Mi o sebi

Srečanje upokojencev Gorenjske na Visokem

UVODNIK
GREMO NA POT
Jelka Mlakar

Na naslednjih straneh vam bomo opisali nekaj letošnjih že
tradicionalnih poti po naši deželi in vam zaupali, kakšni so
naši popotniški in izletniški načrti za letu 2015. Želimo vam
tudi povedati, da je naš časopis po sedmih letih izhajanja na
razpotju, zato tudi datuma izida naslednje številke ne bomo
napovedali, kot smo to delali doslej.
Pisalo se je leto 2007, ko se je skupina pogumnih upokojenk
odločila, da ustvari glasilo, ki bo govorilo o naših aktivnostih
v društvu. Mislim, da nam je sedem let to dobro uspevalo in
smo v 30 številkah povedali marsikaj tistega, o čemer drugi
mediji niso pisali. Prepričani smo, da je naše člane časopis še
bolj povezal. V uredniškem odboru smo se hkrati tudi sproti
izobraževali. Uspelo nam je postaviti lastno strokovno ekipo:
za oblikovanje, lektoriranje in urejanje fotografij ter dopisniško
mrežo. Vse delo smo opravljali prostovoljno brez plačila in
morda je bila naša napaka, da smo to premalokrat poudarili. To
se kaže predvsem sedaj, ko želimo ekipo dopolniti in nam žal
ne uspeva poiskati novih entuziastov.
Seveda vsem bralcem zasnova glasila ni bila povsem po
volji. Zlasti nam je bilo večkrat rečeno, da bi lahko več pisali
o potovanjih, predvsem pa so mnogi pogrešali možnost
objave lastnih prispevkov, torej pesmi, spominov, popotniških
dnevnikov in podobno. Zanimivo je, da se je prav zaradi glasila
veliko naših članic vpisalo v računalniški tečaj in da so se
mnogi začeli ukvarjati tudi s fotografijo. Zelo dragoceno pa je
predvsem to, da so nekateri v sebi odkrili veselje do pisanja.
Prav na ta učinek glasila smo zelo ponosni.
Znanje in izkušnje, ki smo si jih tako ali drugače pridobili,
ostajata seveda naše, lepo pa bi bilo, če bi ga lahko delili tudi z
drugimi. Ne gre pa pozabiti, da tudi leta naredijo svoje.
Odgovora, kakšna bo nadaljnja pot glasila, zaenkrat še ni.

Ob božiču veliko
tihe sreče, v novem
letu pa obilo
lepega, predvsem
zdravja in osebnega
zadovoljstva.
Avtorica fotografij na naslovnici in voščilnice Zlata Ramovš
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SREČANJE UPOKOJENCEV GORENJSKE
VISOKO JE V OKOLJU TAVČARJEVEGA DVORCA GOSTILO GORENJSKE
UPOKOJENCE, PROSTOVOLJCE, ŽUPANE IN POSLANCE
Besedilo in fotografije Zlata Ramovš

Organizatorji 23. srečanja gorenjskih upokojencev na Visokem Pokrajinska zveza DU Gorenjske, DU
Škofja Loka in DU za Poljansko dolino so nam za 4. september izprosili lepo vreme. Pričakovali so
namreč veliko upokojencev, posebno še gorenjskih prostovoljcev, ki so zaslužni za vzorno izvajanje
evropskega projekta Starejši za starejše.
Domiselno urejeno prizorišče s kozolcem
toplarjem in šotorom je nudilo prostor
okrog 2000 prijavljenim in povabljenim
udeležencem. Ker pa se je prireditve
poleg njih udeležilo še nekaj sto
neprijavljenih obiskovalcev, so mnogi
upokojenci sedeže našli le za takrat, ko
so si privoščili obrok. Na srečo je suho
in toplo vreme zdržalo vse do konca
prireditve, zaradi česar smo lahko odšli
na lepe sprehode v okolico.
Citrarka Teja
Potočnik nas
je razveselila s
pesmijo iz filma
Cvetje v jeseni.

Obiskovalci smo se do prizorišča, Tavčarjevega dvorca
na Visokem, sprehodili skozi delček prelepe Poljanske
doline.

dr. Mateja Kožuh Novak
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Srečanja so se udeležili tudi mnogi povabljeni gorenjski
župani in poslanci. Upokojence in povabljence so
pozdravili predsednik
PZDU Gorenjske ing.
Janez Sušnik, župan
občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe, župan
občine Gorenja vasPoljane Milan Čadež in
predsednica ZDUS
dr. Mateja Kožuh Novak.
Slavnostni govornik je bil
predsednik Državnega
dr. Mitja Bervar
sveta RS dr. Mitja Bervar.
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Mladinski pevski zbor OŠ Poljane

Prijeten kulturni program so izvedli Mladinski
pevski zbor OŠ Poljane pod vodstvom Matjaža
Slabeta, ljudska igralka Anica Berčič, tamburaška
veteranska skupina
Bisernica iz Reteč
in napovedovalka
Damjana Peternelj.
Sledil je zabavni
program s plesom,
za katerega je
poskrbel Duo Pino
in Tom s pevko
Katjo Križnar.

Ljudska igralka Anica Berčič

Tamburaška veteranska skupina Bisernica

Duo Pino in Tom s pevko Katjo Križnar

Za svojo promocijo in obdarovanje je poskrbel
Telekom, ki je z žrebanjem nagrad razveselil več
srečnežev. Med njimi je bila tudi naša članica Marija
Zadnik, ki je prejela drugo nagrado.

Mnogo obiskovalcev si je ogledalo baročni dvorec Visoko in razstavo o življenju pisatelja dr. Ivana Tavčarja.
Ta se je izpod brk veselo muzal ob veselju in domislicah dobro razpoloženih upokojencev, saj se tako dobro
že dolgo ni zabaval.
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PREDSEDNIK Z VAMI
MIRO DUIĆ – NAČRTOV NAM NIKOLI NE ZMANJKA
Marinka Mesec

foto: arhiv M. Duić

S predsednikom Društva upokojencev Škofja Loka
ogromno neplačanega dela. Vse sekcije so izredno
Mirom Duićem sem se prvič pogovarjala pred
aktivne in veliko pripomorejo k prepoznavnosti
sedmimi leti za prvo številko glasila MI O SEBI. Za
društva. Prostovoljke in prostovoljci delajo v okviru
predsednika društva je bil imenovan 24. maja 2007,
projekta Starejši za starejše, pišejo prispevke za
svojo upokojensko knjižico pa si je prislužil šele 5.
glasilo Mi o sebi in glasilo dostavijo našim članom.
novembra istega leta. Takrat so ga Ločani poznali
Prav zaradi tega naš predsednik društva vsako
predvsem kot direktorja
leto povabi vse prostovoljke in
Mesoizdelkov, danes
prostovoljce na enodnevni izlet
pa je znan tudi med
in se jim tako vsaj malo oddolži
upokojenci Škofje Loke,
za njihov trud.
Gorenjske in drugih
Lani je Gorenjska pokrajinska
krajev Slovenije. Za
zveza Mira imenovala za člana
prvo številko glasila je
nadzornega sveta Hotela Delfin
povedal dva odlična
v Izoli. V nadzornem svetu
slogana. »Ljudi se ne
obravnavajo plane, investicije,
nadira, ljudi se nabira,«
načrte za prihodnost in vodijo
je bil zanj najbolj
nadzor nad poslovanjem hotela.
uporaben, velikokrat
Za uspešno vodenje društva je
izrečen in napisan,
letos prejel Malo plaketo Društva
»Najtežje je nositi
upokojencev Škofja Loka in
prazno denarnico,« pa
Srebrni grb Občine Škofja Loka.
Miro v družbi svojih vnukov
ni bil omenjen nikoli
V svojem zasebnem življenju
in nikjer, a je v današnjem času še kako resničen
je bogatejši za tri vnuke, katerim nameni veliko
za vse, ne samo za upokojence. Dva slogana pa si
prostega časa. Na njihove »ZAKAJ« ne more
je domislil, ker veliko časa preživi med upokojenci:
odgovoriti samo »ZATO«, ker zahtevajo za vsako
»Vsi za enega, enim pa vse« in »Nisem jaz tak, kot
vprašanje utemeljeno razlago. Za sprostitev in
urjenje sivih celic rešuje različne križanke, si ogleda
se ti meni zdiš.«
kakšno dobro športno tekmo in opravi še veliko
Letos je bila zanj velika prelomnica ločitev
gospodarsko-moških del pri hiši. Sedaj že dobro
Univerze za tretje življenjsko obdobje od Društva
pozna upokojenski pozdrav »NIMAM ČASA.«
upokojencev Škofja Loka. Univerza bo še naprej
v isti hiši in v istih prostorih, zato za upokojence
Naši člani so o njem povedali:
ne bo nobene spremembe. Med univerzo in
Slavica Đorović: Kolikor ga poznam, je vedno
društvom je bil sklenjen dogovor o razdelitvi
prijazen in nasmejan. Želim, da društvo vodi še
stroškov, kot so najemnina, elektrika in ogrevanje.
naprej.
Tudi letos bo finančno stanje društva zaključeno
Kati Šegula: Miro Duić mi je od vseh dosedanjih
pozitivno, čeprav je to glede na sedanjo finančno
predsednikov našega društva najbolj všeč. Do nas
problematiko Občine Škofja Loka vedno težje.
upokojencev ima lep pristop. Je najbolj upoštevan,
Prav zaradi tega bo v letu 2015 potrebno povečati
zato naj bo naš predsednik še naprej.
letno članarino za 1€, kar bo vsaj malo pripomoglo
Iva Kogovšek: Miro je zelo simpatičen, prijazen in
k izboljšanju proračuna in tako ne bo treba krčiti
ustrežljiv na vsakem koraku. Naj ostane med nami
načrtovanih aktivnosti. V prihodnjem letu bodo
še naprej.
volitve za imenovanje novega predsednika Društva
upokojencev Škofja Loka. Vsi člani društva upamo in Rafko Kavčič: Miro je vsakomur dostopen za vsak
si želimo, da bo Miro s svojo dobro in delovno ekipo pogovor. Je priden, zagnan in vedno dobre volje.
prevzel vodenje društva še za en mandat, saj le tako Predsednik naj bo kar do konca svojega življenja
utečena skupina lahko doseže uspešne in pozitivne
Miro, naj te tvoje vrline, poštenje, delavnost,
rezultate društva.
vztrajnost, prijaznost, zaupanje in dobra volja
Da je naše društvo v tako dobri »formi«, gre velika
spremljajo tudi v bodoče, saj je lepo tudi nam, ko
zahvala prostovoljkam in prostovoljcem, ki opravijo smo v tvoji družbi.
Mi o sebi - december 2014
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PROSTOVOLJSTVO JE VREDNOTA
PROSTOVOLJSTVO IN REKREACIJA
Maruša Mohorič

dogajanje v tretjem življenjskem obdobju si
popestri s hojo v gore, kar sicer počne že od svojega
dvajsetega leta. To je postalo tradicija, saj je z
možem in obema hčerama rada hodila na družinske
pohode, zato se večinoma redno
udeležuje društvenih planinskih izletov z
Nežkino skupino. Rada tudi plava in hodi
v bazen Snovik, rada kolesari po Sorškem
polju ter se s sošolkami druži na raznih
pohodih.
Da bi hitreje dobivala informacije, se je
spopadla tudi z novo tehnologijo in se
pred tremi leti odločila za obiskovanje
računalniškega tečaja, kar ji omogoča, da
je o dogajanju v društvu bolje in hitreje
obveščena, saj za vsako malenkost tudi
ne more hoditi v Loko, kot je povedala.
Angelca ima še enega konjička, saj ima velik vrt
in mnogo rož, kar ji je v veliko veselje. Počitnice
pa ji zelo popestrijo štirje vnuki, s katerimi gredo
v hribe in v toplice. Verjamem, da so to zanimivi
dnevi in tedni, ki jih obogati Angelčin mož Vinko s
predstavljanjem gorske flore in favne, saj je eden od
varuhov narave, gorski stražar.
Običajno ne morem iz svoje kože, zato sem tudi
Angelco vprašala, kakšen je njen življenjski moto
in odgovorila je, da je to gibanje, druženje z ljudmi
in biti čim bolj zdrav. Morda je tudi to eden od
razlogov, ko me ni presenetila z dejstvom, da je v
krajevni skupnosti tudi članica Rdečega križa.
Ko se pogovarjam s prostovoljkami, ki so za dobro
društva pripravljene žrtvovati kar nekaj svojega
časa, se ne morem znebiti občutka, da je zaradi
razdajanja za druge njihovo življenje v tretjem
obdobju bogatejše, bolj pestro in zato nimajo
časa, da bi razmišljale o dolgčasu. Zaradi dela
prostovoljcev je zelo uspešno tudi naše društvo,
kar rad pove predsednik Miro Duić.
foto: arhiv A. Hafner

Angelca Hafner je Ločanka, ki se je preselila na
Godešič. Po 32 letih dela v EGP Škofja Loka se je
leta 2000 upokojila. Že naslednje leto pa je postala
članica Društva upokojencev, da bi še kaj počela
in bolje spoznala vaščane, kot
ji je priporočil njen mož, ki ji pri
prostovoljnem delu z veseljem
pomaga.
Kot prostovoljka raznaša glasilo
Mi o sebi, obiskuje jubilante in jih
razveseli z društvenim darilom.
Tudi pobiranje članarine na terenu
ji ni odveč. Od leta 2009 sodeluje
v projektu Starejši za starejše in
anketira ljudi, starejše od 69 let,
poskrbi pa tudi za obveščanje
članstva, saj na oglasno desko v krajevni skupnosti
prinaša obvestila.
Kmalu po novem letu obišče med 40 in 50 članov
društva, ki poravnajo članarino za tekoče leto.
Mnogi jo na domu sprejmejo z veseljem, ker so sami
in se razveselijo družbe, zato tudi pri anketiranju
nima večjih težav. Pogovorila se je že z vsaj
osemdesetimi starejšimi, kar veliko pove o njeni
prizadevnosti za dobro delo v projektu Starejši za
starejše. Običajno je, da nekateri posamezniki ne
želijo sodelovati, saj menijo, da so še dovolj zdravi
in samostojni. Ob tem naj omenim, da je njena
statistika zelo urejena in za primer pove, da le dva
člana, starejša od 70 let, uporabljata računalnik.
Na vprašanje, kaj ji pomeni prostovoljstvo,
odgovori, da ima dober občutek, če lahko komu
pomaga, občasne težave pa je treba vzeti z dobrim
namenom.
Pri raznašanju glasila ji večkrat priskoči na pomoč
mož Vinko, ki je na Godešiču domačin in zelo
družaben človek.
Angelca skrbi za svoje zdravje in kondicijo,
Kajetan Kovič

BELA PRAVLJICA
Križemsvet gredo stopinje,
križemsvet gazi po snegu.
Bogve, kdo je šel pred mano,
bogve, kdo pred mano gre.
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Vse poti so večno stare,
vse gredo nasproti smrti.
Vsem je na začetku rojstvo,
vsak korak je večno nov.

Križemsvet gredo stopinje,
križemsvet gazi po snegu.
Ena izmed njih je moja,
nanjo pada, pada sneg.
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DRUŠTVO U3
PRIČELO SE JE NOVO ŠTUDIJSKO LETO
Besedilo in fotografije Nevenka Mandić Orehek

V prejšnji številki Mi o sebi smo objavili vabilo k
vpisu v krožke U3. Razpisali smo 42 krožkov in večini
dodali še opise, imena mentorjev in število ur.
Vpis v študijske krožke in delavnice je potekal
septembra. Naši študenti so se odzvali množično
in v pisarni, kakor tudi na hodniku, je bilo v času
vpisnih ur zelo živahno. Prve tri dni je ob vpisu
potekala razstava slik in zelišč zeliščarja in mentorja
Pavla Čuka. Ob otvoritvi razstave so naše pridne
prostovoljke pripravile pogostitev z različnimi
namazi, ki smo jih zalili s Pavletovim čajem iz 40
različnih zelišč. Pavle je bil vse tri dni na razpolago
za nasvete glede uporabe zelišč, kar smo mnogi
tudi izkoristili.
Večina študentk in študentov je počakala na
dodatne vpisne termine. Tako se je zgodilo, da
je bilo ob četrtkih in ponedeljkih ves september
pestro in je marsikdo moral potrpeti, da je prišel na
vrsto za vpis.
Vlasta Mekiš in Brigita Lužar sta študente vpisovali
naravnost v
računalnik,
Borjana Koželj
in Ela Dolinar pa
sta jim razlagali,
kako bodo
posamezni
krožki potekali
in jim pomagali
pri izbiri.
Zamudnikom
smo ustregli
še v začetku
oktobra in v
drugem tednu
oktobra so
krožki lahko
začeli z delom.
Delovno uzdušje v času vpisa
Sredi novembra
imamo poleg 22
rednih članov v šolskem letu 2014 – 2015 vpisanih
še 170 podpornih članov U3. Ta številka se bo lahko
še povečala, saj se bodo nekateri krožki in delavnice
začeli šele po novem letu, tako da se še lahko
vpišete. Največ študentov je vpisanih v jezikovnih
krožkih. Tudi za krožke o zdravju in osebnostnem
razvoju je veliko zanimanje, saj bo delavnice
obiskovalo 30 študentk. Člani so povprečno vpisani
Mi o sebi - december 2014

v skoraj dva krožka, kar pomeni, da imamo v krožke
in delavnice 370 vpisov.
Poleg krožkov, ki potekajo v Marinkini knjižnici,
letos gostujemo v sejni sobi doma Zveze borcev
za vrednote NOB. Računalniški krožek poteka v OŠ
Ivana Groharja, telovadimo v telovadnici na Podnu,
prisotni smo tudi v CLOBB-u in v Pulsarju. Srečate
pa nas tudi v naravi, kjer se orientiramo, nabiramo
zelišča, fotografiramo, vadimo qigong, odkrivamo
zgodovino naše Loke.
Ob vpisu sem se pogovorila z posamezniki, saj me
je zanimalo, kam so se vpisali in zakaj.

