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UVODNIK
ŠESTDESET LET KASNEJE
Jelka Mlakar

Lahko bi zapisali tudi, da se zgodovina ponavlja. Ko se je pisalo
leto 1950, je bil sprejet novi zakon o socialnem zavarovanju
delavcev in uslužbencev ter njihovih družin, ki je obetal
izboljšanje materialnega položaja upokojencev. Vendar se to
ni zgodilo. Povprečne pokojnine so znašale od 700 do 1800
dinarjev, nekateri so prejemali samo 350 din. Za primerjavo: kg
krompirja je stal od 15 do 25 din, dnevni časopis pet din, letna
članarina v društvu upokojencev 100 din. V Zvezi upokojencev
Slovenije so si prizadevali, da bi najnižja pokojnina znašala
vsaj 700 din. Poudarjali so, da socializem ni samo gradnja
tovarn, železnic in cest, poskrbeti je treba tudi za ljudi, ki
so vse življenje posvetili delu in plačevali v razne sklade,
da bodo na stara leta primerno preskrbljeni. V takratnem
sistemu živilskih nakaznic so bili upokojenci med tistimi, ki so
prejemali najnižje obroke hrane. »Star človek za svoj organizem
morda res potrebuje manj hrane, vendar mora biti primerna,«
je bilo zapisano v pritožbi škofjeloške podružnice društva
upokojencev, ki so jo leta 1950 naslovili na Državni zavod za
socialno zavarovanje v Ljubljani. Pritožili so se tudi, da jim na
KLO Trata–Kolodvor odrekajo izdajo nakaznic CARE (pravica do
brezplačne pomoči ameriškega društva Care).
Se vam ne zdi, dragi bralci, ko berete tole pisanje, kot bi se to
dogajalo danes? Le da živilskih kart ni več. In novo je tudi to, da
nas z vseh strani »bombardirajo« s statističnimi podatki, da je
v Sloveniji 869 tisoč zaposlenih in kar 557 tisoč upokojencev.
Zdaj, ko Slovenija strmo drsi v recesijo in se napoveduje
najhujša gospodarska kriza po drugi svetovni vojni, so vse
glasnejši tisti, ki grozijo s pokojninsko reformo, delavci pa
opozarjajo, naj se breme krize pravično porazdeli in naj se ne
lomi samo na njihovih hrbtih. Pred lanskimi državnozborskimi
volitvami se je veliko govorilo o višini pokojnin, letos pa se
mnogi upokojenci že sprašujejo, ali so ogrožene tudi pokojnine.
Jasno in glasno bo treba povedati, da tisti, ki prejemajo
pokojnine, utemeljene na vplačanih prispevkih, ne ogrožajo
nikogar.
Zelo odločna je tudi predsednica ZDUS Mateja Kožuh Novak,
ki pravi, da brez naših pokojnin ne bi bilo delovnih mest v
trgovinah, bolnišnicah, domovih za ostarele itd.
Poleg tega finančno pomagamo tudi našim potomcem.

O

b občinskem prazniku Društvo
upokojencev Škofja Loka čestita
vsem svojim članom in drugim
upokojencem. Ob tej priložnosti vas vabimo
v našo pestro in prijetno druščino.
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IZ NAŠE PRETEKLOSTI
USTANOVITEV PODRUŽNICE DU ŠKOFJA LOKA – 24. 4. 1949
Jelka Mlakar

60-LETNICA DRUŠTVA JE PRIMERNA PRILOŽNOST, DA SE SPREHODIMO SKOZI ZGODOVINO
DRUŠTVA IN TA ČASTITLJIVI JUBILEJ TUDI SLOVESNO OBELEŽIMO S PRIREDITVIJO, KI BO OKTOBRA
LETOS. ZAGOTOVO PA NAŠE ČLANE PREDVSEM ZANIMA, KAKO SE JE PISALA ZGODOVINA
NAŠE ORGANIZACIJE. NJENI ZAČETKI SO ZABELEŽENI V DOKUMENTIH, KI JIH HRANI ENOTA
ZGODOVINSKEGA ARHIVA SLOVENIJE V ŠKOFJI LOKI, ZANIMIVI PA SO TUDI SPOMINI POTOMCEV
USTANOVNIH ČLANOV DRUŠTVA IN SLIKOVNO GRADIVO, KI ODSEVA TAKRATNI ČAS.
Ustanovni občni zbor škofjeloške podružnice
Društva upokojencev Ljudske republike Slovenije je
potekal 24. aprila leta 1949 v gostilni Plevna, vendar
moramo za lažje razumevanje poseči tri leta nazaj in
opisati okoliščine, ki so botrovale njeni ustanovitvi.
Leta 1946 je bila ustanovljena ZVEZA
UPOKOJENCEV LRS, ki je imela sedež v Ljubljani. V
njej so bili prostovoljno združeni starostni, invalidski
in družinski upokojenci ter vsi, ki so uživali izredne
pokojnine z območja LR Slovenije. Zveza se je leta
1948 združila v sindikate.
Počasi so se začele ustanavljati tudi podružnice in
ena od prvih je bila v Kranju.
V republiškem odboru Zveze upokojencev Ljubljana
so se zelo zavzemali za ustanovitev podružnic,
kar so utemeljevali s tem, da bi v manjših enotah,
kjer se ljudje med seboj poznajo, lažje poskrbeli
za nabavo kuriva, oblek, za stanovanjske zadeve,
za prehrano in vse ostalo. Pobuda za ustanovitev
podružnice v Škofji Loki je februarja leta 1949
prispela iz Kranja. Podpisala sta jo predsednik
tamkajšnje podružnice DU Josip Tajnik in tajnik
Janko Torkar z obljubo, da bosta pomagala pri
postopkih ustanavljanja DU. Upravitelja šole v
pokoju Vinka Zahrastnika so zaprosili, naj se
zavzame za ustanovitev podružnice v Škofji Loki
in o možnostih ustanovitve podružnic obvestili
tudi Poštni in brzojavni urad v Selcih, Železnikih,

