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NAŠ ČAS IN UPOKOJENKE
Jelka	Mlakar

Tudi	letos	sta	oba	praznika	v	marcu	dala	povod,	da	
smo	več	govorili	o	ženskah	ter	o	njihovem	poslan-
stvu	in	položaju	v	družbi.	Slišali	in	prebrali	smo	lahko,	
da	ženske	živimo	tri	leta	dlje	od	moških,	smo	bolj	
izpostavljene	revščini,	zaslužimo	manj	in	nas	je	manj	
na	vodilnih	položajih,	na	dan	pa	je	prišlo	še	nekaj	
podobnih	podatkov.	Ko	govorimo	o	starejših,	javnost	
vidi	le	vedno	večje	število	upokojencev	in	vse	manjše	
število	delovno	aktivnega	prebivalstva	ter	posledično	
obremenitev	pokojninske	blagajne.	Kako	javno	
mnenje	spremeniti?	Statistični	podatki	niso	dovolj,	saj	
zaradi	njih	spregledamo	dejstvo,	da	so	starejši	ljudje	
pomemben	vir	izkušenj,	informacij	in	znanja	ter	da	s	
svojimi	pokojninami	pomagajo	mladim.
Kaj	po	upokojitvi	čaka	žensko?	So	to	res	samo	dom,	
vrt,	sreča	in	zdravje?	Takšna	miselnost	se	počasi	
spreminja.	Mnoge	ženske	se	v	aktivno	življenje	
vračajo	tudi,	ko	otroci	odrastejo.	Na	vprašanje,	kaj	
bodo	delale	po	upokojitvi,	mnoge	odgovorijo,	da	
bodo	prostovoljke.	To	je	ena	od	najbolj	dragocenih	
aktivnosti,	česar	se	zavedamo	tudi	v	DU	Škofja	Loka.	
Predsednik	našega	društva	Miro	Duić	nikoli	ne	
pozabi	poudariti,	da	so	najbolj	aktivne	prav	članice,	
saj	pomagajo	starejšim	v	okviru	projekta	Starejši	za	
starejše,	skrbijo	za	knjižnico,	organizirajo	razne	pr-
ireditve,	pripravljajo	razstave,	vodijo	različne	de-
lavnice,	se	vključujejo	v	izobraževalne	programe	
Univerze	za	tretje	življenjsko	obdobje	in	skrbijo	
za	informiranje,	katerega	pomemben	del	je	naše	
glasilo	Mi	o	sebi.	Nekaj	članic	je	v	letih	2012	in	2013	
sodelovalo	v	mednarodnem	projektu	Grundtvig
delavnice	po	celi	Evropi.
Seveda	pri	vseh	teh	dejavnostih	pogrešamo	moške,	
ki	se	ne	želijo	izpostavljati,	hkrati	pa	si	ne	želijo	slišati	
opazke,	da	je	uboga	tista	hiša,	kjer	kure	
pojejo,	petelin	pa	molči.
Verjamete,	da	je	babica	mnogim	mladim	lahko	tudi	v	
nadlego,	ker	ne	zna	sama	poiskati	telefonske	
številke,	se	kljub	inštrukcijam	ne	zna	oglasiti	na	
mobilni	telefon,	nerodna	pa	je	tudi	pri	uporabi	
računalnika?	Mladim	je	odveč	obisk	v	domu	starejših	
občanov,	neradi	pa	se	udeležujejo	tudi	nedeljskih	
družinskih	kosil.	Se	vam	zdi,	da	je	to	narobe	svet?	
Kljub	temu	verjemite,	da	si	babice	najmanj	na	svetu	
želijo	biti	komu	v	breme,	še	posebej	ne	svojim	
vnukom.

Naslednja	številka	
izide	16.	9.	2016.



Mi o sebi - april 20164 Mi o sebi - april 2016 5

LETNI ZBOR ČLANOV

SKLEPI ZBORA
Maruša	Mohorič

Letni	zbor	članov	DU	je	potekal	v	petek,	1.	aprila	
2016,	v	Osnovni	šoli	Škofja	Loka	–	Mesto.	Otprli	
so	ga	člani	mešanega	pevskega	zbora	Vrelec	pod	
vodstvom	zborovodkinje	Nade	Krajnčan,	predsed-
nik	Miro	Duić	pa	je	pozdravil	navzoče	in	goste.	Nato	
smo	izvolili	delovno	predsedstvo	pod	vodstvom	
Rudija	Zadnika,	verifikacijsko	komisijo	in	dva	overo-
vatelja	zapisnika	zbora.	Sprejeli	smo	tudi	poslovnik	
zbora,	ki	določa,	da	je	delo	in	glasovanje	na	zboru	
javno.	Po	potrditvi	dnevnega	reda	je	predsednik	
poročal	o	delu	društva	v	letu	2015,	Milica	Habjan	
pa	je	predstavila	finančno	poročilo.	Slišali	smo	tudi	
poročilo	Častnega	razsodišča,	ki	ga	vodi	Rafael	
Kavčič,	in	poročilo	Nadzornega	odbora,	katerega	
je	pripravila	Meri	Bozovičar	in	v	njem	pohvalila	
poslovanje	društva	ter	vodstvo,	ki	je	za	takšno	
poslovanje	zaslužno.

planinci	in	pohodniki	pod	njihovim	vodstvom	
enako	zadovoljni,	kot	so	bili	pod	vodstvom	DU,	in	
zagotovil,	da	se	bodo	tudi	v	prihodnje	trudili	ustreči	
čim	večjemu	številu	članov.
V	nadaljevanju	je	predsednik	DU	predstavil	načrt	
dela	za	leto	2016,	ki	naj	bi	zajemal	vse	aktivnosti	
na	športnem,	prostovoljskem,	izobraževalnem,	
kulturnem,	družabnem	in	izletniškem	področju	za	
zadovoljstvo	članov.	Društvo	naj	bi	hkrati	ohranilo	
in	morda	celo	povečalo	sodelovanje	z	Univerzo	za	
tretje	življenjsko	obdobje,	športno	zvezo,	Rdečim	
križem,	Planinskim	društvom,	Centrom	za	socialno	
delo,	CSSS	Stara	Loka	in	drugimi	organizacijami.
Na	zboru	smo	sprejeli	vsa	poročila	o	delu	v	letu	
2015	ter	načrte	dela	in	finančnega	poslovanja	za	
leto	2016.	Poleg	tega	smo	odločili,	da	članarina	za	
leto	2016	ostaja	nespremenjena	in	pooblastili	

Komisija	je	ugotovila,	da	je	na	zboru	prisotnih	98	
članov,	kar	je	po	pravilniku	dovolj	za	sklepčnost	in	
veljavnost	sklepov.
V	razpravi	o	poročilih	so	sodelovali	tudi	gostje.	
Župan,	mag.	Miha	Ješe	je	pohvalil	delo	društva.	
Podpredsednik	PZDU	za	Gorenjsko	Vlado	Todorović	
je	omenil	trenutno	precej	nezavidljivo	finančno	
situacijo	mnogih	upokojencev	in	na	kratko	pred-
stavil	delovanje	in	načrte	pokrajinske	zveze.	
Predsednik	DU	Žiri	Vojko	Rupnik	je	pozdravil	zbor	
in	izrazil	upanje,	da	bosta	društvi	v	prihodnje	
sodelovali,	podpredsednik	Planinskega	društva	
Škofja	Loka	Jože	Stanonik	pa	je	ugotovil,	da	so	

upravni	odbor	društva,	da	
med	letom	finančni	načrt	
usklajuje	s	pritokom	finančnih	
sredstev.
Predsednik	se	je	vsem	članom	
zahvalil	za	njihov	trud	na	
različnih	področjih	delovanja	
društva,	se	priporočil	za	enako	
delo	v	prihodnje	in	izrazil	
zadovoljstvo	z	izkazano	
podporo	in	zaupanje,	nato	pa	
podelil	pisna	priznanja	
prostovoljcem	in	športnikom	
za	delo	in	uspešno	predstav-
ljanje	društva.
Uradni	del	zbora	se	je	zaključil	
z	nastopom	pevske	skupine	
Mavrica	pod	vodstvom	Saša	

Zagorška,	nato	pa	je	predsednik	udeležence	pova-
bil	na	prijetno	druženje	in	ogled	razstave	izdelkov	
našega	člana	Miloša	Zupanca	iz	Sv.	Duha	ter	
udeleženk	delavnice	izdelave	velikonočnih	
butaric,	ki	so	ustvarjale	pod	vodstvom	Sonje	
Dolinar.

Pozdrav predsednika Mira Duića in delovno predsedstvo zbora članov
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LETNI ZBOR ČLANOV

POROČILO NADZORNEGA ODBORA
Meri	Bozovičar

Nadzorni	odbor	DU	v	sestavi	Marinka	Trojar,	Sonja	
Dolinar	in	predsednica	Meri	Bozovičar	se	je	
sestal	26.	februarja	2016	in	z	računovodkinjo	Milico	

kar	predstavlja	92	odstotkov	načrtovanih	prihod-
kov.	Odhodki	so	dosegli	72.434	€	ali	89	odstotkov	
načrtovanih	odhodkov.	Načrtovan	je	bil	dobiček	v	

Habjan	pregledal	finančno	
poslovanje	za	leto	2015.	
Med	letom	se	je	NO	udeležil	
vseh	sej	Upravnega	odbora	
in	tekoče	spremljal	njegovo	
delovanje.	Članice	smo	vest-
no	in	natančno	pregledale	
gradivo	z	osnovnimi	podatki	
finančnega	poslovanja.	
Poslovanje	društva	se	vodi	v	
skladu	s	Statutom	in	sklepi	
UO.	
Leta	2015	so	doseženi	
prihodki	znašali	75.013	€,	

višini	450	€,	ki	se	je	zavidljivo	zvišal,	
saj	znaša	2.450	€,	kar	moramo	glede	
na	vsesplošne	upokojenske	težave	
pohvaliti.	Sredstva	so	se	uporabljala	
resnično	gospodarno	in	zakonito	ter	v	
skladu	z	nameni	društva.
Iz	bilance	stanja	je	razvidno,	da	se	je	
povečalo	tudi	premoženje	društva,	
natančneje	iz	9.053	€	leta	2014	na	
11.503	€	leta	2015.	
Vsa	dokumentacija	je	pregledno	in	
lepo	urejena.	Nadzorni	odbor	predla-
ga,	da	se	poročilo	o	delu	društva	v	letu	
2015	potrdi.

PODELITEV PRIZNANJ ČLANOM DU ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2015
Nadja	Podgoršek

Kot	vsako	leto	smo	našim	članom	tudi	za	leto	2015	podelili	priznanja	za	uspešno	sodelovanje	v	različnih	
dejavnostih	našega	društva.
Letos so priznanja prejeli Boris Pešelj, Jure Posavec in Peter Zakotnik za delo in rezultate na športnem 
področju, Marinka Trojar za delo v nadzornem odboru društva, Zlata Razpet za predano delo v knjižnici 
in Lojze Čadež za delo v pevski skupini Mavrica.
Vse	prejemnike	sem	vprašala,	kako	se	počutijo	ob	prejemu	priznanja,	kdaj	so	se	začeli	ukvarjati	s	svojo	
dejavnostjo	in	ali	jim	je	priznanje	spodbuda	za	nadaljnje	udejstvovanje.

Boris Pešelj
»Priznanja	sem	seveda	
vesel.	V	društvo	sem	
se	vključil	takoj	po	
upokojitvi	leta	2011	
in	prevzel	vodenje	
teniške	sekcije,	s	ka-
tero	smo	na	gorenjskih	
prvenstvih	dosegli	lepe	
rezultate.	Poleg	tega	
rad	igram	tudi	namizni	

Poroča Meri Bozovičar

tenis	in	badminton,	kegljam,	mečem	prstomet,	
kolesarim	in	hodim	v	hribe.	Prepričan	sem,	da	redno	
gibanje	ne	prinaša	samo	zdravja,	ampak	je	tudi	lepa	
priložnost	za	druženje,	zabavo	in	spoznavanje	novih	
somišljenikov	iz	naše	sredine.«

Jure Posavec
»Priznanje	mi	je	seveda	
v	spodbudo,	da	se	bom	
tudi	v	prihodnje	udej-
stvoval	na	športnih	
področjih,	ki	me	zani-
majo.	V	DU	Škofja	Loka	
sem	se	vključil	leta	
2008	po	odhodu	v	
pokoj.	Poleg	tega	sem	
tudi	trener	in	vodja	

namiznoteniške	sekcije	pri	ŠD	Partizan	Škofja	Loka,	
a	največ	članov	sekcije,	12	moških	in	4	ženske,	je	
prav	iz	DU.	Na	prvenstvih	DU	Gorenjske	smo	že	
dvakrat	osvojili	prehodni	pokal	in	upam,	da	bo	v	
naših	rokah	pristal	tudi	letos.«
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LETNI ZBOR ČLANOV

Zlata Razpet
Ker	Zlata	ni	bila	doseg-
ljiva,	je	nekaj	besed	o	
njej	povedala	kar	Marija	
Draškovič,	njena	men-
torica	v	knjižnici	DU.
»Zlata	je	izjemno	
predana	prostovoljka,	
ki	pomaga	pri	izposoji	
in	urejanju	
knjig	v	knjižnici.	Še	

Peter Zakotnik
»Priznanja	sem	vesel.	
Šport	me	spremlja	
že	vse	življenje.	Že	
kot	najstnik	sem	
oboževal	tek	in	v	tej	
disciplini	uspešno	
nastopal	tudi	v	JNA.	
Ko	sem	bil	
zaposlen	v	Nami,	smo	
po	dolgem	in	počez	

Lojze Čadež
Priznanje	je	prejel	za	
prostovoljno	delo	v	
različnih	dejavnostih	
društva.	Še	posebej	se	
je	izkazal	pri	urejanju	
društvenih	prostorov	v	
starem	skladiču	RK	Škofja	
Loka,	kjer	je	opravil	več	
kot	70	ur	pri	posprav-
ljanju,	čiščenju,	beljenju,	

Marinka Trojar
Marinka	Trojar	je	članica	
DU	od	leta	2005.	Že	
več	kot	osem	let	zelo	
aktivno	sodeluje	v	
nadzornem	odboru	
DU.	Njeno	znanje	na	
področju	vodenja	financ	
je	zelo	dobrodošlo,	saj	
je	vedno	strokovno	in	
premišljeno.

nadaljevanje s prejšnje strani

prekolesarili	celo	Slovenijo.	Pozneje	sem	se	trikrat	
udeležil	triatlona,	ki	vključuje	2	km	plavanja,	40	km	
teka	na	smučeh,	10	km	kolesarjenja,	vzpon	na	goro,	
višjo	od	2000	m,	in	tek	na	24	km.	Udeležil	sem	se	
tudi	kolesarskega	maratona	treh	dežel,	Slovenije	,	
Italije	in	Avstrije.	Ob	odhodu	v	pokoj	me	je	pokojni	
Slavko	Stanonik	navdušil	še	za	balinanje.	Po	njegovi	
smrti	sem	prevzel	vlogo	selektorja	balinarjev	upo-
kojencev,	s	katerimi	se	udeležujemo	balinarskih	
tekmovanj	po	celotni	Gorenjski	in	smo	tudi	dokaj	
uspešni.«

posebej	vsako	poletje	pomaga	pri	organizaciji	in	
pridobivanju	sredstev	s	strani	občine	za	Knjižnico	
pod	krošnjami.	Poleg	tega	pomaga	voditi	poletne	
delavnice	z	otroki.	Letos	je	pripravila	prireditev	

barvanju	stropa	in	tal	ter		popravilu	omar.		Društvu	
je	podaril	oljno	peč	za	prostore,	kjer	je	rusko	
kegljišče.	Od	leta	2012	poje	v	PS	Mavrica,	kjer	nudi	
tudi	pomoč	pri	prevozih	na	pevske	nastope	in	sode-
luje		pri	prireditvah	v	okviru	DU.

Pozdrav	pomladi,	ki	je	pod	pokroviteljstvom	DU	
potekala	22.	marca	2016	v	Sokolskem	domu.	Ker	je	
bila	pred	upokojitvijo	učiteljica	v	osnovni	šoli,	vse	
pretekle	organizacijske	izkušnje	sedaj	s	pridom	upo-
rablja	pri	delu	v	DU	in	U3.«

OBJAVA

Na	upravi	DU	potrebujemo	moškega	prostovoljca,	ki	bi	po	potrebi	uradno,	s	praporom	društva	
zastopal	DU	Škofja	Loka	na	zborovanjih,	svečanostih	in	javnih	prireditvah,	državnih	in	medna-
rodnih	proslavah	in	svečanostih	za	umrlimi	člani.	Potrebovali	bi	ga	ob	priložnostih,	ko	zaradi	
objektivnih	razlogov	naših	ustaljenih	dejavnosti	ne	bi	mogli	opraviti	sami.	Finančna	nagrada	za	
nadomeščanje	mu	pripada	po	sklepu	Upravnega	odbora.
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POGOVOR S PREDSEDNIKOM

POSLOVANJE V LETU 2015
Maruša	Mohorič

Leta	2015,	ki	je	bilo	volilno	leto	tako	v	našem	
društvu	kot	tudi	na	pokrajinski	ravni	in	državni	
ravni,	smo	se	razveselili	dejstva,	da	je	predsednik	
Miro	Duić	sprejel	še	en	mandat	za	vodenje	društva.	
Povedal	je,	da	se	je	tako	odločil,	ker	je	bila	večina	
najožjih	sodelavcev	in	prostovoljcev	na	vseh	
področjih	pripravljena	sodelovati.

storili	vse,	da	se	ta	del	v	največji	možni	meri	v	
društvo	vrne	v	obliki	sredstev	za	različne	projekte.	
Zelo	si	bomo	prizadevali	za	racionalno	porabo	vseh	
sredstev	in	skušali	omejiti	stroške,	na	katere	lahko	
vplivamo,	obenem	pa	skušali	zagotoviti	ustrezno	
podporo	vsem	aktivnostim	na	različnih	področjih	
delovanja	društva.	Pripravili	bomo	letni	piknik	ter	
odhode	na	trgatev,	martinovanje	in	primeren	izlet	
za	prostovoljce,	ki	se	celo	leto	trudijo	na	različnih	

Po	seji	upravnega	odbora	
društva,	kjer	so	se	usklajevala	
gradiva	za	letni	zbor	članstva,	
sem	ga	prosila	za	nekaj	
osnovnih	podatkov	o	članstvu,	
aktivnostih	in	poslovanju	
društva	za	leto	2015.
► Ob	koncu	leta	2015	je	bilo	v	
DU	Škofja	Loka	včlanjenih	2143	
upokojencev,	kar	je	približno	
tretjina	vseh	upokojencev	v	
občini	in	nekaj	manj	kot	v	letu	
2014.	Glede	na	stanje	v	državi	se	
gmotno	stanje	večine	
upokojencev	slabša,	zato	nad	
delnim	upadom	članstva,	izstopom	iz	društva	
in	odpovedim	nekaterih	načrtovanih	dogodkov	
nismo	začudeni.	V	celoti	je	društvo	zelo	uspešno	
na	področju	izletništva,	prostovoljstva,	športa	in	
rekreacije,	kulturnih	dejavnostih,	kot	so	razstave	
v	galeriji	Hodnik,	Marinkina	knjižnica	ter	obiski	in	
organizacija	kulturnih	prireditev,	informiranja	z	
glasilom	Mi	o	sebi	ter	sodelovanja	in	aktivnostih	z	
lokalno	skupnostjo	in	širše.
Kakšni so rezultati poslovanja na finančnem 
področju glede na omenjene težave?
► Rezultati	so	pozitivni.	S	članarino	ter	dotacijami	
iz	proračuna	in	drugih	javnih	institucij	smo	pokrili	
vse	stroške	in	ustvarili	presežek,	pri	čemer	moramo	
upoštevati,	da	se	trudimo	biti	racionalni,	kolikor	je	
le	mogoče.
Člane DU zanimajo načrti za delo v letu 2016. Ali 
so pri tem predvidene kakšne novosti ali 
spremembe?
► Odločili	smo	se,	da	članarino	obdržimo	na	ravni	
iz	leta	2015.	Prijavljali	se	bomo	na	vse	razpise,	na	
katerih	bi	lahko	dobili	vsaj	minimalna	sredstva.	Še	
naprej	bomo	izdajali	glasilo	Mi	o	sebi	in	hvaležni	
bomo	vsem	članom	za	prostovoljne	prispevke	kot	
pomoč	pri	izdajanju.	Še	naprej	bomo	morali	del	
članarine	namenjati	PZDU	in	ZDUS,	vendar	bomo	

področjih.	Program	Starejši	za	starejše	
bomo	podpirali	še	naprej,	če	bo	ZDUS	
zagotovil	financiranje.	Tudi	v	bodoče	
bomo	sodelovali	z	društvom	Univerza	
za	tretje	življenjsko	obdobje,	Športno	
zvezo,	Centrom	za	socialno	delo,	
Rdečim	križem,	PZDU,	ZDUS,	šolami	
in	drugimi	institucijami.	Čaka	nas	kar	
veliko	dela,	vendar	si	želimo	tudi	v	
prihodnje	biti	uspešni.
Glede na vedno slabše gmotno 
stanje upokojencev bi predsedniki 
vseh društev morda morali razmišljati 
o povezovanju in usklajeni akciji, 
mogoče celo peticiji, proti nezako-

nitim dejanjem vlade, saj se pokojnine že več let 
ne usklajujejo in se realno krepko znižujejo. Ali 
takšne aktivnosti morda že potekajo?
► Na	pokrajinski	zvezi	smo	o	tem	že	govorili.	
Predvidene	akcije	še	ni,	vendar	bi	bila	potrebna.	
Mislim,	da	na	upravnem	odboru	ZDUS	skušajo	obli-
kovati	stališča,	več	pa	žal	trenutno	ne	vem.	Lahko	pa	
povem,	da	smo	vsi	ogorčeni	zaradi	nespametnosti	
na	tem	področju.
Kaj počne Miro Duić v času, ko ni predsednik 
društva upokojencev? Morda zavije v Marinkino 
knjižnico po zanimivo knjigo?
► Seveda.	Trenutno	prebiram	najnovejšo	uspešnico	
Ukradena	Slovenija.	Včasih	berem,	ko	se	zjutraj	zbu-
dim	zgodaj,	največkrat	pa	zvečer	po	poročilih	na	tel-
eviziji.	Zaradi	edinstvene	knjižnice	v	naši	državi	sem	
vesel	in	ponosen	ter	hvaležen	vsem	prostovoljkam	
za	njihovo	predano	delo.
Rad se ukvarjaš z vnuki, kaj pa je tisto nekaj več, 
kar te razveseljuje v življenju?
► Vesel	sem,	da	sem	še	kar	zdrav	in	da	je	tako	tudi	
v	moji	družini.	Pri	delu	v	društvu	me	zelo	veseli	
izjemna	zagnanost	predvsem	žensk,	seveda	pa	tudi	
nekaterih	moških.	Naša	perspektiva	pa	bo	odvisna	
od	novih	ljudi,	ki	jih	moramo	začeti	nagovarjati	za	
delo	v	prihodnosti.
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PROSTOVOLJSTVO JE VREDNOTA

OBČINSKA PRIZNANJA ZA PROSTOVOLJNO DELO
Med prejemniki priznanj in zahval občine Škofja Loka za prostovoljno delo v letu 2015 so tudi trije člani 
Društva upokojencev Škofja Loka. V prejšnji številki glasila MI O SEBI smo objavili članek o Rudiju 
Zadniku, v tej številki pa predstavljamo Francko in Pavleta Pokorna ter Borjano Koželj.

AVTIZEM JE PRED VRATI
Sabina	Košir

Borjana Koželj meni, da ne smeš gledati le nase, zato je svojo energijo in čas poleg številnih drugih  
aktivnosti na področju prostovoljstva posvetila Društvu za pomoč odraslim osebam z motnjo 
avtističnega spektra – Aspergerjev sindrom.

