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Na Partizanski 1, kjer je moj dom.

DU v Domu Zveze borcev l. 1996
muzejski arhiv
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UVODNIK
KNJIGA, NAŠA PRIJATELJICA
Marija Draškovič

Ko se je v prejšnjem stoletju pojavila televizija, je
veliko ljudi mislilo, da bodo knjige izgubile svojo
vrednost. To se ni zgodilo. Podobno razmišljajo
nekateri ob živahnem razmahu računalniške
tehnologije. Mislim, da se je že pokazalo, da
se računalnik in knjiga ne izključujeta, ampak
dopolnjujeta. Nič ne more nadomestiti dobre
knjige, pa naj bo strokovna ali leposlovna.
V današnjem času se moramo nenehno izobraževati
in to velja tudi za starejše. Pri tem so nam v veliko
pomoč knjige. Tam je napisano, kar želimo spoznati,
kar poznamo, pa smo morda pozabili in lahko
ponovno preberemo tudi večkrat. Mislim, da brez
knjig, v katerih so zdravniški nasveti ali kuharski
recepti, ne bi šlo. Včasih nam knjige, ki opisujejo
življenja znanih osebnosti, samo potrdijo tisto, kar
že vemo iz svojih življenjskih izkušenj.
V sodobnem času smo obkroženi s časopisi, revijami
in reklamami, zato večkrat pozabimo na knjige.
Vam je kdaj prišla pod roke leposlovna knjiga, ki
je niste mogli odložiti, in ste jo brali do zgodnjih
jutranjih ur? Zanimala vas je usoda ljudi, z junaki ste
sočustvovali ali jih obsojali, odpiral se vam je nov
svet, novi odnosi med ljudmi ali v družini. Ob dobri
knjigi se tudi zabavamo, skupaj z junaki doživljamo
vesele trenutke in se z njimi nasmejemo. Kadar
želimo pozabiti vsakdanje skrbi, nekateri berejo
romantične ljubezenske romane, drugi pravljice
ali knjige za mladino, nekateri pa posežejo po
kriminalnih romanih.
Časopisi nam skoraj vsak dan predstavljajo tragične
zgodbe. Takšne zgodbe so tudi v knjigah, vendar
nam pisatelj s svojo domišljijo ta svet obogati,
tako se z junaki identificiramo. Vsaka knjiga je
dobra izkušnja, vedno se iz nje kaj naučimo ali nas
spodbudi, da razmišljamo o odnosih in idejah.
Knjige so bile vedno spremljevalke našega življenja
in zato jih cenimo. Velikokrat so nam spremenile
pogled na svet in življenje, pomagale so, da
se nismo počutili odrinjene od življenja, zato
odkrivajmo njihovo bogastvo, ne bo nam žal.

Naslednja številka glasila
bo izšla 12. junija 2009.
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ZBOR ČLANOV
Društvo upokojencev Škofja Loka obvešča, da bo
redna letna seja zbora članov v petek, 3.4. 2009,
ob 17. uri, v večnamenskem prostoru osnovne
šole Ivana Groharja v Škofji Loki. Na seji bomo
obravnavali in potrjevali poročila za leto 2008 in
obravnavali ter sprejeli program dela in finančni
načrt za leto 2009.
Prosimo, da se seje udeležite v čim večjem
številu.
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA
Partizanska cesta 1
4220 Škofja Loka
Tel. tajništvo: (04) 512 06 64
Tel. blagajne: (04) 512 63 08
Fax: (04) 512 63 09
E-pošta: drustvo.upokojencev@siol.net
Uradne ure: sreda in petek od 8. do 12. ure

3

IZ NAŠE PRETEKLOSTI
PREGLED VAŽNEJŠIH DOGODKOV
Jelka Mlakar

V prvi številki našega glasila MI O SEBI leta 2007
smo obljubili, da bomo začeli raziskovati zgodovino
DU Škofja Loka. Žal je dokumentarnih zapisov
malo, zato bomo drobce naše preteklosti zbirali
tudi s pomočjo članov društva. Mnogi med nami
imate čudovit spomin in če Vas še nismo odkrili,
se odkrijte sami in nas povabite, da zapišemo
Vaše videnje dogodkov, ki so se zgodili v več kot
šestdesetletni zgodovini našega društva.
Po doslej znanih podatkih je bilo tudi naše društvo
takoj po drugi svetovni vojni ustanovljeno kot
podružnica Društva upokojencev Slovenije, kot
samostojno Društvo upokojencev Škofja Loka pa
je bilo registrirano januarja leta 1977, čeprav so
se priprave na ustanovitev začele že dve leti prej. V
tej številki glasila bomo povzeli predvsem dogodke
po letu 1975 in jih »oplemenitili« s spomini naših
članov. Podatke za čas od 1946 do 1975 bomo
pridobili v Enoti Zgodovinskega arhiva Slovenije v
Škofji Loki in jih objavili v naslednji številki našega
glasila.
V tej številki se bomo najprej pomudili pri
ustanovitvi samostojnega društva upokojencev

Škofja Loka, nato pa nizali dogodke po pripovedi
naših članov, ki so jih zbrale naše novinarke Meri
Bozovičar, Marinka Mesec, Maruša Mohorič, Nadja
Podgoršek in Zlata Ramovš.
Občinski odbor Podružnice Društva upokojencev
SRS je na občnem zboru 23.11. 1975 sprejel sklep
o ustanovitvi samostojnega Društva upokojencev
Škofja Loka. Ustanovni člani so bili:
1. Milan Žakelj (1921), Partizanska cesta 20
2. Tone Malenšek (1926), Cesta talcev 11
3. Tone Pirc (1911), Demšarjeva 23
4. Franc Logonder (1904), Puštal 66
5. Minka Kalan (1903), Partizanska cesta 46
6. Mici Franko (1913), Poljanska cesta 19
7. Darko Jeras (1928), Blaževa ulica 3
8. Helena Pevc (1911), Cesta talcev 6
9. Francka Bozovičar (1903), Partizanska cesta 35
10. Francka Pustavrh (1910), Partizanska cesta 44
V register društev pri Oddelku za notranje
zadeve skupščina občine Škofja Loka je bilo
novoustanovljeno društvo vpisano 17. 1. 1977 in je
obsegalo območja krajevnih skupnosti Škofja Loka,
Godešič, Reteče, Sv. Duh, Zminec in Log.

SPOMIN NA MOJO TAŠČO FRANCKO BOZOVIČAR
Meri Bozovičar

Foto: osebni arhiv

Rodila se je leta 1903, umrla pa leta 1986. V njenem arhivu sem
našla podatek, da je bila od leta 1960 predsednica Društva
upokojencev Škofja Loka in republiškega odbora Društva
upokojencev Ljubljana. Leta 1975 je to delo zaradi zdravstvenih težav
opustila.
Pri vodenju društva je bila zelo aktivna. Vsak dan je odšla v društvo
okoli 9. ure in se vračala ob dveh popoldne. Pri težkih delih ji je bil v
veliko pomoč njen soprog. V času njenega vodstva je društvo dobilo
prostore v Šolski ulici, ki so postali družabno središče. Radi so kartali,
šahirali, igrali domino, pozneje so odprli tudi bife. Uredili so vrt in
zgradili stezo za balinanje. Knjigovodske posle je vodila upokojena
bančna uradnica gospa Elza Strgulec. V tistem času so upokojenci
zelo radi hodili na izlete po Sloveniji oz. Jugoslaviji in tudi po tujini.
V tistem času je bila v trgovinah slaba izbira blaga, zato je poskrbela
je za nabavo ostankov blaga v tovarni IBI v Kranju, blago za moške
obleke in volnene odeje so dobili v tovarni Bača v Podbrdu. To blago
se je kupovalo na kilograme.
Spominjam se tudi, da so upokojenci že takrat imeli organizirano letovanje na morju v Strunjanu, Ankaranu
in Crikvenici. Predsednica je vedno poskrbela tudi za kuharice v teh domovih.
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Nadaljevanje s prejšnje strani
Francka Bozovičar je bila odlična organizatorka,
odločna in energična gospa, a tudi vesela, radoživa
s smislom za humor. Rada je prepevala, ne samo v
zboru, ampak ob vsaki priložnosti, na primer med
kuhanjem. Na njenem domu so jo obiskovali različni
znanci in prijatelji. Z odprtim srcem je pomagala
vsem, ki so bili v stiski ali potrebni pomoči.

Ko je bila že zelo bolna, se je najbolj jezila na
poverjenike za pobiranje članarine. Prosila sem jih,
naj je ne razburjajo in zato sem v njenem imenu jaz
plačevala članarino.
Za svoje delo je prejela več občinskih in
republiških priznanj ter državno odlikovanje.

OLGA MEDIČ – ZAKLADNICA PODATKOV
Ko smo se pripravljali na pisanje o zgodovini našega
društva, so vse poti vodile k OLGI MEDIČ, ki je bila
od leta 1990 do 2003 tajnica društva. Dobro se še
spominja, da jo je prva povabila v društvo Francka
Langerholc, s katero sta skupaj delali na banki.
Tajniške posle je prevzela od tedanjega tajnika
Poldeta Hvale. Ker se je upokojila že pri petdesetih
letih, si je celo želela delati še kaj koristnega. Takrat
je imelo društvo svoje prostore še v Šolski ulici,
kjer je bil tudi bife, vendar so bili pisarniški prostori
ločeni od njega. Hudomušno pove, da sta s Francko,
ki je opravljala finančne posle, le od časa do časa
dobili kakšen čaj zastonj, kavo sta kupovali sami.
Dejavnosti in aktivnosti društva so se razmahnile, ko
je leta 1989 postal predsednik Janez Liechtenecker.
Na društvo je hodil skoraj vsak dan in spremljal,
kaj se dogaja. Sam je organiziral in vodil izlete, na
katere so jih vozili zasebni prevozniki. Cene so bile
ugodne in vedno so si ogledali tudi kak muzej in
različne zgodovinske znamenitosti, sledilo pa je
kosilo.
Od športov se je najprej začelo razvijati balinanje.
V Šolski ulici so zgradili balinišče, kjer so vadile
ženske. Zelo razvito je bilo tudi kolesarjenje.
Kolesarili so kar po glavnih cestah, toda to se je
kmalu nehalo, ker se je promet precej povečal in
zato kolesarjenje nekako ni zaživelo.
Živahna pa sta bila planinska sekcija in
pohodništvo.
Leta 1992 je organizacijo športa prevzela Julija
Jenko, ki je od takrat dalje skrbno beležila vsa
tekmovanja in rezultate.
Ko je leta 1990 prevzela tajniške posle, je Olga
Medič začela sistematično voditi evidenco članov in
pobirati članarino po domovih. Delala je statistična
poročila o novih članih, o izletih, o tekmovanjih, o
umrlih itd. Po tem letu se je število članov povečalo,
upokojenci so bili mladi, saj so takrat v Sloveniji
Mi o sebi - marec 2009
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Nadja Podgoršek

želeli upokojiti čim več ljudi, ženske po 30-letih,
moške pa po 35-letih dela.
V prvih letih svojega obstoja društvo od občine
Škofja Loka ni dobilo nobenega denarja. To je
začel urejati šele Janez Liechtenecker. Leto 1994
je bilo prelomno, saj so morali zapustiti stavbo v
Šolski ulici, ker je bila v postopku denacionalizacije
vrnjena dedičem. Društvo se je preselilo v Dom
zveze borcev, kjer so dobili eno sobo. Najemnina je
bila majhna, ogrevanje in čiščenje so plačevali po
kvadraturi.
Čez dve leti so se ponovno selili. Občina Škofja Loka
je dala DU v najem del prostorov v bivši vojašnici,
kjer pa je najemnina skupaj z obratovalnimi in
vzdrževalnimi stroški presegla skromna finančna
sredstva društva. Šele leta 2004 je takratna
predsednica društva Mana Veble Grum dosegla
znižanje najemnine, od leta 2006 pa društvo plačuje
le simbolično najemnino, en evro letno.
Takole je gospa Medičeva prepletala svojo
pripoved o delu tajnice v društvu z dogodki, ki so
zaznamovali takratni čas in nedvomno vplivali tudi
na sedanje razmere v društvu.
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POGOVOR S FRANCKO LANGERHOLC
Marinka Mesec

ljudje najbolj želijo prijazne besede.
V njeni članski izkaznici Društva upokojencev je
vpisano leto 1985, ko je prvič plačala članarino
100 din, pa leto 1986, ko je bila članarina že 150
din in tako vsa leta naprej, ko je
plačevala članarino v tolarjih in
sedaj v evrih. Živi v majhnem,
a prijetnem stanovanju v
Podlubniku. Za svoje zdravje zna
poskrbeti z zdravo prehrano,
v poletnem času še vedno
uporablja kolo »za zdravo telo«,
veliko hodi tudi peš. Zdravila
ima le za krvni pritisk. Včasih je
prebrala veliko knjig, zdaj pa raje
bere časopise, posluša radio in
spremlja politične novice preko
televizije.
V Centru slepih, slabovidnih
in starejših v Škofji Loki redno
obiskuje dve gospe. V Podlubniku
v stolpnici nudi pomoč gospe,
ki je stara 84 let. Spremlja jo do
banke ali pošte, da skupaj uredita
bančne in druge uradne zadeve,
prinese ji iz trgovine, kar potrebuje, in ji nameni svoj
čas za pogovor.
Revija MI O SEBI ji je zelo všeč in si želi, da bi še
dolgo izhajala, saj tudi iz nje dobi veliko koristnih
informacij.
Tudi Francka bo kmalu dopolnila 80 let. Ji bo
kdo pripravljen nameniti majhno pozornost, ji
povedati nekaj toplih besed tako, kot to zna ona?
Foto: osebni arhiv