Jože Furlan (desno) se je vpisal v začetni krožek
angleščine, saj znanje tega jezika potrebuje na cesti, v
stiku s tujci in na računalniku.

Darja Kolenc (levo), se je vpisala v štiri krožke energijsko
medicino, qigong, pilates in v Sonjine delavnice. Zora
Bertoncelj (druga z leve) bo nadaljevala z učenjem
nemščine. Obiskovala bo tudi krožek pri Bredi Poljanec
ter qigong. Marija Mrak (druga z desne) nadaljuje
pridobivanje znanja ruščine pri Irini Guščini.
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Jože Dolenec (levo) bo obiskoval foto krožek v Pulsarju,
Slavko Bašelj (desno) pa orientacijo in sadjarstvo.

Vesna Klavora
se je vpisala
v krožek
angleščine z
Dušico in Jasno
ter v delavnice
s Sonjo.

Tatjana in Drago Kurečič sta iz Medvod. Dve leti sta
hodila na ljubljansko UTŽO, vendar jima je Loka lažje
dostopna. Nadaljevala bosta z učenjem angleščine.
Jadranka Jocif (levo)
se je vpisala v štiri
krožke. Izbrala je
ruščino, zgodovino
Škofje Loke, likovni
krožek pri Mateju
in urjenje spomina.
»Odločila sem se, da
bom počela stvari, ki
so mi všeč. Zato sem
aktivna na področjih,
ki so me zanimala od
nekdaj.«

Tudi na
hodniku
je bilo
živahno.
Čakajočim
študentom
ni bilo
dolgčas.
Francka Kranjc (levo) je verjetno naša najstarejša
študentka. Vpisala se je na krožek nemške konverzacije.
»Treba je vaditi in obnoviti znanje.«
Anica Gril (desno) »Letos se bom vpisala na krožek
umetnostne zgodovine in zgodovine Škofje Loke. Za
več krožkov nimam časa, saj pazim vnuke.«
Boris Vodopivec - Vpisal se
je k angleščini, da se bo lažje
sporazumel na poti po svetu in
da ne bo pogrešal podnapisov
na televizijskih programih, ki
niso podnaslovljeni. Začetni
računalniški krožek mu bo dal
osnove, saj se računalništva
nikoli ni učil.
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Društvo U3
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Uradne ure četrtek od 10. do 12. ure.
E-mail loka3univerza@gmail.com
Telefon v času uradnih ur 031 675 111
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»JE LETOS KAJ DRUGAČE?« ME SPRAŠUJEJO NEKATERI.
ODGOVARJAM JIM: »NE, SAJ SMO KOT VSAKO LETO TUDI LETOS MALO
VEČJI.«
Borjana Koželj

Tudi na letošnje študijsko leto smo se temeljito
pripravili. Poleg osamosvojitve univerze smo se vse
poletje posvečali tudi pripravi programov študijskih
krožkov in delavnic ter jih kratko predstavili v
prejšnji številki glasila. Temeljite priprave so se nam
obrestovale. Vpis sredi septembra je stekel hitro in
večina študijski krožkov je bila v kratkem zasedena.
Pestra ponudba je povzročila nekaj zmede pri
urniku, saj so se nekateri prijavili na več krožkov,
mi pa smo želeli vsem omogočiti sodelovanje pri
izbranih krožkih. Tudi zato smo letos morali poiskati
prostore na različnih lokacijah. Tako so našim
željam ustregli v Domu Zveze borcev, Osnovni
šoli Ivana Groharja in Osnovni šoli Škofja Loka
Mesto, računalniško učilnico pa so nam odstopili
na Gimnaziji Škofja Loka. Prav tako še naprej
sodelujemo s študenti, saj imamo že več let prostor
v Ateljeju CLOBB in v MMC Pulsarju, kjer se je izteklo
intenzivno delo študijskega krožka rodoslovje.

dediščino. K ohranjanju dediščine pa veliko prispeva
tudi študijski krožek klekljaric, ki se vztrajno družijo
že več let in rezultati dela se odražajo v njihovih
zahtevnih izdelkih. Vračanje k naravi se kaže pri
iskanju zdravja v zdravilnih rožicah in tako so
delavnice zeliščarstva vedno polno zasedene. Našo
Loko imamo radi in zato si želimo veliko zvedeti
o zgodovini mesta, da jo bomo lahko posredovali
našim obiskovalcem. Poiskali smo izvirne vire o
našem mestu. Tako se velika skupina srečuje enkrat
mesečno v arhivu enota Škofja Loka, petkrat pa
bomo ponudili raziskovanje zgodovine v Loškem
muzeju pod mentorstvom mlade zgodovinarke.
Veselimo se tudi vztrajnega napredovanja
likovnikov, ki delajo v kar dveh študijskih krožkih.
Tako eni vztrajajo pri akvarelu pod vodstvom Edija
Severja, drugi pa se podajajo v skrivnosti likovnega
ustvarjanja pod mentorstvom Mateja Bizovičarja.
Doslej smo vpisali 192 slušateljev, od tega je kar
33 moških ali 17%.
Skupaj je 370 vpisov.
Skoraj vsak slušatelj bo
obiskoval dva krožka.
Naša povprečna mladost
je 64,7 let.
Nekaj tem bodo
organizirali študentje v
MMC Pulsar, natančneje
nekatere jezike,
umetnostno zgodovino,
računalništvo in
fotografijo. Upamo,
da se bo tako razvilo
medgeneracijsko
sodelovanje na področju
izobraževanja.
Še vedno pa nas čaka
Grafični prikaz letošnjega vpisa je pripravila Vlasta Mekiš.
nekaj krožkov. To
so: Urjenje spomina,
Bonton, skriti adut osebne uspešnosti, Živimo polno
Iz prikazanega grafikona lahko razberemo, da
življenje, Osnovna prva pomoč, Novinarski krožek.
je tudi letos največ zanimanja za jezike. Krožku
O teh vsebinah najdete več v 29. številki glasila,
iz angleškega jezika, ki je po udeležbi na prvem
lahko pa se vsak četrtek med deseto in dvanajsto
mestu, se pridružuje še krožek iz nemškega
uro oglasite v naši pisarni na Partizanski 1, kjer
jezika, letos pa se je oblikoval še majhen krožek
boste dobili vse potrebne informacije.
francoskega jezika. Veliko zanimanja je tudi za
Nekateri organizatorji smo po enem desetletju že
občasne delavnice ročnih spretnosti. Zelo smo
nekoliko utrujeni, a brez skrbi, saj prihajajo novi, z
veseli, da je vedno več naših članic osvojilo
novo energijo in novimi idejami.
tradicionalno ročno izdelavo dražgoških kruhkov,
Torej, gremo naprej.
saj se na ta način trudimo ohranjati kulturno
Mi o sebi - december 2014
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PRIJETNO DRUŽENJE S KNJIGO
KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI
Marija Draškovič

Matjaž Eržen je otroke popeljal v svet pravljic.

potoku Suha in je bila objavljena v knjigi
Lojzeta Zupanca Kamniti most. Otroci iz
vrtca Najdihojca so poslušali pripovedko
o dedku, ki je pomnil, da je bilo včasih
v potoku Suha veliko rib, ki jih je vodila
kraljica postrv. Ob neki suši je kraljica
postrv obtičala na skali in rešil jo je pastir.
Postrv se je spremenila v lepo deklico in
pastirju pomagala. Ko je bilo v potoku
dovolj vode, je pastir ni hotel odnesti
nazaj v vodo in zato je od žalosti umrla.
Od takrat v potoku Suha ni več veliko
vode in tudi ne rib. Otroci so pripovedko
pazljivo poslušali, nato pa se o njej pogovarjali in
tudi risali. Nastalo je veliko lepih ribjih kraljic, ki si jih
lahko ogledate v knjižnici.
Prireditve knjižnice pod krošnjami smo zaključili z

delavnico tapkanja, ki jo je vodila Pika Rainer.
Take delavnice so pod njenim vodstvom
potekale že v drugih knjižnicah in veseli smo, da
je bila tudi pri nas. Pika nam je najprej razložila,
kaj je tapkanje in poudarila, da je to preprost
način, s katerim lahko odpravimo neprijetna
občutja, zmanjšamo napetost in tudi hujšamo.
Sledila je delavnica. Voditeljica delavnice nam
je najprej pokazala osnovne točke tapkanja
in začel smo tapkati. Tako smo se naučili, da
najprej tapkamo na robu dlani in če smo na
primer jezni, govorimo: »Kljub temu da sem
jezen, se popolnoma sprejemam in ljubim.«
To trditev ponovimo trikrat, nato tapkamo na
drugih predpisanih mestih in zraven govorimo,
kaj želimo spremeniti v življenju. Vsi prisotni
so pridno tapkali in vsi smo bili prepričani, da
bo pomagalo. Prireditev je bila zaradi slabega

foto: B. Lužar

foto: B. Lužar

Prireditve v okviru knjižnice pod krošnjami so
se nadaljevale konec avgusta. Takrat smo zopet
gostili igralca Matjaža Eržena, ki je otrokom bral
pripovedko Ribja kraljica. Pripovedka pripoveduje o

Čaj ob petih s Piko Rainer in tapkanjem

vremena v knjižnici. Pika Rainer nam je na koncu
pokazala tudi knjige o tapkanju, kjer so opisane
izkušnje ljudi, ki so tapkali. Upam, da vsi udeleženci
delavnice tapkajo tudi doma.

Kajetan Kovič

SENTIMENTALNA PRAVLJICA
I.
Šel je fant šestnajstih let
v dežju pod kostanji.
Ljubica, aprilski cvet
šla mu je ob strani.
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Sanje in nemir srca
s sabo sta nosila,
srečo, ki je z njima šla,
nista opazila.

II.
Šel je fant v poletni dan,
soncu šel napoti.
V svojo moč zaverovan
je razpel peruti.

A zvečer je strt, bolan,
tiho, tiho legel.
Ves napor je bil zaman:
sonca ni dosegel.
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PRIJETNO DRUŽENJE S KNJIGO
ZANIMIVOSTI IZ MARINKINE KNJIŽNICE
Marija Draškovič

foto: N. Mandić Orehek

Ob ločitvi društva upokojencev in univerze za tretje
življenjsko obdobje smo se morali odločiti, pod
katero društvo bo spadala Marinkina knjižnica. Ker
imamo bralce iz obeh društev in je naša knjižnica
namenjena vsem starejšim, menimo, da moramo
ostati v okviru društva upokojencev. Drugače pa se
za nas dosti ne bo spremenilo.

Priložnostna razstava naše knjižnice ob smrti pesnika
Kajetana Koviča

Kot je v naši knjižnici v navadi, nam vsako leto
knjige podarjajo zasebni darovalci. Letos jih je bilo
33. Svoje publikacije nam redno podarjajo Muzejsko
društvo Škofja Loka in Železniki, tako da imamo vse
številke Loških razgledov, od Železnih niti pa nam
manjka nekaj prvih številk. Knjižničarke podarjene
knjige pregledamo in če jih še nimamo, jih vpišemo
ter vnesemo v sistem COBISS. Ostale knjige
podarimo drugim knjižnicam. V tem študijskem
letu smo vpisali in pripravili za izposojo 1018 novih
knjig. Od tega smo jih 41 kupili, večina pa jih je
podarjenih. S pomočjo darovanih knjig nam je
uspelo ustvariti bogato knjižnico, saj imamo že 5839
knjig. Denarna sredstva smo dobili od občine Škofja
Loka, ki nam je namenila 123 evrov za prireditve
ob bralni znački in enako vsoto za knjižnico pod
krošnjami. Za nakup knjig smo dobili tudi nekaj

prostovoljnih prispevkov. Pri tem izstopa prispevek
pevske skupine Mavrica in prispevek slikarskega
krožka Veseli akvarelisti.
Ker so knjige podarjene in v knjižnici delamo
prostovoljke, je izposoja pri nas brezplačna. Zaradi
tekmovanja za bralno značko se je povečal tudi
obisk v knjižnici, saj so nas bralci obiskali 1026 krat
in si izposodili 2022 knjig. Knjižničarke smo vesele,
da smo se veliko pogovarjali o knjigah in o tem,
kako naši bralci živijo. Zaradi tekmovanja za bralno
značko smo v naši knjižnici gostili znane pisatelje,
naša zvesta obiskovalka pa je bila tudi pesnica Neža
Maurer. Iz Murske Sobote je k nam prišla pisateljica
Karolina Kolmanič, s seboj pa je pripeljala tudi sina
in vnukinjo. Ob podelitvi bralne značke za branje
angleških knjig nas je obiskal predsednik British
Councila Conor Snowden.
V naši knjižnici že od samega začetka poteka čaj
ob petih, ki ga organizira predsednica Društva U3
Borjana Koželj in tudi letos bo tako. Že nekaj časa ob
razstavah v galeriji Hodnik pripravimo tudi razstavo
naših knjig na isto temo, s čimer želimo bralce
opozoriti na našo bogato zalogo strokovnih knjig.
Trenutno v galeriji poteka razstava Naše aktivnosti
v sezoni 2013 - 2014, ob smrti velikega slovenskega
pesnika Kajetana Koviča pa smo pripravili razstavo,
na kateri opozarjamo na najbolj znane pesmi, ki jih
je cenil sam pesnik. Pisal je tudi prozo in otroške
knjige, za katere je izjavil, da so bile igra. Vabljeni v
našo knjižnico in v naše društvo, ne bo vam dolgčas.

MARINKINA KNJIŽNICA

je odprta
vsak ponedeljek od 14. 30 do 16.30 ure,
vsako sredo in petek od 11. do 13. ure.

Kajetan Kovič

TROBENTICE
Kaj bi hodil po stezah!
Raje grem poprek čez polje,
da me minejo na mah
vse skrbi in vse nevolje.
Mi o sebi - december 2014

Ej, prišla je spet pomlad!
Kaj cvete trobentic v bregu!
Hodim, hodim preko trat
kakor po rumenem snegu.

Pa en cvet rumeno pisan
bom utrgal in poljubil
kot nekoga, ki ga nisem
ne imel in ne izgubil.
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PRIJETNO DRUŽENJE S KNJIGO
Marija Draškovič

foto: Z. Ramovš

Že v prejšnji številki našega glasila smo napovedali
bralno značko za letošnje študijsko leto. Tudi letos
bodo knjige, ki so priporočene za branje razdeljene
na leposlovne, se pravi romane, ena knjiga pa naj
bi bila tudi pesniška zbirka. Priporočena knjiga je
zadnja pesniška zbirka Kajetana Koviča Labrador,
lahko pa je tudi kaka druga. Od strokovnih knjig
bi priporočili, da bi vsak bralec prebral vsaj en
opis gradu. Pred časom je izhajala zbirka drobnih
knjižic v zbirki Naravni in kulturni spomeniki
Slovenije, v kateri je precej opisov gradov. Imamo
tudi že omenjeno knjigo Ivana Stoparja Gradovi na

Slovenskem, veliko pomembnih gradov je opisano
v Valvazorjevi knjigi Slava Vojvodine Kranjske,
obstajajo pa tudi posamezni opisi gradov.
Tekmovalci bodo letos dobili seznam priporočenih
knjig, kateremu bo dodana rubrika, katere knjige je
prebral. Če bo želel, bo napisal tudi svoje mnenje
o knjigi. Tekmovanje bo trajalo od 1. decembra
do 30. aprila. Do takrat oddajte liste s seznamom
prebranih knjig. Kot vsako leto bomo tudi takrat
povabili kakega pomembnega gosta, ki nam bo
podelil bralne značke in darilca.
Poiščite v knjigah misli, ki so vredne, da jih dvakrat
podčrtate in o njih razmislite.

foto: N. Mandić Orehek

BRALNA ZNAČKA

Dušica Kunaver in Meri Bozovičar sta nam
predstavili življenje na gradovih.

Udeleženci smo ob pobudi Kunaverjeve skupaj
zapeli nekaj narodnih pesmi.