Znano je, da ste aktivna prostovoljka na številnih 
področjih. Zakaj ste ustanovili tudi društvo za 
pomoč osebam z motnjo avtističnega spektra?

socializira v družbi?
► Še	vedno	je	vse	odvisno	od	staršev.	Pomembna	
je	zgodnja	in	predvsem	celostna	obravnava.	Pri	

► Moja	prva	ljubezen	je	že	dvanajst	
let	naša	Univerza	za	tretje	življenjsko	
obdobje.	A	življenje	nas	vedno	znova	
preseneča	in	ko	se	srečam	s	težavo,	je	
to	zame	izziv,	ki	ga	sprejmem	in	se	z	
njim	soočim.	Z	avtizmom,	natančneje	
Aspergerjevim	sindromom,	visoko	
funkcionalnim	avtizmom,	sem	se	
srečala	v	lastni	družini.	Ko	sem	
spoznala,	da	sinu	lahko	pomagam	
le,	če	bom	pomagala	tudi	drugim	
odraslim,	ki	se	spopadajo	s	podob-
nimi	težavami,	sem	ustanovila	društvo.	Poiskala	sem	
specialno	pedagoginjo,	ki	je	bila	moja	mentorica,	
in	oblikovala	se	je	skupina	odraslih.	Povezalo	nas	je	
sodelovanje,	druženje	in	skupni	cilji.
Kako ste se vi osebno in vaša družina soočili s 
sinovo diagnozo avtizma?
► Moj	sin	Aljaž	je	bil	vedno	poseben.	To	me	ni	
posebej	skrbelo,	saj	je	bil	bister	in	si	je	vse	zapomnil	
mimogrede.	Ko	pa	je	odraščal,	so	se	začele	kopičiti	
odgovornosti,	katerim	ni	bil	kos.	Šele	po	določenem	
času	smo	prišli	do	diagnoze	Aspergerjevega	sin-
droma	oziroma	visoko	funkcionalnega	avtizma.	
O	tej	motnji	nismo	vedeli	ničesar	in	nikjer	nismo	
mogli	dobiti	pomoči.	Z	odraslimi	s	to	motnjo	se	ni	
ukvarjal	nihče	in	povsod	sem	slišala	odgovor,	da	z	
avtizmom	nimajo	izkušenj.	Na	začetku	je	bilo	zelo	
težko,	vendar	smo	premagali	veliko	ovir.	Sin	sedaj	
živi	samostojno	in	je	vključen	v	skupino	VOX	ALIA,	ki	
deluje	že	peto	leto.	Člani	se	srečujejo	in	svoje	težave	
rešujejo	preko	pogovora,	svoja	spoznanja	pa	objav-
ljajo	v	spletni	reviji.
Ali je usoda otrok z avtizmom odvisna od staršev 
in ali lahko odrasla oseba zaživi samostojno in se 

tem	je	še	zelo	veliko	pomanjklji-
vosti,	nevednosti	in	počasnosti.	
Ko	je	bil	moj	sin	otrok	in	naj-
stnik,	se	pri	nas	o	avtizmu	ni	
vedelo	ničesar	in	zato	tudi	ni	
bilo	nobene	podpore.	Danes	
se	stvari	premikajo	na	bolje	in	
počasi	se	organizira	podpora	
za	otroke.	Vendar	pa	obstaja	še	
veliko	odraslih	brez	vsakršne	
podpore	in	socialne	varnosti.	
Zanje	še	vedno	skrbijo	starši,	

ki	se	sprašujejo,	kako	bo,	ko	njih	ne	bo	več,	starši,	
ki	so	zaradi	teh	skrbi	izgoreli	in	vse	spustili	iz	rok.	
Odrasli	z	avtizmom	lahko	živijo	samostojno,	ven-
dar	potrebujejo	podporo	na	tistih	področjih,	kjer	
so	šibki,	kot	na	primer	pri	vzpostavljanju	socialnih	
stikov,	komunikaciji,	v	šoli,	pri	študiju	ali	v	službi.
Na vašo pobudo je bilo ustanovljeno društvo 
za pomoč odraslim osebam. Ali to pomeni, da 
uradne institucije odraslim osebam ne nudijo 
zadostne podpore?
► Za	odrasle	nikakor	ni	zadovoljivo	poskrbljeno.	
Oseba	ima	poleg	avtizma	lahko	še	druge	blažje	ali	
težje	motnje.	Osebni	zdravniki	o	avtizmu	pogo-
sto	vedo	malo	ali	nič.	Trenutno	pri	nas	ne	obstaja	
nobena	bivalna	skupnost,	kamor	bi	se	te	osebe	
lahko	zatekle	v	primeru	nemoči.	Če	se	jim	življenje	
sesuje,	nimajo	nobenega	svetovalca,	varuha	pravic	
ali	podporne	službe.
Zveza NVO za avtizem Slovenije, katere predsed-
nica ste, ima svoj sedež v Ljubljani. Kako je s 
članstvom na Gorenjskem?
► Naše	društvo	je	dalo	pobudo	za	ustanovitev	
zveze	in	po	manj	kot	letu	dni	delovanja	je	v	zvezo	
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včlanjenih	že	devet	NVO.	Izkazalo	se	je,	da	je	pove-
zovanje	prava	pot.	Uspešni	smo	bili	na	razpisu	
Ministrstva	za	zdravje	in	pričeli	z	izobraževanjem	
spremljevalcev	otrok	v	šoli	in	osebnih	asistentov	
odraslim	osebam.
Na	Gorenjskem	ni	nobenega	društva,	česar	ne	razu-
mem.	Starši	otrok	z	diagnozo	avtizma	se	s	težavami	
soočajo	v	vrtcu	ali	šoli	in	žal	mnogokrat	ne	poiščejo	
pravih	rešitev.	Kaže,	da	gre	pri	avtizmu	za	stigma-
tizacijo	in	pogosto	se	ljudje	bližnjih	s	to	diagnozo	
sramujejo.	Vendar	pa	so	vsi	ljudje	s	posebnimi	
potrebami	del	družbe	in	imajo	pravico	živeti	srečno	
svoje	življenje.	Družba,	ki	je	odgovorna	in	se	seznani	
s	težavami	ter	posebnostmi	posameznika,	mora	tem	
osebam	priznati	vse	pravice.

Ali ste zadovoljni z rezultati dosedanjega dela in 
kakšni so nadaljnji cilji vašega društva?
► Naše	delo	se	ne	bo	nikoli	končalo,	saj	je	pri	nas	
skrb	za	osebe	z	avtizmom	šele	na	začetku.	Naša	
naloga	je	ozaveščanje	javnosti	o	težavah	odraslih	in	
otrok	z	avtizmom	in	njihovih	družin.	Urediti	želimo	
zakonodajo	ter	osebam	s	spektroavtistično	mot-
njo	nuditi	podporo	in	izboljšati	njihovo	življenje.	
V	statutu	zveze	smo	poudarili,	da	je	naš	cilj	doseči	
celostno	obravnavno	avtističnih	oseb	od	rojstva	
do	vključno	tretjega	življenjskega	obdobja	na	vseh	
področjih,	kot	na	primer	zdravje,	šolanje,	socialno	
varstvo,	zaposlovanje	in	skrb	za	urejeno	osebno	
življenje.	Upam,	da	bo	nekoč	to	doseženo.

FRANCKA IN PAVLE POKORN, VSESTRANSKA PROSTOVOLJCA
Maruša	Mohorič

Francka	in	Pavle	Pokorn,	dobitnika	občinskega	
priznanja	za	prostovoljce	za	leto	2015,	živita	v	
prijetni	hiši	v	Podlubniku	in	sta	dolgoletna	člana	
našega	društva.	Večkrat	se	srečamo	na	planinskih	
pohodih	in	rečemo	nekaj	besed,	a	vedno	premalo,	

Kot	zanimivost	naj	dodam,	da	repo	za	te	jedi,	pride-
lata	in	obdelata	na	domačem	vrtu.	Precej	zapleteno,	
če	vprašate	mene.
Zaradi	svoje	skromnosti	nista	bila	navdušena,	ko	
sta	izvedela,	da	bosta	dobila	občinsko	priznanje.	

da	bi	se	zares	
spoznali.	Zaradi	
priznanja,	ki	sta	
ga	prejela,	sem	
dobila	priložnost,	
da	se	z	njima	
pogovorim.	
Pokornova	delata	
kot	prostovoljca	
v	Prosvetnem	
društvu	Sotočje,	
ki	je	aktivno	
na	različnih	
področjih.	
Srečate	ju	lahko	
na	vsakoletnem	
Historialu	v	
Škofji	Loki,	kjer	
za	obiskovalce	
pripravljata	stare	
jedi,	sodelujeta
pa	tudi	pri	
prikazu	izdelovanja	butaric	za	cvetno	nedeljo	na	
Mestnem	trgu.	Pomagala	sta	tudi	pri	organizaciji	
Škofjeloškega	pasijona.	Kadar	društvo	Sotočje	na	Sv.	
Ožboltu	pripravi	Dan	godcev,	pomagata	pri	strežbi.
Na	uprizoritvi	znamenitega	Škofjeloškega	pasijona	
sta	kuhala	postne	jedi,	ki	jih	poznamo	pod	imeni	
aleluja,	loška	smojka,	loška	medla	in	loška	mešanica.	

Menita	namreč,	da	je	še	mnogo	
drugih	ljudi,	ki	se	razdajajo	za	
družbo	in	delajo	kot	prostovoljci.	
Seveda	jima	priznanje	pomeni	
veliko,	še	več	pa	zadovoljstvo	
ljudi	z	njunim	delom,	obenem	pa	
se	zavedata,	da	gre	za	obvezo	za	
delo	v	prihodnje.
Pavle	je	bil	deset	let	član	
župnijskega	sveta	v	Stari	Loki,	
kjer	je	v	okviru	Karitasa	skrbel	za	
obiskovanje	starejših	in	bolnih	
ljudi	na	domu	in	pomoč	oskrbo-
vancem	doma	v	CSSS	v	Stari	Loki,	
seveda	s	pomočjo	žene	Francke.	
Običajno	sta	sodelovala	tudi	
pri	pletenju	vencev	za	okrasitev	
starološke	cerkve	ob	različnih	
svečanih	priložnostih.
Zakonca	Pokorn	sta	aktivna	člana	
Planinskega	društva	in	tudi	več	
let	navdušena	Lubnikarja,	saj	

je	Pavle	dobil	priznanje	za	3000	obiskov	Lubnika,	
Francka	pa	se	je	na	goro	povzpela	več	kot	1000-
krat.	Kot	zanimivost	rada	povesta,	da	sta	slovensko	
planinsko	pot	opravila	dvakrat,	loško	pa	le	enkrat.	
Gore	in	narava,	pohodi	in	sprehodi	ju	navdušujejo	
in	sproščajo,	hkrati	pa	s	tem	skrbita	za	svoje	zdravje	
in	dobro	počutje.

Foto: osebni arhiv
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nadaljevanje s prejšnje strani

Poleg	vsega	naštetega	se	Francka	in	Pavle	ukvarjata	
tudi	z	vrtnarjenjem	in	sadjarstvom.	Ker	ne	marata	
gledati	televizije,	si	večere	popestrita	z	igranjem	
remija,	prav	pa	jima	pride	tudi	kakšna	knjiga.	Spo-
prijela	sta	se	tudi	z	računalnikom.	Od	pohodnikov	
sta	slišala,	kaj	vse	se	na	njem	lahko	vidi	ali	najde,	
zato	sta	se	prijavila	na	tečaj	pri	Društvu	upoko-
jencev.
Pred	leti	sta	hodila	s	planinci	pod	vodstvom	Nežke	
Trampuš,	kasneje	pa	sta	se	pridružila	skupini	pohod-

nikov	pod	vodstvom	Dragice	Gartner.	S	skupino	
rada	hodita,	saj	je	druščina	pestra,	hodijo	pa	po	
krožnih	poteh,	ki	so	vedno	zelo	zanimive.
Francka in Pavle sta zelo prijetna človeka. Že 
več kot petdeset let vse delata in povsod gresta 
skupaj.
V	imenu	članic	in	članov	društva	upokojencev	in	
v	svojem	imenu	vama,	Francka	in	Pavle,	iskreno	
čestitam	za	zasluženo	občinsko	priznanje	in	vama	
želim	tudi	v	prihodnje	veliko	prijetnih	trenutkov	v	
družbi,	kjer	najbolj	uživata.

ČLANE IMAMO TUDI IZVEN ŠKOFJE LOKE

REZKINO ŽIVLJENJE JE KOT NAPET ROMAN
Zlata	Ramovš

Terezija Dušič, za domače in prijatelje Rezka, je ena od tistih upokojenk, katere bogata življenjska 
zgodba, popisana v romanu, bi zagotovo postala odlična knjižna uspešnica. O svojem življenju, v 
katerem je doživela tako zmagovite vzpone kot hude padce ter videla veliko lepega in hudega, mi je 
pripovedovala umirjeno, z mnogimi podrobnostmi, kakor da bi pripovedovala zgodbo koga drugega, 
ne svoje. Ima odličen spomin in vsega se spomni, kot bi se zgodilo včeraj.
	»Tu	imam	vrtiček,	ki	mi	veliko	pomeni,«	mi	je	
razložila,	ko	me	je	vodila	proti	svojemu	stanovanju	
v	varovanem	bloku	na	Planini	pri	Kranju.	Tja	se	je	
preselila	po	upokojitvi,	ko	sama	ni	več	zmogla	
vzdrževati	hiše,	ki	sta	si	jo	s	pokojnim	možem	
zgradila	v	Vižmarjih	pri	Ljubljani.	Kot	upokojenka	
je	želela	živeti	v	Škofji	Loki,	vendar	pa	ni	našla	
primernega	stanovanja,	zato	je	v	Kranju	najela	novo	
stanovanje	v	varovanem	bloku,	kjer	se	zelo	dobro	
počuti.
Rezka	se	je	rodila	na	Ojstrem	vrhu	nad	Železniki,	
zgodnje	otroštvo	in	vojno	pa	preživela	v	stari	
fužinarski	hiši	v	Železnikih,	kamor	se	je	družina	
preselila	že	pred	vojno.	V	Železnikih	je	dokončala	
osnovno	šolo	ter	se	že	kot	osnovnošolka	med	
opazovanjem	sosed,	ki	so	na	punkljih	klekljale	pred	
domačimi	hišami,	navdušila	za	klekljanje.	Tako	je	do	
15.	leta	obiskovala	tudi	klekljarsko	šolo	v	Železnikih.	
Veliko	so	klekljale	tudi	Rezkine	tete	in	njena	mama,	
ki	pa	ob	šestih	otrocih	kasneje	tega	ni	več	zmogla.
Gimnazijo	je	obiskovala	v	Škofji	Loki,	kjer	je	tudi	
stanovala,	kasneje	pa	je	odšla	v	Ljubljano	na	Višjo	
šolo	za	medicinske	sestre.	V	drugem	letniku	višje	
šole	je	začela	prepevati	pri	APZ	Tone	Tomšič,	kar	
pa	je	po	diplomi	žal	morala	prenehati,	saj	je	med	
šolanjem	prejemala	štipendijo	občine	Škofja	Loka	
in	zato	je	morala	prevzeti	delo	v	zdravstvenem	
domu	Gorenja	vas.	Eno	leto	je	delala	kot	patronažna	
sestra	pri	dr.	Vernikovi,	potem	pa	je	pogumno	
23-letnico	pritegnil	razpis	za	delo	v	Alžiriji,	ki	se	je	

tedaj	osamosvojila	izpod	Francije	in	postala	samo-
stojna	država.	Vodenje	ene	od	bivših	francoskih	
bolnišnic	v	mestu	Duera	pri	glavnem	mestu	Alžir	so	
prevzeli	Jugoslovani	in	Rezka,	ki	je	dobro	obvladala	
francoščino,	je	imela	srečo,	da	so	med	prijavljenimi	
medicinskimi	sestrami	izbrali	tudi	njo.
V	Alžiru	je	po	pogodbi	delala	14	mesecev.	V	tem	
času	je	imela	prijetno	romanco	s	čednim	
mladeničem,	domačinom,	s	katerim	sta	bila	sode-
lavca.	Njegovi	starši	so	bili	precej	premožni	in	ko	
je	mladenič	Rezko	pripeljal	domov	na	obisk,	jim	je	
bila	takoj	všeč.	Kot	je	v	Alžiriji	navada,	jo	je	za	svo-
jega	sina	zasnubil	fantov	oče,	vendar	ni	bila	dovolj	
zaljubljena,	da	bi	se	poročila.	Poleg	tega	ji	je	tudi	
potekla	pogodba	za	delo	v	bolnišnici,	zaradi	česar	

Fo
to

: Z
la

ta
 R

am
ov

š



Mi o sebi - april 201610 Mi o sebi - april 2016 11

ČLANE IMAMO TUDI IZVEN ŠKOFJE LOKE

se	je	morala	vrniti	domov,	in	romanca	se	je	tako	
končala.
Po	vrnitvi	se	je	kmalu	zaposlila	na	onkološkem	
inštitutu	in	bila	priča	mnogim	hudim	in	tudi	lepim	
trenutkom.	Ko	je	spoznala	bodočega	moža,	se	
je	poročila	in	z	denarjem,	ki	ga	je	med	delom	v	
Alžiriji	prihranila	kar	nekaj,	naredila	šoferski	izpit	
ter	si	kupila	avto.	Ker	jima	je	zmanjkalo	denarja	za	
skupno	stanovanje,	se	je	po	enem	letu	zakona	še	
drugič	podala	v	tujino.	Tokrat	si	je	izbrala	Švico,	saj	
je	dobro	govorila	tudi	nemško.	Delala	je	na	kirur-
giji	v	bolnišnici	v	Liestalu,	v	kantonu	Baselland,	
med	Baslom	in	Zürichom.	Sprva	sta	s	sodelavko	iz	
Ljubljane	stanovali	na	podstrešju	stare	bolnišnice,	
potem	pa	so	zgradili	dom	za	medicinske	sestre,	kjer	
je	dobila	garsonjero.	Doma	je	mož	začel	zidati	hišo	
in	k	njemu	se	je	z	vlakom	vračala	vsake	3	mesece.	Po	
dveh	letih	in	pol	se	je	pred	porodom	prvega	otroka	
vrnila	k	domačim	v	Železnike,	saj	nova	hiša	še	ni	bila	
ogrevana.	Po	porodniškem	dopustu	se	je	vrnila	na	
onkologijo,	kjer	je	ostala	vse	do	upokojitve	pred	22.	
leti.
Rodila	je	tri	sinove	in	hčerko.	Ko	je	bil	prvorojenec	
star	dve	leti	in	pol,	sta	z	možem	doživela	hudo	
tragedijo.	Sina	je	na	dvorišču	povozil	tovornjak,	s	
katerim	so	dovažali	gradbeni	material	za	sosednjo	
hišo.	Žal	šofer,	ki	je	vozil	vzvratno,	malega	otroka	za	
tovornjakom	ni	videl	in	sin	je	zaradi	poškodb	umrl.
15	let	kasneje	je	po	dolgotrajni	bolezni	umrl	tudi	
Rezkin	mož,	star	komaj	52	let.	Ostala	je	sama	s	tremi	
odraščajočimi,	nepreskrbljenimi	otroki.	Pogrešala	je	
moža,	ko	pa	so	otroci	kot	najstniki	začeli	stopati	po	
svojih	poteh,	so	vsi	skupaj	najbolj	pogrešali	očeta.	
Rezka	se	ni	vdala	in	si	je	z	vsem	svojim	znanjem	
in	močmi	prizadevala,	da	bi	jih	obvarovala	pred	
najstniškimi	zablodami.
Pogrešala	je	tudi	mladostno	petje,	zato	se	je	po	
moževi	smrti	vključila	v	pevski	zbor	MePZ	dr.	
Bogdan	Derč	v	Ljubljani,	kjer	je	celih	28	let,	vse	do	
pred	kratkim,	pela	sopran.	Ker	so	jo	večerne	vožnje	
v	Ljubljano	vedno	bolj	utrujale,	je	letos	začela	peti	
pri	MePZ	Peter	Lipar	v	Kranju,	ki	ga	vodi	zborovod-
kinja	Nada	Krajnčan.
Že	v	času	zaposlitve	je	veliko	hodila	v	planine	in	
plezala	po	gorah,	ki	so	od	nekdaj	njena	ljubezen	in	
droga,	kot	ji	reče	sin.	Hodila	je	s	planinci	in	sama	ter	
v	planine	in	gore	vodila	otroke,	sorodnike	in	sode-
lavce.	Na	Triglav	se	je	povzpela	11-krat.	Še	lani,	ko	je	
bila	stara	75	let,	je	organizirala	pohod	treh	generacij	
na	Triglav	in	tja	odpeljala	sina,	snaho	in	dva	vnuka.	
Lani	je	tudi	še	smučala,	prenehala	je	le	plezati.	

Bila	je	članica	več	planinskih	društev,	zdaj	pa	je	
včlanjena	v	Planinsko	društvo	Škofja	Loka	in	v	hribe	
hodi	z	našimi	upokojenci.
Zase	pravi,	da	je	huda	pohodnica,	saj	še	vedno	
premaguje	dvatisočake.	Okrog	60.	leta	se	je	povz-
pela	na	tri	štiritisočake,	Mont	Blanc,	Jungfrau	in	
Gran	Paradiso.	V	hribe	se	odpravi	vsaj	enkrat	na	
teden.	Za	letos	ponovno	pogumno	načrtuje	vzpone	
na	Grintovec	in	Kalški	greben	ter	še	nekaj	drugih	
dvatisočakov,	če	ne	s	prijatelji,	pa	sama.	S	prijatelji-
co	sta	opravili	tudi	800	km	dolgo	Jakobovo	pot	do	
Compostele	v	Španiji.
Še	vedno	rada	kleklja	in	vleče	jo	v	domače	kraje,	
zato	se	je	na	škofjeloški	Univerzi	za	tretje	življenjsko	
obdobje	pred	petimi	leti	vključila	v	krožek	klek-
ljanja,	kamor	se	zaradi	dobre	družbe	zelo	rada	
vozi	enkrat	na	teden.	Obiskovala	je	tudi	klekljarske	
delavnice	v	Idriji,	kjer	se	je	naučila	novih,	zahtevnih	
tehnik.	Veliko	jo	je	o	klekljanju	naučila	tudi	prijatelji-
ca	iz	Francije,	pri	kateri	je	poleg	vrtenja	klekljev	
izpopolnjevala	svojo	francoščino.	Po	upokojitvi	se	je	
na	Univerzi	za	tretje	življenjsko	obdobje	učila	tudi	
angleščino.
Odraščala	je	v	muzikalični	družini	in	glasbo	ima	
zelo	rada.	Velikokrat	jo	posluša,	najraje	doma,	med	
klekljanjem.	Njena	mama,	ki	je	doživela	skoraj	102	
leti,	je	bila	samouk	na	violini	in	orglicah,	oče	in	
strici	pa	so	pred	vojno	sestavljali	znano	glasbeno	
skupino	Mihovi	godci	z	Ojstrega	vrha.	Imenovali	so	
jih	tudi	predvojni	Avseniki,	saj	so	večkrat	sodelovali	
s	pravimi	Avseniki.	Leta	1999	je	Etnografski	muzej	
iz	Ljubljane	posnel	kaseto	starih	ljudskih	pesmi,	ki	
sta	jih	skupaj	z	mamo	zapeli	ob	spremljavi	njenih	
orglic	in	stričeve	harmonike.	Te	pesmi	so	ji	v	zelo	lep	
spomin.
V	kranjskem	Domu	upokojencev	kot	pevka	in	pro-
stovoljka	v	sklopu	delovne	terapije	vodi	sproščujoče	
petje	z	gojenci	doma,	ki	izredno	radi	zapojejo.	
V	poznih	letih	se	je	seznanila	tudi	z	računalnikom.	
Dela	z	njim	jo	je	učil	njen	sosed	in	prijatelj,	ki	pa	
je	žal	prekmalu	umrl.	Vendar	se	Rezka	nikoli	ne	
vda.	Že	dolgo	je	njena	skrita	želja,	da	bi	pisala	o	
svojem	bogatem	življenju.	Zato	pridno	vadi	delo	z	
računalnikom,	s	čimer	bo	njeno	zapisovanje	svojih	
življenjskih	izkušenj	hitreje	in	enostavneje.
Rezka,	le	pišite	in	ustvarjajte!	V	svojem	življenju	ste	
zmogli	že	veliko	in	ne	dvomim,	da	vam	bo	uspelo	
tudi	to.	Vredno	je,	da	zgodbo	svojega	življenja	
ohranite	v	spominih	svojim	otrokom	in	vnukom,	
mogoče	pa	tudi	nam.
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ŠE ENA ZANIMIVA ŽENSKA ZA ALEJO SLAVNIH NA ČAJU OB PETIH
Marta	Satler

Agata Pavlovec pravi: »Vse se da, če se le hoče. Ni nujno, da se želje uresničijo takrat, ko človek misli, da 
se morajo, ampak se lahko tudi, ko nanje sploh ne pomislimo več.«

Letošnja	srečanja	Čaj	ob	petih	so	namenjena	od-
krivanju	zanimivih	žensk	na	Loškem.	Tako	smo	
v	torek,	16.	februarja	2016,	v	Marinkini	knjižnici	
gostili	akademsko	slikarko	Agato	Pavlovec.	Čeprav	

gotovosti,	skrbi	za	hčerkino	zdravje	ter	razmišljanja	
o	sebi	in	življenju.	Takrat	se	je	spomnila	zgodb,	
katere	ji	je	pripovedovala	stara	mama,	in	izobliko-
vala	ideje	o	tem,	kaj	hoče	s	svojim	slikarstvom	