Francka Langerholc je bila rojena v Pevnem pri
Škofji Loki. Po osnovni šoli je obiskovala Ekonomsko
srednjo šolo, kasneje pa je ob delu zaključila še Višjo
komercialno šolo v Mariboru. Njena prva služba
je bila na Gozdnem gospodarstvu
v Kranju, potem pa se je zaposlila v
Komunalni banki (sedaj Gorenjska
banka) v Škofji Loki in tam ostala vse
do upokojitve.
V DU Škofja Loka so jo povabili že leta
1975, da bi pomagala pri vodenju
finančnega knjigovodstva. To delo
je rada opravljala. Njeni vrlini sta bili
natančnost in marljivost, s katerima
se je morala dokazovati tudi v službi.
Takrat ni bilo računalnikov in je bilo
potrebno vse delo opraviti ročno. Ko
se je leta 1984 upokojila, je pri DU v
času uradnih ur sprejela še blagajniška
in druga dela. Poleg tega je bila
poverjenica za pobiranje članarine
za naselja Podlubnik, Vešter, Trnje,
Binkelj in Papirnico. Rada je hodila
na avtobusne izlete po Sloveniji,
ki so jih v tistem času v društvu že
organizirali. Od leta 1988 dalje, ko je DU vodil
Janez Liechtenecker, so pričeli z novim športom,
kolesarjenjem. Udeležila se je vseh kolesarskih
izletov, saj so tako spoznavali zanimivosti krajev v
okolici Škofje Loke.
Rada se spominja, kako je preko DU ob koncu
leta obiskovala na domu starostnike nad 80 let,
jim izročila skromno darilo in jim s pogovorom
polepšala dan. Zanimivo je, da si tudi danes starejši

NJIHOVI SPOMINI NA DRUŠTVO
Maruša Mohorič

POISKALI SMO STAREJŠE ČLANE DRUŠTVA, DA BI NAM POVEDALI O SVOJIH AKTIVNOSTIH V DRUŠTVU, O
SPOMINIH NA DOGAJANJA IN DOGODKE TER O TEM, ZAKAJ SO SE VKLJUČILI V DRUŠTVO IN KAJ JIM ČLANSTVO POMENI. NEKATERI SO BILI PRECEJ ZGOVORNI IN PRIPRAVLJENI DELITI SVOJA DOŽIVETJA, NEKATERI PA
SO REKLI LE TO, DA NEKAM MORAŠ PRIPADATI IN DA SO BOLJ PODPORNI ČLANI.
ŠTEFKA ARHAR (rojena leta 1932) se je v društvo
vpisala 2.8.1983, letos pa bo dobila novo knjižico,
ker je prvotna polna. Nagovorila jo je Slavka Trepše,
ki je zdaj v Domu starejših občanov v Stari Loki,
bila pa je poverjenica. V tistem času je društvu
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predsedoval Milan Žakelj.
Članstvo v društvu upokojencev je pomenilo, da sta
Štefka in njen pokojni mož lahko šla na počitnice v
Izolo, kjer je hotel za upokojence tudi danes.
Štefka se spominja tudi izletov, ki jih je vodil Janez
Mi o sebi - marec 2009
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FRANC ŽONTAR (rojen leta 1937) se je v društvo
vpisal leta 1997, ker ga je Ivan Hafner nagovarjal,
naj bi kegljal. Še vedno hodi na treninge, všeč mu
je, ker hodijo tudi na tekmovanja, zelo pomembno
pa mu je druženje. Nekaj časa je hodil v hribe s
planinci pri društvu.
STANE STANONIK (rojen leta 1929) je upokojenec
od leta 1990. V društvo se je vpisal zaradi raznih
možnosti udejstvovanja, predvsem je rad smučal
in tekmoval v veleslalomu. Ko je bil mlajši, je

Foto: Z. Ramovš

ROTIJA VIDMAR (rojena leta 1919) se je članom
Društva upokojencev Škofja Loka pridružila kmalu
po upokojitvi leta 1974. Z njimi je hodila predvsem
na izlete. Tako je spoznala mnogo slovenskih krajev,
večkrat so bili tudi v Avstriji. Izlete je takrat vodil
Stane Praprotnik,
z njim je hodila
tudi njegova žena.
Rada se spominja
dvodnevnega izleta
za 60-letnike v Švico.
Prespali so v hotelu
neke Slovenke. Z
izletov je zmeraj
pisala razglednice
svojim sorodnikom.
Posebej pohvali
Zvezdano Zadnik,
organizatorko praznovanja okroglih obletnic članov,
ki so dopolnili 60, 70 in 80 let.
Dobro je poznala vse poverjenike, ki so prišli k njej
pobirat članarino, Toneta Omana, Minko Dolinšek
in Anico Kalan, ki je vodila tudi izlete z avtobusi.

Iva Kogovšek in Štefka Arhar

Foto: osebni arhiv

IVA KOGOVŠEK (rojena leta 1934) se je v društvo
vpisala prej, kot se je uradno upokojila. Povabila jo
je poverjenica pokojna Pavla Češnovar, da sta šli
skupaj na izlet na morje.
Lepe spomine ima na tiste izlete, ki jih je organiziral
in vodil Janez Liechtenecker, saj je bil zelo prijazen
in plemenit človek ter je za vsakogar našel prijazno
besedo. Všeč ji je bilo, ko je društvo organiziralo
silvestrovanje in pustovanje.
Iva in Štefka sta bili tudi poverjenici za pobiranje
članarine in sta imeli kar obsežno področje na Suški,
Koširjevi, Sorški in Ljubljanski cesti ter Pod Plevno,
kar je pomenilo v tistem času okrog 200 članov.
Iva je zelo optimistična, vesela, pozitivno naravnana
oseba, ki pravi: »Vse moraš za dobro vzet΄, pa je
zmeraj lepo.«
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Liechtenecker, pa Ivan Harej, ki je bil Primorec
in poznavalec Primorske. Z izletniki in kolesarji je
sodelovala tudi Olga Medič.
Zdaj gre na pohode občasno z Matevžem Trilarjem
zaradi družbe, bere pa tudi glasilo Mi o sebi. Kar
naprej je nasmejana in dobre volje.

Na Soriški planini leta 1995

skakal na smučeh. Še zdaj rad smuča. Tudi na
društvene izlete je hodil. Spominja se, da so šli z
žirovskimi upokojenci na izlet v Nemčijo, Švico in na
Nizozemsko.
Stane in njegov brat Lojze sta nekaj časa vodila
tudi kolesarske izlete, kasneje pa sta to prevzela
Langerholčeva Tončka in njen pokojni mož.
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Ali veste, kdo je na slikah, kje, kdaj,... Ali imate tudi vi slike iz zgodovine našega društva?
Podatke zbiramo v tajništvu DU pri Cveti Škopelja, lahko pa pokličete tudi odgovorno urednico glasila Jelko
Mlakar na številko 031 640 162 ali pišete na: jelka.mlakar@gmail.com.
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Foto: arhiv DU
Foto: arhiv DU

V Finžgarjevi rojstni hiši leta 2008

Foto: Z. Ramovš

Soriška planina Pokal Loka 1997

Planinci na Debeli peči leta 1997

Foto: arhiv N. Trampuž

15. srečanje upokojencev Gorenjske v Škofji Loki leta 2005

Foto: arhiv N. Trampuž

Naše balinarke

Foto: M. Gantar

Veseli večer »Dobimo se na Nami«

Podelitev priznanj aktivnim članom društva
leta 2006

Foto: arhiv DU

Praznovanje 80-letnikov v organizaciji Zvezdane Zadnik

Foto: arhiv R. Vidmar

(misel sedanjega predsednika DU)
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KAJ MI JE TEGA TREBA BILO?
MOJE ŠTIRILETNO VODENJE DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA
Mana Veble Grum

Zahvala predsedniku Liechteneckerju

Foto: arhiv DU

Za predsednico DU sem bila izvoljena na izrednem
občnem zboru 29. maja 2003. Nasledila sem
dolgoletnega predsednika Janeza Liechteneckerja.
Z delom v društvu in z vso problematiko sem se
seznanjala sproti, saj s prejšnjim predsednikom
nisva opravila primopredaje.

V utečeno delo društva je posegala nova ali
spremenjena zakonodaja. Skupaj s sodelavci smo se
spraševali, ali zakonodajalec in drugi državni organi
res ne vedo, da v upokojenskih društvih delamo
prostovoljno, da je to mesto našega druženja in
da nismo podjetje z vsemi službami. Naš primarni
prihodek je članarina in naš moto je zavzeto
prostovoljno delo.
V času mojega mandata smo se ukvarjali s številnimi
problemi, nekateri spremljajo delo društva še
danes.
Zaprtje bifeja
Vsi, ki mislite, da je dejavnost bifeja na tej lokaciji
(bivša ambulanta vojašnice) prinašala tolikšne
dohodke kot prej v stavbi na Šolski ulici, ste v veliki
zmoti. Prihodek ni pokrival niti vseh stroškov.
Jeseni leta 2003 smo dobili odločbo medobčinske
inšpektorice za delo, da moramo honorarno
delavko zaradi velikega števila ur redno zaposliti.
Predlagala nam je, naj zaposlimo študenta, kar
smo tudi storili. Kasneje smo ugotovili, da to ni bila
pametna rešitev.
Od leta 2005, ko je bil sprejet Zakon o gostinski
dejavnosti, morajo društveni bifeji pridobiti
enaka upravna dovoljenja, biti pod inšpekcijskim
nadzorom in upoštevati enake predpise kot ostali
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gostinski obrati. Teh zakonskih pogojev nismo
mogli izpolniti, zato je občni zbor 21. aprila 2006
sprejel sklep, da se v našem društvu z 31. majem
2006 gostinska dejavnost ukine, prostor pa se
preuredi in nameni druženju ter dejavnosti Univerze
za tretje življenjsko obdobje.
Organizacija izletov
V prejšnjih obdobjih so izlete organizirali in vodili
člani DU. V letu 2004 pa je bil sprejet Zakon o
spodbujanju razvoja turizma, ki je poskrbel za
turistične organizacije, društvom upokojencev pa
izvedbo izletov onemogočil. Dovoljeno nam je
bilo opraviti samo eno storitev (npr. organiziranje
prevoza), vse ostalo pa ne (vodenje, organiziranje
prehrane…). Za daljše in zahtevnejše izlete smo
se morali obrniti na turistične agencije, kar pa je
ponudbo močno podražilo in interes upokojencev
je zaradi višjih cen močno upadel. Da bi našim
članom nekako le ustregli, smo izlete še organizirali
in malo zaobšli zakonska določila, vendar sem
pri tem kot predsednica društva nosila vso
odgovornost.
Finance
Finančno poslovanje je bila in še vedno je
»poslastica« pri vodenju društva. Na eni strani
zakon predpisuje obvezno uporabo računovodskih
standardov, davčni in drugi predpisi enačijo društva
s podjetji, kjer imajo stalno zaposlene in ustrezen
profesionalni kader. Na drugi strani pa je v naših
društvih večna težava pomanjkanje sredstev za
plačevanje stroškov. Prekoračen cenzus višine
prihodkov, kjer je še dovoljeno enostavnejše
vodenje knjigovodstva in gostinska dejavnost, sta
skladno z zakonskimi in računovodskimi standardi
od nas zahtevali dvostavno knjigovodstvo pri vseh
kontih. Zakon o društvih iz leta 2006, ki je zahteval
ločitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti, je
finančno poslovanje še zaostril.
Med leti 2004–2006 je finančno poslovanje,
izdelavo zaključnih računov in bilanc vodil zunanji
računovodski servis. Slabost tega je bila, da v
društvu nismo več razpolagali z računi, še vedno pa
smo morali voditi evidenco prihodkov in porabo po
posameznih dejavnostih za sprotno ugotavljanje
razpoložljivih sredstev. Z nakupom računalniškega
programa OPRO, ki je prilagojen finančnemu
poslovanju društev, smo ob koncu leta 2006
Mi o sebi - marec 2009
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prekinili pogodbo z računovodskim servisom. Ta
program so nam priporočili na Pokrajinski zvezi DU
Gorenjske in so ga v Kranju že s pridom uporabljali.
Sodelavka za finance se je pred mojim odhodom z
novim programom že začela seznanjati.
Tožba
Veliko večjo pozornost smo morali posvetiti
zavarovanju odgovornosti društva in posameznih
vodij za primer nesreče pri izvajanju vseh naših
prostovoljnih aktivnosti. Za nas je bila poučna
tožba upokojenca, ki je na srečanju upokojencev
Gorenjske leta 2005 pri precej energičnem plesanju
padel in si zlomil stegnenico. Ni bil sicer naš član, je
pa za precejšnjo odškodnino tožil DU Škofja Loka,
ki je to prireditev organiziralo. Ko sem s sodelavci
hodila okoli odvetnikov in na sodišče, sem se
spraševala: »Kaj pa mi je vsega tega treba bilo?«

KAJ MI JE TEGA TREBA BILO?
-

doprinesli.
Z ureditvijo prostorov in priznanjem
lastnine na delu stavbe, v kateri imamo
društvene prostore, bi dosegli poračun,
saj smo s plačevanjem samoprispevkov v
času aktivne dobe finančno sodelovali pri
izgradnji kanalizacije, cest, šol in drugih
javnih objektov.

