar nekaj pozitivne energije.
Preberite, kaj je napisala o glasilu, o nas, upokojencih,
dobro počutim, uživam in mi je lepo.
Planinci so mi povedali, da ste napisali nekaj in možnostih za popestritev dni.
zanimivega za zaključek sezone. Ali imate v mislih
še kaj podobnega?
►Da, napisala sem rime o naših četrtkih, mesečnih
planinskih pohodih, saj nama z možem zelo veliko
pomenijo. Gre za spoznavanje Slovenije, za nabiranje
kondicije, za druženje, vse to pa nas ohranja »mlade«
in tako skrbimo tudi za svoje zdravje. Napisala sem
tudi pesem o glasilu MI O SEBI, upam, da vam bo všeč.
Zdi se mi enkratno, da smo upokojenci tako aktivni,
da smo lahko dobili svoje glasilo. To je kar precejšen
uspeh.
Gospa Ivica, kaj še počnete v tretjem življenjskem
obdobju?
►Lahko povem, da je moj dnevni koledar kar precej
poln. Sem mentorica za angleški jezik na Univerzi za
tretje življenjsko obdobje, kjer uživam, saj so odrasli
zelo vedoželjni, radi bistrijo možgane, hočejo se še
kaj naučiti ali obnoviti svoje znanje. V naših letih
pa je resnično zelo pomembno druženje. Po tečaju
gremo večkrat na kavo in klepet. Aktivna sem tudi pri
Rdečem križu, za kar me je nagovoril dr. Košir. Med
drugim organiziramo merjenje pritiska in holesterola
za nas, upokojence, saj se mi zdi, da smo včasih kar
malo zapostavljeni. Z možem hodiva vsak teden na
rekreacijo, všeč nama je tudi odbojka. Večkrat greva
tudi plesat. V zimskem času, ko ni dela na vrtu, pa
dnevno hodiva na vsaj enourne sprehode.

Mi o sebi

MI O SEBI
Ivica Kožuh

Ko v tretje življenjsko smo obdobje stopili,
veselja do dela nismo izgubili.
Družba prava in bister um
za dejavnosti naše nam dajeta pogum.
V društvu smo našem izzive
za dejavnosti nove dobili.
Smo športniki, pevci, planinci,
zgodovinarji in fotografi.
Potujemo, jezike se tuje učimo,
a tudi svoj materin jezik pridno gojimo.
Komaj oddajo smo radijsko pripravili,
že so se novi načrti pojavili.
Izdajali naj bi še revijo,
da v njej predstavili bi delo naše
in zapisali tudi zgodbe vaše.
Nazadnje smo ji še ime izbrali,
MI O SEBI smo jo poimenovali.

23

VAŠE VRSTICE
ŠKOFJELOŠKI »POJOČI« ZOBOZDRAVNIK IN PESNIK
Zlata Ramovš

»JA, TO J’ PA TIST’ LOŠK’ DOHTAR, K’ TUT’ POJE. T’MLE , NA STUDEN’C, SKOR’ PR’ SOR’ ’MA S’OJA HIŠA!«
ME JE V PRAVO SMER NAPOTILA PRILETNA ŽENICA, KI SEM JO POVPRAŠALA ZA HIŠO DOKTORJA
CIRILA PLEŠKA.
tretjo melodijo pa je napisal Tomaž Tozon. Pesem
je prirejena za moški zbor in je Cirilu Plešku tudi
najljubša.
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Foto: Z. Ramovš

Foto: Z. Ramovš

Škofjeločani dobro poznamo našega upokojenega
zobozdravnika Pleška. Pa vemo tudi to, da je poleg
tega
še
planinec,
pohodnik, markacist,
pa tudi risar, ribič in
predstavnik slovenskih
zdravnikov na mnogih
svetovnih smučarskih
tekmovanjih, s katerih
je prinesel množico
medalj in pokalov, in ne
nazadnje tudi odličen
pevec?
Starejši prebivalci Škofje Loke se prav gotovo
spominjate Seksteta bratov Pleško, ki je v letih po
drugi svetovni vojni najprej samostojno, nato pa z
ansambloma Rudija Bardorferja in Mihe Dovžana
prepeval narodne, domoljubne in ljubezenske
pesmi po vsej Sloveniji. Pa veste tudi to, da je za ti
dve glasbeni skupini, pa tudi za ansambla Jamnik
in Rupar precej besedil za pesmi napisal prav Ciril
Pleško? Pel je v mnogih glasbenih skupinah, vendar
ni samo poustvarjalec,
ampak tudi ustvarjalec
pesmi. Veliko njegovih
pesmi
so
uglasbili
priznani komponisti in
glasbeniki, med njimi tudi
Rudi Bardorfer, Miha in
Ive Dolžan, Franc Jamnik,
Franc Potočnik-Očka in
Tomaž Tozon.
Kmalu po tistem, ko je
začel prepevati sekstet
bratov Pleško, je leta l961
napisal svojo prvo pesem
Ob Sori, ki se zborovsko
izvaja še danes. Kasneje
je bila uglasbena trikrat.
Prvo melodijo zanjo je
napisal Rudi Bardorfer,
drugič jo je uglasbil Franc
Potočnik z Bukovice,