DRUŠTVO U3

gre	za	mlado	umetnico	
letnika	1973,	je	nekaj	
posebnega	že	sedaj	in	
gotovo	se	bo	vpisala	
med	pomembne	likovne	
ustvarjalke	Škofje	Loke.	
Njene	slike,	od	katerih	jih	
je	nekaj	žal	samo	za	tisti	
večer	razstavila	v	naši	
galeriji	Hodnik,	so	polne	
osupljivih	barv,	katerih	
nanosi	se	prepletajo	in	
prekrivajo	ter	opazovalca	
povežejo	s	pravljičnim	
svetom,	angeli,	nadna-
ravnimi	bitji	in	vesoljem.	
V	pogovoru	nam	je	
umetnica	povedala,	da	je	že	od	nekdaj	risala	in	
plesala,	uživala	na	razstavah	in	prelistavala	kataloge	
Muzeji	sveta.	Ob	pogledu	na	slike	so	v	njeni	glavi	
zgodbe	oživele	kar	same.	V	osnovni	šoli	je	največ	
razumevanja	dobila	pri	učiteljici	likovnega	pouka	
Milojki	Bozovičar,	ki	je	učence	vzpodbujala	k	ustvar-
janju.	Agata	se	je	kot	predstavnica	šole	udeležila	
Male	Groharjeve	kolonije	v	Smederevski	Palanki	in	
v	avli	šole	imela	prvo	samostojno	razstavo.	V	gim-
naziji	se	je	iskala	in	končno	našla	smisel	v	igranju	
v	gledališki	skupini	ter	tečajih	risanja	in	slikanja,	z	
obiskovanjem	katerih	se	je	pripravljala	na	sprejemni	
izpit	na	Akademiji	za	likovno	umetnost.	Sprejemni	
izpit	je	naredila	šele	tretjič	in	se	od	več	kot	200	pri-
javljenih	kandidatov	uvrstila	med	15	izbranih.	Med	
svojimi	poskusi	je	na	takratni	Pedagoški	akademiji	
študirala	likovno	pedagogiko.	Študij	na	Akademiji	
je	bil	zelo	naporen,	saj	so	predavanja	in	obvezno	
ateljejsko	delo	potekali	od	jutra	do	devetih	zvečer.	
Željo	po	slikanju	je	nosila	v	sebi	že	od	osnovne	šole,	
vendar	so	v	prvem	in	drugem	letniku	bolj	osvajali	
veščine	risanja	in	slikanja	kot	razvijali	lasten	stil.	
Konec	drugega	letnika	je	tri	mesece	prezgodaj	rodi-
la	hčerko.	Sledilo	je	obdobje	pretresov,	strahu	in	ne-

izražati.	Od	diplome	leta	2002	
svoj	stil	slikanja	uveljavlja	na	
številnih	skupinskih	in	samo-
stojnih	razstavah.	Začetki	so	
bili	težki,	vendar	se	je	zaveda-
la,	da	mora	biti	potrpežljiva,	
saj	nič	ne	pride	kar	čez	noč.	
Kot	pravi	sama,	se	da	vse,	
če	se	le	hoče,	in	ni	nujno,	da	
se	želje	uresničijo	takrat,	ko	
človek	misli,	da	se	morajo,	
ampak	se	lahko	tudi,	ko	nanje	
sploh	ne	mislimo	več.	Žal	je	
slovenski	trg	za	umetnine	
premajhen,	zato	je	slikarstvo	
zanjo	predvsem	dejavnost	za	
dušo,	medtem	ko	si	preživetje	

zagotavlja	z	drugim	delom.	Tako	skrbi	za	razstave	
v	Sokolskem	domu,	sodeluje	na	Historialu	in	vodi	
delavnice	za	otroke.	Dela	kot	mentorica	Gledališke	
skupine	Gimnazije	Škofja	Loka	in	sodeluje	tudi	z	
drugimi	gledališkimi	skupinami.	Deluje	tudi	kot	
mentorica	Slikarskega	kluba	Škofja	Loka,	predsed-
nica	Združenja	umetnikov	Škofja	Loka	in	počne	še	
veliko	drugih	stvari.	Kljub	temu	vsako	leto	pripravi	
vsaj	eno	samostojno	razstavo	in	sodeluje	na	skupin-
skih	razstavah	ter	slikarskih	kolonijah.	Slikarstvo	ji	
predstavlja	nekaj	svetega,	zato	ne	razmišlja,	kaj	bi	
naredila,	da	bi	bile	njene	slike	bolj	všečne	in	bi	jih	
lahko	prodala	več.	Odločila	se	je,	da	sledi	svojim	
hotenjem	in	veseli	jo,	da	so	kritike	njenih	del	dobre	
in	da	se	tudi	likovno	manj	izobraženi	ljudje	na	njene	
slike	odzivajo	pozitivno.	Obožuje	veliki	format,	saj	
takrat	slika	s	celim	telesom	in	dobesedno	vstopi	
v	sliko.	Seveda	dela	tudi	manjše	slike,	»format	za	
v	dnevno	sobo«,	kot	jim	pravi,	in	tudi	miniature.	
Uporablja	različne	podlage,	zadnje	čase	tudi	od-
padni	tekstil.	Pomembno	se	ji	zdi,	da	je	popolnoma	
iskrena	do	sebe	in	tega,	kar	občuti	in	hoče	izraziti,	
saj	slika	le	tako	izžareva	energijo.
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OBRAČUN ZA LETO 2015
Borjana	Koželj

V naši U3 bomo leta delovanja vedno šteli dvojno. Obstajamo namreč že dvanajst let, od tega 
smo deset uspešnih let delovali v okviru DU, letos pa bo že dve leti, odkar smo se uspešno 
podali na samostojno pot.

Leta	sicer	štejemo	po	šolsko,	vendar	se	bomo	za	
spomladansko	poročilo	osredotočili	na	lansko	kole-
darsko	leto.
Za	uspešno	delo	naše	univerze	so	pomembni	
prostori	in	mentorji.
Za	prvo	se	moramo	zahvaliti	Društvu	upokojencev,	
ki	nam	jih	zagotavlja	največ.	To	sožitje	in	sodelova-
nje	je	v	zadovoljstvo	obojih.	Na	razumevanje	smo	
naleteli	tudi	pri	Zvezi	združenj	borcev	za	vrednote	
NOB.
Vesela	sem	tudi	odličnih	mentorjev,	od	katerih	so	
nekateri	že	strokovnjaki	za	delo	s	starejšimi,	
medtem	ko	si	mladi	pridno	nabirajo	izkušnje	in	
mnogi	ostajajo	naši	sodelavci.
Temeljna	dejavnost	društva	je	izobraževanje,	saj	
temu	posvečamo	največ	pozornosti.	Lani	so	se	nam	
vse	dejavnosti	lepo	iztekle	razen	izobraževanja	s	
področja	računalništva,	ki	ga	žal	nismo	mogli	izpe-
ljati.	Za	to	težavo	smo	poiskali	razloge	in	za	nasled-
nje	leto	našli	rešitev.
Kot	vedno	je	bilo	tudi	tokrat	najbolje	obiskano	

jezikovno	izobraževanje,	saj	smo	izpeljali	kar	11	
študijskih	krožkov.	Prvič	smo	imeti	tudi	krožek	
španščine.	S	področja	umetnost	smo	imeli	8	
krožkov,	s	področja	zdravja	in	osebnostnega	razvoja	
pa	5	krožkov.	Zelo	dobro	je	bil	obiskan	študijski	
krožek	z	naslovom	Skriti	kotički	Škofje	Loke,	ki	
smo	ga	izvedli	v	sodelovanju	z	Loškim	muzejem	
in	se	je	zaključil	v	tem	koledarskem	letu.	Izvedenih	
je	bilo	6	delavnic.	Do	zaključka	študijskega	
leta	bo	slika	drugačna,	popolna.	K	uspešnosti	
našega	izobraževanja	pripomore	tudi	dejstvo,	
da	so	študijski	krožki	majhne	skupine	s	7	do	10	
udeleženci,	kar	tudi	zagotavlja	njihov	uspeh.
Študijsko	leto	se	še	ni	zaključilo,	zato	ga	s	prete-
klimi	študijskimi	leti	samostojnega	delovanja	lahko	
primerjamo	le	okvirno.
Vpis	v	študijske	krožke	poteka	vse	leto	in	tako	se	je	
do	danes	vpisalo	200	oseb,	od	tega	36	moških	ali	
18	%	vseh	udeležencev.	Nekateri	člani	so	obiskovali	
dva	ali	celo	več	krožkov.	Povprečna	starost	naših	
članov	je	64,7	let.
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nadaljevanje s prejšnje strani

Drugo	področje	delovanja	so	projekti,	od	katerih	sta	
tradicionalna Pozdrav Pomladi	in	Čaj ob petih.
V	lanskem	letu	smo	spomladansko	prireditev	prvič	
naslovili	Pozdrav Pomladi,	saj	je	posvečena	pom-
ladi,	prazniku	žensk	in	kulturnemu	prazniku.

delom	družbo	spreminjajo	tu	in	sedaj.	Ta	projekt	
nadaljujemo	v	letu	2016.	Tako	nas	je	letos	že	obiska-
la	akademska	slikarka	Agata	Pavlovec.
Uresničil	se	je	tudi	naš	tretji	projekt	Poletna	šola	
v	naravi.	Pred	začetkom	novega	študijskega	leta	

DRUŠTVO U3

Pripravile	so	jo	naše	članice	prostovoljke	Nadja	
Strajnar,	ki	je	vodja	projekta	in	povezovalka,	ter	
Zlata	Razpet,	Vlasta	Mekiš,	Andreja	Novljan	in	Ela	
Dolinar.	Ker	vedno	delujemo	medgeneracijsko,	smo	
k	sodelovanju	povabili	učence	drugega	razreda	
osnovne	šole	Cvetka	Golarja.		Kot	vedno	sta	nekaj	
lepih	pesmi	zapela	Mešani	pevski	zbor	Vrelec	pod	
vodstvom	dirigentke	Nade	Krajnčan	in	pevska	
skupina	Mavrica.	Zlata	Razpet	se	je	pri	organizaciji	
te	prireditve	izkazala	že	tretjič.	Zahvaliti	se	moram	
županu	Škofje	Loke	mag.	Mihi	Ješetu,	predsedniku	
DU	Miru	Duiću	in	ravnateljici	Osnovne	šole	Cvetka	
Golarja	mag.	Karli	Krajnik	za	njihove	prijazne	besede.	
Za	zaključek	so	prostovoljke	udeležence	povabile	k	
ogledu	razstave	in	druženju	ob	prigrizku.
Srečanja	Čaj ob petih	smo	leta	2015	posvetili	
Škofjeloškemu	pasijonu.	Srečali	smo	se	z	Alojzom	
Pavlom	Florjančičem,	ki	nam	je	predstavil	prizade-
vanja	za	vpis	pasijona	na	Unescov	seznam	nesnovne	
kulturne	dediščine.	Na	naslednjem	srečanju	smo	
spoznavali	oblačilno	kulturo	in	hrano	v	času	prvih	
procesij.	Od	vseh	srečanj	pa	nam	je	najbolj	ostal	v		
spominu	obisk	Kapucinskega	samostana	in	
knjižnice.
Jeseni	smo	začeli	z	novim	sklopom	srečanj	in	jih	
posvetili	uspešnim	škofjeloškim	ženskam.	Na	čaj	
smo	povabili	znane	in	uspešne	ženske,	ki	so	v	bližnji	
preteklosti	pustile	sledi,	ter	nekatere,	ki	s	svojim	

je	naša	poletna	šola	zaživela	v	
zelenem	okolju	Doma	Pristava	v	
Javorniškem	Rovtu	nad	Jesenicami.	
Pripravljamo	že	program	za	novo	
šolo	v	naravi	in	upamo,	da	se	bo	ta	
projekt	prijel	in	postal	stalnica.
Priložnosti
Občina	Škofja	Loka	je	razpisala	
sredstva	za	izobraževanje	odraslih.	
Na	tem	razpisu	imamo	možnost	
pridobiti	nekaj	novih	sredstev,	ki	
jih	bomo	namenili	promociji	
našega	delovanja	v	obliki	
brezplačnih	promocijskih	krožkov	
in	delavnic,	pri	čemer	bo	poudarek	
predvsem	na	informacijski	tehno-
logij.	Upamo,	da	se	bo	zaradi	tega	

povečal	vpis	v	naše	krožke	v	prihodnjem	študijskem	
letu.
Poleg	tega	smo	dobili	sredstva	za	zaposlitev	delavca	
iz	javnih	del,	s	čimer	bomo	lahko	našim	članom	in	
podpornim	članom	nudili	več	podpore,	saj	nam	bo	
naša	nova		sodelavka	veliko	pomagala	pri	sprotnem	
delu.

HVALA ZA PODARJENE KNJIGE
Vsem,	ki	so	na	prireditvi	Pozdrav	pomladi	
podarili	otroške	knjige	se	prav	lepo	zahvaljujemo.	
47	otroških	knjig	smo	podarili	terapevtski	skupini	
iz	Sopotnice,	kjer	so	družine	z	otroki.	40	knjig	pa	je	
našlo	dom	v	materinskem	domu	v	Ljubljani.

Skupinski ogled muzejskih zbirk v prenovljeni Narodni galeriji

Udeležencev zeliščne delavnice Pavla Čuka o išiasu je 
bilo tokrat toliko, da je bilo zanje premalo prostora. 
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SREČANJE NA TRNJU
Borjana	Koželj

V četrtek, 24. marca 2016, so bila vrata naše pisarne zaprta, kar se zgodi zelo redko. Kje smo bili?

Zbrali	smo	se	na	zboru	članov	v	Trnju.	Že	lani	smo	
zbor	izpeljali	izven	naših	prostorov	ter	združili	pri-
jetno	s	koristnim	in	obiskali	Kulturni	center	slikarjev	
Šubicev.	Letos	smo	se	odločili	za	ogled	zanimive	
zbirke	Muzeja	Železniki,	pri	čemer	smo	se	seznanili	s	
fužinarstvom	in	načinom	življenja	fužinarjev.	Žal	so	
čipkarsko	zbirko	prenavljali,	zato	si	jo	nameravamo	
ogledali	kdaj	drugič.	Po	zanimivem	spoznavanju	
zgodovine	smo	se	sprehodili	do	gostilne	Trnje,	
kjer	smo	po	dobri	malici	temeljito	pregledali	delo	
in	poslovanje	Društva	U3	v	preteklem	letu.	Nad-
zornemu	in	izvršnemu	odboru	se	zahvaljujem	za	
opravljeno	delo.

Prisotni	smo	bili	s	povzetkom	poročil	zadovoljni,	saj	
smo	bili	ves	čas	vključeni	v	potek	dela.
Poudarili	smo	zavzeto	delo	prostovoljcev,	se	jim	za-
hvalili	in	se	priporočili	za	sodelovanje	tudi	v	nasled-
njem	letu.	Predstavili	smo	uspešnost	dela	študijskih	
krožkov	in	delavnic	ter	izpeljanih	projektov.
Veliko	in	uspešno	sodelujemo	tudi	z	lokalnim	
okoljem.	Na	naših	dogodkih	se	vedno	razveselimo	
županovega	obiska	in	njegove	pohvale	za	oprav-
ljeno	delo.	Za	sodelovanje	se	zahvaljujemo	Društvu	
upokojencev,	Loškemu	muzeju,	Zavodu	O	in	drugim	
društvom.
Vlasta	Mekiš	je	predstavila	finančno	poslovanje.	
Z	zadovoljstvom	smo	ugotovili,	da	smo	poslovali	
smotrno,	za	kar	se	moramo	zahvaliti	skrbnemu	delu	
prostovoljk,	ki	skrbijo	za	račune.	Kot	že	velikokrat	
se	je	tudi	tokrat	izkazalo,	da	vodstvo	U3	svoje	delo	
opravlja	za	zadovoljne	člane	U3,	kar	nam	je	v	veliko	
veselje	in	zadovoljstvo.
Vsem,	ki	so	kakorkoli	vključeni	v	delovanje	naše	
univerze,	želim	srečno	in	zavzeto	leto.	Brez	vas,	člani	

in	podporni	člani,	ne	bi	bilo	uspehov,	ki	dokazujejo	
ustvarjalno	živahnost	tretjega	življenjskega	obdo-
bja.

Društvo U3
Univerza za tretje življenjsko obdobje

Uradne	ure	od	1.	4.	do	15.	6.	2016		
od	ponedeljka	do	petka	

od	10.	do	12.	in	od	14.	do	15.30.	ure,
julija	in	avgusta	vsak	četrtek	od	10.	do	12.	ure

Telefon	v	času	uradnih	ur	064	233	535
E-pošta		loka3univerza@gmail.com
http://3univerza-loka.splet.arnes.si

Tako	kot	je	hitro	rasla	naša	univerza	se	je	tudi	kazala	
potreba	po	človeku,	ki	bo	ves	čas	prisoten	v	pisarni	
za	naše	člane	in	opravljal	vedno	bolj	zahtevno	
administrativno	delo.	Naša	prijava	na	razpis	Zavoda	
za	zaposlovanje	za	zaposlitev	delavca	iz	javnih	del	
je	bila	uspešna	in	predstavljamo	vam	našo	novo	
sodelavko	Jano	Činku.

Nova sodelavka Jana Činku (na sredini) s prosto-
voljkama Jelko Dolinar in Vlasto Mekiš

Zbor članov Društva U3

Z ogleda Muzeja Železniki
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PRIJETNO DRUŽENJE S KNJIGO

MARINKINA KNJIŽNICA
Besedilo	Marija	Draškovič,	fotografija	Zlata	Ramovš

V	naši	knjižnici	nas	vseh	pet	prostovoljk	nadaljuje	
delo.	Pregledujemo	podarjene	knjige	in	tiste,	ki	jih	
še	nimamo,	vnesemo	v	sistem	Cobiss,	pripravimo	za	
izposojo	in	izposojamo	našim	bralcem.	Pripravljamo	
tudi	manjše	razstave	na	mizah	v	galeriji	Hodnik.	Ker	
bo	naslednje	leto	10	let,	odkar	smo	v	inventarno	
knjigo	vpisali	prvo	knjigo,	je	delo	že	utečeno.
Lani	smo	vpisali	695	novih	knjig,	od	katerih	smo	jih	
48	kupili.	Sedaj	imamo	že	6800	enot	in	knjige	sproti	
vnašamo	v	sistem	Cobiss.	Če	želijo	naši	bralci	izve-

druženja	se	že	zelo	veselim.
Poleti	bomo	organizirali	Knjižnico	pod	krošnjami.	
Lani	smo	sodelovali	z	Občino	Škofja	Loka	in	na	
Bralnici,	ki	jo	prirejajo	na	začetku	poletja	na	vrtu	
Sokolskega	doma,	pripravili	branje	del	naših	članic	
Marije	Krajnik	in	Minke	Likar.	Letos	bi	želeli	pred-
staviti	pisateljico	Sonjo	Porle,	ki	nam	bo	prebrala	
odlomke	svojih	potopisov	Črni	angel,	varuh	moj	in	
Barva	sladke	čokolade.	Tej	uvodni	prireditvi	bodo	
sledile	delavnice	tapkanja	s	Piko	Rainer	in	delavnice	

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

pevska	skupina	Mavrica	in	verjamem,	da	bomo	peli	
in	se	veselili.	Naslednji	petek	nas	bo	obiskala	
pisateljica	Majda	Mencinger	iz	Kranja,	ki	nam	bo	
brala	svoja	dela.	Prireditev	bomo	zaključili	s	pogo-
vorom	z	vedeževalko.
V	galeriji	Hodnik	smo	pripravili	manjšo	razstavo	del	
pisatelja	Toneta	Partljiča	in	skladatelja	Iva	Petriča,	ki	
sta	dobila	Prešernovo	nagrado	za	življenjsko	delo.	
Za	veliko	noč	smo	pripravili	razstavo	o	navadah,	
povezanih	s	tem	praznikom.	Kot	vsako	leto	bomo	
tudi	letos	iz	naše	knjižne	zaloge	izbrali	knjige,	
primerne	za	poletne	mesece,	ko	imamo	več	
prostega	časa	za	branje.	Upam,	da	nas	bodo	bralci	
radi	obiskovali	tudi	takrat.

deti,	ali	določeno	
knjigo	imamo,	to	
ugotovijo	tako,	da	
v	sistemu	Cobiss	
pod	specialnimi	
knjižnicami	
poiščejo	našo	
knjižnico	in	v	
iskalnik	vpišejo	
naslov	knjige.	
Lani	smo	vpisali	
27	novih	članov,	
našim	1083	obisko-
valcem	pa	smo	
izposodili	2415	
knjig.	Veseli	smo,	
da	se	je	knjižnica	uveljavila	in	da	obstaja	toliko	do-
brih	ljudi,	ki	so	knjige	pripravljeni	darovati.	Čeprav	
je	izposoja	brezplačna,	dobimo	nekaj	prostovoljnih	
prispevkov.	Že	dve	leti	pa	nam	pomaga	tudi	Občina	
Škofja	Loka.	Lani	smo	tako	dobili	129	evrov,	kar	
smo	porabili	za	potne	stroške	gostov	Knjižnice	pod	
krošnjami	in	nakup	knjig.	Finančno	nam	pomaga	
tudi	Društvo	upokojencev	Škofja	Loka.
Bralna	značka	še	vedno	poteka	in	nekateri	bralci	so	
nam	že	vrnili	izpolnjene	obrazce	o	prebranih	knjigah.	
Veseli	me,	da	prebirajo	knjige	Polone	Škrinjar	in	
da	smo	vsi	z	veseljem	prebrali	dva	romana	Pavline	
Pajk,	ki	doslej	ni	bila	tako	znana.	Hitro	se	bliža	tudi	
konec	aprila,	ko	bomo	bralno	značko	zaključili	in	se	
pogovorili	z	vodilno	avtorico.	Menim,	da	so	takšni	
stiki	za	nas	bralce	neprecenljivi.	Avtorica	stanuje	
v	Zgornji	Lipnici	in	nas	ne	bo	mogla	obiskati,	zato	
bomo	mi	skušali	priti	do	nje.	Potem	bomo	pot	
nadaljevali	do	Bleda,	ki	si	ga	bomo	ogledali	in	se	
povzpeli	na	grad,	kjer	bomo	tekmovalcem	podelili	
priznanja	za	doseženo	bralno	značko.	Prijetnega	

s	prostovoljkami	Unicefa,	
ki	bodo	otrokom,	ki	se	med	
počitnicami	družijo	pri	
Društvu	prijateljev	mladine,	
predstavile	načine,	kako	
doseči	cilj.	V	drugi	polovici	
avgusta	se	bo	Knjižnica	pod	
krošnjami	nadaljevala	z	
branjem	pravljic	otrokom	iz	
Vrtcev	Škofja	Loka.	Ponovno	
nas	bo	obiskal	znani	loški	
igralec	Matjaž	Eržen	in	
ob	tej	priložnosti	vabimo	
babice	in	dedke,	da	na	te	
prireditve	pripeljejo	svoje	
vnuke.	Sodelovala	bo	tudi	

Priložnostna razstava Marinkine knjižnice ob veliki noči
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NASVETI ZA BRANJE
Marija	Draškovič

MIRA DELAVEC: ŠEPET RDEČE ZOFE

V	prejšnji	številki	našega	glasila	smo	spoznali	
slovensko	pisateljico	iz	19.	stoletja	Pavlino	Pajk,	
v	tej	pa	bi	rada	predstavila	prvo	slovensko	

PRIJETNO DRUŽENJE S KNJIGO

pisateljico	Josipino	
Turnograjsko.	Josipina	
Turnograjska	se	je	
rodila	leta	1833	na	

porodu	leta	1854.	V	svojem	kratkem	življenju	
je	napisala	38	povesti	in	tri	pesmi,	obsežna	pa	
so	tudi	njena	pisma	zaročencu	Lovru	Tomanu.	
Njena	dela	v	novejšem	času	še	niso	izšla.	Mira	
Delavec	je	njeno	življenje	in	delo	analizirala	v	
svoji	doktorski	nalogi	ter	o	pisateljici	izdala	dve	
monografiji	in	napisala	biografski	roman	Šepet	
rdeče	zofe.
Šepet	rdeče	zofe	je	posvečen	ljubezni	med	
Josipino	in	Lovrom.	Ljubezenska	zgodba	se	je	
začela	ob	njunem	prvem	srečanju	leta	1850,	
razvijala	pa	ob	nadaljnjem	dopisovanju.	Od	leta	
1850	do	1853	sta	si	izmenjala	1066	pisem,	ki	so	
bila	dolga	od	15	do	35	strani.	Pisma,	ki	poleg	
zgodbe	njune	ljubezni	zelo	nazorno	opisujejo	
raznolike	odtenke	tistega	časa	na	različnih	
področjih,	so	avtorici	nudila	navdih	za	zapis	
te	ljubezenske	zgodbe.	Gre	za	eno	najlepših	
ljubezenskih	zgodb	v	slovenski	zgodovini.	
Roman	se	dogaja	v	Preddvoru	na	gradu	Turn.	V	
zgodbi	spoznamo	Josipinino	družino	in	prija-
telje	ter	njihove	vrednote	in	načela.	Josipino	
in	Lovra	je	družilo	pisanje	in	občudovanje	
prelepe	narave	pod	Storžičem.	Po	poroki	sta	se	
preselila	v	Gradec,	kjer	sta	preživela	najlepše	
obdobje	njunega	življenja.	Čeprav	nista	imela	

otrok,	je	njuno	delovanje	pustilo	globoko	sled	v	zgo-
dovini	našega	naroda.	V	romanu	spoznamo	življenje	
slovenskih	meščanov	in	počasno	uveljavljanje	sloven-
skega	jezika	v	javni	rabi.	Upam,	da	se	bo	našla	založba,	

ki	bo	izdala	pisma	in	katero	od	povesti	
Josipine	Turnograjske.