Gorenji vasi, Žireh in v Žabnici. V Škofji Loki je bilo
v tem času 195 upokojenih oseb. Vinko Zahrastnik
je odgovoril, da je bolan in se teh postopkov ne
bo lotil, skušal pa je nagovoriti več svojih znancev
in prijateljev, da bi prevzeli to iniciativo, a nihče ni
hotel.
Ker pa so iz ljubljanske centrale močno pritiskali
na takrat edino podružnico na Gorenjskem, je
predsednik kranjske podružnice marca istega leta v
Škofji Loki organiziral razgovor, na katerega so bili
povabljeni Gregor Kankelj (Mestni trg 12), Ivanka
Dermota (Klobovsova 4), Josip Zadnik (Spodnji
trg 16), Jakob Rojic (Spodnji trg 19), Josip Jelušič
(Virmaše 58) in Vinko Zahrastnik (Škofja Loka).
20. marca so se sestali v gostilni Fojkar pri mostu v
Škofji Loki in pripravili vse potrebno za ustanovni
občni zbor podružnice, ki je bil 24. 4. 1949. Vsak,
ki je želel postati član podružnice, je moral vložiti
pristopnico in plačati 10 din. Celoletna članarina
je znašala 100 din in za tak malenkosten znesek je
vsak užival pravno zaščito v upokojenskih zadevah.
Kdor pa je prostovoljno pristopil še k Posmrtninski
ustanovi, organizirani pri Zvezi upokojencev LRS,
je na mesec plačal še dodatnih 20 din in v primeru
smrti je Posmrtninska ustanova izplačala 6000 din.
Hkrati pa je postal še član podporne ustanove,
ki mu je nudila možnost najetja brezobrestnega
posojila do 4000 din pod zelo ugodnimi pogoji.

USTANOVNI OBČNI ZBOR PODRUŽNICE DU ŠKOFJA LOKA 24.4.1949 V GOSTILNI PLEVNA
Člani oziroma vsi upokojenci so bili vabljeni s
pisnimi vabili. Občnega zbora se je udeležilo več kot
100 oseb. Do začetka občnega zbora se je v društvo
vpisalo 81 upokojencev. Navzoče je pozdravil
predsednik kranjske podružnice Josip Tajnik, nato
pa je o nastanku in organizaciji Zveze upokojencev
LRS spregovoril član republiškega odbora in
pravni referent Valentin Bidovec. Predstavil je
Posmrtninsko ustanovo, ki je združena s podporno
ustanovo v preteklem letu izplačala za četrt milijona
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brezobrestnih posojil. Govoril je tudi o pripravah
novega socialnega zakona, s katerem se bodo
uredile pokojnine in podpore. Pokojnine se bodo
povečale, ker to zahtevajo sindikati. Omenil je skrb
za izboljšanje zdravstvenega stanja upokojencev,
reševanje stanovanjskih zadev in pomoč pri nabavi
kuriva, oblačil itd. Razložil je tudi določbe zakona
o postranskih zaposlitvah upokojencev glede na
višino zaslužka. Opozoril je na dolžnosti članov,
da si morajo medsebojno pomagati, pridobivati
Mi o sebi - junij 2009

nadaljevanje s prejšnje strani

Avgust Blaznik

nove člane, redno plačevati članarino in po delegatih
zastopati republiški odbor. Novi odbor v Škofji Loki naj
bi poskrbel, da bi nastale podružnice DU tudi v Žireh in
po možnosti še v Selcih.
Glavna točka dnevnega reda je bila izvolitev novega
odbora, ki so ga enoglasno in z »vzklikom« potrdili.
1. Predsednik
Pavel Česnik (okrajni tajnik v pokoju, Suška pot 9)
2. Namestnik
Franc Dagarin, (Mestni
trg 44) je bil hkrati tudi
zastopnik MLO Škofja Loka
in je škofjeloško podružnico
zastopal tudi na republiškem
odboru DU v Ljubljani.
3. Člani
Franc Hafner (Suha 58),
Franc Ladiha (Stari Dvor 34),
Marija Časl (Škofja Loka),
Marija Krivec (Kopališka 21) in
Franc Dagarin

IZ NAŠE PRETEKLOSTI
Jože Jelušič (Virmaše 58).
Nadomestna člana sta postala Apolonija Fojkar
in Janez Furlan. Za predsednika finančnega
nadzorstva je bil izvoljen Janez Jenko, Sv. Duh 3.
Sklenili so, da se bo novi odbor sestajal vsako
prvo nedeljo v mesecu v gostilni Fojkar med 9. in
11. uro. Takrat bodo pobirali članske prispevke in
vpisovali nove člane.
Po volitvah se je pod točko »slučajnosti«, danes
bi temu rekli razno, razvila zanimiva debata,
ki jo je začel Franc Bakšič iz Reteč. Vprašal je,
ali je umestno kazati tudi na napake. Dejal je,
da si nekateri ne upajo povedati, kaj jim ni po
volji. Omenil je pritožbe na kontrolno komisijo
in opozoril na to, da so upokojenci slabo
preskrbljeni z živilskimi nakaznicami. Tudi to
ni prav, da se mladina lahko vozi z vlakom po
ugodni ceni, on pa, ki je 31 let delal na železnici,
te pravice nima.

V prihodnji številki našega glasila bomo nadaljevali s pregledom zgodovine DU Škofja Loka.
Podrobneje vam bomo predstavili dogajanje leta 1950, ki je bilo pomembno za materialni položaj
upokojencev, saj je bil sprejet novi Zakon o socialnem zavarovanju.
Ponovno vas vabimo, da nam pomagate pri raziskovanju zgodovine našega društva. Oglasite se, če
poznate koga iz časov nastajanja društva ali če imate slike.
Na pomoč sta nam že priskočila Marica Jesenovec, ki je prispevala fotografije in Andrej Franko, ko nas
je opozoril na napako pri letnici fotografije stavbe na Šolski ulici, ki smo jo objavili v prejšnji številki
glasila. Lepa hvala obema!