Foto: Arhiv DU

Zaključek
Predsedniško funkcijo sem odložila na lastno željo
na izrednem občnem zboru 21. marca 2007. Ko se
danes ozrem nazaj, moram vendarle priznati, da je
bilo v času mojega predsednikovanja tudi veliko
zadovoljstva.
Motivirali so me uspehi in prostovoljno ter
nesebično delo sodelavcev. Dosledno sem
podpirala športno dejavnost, ki smo jo razširili
še z novo pohodno skupino in
novo ekipo balinark. Povečali
smo tudi pevski zbor, ki z novo
zborovodkinjo zelo uspešno
nadaljuje delo. Skupaj z Rdečim
križem smo v naših klubskih
prostorih organizirali merjenje
krvnega pritiska, sladkorja in
holesterola. Ustanovljena je bila
Univerza za tretje življenjsko
obdobje, ki je s svojim delovanjem
dvignila in razširila dejavnosti in
znanje upokojencev.
Ob koncu svojega prispevka
15. srečanje gorenjskih upokojencev v Škofji Loki: večina se
želim cenjene bralce seznaniti še
zabava in pleše, nekateri s »plesanjem« tudi služijo.
s tem, da je na mojo pobudo in
Prostorska problematika
na predlog našega društva Zveza
To je tema, ki bo še dolgo zavirala naše upokojenske društev upokojencev Slovenije leta 2006 podelila
dejavnosti. Društvene prostore imamo od leta
plakete in priznanja naslednjim članom:
1996 v najemu od občine Škofja Loka. V času
- Veliko plaketo za dolgoletno vodenje
mojega mandata sem decembra 2006 dosegla, da
društva je prejel Janez Liechtenecker.
se je visoka najemnina najprej prepolovila in nato
- Olga Medič je prejela malo plaketo za
zmanjšala na simboličen en evro na mesec. Avgusta
dolgoletno opravljanje tajniških del v
2006 sem loškega župana Igorja Drakslerja in širšo
društvu.
javnost opozorila na naše nezadovoljstvo zaradi
- Malo plaketo je prejela tudi Julija Jenko
prostorov, saj nam najemna pogodba ne zagotavlja
za dolgoletno organiziranje in vodenje
dolgoročne prostorske varnosti. Zaslužimo si
športnih dejavnosti.
drugačen odnos in večje ter funkcionalno in
- Priznanji pa sta dobili Nežka Trampuš
tehnično preurejene prostore, ki bodo v lasti
za večletno uspešno vodenje planinske
Društva upokojencev. Naj utemeljim:
sekcije in Marica Jesenovec za večletno
- Upokojenci smo v preteklosti s svojim
vsestransko aktivno udejstvovanje v Društvu
delom k razvoju občine in kvalitetnejšemu
upokojencev Škofja Loka.
življenju občanov Škofje Loke veliko
Mi o sebi - marec 2009
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DU DANES - JUTRI
Zlata Ramovš

NA SPREHODU SKOZI VEČ KOT 60-LETNO ZGODOVINO DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠKOFJA
LOKA SMO ZAPISALI MNOGO PRIJAZNIH SPOMINOV. KAKO PA NAŠE DRUŠTVO ŽIVI DANES,
SMO POVPRAŠALI SEDANJEGA PREDSEDNIKA MIRA DUIĆA, KI BO NAČRT DELA ZA LETO 2009
PREDSTAVIL 3. APRILA NA OBČNEM ZBORU.

naše projekte.
Katere dejavnosti bodo imele prednost?
► Najpomembnejša naloga je preureditev
predavalnice. Odstranili bomo bife in s tem povečali
površino, saj je sedaj veliko premajhna za vse
dejavnosti, ki se v njej odvijajo. S tem bo tudi naš
pevski zbor dobil prostor za vaje, saj mora sedaj
vaditi na različnih krajih. Tudi širjenje knjižnične
dejavnosti, ki je bila izredno dobro zastavljena,
je zaradi pomanjkanja prostora zastalo. Dokler
ne dobimo dodatnih prostorov, knjižnice kljub
mnogim donatorjem ne moremo več širiti. S
povečanjem prostora bomo lahko organizirali tudi
družabne in plesne dejavnosti, po katerih je precej
povpraševanja. Prostor želimo letos preurediti ne
glede na to, ali bomo pridobili dodatne prostore,
o katerih se dogovarjamo že veliko let. Dobili
smo obvestilo, da dogovarjanje z Ministrstvom za
obrambo vodi občinska uprava in ne več mi sami.
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Upamo, da bomo s pridobitvijo teh prostorov lahko
že letos normalizirali in celo razširili dejavnosti ter
ne bo več potrebno stalno improvizirati, da bi delo
teklo normalno.
Naslednja naloga je zagotavljanje sredstev za
izdajanje našega internega glasila. Predvideno je, da
bo del sredstev zanj prispevala občina, vendar ne
vemo, ali bo to dovolj za pokritje stroškov tiskanja,
ki so pri tem projektu največji strošek. Neprijetno
je, ker pridobivanje potrebnih sredstev ni sistemsko
urejeno in le od dobre volje tiskarja je odvisno, če
nam bo še dopuščal zamude s plačili. Časopis je pri
naših članih izjemno dobro sprejet,
po njem večkrat povprašujejo, kar
je za njegovo priljubljenost zelo
dober znak. Zato bomo storili vse,
da ga ohranimo.
Kakšen bo program Univerze za
tretje življenjsko obdobje?
► Univerza za tretje življenjsko
obdobje je ena od zelo
pomembnih dejavnosti v DU in
se zelo uspešno izvaja. Dela po
svojem zastavljenem programu za
tekoče študijsko leto, o katerem
so bili naši člani podrobno seznanjeni. Vsakoletno
povečanje števila slušateljev in širitev programov
kljub prostorski stiski priča o kvaliteti dela na
tem področju. Z razširitvijo predavalnice bo tudi
izobraževalno delo univerze lažje.
Foto: Z. Ramovš

Kakšno bo vodilo letošnjega leta?
► Še vedno ostaja naša osnovna naloga izboljšanje
gmotnega stanja društva, od katerega bo odvisna
izvedba vseh ostalih načrtovanih dejavnosti. Zaradi
poplačila visokega odškodninskega nezgodnega
zahtevka v preteklem letu smo novo leto začeli
z negativno finančno bilanco. Izpad dohodka, ki
pomeni za društvo zelo veliko breme, nameravamo
pokriti s povečano aktivnostjo, kandidaturami ter
prijavami na razne razpise, zbiranjem donatorskih in
sponzorskih sredstev ter z objavami reklam v našem
glasilu.
Del sredstev boste dobili tudi s
članarino, ki ste jo letos povečali za
tri evre.
► Žal je to res. Zavedamo se, da
ljudi ni dobro obremenjevati s
povečevanjem članarine, vendar brez
tega nikakor ne bo šlo. Za potrebe
naše dejavnosti bomo dodatno dobili
po dva evra, en evro od članarine pa
moramo po statutarnem sklepu ZDUS
dajati pokrajinski in republiški ZDUS.
Seveda bomo iz teh skupnih sredstev
skušali pridobiti nekaj denarja tudi za

Kaj pa športne dejavnosti?
► Letos smo pridobili organizacijo dveh
pokrajinskih športnih tekmovanj v Škofji Loki in
sicer v balinanju in streljanju. Predvidenega imamo
že tudi človeka, ki bo povezoval že zelo obširno
športno področje. Dejavnost naših športnih ekip je
na visokem nivoju, saj so bile strelke lani državne
prvakinje, moški pa so bili tretji. Na medobčinskih
športnih igrah smo v preteklih dveh letih zasedli
odlično tretje mesto, čeprav ne moremo tekmovati
v vseh športih.
Že od začetka vašega mandata se trudite pritegniti v društvo več moških. Ali vam to uspeva?
Mi o sebi - marec 2009
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►Žal je to naš nerešljiv problem, ki me muči že od
vsega začetka. Opažam veliko pasivnost moških,
seveda s svetlimi izjemami, ki pa jih lahko preštejem
na prste. Večina zadolžitev je na ženskih ramenih, a
kljub temu (ali celo mogoče ravno zato) je izpeljana
zelo kvalitetno.
Če bi se naših dejavnosti udeleževalo več moških, bi
bili ostali prostovoljci manj obremenjeni, aktivnosti
bi se prerazporedile, uresničevali bi nove ideje,
projekte. Vabimo moške k prijetnemu in aktivnemu
druženju!
Katere druge naloge še planirate?
► Nadaljevali bomo s projektom Starejši za starejše,
kajti to je projekt, ki bo trajal več let.
Ne nazadnje moramo v letošnjem letu imenovati
podpredsednika društva, ki je v naših aktih že
opredeljen. Bliža se polovica mojega mandata, zato
je potrebno prerazporediti naloge ter razmišljati o
novih ljudeh in jih pripravljati za novo mandatno
obdobje.
Že dalj časa smo iskali strokovno sodelavko, ki bi
vodila naše računovodstvo. V februarju smo jo
končno dobili, tako da je ta naloga opravljena.

V lanskem letu smo imeli na obisku češke
upokojence, letos naj bi jim obisk vrnili.
► V dogovoru z občinsko upravo je obisk Češke
predviden v septembru.
Podobno načrtujemo tudi sodelovanje s
pobratenim Sovodnjem v Italiji z izmenjavo obiskov
obeh upokojenskih pevskih zborov.
Pripravljate še kakšne druge družabne
dejavnosti?
► Spet bomo organizirali piknik, v juniju pa
desetdnevno letovanje na Korčuli. Zanj je izredno
veliko zanimanje, saj so bile kapacitete po objavi
razpisa izredno hitro polno zasedene.
Našim prostovoljcem se bomo skušali oddolžiti z
raznimi oblikami neformalnega druženja in tudi na
ta način pridobiti nove sodelavce.
Da bi naše družabne in izobraževalne dejavnosti
približali tudi invalidom, predvidevamo postavitev
vsaj premične klančine za invalidske vozičke, saj
fiksne zaradi neurejenega lastništva še ne moremo.
Želimo si, da bi nam pri tem pomagal kak vešč
mizar. Veseli bomo, če se nam bo kdo oglasil.

STAREJŠI ZA STAREJŠE
PRIKAZ REZULTATOV OPRAVLJENEGA DELA
Nežka Fojkar, koordinatorica

Začetno obdobje projekta STAREJŠI ZA VIŠJO
KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA je za nami.
Ugotavljamo, da so starejši projekt dobro
sprejeli, mnogi so naših obiskov veseli, nekateri
posamezniki pa so sodelovanje tudi odklonili.
Od junija 2008 dalje smo obiskali že 505 oseb,
starejših od 69 let in s tem dosegli tudi zastavljeni
cilj. Z vsemi obiskanimi smo opravili razgovor o
kvaliteti njihovega življenja in izpolnili anketni
list. Podatke sproti vnašamo v računalnik, kar nam
omogoča pregled nad opravljenim delom. Dobili
smo zanimive statistične podatke, ki so navedeni v
nadaljevanju.
Med 505 osebami, ki smo jih obiskali, je 335 žensk
in 170 moških. Od teh jih 263 živi v paru, v zakonski
ali izvenzakonski skupnosti. Z otroki, vnuki ali
drugimi jih živi 81, ostali pa živijo sami v stanovanju.
Med vsemi je kar 232 ovdovelih in samskih, ki
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so zelo rizična skupina, saj se ob spremembi
zdravstvenega stanja lahko zelo hitro pokaže
potreba po pomoči, še posebej, ker podatki za 161
oseb kažejo, da živijo sami tudi v stanovanju.
Kakovost bivanja pri doslej anketiranih je dokaj
dobra. Večina ima urejene bivalne razmere in
so tudi lastniki ali solastniki stanovanj, le 23 jih
živi v najemniških stanovanjih. Stanovanja so
večinoma opremljena s centralnim ogrevanjem na
kurilno olje in plin, kar je za starejše tudi najbolj
udobno. Redkeje uporabljajo drva in druge načine
ogrevanja. Štirinajstim osebam hrano prinašajo na
dom, vsi ostali pa si jo sami pripravljajo doma.
Pomemben dejavnik za samostojnost je osebno
počutje. Ugotavljamo, da se povsem zdrave počuti
le 110 oseb, ostalih 395 pa je na to vprašanje
odgovorilo z »ne« ali s »še kar«. Zdravila jemlje kar
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424 oseb, brez njih je samo 81 oseb.
Prosti čas velika večina anketiranih preživlja v
stalnem stiku z otroki in bližnjimi sorodniki, ki jim
največkrat nudijo tudi pomoč, če jo potrebujejo.
Tisti, ki živijo sami, so dokaj pogosto osamljeni. Tega
je manj na podeželju, več pa v strnjenih naseljih in
blokih, kjer posamezniki živijo bolj odtujeno.
Smisel našega delovanja je prav v zagotavljanju
pomoči tistim starejšim, ki pomoč potrebujejo in
si jo sami iz kakršnihkoli razlogov ne znajo ali ne
morejo poiskati. Na osnovi zbranih podatkov smo
določene potrebe že ugotovili in tudi organizirali
pomoč sedmim osebam. Naše prostovoljke

zanje opravljajo različna opravila, kot so nakupi,
spremstvo na sprehodih, čiščenje stanovanja,
osebna nega in podobna opravila. Pri tem je
pomembno tudi druženje, saj ugotavljamo, da je od
vseh anketiranih kar 134 starejših včasih osamljenih,
24 pa celo pogosto osamljenih. Že ta podatek nam
narekuje, da je potrebno z delom nadaljevati in
razvijati nove oblike medsebojne pomoči starejšim.
Ni nas še dovolj, zato še vedno iščemo nove
prostovoljce, tako za anketiranje kot za konkretno
pomoč na domu. Z rešitvijo majhnih problemov
starejših lahko rešimo »velik problem« in jim
olajšamo bivanje v domačem okolju.