OBISK PRI PESNICI NEŽI MAURER
Marija Draškovič

foto: M. Duić

tukaj dobro počuti, še posebej pa ji je všeč park, ki
V društvu smo se že nekaj časa dogovarjali,
ga lepo vzdržujejo, in okolica, kjer je polno rož. V
da obiščemo pesnico Nežo Maurer, ki živi v
bližini stanujeta tudi znani
Trubarjevem domu
slovenski pisatelj Alojz Rebula
upokojencev v Loki pri
in njegova žena Zora Tavčar,
Zidanem mostu. Pesnica
ki ju je Neža tudi obiskala.
se je večkrat udeležila
Povedala je, da pesmi sicer
prireditev knjižnice pod
ne piše, a da je začela pisati
krošnjami, kjer je otrokom
knjigo spominov na otroštvo,
brala svoje pesmi in se z
predvsem o svojem starem
njimi družila. Predsednik
očetu, ki jo je čuval, ko je
našega društva Miro Duić
Marija Draškovič, Neža Maurer in Meri
mama delala. Park ob domu
se je ponudil, da bo na
Bozovičar
v
prijetnem
klepetu
smo si ogledali tudi mi in
obisk k Neži odpeljal njeno
občudovali urejenost. Osebno mi je bilo všeč, da
dolgoletno prijateljico Meri Bozovičar in mene.
smo srečali mačka, ki se rad pusti božati, in je eden
Že ob prihodu v Loko smo bili presenečeni, kako
od dveh mačjih stanovalcev doma. Ogledali smo
lepo je obnovljen grad, ki je bil prvotno last Janeza
si tudi spomenik Primožu Trubarju, ki je bil v Loki
Vajkarda Valvazorja in v katerem je Trubarjev dom
duhovnik. Do Trubarjevega doma se je mogoče
upokojencev.
pripeljati tudi z vlakom in upam, da bomo obisk še
Neže o obisku nismo nič obvestili, zato nas je bila
ponovili.
še toliko bolj vesela. Pripovedovala nam je, da se
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NOVE PRIDOBITVE V GALERIJI HODNIK
Besedilo in fotografiji Zlata Ramovš

Naša galerija se počasi spreminja v vse prijetnejši
in bolj funkcionalen razstavni prostor, v katerem se
vedno rajši ustavljamo.
Zelo smo veseli, da smo jo uspeli razširiti z razstavnim
kotičkom za športnike. V njem bomo pogosteje
seznanjeni z vsem, kar se dogaja v naši športni
dejavnosti. Seveda pa bo to v največji meri odvisno
od fotografov, ki boste športne dejavnosti, ne le
tekmovanja, pripravljeni sproti fotografirati.
Galerija je polepšana tudi z novimi zavesami in
predpražniki. Mogoče se vam to sploh ne zdi
omembe vredno, a nam je vsaka, še tako majhna
pridobitev zaradi zelo omejenih finančnih sredstev v
veliko veselje in vzpodbudo.
Pa pojdimo k našim razstavam.
Letošnjo jesen nam je polepšala Brigita Lužar, ki
je razstavila fotografije svojih bližinskih in makro
posnetkov. Posebej smo opazili njen cikel zanimivih
oken na starih hišah.
V treh dneh vpisa v študijske krožke društva U3 smo
občudovali pestra slikarska dela Pavla Čuka. Ta
samouk, ki slika že več kot 50 let, nas je presenetil s
širokim izborom slikarskih tehnik in tematik. Razstavo
smo dopolnili s šopki zdravilnih zelišč, o katerih nam

Bogata razstava Pavla Čuka

je dal veliko uporabnih nasvetov, saj je njihov odličen
poznavalec. Ob tej razstavi smo bili veseli tudi
pomoči naših prostovoljk, ki so pod vodstvom Marije
Furlan pripravile okusno pogostitev. Sodelovale so
tudi prostovoljne kulturne mediatorke, ki so razstavo
spremljale, jo varovale ter sprejemale obiskovalce.
V začetku oktobra so bile naše prostovoljke, ki so lani
sešile čudovite punčke, povabljene k sodelovanju na
enomesečni razstavi igrač v Rokodelskem centru
DUO. Tudi njihovi unikatni izdelki so razstavi v okviru
Dnevov evropske kulturne dediščine dali nostalgičen
pridih in nas prestavili v čas našega otroštva.
12. novembra smo v razširjeni in polepšani galeriji
Mi o sebi - december 2014

odprli dokumentarno razstavo Naše aktivnosti
v sezoni 2013 - 2014. Ne glede na povečan
razstavni prostor še vedno nismo uspeli razstaviti
fotografij vseh aktivnosti, katerih število se vsako leto
povečuje. Zato smo fotografije dopolnili s seznami
aktivnosti z vseh področij delovanja DU v času od 1.
septembra 2013 do 1. septembra 2014. Razstavo so
popestrili unikatni dražgoški kruhki, ki jih je ustvarila
skupina 12 prostovoljk pod mentorstvom Darinke

Razstavo Naše aktivnosti v sezoni 2013- 2014 je odprl
predsednik Miro Duić.

Merlak Antonič in Sonje Dolinar. Ob otvoritvi je zapel
moški del MePZ Vrelec, odprl pa jo je predsednik
DU Miro Duić. Po razstavi so obiskovalce popeljali
prostovoljna kulturna mediatorka Borjana Koželj,
vodja športne sekcije Ivan Hafner in mentorica Sonja
Dolinar. Pogostitev z zdravimi in izredno okusnimi
namazi so pripravile Marija Furlan, Lojzka Brezovar in
Katarina Goljat. Pri zbiranju fotografij ter pripravi in
odprtju razstave je sodelovalo še veliko drugih naših
prostovoljcev.
15. 11. je imelo Društvo AS (društvo odraslih z
motnjo avtističnega spektra) srečanje v naših
prostorih. Njena skupina VOX ALIA je ob tej
priložnosti pripravila razstavo, kjer so na originalen
način predstavili svoje fotografije z naslovom Naši
pogledi.
Vsem, ki ste sodelovali pri pripravah naših
razstav, se za vaš trud še enkrat lepo
zahvaljujemo.
Za našo prihodnjo razstavo MOJ POGLED - ujeti
trenutek ste nam poslali presenetljivo veliko
fotografij, zato bomo nujno morali njihovo število
omejiti. Prijavljenci boste navodila dobili po
internetni pošti. Fotografije bomo razstavili v prvi
polovici januarja. Nekaj fotografij bomo predstavili v
tiskani obliki, ostale pa s projekcijo na računalnikih.
Lepo povabljeni na oglede vseh naših razstav!
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GLASBA
DEJAVNOST PEVSKIH ZBOROV DU V JESENI 2014
Besedilo Martin Bizjak, fotografiji Zlata Ramovš

Po poletnem zatišju je MePZ Vrelec
začel delovati že konec avgusta 2014,
ko se je na prvi vaji zbral ženski del
zbora. Septembra so potekale redne
vaje že dvakrat na teden. Ker čas hitro
teče, smo se začeli pripravljati na
predvidene prve nastope v prihajajoči
pevski sezoni. Prijavili smo dva
koncerta, vabijo pa nas tudi na druge
prireditve.
Prvi nastop v jesensko-zimskem
obdobju leta 2014 je MePZ Vrelec imel
na komemoraciji ob dnevu spomina na
mrtve 30. oktobra pred Domom Zveze
borcev v Škofji Loki. Trenutku primerno
smo zapeli žalostinke Počiva jezero,
Mati piše pismo belo, spremljano z
MePZ Vrelec na dobrodelnem koncertu 15. novembra v Kristalni
recitacijo pisma mladega partizana
dvorani Sokolskega doma. Na koncu sta MePZ Vrelec in MePZ Peter
svoji materi ter Smrt v Brdih in Padel je,
Lipar skupaj zapela še Zbor sužnjev iz opere Nabucco.
padel.
Moški sestav Vrelca je bil 12. novembra
MePZ Vrelec je 15. novembra priredil
povabljen na otvoritev razstave dejavnosti raznih sekcij DU
tudi dobrodelni koncert. Glede na
Škofja Loka v galeriji Hodnik, kjer smo za uvod zapeli pesem
katastrofalna vremenska dogajanja,
Hišica draga domača, avtorja Lojzeta Hafnerja iz Veštra, ki se
ki so zajela tudi okolico Škofje Loke,
ga marsikdo od nas spominja kot poštarja. Sledila je pesem
je bil koncert namenjen pomoči
občanom, prizadetim v nedavnih
poplavah. Izvedli smo ga s podporo
Oddelka za kulturo občine Škofja
Loka in Rdečega križa. Povabljeni so
bili še Škofjeloški lovski pevski zbor in
MePZ Peter Lipar iz Kranja, oba sta se
prijazno odzvala vabilu. Program je
zelo dovršeno in občuteno povezoval
zvesti Vrelčev privrženec Jan
Bertoncelj. Vsi sodelujoči so se odrekli
honorarju, šopke za zborovodje pa je
prispevala cvetličarna Flora.
Koncert je začel organizator MePZ
Moški sestav Vrelca na odprtju razstave v galeriji Hodnik
Vrelec, ki je nastopil s petimi pesmimi,
vsebinsko in melodično blizu
po priredbi samospeva Benjamina Ipavca za zbor Tebi le se
slovenskemu ljudskemu melosu,
glasi spev ljubeči moj. Po uvodnih nagovorih in predstavitvi
čeprav je bila od teh ljudska le ena.
razstavnih eksponatov smo zapeli še Josipa Murna Na poljani,
Vse opevajo ljubezensko tematiko in
ki jo je uglasbil Vinko Vodopivec in dalmatinsko v priredbi
dekleta, ki so kot cvetje v rožnem vrtu.
Peregrina Capudra Pod tvojim prozorom. Izbor pesmi je bil
Jan Bertoncelj je med pesmi vstavil
namenjen predvsem obiskovalcem razstave in so ga zato
tudi stihe nedavno preminulega
sprejeli z odobravanjem.
slovenskega pesnika Kajetana Koviča.
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GLASBA
Lovski pevski zbor je svoj repertoar posvetil lovčevi
ljubezni do gozda, lovskemu zanosu in dekletovi
zagledanosti v mladega lovca. Nazadnje je nastopil
še najštevilčnejši zbor MePZ Peter Lipar s petimi
pesmimi iz ljudskega izročila in glasbene klasike.
foto: N. Mandić Orehek

PS Mavrica je oktobra za svoje pevce pripravila
izlet pod Stari vrh, kjer so pri domačiji Žgajnar v
Zaprevalu počastili jubilante in praznovali peto
obletnico delovanja. Za miklavževo bodo nastopili v

foto: S. Dolinar

Mavrica v novih oblačilih mavričnih barv

Mavrica je praznovala 5. obletnico.

Centru slepih in slabovidnih, 17. decembra pa še za
tiste oskrbovance centra, ki so člani Zveze borcev.
Prihaja beli december, miklavževanje, božični čas in
pričakovanje novega leta. Naši pevci si prizadevajo
zvestim poslušalcem in obiskovalcem naših
nastopov ta čas popestriti s svojimi glasbenimi
dosežki. Zato vam MePZ Vrelec in PS Mavrica
želita blagoslovljene božične praznike in veselo
pričakovanje naslednjega leta.

ZANIMIVE OSEBNOSTI
PROSTOVOLJEC 24 UR NA DAN IN CELO LETO
Besedilo Maruša Mohorič, fotografiji Nevenka Mandić Orehek

Srečanje z gorskim reševalcem Romanom Hartmanom je bilo zanimivo. Obudilo mi je spomin na
situacije, ki sem jih doživljala pred skoraj pol stoletja, ko sem preživljala delovne počitnice na višini
1543 metrov nad morjem in so se dogajale gorske nesreče. Ponesrečenca so prinesli v kočo in ga tam,
včasih kar na jedilni mizi, oskrbeli do te mere, da so ga gorski reševalci lahko odnesli v dolino. Od
takrat so se razmere spremenile, oprema za reševanje je boljša in v zelo težkih situacijah je na voljo
helikopter, a za oskrbo ponesrečencev v gorah in gozdovih so še vedno potrebni odgovorni, dobro
usposobljeni in predani ljudje.
Štiri leta pred upokojitvijo
je bil Roman Hartman,
zadnji major v slovenski
vojski, poveljnik vojašnice
na Pokljuki, kjer so se
usposabljali pripadniki
slovenske vojske in članic
zveze NATO. Ko se je bližal
čas slovesa od aktivne
delovne dobe, je kolegom
v prostovoljnem društvu
Gorska reševalna služba
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Škofja Loka obljubil, da se bo bolj
vključil v delovanje društva. Obljubo
je izpolnil in postal načelnik društva
GRS, ki je leta 2013 obeležilo 35
let delovanja. Letos so mu kolegi
namenili drugi mandat, ki traja štiri
leta. Škofjeloško društvo GRS skrbi za
celotno področje bivše občine, torej
območje Škofje Loke ter Selške in
Poljanske doline do Žirov.
Društvo ima trenutno 37 članov, od
tega sta dva zdravnika (ženska in
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vojake pa ima tudi v sorodstvu. Tam se je moral
naučiti discipline, asketskega življenja, vsakodnevni
moški) in dva zaslužna člana. To sta Srečo Tušar
treningi pa so mu prešli v kri. V društvo GRS se
in Pavle Šegula, ki sta oba tudi člana našega DU.
Načelnik društva je zadolžen za vodenje, usmerjanje je vključil leta 1992, izpite je opravil leta 1994,
kot mlad upokojenec se je leta 2009 vpisal v
članov pri akcijah, sprejem klicev centra 112, sklic
naše društvo. Rad hodi z Nežkinimi planinci, kjer
akcij, usklajevanje ter vodenje akcij na svojem
včasih lahko pomaga vodnicam pri bolj zahtevnih
območju. Po klicu iz centra in posredovanju
pohodih. Aktiven je tudi v društveni kolesarski
načelnika se zberejo v bazi. »V Škofji Loki je to
sekciji, sam pa prevozi od 50 do 120 km na dan
gasilski dom na Trati, kjer pripravimo opremo
in po dve uri teče za Soro. Tudi za opravila okrog
in jo naložimo v avto ter se odpeljemo na kraj
hiše si vzame čas, a vedno ima pri sebi telefon in je
nesreče. Včasih potrebujemo pomoč helikopterja,
pripravljen na klic na pomoč.
ki dežura na letališču Brnik. Večkrat posredujemo v
Njegova družina, žena in oba odrasla sinova,
gozdnih nesrečah, ki so lahko zelo grde, s težkimi
sprejema dejstvo, da se je odločil za GRS. Veliko mu
poškodbami, običajno v akciji sodeluje tudi
pomeni prijateljstvo, ki vlada med člani društva in
zdravnik. Po zaključku reševanja se spet zberemo
v bazi, očistimo in
njihovimi družinskimi člani,
uredimo opremo
ko ob raznih priložnostih
ter analiziramo
organizirajo skupna srečanja.
reševanje, pri kateri
Ljudje imamo različne cilje,
navade in običaje. Nekateri
ugotavljamo dobre
in slabe strani akcije
se z veseljem in predanostjo
posvetijo sočloveku, ne da
ter morebitne
bi za to pričakovali nagrado.
napake.«
Kdo so ljudje,
Roman je kot pripadnik
člani GRS, ki lahko
slovenske vojske sodeloval
sodelujejo v
v ekipi, ki je leta 2008 na
Korziki sanirala posledice
akcijah?
nesreče Adriinega letala
»Člani društva
Roman v bazi, ob muzejski zbirki opreme GRS
GRS so najmanj
(1981). Po dogovoru vlad
višji alpinistični
Republik Slovenije in Francije
pripravniki, ki izpite iz letne in zimske tehnike
so tam člani vseh društev GRS iz Slovenije postavili
reševanja obnavljajo na tri leta, opraviti morajo tudi spominsko obeležje.
80-urni tečaj prve pomoči, poleg tega naj bi imeli
Roman pravi, da je delo pripadnikov društev GRS
veselje do hoje v gore ter do reševanja in oskrbe
v Sloveniji v zadnjih letih zelo prepoznavno in
ponesrečenih. Potrebna je tudi fizična in psihična
cenjeno. Želi si, da bi ljudje to pokazali tako, da bi
pripravljenost.«
zavezanci za dohodnino namenili 0,5% za društvo
Roman se je pridružil vojski, ker ga je zanimala,
GRS.