SPOMIN NA OČETA
Jelka Mlakar

Ana Ferlec
Mi o sebi - junij 2009

ANA FERLEC, najmlajša
hči Janeza Ferleca, se
svojega očeta še dobro
spominja, čeprav je bila
leta 1951, ko je umrl,
stara šele petnajst let.
»Janez je bil najstarejši
od petih otrok in zelo
brihten,« pravi gospa
Ana. »Rad se je učil,
šolske naloge je pisal pri

petrolejki, a ker so bili doma
revni, za nadaljnje šolanje
ni bilo nobenih možnosti.
Izučil se je za mlinarja in
vse do upokojitve delal
v Koširjevem mlinu v
Kapucinskem predmestju.
Čeprav uradno ni imel
nobenih šol, je zaradi svoje
sposobnosti napredoval
od navadnega mlinarja, do

Janez Ferlec

Lastni arhiv

Lastni arhiv

LETA 1950 JE TAJNIŠKO DELO PRI NOVOUSTANOVLJENI PODRUŽNICI DU ŠKOFJA LOKA PREVZEL
JANEZ FERLEC. FRANC DAGARIN, KI JE BIL DO TAKRAT TAJNIK IN JE OPRAVLJAL TUDI BLAGAJNIŠKE
POSLE, JE BIL NAMREČ IMENOVAN ZA BLAGAJNIKA.
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vodje mlina in nazadnje je postal nadmlinar, kar pa je bila že
spoštovana funkcija.« Gospa Ana pravi, da so bili v tem mlinu
zelo napredni in so imeli turbino za lastno elektriko. S ponosom
dodaja, da se je njen oče dobro spoznal na elektriko in da je sam
sestavil celo uro.
Zelo je ljubil šport. Telovadil je pri ORLIH, svojo fizično kondicijo
pa je utrjeval tudi s plavanjem. Hči se še dobro spomni, da se je
v Sori kopal tudi pozimi.
Takoj po upokojitvi ga je Pavel Česnik, predsednik
novoustanovljene podružnice DU Škofja Loka, povabil v
društvo in že čez eno leto je postal tajnik. Ker takrat društvo
upokojencev še ni imelo svojih prostorov, ga je Česnik večkrat
obiskal na domu.
Iz ohranjenih zapisnikov Janeza Ferleca se lahko prepričamo, da
je bil to zelo natančen in načitan človek z izjemno lepo pisavo,
ki pa je tajniško funkcijo opravljal le slabi dve leti, saj je že 3.
novembra 1951 umrl.

Mladi ORLI v akciji

REPORTAŽA Z OBČNEGA ZBORA
REPORTAŽA Z ZBORA ČLANOV DU ŠKOFJA LOKA
Besedilo in fotografije Nadja Podgoršek

SEJA ZBORA ČLANOV NAŠEGA DRUŠTVA JE BILA 3. 4. 2009 V VEČNAMENSKEM PROSTORU
OSNOVNE ŠOLE IVANA GROHARJA NA PODNU.
V uvodu je predsednik DU Škofja Loka Miro Duić
pozdravil vse navzoče, med njimi predsednika
DU Kranj Francija Šmajda kot predstavnika PZDU
Gorenjske, Mirjam Jan Blažić, podžupanjo Občine
Škofja Loka, ki se je
zbora tokrat udeležila
kot članica DU, ter
Jožeta Stanonika,
predsednika PD
Škofja Loka.
Za slovesnejši začetek
je mešani pevski zbor
Vrelec zapel tri pesmi.
Izvoljeno delovno
predsedstvo je
zasedlo svoja mesta
in predsednik
je predstavil
pomembnejše
podatke iz
finančnega poročila.
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Pomemben del prihodkov društva so bile članarine,
žal pa so se zmanjšali prihodki iz občinskega
proračuna in drugih institucij, kar je imelo velik vpliv
na končni obračun. Zaradi odškodninske zadeve so
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REPORTAŽA Z OBČNEGA ZBORA

bili odhodki društva višji za skoraj
3000 evrov.
Primerjava prihodkov in
odhodkov po posameznih
dejavnostih je pokazala, da
je DU pri več kot 71.000 evrov
prihodkov doseglo skupno
pozitivno razliko v višini 761
evrov, pri čemer so posamezne
sekcije razpolagale z različnimi
rezultati glede na obseg in višino
sredstev. Poročilo nadzornega
odbora za leto 2008 je podala
njegova predsednica Meri
Bozovičar.
Program dela za leto 2009 je
predstavil predsednik Miro Duić,
ki je poudaril, da je potrebno
Tajnica DU Cveta Škopelja, predsednik DU Kranj Franci Šmajd in
nadaljevati vse že začete projekte.
predsednik Miro Duić
Naj omenimo samo nekatere.
Trenutno je najpomembneje intenzivno nadaljevati V petih letih obstoja U3 se je zvrstilo mnogo
prizadevanja za pridobitev lastništva nad
različnih tečajev in predavanj ter srečanj z
sedanjimi prostori ali najti ustrezno rešitev na
izjemno kvalitetnimi predavatelji. Udeležba je
novi lokaciji. Zelo pomembno je tudi pritegniti
bila presenetljivo velika. Danes se univerza lahko
čim več upokojencev, ki še niso člani DU, uspešno
pohvali z zadovoljnimi slušatelji, ki z velikim
nadaljevati s športnimi aktivnostmi in ne nazadnje
veseljem obiskujejo predavanja. Sredstva smo
dostojno praznovati 60. obletnico delovanja
zbirali na vse načine, največ pa je bilo kreativnih
našega društva. Zaradi večje zahtevnosti dela v
krožkov in tečajev. Mnogi upokojenci šele v zrelih
računovodstvu bo potrebno razmisliti o zaposlitvi
letih odkrivajo svoje talente, za katere prej v veliki
računovodje.
večini sploh niso vedeli. V okviru kreativnih tečajev
slušatelji vedno predstavijo svoje izdelke na
Sledila je razprava o programu dela v letu 2009 in
razstavah. Tako so pripravili fotografske razstave,
predlaganem finančnem načrtu. Oboje je občni
razstave slik s tečaja impresionizma, oblikovanja
zbor sprejel soglasno.
šopkov, zavijanja daril, oblikovanja gline itd. Krona
Eden od pomembnejših predlogov je bilo tudi
vsega dela pa je bilo rojstvo glasila DU z naslovom
povišanje članarine na 10 evrov z ustrezno
»Mi o sebi«, ki izhaja že tretje leto.
obrazložitvijo. Tudi potrditev teh predlogov je bila
Ustvarjajo ga izključno člani naše U3. Poudariti je
soglasna.
treba, da je vse delo opravljeno prostovoljno in
Na koncu je vodja Univerze za 3. življenjsko obdobje
brezplačno, kar je pri naši finančni situaciji edino
Borjana Koželj poudarila poseben pomen te
mogoče.
univerze znotraj društva upokojencev, ki je izjemno
pripomogla k promociji društva in pripeljala veliko
novih članov.
Ker v prispevku ne moremo objaviti
zapisnika občnega zbora, je na razpolago
v tajništvu DU in ga lahko pogleda vsak
član društva upokojencev.
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NEKAJ STATISTIČNIH PODATKOV:
           31.12. 2008 nas je bilo v društvu 2308,
          moških 755,
          žensk 1553,
          v letu 2008 je vstopilo 161 novih članov,
          umrlo je 61 članov.
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REPORTAŽA Z OBČNEGA ZBORA
nadaljevanje s prejšnje strani