PRIZNANJE PZDU 
Konec	leta	2015	je	Pokrajinska	zveza	društev	
upokojencev	Gorenjske	našemu	društvu	podelila	
priznanje	za	uspešno	delo	na	področju	kulture.
Priznanje	nam	
je	nagrada	za	
naša	pretekla	
prizadevanja,	
pa	tudi	obveza	
za	najmanj	tako	
uspešno	delo	na	
tem	področju	
tudi	vnaprej.		

gradu	Turn	pri	Preddvoru.			
Za	tisti	čas	je	bila	
nadpovprečno	
izobražena	in	se	
navduševala	nad	idejami	
slovanske	enotnosti.	Že	
zelo	zgodaj	je	začela	pisati	
v	slovenščini.	Pri	20	letih	
se	je	poročila	z	Lovrom	
Tomanom,	ki	je	bil	takrat	
že	priznan	pesnik,	govor-
nik	in	politik.	Umrla	je	po	
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GLASBA

ZBOROVSKA DEJAVNOST DU ŠKOFJA LOKA NA ZAČETKU LETA 2016
Martin	Bizjak

Zadnji	slavnostni	akordi	lanskoletnega	koncerta	
MePZ	Vrelec	ob	njegovi	15.	obletnici	21.	novembra	
so	ravno	dobro	izzveneli	in	že	smo	se	začeli	priprav-
ljati	na	naslednje	nastope.	Na	svečnico,	2.	februarja	
2016,	je	zbor	Vrelec	priredil	že	tradicionalni	koncert	
božičnih	pesmi	v	kapucinski	cerkvi	sv.	Ane	v	Škofji	
Loki.	V	skoraj	polni	cerkvi	se	je	najprej	zaslišala	
Gruberjeva	Sveta	noč,	nato	pa	še	deset	pesmi	z	
božično	temo,	med	njimi	O	nepričakovan	dar,	
Snežinke	bele	zvezdice	in	Božična	pesem,	ter	pesmi	
z	versko	vsebino,	primerno	prazniku,	med	katerimi	
sta	bili	tudi	Molim	te	ponižno	in	Oče	naš,	ki	je	
posvečena	obisku	papeža	Janeza	Pavla	II	v	Sloveniji.	
Poleg	tega	smo	za	nastop	iz	zakladnice	klasične	
zborovske	glasbe	izbrali	tudi	Schweitzerjevo	Sancto	
Mario	in	izvajalsko	dokaj	zahtevno	Mozartovo	Ave	
verum.	Nekaj	pesmi	je	na	klaviaturi	spremljala	
Mateja	Grašič,	ki	se	vedno	prijazno	odzove	na	naše	
povabilo	za	instrumentalno	podporo.	Pri	izvedbi	
koncerta	nas	je	prijazno	podprlo	nekaj	pevcev	
MePZ	Peter	Lipar	iz	Kranja,	ki	so	zapolnili	trenutno	
pevsko	vrzel	v	našem	zboru.	Pesmi	so	kljub	hladu	v	
cerkveni	ladji	poslušalce	očitno	ogrele,	saj	so	pevce	
nagradili	s	spontanimi	aplavzi.	Po	koncertu	smo	se	
v	prostorih	samostana	podprli	s	čajem	in	pecivom,	
ki	so	ga	pripravile	naše	pevke,	za	popestritev	
druženja	po	koncertu	pa	se	je	ob	čaju	znašlo	tudi	
kaj	močnejšega.
Pevci	PS	Mavrica	so	imeli	decembra	polne	roke	dela.	
Tako	so	na	otvoritvi	fotografske	razstave	v	Galeriji	
Hodnik	zapeli	tri	pesmi,	na	povabilo	članov	ZB	v	
CSSS	v	Škofji	Loki	pa	so	s	partizanskimi	pesmimi	
nastopili	tudi	na	njihovem	praznovanju.	Vedno	so	
jim	pritegnili	tudi	poslušalci.	Na	pevski	vaji	v	novih	
prostorih	so	si	privoščili	lepo	in	prijetno	praznova-
nje	ob	zaključku	leta,	januarja	pa	so	se	zbrali	ob	
jaslicah	pri	Grebenarju,	kjer	je	ob	zakurjeni	krušni	
peči	ter	s	kuhanim	vinom	in	domačimi	dobrotami,	
ki	so	jih	priskrbele	pevke,	praznična	in	ljudska	
pesem	izzvenela	še	bolj	prijetno.	Februarja	so	pro-
slavili	90.	rojstni	dan	Francke	Krajnc,	najstarejše	
pevke	pevske	skupine,	ki	biva	v	Domu	Taber	v	
Cerkljah.	Za	njen	rojstni	dan	so	ji	priredili	koncert	in	
ji	tako	omogočili,	da	je	zopet	lahko	zapela	z	zborom.	
Pevci	se	strinjajo,	da	njihov	repertoar	skladb	
ustreza	občinstvu,	ki	so	mu	namenjene,	saj	pesem	
za	zborom	običajno	povzamejo	tudi	poslušalci.
Zbora	Vrelec	in	Mavrica	sta	nastopila	tudi	22.	marca	

2016	na	prireditvi	Univerze	za	tretje	življenjsko	
obdobje	Pozdrav	pomladi	v	Kristalni	dvorani	Sokol-
skega	doma	v	Škofji	Loki.	Pevci	vsakega	od	zborov	
so	izvedli	po	tri	zborovske	priredbe	iz	nabora	popu-
larnih	in	ljudskih	pesmi.
Nadaljnje	vaje	zbora	Vrelca	bodo	namenjene	pripra-
vam	na	spomladanske	nastope	na	vsakoletnih	
pevskih	revijah,	kot	sta	Občinska	revija	odraslih	
pevskih	zborov	v	Škofji	Loki	in	Pokrajinska	revija	
upokojenskih	pevskih	zborov.	Poleg	tega	
pričakujemo	tudi	vabilo	za	nastop	na	koncertu	v	
organizaciji	MePZ	Lubnik	in	še	na	kakšni	drugi	
prireditvi	ali	proslavi.	Osvojiti	moramo	tudi	kar	
nekaj	novih	ljudskih	in	umetnih	zborovskih	skladb,	
kar	pa	zahteva	precej	zavzetega	dela	pevcev	in	naše	
zborovodkinje.	Veseli	nas,	da	so	v	MePZ	Vrelec	začeli	
prihajati	nove	pevke	in	pevci,	ki	si	petja	resnično	
želijo.

Koncert MePZ Vrelec v Kapucinski cerkvi
Foto: Štefka Krmelj

PS Mavrica ob obisku bivše članice Francke Krajnc 
ob njeni 90 letnici v Domu Taber
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GLASBA

PORTRETI DOBITNIKOV ZLATIH GALLUSOVIH ZNAČK IZ MePZ VRELEC
Besedilo	in	fotografiji	Martin	Bizjak

Že	v	prejšnji	številki	glasila	Mi	o	sebi	je	bilo	poimensko	navedenih	20	dobitnikov	zlatih	in	4	dobitniki	sre-
brnih	Gallusovih	značk	ter	dobitnik	bronaste	Gallusove	značke,	priznanj,	ki	jih	Kulturna	skupnost	Slovenije	
podeljuje	posameznikom	za	dolgoletno	zborovsko	petje.	V	tej	številki	bomo	predstavili	dva	prejemnika	
zlatih	značk,	v	prihodnjih	številkah	pa	še	nekaj	ostalih	pevcev,	ki	so	začeli	peti	že	v	mladosti	in	pojejo	še	
danes.

MINKA BERTONCELJ 
poje	že	spoštljivih	29	
let	in	ima	v	zboru	Vrelec	
najdaljši	pevski	staž.	
Peti	je	začela	v	zboru	
takratne	nižje	gimnazije	
v	Poljanah,	
nadaljevala	na	Srednji	
vzgojiteljski	šoli	v	
Ljubljani,	nato	pa	je	še	
petnajst	let	pela	
v	Ženskem	komornem	
zboru	Vrtca	Škofja	Loka.	
Danes	je	altistka	v	MePZ	
Vrelec.	Minka	je	veselo	
dekle,	ki	poje	s	srcem.	
Pesem	ji	polepša	dan,	rada	pa	se	tudi	
od	srca	nasmeje,	saj	sama	pravi,	da	je	
dan	brez	smeha	izgubljen	dan.
Minka	svojega	časa	ne	namenja	le	
petju.	Vsak	dan	hodi	na	jutranjo	telo-
vadbo	na	prostem	v	bivšo	vojašnico,	
kjer	se	razgiba,	nasmeji	in	skupaj	z	
ostalimi	zapoje	še	njihovo	himno.	
Dvakrat	tedensko	obiskuje	tudi	vode-
no	vadbo	joge	in	pilatesa.	Poleg	tega	
dvakrat	tedensko	igra	namizni	tenis	v	
telovadnici	na	Podnu,	kjer	se	najbolj	
zabava	med	igro	dvojic.	Tam	se	druži	
s	prijatelji	in	se	z	njimi	mnogokrat	
veliko	nasmeje.	V	športu	je	dosegla	že	
pomembne	rezultate	in	dobila	veliko	
priznanj.
S	svojim	vedrim	značajem	in	smehom	
na	vaje	zbora	prinaša	sonce	in	veselje	
ter	s	svojo	prisotnostjo	polepša	dan	
ostalim	pevcem.

    JAKA NOTAR	ima	za	seboj	že	kar	23	
let	zborovske	pevske	kilometrine.	Kot	notar	(Omen	est	nomen.)	je	
zadolžen	za	kronologijo	dejavnosti	MePZ	Vrelec,	saj	je	član	zbora	
že	od	njegove	ustanovitve	leta	2000.	Pred	tem	je	bil	od	leta	1996	
pevec	upokojenskega	moškega	zbora	pri	DU	Škofja	Loka.	Do	
maja	2015	je	pel	tudi	v	cerkvenem	moškem	pevskem	zboru	Polde	
Polenec,	ki	je	takrat	nehal	obstajati.
Jaka	je	začel	peti	v	srednji	tehnični	šoli.	Pevski	zbor	v	okviru	
Tehničnih	šol	v	Ljubljani	je	vodil	prof.	Drago	Korošec,	brat	
znanega	opernega	pevca	Ladka	Korošca,	sicer	pa	profesor	
matematike	in	fizike	na	tehnični	šoli	ter	velik	ljubitelj	petja	in	
prijeten	šaljivec.	V	Jaku	je	vzbudil	veselje	do	petja,	kateremu	je	
neprekinjeno	vdan	od	leta	1996.
Ker	Jako	zanima	tudi	sadjarstvo	in	vrtnarjenje,	poleg	petja	neguje	
tudi	domači	sadovnjak.	Rad	gre	v	naravo	ter	hodi	na	izlete	in	v	
planine.	S	pokojno	soprogo,	ki	je	preminula	leta	2014,	sta	prepo-
tovala	dobršen	del	nekdanje	Jugoslavije	in	tudi	Evrope.
Tehnična	šola	na	Jaka	vpliva	še	danes	in	se	odraža	v	njegovem	
veselju	do	naše	tehnične	dediščine.	Kot	lastnik	lepo	ohranjenega	
in	negovanega	VW	hrošča	je	tudi	član	kluba	starodobnih	avtomo-
bilov	Volkswagen.
V	zboru	Vrelec	je	nepogrešljivi	basist	in	natančen	kronist,	ki	hrani	
natančen	arhiv		nabora	vseh	pesmi,	ki	smo	jih	kadarkoli	peli	na	
koncertih	zbora	od	začetka	njegovega	obstoja.
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SPREHOD PO NAŠIH RAZSTAVAH

SPREHOD PO NAŠIH RAZSTAVAH
Zlata	Ramovš

Veseli smo, da je prvo letošnjo razstavo 16. februarja v naši galeriji Hodnik odprla akademska slikarka 
Agata Pavlovec, gostja Čaja ob petih.  

V	spremljevalni	razstavi	nam	je	ob	tem	srečanju	
predstavila	svoja	likovna	dela	v	dveh	tehnikah,	akri-
lu	na	platnu	in	v	kolažu,	pri	katerem	uporabi	dele	
starih	slik.	Kolaž	z	nenapetimi	platni	ji	je	blizu,	saj	
se	v	njem	poigrava	že	s	samo	slikarsko	podlogo,	ki	
jo	kombinira	na	različne	načine	in	na	novo	poslika.	
Agata	je	uveljavljena	slikarka,	zato	smo	bili	njenega	
obiska	in	razstave,	čeprav	kratkotrajne,	zelo	veseli.
Nekaj	dni	kasneje	smo	v	galeriji	Hodnik	odprli	Peto	
tradicionalno	fotografsko	razstavo	-	Živali.	

življenje	ukvarjata	prav	z	živalmi,	predvsem	z	
žuželkami.	Bojan	že	40	let	raziskuje	in	zbira	hrošče	
ter	ima	največjo	zasebno	zbirko	hroščev	v	Sloveniji.	
Mira	nam	je	pripravila	zanimivo	in	nazorno	preda-
vanje	o	žuželkah.	Žuželke	so	največja	skupina	živali	

Izmed	fotografij,	ki	ste	jih	poslali	na	razpis,	je	bilo	
kar	težko	izbrati	po	štiri	najboljše	vsakega	od	14	pri-
javljencev	za	razstavo.	Ob	odprtju	smo	tudi	tokrat	
vse	sprejete	fotografije	predvajali	na	filmskem	
platnu,	kjer	smo	lahko	občudovali	zelo	pester	izbor	
živali,	tudi	iz	drugih	kontinentov.
Še	bolj	pa	sta	nas	v	spremljevalnem	programu	
pritegnila	naša	dobra	znanca,	zakonca	in	upokojen-
ca	Kofler.	Povabila	sem	ju,	ker	se	Mira,	profesorica	
biologije,	in	Bojan,	magister	farmacije,	že	vse	

na	zemlji,	vendar	jih	najmanj	poznamo	in	imamo	
pred	večino	popolnoma	nepotreben	strah	ali	odpor,	
saj	jih	je	večina	lepih,	nenevarnih	in	tudi	koristnih.	
Bojan	nam	je	pokazal	delček	svoje	izredno	bogate	
zbirke	hroščev	in	nam	povedal,	kako	je	nastajala.	

Zdaj	šteje	že	okrog	40	000	primerkov,	najdrago-
cenejši	pa	so	tisti	najmanjši,	ki	jih	je	najtežje	videti	
in	najti,	saj	živijo	le	v	jamah	pod	zemljo.	Obiskovalci,	
ki	smo	jih	komaj	sprejeli	v	našo	premajhno	preda-
valnico,	so	bili	nad	predavanjem	in	hrošči	navdušeni	
in	zelo	žal	nam	je,	da	jih	nismo	mogli	razstaviti	za	
dalj	časa.
Mira	je	tudi	ena	od	razstavljavcev	fotografij	živali,	
zato	smo	ob	tej	priložnosti	prebrali	njeno	misel,	ki	jo	
je	zapisala	ob	ogledu	fotografij	vrhunskih	fotografov	

Agata 
Pavlovec 
s svojimi 
likovnimi 
deli na 
nenapetih 
platnih

Fotografska razstava Živali

Mira Kofler, predavanje o žuželkah

Bojan Kofler s svojo razstavo hroščevFo
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na	spletu:
»Prečudovito! Predvsem morske fotografije so 
enkratne. Ob vsem izjemnega spoštovanja vred-
nem znanju in potrpljenju fotografov pa so seve-
da za takšne posnetke nujno potrebni fantastični 
teleobjektivi, makro-objektivi in programi za 
obdelavo fotografij. Mi pa več lepega vidimo kot 
znamo in zmoremo ujeti. A imamo veliko veselja
in to šteje. Smo eko fotografi, brez vseh dodat-
kov.« 
Njene	misli	smo	posvojili	in	se	strinjali,	da	bo	to	tudi	
moto	vseh	naših	fotografskih	razstav.	Z	njim	želimo	
gojiti	veselje	do	fotografije	in	vzpodbujati	starejše,	
da	skušajo	poiskati	in	trajno	ujeti	lepote	okoli	sebe	
za	fizično	in	psihično	zdravje.	Dobre	fotografije	pa	
so	nagrada.
Naslednja	priložnost	za	razstavljanje	je	bila	proslava	
Pozdrav	pomladi,	ki	jo	je	22.	marca	v	Sokolskem	
domu	pripravilo	Društvo	U3.	Vse	članice	odbora	za	

Nama	iz	Škofje	Loke,	za	kar	se	ji	najlepše	zahvalju-
jemo.	Prav	vsi	izdelki	na	priložnostni	razstavi	ob	
Pozdravu	pomladi	so	bili	vredni	občudovanja.
Zadnji	dve	razstavi	smo	odprli	ob	zboru	članov	DU	v	

razstave	pri	DU	smo	tudi	članice	U3	in	z	univerzo	
dobro	sodelujemo.	Sodelovale	smo	tudi	pri	pripravi	
njihove	skupinske	razstave.	Razstavljalo	je	devet	
udeleženk	celoletne	delavnice	izdelovanja	glinenih	
izdelkov	ter	osem	udeleženk	delavnice	vezenja	
v	tehniki	rišelje	z	mentorico	Katarino	Camlek	in	

tudi	zanimive	jaslice,	ki	vsak	konec	leta	krasijo	
njegovo	hišo.
Drugo	razstavo	ob	zboru	članov	je	pripravilo	12	
udeležencev	delavnice	izdelave	velikonočnih	buta-
ric	pod	vodstvom	Jožice	Žnidaršič	in	Sonje	Dolinar,	
ki	so	izdelovali	butarice	po	slovenskem	ljudskem	
izročilu.	Lični	izdelki	in	pestrost	udeležencev	kažejo,	
da	slovenske	butarice	v	Škofji	Loki	zagotovo	ne	
bodo	pozabljene.
Z	vsemi	omenjenimi	razstavami	smo	ponovno	
dobili	dokaz,	kaj	vse	zmore	naša	generacija	v	zlatih	
letih.
Načrt	razstav	imamo	poln	do	konca	leta.	Pripravili	
bomo	razstave	fotografij,	likovnih	in	ročnih	del,	
lesenih	izdelkov	in	nakita.	Razstavili	bomo	tudi	
izdelke,	ki	jih	bodo	ustvarili	udeleženci	delavnic	in	
krožkov	naše	univerze.	Razstavljali	bomo	v	Galeriji	
Hodnik,	Sokolskem	domu,	Centru	slepih	in	slabo-
vidnih,	OŠ	Škofja	Loka-Mesto,	na	skupinski	razstavi	
PZDU	Gorenjske	in	še	kje.
Prepričani	smo,	da	se	bomo	na	naših	razstavah	
srečevali	tudi	v	tem	letu.

animatorko	
Sonjo	Doli-
nar.	Kot	tretja	
razstavljavka	
je	naša	
članica	
Julija	Jenko	
na	izložbenih	
lutkah	
na	ogled	
postavila	
svoj	kom-
plet	vezenih	

Osnovni	šoli	
Škofja	Loka-
Mesto.
Za	prvo	je	Miloš	
Zupanc	iz	Sv.	
Duha	pripeljal	
svoje	makete	
znanih	loških	
zgradb,	zraven	
pa	razstavil	še	
mnogo	rezljanih	
lesenih	izdelkov	
v	pestrih	vzorcih.	
Miloš	je	izdelal	

oblačil	v	slovenskih	vzorcih,	ki	jih	je	za	svojo	mlado	
družino	izvezla	pred	36.	leti.	Izložbene	lutke	nam	je	
za	razstavo	velikodušno	posodila	veleblagovnica	

Razstava glinenih in vezenih izdelkov delavnic U3 ob 
prireditvi v Sokolskem domu

Komplet vezenih oblek Julije Jenko

Miloš Zupanc je ob zboru 
članov razstavil tudi makete

Zadovoljni udeleženci delavnice butaric 
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DOLGO, DOLGO ŽIVLJENJE

VIKTORIJA BERNIK
Julija	Jenko	

Viktorija Kastelic, poročena Bernik, bo letos 20. septembra 2016 praznovala 90 let. Zgodba o njenem 
prihodu iz Zasavja, natančneje iz kraja Dole pri Litiji, v Škofjo Loko, je dolga in nič kaj lepa.

Na	manjši	kmetiji	v	Zagozdu	na	Dolah	pri	Litiji,	kjer	
je	bilo	komaj	dovolj	za	preživetje,	so	živeli	stari	starši	
in	mlada	družina.	Mami	Heleni	in	očetu	Janezu	
Kastelicu	so	se	rodili	trije	sinovi	in	tri	hčere.	Viktorija	
je	bila	peti	otrok.	Viktorijino	mamo	je	oče	pripeljal	

in	mlajšega	sina,	ki	ji	je	rad	nagajal.	Nekega	dne	so	
jo	obtožili,	da	je	ukradla	račun,	in	ker	je	to	trmasto	
zanikala,	jo	je	gospa	udarila.	Viktorija	se	je	uprla	in	
dejala,	da	je	tujci	ne	bodo	tepli.	Ker	je	med	tednom	
bivala	pri	družini,	drugače	pa	v	taborišču,	je	pobrala	

iz	Belorusije.	Ko	se	je	
kot	mlad	fant	reševal	
iz	ujetništva	v	Sibiriji,	
je	na	poti	srečal	mlado	
Heleno.	Oblekel	jo	je	v	
enako	oblačilo,	kot	ga	
je	nosil	on,	da	je	bila	
videti	kot	moški,	in	tako	
sta	se	rešila	in	prišla	v	
Slovenijo.	Mati	je	v	tuji	
okolici	težko	živela.	Po	
poroki	so	se	eden	za	
drugim	začeli	rojevati	
otroci.	Starih	staršev	se	
Viktorija	ne	spominja.	V	
šolo	je	Viktorija	iz	vasice	
Zagozda	z	vaškimi	
otroci	hodila	v	tri	kilo-
metre	oddaljeno	osemletko.	Spominja	se,	da	je	oče	
neko	zimo,	ko	je	zapadlo	veliko	snega,	zapregel	
vola,	mu	privezal	večje	deblo	in	otrokom	delal	gaz,	
da	so	se	iz	vasi	prebili	v	šolo.	Po	šoli	so	otroci	doma	
prijeli	za	vsa	dela	na	njivi	in	v	gozdu,	kar	pa	še	ni	
bilo	najhujše.	Novembra	1941	so	v	vas	prišli	Nemci	
s	tovornjakom	in	družina	je	morala	v	dveh	urah	
zapustiti	kmetijo.	S	sabo	so	lahko	vzeli	toliko,	kolikor	
so	lahko	nesli,	torej	le	najnujnejše.	Očeta,	nosečo	
mater,	dva	brata,	dve	sestri	in	Viktorijo	so	odpeljali	
v	zbirni	center	Rajhenburg	(današnja	Brestanica).	
Starejši	brat	Anton	je	takrat	delal	v	Zagorju	in	se	
tako	rešil	izgnanstva.		3.	decembra	1941	je	družina	s	
transportom	prispela	v	Schwabisch	Hall	in	iz	mesta	
so	morali	peš	v	lager.	Viktorija	je	bila	takrat	stara	15	
let	in	bila	je	zdravo	kmečko	dekle.	Znala	je	nekaj	
nemških	besed,	ker	se	je	na	poti	iz	šole	domov	
vedno	ustavila	pri	sestri,	ki	je	delala	v	nemški	
postojanki	na	Dolah	pri	Litiji.	Znanje	jezika	ji	je	
takrat	prišlo	zelo	prav,	saj	so	vsa	krepka	dekleta	iz	
taborišča	dodelili	nemškim	družinam	za	pomoč.	Pri	
družini,	pri	kateri	je	delala,	so	imeli	hčer	njenih	let	

stvari,	kolikor	jih	je	
imela		in	odšla	na	
železniško	postajo.	
Preden	se	je	lahko	
odpeljala,	so	po	
njo	prišli	policisti.	
Ker	se	je	upirala,	
so	jo	odpeljali	na	
policijsko	postajo,	
jo	pretepli	in	zaprli.	
Po	prihodu	iz	
zapora	je	služila	pri	
drugih	družinah.	
Ko	so	leta	1945	
v	Nemčijo	prišli	
Američani,	so	
družino	osvobodili.	
Viktorija	je	takrat	

delala	v	nemški	oficirski	menzi.	
Julija	1942	se	je	v	ujetništvu	rodil	Viktorijin	brat		
Robert	in	takrat	jih	je	prišel	obiskat	brat	Anton,	ki	
je	ostal	doma.	Antona	so	takrat	videli	zadnjič,	saj	
niso	nikoli	izvedeli,	kam	je	odšel.	Tudi	po	vojni	ni	
nihče	vedel	ničesar	o	njem,	ni	ga	bilo	na	seznamu	
pogrešanih	in	nikoli	ga	niso	našli.	
Družina	se	je	domov	vračala	od	maja,	ko	so	jih	
Američani	osvobodili,	do	avgusta.	Ko	so	prispeli	na	
domačijo,	jih	je	čakala	izropana	in	požgana	hiša.	
Zasilno	so	bivali	v	graščini	v	Zavrhu	pri	Litiji.	Vsak	
dan	zgodaj	zjutraj	so	se	Viktorija,	oče	in	brat	
odpravili	v	gozd	in	do	večera	podirali	drevesa	za	
novi	dom.	Po	hrano	so	s	koši	hodili	peš	v	Trbovlje	ali	
Zagorje.	Ko	so	se	vrnili	nazaj	v	svoj	skromni	dom,	se	
je	Viktorija	želela	osamosvojiti.	Pred	njo	je	starejša	
sestra	preko	znancev	dobila	službo	v	tekstilni	to-
varni	v	Predilnici	v	Škofji	Loki,	medtem	ko	je	stano-
vala	na	Trati	pri	Grobolškovih.	Za	njo	je	27.	aprila	
1947	odšla	še	Viktorija,	ki	je	službo	dobila	v	lesni	
tovarni	LIP	Bled,	kasnejši	Jelovici.	Stanovala	je	poleg	
tovarne	v	tovarniških	prostorih	na	Trati.	Delala	je	na	

 Viktorija Bernik (desno) s hčerko Majdo  
Fo

to
: o

se
bn

i a
rh

iv



Mi o sebi - april 201622 Mi o sebi - april 2016 23

krožni	žagi	in	ker	je	kot	pridna	delavka	delala	po	12	
ur,	je	trikrat	prejela	priznanje	kot	udarnica.	Kmalu	
nato	so	ji	umrli	starši	in	v	Škofjo	Loko	je	prišel	še	
najmlajši	brat	Robert,	kateremu	je	pomagala,	da	se	
je	izučil.	
V	tovarni	je	spoznala	bodočega	moža	Staneta	
Bernika,	s	katerim	sta	se	poročila	leta	1949.	Ker	je	v	
podjetju	manjkalo	ljudi	za	delo	v	pisarnah,	je	
Viktorija	tam	delala	do	rojstva	njunih	otrok,	nato	
pa	ostala	doma.	Z	možem	sta	najprej	stanovala	pri	
njegovih	starših.	Mož	je	poleg	hiše	od	staršev	dobil	
parcelo	in	pričela	sta	graditi	hišo	v	današnjem	
Hafnerjevem	naselju.	Tri	leta	kasneje	se	jima	je	
rodila	hči	Magdalena,	nato	pa	še	sin	Milan,	ki	si	je	
poleg	hiše	sezidal	prizidek,	kjer	živi	z	družino.	
Viktorija	je	članica	Društva	upokojencev	Škofja	
Loka	že	triindvajset	let.	Pravi,	da	je	včasih	zelo	rada	
z	društvom	hodila	na	izlete.	Ker	pa	ji	danes	noge	

tega	ne	dopuščajo	in	jo	pestijo	še	druge	tegobe,	
hodi	okrog	hiše,	kadar	je	lepo	vreme,	prebira	revije	
in	rada	plete,	trenutno	nogavičke.	Poleg	tega	zelo	
rada	prebere	tudi	naše	glasilo,	ker	se	ji	zdi	zelo	lično,	
zanimivo	in	raznoliko.	
Vsak	dan	jo	obišče	hčerka	Majda,	ki	ji	prinese	kosilo
in	ji	pomaga.	Prav	tako	je	do	nje	zelo	pozoren	
Majdin	sin	Gašper.	Poleg	tega	ima	po	sinu	še	dve	
vnukinji,	Bibo	in	Anjo.	Vnukinja	Anja	jo	je	letos	zelo	
razveselila,	ko	je	rodila	pravnuka	Matica.	Zanjo	zelo	
skrbita	tudi	sin	Milan	in	njegova	žena	Breda,	ki	sta	ji	
najbližje.
Viktorija	mi	je	zaupala,	da	bodo	letos	praznovali	
kar	trojni	jubilej,	saj	bo	ona	stara	90	let,	sin	Milan	in	
njegova	žena	Breda	60	let	ter	vnukinja	30	let.
Želimo	vam	še	mnogo	lepih	dni	v	krogu	svojih	
najdražjih.