Če se čutite sposobni in ste pripravljeni nuditi pomoč starejšim, postanite naši
prostovoljci. Javite se koordinatorici projekta Nežki Fojkar na tel. 041 717 210, prijave pa
sprejema tudi tajništvo DU Škofja Loka v času uradnih ur. Z veseljem vas bomo sprejeli,
usposobili in uvedli v delo.

PORTRET
TUDI TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE JE LAHKO POLNO PRESENEČENJ
Jelka Mlakar

LETA MINEVAJO TUDI NAM V UREDNIŠKEM ODBORU GLASILA MI O SEBI. ALI VERJAMETE, DA JE
POVPREČNA STAROST NAŠIH ČLANIC ŽE ŠTIRIINŠESTDESET LET? IZ TE ZBIRKE PRIDNIH DOPISNIC
PA IZSTOPA JOŽICA KOVIČ, KI BO LETOS 19. MARCA PRAZNOVALA SEDEMDESET LET.
PO DALJŠEM PRIGOVARJANJU NAM JE LE ZAUPALA SVOJO ŽIVLJENJSKO ZGODBO IN ŠE POSEBEJ
TO, DA JE PRAV V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU DOŽIVELA SREČANJE, KI JE TEMELJITO SPREMENILO NJENO ŽIVLJENJE.
»Moja življenjska pot je bila zelo nemirna, polna
padcev in vzponov. Včasih si rečem, da sem doživela
vse drugo, samo umrla še nisem. Lahko bi pisala o
letih izgnanstva med drugo svetovno vojno, o prvi
ljubezni, poroki, smrti hčerke ob porodu, o ločitvi,
novih srečanjih in hudi bolezni. Vsega bi bilo za
obširen roman. Ne obremenjujem se s tem, da bi
življenjsko pot lahko vodila drugače, ker preteklosti
ne moreš spremeniti. A tudi o prihodnosti ne
maram preveč razmišljati, ker vem, da se bo zgodilo
tisto, kar se pač mora. Tako mi ostane samo še tretje
življenjsko obdobje, v katerega sem že kar dobro
zakorakala.
Moram priznati, da pridejo dnevi, ko se že zjutraj
prepustim malodušju in si grenim življenje. Pa se
razjezim in si rečem: »Koliko predavanj si že slišala in
koliko knjig prebrala o tem, naj se veselimo vsakega
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dne!« Tu smo zato, da živimo življenje, v katerem pa
sonce ne sije vsak dan. Nato se spomnim na hudo
bolezen, ki sem jo premagala in si priznam, da se
imam pravzaprav zelo dobro.
Dnevi mi tečejo prehitro, moj delovni ritem pa je
vse počasnejši. Naložila sem si veliko obveznosti,
ki me včasih kar malce bremenijo. Tako že več
kot dvajset let delujem v Krajevni organizaciji RK
Stara Loka–Podlubnik. Sodelujem tudi v Društvu
izgnancev Škofja Loka.
Ker sem pred dvema letoma hodila na novinarski
krožek, sem v uredniškem odboru našega glasila
MI O SEBI in sem sodelovala tudi pri njegovem
»rojstvu«. Prepevam v našem pevskem zboru.
Tretje življenjsko obdobje je lahko polno
presenečenj, zato bom opisala srečanje, ki mi je
temeljito spremenilo življenje. Pred petimi leti
Mi o sebi - marec 2009

je MePZ Vrelec organiziral Miklavžev večer v
restavraciji na Nami. Svakinja me je pregovorila,
da sem se ga udeležila. Tam sem spoznala Tineta
in skupaj sva ugotovila, da oba rada pojeva.
Njegovemu lepemu tenorju se je pridružil še moj
alt. Tako se je začela
najina pevska kariera.
Večkrat sva zapela ob
spremljavi kitarista in
harmonikarja v gostilni
Pr` Starman. To so
bila lepa družabna
srečanja. Tam sva se
prvič spoznala tudi z
mikrofonom, za kar
sva jim zelo hvaležna.
Potem sva prepevala
vedno pogosteje
in ljudje so naju že
poznali kot DUO
JOŽICA IN TINE. Veliko
ljudi sva že razveselila
s petjem. Najraje pa
greva med stanovalce
Centra slepih,
slabovidnih in starejših
v Škofji loki, kjer
obiskujem teto. Tam naju že poznajo in kar čakajo,
da jim kaj zapojeva. Ko se jim v očeh pojavijo solze
hvaležnosti, je tudi nama toplo pri srcu, saj se
zavedava, da delava nekaj lepega.
Da pa leta niso ovira za kakšen »podvig,« bom
opisala dogodek v Kliničnem centru v Ljubljani,
kjer sem bila nekaj dni, da so mi pregledali cevke,
ki peljejo do srca. Ko me je Tine prišel iskat, so me

bolnice v sobi prosile, naj jim zapojeva v slovo. Ob
pesmi Klic kukavice, v kateri Tine zajodla, so zelo
uživale. Tudi zdravnika, ki sta poslušala pred vrati,
sta bila navdušena in pesem sva morala zapeti še
enkrat. Ko pa mi je zdravnik »podaril« dober izvid, je

Foto: Z. Ramovš
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PORTRET

bilo veselje še toliko večje.
Dnevi minevajo. Včasih so sončni, včasih pa pridejo
tudi oblaki. Rada greva v najino hišico ob gozdu
in v družbi prelepih rožic večkrat tudi zapojeva.
Če nama bo usoda namenila še kaj lepega, bova
to sprejela z veseljem. Če pa nama to ni dano, sva
hvaležna za vse lepe trenutke, ki sva jih preživela in
bova samo uživala v spominih.«

UPOKOJENSKI OCVIRKI
Zakaj imamo upokojenci vedno premalo časa?
Iz stanovanja greš v klet po krompir, ko prideš tja, pa stojiš na mestu in ne veš, po kaj si
prišel. Vrneš se v stanovanje, kjer se spomniš, kaj si pozabil, in tokrat ti mogoče uspe, ali pa
moraš vse skupaj še enkrat ponoviti.
Srečata se prijatelja iz mladosti, le da se eden ne spomni, kako se drugi piše. In ga vpraša: »Kako
se pa pišeš?« Pa mu ta odgovori: »Sedaj, ko sem v pokoju imam dva priimka. Od 1. do 15. v
mesecu sem Bogataj, od 15. do zadnjega pa Sušec.«
Starejša zakonca gresta spat, ko se žena nenadoma spomni, da bi jedla sladoled. Mož se
uslužno odpravi v kuhinjo in se po dolgem času vrne z ocvrtim jajčkom. Žena pa: »Saj sem
vedela, da boš pozabil na šunko.«
Mi o sebi - marec 2009
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SPOZNAJMO POVERJENICO
NA OBISKU PRI POVERJENICI MARTINI ERŽEN
Maruša Mohorič

urejati finančne zadeve. Vse evidence si je uredila
računalniško pa tudi obračune in statistiko. Rada
brska po internetu in se ukvarja z elektronsko pošto.
Njen mentor je sin, ki ji priskoči na pomoč.
Za opisovanje Martininih hobijev in stvari, ki jih rada
počne, bi potrebovala
veliko prostora, a o njej
naj povemo le, da poleti
vrtnari, ureja okolico
bloka, v katerem živi,
hodi na telovadbo in
plavanje, vsaj enkrat na
teden gre na Lubnik,
pomaga sestri pri varstvu
vnukov, pozimi pa kleklja
in bere knjige. Prepričana
pa sem, da ni povedala
vsega, saj je precej
skromna..
Zelo pomembno se ji
zdi, da je zdrava in gre
lahko ven v hribe, kjer uživa. Rada se druži s prijatelji
planinci in veseli se prijetnega družinskega življenja.
Vem, da je srečna. Ponavadi je nasmejana, zgovorna
in vesela, a o sebi nerada govori. Tudi skromnost
veliko pove o človeku.
Foto: M. Kofler

Martina Eržen je doma v Groharjevem naselju.
Kmalu po upokojitvi jo je takratna tajnica Olga
Medič prosila, če bi prevzela poverjeništvo za svoje
območje. Ni dosti oklevala in tako je poverjenica
od leta 2002. Za dobro leto in pol je prevzela
tudi društveno blagajno, ker je Francka
Langerholc, ki je vodila knjigovodstvo, šla
na operacijo.
Delo poverjenice ji ne vzame veliko časa,
ker večina članov društva poravna svoje
obveznosti sama, na domu pa obišče
okrog trideset članov.
Precej bolj jo zaposli raznašanje glasila
Mi o sebi, saj ima na seznamu okrog sto
naslovnikov, a še več je članov, ki so kar
veseli, ko se oglasi. Mnogi so za glasilo
hvaležni in ga pohvalijo.
Martina je tudi prostovoljka in sodeluje pri
društvenem projektu Starejši za starejše.
Nič ji ni težko, saj pozna ljudi v svojem
okolju in do zdaj ji še nihče ni odklonil
ankete, sodelovali so tudi nečlani društva. Pravi, da
je v Groharjevem naselju precej starejših ljudi, ki bi
bili pripravljeni sprejeti pomoč prostovoljcev, ko jo
bodo potrebovali.
Sodeluje tudi pri planincih, pomaga Nežki Trampuš

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
KAKO JE ZAŽIVELA MARINKINA KNJIŽNICA?
Marija Draškovič

Že v prejšnjih številkah našega glasila smo
poročali o začetku delovanja Marinkina knjižnice
in opozarjali na nekatere zanimive knjige iz naše
knjižne zaloge.
Prvi vpisi v inventarno knjigo naše knjižnice so
nastali sredi februarja leta 2007. Zbirali in vpisovali
smo predvsem strokovne knjige, povezane s
temami, ki so se predavale na Univerzi za tretje
življenjsko obdobje. Dobili smo tudi rabljen
računalnik, s pomočjo katerega lahko strokovno
razvrstimo knjige. Gospa Borjana Koželj se je
povezala tudi z Univerzama za tretje življenjsko
obdobje v Ljubljani in Domžalah ter posamezniki,
ki raziskujejo vlogo in pomen izobraževanja
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starejših v evropski družbi, ki so nam
podarili nekaj knjig, povezanih z
njihovim delovanjem. Jeseni istega
leta smo knjige postavili na police in
pripravili slovesno otvoritev knjižnice.
Prireditev je zelo uspela in knjižnica
je začela dobivati darove. Približno
300 knjig nam je podarila Marinka
Gartner, po kateri se knjižnica tudi imenuje. To niso
bile samo strokovne knjige, ampak tudi leposlovje
tako slovenskih kot tujih avtorjev. Muzejsko društvo
nam je podarilo vse številke Loških razgledov,
potem smo dobili skoraj celotno zbirko Nobelovci,
Naša beseda. Darovalcev, ki so nesebično podarili
Mi o sebi - marec 2009
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svoje knjige nastajajoči knjižnici, je bilo veliko.
Sedaj ima knjižnica 1700 knjižnih enot, ki
so dostopne v klubskem prostoru Društva
upokojencev Škofja Loka. Poleg strokovnih in
poljudnoznanstvenih knjig je tudi veliko leposlovja
slovenskih in tujih avtorjev. Veseli me, da imamo
knjige, ki so primerne za vse vrste bralcev. Od tistih,
ki berejo zahtevnejše romane, do bralcev povesti
in lažjih žanrov ter bralcev, ki radi berejo biografske
romane. Na voljo je tudi nekaj revij: Mi o sebi,
Vzajemnost, Glas, Sladkorna bolezen.
Knjižnica je namenjena članom Univerze za tretje
življenjsko obdobje in hkrati tudi članom Društva
upokojencev Škofja Loka ter drugim upokojencem.
Odprta je v času, ko nekateri krožki končujejo

delo. Pri takem dotoku knjig pa ni časa za drugo
strokovno delo in predstavljanje knjižnega gradiva.
To nas čaka v naslednjem obdobju delovanja
knjižnice. Upam, da bo prostor, v katerem so knjige,
postal neke vrste klubski prostor, v katerem si
bodo uporabniki lahko ogledali razstave knjižnega
gradiva, dobili vse informacije ali si izposodili knjige.
Za tako delo pa bomo rabili pomoč prostovoljcev.
Dobiti moramo ljudi, ki bodo pripravljeni pomagati
pri iskanju informacij in bodo poznali tudi delovanje
knjižnice.
Naše delovanje je prostovoljno in prepričani
smo, da bomo tudi za nadaljnji razvoj knjižnice
našli prostovoljce, ki jim ne bo žal žrtvovati nekaj
prostega časa.