PO OBČNEM ZBORU SMO NEKATERE ČLANE TUDI POVPRAŠALI, KAKO
SODELUJEJO Z DRUŠTVOM.
JANEZ RADELJ

V okviru DU izredno uspešno deluje Univerza za tretje življenjsko obdobje. Ste
vključeni v katerega od študijskih krožkov in kakšen je pravzaprav vaš pogled
na izobraževanje starejših?
► Že dlje časa razmišljam, da bi se tudi sam udeležil kakšnega tečaja, vendar
moram najprej dokončati še nekaj svojega dela.
Univerza za tretje življenjsko obdobje je ena od dobrih ΄pogruntacij΄ peščice
ljudi, ki želijo ponuditi nekaj dobrega širši populaciji upokojencev.
Nekatere dejavnosti, kot npr. umetnost, zgodovina, učenje tujih jezikov, likovne
dejavnosti itd., privlačijo bolj tiste upokojence, ki se v času svoje delovne
aktivnosti s tem niso uspeli ukvarjati. Danes imajo čas, ki ga lahko v teh delavnicah prijetno preživljajo. To
vrsto zapravljanja časa pa upokojenci potrebujejo. Tudi dojemanje obravnavanih tem na teh delavnicah je
danes drugačno kot nekdaj v šoli.
Prav v tem času pa se pojavlja vprašanje, kako bomo s tem nadaljevali in to iz več razlogov. Dozdeva se mi,
da je najpomembnejše vprašanje, koliko časa bo prostovoljno delo še živelo. Gre za to, da bi za razvoj te
dejavnosti dobili finančna sredstva in primernejše prostore.
Predvsem pa mislim, da je tej univerzi treba dobronamerno pustiti, da živi, če ji že pomagati ne moremo.

LIDIJA LUŽEVIČ
Kako izgleda vaše sodelovanje z Univerzo za tretje življenjsko obdobje glede
na to, da vas kar pogosto videvamo v naših prostorih?
► Moje sodelovanje z DU Škofja Loka se je pričelo konec leta 2005, ko sem se
vključila v fotografski krožek. V naslednjem letu smo udeleženci krožka pripravili
dve fotografski razstavi. Nadaljevala sem v krožku za digitalno fotografijo, saj
je na mojih vsakodnevnih poteh v naravo, konec tedna v hribe in na raznih
potovanjih fotoaparat obvezni spremljevalec. Tretja univerza ponuja tako
različne vsebine, da vedno lahko izbereš nekaj, s čimer lahko potešiš svojo željo
po dodatnih znanjih. Na vsakem krožku srečam nekaj znanih ljudi, spoznam
nove in mislim, da je druženje pomembna sestavina teh krožkov. Letos sem sodelovala v krožku za urjenje
spomina. Poslušala sem nekaj zanimivih predavateljic na čaju ob petih, bila tudi na proslavah v organizaciji
društva, ki so me vedno navdušile.
Mnoge stvari, ki jih organizira društvo, sem pa tudi zamudila ali prihranila za naslednje obdobje.

ŠTEFKA MRAK
Gospa Štefka, zelo smo veseli tako zagnanih članic, kot ste vi. Povejte nam,
kje vse se udejstvujete in kako sodelujete z društvom upokojencev?
► Veliko let sem obiskovala zdravstvena predavanja, ki jih je imel dr. Tone
Košir. Z njimi sem bila zelo zadovoljna. Zelo rada tudi hodim na Lubnik in tako
sem že dvakrat dobila kolajno za najstarejšo Lubnikarico. Enkrat letno grem
tudi peš na Brezje in na Ratitovec.
Poleg tega sem tudi članica RK, kjer imamo skupino za samopomoč. Srečanja
imamo v prostorih RK, kjer tudi telovadimo in kakšno zapojemo. Ko ima kdo
rojstni dan, kaj dobrega pojemo in zaplešemo. To je prijetno druženje, ki ga
ljudje zelo potrebujemo.
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SPOZNAJMO POVERJENICO
POVERJENICA, PROSTOVOLJKA IN ŠPORTNICA JULIJA JENKO
Maruša Mohorič

MNOGI LJUDJE SE V NAŠE DRUŠTVO UPOKOJENCEV VKLJUČIJO, DA BI PO UPOKOJITVI ŠE KAJ POČELI.
DRUŠTVO JE VESELO VSAKEGA ČLANA, ZA SVOJE DELOVANJE PA RABI TUDI PRECEJ »DELAVCEV«.
Pred leti je srečala gospo, ki je v košu prenašala
svoje stvari. S Spodnjega trga, kjer je živela, so
jo preselili v blok, imela je 82 let. K njej je hodila
celih osem let, ji kuhala in pomagala,
jo oskrbovala z vsem potrebnim in se
trudila pri Centru za socialno delo, da
so jo končno sprejeli v dom za starejše.
Zdaj že štiri leta skrbi za njen grob.
Vedno je bila športnica in je tudi za
naše društvo tekmovala v različnih
panogah; šestnajst let je bila
organizatorica športa. Zdaj je delo za
društvo malce zmanjšala, še vedno pa
tekmuje v strelstvu in pikadu. Kljub
temu se ne brani nobenega dela in še
vedno priskoči na pomoč.
Njena ljubezen so hribi in zelo uživa v naravi.
(Ni lepšega kot slišati prvo kukavico spomladi.)
Zase si želi predvsem zdravja, društvu pa, čim več
uspeha še naprej.
Julija, mi vsi ti želimo, da bi še mnogokrat slišala
kukavico, uživala v naravi in miru, prišla na
Triglav in Jalovec, da bi še veliko let obiskovala
svoj rojstni kraj Jurklošter in po svojih najboljših
močeh pomagala svojemu in našemu društvu.
Nevenka Mandić