JANKO RANT, MLADOSTNI DEVETDESETLETNIK
Nevenka	Mandić

Janka Ranta sva obiskali z Martino Eržen, ki mu je v imenu DU voščila za njegov 90. rojstni dan. Takoj mi 
je bilo jasno, da so moje predstave o 90-letnikih popolnoma zgrešene, saj nama je vrata odprl mož, ki 
svoja leta odlično skriva.
Ker	mu	je	Martina	povedala,	da	na	
obisk	pridem	tudi	jaz,	je	imel	za	najin	
pogovor	na	mizi	že	pripravljene	foto-
grafije,	zabeležke	in	svoje	spomine,	
objavljene	v	knjigi.	
Želel	je,	da	najprej	preberem	odlomek	
iz	zbornika	V	tujih	škornjih,	kjer	so	
zbrana	pričevanja	mobilizirancev	v	
nemško	vojsko,	med	katerimi	je	bil	
tudi	sam.	V	odlomku	pripoveduje	o	
naključni	prvi,	čudoviti	in	nepozabni	
ljubezni.	Med	branjem	sem	pomislila,	da	človek	
prve	ljubezni	resnično	nikoli	ne	pozabi.
Janko,	ki	je	doma	iz	Dolenje	vasi,	je	pripovedoval,	
kako	je	leta	1941	odšel	v	uk	za	mizarja,	čeprav	si	je	
vedno	želel	biti	trgovec.	
Ker	je	letnik	1926,	je	julija	1943	dobil	poziv	na	
nabor.	Oče	ga	je	opozoril,	da	je	doma	še	šest	članov	
družine	in	naj	dobro	premisli,	za	kaj	se	bo	odločil,	če	
kasneje	dobi	poziv	za	RAD	(nem.	Reichsarbeitsdienst 
oziroma	nemška	delovna	služba).	Po	naboru	se	ni	
več	vrnil	domov,	saj	so	nabornike	že	naslednji	dan	
odpeljali	v	Nemčijo	in	znašli	so	se	v	pehotni	četi	v	
Ansbachu.
Marca	1944	so	četo	preselili	v	Francijo	v	hribovje	

DOLGO, DOLGO ŽIVLJENJE

nad	mestom	Cannes,	njihova	
naslednja	postaja	pa	je	bil	otok	
Saint	Marguerite.	Na	otoku	je	
Janko	kot	mizar	pomagal	pri	
izdelavi	pogradov	in	urejanju	
prostorov	objekta,	kjer	so	bivali.	
Komandant	mu	je	naročil,	naj	mu	
izdela	lesen	kovček.	Za	nakup	
potrebnega	materiala	in	spotoma	
še	obisk	pri	zobozdravniku	je	
Janko	dobil	dva	dneva	dopusta	in	

nekaj	denarja	ter	odšel	v	Cannes.	Zgodila	se	je	tista	
noč	(katere	ne	pozabiš	nikoli.)
Janko	je	junija	1944	zbolel	in	odpeljali	so	ga	v	
vojaško	bolnišnico	St.	Vallier.	Ko	so	julija	istega	leta	
bolnišnico	selili	v	notranjost	Francije,	so	kolono	
napadli	makijevci,	člani	francoskega	odporniškega	
gibanja,	ki	so	prizanesli	samo	dvema	mladoletniko-
ma,	njemu	in	mlademu	Čehu.
Po	invaziji	južnega	dela	Francije	15.	avgusta	1944	
so	Janko	in	druga	dva	vojna	ujetnika	makijevcev	
pomagali	ameriškim	padalcem.	Takrat	so	lahko	
izbirali,	ali	se	bodo	pridružili	borcem	odpornikom	
ali	odšli	v	ameriško	ujetništvo.	Odločili	so	se	
za	ujetništvo,	ki	ga	je	Janko	preživljal	v	Italiji	v	
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taborišču	pri	Neaplju.	Februarja	1945	so	Američani	
ujetnike	preselili	k	Angležem,	v	taborišče	britanske	
armade	pri	Bariju.	Marca	je	skupina	140	Slovencev,	
starih	18	in	19	let,	ki	so	se	prostovoljno	javili	v	
Jugoslovansko	armado,	prispela	v	pristanišče	Split.	
Sledil	je	hladen	tuš,	saj	so	jih	sprejeli	kot	izdajalce	
domovine.	Priključili	so	jih	disciplinskem	bataljonu	
in	poslali	so	jih	na	Sv.	Katarino	nad	Sušakom.
V	neenakem	boju	je	padla	več	
kot	polovica	borcev.	Tretji	dan	je	
v	neposredni	bližini	Janka	počila	
granata	in	mu	težko	ranila	nogo.	Po	
dvomesečnem	zdravljenju,	ko	se	rana	
še	ni	dobro	zacelila,	je	moral	nazaj	v	
bataljon	v	Šempeter,	kjer	so	ugotovili,	
da	mora	nadaljevati	zdravljenje	in	
tako	je	po	mučnih	peripetijah	prispel	
v	Crikvenico.	Po	mesecu	dni	je	moral	
spet	nazaj	v	disciplinski	bataljon,	
tokrat	v	kasarno	Šempeter	v	Pivko.	
Kot	prostovoljec	-	prekomorec	je	
preživel	kruto	usodo	bojev	v	kazen-
skem	bataljonu.	Iz	njega	je	bil	po	
amnestiji	5.	avgusta	1945	premeščen	
v	enoto	26.	divizije,	v	kateri	je	moral	

nadaljevanje s prejšnje strani
DOLGO, DOLGO ŽIVLJENJE

služiti	v	raznih	mestih	Cone	B	do	3.	oktobra	leta	
1947.
Po	vrnitvi	domov	se	je	za	pol	leta	vrnil	v	šolo	in	
se	nato	zaposlil.	Leta	1950,	po	končani	tehnični	
delovodski	šoli,	je	začel	delati	v	Zalem	Logu.	Pet	
mesecev	je	bil	v	Švici,	nato	pa	je	leta	1959	začel	de-
lati	v	Jelovici	in	Gradisu.	Kot	komercialist	je	prepo-
toval	celotno	bivšo	državo	in	ob	službi	pri	51	letih	
diplomiral	na	prvi	stopnji	Ekonomske	fakultete.	
Upokojil	se	je	leta	1988.	
Je	vdovec	ter	ima	dva	sinova	in	tri	vnuke.	
Po	upokojitvi	se	je	vključil	v	naše	društvo	ter	veliko	
hodil	na	pohode	in	izlete.	Občasno	mu	nagaja	ko-
leno,	trenutno	pa	je	spet	boljše.	Druži	se	z	mlajšim,	
saj	nihče	od	njegovih	vrstnikov	ni	več	živ.	Kadar	je	

včasih	odšel	v	Ljubljano,	je	znanca	srečal	na	vsakem	
koraku,	saj	je	kot	komercialist	spoznal	veliko	ljudi.	
Danes	od	avtobusne	postaje	do	Starega	trga	ne	
sreča	več	nikogar	znanega.
Janko	vstaja	med	7.	in	8.	uro	ter	kupi	Slovenske	
novice	in	ob	sobotah	prilogo.	Prebere	tudi	Gorenj-
ski	glas	in	včasih	Delo.	Velikokrat	odide	na	kavo	
in	prebere	časopis,	nato	pa	je	že	čas	za	kosilo	v	

dijaškem	domu	na	Podnu.	
Pred	kratkim	so	mu	za	tri	leta	podaljšali	vozniško	
dovoljenje.	Enkrat	na	teden	dopoldan	plava	v	ba-
zenu	v	Kranju	in	malo	pogleda	po	trgovinah.	Enkrat	
na	teden	hodi	plesat	v	Kranj	k	Majerju.	Plesati	se	je	
učil	pri	plesnem	mojstru	Jenku	v	Ljubljani.	Hodil	
je	tudi	na	Bled,	po	operaciji	sive	mrene	pa	raje	ne	
gre	več	tako	daleč.	Povedal	je,	da	je	včasih	kot	vojni	
invalid	dvakrat	na	leto	bil	upravičen	do	zdravljenja	
v	toplicah.	Po	osamosvojitvi	mu	je	pripadlo	samo	še	
15	dni,	sedaj	pa	gre	na	lastne	stroške.	V	toplice	gre	v	
Rogaško,	ker	tam	prirejajo	plesne	večere.	

Janko, želim vam še veliko preplavanih kilometrov 
in obilo plesnih užitkov ter upam, da se ponovno 
srečava ob naslednjem jubileju.

Na plesu na Bledu
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OBVESTILA

Če	želite	biti	o	delovanju	Društva	upokojencev	Škofja	Loka,	načrtovanih	akcijah,	obvestilih	in	
podobnem	obveščeni	po	elektronski	pošti,	nam	posredujte	svoj	elektronski	naslov	ali	naslov	svojega	
bližnjega,	ki	vam	te	informacije	lahko	posreduje.	Če	svoj	elektronski	naslov	spremenite,	nas	o	
spremembi	obvestite.	
Ker	je	obveščanje	naših	članov	preko	glasila	Mi	o	sebi	le	občasno,	je	e-pošta	najbolj	prijazen	in	
zanesljiv	ter	najcenejši	način	osebnega	obveščanja	članov.
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ŠPORTNI MOZAIK

DVAJSET LET ORGANIZIRANEGA REKREATIVNEGA PLAVANJA UPOKO-
JENCEV V BAZENU CENTRA SLEPIH IN SLABOVIDNIH V STARI LOKI
Besedili	Julija	Jenko,	fotografija	Zlata	Ramovš

O	plavanju	v	bazenu	CSS	smo	se	pričeli	pogovarjati	
že	leta	1994,	predvsem	tiste	športnice	upokojenke,	
ki	smo	tekmovale	na	delavskih	športnih	igrah.	Tako	
sta	do	leta	1996	občasno	plavali	dve	skupini,	aprila	
tistega	leta	pa	je	društvo	upokojencev	pod	vod-
stvom	Janeza	Liechteneckerja	s	CSS	sklenilo	pogod-
bo	za	uporabo	bazena	za	rekreacijo	trikrat	na	teden.	
Rekreacijsko	plavanje	je	potekalo	od	aprila	do	srede	
junija,	v	vsaki	skupini	pa	je	bilo	od	12	do	15	plavalk.	
Takrat	je	društvo	večkrat	organiziralo	tudi	avtobusni	
prevoz	do	bazena	v	Železnikih,	kamor	je	odhajalo	
približno	20	članic	in	tudi	nekaj	članov.
Leta	1996	se	je	zanimanje	za	plavanje	povečalo	in	
upokojenci	smo	od	oktobra	tistega	leta	do	aprila	
naslednjega	leta	plavali	v	štirih	skupinah.	Kasneje	
se	je	vsako	leto	število	skupin	povečevalo	in	od	
leta	2000	do	danes	se	tovrstne	rekreacije	udeležuje	
že	šest	skupin	plavalk	in	nekaj	plavalcev,	skupaj	
približno	75.
V	društvu	smo	s	plavanjem	pričeli	pod	okriljem	
športnega	referenta	in	tako	sem	od	1994	do	2001	
vodila	vso	evidenco	plavalk.	Na	začetku		sezone	sem	
odšla	k	vsaki	skupini,	jih	pozdravila	in	vprašala,	ali	
so	zadovoljne	in	ali	imajo	kakšne	težave.	Ponovno	
sem	jih	obiskala	vsak	konec	meseca,	ko	sem	pobrala	
prispevke	za	preteklo	uporabo	bazena,	kar	sem	
nato	nakazala	na	blagajno	CSS	in	tako	poravnala	
mesečni	račun.	V	društvu	smo	vsako	leto	po	navodi-
lih	ZDUS	sprejeli	kakšne	spremembe	in	kasneje	sem	
denar,	ki	sem	ga	pobrala	od	plavalk,	morala	prinesti	
v	društveno	blagajno,	nato	pa	ga	je	društvo	nakaza-
lo	CSS.	Zaradi	zapletov	pri	pobiranju	denarja	sem	se		
na	koncu	uprla	in	prekinila	vodenje	plavanja.	V	letih	
od	2001	do	2004	je	plavanje	vodila	tajnica	Olga	
Medič,	ki	je	v	vsaki	skupini	pooblastila	eno	plavalko,	
ki	je	vodila	evidenco,	pobrala	denar	in	ga	nosila	v	
društvo.	Zaradi	tega	so	se	žal	izgubili	osebni	stiki,	
katere	sem	gojila	kar	devet	let.
Po	zamenjavi	vseh	članov	vodstva	društva	je	vode-
nje	plavanja	sedaj	prevzela	računovodkinja	Milica	
Habjan.	Vodja	rekreativnega	plavanja	v	društvu	je	
Martina Eržen,	ki	to	svojo	vlogo	zgledno	opravlja	
in	ima	še	svoje	pomočnice.	Vsaka	skupina	ima	pa	še	
vedno	svojega	vodjo,	ki	odgovarja	za	skupino.
Po	mojih	zapisih,	katere	sem	vodila	od	leta	1996,	
ko	sem	pričela	z	vodenjem	plavanja,	in	glede	na	

današnji	seznam	plavalk	sem	ugotovila,	da	osem	
plavalk,	natančneje	Anica Ziherl,	njena	sestra Milica 
Brelih, Lenčka Mrak, Francka Habjan, Marinka 
Žontar, Dragica Šuštar Janja Eržen in Nežka 
Trampuš,	plava	že	dvajseto	leto.	Verjetno	pa	danes	
plava	še	katera	upokojenka,	ki	se	nam	je	pridružila	
kmalu	zatem.	Ker	je	skupina,	ki	plava	ob	sredah	od	
16.	do	17.	ure,	najštevilčnejša	in	so	v	njej	kar	štiri	
plavalke,	ki	plavajo	že	dvajset	let,	sem	se	odločila,	
da	jo	z	Zlato	Ramovš	obiščeva,	in	Zlata	je	naredila	
nekaj	posnetkov	v	bazenu.	Na	fotografiji	so	Francka 
Habjan, Milica Brelih	in	vodja	skupine	Anica 
Ziherl,	saj	je	tisto	sredo	močno	deževalo	in	Lenčka 
Mrak	se	plavanja	ni	udeležila.	Anico	sem	vprašala,	
kako	sedaj	poteka	vodenje	plavanja	in	plačevanje.	
Pojasnila	mi	je,	da	plavalke	že	ob	koncu	sezone	
aprila	potrdijo,	ali	želijo	s	plavanjem	nadaljevati	

tudi	naslednjo	sezono.	Ko	se	sezona	oktobra	prične,	
vsaka	plavalka	plača	30	€	akontacije	in	s	tem	potrdi	
svojo	nadaljnjo	udeležbo.	Akontacijo	v	višini	30	–	40		
€		vodje	skupin	nato	ponovno	poberejo	januarja.	
Pred	koncem	sezone	naredijo	obračun,	nato	pa	
vodja	skupine	pobere	denar	in	ga	prinese	v	društvo.
Vodja	torkove	skupine,	ki	plava	od	17.	do	18.	ure,		
je	Anica	Onufrija.	V	sredo	plavajo	tri	skupine.	Vodja	
prve	skupine	od	16.	do	17.	ure	je	Anica	Ziherl,	drugo	
skupino	od	17.	do	18.	ure	vodi	Marija	Košir,		skupino	
od	18.	do	19.	ure,ko	se	plavalke	predvsem	rekreirajo		
pa	vodi	Martina	Eržen.	Vodja	četrtkove	skupine,	ki	
plava		od	17.	do	18.	ure	pa	je	Janja	Eržen.
Vsem	plavalkam	in	plavalcem	želimo	še	veliko	
plavalnih	užitkov.

Francka Habjan, Milica Brelih in Anica Ziherl so med 
tistimi upokojenkami, ki plavajo že 20 let

Fo
to

: Z
la

ta
 R

am
ov

š



Mi o sebi - april 201626 Mi o sebi - april 2016 27

ZAKLJUČEK 35. ŠRI IN PREHODNI POKAL V NAŠI TRAJNI LASTI
Ivan	Hafner

Zadnja	disciplina	35.	ŠRI	je	bil	namizni	tenis.
Tekmovanje	je	potekalo	konec	novembra	2015	v	
športni	dvorani	Poden.
Zaradi	premajhne	udeležbe	ženskih	ekip	v	prete-
klih	letih	so	udeleženci	tekmovali	in	prejeli	točke	v	
enotni	kategoriji.
Točke	je	prejelo	osem	od	desetih	ekip	in	naša	prva	
moška,	v	kateri	sta	igrala	Jano	Rant	in	Jure	Posavec,	
je	zasedla	zelo	dobro	četrto	mesto.	Naša	druga	
moška	ekipa	v	sestavi	Peter	Žagar	in	Boris	Pešelj	je	
bila	peta	in	k	skupnemu	rezultatu	tako	prispevala	
nekaj	tolažilnih	točk.
Naša	prva	ženska	ekipa,	v	kateri	sta	tekmovali	
Minka	Bertoncelj	in	naša	nova	pinkponkašica	Nada	

moške	ekipe	zbrale	833	točk.	Ekipa	Zavod	Šole	so	
bile	tesno	za	nami	s	819	točkami,	tretja	pa	je	bila	
ekipa	Domela	s	682	točkami.
Seštevek	vseh	osvojenih	točk	naših	moških	in	
ženskih	ekip	je	znašal	kar	1468	točk,	kar	je	bilo	
dovolj,	da	smo	prepričljivo	osvojili	PREHODNI	
POKAL	za	35.	ŠRI	v	letu	2015.	Ekipa	Domela	na	
drugem	mestu	je	skupaj	zbrala	1091	točk,	ekipa	
Zavod	Šole	na	tretjem	pa	852	točk.
Pohvaliti	moramo	vse	naše	tekmovalce,	še	posebej	
pa	prizadevne	vodje	panog.

Prehodni	pokal	smo	prvič	osvojili	že	leta	2011.	Leto	
kasneje	ga	je	osvojila	ekipa	Domela,	nato	pa	ga	je	

ŠPORTNI MOZAIK

Na	vrhu	so	seveda	najboljši	in	najbolj	vsestranski	
rekreativni	športniki.
Najrekreativka	za	leto	2015	je	postala	Nina	Marenk,	
najrekreativec	pa	Žiga	Maretič,	oba	iz	LTH	Cast-
ing.	Iz	našega	društva	je	bila	najviše	uvrščena	
Francka	Demšar,	ki	je	dosegla	5.-6.	mesto	v	ženski	
konkurenci.
Po	nagovorih	in	podelitvah	nam	je	predsednik	
organizacijskega	odbora	ŠRI	Srečo	Gaber	predstavil	
nekaj	novosti,	ki	naj	bi	igre	še	bolj	poživile.	Sledil	je	
pogovor	in	prijetno	druženje.

Somrak,	je	bila	sedma,	
v	drugi	ekipi,	ki	je	
zasedla	deseto	mesto	
in	prinesla	tolažilnih	
10	točk,	pa	sta	igrali	
Francka	Bonjšak	in	
Irena	Marguč.

SLOVESEN	ZAKLJUČEK	
35.	ŠRI	V	ŽIREH
Zaključek	s	podelitvijo	
pokalov	za	najboljše	
ženske	in	najboljše	
moške	ekipe	ter	z	
razglasitvijo	skup-
nega	zmagovalca	in	
najboljših	posamezni-
kov	v	točkovanju	za	
naj	športnika	35.	ŠRI	je	potekal	3.	marca	2016	v	
okrepčevalnici	Ambasada
v	Žireh.	Tokrat	nas	je	gostila	občina	Žiri	na	čelu	
z	županom	Janezom	Žakljem,	ki	je	bil	glavni	
podeljevalec,	pomagal	pa	mu	je	direktor	ZZŠ	Škofja	
Loka	Igor	Draksler.
Pokal	za	prvo	mesto	med	17	ekipami	v	ženski	
konkurenci	je	premočno	osvojila	ekipa	našega	
društva,	ki	je	zbrala	kar	635	točk.	Druga	je	bila	ekipa	
Domela,	ki	je	zbrala	342	točk,	tretja	pa	ekipa	Zavod	
Šole	s	272	točkami.
Pokal	za	prvo	mesto	med	67	moškimi	ekipami	je	
prav	tako	osvojilo	naše	društvo,	saj	so	naše	številne	

naše	društvo	osvojilo	tri	leta	
zapored,	leta	2013,	2014	in	
2015,	in	tako	smo	ga	prejeli	v	
trajno	last.
To	dokazuje,	da	v	našem	
društvu	uspešno,	množično,	
načrtno	in	kvalitetno	gojimo	
športne	dejavnosti	ter	s	tem	
dvigamo	kvaliteto	življenja	
naših	članov.
V	okviru	ŠRI	poteka	tudi	tek-
movanje	za	najrekreativca	in	
najrekreativko.	V	nekaterih	
panogah	istočasno	poteka	tudi	
posamično	prvenstvo,	kjer	se	
skupni	rezultati	točkujejo,	tek-
movalci	pa	se	razvrščajo	glede	
na	število	doseženih	točk.	

Župan občine Žiri Janez Žakelj in Ivan Hafner
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KEGLJAČI SO NEUMORNI
Ivan	Hafner

Kegljači	so	bili	tudi	v	obdobju	od	konca	2015	leta	in	vso	prvo	četrtino	leta	2016	zelo	aktivni.	Poleg	rednega	
tedenskega	treninga	so	mnogi	med	njimi	tekmovali	na	različnih	občinskih	in	medobčinskih	tekmovanjih.

OBČINSKA KEGLJAŠKA LIGA
V	občinski	ligi	je	tekmovalo	kar	deset	ekip,	od	tega	
devet	moških	in	naša	ženska	ekipa.	Naša	kvalitetna	
ženska	ekipa	je	nastopila	med	moškimi,	ker	se	je	na	
razpis	prijavilo	premalo	ženskih	ekip.
Tekmovanje	je	potekalo	v	devetih	kolih	od	srede	
novembra	2015	do	konca	januarja	2016.
Brez	poraza	je	zmagala	ekipa	LIHA,	v	kateri	kegljajo	
samo	registrirani	igralci.	Takoj	za	njimi	je	odlično	
drugo	mesto	zasedla	naša	prva	ekipa,	ki	je	zbrala	
15	točk	iz	sedmih	zmag	ter	ene	neodločene	in	ene	
izgubljene	tekme.	V	prvi	ekipi	so	kegljali	Franc	
Žontar-Nano,	Peter	Mravlja,	Stane	Voršič,	Tine	Uršič	
in	Ljubo	Podpečan	kot	rezerva.
Naša	ženska	ekipa	se	je	v	moški	konkurenci	odlično	
borila,	saj	je	zasedla	sedmo	mesto	in	pustila	za	
seboj	tri	moške	ekipe.	V	ekipi	so	metale	Smiljana	
Oblak,	Zdenka	Gaber,	Lidija	Podviz,	Majda	Bogataj,	
kot	rezerva	pa	še	Slavka	Plestenjak	in	Marija	Tolar.
V	naši	drugi	moški	ekipi,	ki	je	zasedla	deveto	mesto,	
so	poleg	Romana	Selana	metali	mlajši	kegljači	
Brane	Korenčič,	Matevž		Frlec	in	kot	rezerva	Peter	
Zakotnik,	ki	okreva	po	operaciji.
Vsi	našteti	kegljači	so	z	dobrimi	rezultati	nabrali	kar	
precej	točk	za	naslov	najboljšega	(med)občinskega	
kegljača	sezone	2015-2016.