Foto: Z. Ramovš

Izvirno besedilo iz leta 1961

Mi o sebi

KORISTNE INFORMACIJE
KAKO PRITI V DOM?
V CENTRU SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH V ŠKOFJI LOKI SPREJEMAJO V DOM STAREJŠIH
OBČANOV IZ OBČIN ŠKOFJA LOKA, GORENJA VAS–POLJANE, ŽELEZNIKI IN ŽIRI. SLEPE IN
SLABOVIDNE STANOVALCE PA SPREJEMAJO IZ VSE SLOVENIJE.
Vloga obsega naslednjo dokumentacijo:
● prošnjo za sprejem, (Obrazci so na razpolago pri
socialni delavki, na recepciji doma in na spletnih
straneh zavoda www.css-sl.si.)
● zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro
največ mesec dni,
● izjava o (do) plačilu storitve,
● potrdilo o državljanstvu in stalnem prebivališču
oziroma dovoljenje za stalno bivanje,
● fotokopijo osebnega dokumenta,
● dokazilo o višini prejemkov.
CSS vsakega prosilca na osnovi sklepa Komisije za
sprejem, premestitve in odpust uvrsti v čakalno
vrsto.

Zasedenost doma je 100%. Najdaljša čakalna doba
je za stanovanjski oddelek, saj se rešujejo vloge
oddane v letu 2004, za »polnegovalni« oddelek
vloge iz leta 2005 in za negovalni oddelek se
rešujejo vloge iz leta 2006. Vloge se lahko rešujejo
šele takrat, ko je v zavodu prosto mesto.

Foto: Z. Ramovš

Čakalne dobe
V domu je 212 postelj, ki so razporejene po
oddelkih.

● »Mozaik« je oddelek s povečanim nadzorom za
stanovalce z demenco. Na oddelku je 21 stanovalcev
v dvoposteljnih sobah in v eni enoposteljni sobi.
● Negovalni oddelek ima na razpolago 70 postelj
v dvoposteljnih in triposteljnih sobah.
● »Polnegovalni« oddelek ima 50 postelj v
dvoposteljnih sobah in eno enoposteljno sobo.
●
Stanovanjski oddelek ima na razpolago 71
postelj v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah.

Stanka Vauh s stanovalkam CSS

Cene
● Osnovna oskrba, ki jo plača stanovalec,
svojec ali občina zadnjega stalnega
prebivališča stanovalca pred prihodom v
zavod, znaša v dvoposteljni sobi 3,14 evra
na dan, za slepe in slabovidne pa 16,12
evra. K ceni je potrebno dodati doplačila za
diete ali druge usluge po željah. Doplača
se cena v enoposteljni sobi, zniža pa se v
triposteljni sobi. Cena zdravstvene nege, ki
jo plača ZZZS, se določa glede na kategorijo zdravstvene oskrbe in nege.
Prispevek sem pripravila Mana Veble Grum,
podatke pa mi je ljubeznivo posredovala
Stanka Vauh, direktorica Centra slepih,
slabovidnih in starejših v Škofji Loki.

PRIDRUŽITE SE POVERJENIKOM
Poverjeniki so prostovoljci, ki na domu obiščejo vse
tiste člane društva, ki se iz zdravstvenih razlogov ne
morejo sami zglasiti v pisarni društva, da bi plačali
članarino. Obiščejo tudi jubilante, ki dopolnijo 80
oziroma 90 let, jim izročijo skromno darilo in z njimi
tudi poklepetajo.
Trenutno je v Društvu upokojencev Škofja Loka
trinajst poverjenic, ki opravljajo svoje delo na
Mi o sebi

določenih območjih, vendar so še vedno »nepokrita«
območja: Partizanska cesta, Šolska ulica, Ljubljanska
cesta, Demšarjeva cesta, Pod Plevno, Sorška cesta,
Suška cesta, Stara cesta, Suha, Mestni trg in Blaževa
ter Klobovsova ulica.
Če ste pripravljeni pomagati, se zglasite v času
uradnih ur v pisarni društva ali pokličite na tel. 04/
512 06 64.
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KORISTNE INFORMACIJE
PROJEKT STAREJŠI ZA VEČJO KAKOVOST ŽIVLJENJA
Miro Duić