JANEZ KALAN, USPEŠEN ŠPORTNIK, STROKOVNJAK HLADILNE TEHNIKE
IN HARMONIKAR
Besedilo Meri Bozovičar, fotogafiji osebni arhiv J. Kalana
Ko sem prišla k njemu na razgovor, mi je postregel s
pecivom. A ne s kupljenim pecivom, ampak s tistim,
ki ga speče sam, berlinskim kruhom in kisingerjevim
kolačkom. Peči se je naučil od pokojne žene Irene,
ki ji je vedno pomagal pri kuhi. Še preden sva se
začela pogovarjati o športu, je začel pripovedovati,
kako so včasih živeli v Karlovcu. Pri vsaki hiši so imeli
po eno kravo, le Kajžnkova Angela je imela dve kozi.
Janez je bil tudi pastir v Viršku, kadar so se krave
jeseni lahko pasle. Ljudje so se s tem preživljali,
mleko je bilo pri hiši, teliček pa je pripomogel, da so
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se otroci lahko šolali.
Rodil se je leta 1930 pri Tinešk v Karlovcu. Šport ga
je spremljal celo življenje. Že kot petletni deček je
pričel telovaditi pri Orlih in leta1935 je nastopil na
Kongresnem trgu v Ljubljani. Dvakrat tedensko je
hodil k Orlom na telovadbo.
»Ko so našo deželo zasedli Nemci, so nas kar hitro
vključili v hitlerjugend, oblekli v uniforme in odpeljali
na trening. Skupino mladoletnikov, okoli 30 nas je
bilo, so odpeljali v Kranjsko goro Gozd-Martuljek.
Tam je vladal strog nemški vojaški režim. Trening
Mi o sebi - december 2014

foto: arhiv J. Kalan

foto: arhiv J. Kalan

je bil ob vsakem vremenu in je trajal dva meseca.
domu. Ko pa je bila zgrajena športna dvorana na
Doma niso nič vedeli, kje smo in tudi pisati jim
Podnu, telovadbe v Sokolskem domu ni bilo več,
nismo smeli. Še huje je moje starše prizadelo, ko
v telovadnici na Podnu pa nismo imeli stalnega
sem dobil poziv, da se moram javiti na Arbeitsamtu, urnika. S tem se je pričel osip članov in na koncu se
ker sem poslan na delo v tovarno avionov v
je redna telovadba za vselej prenehala. Po vojni, ko
Nuernberg. Mama se še ni otresla strahu od takrat,
so Thalerjevo tovarno razformirali in nacionalizirali,
sem delal v tovarni kinoprojektorjev Iskra v Kranju.
ko dva meseca ni vedela,
Nato sem bil z dekretom premeščen v SKIP, bivšo
kje sem, potem pa še
Šnajderjevo delavnico in kasneje v tovarno Motor v
poziv. Pomoč je poiskala
Vincarjih, ki je postala LTH, loška tovarna za hladilno
pri tovarnarju Thalerju, ki
tehniko. Tam so me za eno leto in pol poslali na
ji je dal potrdilo, da sem se
specializacijo v Koeln v Nemčiji. Potem sem se vrnil
že 14 dni učil za strojnega
na delo v LTH, po nalogu notranje uprave pa sem
ključavničarja v njegovi
bil poslan kot vzdrževalec vse hladilne tehnike
tovarni v Vincarjih. To
na Brione in na Titov modri vlak. Ko sem prišel na
potrdilo me je rešilo in ostal
Brione, kot človek nisem bil vreden nič. Dva dni
sem doma ter res pričel
nisem dobil nobene hrane, znajti sem se moral
delati kot vajenec v tej
sam in opravičiti svoj obstoj, predvsem pa svoje
tovarni. Thalerjeva tovarna je
tedaj imela 127 zaposlenih in dva kurjača, tri strojne znanje. Kadar je imel Tito pomembne obiske in je
potoval z modrim vlakom, sem bil vedno dežurni
ključavničarje, enega mizarja, enega električarja in
vzdrževalec vseh hladilnih naprav. Spominjam se
računovodja. Delali smo od sedmih do dvanajstih
banketa za zaposlene, ki ga je Tito imel, ko se je vrnil
in od trinajstih do sedemnajste ure. Bila je med
iz Afrike. Vsak je na koncu zabave dobil steklenico
najmodernejšimi tekstilnimi tovarnami v Sloveniji.
vina in škatlico cigaret, ki so bile še enkrat daljše kot
Po vojni sem se takoj vključil v telovadno društvo
naše. Modri vlak je imel tri kompozicije. Maršalat je
Partizan, ki je imelo prostore v Sokolskem domu.
nabavil 27 metrov dolg vagon, namenjen za spalnico
Postal sem načelnik in imel svojo telovadno vrsto.
Redno smo trenirali dva
za Tita in Jovanko
do trikrat tedensko, po
ter konferenčno
potrebi tudi ob nedeljah.
dvorano. Ta vagon
Na športnem tekmovanju
so izdelali v tovarni
je naša vrsta v orodni
železniških vozil v
telovadbi zasedla 3. mesto
Mariboru. Zaradi
v Jugoslaviji. Tekmovali
dolžine vagona so
smo tudi na stadionu v
morali podreti eno
Beogradu. Leta 1954 sem
steno v tovarni. V tem
padel pri skoku v višino in si
vagonu sem montiral
poškodoval koleno. Devet
vse klima naprave.
mesecev sem imel mavec,
Pri vsem tem
toda zaradi te poškodbe
razkošju, ki sem ga
niti dneva bolniškega
videl, sem si le enkrat
Janezova telovadna vrsta
staleža. Vodil sem tudi
na skrivaj privoščil piti
prvi smučarski tečaj na
vodo iz zlatega keliha
in enkrat z visoke terase na Brionih skočiti v morje.
Starem vrhu in bil vnet planinec. S težavo sem
dobil dovoljenje za potovanje v Avstrijo, saj sem
Leta 1967 sem se zaposlil v Mesoizdelkih v Loki kot
si želel na Grossglockner. Tisto pot sem izkoristil
vzdrževalec hladilnih naprav in od tam leta 1992
tudi za nakup novih smuči, ki so mi jih v domovino
odšel v zasluženi pokoj.«
pretihotapili člani smučarske reprezentance. Stale
Proti koncu najinega pogovora me je Janez še enkrat
presenetil. Na harmoniko mi je zaigral Bardorferjevo
so 42 ameriških dolarjev, kar je bilo zelo veliko, tri
mesečne plače. Prodajalec je kvaliteto dokazal tako, skladbo Moje dekle, ki me je spomnila na mlada leta
in me ganila do solz. Na harmoniko se je učil igrati v
da je smuči dal med dva stola, splezal na lestev in
Glasbeni šoli pri pokojnem gospodu Osojniku.
skočil nanje. Le upognile so se. Uporabljal sem jih
23 let, sedaj pa so pristale v depoju Loškega muzeja. Janez, hvala ti za tako zanimivo in izčrpno
Leta 1950 so me poslali na tečaj za telovadnega
pripoved. Upam, da te bom še kdaj slišala igrati na
trenerja. Telovadna vrsta s 30 – 40 aktivnimi člani,
harmoniko. Srečno.
katere vodja sem bil, je redno trenirala v Sokolskem
Mi o sebi - december 2014
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DOLGO, DOLGO ŽIVLJENJE
MIHA LOBODA, 90 LETNIK
Meri Bozovičar

rodili trije otroci, dve hčerki in sin. Sedaj imata že
šest vnukov in osem pravnukov.
25 let je bil zaposlen kot računovodja v Viba filmu
in dve leti tudi v. d.
direktorja. Od tam je
odšel v zasluženi pokoj.
Direktor Viba filma
Bojan Štih je še kar
nekaj časa potreboval
njegovo pomoč. Miha
je trideset let skrbel
tudi za finance v kinu
Sora v Škofji Loki, saj
je v številkah vedno
užival.
Tudi v pokoju mu nikoli
ni bilo dolgčas. Pridružil
se je tudi 20-članski
skupini tarokistov, ki je enkrat tedensko igrala tarok.
Seveda so mu tudi tam zaupali finance in vedno je
poskrbel, da so izkupiček prijetno unovčili.
»Vseskozi sem srečno živel in zdravnika nikoli nisem
potreboval,« je povedal Miha.
Želim mu veliko zdravja in sreče v krogu družine,
obenem pa jima z ženo čestitam za 65 let skupnega
življenja.
foto: N. Mandić Orehek

Ne zgodi se velikokrat, da bi na Partizanski cesti
lahko obiskala našega člana, ki bi dočakal tako
visok jubilej. Miha Loboda je namreč v soboto,
27. septembra
2014, slavil svoj
devetdeseti
rojstni dan.
Obiskala sem
ga prav na dan,
ko je ves srečen
in nasmejan
praznoval
med svojimi
najdražjimi.
Rodil se je v Šiški.
Med vojno je bil
kot 18-letni fantič
poslan na prisilno
delo na Brezovico. Od tam je leta 1944 pobegnil
v partizane in pristal v jurišnem bataljonu XVIII.
divizije. V borbi so bili vedno prvi, šele nato je v boj
posegla brigada. Ni bilo lahko, toda preživel je in
dočakal svobodo.
Leta 1949 je prišel v Loko, kjer je našel svojo
ljubezen Potovo Jožo. Praznovala sta tudi že železno
poroko, saj sta poročena že 65 let. V družini so se

V SPOMIN
V četrtek, 4. septembra 2014 se je od nas nenadoma poslovila 87-letna Božena Homan, dolgoletna članica
našega društva, prijateljica in sodelavka v podjetju Alpetour.
Gospa Božena, vsi ki smo te poznali, ne bomo pozabili tvoje prijaznosti in nasmejanega obraza vedno in
povsod.
Ohranili te bomo v lepem spominu.
							
Marinka Logar

Kajetan Kovič
ZELENA PESEM
List se nagiba k listu, trava k travi,
v gozdu mesečni jelen košuto sledi,
prožno telo je ladja v zeleni poplavi,
v žilah šumijo potoki smaragdne krvi.
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Močno in sladko dišijo presna zelišča,
kose in škorce napaja godba vrtov,
grmi so vodometi zelenega blišča,
reke kipe med koleni napetih bregov.
Šipek poganja rožnate bradavice.
Zrak je ženitve v bukovih krošnjah pijan,.
Jelen beži po sveži sledi samice
in po kopitih ga tolče zeleni dan.
Mi o sebi - december 2014

ŠPORTNI MOZAIK
ORGANIZIRALI SMO DRŽAVNO PRVENSTVO ZDUS V BALINANJU ZA
LETO 2014
Besedilo in fotografiji Ivan Hafner

Ko smo bili izbrani za organizacijo državnega
prvenstva, smo se nemudoma lotili organizacijskih
priprav, saj je za dobro organizacijo potrebno veliko
narediti.
Organizacijski odbor, ki ga je imenoval predsednik
Duić. smo bili moja malenkost kot vodja odbora
in kasneje tudi odgovorni vodja prvenstva, Ivan
Breznik kot vodja tehnične organizacije in glavni
sodnik na prireditvi, Smiljana Oblak kot vodja
ženske balinarske sekcije in Peter Zakotnik kot vodja
moške balinarske sekcije v društvu, Ivanka Prezelj
kot izkušena organizatorka in balinarka ter Miro
Duić, ki je bil odgovoren za protokolarno dejavnost
in podporo povsod, kjer bi bilo potrebno.
Zaradi velikega števila ekip, ki so imele pravico
nastopiti, je prvenstvo potekalo dva dni.
Protokolarni del je bil oba dneva enak. V
otvoritvenem delu so se predstavile vse ekipe,
sledila je državna himna ter pozdravni nagovori
(izmenoma, glede na čas, ki je bil na voljo možnosti)
župana mag. Mihe Ješeta, predsednika našega
društva Mira Duića, predsednika PZDU Janeza
Sušnika, predsednika KŠR pri PZDU Francija
Pretnarja, delegata ZDUS Borisa Birse in vodje
tekmovanja Ivana Hafnerja, glavni sodnik Ivan
Breznik pa je podal tehnična navodila. Tekmovanja
so se pričela točno ob 9. uri in točno po predhodno
znanem razporedu so se tekmovanja tudi končala.
Takoj nato so bili razglašeni rezultati, najboljše ekipe
so prejele pokale, igralci teh ekip tudi medalje.
Sledili so zaključni govori nekaterih zgoraj
omenjenih govornikov.

Po uspešnem zaključku so organizatorji nazdravili
županu Mihu Ješetu in predsedniku ŠZ Šk. Loka Blažu
Pippu.
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Ženski del prvenstva je potekal v torek, 16.
septembra 2014, in sicer v balinarski dvorani BŠK
Trata na Trati.
Nastopilo je 14 ekip, 12 ekip regijskih prvakinj,
ekipa lanskega državnega prvaka DU Kranj in ekipa
organizatorja, tj. domača ekipa balinark DU Škofja
Loka.

Razglasitev najboljših v ženski konkurenci

Gorenjsko regijo so zastopale ekipe DU Kranj,
lanske državne prvakinje DU Žiri, letošnje regijske
prvakinje in naša ekipa.
Predtekmovanje je potekalo v štirih skupinah, prvi
dve uvrščeni ekipi iz vsake skupine sta se uvrstili v
zaključno tekmovanje, v četrtfinale. Naše balinarke
so s precej smole izgubile odločilno tekmo z DU
Velenje, in sicer s 5:7 in se niso uvrstile v zaključne
boje. Na koncu so zasedle 9. mesto.
Zmagale so res odlične balinarke iz DU Kanal pred
ekipo DU Velenja in ekipo DU Semič.
V naši ekipi so balinale Smiljana Oblak, Ivanka
Prezelj, Tončka Dolinar, Anica Košir in Vojka Mihelič.
Glede na to, da naše niso nastopale niti kot regijske
niti državne prvakinje, lahko njihovo uvrstitev
ocenimo kot solidno in pričakovano.
Moško prvenstvo je potekalo v sredo, 17. septembra
2014 na dveh lokacijah, saj je nastopilo 15 ekip.
Predtekmovanje je bilo v dvorani na Trati in na
balinišču BK Loka 1000 (v »Benetkah«). Finalni del je
potekal na Trati.
Gorenjsko je zastopala ekipa DU Radovljice kot
regijski prvak in naša ekipa kot ekipa organizatorja.
Tudi tu so bile ekipe po izžrebanem razporedu
razdeljene v skupine, prvi dve iz vsake skupine pa
sta napredovali v zaključne boje.
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Naši balinarji so po enem porazu in eni zmagi v
odločilnem boju z DU Ilirska Bistrica po enakovredni
tekmi, a spet z veliko smole, dvoboj izgubili 4:5.
Tudi moška ekipa je zasedla zelo dobro 9. mesto.
Državni prvak je postala prav ekipa DU Ilirska
Bistrica pred ekipama DU Vipava in DU Zadobrova
Sneberje.
V naši ekipi so se borili Janez Fic, Drago Jazbič, Jože
Avguštin, Miro Kejžar in Ivo Zakotnik.
Biltene prvenstva z vsemi rezultati smo vsem
udeležencem razposlali že naslednji dan.
Delegat ZDUS je pohvalil organizatorje, a je opazil,
da je celodnevno igranje izjemno naporno, zlasti
za ženske. V poročilu je navedel, da bo Komisiji
za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri ZDUS
predlagal, da se igralni čas dvoboja po veljavnem
pravilniku s sedanjih 75 minut skrajša na 60 minut.
V našem poročilu ZDUS smo njegov predlog
podprli, a hkrati menimo, da bi bilo to smiselno le za
ženske.

V poročilu tudi navajamo, da bi moral ZDUS spisek
upravičencev dopolniti z elektronskimi naslovi, saj
skoraj vsa komunikacija poteka po elektronski pošti.
Prav tako predlagamo ZDUS, naj v pravilnik zapiše
zahtevo, da mora na državnem prvenstvu soditi
najmanj balinarski sodnik I. kategorije.
Razen ustnih pripomb delegata DU Velenje, ki smo
jih takoj razjasnili in zavrnili, drugih pripomb ni bilo,
dobili pa smo kar precej pohval od nastopajočih
ekip in gostov.
Zaključimo lahko, da smo bili na tekmovanju
uspešni v okviru pričakovanj, vendar pa je bila
organizacija odlična in brez pripomb, vzdušje oba
dneva tekmovalno, prijateljsko in družabno.
Pomembno je tudi, da bo, ko bodo znani vsi podatki
o stroških, finančni rezultat prvenstva pozitiven.
K temu je seveda prispevalo dejstvo, da smo
organizatorji opravili veliko prostovoljnega dela in
povsod iskali najbolj racionalne rešitve.

PRVENSTVO PZDU GORENJSKE V PLAVANJU ZA LETO 2014
Letošnje prvenstvo upokojencev Gorenjske v plavanju
je potekalo dne 28. avgusta 2014 v Radovljici.
Organizator je bilo DU Radovljica, tehnični del je bil v
rokah Plavalnega kluba Radovljica.
Organizatorji so imeli precej težav. Tako so časomerilci
zamenjali precej časov plavalcev, prišlo je do pritožb
in naknadnega popravljanja uvrstitve. Tudi dejstvo,
da so imeli za štiri razpisane starostne kategorije le
en komplet medalj, ni bilo posebej spodbudno. Ob
razglasitvi rezultatov so si tako za spominsko slikanje
komplet izposojali, kasneje pa so manjkajoče medalje
razposlali vsem dobitnikom.
Plavalnega prvenstva se je udeležilo 26 plavalcev in 21
plavalk iz sedmih DU Gorenjske.
Daleč najuspešnejše in tudi najbolj številčno je bilo DU
Kamnik. Njihovi tekmovalci so ekipno zmagali v moški
in ženski konkurenci ter prepričljivo osvojili prehodni
pokal. Odnesli so tudi veliko medalj v posamični
konkurenci. V Radovljico so pripeljali kar 20 odličnih
plavalcev in plavalk.
Na drugem mestu so bili v obeh konkurencah manj
številni, a zelo kvalitetni nekdanji »pravi« plavalci ali
vaterpolisti iz DU Kranj.
Naša osemčlanska ekipa štirih plavalk in štirih plavalcev
je bila solidna, v obeh konkurencah smo odnesli pokal
za tretje mesto. Tudi skupno smo bili tretji, za Kamnikom
in Kranjem, a pred Radovljico.
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foto: arhiv I. Hafner

Ivan Hafner

Vodja športne sekcije Ivan Hafner ima dober stil.