NASVET ZA BRANJE
Marija Draškovič

BRUNO VOLPI LISJAK:
		

ČUPA, PRVO SLOVENSKO PLOVILO, IN DREVAKI
VONJ PO MORJU

Upokojeni pomorski kapitan in ladjedelski menedžer
Bruno Volpi Lisjak s svojim delovanjem Slovence
opozarja na njihov odnos do morja. V svojih delih
poudarja pomen slovenskega ribištva ob vzhodni
jadranski obali od Trsta do Timave, ki je potekalo več
stoletij. Zaradi tega se je v knjigi Čupa, prvo slovensko
plovilo, in drevaki lotil študije čupe, prvega izvirnega
slovenskega plovila. Ugotovil je, da so podobna plovila
uporabljali tudi drugi Slovani na ozemlju današnje Rusije
in so jih podobno tudi imenovali. Predstavi nam tudi
življenje ljudi, ki niso imeli druge možnosti, kot da so se
ukvarjali z ribištvom. Na koncu knjige je dodal zgodbe,
v katerih so »nastopale« čupe. Zanimiva je njegova
ugotovitev, da sta slovenski ljudski pesmi Le sekaj, sekaj
smrečico in Zaplula je barčica moja med seboj povezani
in da pojeta o
čupah. Čeprav
so avtorjeve
študije rezultat
znanstvenega
raziskovanja, je
knjiga napisana
razumljivo, ima
pa tudi veliko
slikovnega
gradiva.
Čupa - Etnografski muzej v Ljubljani
Mi o sebi - marec 2009

Iz knjige: Čupa, prvo slovensko plovilo, in drevaki
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Druga knjiga zbirke Morje je Vonj po morju istega avtorja in ima podnaslov
Smešne, resnične pripovedi slovenskih ribičev. Avtor je raziskoval slovensko
pomorsko tradicijo in se pogovarjal s starejšimi ljudmi, ki so se ukvarjali s
pomorskimi poklici ali so bili priče raznim dogodkom. Ob razgovorih so
nekateri povedali še zgodbe, ki so jih doživeli sami ali pa so jih poznali iz
ustnega izročila. Te zgodbe je »razširil in polepšal«, da bodo zanimive za
bralce. Takrat je bilo življenje na skopi kraški zemlji težko, vendar duhovno
bogato in ustvarjalno. Ljudje so se poleti zbirali ob morju v senci dreves in
pozimi ob ognjišču, uživali v družbi, peli in se smejali. Zaradi tega nas zgodbe
pritegnejo in jih kar ne moremo nehati brati.
Vabim vas, da se tudi seznanite s slovensko pomorsko tradicijo, ki je zaradi
zgodovinskih okoliščin manj znana.

KAKO PRIBLIŽATI KNJIGO BRALCEM?
Marija Draškovič
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takega tipa knjižnice še nimamo, zato lahko
omenim samo dejavnosti, ki so se pokazale

kot pomembne v dosedanjem času delovanja.
Namenjena je predvsem našim članom. Ker so to
starejši, mislim, da bi morali bolj razviti izposojo

Foto: Z. Ramovš

Včasih so bile knjige v knjižnicah shranjene v
skladiščih in njihovo ureditev je poznalo samo
osebje. Danes je to drugače. Bralci imajo do knjig
prost pristop in knjižnice poskušajo svoje delovanje
čim bolj prilagajati njihovim potrebam. V čitalnicah
je na voljo obsežen izbor revij in časopisov, s
pomočjo katerih se uporabniki seznanijo z vsem,
kar je novega v svetu ali pa spremljajo novosti
na strokovnih področjih. Še posebej to velja za
splošnoizobraževalne knjižnice, v novejšem času pa
tudi za strokovne.
Splošnoizobraževalne knjižnice knjige zbirajo,
strokovno obdelujejo in jih pripravijo za izposojo.
A s tem njihovega poslanstva še ni konec.
Knjižno gradivo je treba približati bralcem, kar
pa v današnjem času, ko se nam vsem mudi,
ni preprosta naloga. Mlade bralce poskušajo
pridobiti z urami pravljic, igricami ipd. Za malo
starejše organizirajo kvize znanja na spletnih
straneh knjižnic, predstavitve knjig, pogovore z
avtorji, poleg tega pa redno spremljajo, katere
knjige imajo za bralno značko ali domače branje in
kupujejo več izvodov teh knjig. Z akcijo Knjižnica
na obisku sprejemajo razrede osnovnošolcev in jim
z organiziranim vodstvom razkažejo knjižnico in
njeno ureditev. Knjižnica je tudi prostor za zbiranje
različnih generacij. Odrasli bralci iščejo leposlovne
in strokovne knjige ter tudi različne informacije, ki
jih najdejo v katalogih. Nekatere knjižnice nudijo
tudi dostavo izposojenih knjig na dom. Bralec lahko
pokliče v knjižnico in pove, kakšno knjigo bi želel,
knjižničar pa mu jo prinese na dom.
Kakšna je vloga naše knjižnice pri Univerzi za
tretje življenjsko obdobje v okviru Društva
upokojencev Škofja Loka? V Republiki Sloveniji

na dom. Zelo dobro bi bilo, če bi imeli nekaj ljudi,
ki bi oskrbovali starejše ljudi s knjigami, seveda
brezplačno. Delovanja knjižnice si ne predstavljam
brez predstavitev novih knjig. Mogoče bi dobili
ljudi, ki bi pripravljali kratke povzetke knjig. ki so jih
prebrali, da bi se bralci laže odločali za neko knjigo.
V prostorih knjižnice bi morali pripravljati razstave,
s katerimi bi opozarjali na bogastvo knjižnega
gradiva. In ne nazadnje vidim prihodnost knjižnice
tudi v sodelovanju z domom ostarelih, kateremu bi
lahko posojali kolekcije knjig.
Za vse te naloge pa potrebujemo prostor, saj je
sedanji v klubski sobi Društva upokojencev že
premajhen in tudi neustrezen. Upam, da se bo to
spremenilo in bo knjižnica zaživela.
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
O KNJIGAH
Marija Draškovič

Foto: B. Koželj

V knjigah je veliko znanja, zato jih nikar ne zavrzimo.
S knjigo je življenje bogatejše.
Knjige so naredile moje življenje bogato in srečno.
Knjige imajo svojo usodo tako kot ljudje.
Že prebrane knjige v knjižnicah, ki so nam bile všeč,
še vedno polistamo in takrat imamo občutek, kot
da bi povprašali starega prijatelja, kako se drži.
Vse je že povedano, le dobre knjige je treba
prebrati.
V knjigah beremo sebe. Če ne bomo znali več brati,
se nam bo svet zdel najprej grozeč, potem čuden,
na koncu pa nam bo zanj vseeno.

ČESTITKA!
Članica našega društva,
znana slovenska pesnica in
pisateljica Neža Maurer je
bila razglašena za Slovenko
leta 2008. Ločani smo na
to ponosni in ji iskreno
čestitamo. Želimo ji še veliko
ustvarjalnih let.

BREZPLAČNA
IZPOSOJA KNJIG
Knjige in drugo gradivo,
ki so na razpolago v
klubskih prostorih Društva
upokojencev Škofja
Loka, si lahko izposodite
brezplačno ob sredah in
četrtkih, od 11. do 12. ure.

RAČUNALNIŠKA PISMENOST
Marinka Logar

Uspešno sodelovanje med Univerzo za tretje
življenjsko obdobje pri Društvu upokojencev
Škofja Loka in Ljudsko univerzo Škofja Loka
se je poglobilo še z izvedbo programa
Računalniška pismenost za odrasle. Na
javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport
za izvajanje omenjenega programa je bila
izbrana Ljudska univerza Škofja Loka. Tečaj je
bil namenjen upokojencem, starejšim od 65
let in je bil za udeležence brezplačen.
Trajal je 60 ur. Naučili smo se oblikovati
besedila, uporabljati internet ter elektronsko
pošto.
Tečajniki smo bili z izvedbo zelo zadovoljni.
Na koncu smo vsi uspešno opravili tudi izpit.
Mi o sebi - marec 2009

Foto: J. Radelj

Univerza za tretje življenjsko obdobje
telefon: 04 512 63 08
Uradne ure so ob četrtkih od 10. do 12. ure.
http://univerza-tri-du-skofjaloka.si
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
KAJ SE JE DOGAJALO NA NAŠI UNIVERZI V ZADNJIH MESECIH?
Borjana Koželj

Poleg zavzetega dela vseh razpisanih
študijskih krožkov smo pripravili še
vrsto zanimivih brezplačnih predavanj.
Na čaju ob petih smo v decembru
gostili pisateljico in novinarko Mileno
Miklavčič.
V sodelovanju s Centrom
vseživljenjskega učenja za Gorenjsko
z Jesenic in z Ljudsko univerzo Škofja Loka se vršijo
zanimiva predavanja, ki so brezplačna in zelo dobro
obiskana.
V decembru smo se pripravljali na novoletna
obdarovanja, zato smo se naučili zavijati darila in
poslikali nekaj svilenih šalov.
V januarju smo se deset ur učili angleškega jezika
z Dušico Kunaver, v februarju nam je v angleškem
jeziku približal Avstralijo naš mentor Tadej Gartner,

v marcu pa smo poslušali avtentični govor našega
mentorja Angleža Stepehna Maylanda, saj smo se
pogovarjali o Angliji in Škotski.
Proslavili smo tudi dan žena in materinski dan.
Kaj pa naprej?
V aprilu bomo pripravili predavanje o stresu, kako
ga prepoznamo in se z njim spopademo. Predavala
nam bo klinična psihologinja dr. Marija Hafner.
V maju bomo poslušali predavanje o komunikaciji
Nataše Kranjc.
V juniju se bomo posvetili manj znani zgodovini
Keltov in arheološkim najdbam iz najstarejših časov
na loških tleh.
Ker naši člani pogosto obiskujejo Zahodno Evropo
in sredozemske države, bomo v juliju pripravili tudi
dve predavanji na to temo.

GREMO NA MORJE
© B. Burger

Borjana Koželj

BLIŽA SE KONEC ŠTUDIJSKEGA LETA. KOT VEDNO DOSLEJ GA BOMO TUDI LETOS ZAOKROŽILI S
STROKOVNO EKSKURZIJO. KAM NAS BO POT VODILA TOKRAT?
Dogovor je bil: »Gremo na morje!«
Na zadnjih dveh ekskurzijah smo dobro
raziskali primorski Kras. Tokrat bomo
pogledali čez kraški rob, to so narinjeni
apnenčasti skladi na fliš, ki se strmo spuščajo
do 300 metrov globoko, in raziskovali flišno
Šavrinsko gričevje do morja.
Danes nas avtocesta pripelje že vse do
Kopra, potem pa nas bo pot vodila ob obali
do Pirana. Piran, eno najstarejših mest
na Slovenskem, je naš prvi cilj. V muzeju
solinarstva se bomo seznanili z zgodovino
te dejavnosti pri nas, potem pa se bomo
odpeljali v dolino Dragonje in v vas Sv. Peter,
kjer stoji stara Tonina hiša, spremenjena
v etnološki muzej. Spotoma se bomo na
kmečkem turizmu okrepčali s pravo istrsko
hrano. Ste že jedli bobiče ali ombolo?
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Ombolo je istrska jed in se pripravlja z omako iz refoška in
ne iz terana. Svinjsko ribico narezano na zrezke prekadijo
in nato pečejo na žaru. To je le eden izmed receptov.
Poskusili bomo bobiče, istrske fuže, domači refošk, za
degustiv pa belo omelo.
Po kosilu bomo obiskali še oljarno in se oskrbeli z oljčnim
oljem. Na koncu, če bo čas, se bomo ustavili na Socerbu
in s kraškega roba uživali v razgledu daleč čez morje do
Benetk.
Bobiči
V lonec damo oljčno olje, sesekljan česen in peteršilj. Ko to
malce popražimo, dolijemo nekaj vode in dodamo mlad
oluščen fižol. Dolijemo še vodo in dodamo olupljen, na kose
narezan krompir. Malo pokuhamo in dodamo koruzna
zrna, šalšo, sol in poper. Ko so bobiči skoraj skuhani,
krompir z vilico ali kuhalnico pretlačimo in ponovno
stresemo v lonec. Bobiče kuhamo 2 do 3 ure.
Mi o sebi - marec 2009

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Foto: M. Gantar

Prostovoljni kulturni
mediatorji v
Loškem muzeju so:
Meri Bozovičar,
Katja Galof,
Marjan Gantar,
Borjana Koželj,
Veronika Hartman,
Vesna Kovačević,
Majda Oblak,
Lucija Parma,
Špela Polajnar,
Marta Satler
in Marija Verčič.

PRIZNANJA ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE (ACS) ZA POSEBNE
DOSEŽKE PRI UČENJU ODRASLIH

Mediatorstvo je za nas nova, izredno dragocena in
pozitivna izkušnja. S predstavniki Univerze za tretje
življenjsko obdobje iz Škofje Loke smo vzpostavili
odlično sodelovanje; menim, da v obojestransko
zadovoljstvo. Veseli smo njihove fizične pomoči,
predvsem pa posredovanih življenjskih izkušenj in
pogledov na dogajanje v našem muzeju. Upamo,
da bomo lahko s to obliko sodelovanja nadaljevali
tudi v bodoče in jo še nadgrajevali.
Jana Mlakar, direktorica

Foto: osebni arhiv

Komisija za podeljevanje priznanj ACS je na svoji seji 10. novembra 2008 soglasno sklenila, da se Priznanja
ACS 2008 v kategoriji »priznanja skupinam za izjemne učne uspehe in bogatitev lastnega znanja« podeli:
• Študijskemu krožku Mala Gora iz Ajdovščine,
•    skupini Prostovoljni kulturni mediatorji v Loškem muzeju,
• skupini Umetnost pripovedovanja pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje iz Ljubljane.
Priznanja bodo podeljena na slovesnosti ob odprtju Tedna vseživljenjskega učenja.
DOBITNIKOM PRIZNANJA ČESTITAMO IN SE
ZAHVALJUJEMO PREDLAGATELJU LOŠKEMU MUZEJU.