Julija Jenko stanuje v Frankovem naselju.
Poverjenica je že od leta 1996, ko je predhodnica
nenadoma prenehala z delom. Za poravnavo
članarine obišče okrog 60 ljudi.
Nekateri so vajeni, da pride k njim,
saj radi poklepetajo, poleg tega
nekateri že težko gredo v Loko.
Jubilanti so veseli, ko jih obišče za
80. ali 90. rojstni dan in jim prinese
društveno darilo, majhno pozornost.
Z veseljem se spomni gospoda, ki
ji je ob taki priložnosti v zahvalo
podaril krasen fosil.
Ko je začelo izhajati naše
upokojensko glasilo MI O SEBI, ni
dosti razmišljala in se je odločila,
da ga bo raznašala po celotnem svojem terenu,
ki obsega Frankovo naselje, Suho, Staro cesto in
Ljubljansko cesto, Fužinsko in Koširjevo ulico,
Studenec in Breznico.
Pozna zelo veliko upokojencev, zato se je z lahkoto
odločila za prostovoljno delo, anketiranje starejših
od 69. let, pri projektu Starejši za boljšo kakovost
življenja doma, s katerim je društvo pričelo v lanskem
letu.

PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE
KAJ DELAMO?

Nežka Fojkar, koordinatorica
Društvo upokojencev Škofja Loka se je v letu 2008
vključilo v projekt Starejši za starejše, preko katerega
želimo vzpostaviti trajno medsebojno pomoč osebam,
starejšim od 69 let, ki živijo v lastnih gospodinjstvih ali
skupaj s sorodniki, in potrebujejo dodatno pomoč iz
okolja. Z anketiranjem posameznikov ugotavljamo, v
kakšnih razmerah živijo starejši in za tiste, ki ne znajo ali
ne morejo sami poiskati pomoči, organiziramo pomoč
preko naših prostovoljk. Člani društva, zlasti mlajši,
imamo zagotovo dovolj znanja in izkušenj ter še veliko
neizrabljene energije, ki jo s prostovoljstvom lahko
usmerimo tudi v lepšo prihodnost naših vrstnikov.
Mi o sebi - junij 2009

Danes je v projekt vključenih 24 prostovoljk, ki v
svojem domačem okolju anketirajo osebe, starejše
od 69 let. Doslej smo opravili že več kot 735 obiskov,
kar pomeni veliko opravljenega dela in žrtvovanja
prostega časa ter dobre volje in naklonjenosti
starejšim. Z vsemi obiskanimi smo opravili razgovore in izpolnili anketne liste ter s soglasjem
vsakega posameznika podatke vnesli v računalnik.
O svojem delu mesečno poročamo pokrajinskemu
koordinatorju za Gorenjsko, ob koncu leta pa tudi
Zvezi društev upokojencev Slovenije, ki vodi in
usklajuje delovanje tega projekta po vsej Sloveniji.
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PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE
nadaljevanje s prejšnje strani

Večina starejših, ki še niso presegli starosti 75 let,
je po naših dosedanjih podatkih še dokaj vitalnih
in samostojnih, tako da še ne potrebujejo dodatne
pomoči za samostojno življenje v domačem okolju.
Kljub temu so naših obiskov veseli, anketarji pa jih
ob tem seznanjajo z namenom našega projekta
in možnostih za pomoč na domu, če jo bodo kdaj
potrebovali. Le malo je takih, ki ne želijo sodelovati in
nam ne zaupajo svojih podatkov, kar je navsezadnje
tudi njihova pravica. Ob tem naj poudarim, da so vse
prostovoljke ob vključitvi v projekt podpisale Izjavo o
varovanju osebnih podatkov in se s tem zavezale, da
bodo z njimi ravnale v skladu z Zakonom o varovanju
osebnih podatkov.
Pri izvajanju projekta smo odkrili tudi posameznike, ki
za samostojno življenje doma že potrebujejo pomoč,
zato smo jo tudi že organizirali. Trenutno obiskujemo
enajst oseb, ki jim je naša dejavnost že olajšala
samostojno bivanje doma. Gre za pomoč na domu,
kot je na primer čiščenje stanovanja, delo na vrtu,
pomoč pri nakupih in drugih opravkih, spremstvo
na sprehodih. Pomembno je tudi druženje, saj kar
veliko obiskanih pove, da so osamljeni. Prostovoljke

so povedale, da so jim starejši za pomoč hvaležni in
jo z veseljem sprejemajo.
Ob obiskih starejši postavijo marsikakšno svoje
vprašanje ali nam zaupajo stisko. Če prostovoljka ne
more odgovoriti takoj, skušamo informacije pridobiti
pri ustreznih strokovnih službah in jih posredujemo
ob naslednjem obisku. Eno takšnih vprašanj je bilo,
kje in kako se lahko oseba dogovori za prinašanje
hrane na dom. Ker je vprašanje aktualno morda še
za koga, ki ne zmore več priprave hrane doma, ta
odgovor objavljamo.
Koristen nasvet - prinašanje hrane na dom
Prinašanje organizira Dijaški dom Škofja Loka.
Upokojenci, ki to storitev potrebujejo, lahko
pokličejo na mobilni telefon 051 698 560 in po
predhodnem dogovoru z izvajalcem podpišejo
pogodbo o dostavi hrane na dom. Naročnik
mesečno dobi na vpogled jedilnik, po katerem
naroča ali odjavlja posamezne obroke. Cena za
obrok, vključno s prevozom, je 4,9 evra, račun se
plača mesečno za nazaj glede na število prejetih
obrokov.