Dokaj uspešni smo bili tudi v posamični
konkurenci, saj smo osvojili osem medalj.
Najuspešnejši plavalec je bil Peter Mravlja, ki je
v najstarejši kategoriji osvojil eno srebrno in dve
bronasti medalji. Tokrat je bila naša najboljša
plavalka Stanka Perne z eno srebrno in eno
bronasto medaljo.
Seveda pa se nam že nekaj let ni zgodilo, da ne bi
imeli nobenega prvaka Gorenjske.
V naši ekipi se je močno poznala odsotnost Urške
Bizjak, iz različnih upravičenih razlogov pa niso
nastopili tudi drugi odlični plavalci in plavalke.
Pomembno pa je, da so vsi naši dali vse od sebe,
tako da naš nastop lahko ocenimo kot soliden.
Mi o sebi - december 2014

V SEPTEMBRU IN OKTOBRU 2014 SO BILE 34. ŠRI V POLNEM RAZMAHU
Besedilo in fotografije Ivan Hafner

Naši tekmovalci so septembra in oktobra nastopili kar
v petih disciplinah. Tekmovanja in rezultati so opisani v
nadaljevanju.
A.) KOLESARJENJE V KRONOMETRU je potekalo
12. septembra 2014 v Hrastnici.
V MOŠKI KONKURENCI je tekmovalo 34 kolesarjev v 15
dvočlanskih ekipah. Konkurenca mladih, nabrušenih
tekmovalcev je bila velika, zato je 10. mesto naše prve
ekipe, v kateri sta bila Franc Hafner in pokojni Jože
Gaber, že lep uspeh. Naša druga ekipa, v kateri sta
kolesarila Drago Frelih in Franci Rupar, je bila 13., tretja
ekipa, v kateri sta kolesarila Brane Korenčič in Mirko
Pintar pa 14. Zmagala je dvojica Prevozi Pečelin I.
Prvič v 34-letni zgodovini teh iger je med
tekmovanjem prišlo do smrti tekmovalca. Jože Gaber
se je z njemu lastno borbenostjo zagnal po Hrastnici
navzgor, prehitel pred seboj vozečega kolega Braneta
Korenčiča, prikolesaril na cilj z odličnim 18. časom, še
pogledal na tabelo rezultatov, se zgrudil in umrl kljub
vsem prizadevanjem reševalcev. Naj nam ostane v
blagem spominu.
V konkurenci posameznikov v kategoriji nad 60 let so
naši pobrali vse medalje. Zmagal je Franc Hafner-Aci
pred pokojnim
Jožetom
Gabrom in
Dragom
Frelihom.
V ŽENSKI
KONKURENCI je
tekmovalo 11
kolesark v 5-ih
dvočlanskih
ekipah. Naši
Jožica Anželj in
Tina Ušeničnik
sta bili tretji,
kar je glede na
njuna leta zelo
Franc Hafner – Aci je bil zmagovalec v dobro, Jana
najstarejši kategoriji in član naše prve
Bešter in Erika
ekipe.
Hafner pa sta
bili peti. Zmagala je dvojica Prevozi Pečelin I.
Ker je bilo za točkovanje premalo različnih ekip, so
naše tekmovalke prejele le tolažilnih 20 točk.
V posamični konkurenci, v kategoriji nad 50 let je
bila odlična druga Jožica Anžel za precej mlajšo
zmagovalko Mojco Rešek iz ekipe Prevozi Pečelin I.,
zelo dobra tretja pa je bila naša Tina Ušeničnik.
Vsi naši kolesarji in kolesarke so si glede na uvrstitev
nabrali tudi točke za naj športnika 34. ŠRI.
Mi o sebi - december 2014

Med zmagovalno trojico v najstarejši kategoriji
sta bili tudi naši Jožica Anžel in Tina Ušeničnik.

B.) 1. del BALINANJA je potekal 27. septembra
2014 na balinišču »Benetke«.
V MOŠKI KONKURENCI je tekmovalo 6
dvočlanskih ekip. Naša 1. ekipa, v kateri sta
tekmovala Drago Jazbič in Drago Dimač, je bila
solidna tretja in si je priborila 50 točk. Naša druga
ekipa je bila šesta, balinala sta Miro Kejžar in
Janez Fic.
V ŽENSKI KONKURENCI so tekmovale štiri ekipe.
Zmagala je naša ekipa, ki si je priborila zlata
vrednih 100 točk. V ekipi sta odlično balinali
Vojka Mihelič in Anica Košir.
C.) TEK - KROS je bil 3. oktobra 2014 s startom
za OŠ Ivana Groharja.
Kot vsa zadnja leta je bila tudi letos udeležba
zelo skromna.
Nastopilo
je vsega 15
tekmovalcev,
od tega 13
tekačev in
dve naši
tekačici.
V MOŠKI
KONKURENCI
je nastopilo
šest
dvočlanskih
ekip, od tega
tri naše. Pred
nami so bile
Janez Jelenc je bil odličen v
tri ekipe
ekipni in posamični konkurenci.
mladcev,
ki jim naši niso mogli konkurirati. Tako je bila
naša najboljša dvojica, Herman Štancar in Janez
Jelenc, četrta Brane Korenčič in Franc Rupar sta
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ŠPORTNI MOZAIK
Nadaljevanje s prejšnje strani

Naša ekipa v krosu je bila najštevilnejša.

bila peta, šesta pa Drago Frelih in Miro Pintar.
Prva ekipa si je priborila dobro število točk.
V posamični absolutni konkurenci je premočno
zmagal Gregor Kustec, sicer pa so vsi naši nastopali
v najstarejši kategoriji nad 50 let. V tej kategoriji je
naš Herman Štancar osvojil bronasto medaljo, četrti
je bil Janez Jelenc, ostali naši pa so osvojili mesta za
njim.
V ŽENSKI KONKURENCI sta tekli le naši tekačici Tina
Ušeničnik in Ana Jugovic. Tako sta kot edina ekipa
prejeli le tolažilne točke kot posameznici pa zlato in
srebrno medaljo v kategoriji nad 45 let.
V tekmovanju za naj športnika 34. ŠRI pa so si naši
tekmovalci prislužili kar nekaj točk.
Č.) KEGLJANJE je potekalo 18., 19., in 26. oktobra
2014 na kegljišču na Podnu.
ŽENSKE EKIPE so bile dvočlanske, metale so
klasično na 120 lučajev.
Nastopilo je sedem ekip, a le iz štirih društev, kar je
bilo dovolj za normalno točkovanje.
Naša 1. ekipa je bila odlična, saj je zmagala je in
osvojila maksimalno število 100 točk. Smiljana
Oblak in Zdenka Gaber sta podrli 986 kegljev in za
vsega 1 kegelj premagali ekipo DU Selške doline.
Tudi 2. ekipa je bila zelo dobra četrta, saj sta Slavka
Plestenjak in Majda Bogataj podrli 947 kegljev.
V MOŠKI KONKURENCI je nastopilo enajst ekip.
Moški že ves čas tega tekmovanja tekmujejo po
sistemu borbenih iger.
Premočno je zmagala 1. ekipa OOZ . V njej mečejo
samo registrirani kegljači, ki so podrli 1043 kegljev.
Drugo mesto so zasedli kegljači Alplesa, v kateri
mečejo registrirani tekmovalci iz Železnikov.
Naša 1. ekipa samih rekreativnih kegljačev je bila
odlična tretja. Jože Avguštin, Peter Mravlja, Vlado
Podviz in Franc Žontar so podrli dobrih 845 kegljev
in osvojili lepo število točk. Dobro je nastopila tudi
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Kegljači so bili odlični tretji.

naša 2. ekipa, saj so Ljubo Podpečan, Roman Selan,
Tine Uršič in Jože Primožič podrli 729 kegljev in
osvojili osmo mesto.
D.) III. KOLO STRELJANJA Z ZRAČNO PUŠKO je
potekalo na strelišču v vojašnici 25. oktobra 2014.
V MOŠKI KONKURENCI je nastopilo enajst
dvočlanskih ekip.
V III. kolu je zmagala naša 1. ekipa, za katero sta
Milenko Štimac in Janko Demšar zadela 349 krogov
in osvojila 100 točk. Naša 2. ekipa, v kateri sta
streljala Franc Prezelj in Edvard Horvat, je zasedla
četrto mesto.
V skupnem točkovanju vseh treh kol, kjer se štejeta
dve najboljši koli, je naša 1. ekipa zmagala in
prinesla še dodatnih 200 točk. Odlično.
V konkurenci posameznikov je v kategoriji nad 55
let zmagal Milenko Štimac s 183 krogi pred Jankom
Demšarjem s 176 krogi. Tudi drugi naši strelci so bili
uspešni.
ŽENSKA KONKURENCA je bila šibka. Nastopilo je
osem strelk, a le v treh ekipah, kar je premalo za
točkovanje.
Najboljši sta bili Nevenka Mandić Orehek in Francka
Demšar Mesec, ki sta prislužili le tolažilne točke.
Seveda so naše v najstarejši kategoriji nad 40 let
pobrale vse medalje. Zlato je odnesla Francka
Demšar Mesec s 173 krogi, srebro Nevenka Mandić
Orehek in bron Ivanka Prezelj.
Vsem je tekmovanje navrglo precej točk za
tekmovanje za naj športnika 34. ŠRI.
Do končanja tekem 34. ŠRI manjka pri disciplinah,
v katerih nastopajo naši tekmovalci, še 3. krog
prstometa, pikado, 2. krog balinanja, namizni tenis
in badminton.
Do izida naše 30. številke Mi o sebi bi moralo biti že
vse zaključeno.
Mi o sebi - december 2014

ŠPORTNI MOZAIK
USPEŠNA ŽENSKA EKIPA Z DRŽAVNO PRVAKINJO IN PODPRVAKINJO V
STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO
Ivanka Prezelj

tri uvrščena DU so bila DU Maksa Perca iz Ljubljane s 536
krogi, DU Ljubečna 523 krogi in DU Trbovlje 522 krogi.
Med 51 posamezniki so naši strelci zasedli naslednja

foto Foto atelje Postojna

Državno prvenstvo slovenskih društev
upokojencev v streljanju z zračno puško je
potekalo 19. septembra 2014 v Postojni.
V ženski konkurenci je sodelovalo osem ekip.
Ekipa DU Škofja Loka je dosegla najboljši rezultat
502 kroga in s tem prvo mesto, drugo mesto pa so
zasedle strelke DU Vrbje iz Žalca s 492 kroga, tretje
pa so bile strelke DU Novo mesto s 474 krogi. Med
30 strelkami je bila najuspešnejša naša Francka
Demšar Mesec. Z lepim rezultatom 172 krogov je
postala državna prvakinja vseh slovenskih društev
upokojencev. Drugega mesta se je s 170 krogi
veselila naša Nevenka Mandić Orehek. Obema iz
srca čestitamo in želimo še veliko takih uspehov.
Tretje uvrščena je bila mladenka Jana Smrekar
iz DU Kamnik s 168 krogi. V ekipi DU Škofja Loka
sta tekmovali tudi Ivanka Prezelj, ki je s 160 krogi
dosegla 9. mesto in Julija Jenko s 139 krogi na 19.
mestu.
V moški konkurenci je ekipa DU Škofja Loka med
14 sodelujočimi zasedla 5. mesto s 514 krogi. Prva

Prejem pokala za ekipno uvrstitev

mesta: 6. mesto Milenko Štimac 177 krogov, 22. mesto
Janko Demšar 170 krogov, 27. mesto Pavle Jereb 167
krogov in 30. mesto Boris Vodopivec 166 krogov.

GORENJSKO PRVENSTVO UPOKOJENCEV V TENISU 2014
Boris Pešelj

Mi o sebi - december 2014

priborila Irena
Telban.
Obe (Nada Fojkar
in Irena Telban)
sta dosegli še
drugo mesto in
tudi v dvojicah
prejeli srebrno
kolajno. Za te
lepe rezultate
jima čestitamo.
Moški smo po
Irena Telban (desno) z bronasto kolajno
hudih bojih
med izredno
kvalitetnimi tekmovalci dosegli dve četrti mesti pri
posameznikih in dve četrti mesti pri dvojicah. Tekmovali
smo: Jože Dolinar, Slavko Fojkar, Vasilij Kosec, Boris Pešelj in
Jože Ramovš. V skupnem tekmovanju društev upokojencev
smo dosegli zelo dobro peto mesto.
foto: D. Meglič

17. septembra 2014 je Društvo upokojencev
Radomlje organiziralo Gorenjsko prvenstvo
upokojencev v tenisu. Udeležilo se ga je kar
87 tekmovalk in tekmovalcev iz 7 DU v okviru
Pokrajinskega združenja DU.
Tega tekmovanja se je udeležilo tudi naše DU
z rekordnim številom tenisačev, saj nas je bilo
kar sedem.
Pri moških je tekmovanje potekalo v štirih,
ženske pa so se pomerile v dveh starostnih
kategorijah. Igrali smo na dveh lokacijah in na
12 igriščih, v Radomljah in na Duplici.
Lepo vreme, dobra organizacija in
razpoloženi tenisači, so prispevali, da smo
doživeli resnično lep športni dogodek. V res
zagrizenih dvobojih so naši tenisači dosegli
najboljše rezultate do sedaj.
Prvo mesto in zlato medaljo je v svoji
kategoriji osvojila Nada Fojkar, tretje mesto
in bronasto kolajno pa si je v svoji kategoriji

23

ŠPORTNI MOZAIK
KOLESARJI SO ZAKLJUČILI SEZONO
Jožica Anžel

foto: arhiv J. Anžel

Prvi ponedeljek v oktobru smo
uspešno zaključili letošnjo
kolesarsko sezono. Kljub obilici
dežja nam je uspelo od aprila
prevoziti preko 1500 kilometrov.
Z idejami in načrti za prihodnje
leto smo se ob dobri hrani in
pijači prijetno družili na našem
pikniku v Puštalu.

Piknik
kolesarjev
na kopališču
v Puštalu

V SPOMIN
JOŽE GABER
1948 - 2014

foto: J. Anžel

Jože, bil si srečen človek in zadnja leta si to srečo delil tudi z nami kolesarji.
Usoda je hotela, da je bila dolgost tvojega življenja prekratka. Vendar ti je
namenila slovo, na kakršno bi marsikdo med nami takoj pristal. Neboleče,
veselo in zadovoljno ob uspehu na kolesu, ki je zadnja leta postal tvoje
življenje.
Bil si srečen, ker si živel v okolju, v katerem se beseda človek piše z veliko
začetnico in so medsebojni odnosi pristni. Mnogo let sva se srečevala na
kolesu, jaz sem šla v službo, ti pa si se že vračal z jutranjega pozdrava na
Katarini. Ali pa sem jaz kolesarila iz službe, ti pa si odkolesaril na popoldansko
turo. Na kolesu si užival, kar je bilo čutiti med našimi ponedeljkovimi srečanji.
Tistega deževnega petka smo obnemeli, ko se je tvoje srce ustavilo in je tvoje
kolo s številko 32 ostalo brez lastnika, mi brez prijatelja in vsi tvoji najbližji brez moža, očeta in dedka.
Še vedno te srečujem v mislih, v telefonu ne morem izbrisati tvoje številke, ker se mi zdi, da tako na nek
način še živiš. Pa saj živiš, v naših srcih, spomini nate so res nepozabni. Vedno si glasen, nasmejan in z
gromkim glasom nam poskušaš kaj povedati ali razložiti.
Jože, pogrešamo te. Bodi srečen tam med zvezdami in nam kaži pot, da se bomo tam zgoraj nekoč lahko
srečali.
Jožica Anžel

GALERIJA HODNIK
Ivan Hafner

- ŠPORTNI KOTIČEK

V okviru razstave z naslovom Dejavnosti našega
društva v minuli sezoni so predstavljene tudi naše
športne dejavnosti. Januarja 2015 bo v športnem
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kotičku nova razstava o podelitvi priznanj našim
športnikom v letu 2014.
Mi o sebi - december 2014