POKAL LOKA
Tradicionalnih	kegljaških	tekem,	ki	so	potekale	
decembra	2015,	se	je	udeležilo	kar	štirinajst	naših	
članov,	sedem	kegljačic	in	sedem	kegljačev.
V	enotni	kategoriji	21	rekreativnih	kegljačic	iz	vse	
Slovenije	je	Smiljana	Oblak	zasedla	peto,	Zdenka	
Gaber	pa	sedmo	mesto.
V	kategoriji	rekreativnih	kegljačev,	katerih	je	nasto-
pilo	45,	naši	kegljači	niso	bili	zelo	uspešni.	Najboljši	
je	bil	Peter	Mravlja	na	16.	mestu	s	517	podrtimi	
keglji,	nad	500	kegljev	pa	sta	podrla	še	Brane	
Korenčič	na	22.	mestu	in	Ljubo	Podpečan	na	26.	
mestu.

OBČINSKO PRVENSTVO V KEGLJANJU 
POSAMIČNO za leto 2016
Odprto	posamično	prvenstvo	Škofje	Loke	je	poteka-
lo	v	enotni	kategoriji,	saj	so	registrirani	in	rekreativni	

kegljači	in	kegljačice	vseh	starosti	tekmovali	skupaj,	
medtem	ko	so	pred	leti	nastopali	ločeno.	Tako	so	
nastopali	moški	posamezno	in	ženske	posamezno.
V	kategoriji	moških	je	v	predtekmovanju	nastopilo	
kar	39	kegljačev,	med	njimi	deset	iz	našega	društva.	
Občinski	prvak	je	v	finalu,	ki	je	potekalo	28.	febru-
arja	2016	in	v	katerem	je	nastopilo	16	najboljših	
iz	predtekmovanja,	postal	klubski	kegljač	Edo	
Oberstar	z	odličnim	izidom	1124	podrtih	kegljev.	
Nastop	v	finalu	so	si	priborili	tudi	štirje	naši	kegljači.	
Odličen	četrti	je	bil	Vlado	Podviz,	ki	je	podrl	1079	
kegljev,	Roman	Selan	pa	je	s	1060	podrtimi	keglji	
zasedel	lepo	osmo	mesto.	Peter	Mravlja	je	podrl	
1047	kegljev	in	tako	zasedel	dvanajsto	mesto,	Franc	
Žontar	pa	je	bil	štirinajsti	s	1016	podrtimi	keglji.	

ŠPORTNI MOZAIK

Skupaj	je	bil	to	zelo	lep	dosežek.
V	ženski	občinski	konkurenci	je	nastopilo	trinajst	
kegljačic,	med	katerimi	je	bilo	kar	sedem	naših.	
Osem	najboljših	se	je	uvrstilo	v	finalni	del,	ki	je	
potekal	6.	marca	2016	na	kegljišču	Poden.	Občinska	
prvakinja	je	postala	Smiljana	Oblak,	ki	je	z	odličnim	
kegljanjem	v	finalu	prehitela	prvi	dve	iz	predtekmo-
vanja,	saj	je	skupaj	podrla	1036	kegljev.	Zelo	dobro	
peto	mesto	je	zasedla	Lidija	Podviz,	medtem	ko	je	
bila	Majda	Bogataj	šesta,	Zdenka	Gaber	pa	sedma.	
Med	osmimi	najboljšimi	iz	predtekmovanja	so	bile	
tako	kar	štiri	kegljačice	našega	društva.

Najboljši na občinskem prvenstvu, Vlado Podviz, je 
kegljal za našo ekipo proti DU Selška dolina.

Z leve: Franc Žontar, Janko Šmid, Vlado Podviz in 
Ivan Rihtaršič
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OBČINSKO PRVENSTVO DVOJIC
Predtekmovanje	moških	in	ženskih	dvojic	se	je	
zaključilo	že	v	prvi	polovici	marca.	Nastopilo	je	22	
moških	dvojic,	od	tega	štiri	naše,	ter	7	ženskih	dvojic,	
med	njimi	tri	iz	našega	društva.	Tekma	mešanih	
dvojic	ter	finala	moških	in	ženskih	dvojic	bo	aprila	
in	o	njej	bomo	poročali	v	naslednji	številki	našega	
časopisa.

TRADICIONALNI PRIJATELJSKI DVOBOJ 
Z DU SELŠKA DOLINA
Dvoboj,	katerega	gostitelj	je	bilo	naše	društvo	in	
pri	katerem	je	poleg	tekmovanja	pomembnejše	
druženje,	je	potekal	2.	marca	2016	na	kegljišču	

nadaljevanje s prejšnje strani

Poden.
Glede	na	dolgoletni	dogovor	v	ekipi	tekmujejo	štiri	
kegljačice	in	šest	kegljačev.
Po	štirih	dvobojih	kegljačic	je	kazalo,	da	bo	naša	
zmaga	tokrat	lahka,	saj	so	naše	članice	dobile	vse	
štiri	dvoboje.	Vendar	se	je	v	moškem	delu	dvoboja	
vse	obrnilo,	saj	so	gostje	dobili	štiri	dvoboje,	naši	
tekmovalci	pa	le	dva.	V	dvobojih	smo	tako	vendarle	
zmagali	6:4.	Skupni	rezultat	je	bil	4929	:	4889	po-
drtih	kegljev	za	našo	ekipo	in	tako	smo	zmagali	za	
40	kegljev.
Naša	skupna	zmaga	je	bila	tako	z	rezultatom	8:4	
kljub	temu	prepričljiva	in	prehodni	pokal	bo	vsaj	še	
leto	dni	ostal	v	naši	bogati	galeriji.

NOVE, 36. ŠRI ŽE POTEKAJO
Ivan	Hafner

Organizacijski	odbor	ŠRI,	ki	deluje	pod	okriljem	
Športne	zveze	Škofja	Loka,	vključuje	predstavnike	
vseh	štirih	občin	na	Loškem.	Odbor,	katerega	sedaj	
vodi	prizadevni	Srečo	Gaber	iz	Žirov,	se	trudi,	da	bi	
bile	igre	čim	bolj	zanimive	za	čim	širši	krog	občanov	
naših	štirih	občin.
Iz	prospekta	36.	ŠRI	je	razvidno,	da	ponovno	uva-
jajo	tekmovanje	v	plavanju,	kar	je	za	naše	društvo	
ugodno,	saj	smo	do	sedaj	plavalci	imeli	samo	prven-
stvo	PZDU.	Nova	disciplina	je	FRIZBI,	ki	naj	bi	bila	
zanimiva	panoga,	dostopna	za	vse.	Nove	discipline	
so	TREKING	na	Stari	vrh	in	ŠTAFETNE	IGRE.
Na	te	novosti	se	bomo	skušali	pripraviti.
Zdaj,	ob	koncu	prvega	četrtletja	2016,	so	igre	že	v	
polnem	teku,	zato	si	bomo	v	nadaljevanju	pogledali	
rezultate	v	različnih	disciplinah.

Tekmovanje	v	VELESLALOMU	je	potekalo	27.	febru-
arja	2016	na	smučišču	Rudno	v	organizaciji	ŠD	
Buldožerji.
Iz	našega	društva	se	je	tekme	udeležilo	šest	
smučark	in	devet	smučarjev.
Na	ekipnih	tekmah,	ki	štejejo	za	točkovanje	za	ŠRI,	
je	v	moški	konkurenci	nastopilo	devet	dvočlanskih	
ekip,	med	njimi	tudi	štiri	naše.	Ker	se	za	polno	
točkovanje	štejejo	le	rezultati	ene	ekipe	vsakega	
udeleženca,	druge	pa	kot	priznanje	za	udeležbo	
prejmejo	10	tolažilnih	točk,	so	bile	v	ožji	konkurenci	
štiri	ekipe.
Naša	prva	dvojica	v	sestavi	Boris	Vodopivec	in	Tine	
Eržen	je	bila	četrta.	Na	peto,	šesto	in	sedmo	mesto	
so	se	po	vrsti	uvrstile	naše	dvojice	Franc	Guzelj	in	

Janez	Potočnik,	Leon	Tušar	in	Janko	Podrekar	ter	
Viktor	Debeljak	in	Roman	Berčič.
V	ženski	ekipni	konkurenci	je	nastopilo	osem	dvo-
jic,	od	tega	tri	naše.	Po	istem	pravilu	kot	pri	moških	
so	v	ožji	konkurenci	za	točkovanje	sodelovale	štiri	
ekipe.	Naša	prva	ekipa	v	sestavi	Irena	Šubic	in	Nada	
Nastran	je	zasedla	zelo	dobro	tretje	mesto.	V	celotni	
konkurenci	sta	sedmo	in	osmo	mesto	zasedli	Stanka	
Pintar	in	Smiljana	Oblak,	za	njima	pa	sta	bili	Francka	
Tušek	in	Tončka	Dolinar.
V	obeh	konkurencah	smo	prejeli	kar	precej	
tolažilnih	točk,	čeprav	v	konkurenci	mladih	
smučarjev	nismo	osvojili	najvišjih	števil	točk.
Istočasno	je	potekalo	tudi	posamično	prvenstvo	v	
veleslalomu,	kjer	tekmovalci	nastopajo	po	staro-
stnih	kategorijah.
Pri	moških	nad	70	let	sta	nastopila	le	dva	alpska	

ŠPORTNI MOZAIK

Naša ekipa, večina je na sliki, je bila zelo uspešna.
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smučarja	iz	našega	društva	in	tako	je	Franc	Guzelj	
zmagal	pred	Romanom	Berčičem.	Tudi	v	kategoriji	
od	61	do	70	let	je	nastopilo	le	šest	tekmovalcev	
našega	društva.	Zlato	medaljo	je	osvojil	Boris	
Vodopivec,	srebro	si	je	priboril	Tine	Eržen,	bron	pa	
Janez	Potočnik.	V	kategoriji	51	do	60	let	je	med	
štirimi	smučarji	bron	osvojil	naš	najmlajši	po	letih	in	
društvenem	stažu	Leon	Tušar.	V	še	mlajših	kategori-
jah	predstavnikov	nimamo.
Pri	ženskah	je	v	najstarejši	kategoriji	nad	60	let	na-
stopilo	le	vseh	šest	naših	smučark.
Zlato	je	odnesla	Irena	Šubic,	srebro	Nada	Nastran,	
bron	pa	Stanka	Pintar.	Mlajših	predstavnic	v	društvu	
žal	nimamo.
Vsi	naši	smučarji	in	smučarke	so	osvojili	lepo	
število	točk	v	tekmovanju	za	naj	rekreativca	36.	ŠRI.	
Pri	moških	je	11	točk	prejel	Boris	Vodopivec,	pri	
ženskah	pa	12	točk	Irena	Šubic.

pa,	za	katero	sta	tekla	Pio	Lapanja	in	Brane	Korenčič,	
je	bila	šesta;	naša	II.	ekipa	v	sestavi	Boris	Vodopivec	
in	Niko	Mesec	pa	zadnja	osma.	Kljub	temu	so	si	naši	
tekmovalci	priborili	kar	veliko	točk	za	naj	rekrea-
tivca	36.	ŠRI.
V	ženski	konkurenci	sta	nastopili	le	dve	ekipi.	Mlajša	
ekipa	LTH	CASTINGS	je	bila	hitrejša	od	našega	
sicer	odličnega	tekaškega	para	Jožica	Anžel	in	Tina	
Ušeničnik.	Zaradi	premajhnega	števila	sodelujočih	
ekip	se	tekma	ni	točkovala	in	ekipi	sta	prejeli	le	
tolažilne	točke	ter	kar	nekaj	točk	za	tekmovanje	za	
naj	rekreativko.
Vsi	udeleženci	so	prejeli	spominske	medalje.
Tekmovanje	v	PRSTOMETU	I/II	je	potekalo	v	Žireh	6.	
marca	2016.	Tekmovale	so	moške	in	ženske	dvojice	
v	enotni	kategoriji.	V	predtekmovanju	je	dvanajst	
ekip	tekmovalo	v	štirih	skupinah	po	tri	ekipe.

ŠPORTNI MOZAIK

Tekmovanje	v	TEKU	NA	SMUČEH	je	
bilo	ponovno	organizirano	šele	po	treh	
letih,	saj	je	vmes	zaradi	vremenskih	
razmer	odpadalo.
Tekmovanje	je	potekalo	v	soboto,	12.	
marca	2016,	na	Soriški	Planini	v	orga-
nizaciji	istega	prireditelja,	ki	je	pripravil	
tekmovanje	v	veleslalomu.	Med	skupaj	
22	tekmovalci	je	nastopilo	18	tekačev,	
od	tega	pet	iz	našega	društva,	in	le	štiri	
tekačice,	med	katerimi	sta	bili	dve	naši.
V	moški	konkurenci	je	nastopilo	
osem	dvočlanskih	ekip,	od	tega	dve	iz	
našega	društva.	Naši	smučarski	tekači	
so	izvrstni,	vendar	imajo	premalo	tre-
ninga,	zato	so	bili	mlajši	in	bolje	treni-
rani	tekmovalci	v	premoči.	Naša	I.	eki-

V	finalu	so	se	najboljše	ekipe	iz	vsake	
predtekmovalne	skupine	borile	za	naslov	
prvaka,	druge	pa	za	nižja	mesta.
Nastopilo	je	12	mešanih	ekip,	tri	od	teh	
so	bile	ženske	oziroma	mešane,	ki	so	
prav	tako	prejele	nekaj	točk.
Naša	prva	moška	dvojica,	v	kateri	sta	
metala	Vasilij	Kosec	in	naš	novi	tekmova-
lec	Rasto	Kos,	je	bila	četrta	in	prejela	lepo	
število	točk.	Druga	ekipa,	v	kateri	sta	
ploščice	metala	Boris	Pešelj	in	naš	vodja	
prstometa	France	Prezej,	je	zasedla	peto	
mesto	in	prejela	10	tolažilnih	točk.
Osmo	mesto	je	zasedla	naša	mešana	
dvojica	v	sestavi	Vojka	Mihelič	in	Brane	
Korenčič,	deveti	pa	sta	bili	pa	Ivanka	
Prezelj	in	Lea	Ahčin.

Zadovoljni prstometaši v Žireh pozirajo po 1. tekmi.

Naša uspešna tekaška ekipa
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TRADICIONALNO SREČANJE SMUČARJEV UE ŠKOFJA LOKA
Ivan	Hafner

Srečanje	smučarjev	sega	še	v	dobo	nekdanje	
enotne	Občine	Škofja	Loka.
Danes	se	pri	organizaciji	srečanja	izmenjujejo	novo-
nastale	občine.	Tokratno	srečanje	je	priredila	Občina	
Gorenja	vas-Poljane	1.	marca	2016	na	Greblici	na	
Starem	Vrhu.
Zbralo	se	je	44	smučarjev,	od	tega	30	moških	in	14	
žensk.	Naše	društvo	je	zastopalo	10	moških	in	7	
žensk.

V	najstarejši	kategoriji	nad	71	let	je	tekmovalo	osem	
smučarjev,	naš	najboljši	pa	je	bil	z	drugim	mestom	
Franc	Guzelj.	Zelo	dobro	peto	mesto	je	zasedel	naš	
smučarski	vodja	Roman	Berčič,	medtem	ko	je	bil	
Janez	Kavčič	osmi.
Pri	smučarkah	v	najmlajši	kategoriji	do	60	let	nismo	
imeli	tekmovalk.
V	kategoriji	od	61	do	65	let	je	med	štirimi	
smučarkami	zmagala	naša	Irena	Šubic,	Nada	
Nastran	in	Cirila	Tavčar	pa	sta	zasedli	tretje	in	četrto	
mesto.
V	kategoriji	od	66	do	70	let	je	med	štirimi	
smučarkami	kot	vedno	zmagala	Verona	Šmid	iz	DU	
Železniki,	naše	tekmovalke	Francka	Tušek,	Smiljana	
Oblak	in	Tončka	Dolinar	pa	so	zasedle	mesta	za	
njo.	V	najstarejši	kategoriji	nad	71	let	sta	nastopili	
dve	smučarki,	od	katerih	je	zmagala	naša	Ivanka	
Gartner.
Naša	ekipa	je	bila	zelo	uspešna,	saj	smo	pobrali	
polovico	prvih	in	še	nekaj	drugih	mest.	Vendar	pa	
na	tem	srečanju	rezultati	niso	najpomembnejši,	
ampak	je	bolj	pomembno	druženje.	Naši	tekmovalci	
so	posebej	pohvalili	izjemno	okusno	malico.Absolutni	zmagovalec	v	moški	konkurenci	je	bil	naš	

član	Boris	Vodopivec,	zmagovalka	v	ženski	pa	Ida	
Istenič	iz	DU	Žiri.
Tekmovalci	so	se	za	medalje	potegovali	v	štirih	sta-
rostnih	kategorijah.
V	najmlajši	moški	kategoriji	do	60	let	sta	bila	prijav-
ljena	le	dva	tekmovalca.	Iz	našega	društva	je	nasto-
pil	in	zmagal	naš	novi	član	Leon	Tušar.
Kategorija	moških	od	61	do	65	let	je	bila	
najštevilčnejša,	saj	je	nastopilo	kar	11	smučarjev.	
Zmagal	je	naš	odlični	smučar	Boris	Vodopivec,	zelo	
dober	četrti	pa	je	bil	Tine	Eržen.	V	kategoriji	od	66	
do	70	let	je	nastopilo	deset	smučarjev.	Naš	najboljši	
je	bil	Janko	Podrekar	s	šestim	mestom.	Viktor	
Debeljak	je	bil	osmi,	Brane	Korenčič	pa	deseti.

v	konkurenci	tekmovalcev	za	36.	ŠRI		zmagala	in	
osvojila	največje	možno	število	točk.	Alojz	Drnovšek	
in	Slobodan	Milošev	sta	zasedla	zelo	dobro	četrto	
mesto.
Vsi	štirje	tekmovalci	so	prejeli	tudi	lepo	število	točk	
za	naj	rekreativca	35.	ŠRI.	Največ,	kar	17	točk	je	dobil	
Jože	Rupar,	saj	je	bil	po	osvojenih	zmagah	tik	pod	
vrhom.

O	rezultatih	prvenstva	PZDU	v	PIKADU	v	Kamniku	v	
tej	številki	glasila	najbrž	ne	bomo	uspeli	poročati.

ŠAH
Za	točkovanje	v	okviru	36.	ŠRI	je	tokrat	štel	prvi	
turnir	od	osmih,	ki	štejejo	za	POKAL	POLJANSKE	
DOLINE.	Turnir	je	potekal	9.	marca	2016	v	Gorenji	
vasi	v	gostilni	Pr	Sedmic	in	se	štel	tudi	za	Pokal	
Rupnikove	utrdbe.
Na	turnirju	je	tekmovalo	enajst	dvočlanskih	ekip,	
za	točkovanje	za	36.	ŠRI	pa	sedem	dvojic,	od	tega	
dve	naši.	Naša	prva	dvojica,	v	kateri	sta	šahirala	
Jože	Rupar	in	Tase	Ristov,	je	bila	odlična,	saj	sta	

Nada Nastran, Irena Šubic in Cirila Tavčar

Francka Tušek, Verona Šmid in Smiljana Oblak 

Fo
to

: F
ra

nc
ka

 T
uš

ek

Fo
to

: F
ra

nc
ka

 T
uš

ek



Mi o sebi - april 201630 Mi o sebi - april 2016 31

ŠPORTNI MOZAIK
TINA UŠENIČNIK, PREJEMNICA OBČINSKE NAGRADE ZA ŠPORT V LETU 
2015
Ivan	Hafner

V	četrtek,	24.	3.	2016,	je	bila	v	Sokolskem	domu	
slavnostna	razglasitev	najboljših	športnikov	občine	
v	letu	2015.	Naše	društvo	je	za	nagrado	predlagalo	
Tino	Ušeničnik	zaradi	njenega	izjemnega	dosežka	
leta	2015,	saj	je	na	Danskem	postala	svetovna		am-
aterska	prvakinja	v	kolesarstvu	v	kategoriji	65+.
Kljub	nekaterim	pomislekom,	saj	pravilnik	takega	
primera	ni	predvideval,	je	komisija	predlagala,	da	
Tina	Ušeničnik	prejme	POSEBNO	PRIZNANJE	ZA	
REZULTAT	V	LETU	2015.	ŠZ	Škofja	Loka	in	ZZŠ	Škofja	

na	Vršič	je	bila	dvakrat	tretja,	maratona	Franja	pa	
se	je	petkrat	udeležila	ter	dvakrat	zasedlo	prvo	in	
trikrat	drugo	mesto	v	svoji	kategoriji.	Na	svetovnem	
amaterskem	prvenstvu	v	Italiji	leta	2013	je	bila	
odlična	peta.	Največji	uspeh	je	dosegla	leta	2015	na	
Danskem,	ko	je	postala	svetovna	prvakinja	v	ama-
terskem	kolesarjenju	v	kategoriji	65+.
Teče	tudi	male	maratone	in	krajše	razdalje	na	tradi-
cionalnih	tekih	po	vsej	Sloveniji,	kjer	dosega	visoke	
uvrstitve.	V	svojem	Društvu	upokojencev	Škofja	

Loka	sta	podelitev	potrdili.	V	
utemeljitvi	so	zapisali	nasled-
nje:
»Ob	upokojitvi	pred	deset-
letjem	je	Tina	začela	z	redno	
rekreativno	vadbo	in	tekmo-
vanji,	zlasti	v	kolesarjenju	
in	teku.	Nanizala	je	veliko	
izrednih	rezultatov,	za	njen	
izjemen	lanskoletni	dosežek	
pa	ji	danes	podeljujemo	
posebno	priznanje.
Tina	se	udeležuje	kolesarskih	
maratonov.	Na	prireditvi	Juriš	

Loka	nima	konkurence.	
Za	društvo	tekmuje	
tudi	v	plavanju,	teku	
na	smučeh	in	alpskem	
smučanju.	Čestitamo!«
Naš	aktivni	član	Adolf	
Kočar,	ki	strelja	in	meče	
pikado,	je	na	predlog	
Strelske	družine	Škofja	
Loka	na	isti	prireditvi	
prejel	bronasto	plaketo	
za	dolgoletno	delo	in	
uspehe	v	streljanju.Tina Ušeničnik se zahvaljuje za priznanje
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Tudi med najboljšimi občinskimi športniki v letu 2015 so člani DU Škofja Loka - Tina Ušeničnik (spredaj, druga 
z leve) in Adolf Kočan (deveti zadaj z leve) 
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JANEZ PINTAR, PREDSEDNIK PD ŠKOFJA LOKA
Maruša	Mohorič

S	spremembami	pri	organizaciji	planinskih	in	
pohodniških	izletov	smo	se	udeleženci	seznanili	
leta	2015,	ko	sta	v	septembrski	številki	tega	glasila	
razloge	zanje	pojasnila	predsednik	DU	Miro	Duić	
in	podpredsednik	Planinskega	društva	(PD)	Škofja	
Loka	Jože	Stanonik.	O	sodelovanju	med	društvoma	
sem	se	pogovarjala	s	predsednikom	PD	Janezom	

GREMO NA POT

vzdržuje	140	kilometrov	markiranih	planinskih	poti	
ter	dom	na	Lubniku	in	kočo	na	Blegošu.	Organizira-
mo	bolj	in	manj	zahtevne	ture	po	Sloveniji	in	tujini	
glede	na	letni	čas	in	pripravljenosti	udeležencev.	
Ture	so	najbolj	zahtevne	v	jesenskih	mesecih,	saj	so	
člani	takrat	že	v	kar	dobri	kondiciji.	Za	društvo	dela	
precej	prostovoljcev,	med	katerimi	so	vodniki	in	
vodnice	ter	markacisti,	del	društva	pa	je	tudi	odsek	

ŠPORTNI MOZAIK

Janez Pintar, novi predsednik planinskega 
društva Škofja Loka
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V SPOMIN

RAMO HARBAŠ
1953 -2015

Dragi	Ramo,	tam	onkraj	ni	bolečine,	tam	onkraj	tišina	šepeta	nežne	melodije,	
tam	onkraj	boš	našel	sorodne	duše,	ki	so	zapustile	svoje	onemogle	in	stare	
lupine.	Tam	onkraj	boš	srečen	v	večnosti.
Mi,	ki	še	ostajamo	na	tej	strani,	te	bomo	pogrešali	na	naših	skupnih	kolesarskih	
poteh	in	rednih	srečanjih	na	Lubniku.	Pogrešali	bomo	tvoje	otroško	veselje	
ob	osvajanju	dolgih	razdalj	in	neskončnih	klancev,	ki	smo	jih	pod	kolesi	
puščali	za	sabo.	Kljub	bolezni	si	se	nam	z	močno	voljo	čimprej	ozdraveti	

velikokrat	pridružil	na	klepetu	po	končanem	kolesarjenju.
Mnogo	premladega	te	je	bolezen	s	svojimi	grabežljivi	kremplji	iztrgala	iz	objema	družine	in	prijateljev.	Bil	si	
del	našega	prostega	časa	in	našega	vsakdana.	Delili	smo	si	veselje	in	žalost.	Dragi	prijatelj,	v	naših	srcih	boš	
ostal	za	vedno.
Počivaj	v	miru!