E - UČENJE
Ker živimo v dobi vse bolj razvite informacijsko-komunikacijske tehnologije,
e-učenje vedno bolj pridobiva na pomenu. Prednosti e-učenja so v tem, da se
ljudje lahko sami izobražujejo kadarkoli in kjerkoli (doma, v idealnem učnem okolju, brez stresa) ter sami
določajo čas učenja in učni tempo.
Ponujamo vam informiranje in svetovanje s področja e-učenja, to je, kako poiščemo znanje, ki bi ga
želeli osvojiti na internetu. Dobimo se drugo sredo v aprilu (14. 4.) in juniju (9. 6.), to je dan, ko
je na prostoru bivše vojašnice sejem. Na razpolago vam bomo od 10. do 12. ure v prostorih Društva
upokojencev Škofja Loka.
Mi o sebi - marec 2009
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GLASBA
ŽIVLJENJSKA POT AMATERSKE IGRALKE ZVEZDANE
Marinka Logar

V SPOMINU MI JE OSTALA KOT ŽENSKA, KI SEM JO SREČEVALA V MESTU. MOJO POZORNOST JE VZBUDILA
ZARADI SVOJEVRSTNEGA OBLAČENJA, SAJ JE NOSILA DOLGO ŠIROKO KRILO, JAKNO, RUTO IN SEVEDA VELIK
CEKAR. TO JE ZVEZDANA ZADNIK, KI SE JE LOČANI, STAREJŠI OD 60 LET, ZAGOTOVO SPOMINJAJO. OD LETA
1990 ŽIVI V CENTRU SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH V ŠKOFJI LOKI, KJER SEM JO PRED KRATKIM OBISKALA IN MED PRIJETNIM KLEPETOM MI JE MARSIKAJ POVEDALA.

Foto: osebni arhiv
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Selški dolini.
Jaz sem si to gospo zapomnila še po nečem. Pri
svetih mašah se je pred pričetkom običajno molilo,
večkrat pa se je tudi
zgodilo, da je namesto
molitve zadonela
pesem z lepim, čistim
glasom. Takrat sem
se vedno umirila in
prisluhnila glasu, ki
mi je napolnil dušo z
nepopisno radostjo,
ker imam petje srčno
rada. In kdo je pel?
Zvezdana Zadnik.
Pela je že v šolskem
zboru in tudi v Loškem gledališču, kjer so imeli za
operete svoj zbor. V cerkvi in na koru je začela peti
šele po upokojitvi, ker prej to ni bilo zaželjeno.
Njena ljubezen do petja pa ni usahnila niti z
vstopom v Center slepih, slabovidnih in starejših,
kjer živi že devetnajsto leto. Vsa leta že poje v
domskem pevskem zboru, ki ga vodi Denis Kamnar.
Sedaj je Denis zbolela in je ni že kar nekaj časa,
gospa Zvezdana pa pevske vaje zelo pogreša. Sicer
pa je v domu zelo zadovoljna, udeležuje se tudi vaj
za spomin, kar se ji pri pogovoru zelo pozna. Redno
jo obiskujejo njeni domači, hčerka in vnuki ter
pravnuki.
Veseli se vsakega novega dne in čas ji zapolnjujejo
prijetni spomini iz preteklega življenja.
Osamljena ni, ker ima še vedno zdravo in bogato
dušo. Tudi sama sem se od nje poslovila bogatejša,
ker kar izžareva pozitivno energijo. Občutek imam,
da se nikoli ni na nikogar posebno jezila in vse
sprejema z dobrohotno naklonjenostjo.
In da ne pozabim, veliko let je bila tudi tajnica pri
Rdečem križu.
Zdi se mi prav, da jo potegnemo iz sedanje
anonimnosti. Veliko vas je, ki se je zagotovo
spomnite in mogoče jo boste tudi obiskali, kar si
želim tudi sama.
Foto: Z. Ramovš

Rodila se je materi Mariji in očetu Jožetu 22.10.1919,
torej bo letos praznovala svoj 90. rojstni dan.
Končala je štiriletno meščansko šolo v uršulinskem
samostanu, opravila pa je tudi dveletni trgovski
nemški tečaj, ki pa kasneje ni bil priznan.
Z družino so se leta 1934 preselili v Trebnje, od tam
pa je leta 1941odšla v Zagreb, kjer se je poročila,
leta 1945 ločila in se vrnila k staršem v Trebnje. Tam
se je zaposlila na okraju.
Potem so se vsi skupaj vrnili v Škofjo Loko. Leta
1950 je v Kranju rodila hčerko, po kateri ima tri
vnuke in že tudi tri pravnuke. Nato se je zaposlila na
občini Škofja Loka kot administratorka in leta 1965
zaključila še dvoletno ekonomsko poklicno šolo. Kot
strojepiska je študentom doma natipkala nešteto
seminarskih in diplomskih nalog. Zadnjih trinajst let
je bila zaposlena v podjetju Odeja, kjer je dočakala
upokojitev.
S prihodom
v Škofjo Loko
se je vključila
v amatersko
skupino v Loškem
gledališču. Na
leta igranja
ima zelo lepe
spomine, zlasti na
otroške igre, kot
so Sneguljčica,
Trnjulčica in
Rdeča kapica.
Najbolj ji je ostal
v spominu prizor
Zvezdana kot Nela Eržišnik
iz Trnjulčice, ko je
pri stoletnem spanju vse igralce popadel nezadržen
smeh, kar so opazili tudi gledalci. Njeno igralsko pot
pa so zaznamovale tudi resnejše vloge v številnih
predstavah dramskega repertoarja. Posebej
omeni Visoško kroniko, ki so jo odigrali na loškem
grajskem vrtu, kjer je gospa Zvezdana upodobila
kmetico s pravo kravo. Dodaja še, da so veliko
gostovali tudi na gledaliških odrih v Poljanski in
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GLASBA
ŠE BOMO PELI
Marinka Logar

Naš MePZ VRELEC tudi letos načrtuje več nastopov. Leto 2009 smo začeli zelo uspešno
s koncertom v cerkvi Sv. Jurija v Stari Loki. Odziv je bil dober in povabili so nas, naj še
pridemo.
11. marca smo v počastitev slovenskega kulturnega praznika, dneva žensk in materinskega
dne zapeli na prireditvi, ki jo pripravlja Univerza za tretje življenjsko obdobje.
3. aprila bomo sodelovali na občnem zboru DU Škofja Loka, ki bo v Osnovni šoli Ivana
Groharja.
V maju sta predvidena dva nastopa, na začetku meseca v Ormožu, na koncu pa v Šoštanju.
21. junija se bomo udeležili vseslovenskega tabora pevskih zborov v Šentvidu pri Stični.
Vsekakor bomo sodelovali tudi na reviji pevskih zborov, ki bo aprila ali maja v Škofji Loki,
vendar točnega datuma še nimamo.
Do poletnih počitnic bi bilo to vse.

OBUJAMO STARO LJUDSKO PESEM
Marinka Logar

Kje sončece moje,
domovje je tvoje,
kam pojdeš v mraku nocoj?

Pa kje ta tvoj grad je,
mar tudi ves zlat je,
in postel`ca kakšna je ta?

Pa kdo ti je majka
kdo pravi ti bajke,
kdo rožice spleta za te?

Čez sinje vodice,
na zlate stopnice,
tja v grad bom zaplavalo svoj.

Moj grad za gorami,
glej biseri sami,
in postel`ca vsa iz zlata.

Ves svet mi je majka,
ves svet mi je bajka,
in rože so moje sestre.

Foto: J.Orehek

KJE SONČECE MOJE

To pesmico smo prepevali pri nas doma v Zmincu pri Škofji Loki. Mislim, da jo je prinesla sestra iz šole.
Otroci smo se je hitro naučili. Ker se nam je zdela lepa, smo jo tudi večkrat zapeli in tako mi je ostala v
spominu do danes.
Če je kdo med vami, ki se iz otroških ali mladeniških let spominja kake pesmi, ki je ne slišimo več nikjer,
bomo z veseljem objavili tudi tako pesem. Edino tako bomo obudili pozabljene pesmice in jih lahko shranili
za kasnejše rodove.
S hvaležnostjo pričakujemo odzive. Kar pogumno.
Lahko me pokličete na telefon 04 512 03 48, vesela bom.
Mi o sebi - marec 2009
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ZANIMIVE OSEBNOSTI
BOGDAN ŽONTAR, TURISTIČNI VODNIK
Borjana Koželj

PRITEGNILA GA JE ZGODOVINA. PRIJAVIL SE JE NA TEČAJ ZA TURISTIČNEGA VODNIKA IN GA OPRAVIL.

V uniformi starojugoslovanske vojske

Foto: osebni arhiv

Ko sem pred nekaj leti prenehala z aktivnim delom,
se mi je začel podirati svet. Na čas brez službenih
obveznosti se nisem pripravila. Kaj sedaj? Kaj
na počnem? Ali bom le še preganjala prah po
stanovanju? Zdrava sem, za ustvarjalno delo imam
še veliko energije. Marsičesa bi se morala še naučiti.

Nikoli se nisem učila angleškega jezika. Še je čas za
to! Računalnik! V službi sem se ga izogibala, sedaj
pa se mu lahko posvetim! Zanima me zgodovina
Škofje Loke. Veliko študija me še čaka. Tako sem
se vpisala v tečaj angleškega jezika, računalništva
in v seminar za vodiča po Rupnikovi liniji. Med
mladimi slušatelji sem spoznala sivolasega, resnega
gospoda, ki sem ga srečevala na ulicah našega
mesta obkroženega z radovednimi nemškimi turisti,
katerim je predstavljal življenje Škofje Loke skozi
stoletja. Zazdel se mi je zanimiv! Povabila sem ga na

AFORIZMI
Staranje ni za slabiče.
Bette Davis
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pogovor. Dogovorila sva se za srečanje v knjižnici
našega društva in prijeten pogovor je stekel.
Zaposlen je bil v tovarni Iskra Elektromehanika
Kranj. Ko se je ta velik sistem razdružil, so ga
prerazporedili v Iskro Telematiko na Labore. Delal je
v kontroli kvalitete. Čeprav je tehnično usmerjen, je
po upokojitvi ugotovil, da bo imel čas potešiti svojo
radovednost tudi na drugih področjih. Zanimal ga
je šport, kultura itd. Z loškimi planinci sta z ženo
prehodila del romunskih Karpatov, se povzpela na
grški Olimp in na koroški Visoki Klek– Grossglockner.
Kmalu se je znašel v turizmu. Pritegnila ga
je zgodovina. Prijavil se je in opravil tečaj za
turističnega vodnika. Vsako leto v sezoni popelje
po mestu in njegovi okolici tisoč petsto turistov.
Ker je še vedno potrebno dodati kakšen kamenček
v mozaik znanja, veliko časa presedi ob knjigah.
Obiskovalcem je na razpolago tako v mestu kot tudi
v Loškem muzeju, na Žirovskem vrhu ali v muzeju
v Železnikih, pogovarja pa se v slovenskem ali
nemškem jeziku. V skladu z modernimi smernicami
v turizmu se ukvarja tudi z animacijo, da bi
obiskovalcem dogajanje iz preteklosti čim bolj
približal. Tako na primer skupino turistov pri utrdbi
na Žirovskem vrhu prestraši, ko izza grmovja stopi
starojugoslovanski vojak in zavpije: »Stoj!«
Še vedno gre zelo rad v hribe, zanimivosti
fotografira in fotografije shrani na računalnik.
Pri obvladovanju računalnika pa mu manjka še
nekaj znanja, zato je zopet v šolski klopi, tokrat za
računalnikom.
Vsakih pet let se z vrstniki zberejo na Nami ob
večerji in harmoniki. Leta 1933 se je v Loki rodilo 77
moških. Petinpetdeset je še živih, petindvajset pa
jih je bilo v jeseni na večerji. Izmenjajo si izkušnje,
preverijo, kako krepki so še in se poveselijo. Vsako
leto pa se od koga tudi poslovijo.
Takšno je življenje.
A kaj bi tarnali! Letom dodajmo življenje! Še na
mnoga leta!