VSE ZA ZDRAVJE
HIPERTENZIJA - PREVISOK KRVNI PRITISK
MEDICINSKA IN NARAVNA POMOČ
Pavel Čuk

foto: arhiv P. Čuk

O previsokem krvnem
pritisku govorimo, kadar
ta preseže 140/85 mm
Hg. Vzrok hipertenzije,
ki lahko ogrozi
kardiovaskularni sistem
in posledično še druge
sisteme organizma, so lahko dedne zasnove, motnje
v presnovi, arterioskleroza ter dejavniki tveganja, od
nezdravega prehranjevanja, prekomernega uživanja
alkohola, kajenja in stresnega načina življenja.
Omenjena zdravstvena težava je prikrita in se
po navadi ugotovi ob preventivnih zdravstvenih
pregledih, preiskavah na sum kake druge obolelosti ali
kadar se pojavi omotica, utrujenost, šumenje v ušesih
in drugih čutno zaznavnih simptomih. V primeru
takšnih težav si izmerimo krvni pritisk in če je previsok,
poiščimo zdravniško pomoč ter razmislimo o naravnih
metodah zdravljenja. Med zadnje sodi dieta, ki je
za nekatere zelo moteča, a potrebna. Priporočljivo
se je odpovedati uživanju živalskih maščobnih
kislin, rdečega mesa in industrijske predelane ter
konzervirane prehrane, omejiti pa moramo uživanje
jedi z belo moko, kristalnim sladkorjem in soljenje
s kuhinjsko soljo. Potrebna je tudi fizična aktivnost,
psihična umiritev, jemanje zdravil in naravnih
pomagal, kar vse pripomore k odpravi visokega
krvnega pritiska.
Če se zdravimo samo s farmacevtskimi pripravki in jih
uživamo dolgoročno, priporočam vsaj enkrat letno
čiščenje krvi, prebave in presnove z naravnimi zelišči,
kot so zel velike koprive, njivske preslice, trpotca,
islandskega lišaja, benediktinke, rmana, črne detelje
in orehovih listov. Iz omenjenih zelišč, v enakih
delih, naredimo čajni poparek in ga neprekinjeno tri
tedne uživamo po tri skodelice na dan. Ob tem ne
pozabimo prečistiti in razstrupiti še jeter s pripravkom

iz pegastega badlja. Tako bomo iz organizma
odstranili snovi, ki jih kot stranski produkt
vsebujejo sintetična zdravila in škodljive snovi,
ki jih zaužijemo s konvencionalno pridelano
prehrano, ki se ji ne moremo povsem izogniti.
Pripravek za hipertenzijo:
Dokaj uspešno, vendar ne enako pri vseh ljudeh
s hipertenzijo, učinkuje in odpravlja hipertenzijo
pripravek iz česna in alkohola, ki pa se pripravi
tako:
V litrski kozarec damo 0,5 kg biološko
pridelanega česna, ki ga predhodno oluščimo
in na drobno stremo z lesenim kladivom. Česen
prelijemo s 70 odstotnim alkoholom, ki naj seže
skoraj do vrha kozarca. Kozarec nepropustno
zapremo in za tri tedne postavimo na
zatemnjeno polico ter vsak dan najmanj trikrat
pretresemo. Po treh tednih maceracije vsebino
precedimo skozi tkanino v manjše stekleničke s
temnim steklom, ki se dobijo v Sanolaborjevih
prodajalnah. Tinktura je nared za uporabo.
Priporočam, da tinkturo uživate tri mesece
neprekinjeno tako, da 25 – 30 kapljic zamešate v
kozarec vode in zaužijete trikrat na dan, pol ure
pred zajtrkom, kosilom in večerjo.
Z omenjenim pripravkom, ki ga osebno
imenujem dimnikar, ne bomo odpravili samo
hipertenzije, temveč tudi prečistili ožilje,
odpravili morebitno previsok LDL holesterol,
čezmerne trigliceride in pri moških okrepili
potenco.
Povratne informacije, ki jih dobivam, kažejo,
da tovrstne težave najpogosteje odpravijo
tisti, ki poleg uživanja pripravka spremenijo še
prehranjevanje, so fizično aktivni in se psihično
umirijo. Kar pogumno torej pripravite in uporabite
česnovo tinkturo, uspeh ne bi smel izostati.

Ivan Tavčar VISOŠKA KRONIKA
»Zemlja domača ni prazna beseda, del mojega življenja je in če se mi vzame zemlja, se mi je vzelo
tudi življenje. Sprejme te z istim obrazom, kot te je sprejela nekdaj, ko so te v zibel polagali, nisi
doživel pomladi, da te ne bi objemalo njeno cvetje, in ne jeseni, da ti ni sipala svojih sadov.«

Mi o sebi - december 2014
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PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE
TEGA NE SMEM POZABITI
Koordinatorka Nežka Fojkar

Vsak izmed nas želi živeti brezskrbno in varno. Ker s
staranjem vedno pogosteje doživljamo nepredvidene
dogodke, zdravstvene probleme in najrazličnejše stiske,
je prav, da smo na to čim bolje pripravljeni. Take situacije
si vsaj delno lahko olajšamo sami z dobrimi medsebojnimi
odnosi v družini in s tem, da smo povezani s svojci, sosedi
in prijatelji. Če smo si zgradili dobro sosedsko mrežo, bomo
gotovo deležni ustrezne pomoči, mnogo težje pa je za tiste,
ki živijo sami in v svojem okolju nimajo dosti stikov.

Ko se zgodi nenaden dogodek, se znajdemo
v težki situaciji in morajo za nas posredovati
drugi, ki v trenutku potrebujejo celo vrsto
naših osebnih podatkov. Prav zaradi tega
je za vsakega izmed nas pomembno, da si
naredi seznam podatkov, ki bodo drugim
olajšali reševanje takih težav.
Priporočljivo je, da imamo napisane podatke,
in sicer z naslednjih področij:

- osebne podatke, kot so ime in priimek, datum rojstva in točen naslov,
- podatke iz osebnih dokumentov, kot so št. osebne izkaznice, št. zdravstvene izkaznice, št. potnega lista
in št. vozniškega dovoljenja,
- komunikacije, kot so št. hišnega telefona, št. mobilnega telefona s PIN in PUK kodo in št. najbližje zaupne
osebe,
- številke za primer prve pomoči, osebni zdravnik in njegov telefon, telefonska številka, zdravstvenega
doma, policije in SOS telefon,
- številke finančnega poslovanja, številke transakcijskega računa, hranilne knjižice, bančnih kartic in
davčna številka,
- zavarovanja, št. pokojnine pri ZPIZ, št. polic osebnih zavarovanj, za avto in za stanovanje,
- nepremičnine, točen naslov, št. vložka v Zemljiški knjigi, katastrska občina,
- avtomobil, znamka, registrska številka, št. prometnega dovoljenja,
- aparati, znamka, tip in tovarniška št. TV aparata, radia, hladilnika, računalnika,
- ime osebe, ki te podatke hrani.
Morda na vse to še pomislili niste, ker ste še zdravi, vitalni in aktivni. Žal se nam včasih zgodijo hitre
spremembe, drugič pa se bolezen pojavlja tiho in postopoma. V takih primerih so tovrstni podatki zelo
dobrodošli, zato si jih napišite in hranite na ustreznem mestu.

GREMO NA POT
PROGRAM IZLETOV, LETOVANJ IN PRIREDITEV 2015
DATUM 		
16. januar		
4. marec		
23.- 29. marec		
2. april			
8. april			
22. april		
6. maj			
19. maj		
13. - 20. junij 		
3. julij			
vse srede v julij in avg.
3. september		
9. september		
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RELACIJA					
ponovoletno praznovanje (petek)		
Hotel Delfin Izola				
Terme Kanjiža–Srbija (prijave januar)
zbor članov (četrtek)			
Topolšica					
Gorski kotar				
Topolšica					
Goričko (torek)				
letovanje na morju (prijave januar)
piknik DU (sobota)				
Debeli Rtič					
srečanje upok. Gorenjske (četrtek)
Topolšica					

VRSTA IZLETA
družabno srečanje
kopalni izlet
zdravstv. sprostitveni oddih
seja DU
kopalni izlet
turistični izlet
kopalni izlet
ekskurzija U3
letovanje
družabno srečanje
kopalni izleti
družabno srečanje
kopalni izlet
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DATUM 		
avgust ali september
september		
oktober		
8. oktober		
13. november		

RELACIJA					
Srbija (prijave maj)				
trgatev–obiranje grozdja 			
Sicilija (prijave februar)			
Mala nedelja				
martinovanje (petek)			

VRSTA IZLETA
turistični izlet
aktivni izlet
turistični izlet
kopalni izlet
družabni izlet

Obiski gledaliških predstav bodo objavljeni v sprotnih objavah.
Objave bodo na oglasnih deskah v DU, pri Pošti in na Šolski ulici.
Prijave z obveznimi vplačili sprejema do zapolnitve prostih mest v avtobusu sprejema Danica Celestina ob
sredah in petkih med 8. in 11. uro v pisarni DU.
Informacije na tel. 040 857 273. Prijave bodo upoštevane z dnem vplačila.
Izletov in prireditev se udeležite na lastno odgovornost.
Pridržujemo si pravico do sprememb, odpovedi ali dopolnitev terminov posameznih izletov in akcij.
Poleg programa našega društva vas v nadaljevanju obveščamo tudi o programu, ki ga je za vsa društva
upokojencev Gorenjske pripravila Komisija za izletništvo in turizem pri PZDU Gorenjske.
26. april – 1. maj
Bruselj (Evropski parlament) – Nizozemska (sofinanciranje Bruselj)
17. maj - 22. maj
Srbija
10. junij – 20. junij
Letovanje Hotel Delfin
26. junij – 29. junij
Sankt Petersburg
Vse dodatne informacije v zvezi s programi lahko dobite pri Cveti Škopelja, tel. 040 226 667 ali na e-naslov
cveta.skopelja@gmail.com

PREDLOG PLANINSKIH IZLETOV ZA LETO 2015
10.01. Po poti slovenskega tolarja ( PD) Slavica
26.02. Puštal – Osolnik - Slavica
12.03. Kozjansko – Tinsko - Dragica
26.03. Gospodična – Trdinov vrh - Nežka
09.04. Ambrus – Suha Krajina - Slavica
23.04. Po rovih pod Sveto Goro - Dragica
07.05. Col – Sinji vrh - Nežka
21.05. Sv. Jakob – Javorjev vrh - Slavica
04.06. Grohat - Raduha – Loka - Slavica
18.06. Mali Pal - Dragica
02.07. Drežnica – Krasji vrh - Nežka
15.07. Vogel –Koča pod Bogatinom (2 dni)

16.07. Komna- Črno jezero – Slavica, Dragica
30.07. Lipanca - Mrežce - Slavica
13.08. Psinji vrh - Bodenthal – Avstrija – Dragica
27.08. Planina Konjšca - Nežka
29.08. Po poteh prenosa ranjencev – Želin - Nežka
10.09. Velika planina - Slavica
24.09. Krniška glavca - Italija - Dragica
08.10. Vršič – Sleme - Slavko
22.10. Črni vrh - Blegoš - Slavica
05.11. Sevnica – Posavje (vlak) - Nežka
19.11. Mengeška koča – Rašiška koča - Slavica
03.12. Zaključni izlet v neznano N + S + D + M

Predlagani planinski pohodi so že z datumom, vendar se glede na vremenske razmere datum in smer lahko
spremeni.
Rezervni plan naših pohodov v primeru slabega vremena.
Pot petih slapov Buzet - Slavica
Lučine – Javorč (bunkerji) - Dragica
Hotavlje – Slajka - Slavica
Kamnek nad Tržičem – Slavica

KAJETAN KOVIČ O PISANJU POEZIJE
»Jaz nadziram, kar čutim in kar skušam podati bralcu čim bolj natančno. Držim se načela:
postaviti pravo besedo na pravo mesto. To se sliši preprosto, a zahteva popolno zbranost.«
Mi o sebi - december 2014
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PLANINSKI POHODI ZA LETO 2015
ŠT.
DATUM
NAČRTOVAN POHOD
1.
12. januar
Izbira pohoda glede na vremenske razmere.
			
Glej obvestila na računalniku ali po telefonu!
2.
9. februar
MOTOVUN 277 m je vzpetina pri Istrskih toplicah, na kateri je gruča primorskih hiš,
			
cca 3 ure prijetne krožne hoje.
3.
9. marec
VRABČE iz Griž 412 m, čez TABOR 605 m, do Sv. Ane, po gozdnih poteh, jasah in v
			
borovem gozdu, cca 3-4 ure krožne hoje
4.
6. april
Iz GRMADE, mimo BARAGOVE rojstne hiše, po delu JAKOBOVE poti in po dolenjskih
			
travnikih in gozdovih, 3-4 ure hoje.
5.
20. april
Nad PERNIŠKIM JEZEROM iz Pernice, po travnati planoti nad jezerom,
			
3 ure razgledne hoje.
6.
11. maj
LIMBARSKA GORA s Trojan 589 m v Moravče, deloma po cesti, deloma po stezi.
			
Hoje je 3–4 ure krožno.
7.
25. maj
KRNSKE PLANINE in ITALIJANSKA KAPELICA s Planine Kuhinje 991 m, čez 2 planini,
			
do Italijanske kapelice, 3-4 ure hoje
8.
8. junij 		
VALVAZORJEVA koča 1181 m od koče čez valovite planine in pravljični gozd do
			
Tinčkove koče v Završnico. Hoje je 3–4 ure krožno.
9.
7. julij 		
KLEMENČA JAMA 1208 m iz Logarske doline 830 m, na planino pod severno steno
			
Ojstrice. 3–4 ure hoje, delno krožna.
10.
11. avgust
MOLIČKA PLANINA 1829 m s Pl. Ravne 1500 m, na pl. Podvežak.
			
Hoje 4 ure, krožno.
11.
8. sept 		
Vrh GOOGLE 1686 m, na meji Italije in Avstrije, s sedla Lonice 1552m, čez razgledne
			
planine med vrhovi Karnijskih Alp. 3–4ure
12.
12. oktober PL. KLEK 1604 m. Prijetna, valovita hoja po pokljuških planinah in gozdovih. 		
			
Izhodišče 1500m, Hoje 3-4ure krožno
13.
26. okt.
Nad JEZERSKIM, pod stenami Kočne, čez 3 planine, nad dolino Kokre.
			
Hoje 3-4 ure, krožna pot
14.
10. nov.
DOLGA GORA na razgledni planoti nad Poljčanami, nad vinogradi.
			
Hoje 3 ure krožno
15.
30. nov.
Pot v NEZNANO
Zaradi velikega zanimanja za VELEBIT, se dogovarjamo za julij ali september, eno ali dvodnevni. Objavljeno
bo naknadno.
Z NAMI NA POT !! Draga Gartner, Jana Bešter in Nika Križnar

DRUŽENJE NAM VELIKO POMENI
Maruša Mohorič

V našem društvu upokojencev imamo seznam
več kot 130 prostovoljcev, ki delujejo na različnih
področjih. Poverjenice in poverjeniki poskrbijo za
plačilo članarine na terenu in raznašajo glasilo Mi o
sebi, ki ga z veliko entuziazma ustvarjajo predane
prostovoljke. Projekt Starejši za starejše v društvu
obstaja že več let in je vanj vključenih okrog trideset
prostovoljk in prostovoljcev. V knjižnici, ki je odprta
tri dni na tednu, prizadevne knjižničarke opravijo
več kot tisoč tristo ur letno. Za odlične razstave v
galeriji Hodnik skrbijo člani odbora. V ustvarjalnih
delavnicah ročnih spretnosti, ki so v veliko
zadovoljstvo našim članicam, ur ne preštevajo. Tudi
športniki in rekreativci imajo svoje predstavnike, ki
uspešno prirejajo tekmovanja v številnih športih in
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na njih predstavljajo društvo. Za najbolj množično
dejavnost, pohodništvo in planinarjenje pa skrbijo
naše vodnice, ki omogočajo, da spoznavamo, kako
velika, lepa in bogata je naša domovina.
Predsednik društva Miro Duić rad pove, da si
prostovoljci zaslužijo skupno druženje vsaj enkrat v
letu, zato jih povabi na izlet, na katerem običajno s
presežniki govori o dobrem delu in se zahvali vsem
za prizadevnost in čas, ki ga namenijo društvu in
njegovim dejavnostim.
Tako smo se v začetku novembra odpeljali v
prečudovito Logarsko dolino, ki nas žal ni pozdravila
obsijana s soncem, in se sprehodili do slapa Rinke,
ki je bil fantastičen, saj so padavine bogatile poletje
in jesen. V gostišču Firšt pa smo si ogledali še
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multimedijsko predstavitev o
Potočki zijalki. Po druženju ob
kosilu smo se vračali proti domu
in se na Trojanah posladkali s
krofi.
Udeleženci so o izletu povedali
naslednje:
Marica Jesenovec: »Zelo sem
srečna, da sem šla na ta zanimiv
izlet. Všeč mi je bilo vse.«
Rafael Kavčič: »Rad imam
Logarsko dolino, vedno je lepa
in všeč mi je bilo, ker smo tudi
hodili, čeprav tokrat z dežniki.
Zahvaljujem se društvu in
predsedniku za organizacijo in
vabilo.«
Irena Pešelj: »V Logarski dolini
sem bila pred mnogimi leti,
zato sem vesela, da smo šli tja.

Piko na i je zame predstavljalo
predavanje o Potočki zijalki,
zato bi pohvalila organizatorje
izleta. Glavni namen pa je
druženje prostovoljcev in izlet
pripomore k temu, da se tudi
med sabo spoznamo.«
Slavica Laznik: »Kljub dnevu,
ki nam vremensko ni bil
najbolj naklonjen, smo ob
prijetnem druženju preživeli
nekaj čudovitih uric. Klepet,
malce planinske aktivnosti v
čudoviti Logarski dolini, nekaj
poučnega ob muzejski zbirki
Firšt, dobro kosilo in občutek,
da nekdo delo prostovoljcev
še ceni, so nam vsekakor dali
voljo za delo tudi v bodoče.«

Pot do slapu Rinka smo zaradi
podrtega mostu opravili po skalnati,
a dokaj suhi strugi potoka.