Tvoji	kolesarji

Pintarjem,	ki	je	vodenje	društva	
prevzel	spomladi	2015.	Ugotovila	
sva,	da	se	je	s	priključkom	dveh	
novih	skupin	k	PD	to	končalo,	kljub	
temu	pa	imajo	člani	obeh	skupin	
na	vseh	izletih	zagotovljeno	stro-
kovno	vodstvo.
V	pogovoru	je	predsednik	Janez	
Pintar	najprej	predstavil	društvo	in	
njegove	dejavnosti.
»V	PD	Škofja	Loka	je	bilo	leta	2015	
vključenih	808	članov.	Društvo	
financira	izobraževanje	vodnic	
in	vodnikov	ter	prispeva	50	%	
sredstev	za	prevoze	škofjeloških	
osnovnošolcev	planincev	in	njiho-
vih	mentoric.	Vestno	in	strokovno	

za	varstvo	gorske	
narave,	v	okviru	
katerega	dajemo	
velik	poudarek	
ozaveščanju	ljudi,	da	
na	pohodih	ne	moti-
jo	živali	ter	varujejo	
naravo,	ki	nam	je	
posojena	v	vsej	svoji	
lepoti,	in	jo	ohranja-
mo	za	naše	otroke	
in	vnuke.	Začeli	smo	
z	delom	v	turno-
kolesarskem	odseku,	
v	katerem	je	kar	
nekaj	navdušenih	
kolesarjev.	Vsi	razen	
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PROGRAM IZLETOV, LETOVANJ IN PRIREDITEV V LETU 2016  

		5.	do	8.	5.	 Albanija	(turistični	izlet	z	letalom)
18.	5.	 	 Drežnica	–	Kobarid	(turistični	izlet)
28.5.	 	 Piknik	(v	primeru	slabega	vremena	se	
																																		prestavi	za	1	teden)
		8.	6.	 	 Bela	krajina	(turistični	izlet)
11.	do	18.	6.	 Bol	na	Braču		(letovanje	na	morju)
		6.	7.	 	 Debeli	rtič
13.	7.	 	 Debeli	rtič
20.	7.	 	 Debeli	rtič
27.	7.	 	 Debeli	rtič
		3.	8.	 	 Debeli	rtič
10.	8.	 	 Debeli	rtič
17.	8.	 	 Debeli	rtič

24.	8.	 	 Debeli	rtič
31.	8.	 	 Debeli	rtič
		8.	9.	 	 Srečanje	upokojencev	Gorenjske
21.	do	24.	9.					Zahodna	Srbija	(turistični	izlet)	
29.	9.	do	6.	10.	Terme	Fojnica	(zdraviliško	letovanje	
	 	 							in	turistični	izleti)
28.	9.		 	 Hotel	Delfin,	Izola	(kopanje	s	kosilom,	
	 	 							popoldan	izlet)		
sredi	oktobra	 Trgatev
19.	10.	 	 Terme	Krka	(turistični	izlet	s	
	 	 								kopanjem)
11.	11.	 	 	Martinovanje

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	

25.	do	28	aprila	 Bruselj	(pogojno,	če	bo	zagotovljeno	sofinanciranje	iz	Bruslja)
16.	do	22.	junij	 Hotel	Delfin	Izola,	(letovanje)
16.	do	23.	oktober							Kanjiža	(zdraviliško	–	turistično	letovanje),	Vojvodina
december	 	 Hotel	Delfin	Izola,	(enotedensko	letovanje)

Vse	dodatne	informacije	v	zvezi	s		programi	lahko	dobite	pri	Cveti	Škopelja,	tel.	040	226	667	ali	na	e-naslov	
cveta.skopelja@gmail.com

GREMO NA POT
tajnice	smo	prostovoljci.«
Predsednika	sem	vprašala	tudi,	katere	so	
najpomembnejše	dolžnosti	vodnika	ali	vodnice,	saj	
to	zanima	ljudi,	ki	se	priključijo	skupini,	včasih	tako	
veliki,	da	en	avtobus	ni	dovolj.
»Odgovornost	vodnika	je,	da	zagotovi	ustrezno	
število	usposobljenih	vodnikov	glede	na	zahtevnost	
predvidene	ture	in	število	udeležencev.	V	primeru	
nesreče	mora	strokovno	ukrepati	in	poskrbeti	za	
takojšnjo	pomoč	ponesrečenemu,	vsekakor	pa	že	
pri	načrtovanju	pohodov	upoštevati	pripravljenost	
udeležencev	v	posamezni	skupini.	Vse	to	naj	bi	
zagotavljalo	varnost	planincev.	Plačilo	društvene	
članarine	pokriva	večino	stroškov	reševanja,	zato	
vpis	v	PD	ponovno	priporočam	vsem,	ki	tega	morda	
še	niso	uredili.	Seveda	bomo	veseli	vsakega,	ki	se	v	

naše	društvo	včlani,	vendar	pa	to	ni	pogoj.«
Sogovornik	je	dodal	še,	da	članstvo	v	PD	zagotavlja	
reševanje	v	primeru	nezgode	tudi,	če	na	pohod	ali	
turo	odidemo	v	lastni	režiji	in	ne	v	skupini.	Omenila	
sem,	da	imajo	nekateri	udeleženci	občutek,	da	so	
prevozi	dražji,	kot	so	bili,	vendar	mi	je	zagotovil,	da	
to	ne	drži,	saj	ima	društvo	pogodbe	s	prevozniki,	
ki	zagotavljajo	ugodne	cene	za	poldnevne	(6	ur)	
in	celodnevne	(12	ur)	izlete	za	določeno	število	
prevoženih	kilometrov.
Predsednik	PD	je	pohvalil	naše	glasilo	Mi	o	sebi,	se	
seznanil	z	različnimi	dejavnostmi	društva	in	obljubil,	
da	se	nam	bo	pridružil,	ko	bo	prišel	čas	za	to.	Vsem	
članom	obeh	društev	pa	želi	dobro	počutje,	varne	
poti	in	veliko	užitkov	na	planinskih	poteh.
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ČETRTKOVI PLANINCI
Fotografije:	Slavica	Laznik

Vsako	leto	se	ob	zaključku	planinskih	pohodov	spomnimo	naših	jubilantov,	starih	70	in	80	let,	in	jim	za	
spomin	podarimo	fotoknjigo	s	fotografijami	z	njihovih	dolgoletnih	planinskih	pohodov.
Tako	so	leta	2015	okroglo	obletnico	slavili	naši	naslednji	člani:

Milka Pretnar	je	naša	planinka	že	od	leta	1995.	Žal	ji	zdravje	zadnje	čase	ne	služi	več	dobro	in	se	nam	ne	
more	več	pridružiti.	Milka,	želimo	ti	predvsem	veliko	zdravja.
Slavila	sta	tudi	zakonca	Milka in Lado Tušek,	ki	z	nami	hodita	od	leta	2007.	V	letih	2009	in	2010	sta	se	
udeležila	vseh	naših	pohodov	in	od	takrat	sta	se	nam	pridružila	že	125-krat.	Skupaj	smo	prehodili	že	lep	del	
Slovenije,	pogledali	pa	smo	tudi	v	Italijo	in	Avstrijo.
Jože Bogataj	je	lani	slavil	častitljivih	80	let.	Z	ženo Bredo	sta	z	nami	začela	hoditi	že	pred	mnogo	leti,	ko	sta	
se	vpisala	v	društvo	upokojencev,	in	od	takrat	se	nam	večkrat	pridružita.
Vsem	jubilantom	čestitamo	in	jim	želimo	veliko	zdravja	ter	druženja	na	naših	lepih	planinskih	poteh.
Zahvaljujemo	se	tudi	Slavici,	ki	vedno	poskrbi	za	lepo	darilo,	fotoknjigo.

Nežka	Trampuš	in	četrtkovi	planinci

PROGRAM IZLETOV ČETRTKOVIH PLANINCEV V LETU 2016

05.05.		Križna	gora	nad	Vipavo	-	Slavica
19.05.		Škabrijel	-	Nežka
02.06.		Gradiška	tura	-	Slavica
16.06.		Pradol	–	Mija	(Italija)	-		Slavko
30.06.		Snežnik		-	Slavica
14.07.		Peca	-	Slavko
28.07.		Bohinjske	planine	–	Ogradi	-	Nežka
11.08.		Krniška	glavca	(Italija)	-	Dragica
25.08.		Bistriški	vintgar	-	Pohorje		-	Slavica

27.08.		Po	poteh	prenosa	ranjencev	–	Želin	-	Nežka
08.09.		Dvodnevni	izlet	na	Cres	-	Slavica
22.09.		Tolminski	kolovrat	-	Slavko
06.10.		Kok	–	Lepi	Vršič	(Italija)	-	Dragica
20.10.		Planina	nad	Vrhniko	-	Slavica
03.11.		Ratitovec	-	Dragica
13.11.		Vrtovčeva	pot	-	Nežka
17.11.		Cerje	–	Pot	miru	-	Slavko
	01.12.		Zaključni	izlet	v	neznano	N	+	S	+	D	+	M

Glede	na	vremenske	razmere	se	datumi	in	smeri	pohodov	lahko	spremenijo,	zato	objavljamo	tudi	rezervni	
načrt	pohodov	v	primeru	slabega	vremena.

1.		Slemenova	Špica
2.		Lučine	–	Goli	vrh

3.		Korensko	sedlo	–	Tromeja
4.		Kobariška	pot

GREMO NA POT

Milka Pretnar Milka in Lado Tušek

Breda in Jože Bogataj 
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JUBILEJ VESELIH POHODNIKOV
Dragica	Gartner

Za	našo	pohodniško	skupino	Veseli	pohodniki	
je	že	pol	desetletja	pohodov.	Za	skupino,	kjer	je	
povprečna	starost	udeležencev	čez	70	let,	to	ni	
slabo,	kajne?
V	skupini	je	kar	12	pohodnikov,	ki	so	se	leta	2015	
udeležili	vseh	pohodov,	in	samo	štiri	udeleženke	
smo	bile	mlajše	od	70	let,	kar	je	zelo	pohvalno.
V		petih	letih	je	bila	Zorka	Demšar	z	nami	na	vseh	
60	pohodih.	26	pohodnikov	se	je	udeležilo	med	
59	in	40	pohodov,	11	udeležencev	med	39	in	30	
pohodov,	11	pa	več	kot	20	pohodov.	Najstarejša	
pohodnica	Marica	Jesenovec	je	stara	87	let	in	je	
med	vsemi	pohodniki	z	udeležbo	na	48	pohodih	
na	odličnem	11.	mestu.	Naša	komediantka	Iva	
Kogovšek	ima	pri	82	letih	za	sabo	47	pohodov,	
Marinka	Cerar	pa	pri	81	letih	53	pohodov.	Naj	nam	
te	veteranke	v	naslednji	petletki	še	dolgo	vlivajo	
moč,	pozitivno	energijo	in	neprecenljivo	veselje.	
Tudi	mnogo	drugih	se	je	s	pohodi	odlično	od-
rezalo	in	smo	drug	drugemu	vir	pozitivne	energije,	
medtem	ko	nam	jo	starejši	pohodniki	in	udeleženci	

z	zdravstvenimi	težavami	dajejo	še	malo	več,	saj	
se	morajo	za	vzdrževanje	kondicije	bolj	potruditi	
kot	mlajši	in	zdravi.	Zato	smo	jim	hvaležni	za	vsak	
pohod,	na	katerem	se	nam	pridružijo.
Najstarejši	moški	pohodnik	in	prijatelj	Ciril	Pleško	
se	je	lani	marca	poslovil	na	zadnjem	pohodu	v	
Vrabčah	in	nas	zapustil	konec	novembra.	Ostal	nam	
bo	v	veselem	spominu,	tako	na	naših	poteh	kot	
tudi	osebno.	To	častno	mesto	sedaj	pripada	Janezu	
Bogataju,	kateremu	želim,	da	bi	ga	zasedal	dolgo,	
saj	za	vsakega,	ki	preneha	s	pohodi,	čutimo,	kot	bi	
odšel	del	nas.
Želimo	si,	da	bi	s	takšnim	trendom	nadaljevali	tudi	v	
naslednjih	petih	letih.
Letos	smo	začeli	že	šesto	sezono,	katere	ne	preki-
nemo	niti	v	zimskih	mesecih.	Kot	po	navadi	se	
bomo	potikali	po	celi	Sloveniji	in	pokukali	še	malo	
čez	mejo,	zato	vas	vabimo,	da	se	nam	pridružite.
Ne	pozabite	si	urediti	potrebnih	dokumentov,	saj	se	
za	veselje	in	boljše	zdravje	splača	vložiti	tudi	nekaj	
sredstev,	mar	ne?

PROGRAM IZLETOV VESELIH POHODNIKOV V LETU 2016

09	.05.	 	Ta	lipa	pot	v	Reziji	(Italija),	iz	Stolbice
23.	05.	 	Nanos	–	po	planoti
06.	06.	 	Jezera	pod	Rissenockom	na	Tirolskem	v	Avstriji,	iz	sedla	Turracher	
11.	07.	 	Nad	Belopeškimi	jezeri	čez	planine	–	koča	Zachii	(Italija)	
08.	08.	 	Po	jelovških	planinah	in	gozdovih,	iz	Taleža
12.	09.	 	Sv.	Trojica	nad	Pivko,	iz	Trnja	
26.	09.	 	Okrog	Žužemberka,	iz	Žužemberka	
10.	10.	 	Svečinske	gorice	na	severni	Štajerski,	iz	Svečine
24.	10.	 	Dolina	Bodental	–	Ugrizova	planina	(Avstrija),	iz	Bodentala	
07.	11.	 	Oljčna	pot	v	Brjah	na	Krasu,	iz	Brij
28.	11.	 	Pohod	v	neznano

Pohodi	so	
predvideni	
za	3	-	4	ure,	
občasno	tudi	
4	-	5	ur	hoje.
Poti	so	
večinoma	
krožne.

Iva Kogovšek
Foto: Zlata Ramovš

Vodnica Dragica Gartner z 
Marico Jesenovec

Foto: Alenka Dolenc

Marinka Cerar
Foto: Alenka Dolenc

Zorka Demšar
Foto: Dragica Gartner
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GORI, GORI, RDEČE NEBO JE NAZNANJALO NESREČO
Meri	Bozovičar,	fotografiji	iz	osebnega	arhiva

Pisalo	se	je	leto	1939.	Okoli	enajste	ure	zvečer	se	je	zaslišal	zvonec,	s	katerim	so	gasilci	oznanjali,	da	hitijo	
gasit	požar	v	Žiri.	Domnevali	so,	da	mora	biti	tam	velik	požar,	saj	je	nebo	rdeče	žarelo.	Toda	požara	ni	bilo.	
Ljudje	so	začeli	govoriti,	da	gre	za	znamenje,	da	se	bo	zgodilo	nekaj	hudega.	In	resnično	se	je,	saj	se	je	
pričela	druga	svetovna	vojna.
Prvega	italijanskega	vojaka	sem	videla,	ko	se	je	
pripeljal	s	kolesom	po	Poljanski	dolini.	Deloval	mi	
je	kar	malo	smešno,	saj	je	imel	na	glavi	klobuk	z	
zataknjenim	peresom.	V	gostilni	je	nekaj	popil,	nato	
pa	se	odpeljal	proti	Loki.
Kmalu	zatem	so	prišli	Nemci.	Najprej	so	pregnali	
uršulinke	in	duhovnike.	Grad	je	zasedla	vojska,	
žandarmarija	pa	prostore	kateheta	v	nunskem	
samostanu,	ki	so	bili	na	desni	strani	stopnišča,	na	
vhodu	v	osnovno	šolo.	Farovž	so	zasedli	gestapovci,	
specialna	policija	z	lobanjo	na	kapah.	V	prvo	nad-
stropje	Jamarjeve	hiše	se	je	naselila	občina.
Uršulinke	so	morale	sleči	redovniška	oblačila	in	
obleči	civilna.	Ena	se	je	zatekla	tudi	k	nam	domov	in	
pri	nas	ostala	do	konca	vojne.	Uršulinka	mater	Alakok	

vsem,	kar	se	je	dogajalo	na	Placu.
Med	gestapovci	sta	bila	tudi	dva	Žirovca.	
Starejšemu	je	bilo	ime	Maks.	Oba	sta	se	zelo	rada	
vozila	s	kolesom	in	čez	ramena	imela	obešene	
brzostrelke.	Ko	sta	prišla	do	naše	gostilne,	sta	
ustavljala	in	preverjala	ljudi.	Enkrat	sta	ustavila	
tudi	mlado	dekle	iz	Žirov	na	kolesu.	V	njeni	torbici	
sta	našla	propagandni	listič,	kakršne	so	partizani	
ponoči	trosili	po	cesti,	in	dekle	hotela	odpeljati	na	
gestapo.	Takrat	je	moja	stara	mama	lepo	prosila	
Maksa,	naj	dekle	pustita	domov.	Na	koncu	sta	se	le	
odločila	dekle	izpustiti.
Ob	osmi	uri	zvečer	je	bila	policijska	ura	in	od	takrat	
nihče	ni	smel	biti	zunaj.	Od	osme	ure	dalje	je	bila	
zapovedana	tudi	stroga	zatemnitev.	Spominjam	

je	stanovala	pri	
Eržen	in	zasebno	
poučevala	otroke.
Nemci	so	pričeli	
seliti	cele	družine	
in	s	strahom	smo	
pričakovali,	kaj	
se	bo	zgodilo	z	
nami.	Avto	se	je	
ustavil	tudi	pred	
našo	hišo.	Nato	je	
odpeljal	naprej,	
pri	bodovljskem	
mostu	obrnil	in	
prišel	nazaj.	Cela	
sem	se	tresla	od	
strahu.	Toda	vojaki	
so	prišli	na	zajtrk.	
Takrat	sem	prvič	
videla,	da	se	na	
kruh	lahko	namaže	maslo	in	čez	še	marmelada.	
Poskusila	sem	tudi	sama	in	bilo	je	zelo	okusno.	
Takšen	zajtrk	sem	si	kasneje	včasih	priborila	names-
to	polente,	žgancev	ali	medle.
Na	sodniji	so	bili	še	vedno	zapori,	gestapovci	pa	so	
imeli	svoje	v	kletnih	prostorih	farovža.	Gestapovci	
so	imeli	v	spodnjih	prostorih	vedno	odprta	okna,	
sedeli	na	okenskih	policah	in	tako	imeli	pregled	nad	

se	grozovitega	
dogodka.	Malo	
pred	osmo	uro	
zvečer	sem	stala	
na	starem	
bodovljskem	
mostu,	ko	je	po	
cesti	pod	Tonkov-
cem	šel	človek	
s	palico	v	roki.	
Le	kam	bo	šel,	
sem	si	pomis-
lila,	ura	bo	vsak	
čas	osem.	Nato	
sem	zagledala	
gestapovca,	ki	
se	je	s	kolesom	
peljal	za	njim.	Ko	
je	starček	prišel	
do	Pahovca,	

je	gestapovec	vzel	brzostrelko	in	ga	ustrelil.	Stari	
človek	je	bil	Dermota	iz	Javorij,	ki	so	ga	malo	pred	
osmo	uro	gestapovci	spustili	iz	zapora.	Na	mestu,	
kjer	je	bil	ustreljen,	je	bil	tudi	pokopan	vse	do	
konca	vojne,	nato	pa	so	ga	prekopali	na	domače	
pokopališče	v	Javorje.
Jeseni	sem	morala	v	šolo.	Tretji	razred	sem	zaključila	
pri	uršulinkah,	četrti	razred	pa	sem	obiskovala	še	

Z desne nemška učiteljica Elli Müller, Merina sestra Rezka, Meri ter 
bratec Nejče v naročju družinske prijateljice
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vedno	pri	uršulinkah,	vendar	nas	niso	pričakale	
nune,	ampak	nemška	učiteljica.	Najprej	nam	je	na	
tablo	narisala	dve	vzporedni	črti	s	krogom	v	sredini.	
Povedala	nam	je,	kaj	moramo	reči,	če	bi	rade	šle	
na	stranišče:	»Bitte	auf	dem	Aport.«	V	razredu	se	
je	govorilo	samo	nemško,	med	odmorom	pa	smo	
lahko	govorile	slovensko.	Ko	je	učiteljica	vstopila	
v	razred,	smo	vstale,	ko	pa	smo	se	naučile	kako	
nemško	pesem,	smo	tudi	zapele.	Seveda	smo	se	
najprej	naučile	nemško	himno	Deutschland,	Deut-
schland	uber	alles,	nato	pa	še	druge	pesmi,	kot	so	
Wen	die	Soldated	durch	die	Stadt	marschieren	in	
Singen	wollen	wir	marschieren.	Petka	je	postala	
najslabša,	enka	pa	najboljša	ocena.	Pri	računstvu	
smo	morale	odprte	zvezke	enega	za	drugim	zložiti	
na	klop	in	če	je	bila	naloga	lepo	napisana,	smo	do-
bile	enko.	Pravilnost	računske	naloge	se	ni	prever-
jala.	Ko	sem	zaključila	četrti	razred	osnovne	šole,	
sem	odšla	v	prvi	razred	Haupschulle,	ki	pa	ni	več	
bila	v	Klobovsovi	ulici,	ampak	v	deški	šoli	na	Šolski	
ulici.	V	razredu	smo	bile	skupaj	z	dečki.	Tudi	učiteljic	
je	bilo	več	in	za	vsak	predmet	smo	imeli	drugo.	Naša	
razredničarka	je	bila	Elli	Müller,	na	katero	imam	
zelo	lepe	spomine.	Bila	je	iz	Beljaka	in	med	šolskimi	
počitnicami	sem	bila	pri	njej	na	počitnicah.	Tudi	po	
vojni	sva	prijateljske	vezi	gojile	vse	do	njene	smrti.
Spominjam	se	zelo	žalostnega	dogodka,	ko	je	
bilo	za	Kamnitnikom	ustreljenih	50	talcev.	Na	Fari	
je	bil	ustreljen	Nemec,	zato	dva	dni	nismo	odšli	v	
šolo.	Bila	je	racija.	Po	hišah	so	se	vrstile	preiskave	
in	v	strahu	smo	pričakovali,	kaj	se	bo	zgodilo.	Ko	
smo	bili	tretji	dan	v	šoli,	je	popoldan	na	dvorišče	
pripeljal	tovornjak	s	spuščenimi	stranicami,	posut	
s	krvavim	žaganjem.	Otroci	smo	bili	radovedni	in	
planili	k	oknom,	učiteljica	pa	se	je	naslonila	na	kate-
der	in	nam	v	solzah	naročila,	naj	odidemo	domov.	
Razbežali	smo	se	vsak	na	svoj	konec,	nekateri	pa	so	
odšli	na	Faro	in	gledali,	kako	so	pripeljali	talce	in	jih	
enega	zraven	drugega	položili	pred	hišo,	kjer	je	bil	
ustreljen	Nemec.	Še	danes	se	mi	zdi	dobro,	da	sem	
stekla	domov.	Tisti,	ki	so	šli	na	Faro,	tega	prizora	še	
danes	ne	morejo	izbrisati	iz	spomina.
Kasneje	je	bilo	pri	Bičku	v	Karlovcu	ustreljenih	šest	
ljudi	iz	okoliških	hribov.	Kot	radoveden	otrok	sem	si	
ogledala	ta	nesrečni	kraj	in	k	sreči	videla	le	krvave	
stopnice.	Med	večjimi	vojaškimi	akcijami	se	je	pri	
nas	naselil	štab	vojaške	enote	in	vedno	sem	morala	
odstopiti	svojo	sobo.	Novembra	1942	se	je	pri	nas	
zopet	ustavila	vojaška	enota,	ki	so	jo	poslali	na	
Primorsko.	Poveljujoči	oficir	je	vprašal	očeta,	ali	bi	
bilo	mogoče,	da	ga	obišče	njegova	žena	z	Dunaja.	

Prosil	je,	ali	bi	lahko	dobil	kakšne	rože,	zato	sem	
odšla	v	vrtnarijo	in	dobila	bele	krizanteme.	Z	Dunaja	
je	prišla	zelo	simpatična	gospa	Henriete	Berger.	Ko	
je	vojaška	enota	morala	kreniti	na	Primorsko,	se	
je	tudi	gospa	Henriete	vrnila	na	Dunaj.	Večkrat	se	
je	oglasila	s	pismom	in	se	zahvaljevala,	da	smo	ji	
omogočili	srečanje	z	možem.	V	enem	nas	je	ob-
vestila,	da	je	njen	mož	na	tem	pohodu	padel.	Po	
enem	letu	je	prispelo	pismo	s	fotografijo,	na	kateri	
je	bila	Henriete	s	hčerko,	ki	je	bila	spočeta	v	moji	
sobi,	na	hrbtni	strani	slike	pa	je	pisalo:	»Den	lieben	

kleinen	Meri	zum	
Erinerung	an	den	
kurzen	aber	schonen	
Tagen	in	Zminc.«	
(Ljubi	mali	Meri	v	
spomin	na	kratke,	
vendar	lepe	dneve	v	
Zmincu.)	Ta	hčerka	
je	sedaj	stara	okoli	
72	let	in	velikokrat	se	
sprašujem,	ali	morda	
ve,	da	je	bila	spočeta	
v	Sloveniji.
Zelo	hude	stvari	so	
se	dogajale	tudi,	ko	
so	leta	1944	usta-

novili	domobransko	postajo	v	sedanjem	loškem	
gledališču	v	Loki	in	v	Sopotnici	pri	Muret.	Slovenci	
smo	se	začeli	pobijati	med	seboj	in	netiti	sovraštvo,	
ki	je	pripeljalo	do	zelo	krvavih	obračunov.	Velikokrat	
razmišljam,	kako	so	trpele	matere,	ki	so	imele	svoje	
sinove	v	nemški	vojski,	pri	partizanih	in	pri	domo-
brancih.	Med	vojno	človeško	življenje	ni	bilo	vredno	
nič.	Vsak	se	je	reševal	po	svoje.	Včasih	premišljujem,	
kako	hude	travme	doživlja	človek,	ko	se	mu	prične	
oglašati	vest.	Premišljujem	o	Gaju,	ki	je	ustrelil	
Nemca	na	Fari.	Med	vojno	je	bil	heroj,	po	vojni	pa	so	
tovariši	pozabili	nanj.	Kako	težko	je	živel?	Sodil	si	je	
sam	in	se	sredi	belega	dne	ustrelil	sredi	Placa.
Nekatere	stvari	in	doživetja	so	nepozabna.	Še	
danes	imam	pred	očmi	parolo,	napisano	z	velikimi	
črkami	v	treh	zaporednih	vrstah	na	hribu	nasproti	
železniške	postaje	v	Kranju:	»Die	Reder	mussen	
rolen	fur	den	Sieg!«	(Kolesa	se	morajo	vrteti	za	
zmago!)
Kolesa	so	se	vrtela,	toda	zmage	Hitlerju	niso	
prinesla.
Vesela	sem,	da	sem	preživela	vojno	in	težke	
trenutke	po	njej.	Vsak	dan	se	zahvalim	Stvarniku	za	
srečo,	ki	jo	uživam	sedaj.