Starost je kot letalo, ki leti skozi nevihto. Ko si na
njem, ne moreš ničesar spremeniti.
Golda Meir
Mi o sebi - marec 2009

ZANIMIVE OSEBNOSTI
ANDREJ FRANKO: DOŽIVETJA, KI SE JIH NE DA IZBRISATI
Jožica Kovič

KONEC LANSKEGA LETA SMO ČLANI ODBORA DRUŠTVA IZGNANCEV ŠKOFJA LOKA V GOSTILNI PR` SEDMIC
PRAZNOVALI NJEGOVO 80. LETNICO. VZDUŠJE JE BILO PRAV PRIJETNO IN BILO JE DOSTI SMEHA, ŠE POSEBEJ,
KO SMO ANDREJU PODARILI MOBILNI TELEFON IN GA NATO TAKOJ POKLICALI.
TAKRAT ŠE NISEM VEDELA, DA BOM PISALA O NJEM IN PRAV VESELA SEM, DA SE MI JE PONUDILA PRILOŽNOST TEGA DELOVNEGA, POŠTENEGA IN SKROMNEGA ČLOVEKA PREDSTAVITI BRALCEM NAŠEGA GLASILA.
Povedal mi je, da ne bo nikdar pozabil, kako so
naslednji dan klicali imena mož in jih ločili od
drugih zaprtih. Videl je obupane može, ki so se
poslavljali med seboj in se v obupu zatekali tudi k
molitvi. Takrat ga je oče stisnil k sebi, pogladil po
laseh in mu tiho rekel: »Andrej, priden
bodi!« To so bile njegove zadnje besede,
preden so ga odpeljali. Bil je eden izmed
petdesetih talcev, ki so jih ustrelili za
Kamnitnikom. Njega, mamo in sestri
pa so nekaj mesecev kasneje izselili
v Nemčijo. Ko ga bom zdaj videvala
vsako leto februarja na komemoraciji za
Kamnitnikom, si bom lahko predstavljala,
kako podoživlja smrt svojega očeta. Kot
sam pravi, se mu vsakokrat zavrti film
nazaj.
Po končani vojni se je zaposlil v tovarni klobukov
Šešir, kjer je delal do upokojitve. Pomemben del
njegovega življenja pa je bil šport. Poleg aktivnosti
v telovadnem društvu je bil član nogometnega in
smučarskega kluba. Spominja se, kako je pomagal
pri graditvi koče na Starem vrhu. Ponosen je na
Bloudkovo značko, ki jo je prejel za dolgoletno delo
v športu.
Je tudi član Zveze borcev, že skoraj dvajset let pa
predsednik Društva izgnancev Škofja Loka, kar mu
nalaga precej obveznosti.
Seveda pa se tudi doma ne dolgočasi. Rad dela na
vrtu in v sadovnjaku. Zelo je vesel, ko ga obiščeta
hčerka in sin z vnuki.
Želim mu trdnega zdravja in moči, ki ju vsi ljudje
potrebujemo za premagovanje vsakodnevnih težav.
Foto: osebni arhiv

Moji spomini nanj sežejo daleč nazaj, ko me je kot
peresce lahko dekletce dvigal k bradlji, krogom
in pomagal pri drugih telovadnih prvinah v TVD
Partizan, kjer je bil trener. Tudi sam je bil dober
telovadec in republiški prvak v II. razredu. Po
dolgih letih sva se zopet srečala v
tovarni klobukov Šešir, kjer sem bila
nekaj časa zaposlena, on pa je bil
mojster. Potem je spet minilo veliko
let in sedaj spet sodelujeva, tokrat
v Društvu izgnancev Škofja Loka. V
minulih 80-letih je doživel marsikaj.
Rodil se je v številni družini v
Škofji Loki, ko je brezskrbna leta
mladosti prekinila druga svetovna
vojna. Spominja se, kako je stara
jugoslovanska vojska porušila Lahov,
Puštalski in Suški most, pustila pa je Kapucinski
most.
Že na začetku vojne leta 1941 je njegova družina
delala za partizane in Andrej je kot mlad fantič
s konjem prevažal sanitetni in drug material k
partizanom. Ko se je spomladi leta 1943 vračal
domov, mu je nasproti prišel sosedov fant in
povedal, da so njegove domače odpeljali Nemci.
Zato ni šel domov, ampak se je umaknil v Gabrovo,
vasico nad Škofjo Loko. Domov se je vrnil po
štirinajstih dneh, ko so Nemci domače izpustili.
Zelo me je pretresla njegova nadaljnja pripoved.
Februarja leta 1944 so spet prišli gestapovci in
odpeljali družino. Mamo in sestro so po zaslišanju
odpeljali v Begunje, njega in očeta pa z drugimi
možmi v Kranj, kjer so jih ponovno zasliševali.

AFORIZMI
Vsakdo, ki se neha učiti, je star pri dvajsetih ali
osemdesetih letih. Kdor se uči, ostaja mlad.
Henry Ford

Življenje je dobra predstava s slabo napisanim
tretjim dejanjem.
Truman Capote

V mladosti so dnevi kratki in leta dolga. V starosti
so leta kratka in dnevi so dolgi.
Papež Pavel VI

Staranje ni slabo, če pomisliš na druge možnosti.
Cato
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DOLGO, DOLGO ŽIVLJENJE
NE POTREBUJEM TABLET ZA SPOMIN
Zlata Ramovš

ROTIJA VIDMAR, DEVETDESETLETNA GOSPA, ME JE V VEČ POGLEDIH IZREDNO PRESENETILA. PREDVSEM
PRESENEČA Z MLADOSTNIM VIDEZOM IN ŽIVAHNOSTJO, ŠE PREJ PA Z IMENOM, KI GA DOSLEJ ŠE NISEM
POZNALA, ZATO SEM PRIČAKOVALA TUJKO, KI NAJ BI SE K NAM PRESELILA IZ DALJNIH KRAJEV. PA NI BILO
TAKO.

najmlajša ima 87 let. Poročila sem se zelo mlada,
nekaj časa sem živela v Starem dvoru.
38. leta sva s prvim možem na Trati kupila parcelo
in začela graditi hišo. Pri gradnji hiše so mi veliko
pomagali moji starši. Kmalu za tem je prišla bolezen,
ko mi je 39. leta umrl mož. Bila sem mlada vdova.
Po osmih letih sem se drugič poročila. Med drugo
svetovno vojno sem bila doma, imela sem štiri otroke.
Ker nisem imela varstva, nisem hodila v službo. Po
vojni sem se zaposlila v Gorenjski predilnici. Tudi med
tem časom sem bila nekaj let doma, zato nimam
cele pokojnine. Po drugem možu sem tudi že vdova
27 let. Ko sem se leta 1974 upokojila, sem v prostem
času veliko pletla, kvačkala, pa tudi dosti brala. Takoj
sem se vključila v Društvo upokojencev v Škofji Loki
in z njimi hodila na izlete po vsej Sloveniji. Naročen
imam Nedeljski dnevnik, ki ga še danes skoraj vsega
preberem.«
Njen glas je močan, bere hitro, s poudarki, in v
pravilni slovenščini. Tudi njeno pripovedovanje je
povezano, hitro razmišlja, ima neverjetno dober
spomin. Pozna se ji, da veliko bere.
»Očala rabim samo za branje, na daleč vidim žičnico
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na Krvavcu in cerkev na Osolniku.
Včasih še malo na mašino šivam, kakšno reč zarobim
ali zašijem kako malenkost. A veste, koliko sem
včasih napletla, pa nakvačkala! Če nisem nakvačkala
več kot dvajset kapric povštrov, pa vse pošenkala.
Pa koliko sem napletla jopic, puloverjev, lajbčev, vse
sorte.«
Prosim povejte mi, kako ste
živeli, da ste tako zdravi in čili
dočakali tako visoko starost?
► Poročili so me zelo mlado, imela
sem komaj 18 let, a v moževem
domu sem imela težko življenje.
Tašča je bila name ljubosumna
in me je večkrat zaklepala, zato
sem včasih kar ušla k sorodnikom.
Potem pa je mož po treh letih in
pol zaradi vodenice umrl in pri 21.
letih sem postala vdova z dvema
otrokoma. Po osmih letih sem se
ponovno poročila, ravno na sveti dan pa sem po
treh fantih rodila še hčerko. En sin je že umrl. Mož
je bil veseljak in je lepo pel, oba pa sva rada plesala
na veselicah. Velikokrat je bil zaradi slabih pljuč na
Golniku, tam mi je tudi naredil zelo lep album za
slike, ki ga še vedno hranim.«
Kako pa je bilo v službi?
► V Gorenjski predilnici sem delala do 55. leta na
tri izmene, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih,
če je bilo veliko dela. Pa še dva vnuka sem pazila.
Ko sem morala v službo, sem ju dala spat, a nikdar
nisem vedela, kako bo z njima, preden prideta sin
in žena iz službe. Nekoč je vnuk celo padel z okna
vrhnjega nadstropja na dvorišče, a na srečo padec
ni bil usoden.
Foto: osebni arhiv

Gospa Rotija, od kod imate tako zanimivo ime?
► Uradno sem Doroteja, a je bila že včasih v pratiki
tudi Rotija in tako ime so mi dali že pri rojstvu. V
Dorfarjih, kjer sem se rodila, smo bile tri ženske s
tem imenom, jaz sem se kasneje preimenovala v
Dorotejo. Ampak to ime imam le na dokumentih in
na računih, za domače in vse znane pa sem Ratija.
In ko sem pripravila mikrofon za
snemanje pogovora, me je ponovno
presenetila ter mi prinesla in prebrala
kratek življenjepis, ki ga je sestavila in
napisala sama:
»Rojena sem bila v Dorfarjih, 4.1.1919.
Moja starša sta imela kmetijo, bila sta
zelo delavna in pridna. Rodilo se jima
je sedem otrok, en sin in šest hčera.
Jaz sem se rodila šesta po vrsti. Štiri
smo še žive, dve sta v domu ostarelih v
Škofji Loki in sta obe starejši od mene,

Kaj pa počnete sedaj?
► V svoji hiši živim s sinom in snaho, sama si kuham
in skrbim zase, hčerka pa mi pomaga pri kopanju
in umivanju las. Zelo rada imam rože, nekaj sem
jih dobila tudi za 90-letnico. Imam tudi zelo lepega
mucka, ki me spremlja, kadar grem na sprehod.
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Nadaljevanje s prejšnje strani
In zdravje, kako vam služi?
► Ven grem s palico, ker se bojim, da bi padla.
Včasih imam nekakšne napade, pa so me zdaj
naučili pravilnega dihanja skozi nos, po katerem
napad mine. Zdravnica mi je rekla, da mi bo dala
močnejše tablete za spomin, pa sem ji rekla, da mi
jih ni treba dati, ker sem še čisto brihtna.
Kateri dogodek v preteklosti se vam je najbolj
vtisnil v spomin?
► Zelo hudo je bilo med drugo svetovno vojno, ko
so bili ubiti moji trije svaki. Dva so ustrelili kot talca
v Dragi in v Šenčurju, tretji pa je padel kot partizan.

Gospa Rotija ima sedem vnukov in enajst
pravnukov. Vse pozna po imenih, spomni se
njihovih starosti, večino letnic in krajev porok,
praznovanj in drugih važnejših dogodkov. Vsaka
slika v albumih ima svoje mesto v njenem spominu.
Močnejših tablet res ne potrebuje. Veliko njenih
znancev je že pokojnih, le malokdo od živih pa
se lahko kosa z njenimi leti, predvsem pa z njeno
živahnostjo, bistrostjo in odličnim spominom.
Gospa Rotija, v svojem imenu in imenu naših
bralcev Vam ob Vaši 90-letnici želim še mnogo
lepih in zdravih dni v krogu Vaših domačih!

ŠPORTNI MOZAIK
RAD BI SI PRI STOTIH POSTREGEL Z VRČKOM PIVA
Srečo Pirman, star devetinpetdeset let, je »mlad upokojenec«.
V naše društvo se je vpisal leta 2005 in je še zelo zaposlen.
Ko sem se povabila na pogovor, sem vedela, da je športnik,
da kolesari, plava in se ukvarja z orientacijskim tekom. To
vemo vsi, ki beremo to glasilo, saj je objavljenih precej
njegovih slik in odličnih rezultatov. Razmišljam, kaj naj ga
vprašam in kako, da bi povedal kaj več in da bi bil prispevek
zanimiv? Zgodil se je najboljši možni scenarij, je zelo odprt
človek in temperamenten, neposreden in vesel, pa nasmejan
in tudi nabrit.
Pripovedoval je o svojem otroštvu (Mamo je izgubil pri rosnih
trinajstih letih.) in o karateju, ki mu je pomagal prebroditi
težke čase. »To je borilna veščina s poudarkom na tehniki in
psihični koncentraciji, za utrjevanje telesa in duha.« Omenil
je, da je kot mulc skakal na smučeh, pa hodil gledat vlake na
postajo na Trati.
Delovno dobo je preživel v Litostroju, kjer je sodeloval na
sindikalnih športnih tekmovanjih, od leta 1993 pa je bil
poveljnik izvidnikov pri Teritorialni obrambi, ki se je kasneje
preimenovala v Slovensko vojsko. Ponosen je na svoj nastop
na vojaški olimpijadi v Zagrebu leta 1999, kjer je tekmoval v
orientacijskem teku in na nastop v triatlonu in maratonu na
vojaških prvenstvih v Belgiji in Švici.
Pred leti je hodil tudi v telovadnico, vodil je namreč rekreacijo
na Podnu. Zelo ga je tudi navdušila akcija Kaveljci in korenine
v organizaciji RTV Ljubljana, ki jo je vodil Mito Trefalt, ko si
moral opraviti predpisane obveznosti na kolesu, teku v naravi,
smučarskem teku, plavanju in planinarjenju. Verjetno ima vse
te športe rad od takrat in se ne more odločiti, kaj ima najraje.
Z veliko ljubeznijo in zanosom govori o orientacijskem teku.
»Tam si sam, s kompasom in zemljevidom v roki, preučuješ
traso, opazuješ naravo, hodiš po gozdu, si koncentriran
in se ne moreš ukvarjati z drugimi zadevami. Glava ti ne
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Foto: osebni arhiv

Maruša Mohorič

Most nad Taro - leta 2005

pusti drugam, kljub vsej zbranosti pa
si popolnoma sproščen. Uživaš!« V
tej panogi je zelo uspešen, saj je bil
leta 2008 zmagovalec na absolutnem
državnem prvenstvu v kategoriji nad 50
let starosti.
Pri orientacijskih tekih še vedno pomaga
reprezentanci Slovenske vojske kot
pomočnik trenerja Mira Šalamuna.
Kot tekmovalec zdaj nastopa samo še
za naše društvo in za ŠOK (škofjeloški
orientacijski klub), včlanjen pa je v več
društev in precej aktiven na različnih
področjih. »Človek mora biti v društvu,
v več društvih, da se druži z ljudmi, sebi
primernimi. Rad sem v družbi. Včasih pa
sem rad tudi sam.«
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Nadaljevanje s prejšnje strani

Rad gre na morje, nabira gobe, bere knjige, rešuje
križanke, vozi kolo, cestno in gorsko. »V lanskem
letu sem bil 106-krat na Križni gori in Planici.«
Hodi tudi v gore, kuha skoraj vsak dan (A je sploh
kdaj doma?), skrbi za dva spomenika NOB, tistega
petdesetim talcem za Kamnitnikom in za Veštrski
mlin. Je član Zveze borcev in praporščak pri
KO ZZB Stara Loka–Podlubnik in Cankarjevega
bataljona. Sodeluje v organizacijskem odboru za
proslave v Dražgošah.