FOJNICA – ENOTEDENSKO ZDRAVILIŠKO LETOVANJE SEPTEMBRA 2014
Letovanje v Fojnici je bilo skoraj do zadnjega dne
vprašljivo, saj se je na razpis, objavljen v okviru
PZDU Gorenjske, prijavilo le 18 upokojencev iz vseh
gorenjskih društvo upokojencev. V bistveno večjem
številu Fojnico obiskujejo upokojenci iz drugih
slovenskih PZDU.
Kljub manjšemu številu prijav smo stvari v
svoje roke vzeli v našem društvu in se že tretje
leto zapored združili z Brežičani. Skupaj smo
do zadnjega sedeža napolnili avtobus s pisano
druščino članov društev, DU Žiri, DU Kropa, DU
Škofja Loka in DU Brežice. Po poti nas je vodila
predsednica DU Brežice, ki je tudi turistična vodnica
z licenco. Povedala nam je veliko zanimivosti
o Bosni, njeni kulturi in zgodovini. Med potjo
smo se ustavili v Slavonskem Brodu šestem
največjem hrvaškem mestu, kjer nam je lokalna
vodnica predstavila zanimivosti mesta in nas
popeljala na ogled trdnjave Brod iz 18. stoletja
najpomembnejšega kulturnega spomenika tega
kraja.
V popoldanskih urah smo prispeli v Fojnico, ki
spominja na našo Loko. Skozi mesto teče reka s
številnimi mostovi, nad mestom pa kraljuje čudovit
frančiščanski samostan, katerega muzej z bogato
kulturno zgodovinsko dediščino smo si ogledali v
času bivanja. Fojnico imenujejo tudi mesto kraljev,
saj je bila nekaj časa sedež bosanskih kraljev,
v rimskih časih pa so imeli kovnico denarja in
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Zunanji bazeni zdravilišča Reumal

foto: C. Škopelja

Cveta Škopelja

rudnike zlata, ki so ga izvažali v Rim. Zanimiva je
tudi zgodba o rudniku živega srebra, zaradi česar
so ljudje pogosto zbolevali in so kraj poimenovali
Čemernica ali po naše žalost, na drugi strani pa je bil
kraj Tješilo ali tolažba, od koder so prihajali ljudje, ki
so obolele tolažili.
Naslednji dan smo imeli zdravniške preglede in
dobili smo urnik terapij. Vsak dan smo bili deležni
vsaj treh ali več zdravstvenih terapij, se razvajali v
bazenu in biserni kopeli ter z masažami, pedikuro
in podobno. V mestu smo obiskovali kafedžije, kjer
so nam postregli bosansko kavo v džezvi, s kocko
sladkorja, koščkom rahat lokuma in kozarcem vode
na bakrenem pladnju le za ceno 1 KM oziroma
približno 50 centov.

29

Nadaljevanje s prejšnje strani
Popoldneve smo namenili izletom in zanimivim
srečanjem. Tako smo bili na primer v džamiji, kjer
nam je glavni efendi povedal veliko zanimivega o
muslimanski veri in običajih, seveda pa ni manjkalo
tudi radovednih vprašanj.
Pod vodstvom hotelskega vodiča smo obiskali tudi
Kiseljak, kjer smo se sredi parka odžejali z njihovo
mineralno vodo, in nato nadaljevali pot v Sarajevo,
kjer je v primerjavi z letom prej zraslo mnogo
novih stavb. Med drugim smo obiskali obnovljeno,
veličastno in prelepo Vjećnico iz avstroogrskega
obdobja, zgrajeno v psevdomavrskem stilu.
Vijećnico je ob bombardiranju vojske Republike
Srpske 25. avgusta 1992 zajel požar in takrat je
zgorelo blizu dva milijona knjig neprecenljive
vrednosti. Vjećnica je po 22 letih z letošnjo
otvoritvijo postala ena od najbolj obiskanih
turističnih zanimivosti v mestu.

Zanimiv je bil izlet v Visoko in ogled znamenitih
piramid. Ocenjeno je, da so piramide stare 29000
do 32000 let. Sprehodili smo se skozi tunele in
se ustavili v prostoru, kamor prihajajo ljudje in
meditirajo. Nekateri celo poročajo o njihovih
zdravilnih učinkih, drugače pa o piramidah kroži
veliko nasprotujočih si informacij.
Letovanje smo zaključili z veselim piknikom, polnim
dobrot, ki smo ga pripravili predzadnji dan.
To naše druženje je minilo kar prehitro. Pozabiti
ne smem omeniti še poceni nakupov na tržnici in
v ogromnem nakupovalnem središču FIS v Vitezu
v bližini Travnika ter v lekarni, kjer pravijo, da jim
po obisku Slovencev zmanjka skoraj vsega. Ob
zaključku letovanja so bili vtisi različni. Nekateri so
bili zelo zadovoljni, drugi so imeli pripombe glede
standarda, a bili smo si enotni, da smo dobili veliko
več, kot je znašala cena letovanja. Skratka, v Fojnico
bomo še šli.

JESENSKI IZLET DU ŠKOFJA LOKA V BEOGRAD IN NOVI SAD
Besedilo in fotografije Martin Bizjak

Morda bi kdo rekel, da je izlet v Beograd in Novi Sad
za jugonostalgike. A izleti DU Škofja Loka so vedno
zanimivi, pa naj bodo to Boromejski otoki, Črna
Gora ali Beograd z okolico, ker jih skrbno izbere in
pripravi naša Cvetka. Le odhod avtobusa je pogosto
v zelo zgodnjih jutranjih oziroma poznih nočnih
urah. Potovanje pač ni poležavanje ter z dobrotami
obložena miza in tudi tokrat je bilo tako.
Oktobrsko sonce nas je obsijalo skozi okna
avtobusa, ko smo se vozili že po Slavoniji. V
Vukovarju smo opravili redni tehnični postanek
na bencinskem servisu. Dimnik tovarne Borovo
nedaleč stran od našega postanka je očitno
kazal luknje od topovskih izstrelkov, poškodovani
vukovarski vodni stolp pa je ostal ohranjen kot

spomenik obrambe mesta.
V Srbijo smo vstopili čez Donavo pri Bački Palanki.
Na Ribjem otoku ob Donavi smo si privoščili
vojvodinsko kosilo. Donava je aorta življenja,
prometnica, skrbnica, ljubica, mati in svetinja za
ljudi, ki živijo ob njej.

Sremski Karlovci, prijazno mestece pod Fruško goro,
ki smo si ga ogledali na dan prihoda, so ohranili
značilnosti avstro-ogrskega mesta, ker ga Turkom
nikoli ni uspelo zavzeti.

Nastanili smo se v prijaznem hotelu ob širni Donavi z
imenom Dunav, ki je bil izhodišče naših poti. Zvečer
nas je umirjal odsev zahajajočega sonca na rečni gladini, zjutraj pa prebujal blišč sončnega vzhoda na njej.
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V okolišu Fruške gore so številne vinske kleti, tista v
Sremskih Karlovcih vključuje še čebelarski muzej.
Pri večerji so nam karlovački tamburaši peli
melanholične in temperamentne starogradske
pesmi o ljubezni, a so se izkazali tudi z našimi
gorenjskimi poskočnicami.
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Jutranji prehod čez Fruško goro nas je pripeljal v Muzej
kruha v Pećincih, ki ga je postavil slikar Jeremija.
Ulica Knez Mihajlova v središču mesta je ena najlepših
v Beogradu. Obdajajo jo prestižne zgradbe in lokali,
pohajati po njej je zelo prijetno.

Naš cilj tistega dne je bila nekdanja skupna prestolnica
Beograd, kjer smo najprej obiskali Hišo cvetja. Ljudje
še pogosto obiskujejo Titov grob, poleg katerega je
sedaj grob njegove soproge Jovanke, le častne straže
Titove garde ni več.
Zjutraj smo se iz Sremskih Karlovcev odpravili na
Petrovaradinsko trdnjavo, ki se dviga nad najožjim
delom struge Donave in je uspešno odbijala napade
osmanskega imperija.

Nova cerkev Sv. Save je ena največjih pravoslavnih
cerkva v svetu. Zunaj jo je z belim marmorjem
obložil naš hotaveljski Marmor, notranjost pa je še
nedodelana in zato je večji del še v surovem stanju.
Velika stara
osmanska
trdnjava
Kalemegdan
stoji visoko nad
sotočjem Save in
Donave.
Za Beograjčane
je mesto za
sprehode,
športno
rekreacijo,
zmenke in
sprostitev.
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Novi Sad, prijazna prestolnica Vojvodine, nas je očarala
s svojim privlačnim videzom

Pred odhodom domov smo na kosilu na kmetiji
odprtih vrat na Fruški gori urejali prijetne vtise z
našega izleta.

31

POTOVANJE ČLANOV MUZEJSKEGA DRUŠTVA NA AVSTRIJSKO
KOROŠKO
Besedilo in fotografija Meri Bozovičar

Škofjeloško Muzejsko društvo vsako leto pripravi zanimiv enodnevni izlet. Letos je bila na vrsti avstrijska
Koroška. Ko pride vabilo, se moraš odločiti takoj, saj če odlašaš, lahko ostaneš doma.
s konjsko vprego na podaljšanem zapravljivčku s
Ob 7. uri smo se že stari znanci zbrali na parkirišču
kakimi desetimi sedeži. Zaradi premičnih stopničk se
vojašnice. Vse je šlo po načrtu. Vreme je bilo lepo, ne
turisti lahko povzpnejo na zapravljivček in odpeljejo
prevroče in dobre volje je bilo dovolj. Najprej smo
po mestu. V mestu je slaščičarna, ki vsak dan postreže
se ustavili v Vetrinju. Kraj je bil prvič omenjen že
leta 890, leta 1142 pa je bil tu sezidan cistercijanski
s štiridesetimi vrstami različnih tort in odličnim
samostan. Leta 1262 so zgradili tudi cerkev in jo
sladoledom, prelitim z jogurtom in obloženim z
različnim sadjem. Mesto me močno spominja na
posvetili Mariji Vnebovzeti. Menihi se zaradi svojih
Loko in na naš Plac. Morda bomo tudi v Loki imeli
belih oblačil imenujejo beli menihi. Bele menihe
enkrat enotno oblečene vodiče in fijakarsko vprego,
imamo tudi pri nas že od leta 1135 v Stični. Po koncu
druge svetovne vojne je bilo v Vetrinju veliko vojno in ki bi turiste vozila po Loki in v muzej na grad.
civilno taborišče, predvsem za begunce iz Slovenije.
Ogledov še ni konec. V kraju Krka smo si ogledali
V cerkvi je zahvalna plošča Slovencev, ki so preživljali cerkev, kjer je grob svete Eme, h kateremu so
množično romali tudi slovenski romarji.
vso kalvarijo po drugi svetovni vojni.
Končno smo se ustavili v gostišču Ogris »Miklavž« v
Nato smo si ogledali grad Ostrovica. V eni najlepših
dolin koroške dežele dolini reke Gline je narava
kraju Bilčovs, vas na pobočju Gure nad reko Dravo, s
postavila strmo v nebo
čudovitim pogledom
molečo 150 metrov
na dolino Rož in
visoko apneniško skalo, s
Karavanke. Vas je
katere je odličen razgled
dvojezična, saj so vsa
na sosednje gore, hribe
občinska in cerkvena
ter ostalo pokrajino. Skala
obvestila v nemškem
je bila poseljena že 1800
in slovenskem jeziku.
let pred našim štetjem,
Na vhodu nas je
o čemer pričajo številne
pozdravil prijazen
najdbe. Grad ima izredno
gospodar Hanzi s
premeteno in tehnično
soprogo. Hitro so nas
zgrajenih 14 vrat, vsaka z
postregli. Po kosilu
različnim imenom. Četrta,
nam je gospodar
angelska vrata, imajo
spregovoril o svojem
svojo lastno stražarnico,
očetu, ki je bil v času
Muzej s kipom prvega lastnika gradu,
kjer je tudi kamin. Vhod
nacizma izseljen v
Georga Khenvenhullerja
na grajsko dvorišče
Nemčijo, sam pa je bil
varuje utrjeni stolp. Ogledali smo si tudi muzej, v
20 let bilčovski župan in zaveden slovenski poslanec.
katerem so shranjene tarče, čelade, oklepi, kopje,
Na veliki šmaren imajo na prostoru med cerkvijo
sulice, helebarde in topovi ter pozlačen bronasti oltar in njegovo gostilno semenj, kjer ne manjka stojnic,
iz 16. stoletja, pred katerim kleči izrezljana figura
zabavnih iger in pevskih nastopov. Za slovo smo mu
graditelja gradu Georga Khenvenhullerja v oklepu.
zapeli nekaj slovenskih pesmi. Ves navdušen nam je
Na grajskem dvorišču je velika marmorna plošča
postregel še s šilcem močnega ruševega žganja.
z njegovo oporoko, v kateri je ukazal, da družina
Pred gostilno je pravi majhen park s čudovitimi
oziroma potomci nikoli ne smejo zapustiti gradu.
rožami in skoraj dva metra visokim cvetočim rdečim
Nato smo se odpeljali proti najstarejšemu mestu na
javorjem. Voda obliva tri visoke kamne, od katerih
Koroškem Brežam, ki je obdano z 820 metrov dolgim je eden iz Italije, drugi izpod Karavank, tretji pa iz
jarkom, napolnjenim z vodo in močnim obzidjem.
Hotavelj in na njem piše Škofja Loka.
V 12. In 13. stoletju je bil kraj v razcvetu salzburške
Hanzi je letos sodeloval na pikniku praženega
nadškofije. Nad mestom se dviga grad Petersberg,
krompirja na Visokem.
kjer se v poletnih mesecih odvijajo igre za starejše,
Izlet je bil enkraten. Hvala Jožetu Štuklju in
za mlajše pa pravljično gledališče. Mestni vodiči so
njegovemu očetu za strokovno vodenje ter
oblečeni v črne pelerine z rdečo obrobo in rdečim
predsedniku društva Sandiju Igličarju, ki je ves čas
emblemom mesta na prsih. Po mestu vozijo turiste
skrbel za dobro počutje in za zabavo.
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GREMO NA POT
GODOVALI SMO Z MARTINOM
Besedilo in fotografije Zlata Ramovš

»Gremo proti soncu«, smo se veselili, ko smo se z dvema avtobusoma iz goste gorenjske megle pomikali
proti vzhodu. Tam se je občasno zasvetlikala modrina neba in nam obetala lep dan za martinovanje.
Ob prvem postanku na tradicionalni jutranji kavici nas je sicer malo poškropil dež, a dobre volje nam ni
pregnal. Saj vendar gremo na martinovanje na obrobje Haloz in par kapelj nas res ne bo spravilo iz tira.

Na vseh naših poteh skušamo pobliže spoznavati kraje,
kamor nas vodi pot, zato smo si vzeli čas, da smo si tokrat
ogledali enega naših najlepših baročnih dvorcev iz sredine
18. stoletja, dvorec Štatenberg v občini Makole. Tam smo
bili letos že drugič, saj ga ob koncu aprila nismo videli od
znotraj. Na dogovorjeni obisk je vodič namreč pozabil in se
odpeljal z drugo skupino izletnikov na Bled. Ja, verjetno je bil
upokojenec. To poznamo. In mu oproščamo.

Dvorec je najbolj znan po zelo lepih, obnovljenih freskah
in štukaturah, posebno v viteški dvorani, ki jo večkrat
spremenijo v poročno dvorano. V prvem nadstropju je
muzej s še ohranjenim nekdanjim grajskim pohištvom
in preostalo lastnino zadnje medvojne lastnice. Iskreno
upamo, da se bo našlo še kaj evropskih sredstev, s
katerimi bi dvorec obnovili tudi z zunanje strani.
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Na srečo je tokrat dogovor veljal in vodič Franc
nam je podrobno razložil zgodovino dvorca in
nas popeljal po njem. Dvorec Štatenberg živi
s krajem, v njem je poleg turističnega društva
še nekaj najemnikov, ki skrbijo, da se stalno
kaj dogaja.

»Turistična kmetija Ačko« je pisalo na sodu, ki
je stal ob poti do velike kmetije v Štatenbergu,
kamor smo prišli na praznovanje Martina in
vina. Hitro so nas postregli z zelo okusnim in
obilnim kosilom. Po njem sta muzikanta Dua
Lubnik, vodja ansambla Martin Goričanec
in Ivan Arhar, ki smo ju pripeljali s sabo,
neutrudno igrala in pela za dobro voljo. Kar
hitro so nas zasrbele pete in plesišče se je
kmalu napolnilo. Res je moških manjkalo, a
ženske so si hitro našle soplesalke in uživale
v plesu. Zakaj pa bi morale samo sedeti, če
moških ni?
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Muzikant Martin je stresal tudi šale. Le od kod jih je
jemal, stalno nove?

Vzdušje je bilo veselo in mnogi se že dolgo
nismo tako nasmejali.

Tudi petja ni manjkalo. Muzikanta sta igrala in prepevala tiste lepe stare pesmi, ki jih večina nas še pozna
in jih zna tudi zapeti, zato smo se jima pri prepevanju
večkrat pridružili.

Prišel je tudi čas degustacije vin v domači vinski kleti, ki smo jo
opravili v dveh skupinah, saj nas ja bilo kar 92. Gospodar nam je
podrobno razložil, kako po svoji metodi obdeluje žveplana bela
vina, da ne škodijo zdravju in glavam. Dal nam je tudi koristne
napotke za shranjevane vin in sokov, saj se večkrat jezimo, da
so nam podtaknili slabo pijačo, vendar pa je ne znamo pravilno
shranjevati, zato se nam pokvari. Ali veste, da moramo mlado vino
obvezno hraniti v hladilniku, sicer se skisa? Škoda ga je, posebno če
je tako kvalitetno, kot je Ačkovo.