Društvo upokojencev Škofja Loka je kandidiralo na
razpis projekta »Starejši za večjo kakovost življenja«,
katerega cilj je uvajanje stalne in dobro organizirane
pomoči starejšim, da bi starost lahko preživeli doma.
S kandidaturo se želimo vključiti kot enakopravni
partnerji v dejavnosti za višjo kakovost življenja in
razširiti aktivnosti društva na vse starejše v občini
Škofja Loka.
Za vodenje projekta bomo imenovali primernega
koordinatorja, za izvajanje dejavnosti na terenu pa
bomo potrebovali še najmanj dvajset sodelavcev –
prostovoljcev. Če ste pripravljeni vložiti svoje znanje,
izkušnje in energijo za organizacijo medsebojne
pomoči, nam to sporočite osebno ali po telefonu.
Kmalu bomo organizirali operativni sestanek vseh
zainteresiranih, na katerem bomo podrobneje

VABILO ZA RAZNAŠANJE
GLASILA
Pred vami je tretja številka glasila Mi o sebi,
ki naj bi ga v najkrajšem možnem času dobili
vsi člani Društva upokojencev Škofja Loka.
Verjetno že veste, da glasilo nastaja izključno
s prostovoljnim delom, plačamo le tiskanje,
za kar pa skušamo pridobiti sponzorje in
donatorje.
Precej zahtevna naloga je organiziranje
mreže za raznašanje glasila. Glavni steber so
že do sedaj poverjenice, ki to delo opravijo
na svojem terenu, seveda brezplačno, vendar
imamo še vedno nekaj nepokritih območij.
Trenutno je v DU vključenih okrog 2300 članov,
ki živijo na različnih koncih škofjeloške občine
in tudi izven nje. Lahko se zgodi, da katerega
od članov zgrešimo ali pa ne najdemo takoj
vseh naslovnikov, zato Vas prosimo za pomoč.
Oglasite se v društveni pisarni in prevzemite
določeno število izvodov skupaj s seznamom
in jih razdelite v svojem okolju (naselju ali delu
naselja). Če pa boste izvedeli, da kdo glasila ni
dobil, ga napotite v društvo in mu obrazložite
težave, da ne bo nepotrebne slabe volje.
Če ste pripravljeni priskočiti na pomoč, se
oglasite v pisarni društva ali pa zavrtite tel. št.
04 512 06 64 v času uradnih ur ob sredah in
petkih, od 8.00 do 12.00.
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predstavili omenjeni projekt, vključno z načinom
financiranja in pokrivanja stroškov pri izvajanju
nalog.
Prijazno pa Vas tudi vabimo, da se vključite še v
druge dejavnosti našega društva, npr. (šport, kultura,
planinstvo, pohodništvo, izletništvo in Univerza
za tretje življenjsko obdobje) in nam to čim prej
sporočite.
Z veseljem lahko povem, da se letos število članov
zelo povečuje, kar pomeni, da pridobivamo tudi nove
kadrovske možnosti za izpeljavo zastavljenih ciljev in
programov.
Vse dodatne informacije dobite vsako sredo
in petek med 8. in 12. uro na telefon 04/
512 06 64, GSM 041 717 210 ali na e-naslov:
drustvoupokojencev@siol.net

MERITVE IN SVETOVANJA
Meritve pritiska, sladkorja in holesterola ter zdravstveno
svetovanje potekajo vsako drugo sredo v mesecu, razen
julija in avgusta, od 8. do 10. ure.
SLOVO OD UMRLIH ČLANOV
Od umrlih članic in članov se bomo poslovili z društvenim
praporom. Prosimo svojce umrlih, da o dogodku obvestijo
Društvo upokojencev Škofja Loka.
FINANČNE OBVEZNOSTI ČLANSTVA
Članarina za leto 2008
7,00 EUR
Vzajemna samopomoč
4,50 EUR
Vpisnina za novega člana
2,00 EUR
Izplačilo (posmrtnine) vzajemne samopomoči 117,00 EUR
► Ljubezen

zraste čez noč. Prijateljstvo potrebuje
za to leta. Ljubezen je slepa, prijateljstvo se trudi,
da ne vidi ničesar.
Prijatelj je tisti, ki vedno občuti, kdaj je
potreben.

►

Ni tisti tvoj prijatelj, ki te hvali, ampak tisti, ki te
graja.

►

► Dober

prijatelj je kakor dober modrček:
podpira te, udoben je, te dvigne, polepša in je
vedno blizu tvojega srca.
Mi o sebi

Kidričeva cesta 99
SI-4220 Škofja Loka
Slovenija - Europe
Tel: + 386 4 502 12 70
Fax: + 386 4 502 12 05
E: info@sibo-group.eu
http://www.sibo-group.eu
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Foto: N. Podgoršek

Rajka Bračun predstavlja delo kulturnega mediatorja

Foto: B. Koželj
Foto: arhiv J. Nastran

Foto: Mateja Tuta

Voditeljica Monika in tehnik Blaž na Radiu Sora
Devetdesetletni Jože Nastran še dela butare

Skupina za samopomoč na Pokljuki

Foto: M. Rant

Računalniški krožek

Plesna skupina TIN

Foto: Z. Ramovš

Delovna skupina za pripravo okrogle mize
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Foto: N. Podgoršek

Angleški krožek z mentorico Ivico Kožuh