Henriette Berger s hčerko
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PREPREČIMO NASILJE
Nežka	Fojkar

V	dnevnih	časopisih	lahko	pogosto	zasledimo	
članke	o	nasilju	v	družini,	zaradi	katerega	v	takšnih	
družinah	vse	prepogosto	občutijo	tudi	zelo	tragične	
posledice.	Med	nami	je	veliko	nasilja,	ki	sploh	ni	
odkrito.	Kakršnokoli	zlorabo	in	nasilje,	ki	se	pojavi	
v	naši	družini		ter	pri	znancih	in	prijateljih	moramo	
preprečevati.	V	Sloveniji	že	osem	let	velja	Zakon	
o	preprečevanju	nasilja,	ki	bo	letos	zaradi	večje	
učinkovitosti	še	nekoliko	dopolnjen.
Nasilje	je	kršenje	pravil	varnega	in	kvalitetnega	
skupnega	bivanja.	Nasilje	pomeni	vsa	dejanja,	s	ka-
terimi	nasilnež	žrtvi	krši	osnovne	človekove	pravice	
in	zlorablja	svojo	moč	v	njeno	škodo.	Najpogostejše	
oblike	nasilja	in	zlorab	so	telesno,	psihično	in	

čustveno,	ekonomsko	in	spolno	nasilje	ter	tudi	
zanemarjanje	in	zapuščanje	posameznika.	Nasilje	je	
kaznivo	dejanje.	Nasilje	je	težava	znotraj	štirih	sten,	
začaran	krog,	ki	se	ne	prekine,	vse	dokler	nekdo	
vanj	ne	poseže.
Vsi	smo	odgovorni	za	to,	da	bi	bilo	nesprejem-
ljivega	vedenja	in	nasilnih	dejanj	v	našem	življenju	
čim	manj.	Vsak	izmed	nas	se	mora	zavedati,	da	je	
nasilje	mogoče	ustaviti	in	zatreti.	Pomembno	je,	da	
nasilje	prepoznamo	in	se	zavestno	odločimo,	da	ga	
bomo	prekinili.	Če	se	ob	branju	tega	članka	tudi	vi	
počutite	kot	žrtev,	zberite	pogum	in	ustavite	svoje	
trpljenje.	Gotovo	se	ob	tem	sprašujete,	kako	naj	to	
storite	in	komu	naj	zaupate.

Če ste žrtev nasilja, se za pomoč lahko obrnete na naslednje institucije:

Center	za	socialno	delo

Vaš	osebni	zdravnik	ali	
patronažna	sestra

Policija	–	kličite	113

Nevladne	organizacije,	ki	
pomagajo	ljudem	v	stiski

Žrtev →
←
←

→
Ena	izmed	nevladnih	organizacij	je	tudi	Društvo	
upokojencev	Škofja	Loka,	ki	poleg	drugih	dejavnosti	
izvaja	tudi	program	STAREJŠI	ZA	STAREJŠE.	Naše	
prostovoljke	upokojence	občasno	obiščejo,	sprem-
ljajo	njihovo	počutje	in	z	njimi	poklepetajo	o	tem	in	
onem.	Prav	takrat	je	morda	tudi	vaša	priložnost.
Če	ste	žrtev	in	sami	ne	najdete	poti	do	strokovnih	
institucij,	lahko	svojo	težavo	zaupate	tudi	našim	

prostovoljkam.	Ob	vašem	soglasju	lahko	preko	
koordinatorja	vašo	težavo	anonimno	posredujemo	
pristojnim	službam,	ki	bodo	najprej	vzpostavili	stik	z	
vami	in	nato	vašo	težavo	začeli	reševati	strokovno.

ZDAJ VESTE, DA NISTE SAMI IN DA POMOČ 
OBSTAJA. OPOGUMITE SE IN UKREPAJTE!

NE UPORABLJAJTE TELEFONA MED VOŽNJO. VOZIMO PAMETNO.
Uporaba	mobilnih	telefonov	med	vožnjo	vpliva	na:		
-	slabši	reakcijski	čas	voznika	(50	%	slabši	čas	kot	pri	vožnji	v		normalnih	pogojih),		
-	počasnejše	zaznavanje	prometne	signalizacije	in	odzivanje	nanjo,		
-	daljši	zavorni	čas,		
-	zmanjšano	zaznavanje	okolice	in	prometa,		
-	večje	tveganje	pri	odločitvah,	kot	je	npr.	zmanjšana	varnostna	razdalja,	manjše	prilagoditve	razmeram	na	
cesti	in	drugo.

SVET	ZA	PREVENTIVO	IN	VZGOJO	V	CESTNEM	PROMETU	OBČINE	ŠKOFJA	LOKA
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KORISTNE INFORMACIJE

FINANČNE OBVEZNOSTI ZA LETO 2016

Prispevek	za	društveno	članarino	za	leto	2016	znaša	11	€	in	je	nespremenjena,	prav	tako	tudi		članarina	za		
vzajemno	samopomoč	(VS)	v	višini	10	€		ter	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	€
Prispevek	za	Sklad	vzajemne	samopomoči	
-	posmrtnina	(neobvezno)	 	 	 	 10,00	€
			(včlanijo	se	lahko	člani	do	70.	leta	starosti)
Izplačilo	posmrtnine	 	 	 	 												205,00	€

OBVESTILO UPOKOJENIM VOJNIM VETERANOM

Na	portalu	Upravne	enote	Škofja	Loka	je	bila	de-
cembra	2015	objavljena	novica,	da	imajo	vojni	vete-
rani	na	podlagi	Zakona	o	izvrševanju	proračunov	
Republike	Slovenije	za	leti	2016	in	2017	ponovno	
pravico	do	zdravstvenega	varstva,	natančneje	
plačila	dodatnega	zdravstvenega	zavarovanja,	ki	je	
bila	ukinjena	leta	2013.	Ta	pravica	se	prizna	zaenkrat	
le	za	leto	2016	pod	spremenjenimi	pogoji.	Pravico	

do	zdravstvenega	varstva	imajo	upokojeni	vojni	
veterani,	kateri	so	uveljavili	pravico	do	poklicne,	
predčasne,	starostne	ali	invalidske	pokojnine	in	so	
že	dopolnili	55	let.	Pravica	se	uveljavlja	na	zahtevo	
stranke	in	velja	od	prvega	dne	naslednjega	meseca	
po	vložitvi	zahtevka,	ki	se	vloži	na	krajevno	pristojni	
upravni	enoti.

IZREDNE DENARNE POMOČI
Ker	so	pokojnine	vedno	nižje,	starejši	ob	dogodkih,	na	katere	sami	največkrat	nimamo	vpliva,	večkrat	
zaidemo	v	hudo	finančno	stisko.
Morda	še	ne	veste,	da	se	v	situacijah,	kot	je	smrt	svojca	ali	nastanek	izrednih	stroškov,	lahko	obrnete	na	
Center	za	socialno	delo	s	prošnjo	za	denarno	pomoč.	Do	tovrstnih	enkratnih	pomoči	so	lahko	upravičeni	
posamezniki,	zakonec,	otroci	in	starši,	pri	čemer	se	upošteva	tudi	višina	njihovega	rednega	mesečnega	
dohodka,	ki	ga	ne	smejo	presegati.
Za	pravice	veljajo	naslednji	cenzusi:
Izredna	denarna	pomoč	 	530,44	€	za	samsko	osebo
Pogrebnina	 	 	 	609,00	€	za	samsko	osebo		ali	909,00	€	za	družino
Posmrtnina	 	 	 458,83	€	za	samsko	osebo.
Izredna	denarna	pomoč,	pogrebnina	in	posmrtnina	niso	vračljive.

AKTIVNOSTI, POPUSTI IN UGODNOSTI GORENJSKE BANKE ZA UPOKOJENCE

Kot pove že ime, je Gorenjska banka finančna institucija s koreninami na Gorenjskem. Lokalnemu pre-
bivalstvu v regiji, tudi na loškem koncu, je dobro znana. Prav gotovo je večina izmed vas, bodisi zasebno 
bodisi službeno, že imela opravka s to banko, ki ima v Škofji Loki dve, na širšem loškem področju pa 
skupaj pet poslovalnic. O aktivnostih, ki jih v Društvu upokojencev Škofja Loka v naslednjih mesecih 
nameravamo izvesti skupaj z banko, ter o aktualnih ugodnostih in popustih za upokojence smo se v nji-
hovi glavni poslovalnici na Kapucinskem trgu v Škofi Loki pogovarjali z bančnima svetovalcema Damir-
jem Mrkulićem in Vitom Debelakom.

Ločani vaju poznajo kot izredno prijazna 
bančnika, saj smo vaju dolga leta srečevali v 
poslovalnici na Mestnem trgu.

Damir:	Hvala	za	kompliment.	V	zadnjem	času	smo	
zaradi	spremenjenih	navad	strank	nekaj	naših	
poslovalnic	zaprli	in	kadrovsko	okrepili	tiste,	ki	so	
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bile	nadpovprečno	obiskane.	Z	Vitom	sva	se	tako	
preselila	v	nekaj	sto	metrov	oddaljeno	osrednjo	
loško	poslovalnico,	ki	je	tudi	najbolj	obremenjena.	
Večina	najinih	dolgoletnih	strank	je	z	rešitvijo	
izredno	zadovoljna,	saj	smo	odprti	skoraj	stalno	in	
nimamo	čakalnih	vrst.	

ki	jih	bomo	obdelali,	seveda	pa	smo	odprti	tudi	za	
dodatne	predloge	vaših	članov.	Na	vsako	zastav-
ljeno	vprašanje	bomo	skušali	odgovoriti.	
Naši člani bodo o teh skupnih aktivnostih seveda 
pravočasno obveščeni, že poleg tega izvoda 
glasila pa so prejeli vašo darilno kartico. Nam 
lahko razložite, za kaj gre?

nadaljevanje s prejšnje strani

Vito:	V	osrednji	
poslovalnici	na	Kapu-
cinskem	trgu	smo	
strankam	tako	na	voljo	
vsak	dan	med	8.	in	
18.	uro,	v	trgovskem	
centru	na	Grencu	pa	
med	8.	in	19.	uro.	Obe	
loški	poslovalnici	po-
slujeta	tudi	ob	sobotah	
in	sicer	osrednja	med	
8.	in	12.	uro,	tista	na	
Grencu	pa	še	pol	ure	
dlje.	Poleg	tega	so	24	
ur	na	dan	na	voljo	naši	
številni	bankomati	
in	poslovanje	preko	
spletne	banke	Link	ter	
pametnih	mobilnih	
telefonov.	Prav	porast	
uporabe	elektronskih	
naprav	najbolj	vpliva	
na	navade	večjega	
dela	strank,	ki	želijo	
kar	največ	bančnih	
storitev	opraviti	udobno	iz	domačega	kavča.
Vendar pa večina starejših, tudi upokojencev, 
najbrž še vedno prisega na tradicionalno 
bančništvo?
Damir:	Ljudje	smo	si	različni.	Nekateri	novosti	sprej-
mejo	hitreje,	spet	drugi	dolgo	ostajajo	pri	klasičnih	
storitvah.	Saj	veste,	navada	je	železna	srajca.	Kljub	
temu	opažamo,	da	so	tudi	upokojenci	vedno	bolj	
odprti	za	novosti.	Velika	večina	upokojencev	upo-
rablja	kartice	in	bankomate,	vedno	več	pa	je	tudi	
uporabnikov	spletnega	bančništva.	V	poslovalnici	
se	vsakomur,	ki	ga	novosti	in	sodobne	tehnologije	
zanimajo,	posvetimo	in	mu	svetujemo.	Marsikdo	je	
že	spremenil	prepričanje,	da	je	spletno	poslovanje	
le	za	mlade.				
Vito:	Večina	je	na	začetku	zadržana.	Prav	zato	smo	
se	skupaj	z	Društvom	upokojencev	Škofja	Loka	
odločili	za	izobraževanja	o	poslovanju	s	karti-
cami,	spletnem	bančništvu	ter	tudi	varčevalnih	in	
zavarovalniških	produktih.	To	so	zgolj	okvirne	teme,	

Damir:	Gre	za	drobno	po-
zornost,	ki	smo	jo	pripravili	
skupaj	z	vami.	Ob	tej	
priložnosti	se	Društvu	upoko-
jencev	Škofja	Loka	ter	pred-
sedniku	Miru	Duiću	zahvalju-
jem	za	odprtost,	predloge	in	
pripravljenost	za	sodelovanje.		
Vito:	Darilna	kartica	vsem	
upokojencem,	ki	še	niso	
naši	komitenti	in	bodo	pri	
nas	odprli	osebni	račun,	na	
katerega	bodo	prejemali	
pokojnino,	prinaša	20	evrov	
nagrade	ter	še	sedem	drugih	
ugodnosti,	ki	so	podrobno	
navedene	v	našem	oglasu,	ki	
ga	najdete	v	tej	reviji.
Kaj pa tisti člani, ki so vaše 
dolgoletne stranke?
Damir:	Tudi	nanje	seveda	
nismo	pozabili.	Vaši	člani	
lahko	izkoristijo	naslednje	
ugodnosti:	brezplačno	prvo	

letno	članarino	za	kreditno	kartico	Activa	Master-
Card,	brezplačno	pristopnino	za	spletno	banko	Link,	
50	%	nižje	stroške	odobritve	kredita	ter	eno	leto	
brezplačni	storitvi	SMS-transakcija	in	SMS-stanje.
Vito:	Darilna	kartica	je	prenosljiva,	tako	da	jo	lahko	
vsi,	ki	so	že	komitenti,	podarijo	upokojenskemu	
kolegu	ali	kolegici	in	ga	povabijo	v	Društvo	upoko-
jencev	in	našo	banko.	Naše	zveste	stranke	so	vedno	
bile	in	bodo	naši	najboljši	ambasadorji.	
Damir:	Za	konec	bi	dodal	še	eno	aktualno	ugod-
nost,	ki	velja	za	vse	upokojence,	tako	komitente	kot	
nekomitente.	Nadomestilo	za	plačilo	položnic,	torej	
univerzalnih	plačilnih	nalogov,	na	naših	bančnih	
okencih	je	zaenkrat	zgolj	0,35	€	in	je	tako	enako	
tistemu	za	plačilo	nalogov	prek	spletne	banke.	Za	to	
smo	se	odločili,	ker	se	zavedamo,	da	vsi	upokojenci	
položnic	(še)	ne	plačujejo	prek	spleta.	Prepričani	
smo,	da	se	bo	z	našimi	skupnimi	izobraževalnimi	
aktivnostmi	v	naslednjem	letu	delež	takšnih	krepko	
povečal.

Predstavnik Gorenjske banke Damir Mrkulić in 
tajnica DU Cvetka Škopelja
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TOMBOLA V CSSS 
Nevenka	Mandić	Orehek

Naše	društvo	se	je	odzvalo	vabilu	k	sodelovanju	
v	nagradni	igri	in	oddaji	TV	Golica	Naša	tombola.	
Igra	v	okviru	Zlate	mreže	je	potekala	v	četrtek,	31.	
marca	2016	v	Centru	slepih,	slabovidnih	in	starejših	
občanov	v	Stari	Loki.
V	Burnikovi	dvorani	nas	je	s	svojimi	sodelavkami	
sprejela	gostiteljica,	direktorica	centra	Silva	Košnjek.	
Vsak	je	dobil	listič	za	igranje	in	posedli	smo	se	med	
stanovalce.	Ker	brez	pogostitve	ne	gre,	so	kuharice	
skuhale	okusen	čaj	in	odlično	kavo,	ter	ponudile	
domače	kekse.
Tombola	je	preprosta	igra.	Na	lističu	je	natiskanih	14	
naključnih	številk	od	1	do	50.	V	televizijskem	studiu	
žrebajo	številke	in	tisti,	ki	prvi	prečrta	eno	vrstico	
izžrebanih	številk,	dobi	3.	nagrado.	Skoraj	smo	se	
že	veselili	dobitka	naše	Zlate,	vendar	je	še	pred	njo	
nekdo	poklical	v	studio.	Nihče	od	udeležencev	v	
domu	žal	ni	prejel	niti	druge	nagrade	za	dve	vrstici	
niti	prve	za	cel	listič.
Pred	časom	so	iz	studia	TV	Golica	obiskali	naše	DU	
in	s	predsednikom	Mirom	Duićem	posneli	njegovo	
predstavitev.	Tako	so	med	premorom	žrebanja	
gledalci	slišali	o	množici	dejavnosti,	ki	se	odvijajo	
pri	nas.

Eno	uro	smo	se	prijetno	družili	s	starimi	znanci,	
saj	ima	v	tem	domu	vsak	od	nas	svojca	ali	znanca,	
srečanje	s	stanovalci	in	zaposlenimi	pa	je	vedno	
dober	razlog	za	klepet.
Kako	sodelovati	pri	tomboli?	Namenjena	je	upoko-
jencem	in	se	prenaša	v	živo	vsakič	iz	drugega	kraja,	
lahko	pa	jo	igrate	tudi	iz	domačega	fotelja.
Vse	informacije	o	igri	dobite	na	brezplačni	telefon-
ski	številki	080	10	10,	na	kateri	se	oglasi	prijazen	
Zlati	asistent,	ali	pa	obiščite	spletno	stran	http://zla-
ta-mreza.si/nasa-tombola.

ŠPORT ZA VSE IN VSAKOGAR
Nevenka	Mandić	Orehek

V	našem	društvu	gojimo	veliko	športnih	panog,	
primernih	za	člane	našega	društva.	Pri	tem	tek-
movanje	ni	tako	pomembno,	saj	je	pomembneje	
oditi	iz	hiše,	se	družiti	in	si	prizadevati,	da	gibanje	
postane	del	vsakdanjika.	Športa	ni	treba	jemati	
preveč	resno,	saj	ne	gre	za	to,	kdo	je	boljši,	hitrejši,	
močnejši	ali	natančnejši.	Dobro	je,	da	se	vsaj	enkrat	
na	teden	dobimo	s	svojimi	vrstniki,	se	razgibamo,	se	
zabavamo	in	zraven	pokramljamo.
Program	pohodov	in	planinskih	izletov	je	objavljen	
v	glasilu.
Na	oglasni	deski	v	naši	galeriji	Hodnik	je	izobešen	
urnik	in	razpored	ostalih	športnih	aktivnosti.	Tam	
lahko	preberete,	da	imamo	po	mnogih	letih	znova	
rusko	kegljišče	oziroma	kegljišče s kroglo na vrvici	
in	zagotavljam	vam,	da	je	ta	igra	vsekakor	primerna	
za	vse.	Kaj	pa	prstomet?	Prstomet	se	lahko	igra	na	
vseh	podlagah.	Kadar	je	preveč	hladno,	ga	igramo	
pod	streho,	sicer	pa	na	ploščadi	v	bližini	DU.	
Pikado?	Natančnost	in	sreča	ter	obilo	zabave.

Za	tiste,	ki	ne	marate	skupinskih	športov,	je	streljanje 
z zračno puško ali pištolo	prava	izbira,	prav	tako	pa	
tudi	plavanje	v	bazenu	v	Stari	Loki.
Za	balinanje	pravijo,	da	je	to	šport	z	najvišjo	staro-
stno	mejo,	saj	zanj	nismo	nikoli	prestari.	Dobro	se	
bomo	razgibali	tudi	pri	tenisu, namiznem tenisu, 
badmintonu in kegljanju. Kolesarili	ne	bomo	sami,	
poleg	tega	pa	bomo	še	odkrivali	nove	poti.		
In	šah?	To	je	igra	za	ohranjanje	možganov	v	formi.
Bolj	kot	iz	samega	procesa	staranja	težave	pri	
starostnikih	izhajajo	iz	pretežno	sedečega	in	neak-
tivnega	življenja.	Vadbe	ne	potrebuje	le	naše	telo,	
temveč	tudi	naši	možgani.		Kvalitetna	rekreacija	
zahteva	tudi	določeno	stopnjo	miselne	prizdev-
nosti.	Poleg	tega	je	tudi	priložnost	za	navezovanje	
prijateljskih	vezi	in	stikov.
Obiščite	naša	prizorišča,	saj	ni	nikoli	prepozno,	da	
se	nam	pridružite	in	zraven	naredite	nekaj	za	svoje	
zdravje.

KORISTNE INFORMACIJE
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Zlata	Ramovš

Univerza za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka nas vsako leto spomladi preseneti s prisrčnim 
kulturnim dogodkom v Sokolskem domu. Prireditev ima naslov Pozdrav pomladi in je posvečena tudi 
vsem ženskam in materam ob njihovih praznikih.
Tudi	letošnja	prireditev,	ki	jo	je	odlično	zasnovala	in	pripravila	Zlata	Razpet,	povezovala	pa	Tina	Javor,	je	bila	
sad	medgeneracijskega	sodelovanja.	Oblikovali	so	jo	šolarji,	odrasli	ter	upokojenci,	ki	so	člani	naše	U3	in	DU.

Slavnostna govornica mag. 
Karla Krajnik

Tokrat so nas učenci 2. b razreda razveselili s 
pesmico o palačinkah in dramskim prizorom Modna muha.

Fotografije na naslednji strani
1. in 2.	Folklorna skupina Trata je na
otroške ljudske pesmi zaplesala štiri
plese. Ob zadnji pesmi se je otrokom 
pri petju pridružila pevska skupina 
Mavrica in skupaj so zapeli ljudsko 
pesem za vse mamice, nato pa nam 
je pevska skupina pod vodstvom 
Saša Zagorška zapela še samostojno.

3.	Prvič smo na javni prireditvi 
pozdravili našo skupino orgličark, 
katero sestavljajo udeleženke 
krožka igranja na orglice, ki so to 
umetnost začele uspešno osvajati 
šele pred kratkim.

4.		Z zadnjo točko nas je dobro 
nasmejala Gledališka skupina Nadje 
Strajnar Zadnik. Nadja, avtorica in 
režiserka skeča Na avtobusu, je 
imenitno izkoristila naše dolgoletne
zaplete z obvoznico in tunelom ter 
s svojo dobro uigrano ekipo poskr-
bela za prisrčen skeč in veselje.

5. V avli so razstavljale udeleženke 
delavnice oblikovanja gline in 
delavnice vezenja s tehniko rišelje. 
Poleg njih je Julija Jenko razstavila 
družinski komplet vezenih oblačil.

6.	Obiskovalci so na pobudo Društva 
U3 ob prihodu za otroke skupno 
darovali 78 knjig. 

7.	in	8.	Ob zaključku programa so se 
obiskovalci prireditve odzvali 
povabilu na druženje v avlo Sokol-
skega doma.  Tam so se pred odho-
dom domov okrepili še s pijačo in 
okusnim prigrizkom, katerega so 
pripravili in ponudili naši zvesti 
prostovoljci.

Najprej nas je s slovenskimi ljudskimi pesmimi pozdravil MePZ 
Vrelec pod vodstvom Nade Krajnčan, ki se tradicionalno udeleži 

vsakoletne prireditve v počastitev žensk.

POZDRAV POMLADI

Obiskovalce	so	pozdravili	vodja	
U3	Borjana	Koželj,	župan	mag.	
Miha	Ješe	in	predsednik	
DU	Škofja	Loka	Miro	Duić.	
Slavnostna	govornica	je	bila	
mag.	Karla	Krajnik,	ravnateljica	
osnovne	šole	Cvetko	Golar,	ki	že	
tretje	leto	s	kulturnimi	točkami	
učencev	in	učiteljic	sodeluje	
na	naših	prireditvah	Pozdrav	
pomladi.
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Kulturno	prireditev	Pozdrav	pomladi	so	pripravili	in	izpeljali	izključno	prostovoljci,	katerih	je	bilo	skupaj	kar	159.	
Med	njimi	je	bilo	108	nastopajočih	in	mentorjev,	18	razstavljavk,	15	oseb,	ki	so	prispevale	pecivo	in	pomagale	pri	
izvedbi	pogostitve,	ter	18	prostovoljcev,	ki	so	poskrbeli	za	prijeten	in	nemoten	potek	prireditve.	Vsem	skupaj	in	

vsakemu	posebej	se	iskreno	zahvaljujemo	za	njihov	prispevek.

POZDRAV POMLADI 

V 

SOKOLSKEM DOMU, 

22. MAREC 2016
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