KAKO SEM POSTALA PROSTOVOLJKA
Mimi Jamnik

Med anketiranjem mi je neki član
potožil, da ne dobiva našega glasila. Na
društvu so mi pojasnili, da ne pokrivajo
vseh delov mesta. V zadovoljstvo
prejemnikov sem prevzela to dolžnost.
Med anketiranjem sem spoznala gospo,
ki sama težko zmore pot do tržnice in
pokopališča. Sedaj jo spremljam, kadar
želi, pa opravim tudi razne drobne
nakupe.
Mnogo je ljudi, ki so potrebni pomoči,
samo oči moramo imeti odprte, da njim in sebi
polepšamo dan.
Nevenka Mandić

Rada se sprehajam, saj imamo v Škofji
Loki nešteto možnosti. Nekoč sem na
potepanju na mali njivici pred hišo
zagledala starejši zakonski par, ki se je
trudil s sajenjem krompirja. (Gospod
je invalid!) Vprašala sem, če lahko
pomagam. Rada sta sprejela mojo
pomoč. In tako se je začelo. Pomoč
pri občasnih opravilih na njivi, razni
nakupi, opravki na pošti in še kaj.
Ko se je naše društvo vključilo v
projekt Starejši za višjo kakovost življenja doma,
sem se javila kot prostovoljka za izvajanje anket.

SEZNAM PROSTOVOLJK, ki so z nami od prve številke glasila Mi o sebi in se potrudijo, da pride naš
upokojenski časopis čimprej po izidu v vaše domove.
Njihove fotografije objavljamo na zadnji strani.
Julija Jenko
Marija Peternelj
Tončka Langerholc
Martina Eržen
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Anica Ziherl
Dragica Šuštar
Milica Kalan

Marica Sorčan
Majda Galovič
Jožica Bergant

Majda Bernard
Jelka Selak
Marijana Pleško
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Teden vseživljenjskega učenja

ČUDOVIT TEDEN
Borjana Koželj

Borjana Koželj

Kdor se vključi v katerokoli dejavnost, si lahko
naredi krasen dan, kaj dan, kar ves teden.
Za nekatere članice univerze je bil tak Teden
vseživljenjskega učenja. Začel se je v ponedeljek,

Zlata Ramovš

11. maja. Udeležili smo se delavnice v
Vzgojnovarstvenem delovnem centru. Varovanci
nas že poznajo in so nas bili zelo veseli. Naslednji
dan smo se mrzlično pripravljali na Dan odprtih vrat
Marinkine knjižnice. V sredo smo poleg knjig želeli
obiskovalcem pokazati še uspehe prostovoljnih
kulturnih mediatorjev in izdelke iz gline, ki so jih
izdelale naše članice. Pripravili smo tudi prodajno
razstavo izdelkov varovancev VDC in veliko njihovih

Izdelki naših članic
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Nevenka Mandić

V delavnici VDC

lepih izdelkov smo tudi prodali. Njihov obisk nam
je dan še polepšal. Špela, naša mlada pomoč
v knjižnici, jim je prebrala prisrčno zgodbico,
postregli smo jim s
piškoti in ogledali so si
naše knjige.
V četrtek je sledilo
pospravljanje in
priprave na sobotno
predstavitev na stojnici
na Placu. Te akcije se
udeležimo vsako leto in
tako zaključimo teden
vseživljenjskega učenja.
Obetal se je sončen dan.
Letos smo predstavitvi
Prostovoljka
našega dela, kavici
Špela Camlek
in čaju dodali še eno
presenečenje,
saj so se ob 11.
uri zbrali pevci
našega mešanega
pevskega zbora
Vrelec in v
veliko veselje
obiskovalcev in
razstavljavcev
zapeli tri pesmi.
Zame je bil to lep
in uspešen teden.
Hvala vsem, ki so
pri posameznih
dejavnostih
sodelovali. Za
skupen uspeh je
pomemben vsak
posameznik.

Nevenka Mandić

Borjana Koželj

Izdelki varovancev VDC
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA GORENJSKA
Borjana Koželj

PROJEKT CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA GORENJSKA PREDSTAVLJA MREŽNO
POVEZOVANJE ENAJSTIH ORGANIZACIJ, KI V REGIJI IZVAJAJO DEJAVNOSTI IZOBRAŽEVANJA
IN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA. PREKO LJUDSKE UNIVERZE ŠKOFJA LOKA SMO ENA IZMED
IZOBRAŽEVALNIH TOČK TUDI MI. PROJEKT TRAJA PET LET IN GA FINANCIRA MINISTRSTVO ZA
ŠOLSTVO IN ŠPORT IN EVROPSKI SOCIALNI SKLAD.
V študijskem letu 2008-2009 smo s predavanji začeli
že septembra 2008, zaključili pa bomo junija 2009.
Izpeljali bomo kar 100 pedagoških ur zanimivih
predavanj, ki so za slušatelje brezplačna. Začeli smo
s predavanjem Nega bolnika. Bernarda Lukančič
nam je iz svoje prakse medicinske sestre predstavila,
kaj vse potrebuje bolnik. Sledili sta si kar dve
delavnici računalništva, na katerih smo utrjevali
znanje uporabe računalnika. Z brezplačno uporabo
računalniške učilnice so nam na pomoč priskočili
študentje. V decembru smo se na novoletne
praznike pripravljali na delavnici zavijanja daril in
slikanja na svilo. Obe sta bili zelo dobro obiskani.
V prvih treh mesecih novega leta smo se posvetili
angleškemu jeziku. Najprej smo poslušali vedno
dobrodošlo Dušico Kunaver, potem nam je naš
mentor Tadej Gartner v angleščini predstavil
Avstralijo, v marcu pa smo poslušali avtentičen
angleški govor. Stephen Myland nam je prikazal

življenje v svoji domovini Angliji. Takoj naslednji
mesec smo se posvetili novemu predavanju z
naslovom: Zmanjšajmo stres - ohranimo zdravje.
Predavala je psihologinja dr. Marija Hafner. Da je
zanimanje za to področje veliko, je dokaz, da je bila
naša skromna učilnica kar premajhna. Enako smo se
razveselili tudi delavnice Spoznaj sebe in poznal boš
druge ali komunikacijske veščine doma in v družbi.
Voditeljica je bila Nataša Škofic Kranjc, ki jo poznajo
predvsem članice bralnih krožkov. Cikel predavanj
smo zaključili z zgodovino. 2. junija smo od 16. do
19. ure poslušali predavanje dr. Franceta Megušarja
o Keltih, 9. junija pa smo se dobili v Loškem muzeju
v arheološki zbirki, kjer nam je predaval dr. Jože
Štukl o poselitvi loškega ozemlja v arheoloških
obdobjih
Uspešno študijsko leto je zaključeno, začenjajo se
zaslužene počitnice.