In kdaj je najbolj srečen? »Zvečer, ko vse mine in
zjutraj, ko mi je poklonjen še en dan!«
Zanimalo me je, kakšni so njegovi načrti ali želje, pa
je ustrelil kot iz topa: »Rad bi si pri stotih letih sam
postregel z vrčkom piva!«
Spoznala sem človeka, ki dobesedno živi za šport
in v delovni dobi ni bil en sam dan na bolniški, a se
tudi razdaja za družbo. Zaradi omejenega prostora
in posebnih želja pa moram nekatere zanimivosti
obdržati zase.

USPEHI NAŠIH SMUČARJEV
Tekst in fotografija: Julija Jenko

12. februarja 2009 je naše društvo organiziralo
na Starem vrhu 13. prvenstvo v veleslalomu
med DU Škofja Loka, Žiri in Gorenja vas Poljane.
Naša ekipa je bila izjemno uspešna, saj so vsi
osvojili medalje v svojih kategorijah.
- ZLATO: Nežka Trampuš, Francka Tušek in Pavel
Porenta
- SREBRNO: Franc Guzelj
- BRONASTO: Slavko Stanovnik in Stanka Pintar.
17. februarja pa so se smučarji udeležili tudi
veleslaloma za Medobčinske športne igre.
Ženski ekipi sta osvojili 7. in 11. mesto, moška pa ni bila popolna in je zasedla 19. mesto.
Tudi na teh igrah smo osvojili kar nekaj medalj:
- ZLATO: Nežka Trampuš
- SREBRNO: Slavko Stanovnik
- BRONASTO: Stanka Pintar in Kotar Marija.
Udeležili smo se tudi gorenjskega prvenstva v veleslalomu in teku na smučeh, ki je bilo 10. marca na Kobli.
O uvrstitvi naših članov bomo poročali v naslednji številki glasila.

KEGLJAČI USPEŠNI TUDI V ZAČETKU NOVE SEZONE
Ivan Hafner

Kegljači smo sezono 2008 /2009 pričeli uspešno. Naj
omenim le nekaj pomembnejših rezultatov.
Konec novembra 2008 smo v prijateljskem
tradicionalnem dvoboju premagali ekipo Obrtne
zbornice (OOZ) Škofja Loka. Dvoboj mešane ekipe
osmih kegljačev smo dobili prepričljivo z rezultatom
7 : 3 in osvojili prehodni pokal v trajno last.
Tudi v tekmovanju POKAL LOKA 2008 v decembru
2008 smo bili uspešni. Najodmevnejši rezultat
je dosegla naša prvakinja Smiljana Oblak, saj je
premagala prav vse neregistrirane kegljačice in
zmagala z odličnim rezultatom 560 kegljev.
Sredi januarja 2009 smo imeli drugi tradicionalni
prijateljski dvoboj z mešano ekipo DU Selške doline.
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V vsaki ekipi je bilo šest moških kegljačev in štiri
ženske kegljačice. Borbo za novi pokal (prejšnjega
smo lani osvojili v trajno last) smo po hudi,
izenačeni igri tesno izgubili z rezultatom 5 : 7.
Konec novembra 2008 smo pričeli tudi z
medobčinskim ekipnim prvenstvom v kategoriji
neregistriranih kegljačev in ga 14. februarja 2009
tudi uspešno zaključili. Sodelovali smo z dvema
ekipama in med devetimi ekipami, ki so tekmovale
v dveh skupinah, končno dosegli v finalnih bojih
šesto in z našo najboljšo ekipo odlično drugo
mesto.
V naslednji mesecih nas čakajo posamična
prvenstva, borbe dvojic in tekme na višjih nivojih.
Mi o sebi - marec 2009

GREMO NA POT
PROGRAM IZLETOV, PRIREDITEV IN AKCIJ DU
marec – december 2009
PLANINSKI IZLETI
26. 3.
9. 4.
23. 4.
7. 5.
21. 5.
4. 6.
18. 6.
2. 7.
16. 7.
30. 7.

Srednji vrh – Srnjak – Kranjska Gora
Fužine – Sivka – Mrzli vrh - Žiri
Vojnik - Gora
Trebnje – Trebnji vrh
Cimprovka - Porezen
Konjiška gora
Skutnik
Tošč
Tolminski Migovec
Ojstrnik – iz Italije

POHODNI IZLETI
7. 4.
21. 4.
5. 5.
26. 5.
23. 6.
30. 7.

Sromeljska pešpot
Gozdna učna pot Ig - Draga
Soteska »Čepe« (Avstrija)
Višnja gora – Stična – Pot dveh slapov
Log – Valterski vrh
Pokljuška pot

13. 8. Rut – Rodica – Črna prst
27. 8. Pristavški Storžič
10. 9. Korošica – Ojstrica – Lučki Dedec (dvodnevni)
24. 9. Martuljški slapovi
8.10. Črnivec – Menina planina
22.10. Steklasova pot
5. 11. Volaka - Blegoš
19. 11. Kamniški vrh
3. 12. V neznano

11. 8.
8. 9.
6. 10.
27. 10.
17. 11.

Tamar - Planica
Dolina Vrat – slap Peričnik
Dolenjska Krka ali Otočec
Rezervirano za presenečenje
V neznano

PROGRAM KOPALNIH, TURISTIČNIH, NAKUPOVALNIH IN DRUŽABNIH
IZLETOV TER OSTALIH PRIREDITEV
18. 3. Terme Topolšica
3. 4. Občni zbor Društva upokojencev
8. 4. Ptuj
22. 4. Ljubljana
13. 5. Potepanje po Podjuni
			
(Globasnica in Junska gora)
19. 6. Piknik v Crngrobu
8. 7. Debeli Rtič
11. 7. Po Carniji (Pieve di Cadore – Italija)
15. 7. Debeli Rtič

22. 7.
29. 7.
5. 8.
12. 8.
3. 9.
16. 9.
10.10.
21. 10.
14. 11.
28. 11.

Debeli Rtič
Debeli Rtič
Debeli Rtič
Debeli Rtič
Srečanje upokojencev Gorenjske
Sečovlje - Hrastovlje
Trgatev
Terme Topolšica
Martinovanje
Trgovski center Palmanova in Outlet Village

Izlete bomo organizirani tako kot doslej:
- planinski ob četrtkih, informacije Nežka Trampuš 041 22 52 26,
- pohodni ob torkih, informacije Matevž Trilar 04 512 27 24,
- vsi ostali izleti bodo večinoma ob sredah, informacije Cveta Škopelja 04 512 06 64 ali 040 22 66 67,
- informacije o obisku gledaliških predstav, ki jih v letnem načrtu ni mogoče predvideti, dobite pri
Jelki Dolinar, tel. 041 801 980,
- planinski in pohodni izleti bodo prilagojeni vremenskim razmeram.
Vsaka posamezna akcija bo objavljena na oglasnih deskah v DU, na Šolski ulici in pri pošti.
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KJE SO NAŠI ČLANI
KJE SO NAŠI ČLANI?
Borjana Koželj

Naši člani radi potujejo in spoznavajo tuje dežele in njihove običaje. Najlepše se je podati na pot v
toplejšem delu leta. Kaj pa pozimi?
Veliko jih živi skromno, tiho. Skrbijo zase in za svoje bližnje. Posvečajo se vnukom in prijateljem ter
se sprehajajo po naši čudoviti okolici. Razveselijo se snega, mrzlega jutra ali znanca iz sosednje ulice.
Nekaterim pa umirjeno življenje ni dovolj. Razburljivih trenutkov si poiščejo v krožkih naše univerze, kjer
jih mentorji vedno naučijo česa novega ali pa izmenjujejo svoja znanja med seboj. Nekateri obiskujejo
več krožkov, zato jih zaposlijo tudi domače naloge. Še vedno radi hodijo v »šolo«,. ne le zaradi novega
znanja, ampak tudi zato, ker se srečujejo s prijatelji, poklepetajo ob kavi, se dogovorijo za kratek izlet,
sprehod, zimski vzpon na bližnji hrib, obisk muzeja ali gledališča. Nekateri so svoje učenje nadgradili s
posredovanjem znanja in delajo kot prostovoljci v muzeju in knjižnici, drugi pa pišemo članke za naše
glasilo, fotografiramo.

Foto: J. Bohinc

Foto: S. Dolinar

Vera Hartman ►
ni le prostovoljna kulturna
mediatorka. Svoje znanje
posreduje tudi v krožku
angleškega jezika, kjer pa se
velikokrat nauči česa novega
tudi sama.

Foto: B. Koželj

Foto: B. Koželj

▲ Zlata Ramovš je navdušena
fotografinja. S pevskim zborom
Lubnik je bila pred kratkim v
Argentini, kjer je neumorno
fotografirala, ko pa se je vrnila, jo
je čakalo delo s fotografijami za
naše glasilo.
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◄ Marjan Gantar
je prostovoljni
kulturni mediator
in en dan v tednu
preživi med slikami
znanih slikarjev v
galeriji muzeja.
O slikah razstave
»Loška krajina v
podobah zapisana«
obiskovalcem z
veseljem razloži
vse, kar jih zanima.
Sicer pa je pogost
obiskovalec hribov.

◄ Tudi Sonja Dolinar rada potuje in
ljubi morje ter plavanje. V zimskem času
se ukvarja z ročnimi spretnostmi. Tako je
organizirala kulinarični krožek in je med
najbolj delavnimi pri krožku »Oblikovanje
gline«.
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KORISTNE INFORMACIJE
ZBOR ČLANOV
Društvo upokojencev Škofja Loka obvešča, da bo redna letna seja zbora članov v petek, 3.4. 2009,
ob 17. uri, v večnamenskem prostoru osnovne šole Ivana Groharja v Škofji Loki. Na seji bomo
obravnavali in potrjevali poročila za leto 2008 in obravnavali ter sprejeli program dela in finančni
načrt za leto 2009.
Prosimo, da se seje udeležite v čim večjem številu.

IŠČEMO PROSTOVOLJCE

Pridružite se prostovoljcem, ki že delajo v našem društvu, saj bi se brez njih naše dejavnosti
hitro končale. Veliko je možnosti za vaše sodelovanje: pomoč starejšim, delo v knjižnici, izdelava prenosne lesene klančine za invalide, potrebujemo športne organizatorje in vodnike, zelo
dobrodošli bi bili tudi komercialisti, ki bi znali poiskati donatorje za pokritje stroškov izdajanja
našega glasila.
Če vam je poziv segel »do srca«, se čimprej oglasite pri predsedniku Miru Duiću v društveni pisarni
v času uradnih ur.

PIKNIK
Društvo upokojencev Škofja Loka bo tudi letos organiziralo piknik, ki bo v petek, 19. junija, v
Crngrobu. Ker je bil lanski, prvi piknik med našimi člani dobro sprejet, smo se že takrat odločili, da
to postane tradicionalna oblika druženja v naravi. Potrudili se bomo, da z zanimivim programom ta
dogodek še popestrimo in upamo, da se boste letos piknika udeležili v še večjem številu.

DELO SOCIALNEGA ODBORA
Obiskali bomo 80, 90 in 100 letnike ter jih obdarili s skromnimi darili in se z njimi pogovorili. Ugotavljamo,
da so naše članice in člani teh obiskov zelo veseli. Več pozornosti bomo namenili tudi bolnim in ostarelim.
MERITVE IN SVETOVANJA
Meritve pritiska, sladkorja, holesterola in zdravstveno svetovanje potekajo vsako drugo sredo v mesecu, od
8. do 10. ure.
SLOVO OD UMRLIH ČLANOV
Od umrlih članic in članov se bomo poslovili z društvenim praporom. Prosimo svojce umrlega, da o
dogodku obvestijo DU Škofja Loka.
FINANČNE OBVEZNOSTI ČLANSTVA
Članarina za leto 2009 (9 € za DU + 1 € za ZDUS) 10, 00 €
Vzajemna samopomoč
4,50 €
Vpisnina za novega člana
2,00 €
Izplačilo (posmrtnine) vzajemne samopomoči
117,00 €
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA
Partizanska cesta 1
4220 Škofja Loka
Uradne ure: sreda in petek od 8. do 12. ure
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Tel. tajništvo: (04) 512 06 64
Tel. blagajne: (04) 512 63 08
Fax: (04) 512 63 09
E-pošta: drustvo.upokojencev@siol.net
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Foto: B. Koželj
Foto: B. Koželj

Foto: T. Benedik

Foto: B. Koželj

KNJIGA,
NAŠA
PRIJATELJICA

Čaj ob petih - pisateljica Milena Miklavčič

Čaj ob petih - pisateljica Breda Smolnikar