Gospodar kmetije je bil zelo darežljiv s svojimi vini,
h katerim smo dobili kruh, namočen v odlično
domače olje iz bučnih pešk. To je bila dobra podlaga
za okusno pijačo. In pred odhodom nas je lastnik na
dvorišču ponovno pričakal z zlato kapljico, kar je bilo
skoraj preveč gostoljubno. Hvala njemu in celotni
družini za prijazen sprejem in okusno pogostitev.
Posebej pa se moram zahvaliti muzikantoma Dua Lubnik, ki sta s svojim igranjem in animacijo vse
popoldne in večer ohranjevala veselo razpoloženje in nas dobro zabavala.

POHODI NEŽKINIH KORENIN
MOJI POHODNIŠKI SPOMINI IN NAŠI NAČRTI ZA LETO 2015
Slavica Laznik

Sedim za računalnikom. Zunaj je meglen in deževen
dan, zato je več kot primeren, da dokončam
fotoknjigo in predstavitev v programu Powerpoint o
našem zadnjem planinskem izletu v letošnjem letu.
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V tem trenutku mi zazvoni telefon in na drugi strani
je Nežka. Poklepetava o pripravah na izpeljavo izleta
v neznano, spomni me pa tudi na obljubo, da bom
nekaj napisala za glasilo MI O SEBI.
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foto: arhiv S. Laznik

Kaj naj napišem in katere teme naj se lotim? Letos
Ko spomladi telohi in resje so vzcveteli,
teče že 20 let, odkar je Nežka pričela organizirati
mi v hribe koj smo pohiteli.
planinske izlete in voditi skupine upokojencev
Prehodili mnogo smo poti,
v hribe. Fotografije, ki sta mi jih z Julijo dali za
a ostalo jih še dosti je za prihodnje dni.
predstavitev na končnem izletu, so že hudo izgubile
barve. Prva fotografija je bila posneta 6. aprila 1995
Teh poti je resnično še veliko. Načrt izletov za
na Lubniku. Na njej je manjša skupina, kar nekaj
leto 2015 imamo že pripravljen in na seznamu je
znanih obrazov. Obračam
kar triindvajset izletov. Odpravili
fotografije naslednjih let.
se bomo v različne dele naše
domovine, dvakrat pokukali tudi
Skupina se je številčno
večala, pri posameznikih
k sosedom, enkrat pa se bomo do
je čutiti povezanost in
izhodišča odpeljali z vlakom. Pričeli
prijateljstvo, vsem pa je
bomo z lažjimi in krajšimi izleti, nato
skupna ljubezen do gora.
pa dolžini dneva primerno obiskali
V tistih letih niso bili vsi
tudi nekatere višje hribe. Vsak
izleti dokumentirani na
izlet bomo vodili primerno vsem
fotografijah. Takrat še
udeležencem, saj še vedno velja
nismo pritiskali na sprožilec
misel: Pot je naš cilj. In uživati prav
v nedogled, kot to lahko
v vsakem trenutku dneva, ne le na
počnemo danes.
zastavljenem cilju, je tisto pravo.
Ob odhodu v pokoj me je
Skupina, v kateri je veliko
Nežka zaprosila za pomoč
entuziazma, prijateljstva, dobre
pri vodenju njene planinske
volje ter ljubezni do narave in
skupine. Tako sem februarja
gora, se je gradila dve desetletji.
2008 prvič odšla z Nežkinimi
Marsikdo se je v tem obdobju srečal
s težavami, a se kljub težki bolezni
planinci na Polhograjsko
Vodnice Dragica Gartner, Martina
Grmado. Preživeli smo lep
ni ustrašil, temveč je vztrajno, z
Eržen, Nežka Trampuš in Slavica Laznik
dan. Srečala sem ljudi, ki so
močjo in pogumom nadaljeval s
bili moji znanci in sodelavci, a se mogoče nismo več hojo v planine. Ker pa nam z leti moči pojenjajo,
pogosto srečevali, nekaj pa je bilo tudi čisto novih
smo se začeli družiti tudi v lažji pohodniški skupini.
obrazov. Tako sem ostala v skupini in postala del
Za vse ima zasluge Nežka, ki je s svojim aktivnim
ekipe, ki pripravi načrt izletov in jih tudi izpelje.
načinom življenja, pripravljenostjo deliti lepe stvari
Družiti se z ljudmi, ki me osrečujejo, nasmejejo
še s kom, odgovornim odnosom in organizacijskimi
in dopolnjujejo, je nekaj nepopisno lepega, zato
sposobnostmi vsa ta leta planinstvo pri DU le
v skupini ostajam. Za nič, kar bi bilo po mojem
nadgrajevala.
mnenju planincem všeč in bi jim polepšalo dan ter
Brez tebe, draga Nežka, hoja v planine pri našem
prineslo nasmeh na obraz, mi ni odveč ali škoda
društvu ne bi bilo to, kar je danes, zato hvala za vse
časa.
in ostani zdrava.

VESELI POHODNIKI
VESELI PONEDELJKI Z VESELIMI POHODNIKI
Besedilo in fotografija Milica Tušek

Ko s prijetno si družbo v srcu planin, ni škoda ti
časa, le drag bo spomin.
Ob zaključku leta, ko vsi delamo obračune za
iztekajoče se leto, se radi ozremo na prehojene poti
in prijetna druženja Veselih pohodnikov pri DU
Škofja Loka v letu 2014. Za vsa nepozabna doživetja
ima največ zaslug vodnica Dragica, poleg nje pa
tudi njene pomočnice Nika, Jana in Nežka.
Čeprav smo se vse leto pritoževali, kako je
letošnje leto muhasto, smo imeli Veseli pohodniki
Mi o sebi - december 2014

z vremenom kar srečo. Samo v februarju je bilo
slabo vreme močnejše od nas, vse ostale pohode
pa smo lahko izvedli. Četudi ni bilo vedno sončno
in smo kdaj odprli dežnik ali si potegnili kapo čez
ušesa, to ni vplivalo na našo dobra volja in uživanje
ob lepotah narave. Obiskali smo veliko različnih
krajev.
Začeli smo januarja, ko smo se sprehodili od Trojan
do Izlak. Hodili smo tudi med vinogradi, enkrat
po Mirenski dolini, drugič po Ormoških goricah.
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macesne.
Sama sem se tej skupini pridružila lani, ko sem
Obiskali smo Šijo s čudovitimi razgledi vse do
spomladi želela spoznati Haloze. Ob srečanju
Triglava. Prehodili smo planine pod Raduho, Kašno
s srčnimi Veselimi pohodniki sem šla z njimi
planino, povzpeli smo se na Slivno in obiskali
še naslednjič in tako se ponavlja vsak mesec.
geometrično središče Slovenije.
Mahnili pa smo jo
Občudujem mnoge,
tudi čez mejo, v nekoč
saj z močno voljo
slovenske kraje. Tako
kljub visokim letom
smo bili v Doberdobu in
premagujejo kilometre in
prehodili griče v njegovi
višinske metre. Ne kažejo
okolici. Ogledali smo si
utrujenosti, ob povratku
spomenik žrtvam prve
pa v avtobusu še zapojejo.
svetovne vojne, ki stoji
Kar storite zase in za
njim v spomin, nam pa
svojo dušo, se ne meri v
v opomin. Pot nas je
kilometrih in višinskih
peljala tudi v Rezijo, kjer
metrih.
smo avgusta na višini
Zato želim, da bi bilo tudi
Ob posebnih priložnostih doživljamo še posebno
1000 m hodili po snegu.
naslednjo leto čim več
lepe
trenutke.
Na
planini
Poccet
sta
nas
z
muziko
Bili smo tudi v Kanalski
veselih in zadovoljnih
presenetila zakonca Jože in Valerija Dolenec.
dolini, kjer smo s
Veselih pohodnikov.
planine Pocket obiskali še dve planini in občudovali HODI, DOKLER JE ŠE ČAS, KER PRIŠEL BO ČAS, KO
Lipnik in Dunjo, pod njima pa čudovite, že obarvane NE BO VEČ ČASA, IN KMALU BO TA ČAS.

KORISTNE INFORMACIJE
PREDVIDENE FINANČNE OBVEZNOSTI ZA
LETO 2015
Prispevek za društveno članarino po šestih letih
povečujemo za 1 €, tako da za leto 2015 znaša
11 €, članarina za vzajemno samopomoč (VS)
pa ostaja nespremenjena 10 €, prav tako ostaja
nespremenjena tudi vpisnina za nove člane.
Prosimo, da to uredite do konca aprila.
Društvena letna članarina			

11,00 €

Vpisnina z izkaznico (za nove člane DU)

2,00 €

Neobvezen prispevek za Sklad vzajemne
samopomoči za izplačilo posmrtnine
(včlanijo se lahko člani do 70. leta starosti)
Izplačilo posmrtnine				

10,00 €
235,00 €

SKLAD VZAJEMNE SAMOPOMOČI
Sklad vzajemne samopomoči je sklad prostovoljne
solidarne skupnosti članov, ustanovljen z
namenom, da se ob smrti izplača posmrtnina.
Ureja jo Pravilnik vzajemne samopomoči. Letni
prispevek in višino posmrtnine vsako leto določi
upravni odbor ZDUS. Vanj lahko vplačujejo člani
društev upokojencev do dopolnjenega 70. leta
starosti. Pravica do izplačila posmrtnine pripada
posameznemu članu po preteku čakalne dobe, ki je
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odvisna od starosti člana ob vpisu. Če član društva
upokojencev preneha biti član, ne more biti več član
samopomoči in nima pravice do vračila vplačanih
prispevkov. Člani morajo biti ob vstopu seznanjeni
z dejstvom, da mora biti članarina poravnana vsako
leto nepretrgoma in da po enem letu neplačila
članstvo preneha.
Posmrtnina se lahko izplača najpozneje v enem letu
po smrti člana samopomoči. Če po preteku enega
leta niso bila predložena dokazila o smrti, pravica
do posmrtnine preneha.
SLOVO OD UMRLIH ČLANOV
Če svojci želijo, da umrlega člana na zadnji poti
pospremimo s praporom, nam naj to sporočijo
najmanj 24 ur pred pogrebom. Od umrlih članic in
članov se bomo poslovili z društvenim praporom
na pogrebu. Žalna zastava bo na sedežu društva
razobešena na dan pogreba in en dan pred tem.
Prosimo svojce umrlega, da o dogodku obvestijo
praporščaka, poverjenika ali tajništvo DU.
MERITVE IN SVETOVANJA
Meritve krvnega tlaka, količine holesterola in
sladkorja v krvi ter zdravstveno svetovanje bo
potekalo vsako drugo sredo v mesecu od 8. do 10.
ure, razen julija in avgusta. Priporočamo, da pridete
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tešč, kajti le tako bodo meritve pravilne. Čeprav
te usluge opravljajo prostovoljke članice našega
društva in društva Rdečega križa brezplačno, je
potrebno plačati testne lističe za holesterol in
sladkor. Te dejavnosti so na voljo vsem starejšim
občanom v občini Škofja Loka, ne glede na to, ali so
člani društva.
OBVESTILO O PROSTIH MESTIH ZA PLAVANJE
V BAZENU STARA LOKA
Sporočamo vam, da je še nekaj prostih mest v
skupinah v bazenu Stara Loka. Prosta mesta so še v
naslednjih terminih:
ponedeljek od 19. do 20. ure
v torek, sredo in četrtek od 17. do 18. ure.
URADNE URE
Uprava, tajništvo
tel. 04/512 06 64, 040 226 667
vsako sredo in petek od 8. do 12. ure
PROGRAM STAREJŠI ZA STAREJŠE ZA VEČJO
KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA
Vsi želimo starost preživeti doma, v svojem okolju.
Da bi tako lahko bilo čim dlje, društvo že od leta
2008 dalje izvaja program Starejši za starejše. Cilj
programa je na domovih obiskovati osebe, starejše
od 69 let, ugotoviti, kako živijo in v primeru, da
potrebujejo pomoč, zanje to poiskati. Naš moto je:
Danes bom jaz pomagal tebi, jutri bo kdo mlajši
pomagal meni.
Koordinatorica Nežka Fojkar skrbi za izvajanje
programa in pridobivanje novih prostovoljcev.
Ti bodo še kako dobrodošli, še posebej sedaj, ko
smo od občinske uprave pridobili seznam prav
vseh občanov, starejših od 69 let. S prostovoljnim
delom daješ del sebe tistim, ki pomoč potrebujejo,
polepšaš si dan in spet koristno uporabiš svoja
znanja in izkušnje, ki si jih pridobil.
Če imate smisel za delo s starejšimi, nas pokličite na
telefon 041 717 210 ali pa nas obiščite na društvu.
NAJEMNA STANOVANJA
Nepremičninski sklad PIZ ima v Škofji Loki v
Frankovem naselju 61 namenskih najemnih
neprofitnih stanovanj. Ta stanovanja so namenjena
upokojencem in drugim osebam, ki so starejše
od 65 let s stalnim bivališčem v naši občini. Vsa
stanovanja so v Frankovem naselju in so večinoma
primerna za bivanje ene ali dveh oseb.
Sklad oddaja stanovanja v najem v sodelovanju z
Društvom upokojencev Škofja Loka. Stanovanjska
komisija društva prijave zbira vse leto in na osnovi
Pravil za oddajanje stanovanj vsako leto oblikuje
prednostno listo prosilcev. V primeru izpraznjenega
Mi o sebi - december 2014

stanovanja komisija na poziv Nepremičninskega
sklada PIZ oblikuje predlog za dodelitev stanovanja
v najem prosilcu, ki je prvi na listi.
Trenutno so vsa stanovanja zasedena, kljub temu pa
je pomembno, da kandidati za najem oddate vloge,
da saj le tako vemo, kakšne so vaše potrebe, in vas
lahko uvrstimo na prednostno listo.
Kako se prijaviti za najem stanovanja?
Izpolniti je potrebno vlogo z vsemi prilogami, ki
so navedene na zadnji strani VLOGE za najem
namenskega najemnega stanovanja za upokojence
in druge starejše osebe. Vlogo lahko natisnete
s spletne strani http://www.ns-piz.si/najemnastanovanja/kako-do-najema/ ali jo dobite v društvu.
Vlogo je treba poslati po pošti na Društvo
upokojencev Škofja Loka, Partizanska cesta 1, 4220
Škofja Loka.
Pravila za oddajanje stanovanj so obešena na
oglasni deski, dobite pa jih lahko tudi v tajništvu
Društva upokojencev Škofja Loka, kjer dobite tudi
dodatne informacije osebno ali na telefonski številki
041 717 210.
URADNE URE - Starejši za starejše in Najemna
stanovanja
vsako 1. in 3. sredo v mesecu od 9. do 11. ure
tel. 041 717 210
DOBAVA KURILNEGA OLJA POD
UGODNEJŠIMI POGOJI
Pri društvu lahko člani društva dobijo posebno
naročilnico za nakup cenejšega kurilnega olja. Ob
naročilu 800 l in več imajo tudi brezplačni prevoz.
Po novem je v sodelovanju in na podlagi dogovora
TUS ENA d.d. s Poštno banko Slovenije d.d. našim
članom omogočeno financiranje nakupa kurilnega
olja v obliki hitrega namenskega ali gotovinskega
kredita in sicer za vse naše člane, ne glede na to
ali so komitenti Poštne banke Slovenije d.d. Če bi
kdo želel nakup olja plačati s pomočjo kredita, naj
se obrne na dobavitelja, to je TUS ENA, d.o.o. na
telefonski številki 04/ 257 25 75 oz. 031 629 073 ali
na elektronski naslov info@tusena.si., kjer bo dobil
vsa potrebna navodila za ureditev financiranja.
VODSTVO
Predsednik DU Miro Duić, tel. 040 226 648
Podpredsednica in računovodkinja DU Milica
Habjan, tel. 040 292 647
Tajnica in namestnica predsednika DU Cveta
Škopelja, tel. 040 226 667
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GOSTILNA
PRI KAJBITU
Zminec 5
4220 Škofja Loka
Tel.: 04 512 67 00

VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO
LETO 2015 VAM ŽELIMO

Vse dobro v
letu 2015 vam
želi kolektiv
hotela Delfin
in Vile Ane
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1. Na Ptuju smo se udeležili predstavitve knjige Trte

umirajo stoje in razgovora z njenim avtorjem
Bogdanom Novakom.
2. Tridnevni izlet na Boromejske otoke v Italiji
3. Ponovitev naše prve ekskurzije na Prem, ki smo jo
dopolnili še z ogledom Ilirske Bistrice in gradu Snežnik.
4. Na enotedenskem zdraviliškem izletu v Fojnici - Bosna
5. Sedem zelo aktivnih dni v dalmatinskem Omišu je
minilo izredno hitro.
6. Obilno deževje nam je otežilo vzpon do slapu Rinka
v Logarski dolini. Vendar zagnanih prostovoljcev ni
onemogočilo.
7. Tri dni smo se potepali po Srbiji. Obiskali smo Novi Sad,
Sremske Karlovce, Pećince in Beograd.
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Ob vsakem izletu vidimo in doživimo kaj novega in lepega.