V SEPTEMBRU
Borjana Koželj

V našem društvu je ponudba raznih dejavnosti
tako zelo pestra, da smo morali prestaviti našo
zaključno strokovno ekskurzijo. Vsebinsko smo se
na pot temeljito pripravili in marsikomu je bilo žal,
da se ni mogel prijaviti. Zato smo se odločili, da
obiščemo Piran in njegovo zaledje v ponedeljek,
14. septembra. Na prijavljanje vas bomo spomnili s
plakati na oglasnih deskah in po elektronski pošti že
konec avgusta.
V sredo, 9. septembra bomo postavili stojnico na
sejmu, kjer bomo kot vsako leto predstavili bodoče
delo in že tudi zbirali prijave za vpis v študijsko leto
2009-2010. Poleg že ustaljene ponudbe bo tudi
nekaj novosti.
Takšna novost je nov program umetnostne
zgodovine. Predlog je pripravila mlada umetnostna
zgodovinarka Andreja Rakovec, ki že ima izkušnje
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z univerze v Radovljici in v Kranju. Predlagala je
naslov UMETNOST NA GORENJSKEM. V okviru
predavanj bi si ogledali izbrane obravnavane
spomenike ter aktualne likovne razstave v Škofji
Loki, Ljubljani…v tujini. V predbožičnem času bi
pripravili predavanje na temo božičnih motivov
v likovni umetnosti. Po želji slušateljev bi lahko
pripravili potepanja po Gorenjski ali po vsej
Sloveniji. Da bi lahko zadovoljili vse,
ki jih to področje zanima, bodo člani
krožka sodelovali pri nastajanju
učnega programa s svojimi predlogi.
Osnutek programa je že na voljo v
pisarni društva, vpis pa bo potekal v
septembru vsak četrtek in na stojnici
na dan sejma v sredo.
Mi o sebi - junij 2009

SLOVESNOST OB PODELITVI PRIZNANJ ACS
Andragoški center
Slovenije vsako leto
zbira prijave za podelitev
priznanj za izjemne učne
in strokovne dosežke pri
učenju odraslih. Za leto
2008 je Loški muzej prijavil
skupino prostovoljnih
kulturnih mediatorjev,
ki je že več kot leto dni
vključena v delo muzeja.
Mediatorji z veseljem
širimo svoje znanje, ga
prenašamo obiskovalcem
muzeja in po svojih močeh
skrbimo za promocijo
muzeja in našega mesta.
V muzeju so nas veseli in naše delo cenijo. Komisija
za podeljevanje priznanj Andragoškega centra
Slovenije za izjemne učne in strokovne dosežke
pri učenju odraslih nam je podelila priznanje za
izjemne učne uspehe in bogatitev lastnega znanja.
Ko smo kmalu po novem letu izvedeli, da smo
priznanje dobili, se je tega zelo razveselil tako
predlagatelj Loški muzej kot tudi mediatorji, saj
nam to pomeni potrditev našega dela. Program
prostovoljcev v kulturi je še v nekatere muzeje v
Sloveniji vpeljala Rajka Bračun s Slovenske univerze

Jože Štukl

Borjana Koželj

za tretje življenjsko obdobje. To priznanje delimo
z njo in vsemi mediatorji v vseh muzejih po
Sloveniji saj nas, prostovoljne kulturne mediatorje,
zavezuje k še boljšemu delu.
V petek, 8. maja, smo se udeležili slovesne
podelitve priznanj v Novem mestu. Zahvaljujemo
se Loškemu muzeju in direktorici Jani Mlakar, da
so naše veselje delili z nami, saj so nas najprej
počastili z obiskom novomeškega muzeja, po
prireditvi pa so nas povabili na kosilo.
Preživeli smo lep dan.

13. ANDRAGOŠKI KOLOKVIJ
Borjana Koželj

Andragoški center Slovenije je osrednji javni zavod
in vodilna ustanova na področju raziskovanja in
razvoja izobraževanja odraslih. Ustanovljen je bil
leta 1996.
Poleg drugih področij delovanja vsako leto izvedejo
Teden vseživljenjskega učenja, ki poteka po vsej
državi, in v katerega se že nekaj let vključuje tudi
naša univerza. Takrat izpeljemo dan odprtih vrat
knjižnice in pripravimo stojnico na Mestnem trgu,
kjer predstavimo naše delo. Da smo zelo uspešni, je
dokaz priznanje, ki so ga dobili prostovoljni kulturni
Mi o sebi - junij 2009

mediatorji in vabilo, da predstavimo našo univerzo
kot primer dobre prakse na 13. andragoškem
kolokviju 20. maja v City hotelu v Ljubljani. Seveda
sem se vabilu z veseljem odzvala. Dvajset minut
sem imela premalo za predstavitev vsega, na kar
smo lahko ponosni. Svoje besede sem podkrepila z
vrsto lepih fotografij in lahko rečem, da sem požela
lep aplavz. Pa ne samo jaz, ampak vsi vi, ki s svojim
delom prispevate k našemu uspehu.
Ob zaključku študijskega leta za doseženo vsem
čestitam!
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NASVETI ZA BRANJE
»Šele, ko pripovedujemo zgodbe, razumemo življenje,« pravi pisateljica Brina Švigelj-Merat, ki
objavlja pod psevdonimom Brina Svit. Rojena je bila na Krasu v vasi Zagrajec in se po diplomi
v Ljubljani preselila v Pariz in se tam uveljavila. Sedaj potuje med Zagrajcem in Parizom. Piše v
slovenščini in francoščini. Njeni romani so nagrajeni ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Franciji.
Najpomembnejši so Con brio (živahno, ognjevito), Smrt slovenske primadone, Moreno in Srce
odveč. Romani pisateljice Brine Svit so bili v Sloveniji in Franciji večkrat ponatisnjeni, prevedeni
pa so tudi v angleščino, grščino, nemščino.

SMRT SLOVENSKE PRIMADONE
Roman se dogaja v več evropskih mestih in v različnih letnih
časih. Glavna junakinja Lea Kralj, slovenska primadona, se
dopisuje v obliki intervjuja z nekim francoskim novinarjem. Ta
oblika jima omogoča, da ugotovita, kako sta si duhovno zelo
sorodna. Pisateljica poudarja, kako boleče je Lea doživljala
nesporazume z materjo, ki ji zavida njene uspehe. Zgodba se
konča tragično, saj glavna junakinja ne vidi več smisla življenja
in od izčrpanosti umre. Roman je pisan v nežnem, poetičnem
slogu, a tako, da bralca pritegne.

CON BRIO
Roman se dogaja v Parizu in v Sloveniji. Opisuje ljubezen med
šestdesetletnim pisateljem Tiborjem in mlado, privlačno priseljenko iz
slovanskega vzhoda. Sledi poroka, ki pa je bolj podobna pogodbi kakor
zvezi iz ljubezni. Zakon razpade, vendar pisatelj o njunem razmerju
začne pisati nov roman. Tudi ta zgodba nas zelo pritegne in pisateljica
priporoča, da jo je treba brati dvakrat. Morda tudi zato, da uživamo v
njenem slogu.

SOBA BREZ KNJIG JE PODOBNA TELESU BREZ DUŠE
Marija Draškovič

V ponedeljek, 11. maja 2009 je bil v prostorih
Društva upokojencev Škofja Loka dan odprtih vrat
Marinkine knjižnice. Poleg drugih so nas obiskali
tudi varovancii Vzgojno varstvenega centra Škofja
Loka, ki so prisluhnili kratki zgodbici o branju in si z
zanimanjem ogledali knjige. Takrat se je pokazalo,
koliko pozitivne energije izžarevajo knjige v nekem
prostoru, in kako lepo je, če knjižnica zaživi. Če se
ozremo nazaj, lahko ugotovimo, da se knjižnica
hitro razvija. Od prvih 150 knjig, ki so nam jih
podarili dobri ljudje, je knjižna zaloga narasla na
2000 knjižnih enot. To poletje načrtujemo, da bomo
naredili računalniško evidenco, ki nam bo v pomoč
tudi pri izposoji knjig. Upamo, da nam bo pri tem
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priskočilo na pomoč podjetje SAOP iz Šempetra
pri Novi gorici in nam podarilo njihov program za
knjižnice. V knjižnici delamo tri prostovoljke, naša
mlada sodelavka Špela Camlek, Katja Galof in jaz.
Če nam bo uspelo, za jesen načrtujemo, da
bo knjižnica odprta vsak dan v tednu vsaj po eno
uro. Razširiti moramo tudi sodelovanje z drugimi
ustanovami v Škofji Loki. Bralcem bi želeli približati
knjižno zalogo s tem, da bi pripravljali občasne
razstave knjig. Za to potrebujemo nove sodelavce,
ki bi bili pripravljeni pomagati pri urejanju knjig, pri
pripravljanju razstav in drugih dejavnostih knjižnice.
Pridružite se nam!
Mi o sebi - junij 2009

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
UTRINKI S PROSLAVE
Zlata Ramovš

VSAKA MAMA JE PRAVA MAMA, DANA ZA SREČO IN VESELJE, PRAVA IN ENA SAMA ZA
VSE ŽIVLJENJE (TONE PAVČEK)
Umetnostni zgodovinar dr. Cene
Avguštin je o njegovi umetniški
dejavnosti zapisal: »Slikarstvo in
grafika sta mu po poškodbi postala
življenjska opora in izziv.« Zakotnik, ki je
predsednik Gorenjskega društva paraplegikov,
je obiskovalcem predstavil svojo umetniško pot
ter zainteresiranim podrobneje opisoval, kako
nastajajo njegova grafična dela. Zanje je leta
2006 prejel Zlato plaketo, najvišje priznanje za
amaterske likovne in kiparske dosežke Slovenije,
in certifikat kakovosti.
V pisanem umetniškem sporedu so nam najprej
zapeli pevci našega pevskega zbora Vrelec, ki
bodo v januarju leta 2010 praznovali deseto
obletnico delovanja. Vsakemu povabilu za
nastop se odzovejo z veseljem, lep pomladni
dan pa jih je kar vabil k petju.
Občinstvo je prisrčno pozdravilo tudi našo
častno občanko Škofje Loke in Slovenko leta
2008, pesnico Nežo Maurer, ki je s hudomušnim
komentarjem pospremila svoje pesmi iz zadnje
pesniške zbirke »Na tvojo kožo pišem svoje
verze«.
Za razgibano dogajanje na odru je poskrbel
»Duo MI-CI«, ki ga sestavljata slušateljica naše
Univerze za tretje življenjsko obdobje pisateljica
Minka Likar in Cilka Bohinc iz Poljanske doline.
V domačem narečju sta v zabavnem skeču
predstavili tegobe starejših, malo naglušnih in
slabovidnih znank.

Že ob prihodu v šolsko avlo smo pogledovali k lično
pogrnjenim mizam, na katerih so naše udeleženke
delavnice oblikovanja gline pod vodstvom Saše
Ambrožič predstavile svoje čudovite unikatne
izdelke. Pogled nanje je bil enak tisti na bogato
okrašeno izložbo butika z uporabnimi dekorativnimi
keramičnimi izdelki priznanih umetnikov. Prav vsak od
njih, od kipcev do posod in nakita, bi bil dobrodošel
umetniški izdelek, uporaben za darilo, okras ter
vsakdanjo ali priložnostno
uporabo.
Umetniški baldahin keramičnim
izdelkom je predstavljala zbirka
grafičnih in akvarelnih del
likovnega umetnika Metoda
Zakotnika, ki smo ga podrobneje
predstavili v naši decembrski
številki. Zakotnik, ki je paraplegik,
v glavnem ustvarja grafike (suha
igla), preizkuša pa se tudi v drugih
likovnih zvrsteh, npr. monotipiji
in v akvarelu, ki je privlačna,
Voditeljica Marinka Mesec v pogovoru z Minko Likar in Cilko Bohinc
a izredno zahtevna tehnika.
Mi o sebi - junij 2009

Nevenka Mandić

Metod Zakotnik - avtor likovne razstave

Zlata Ramovš

Letošnji marec je bil poln prireditev v počastitev dneva
žena in materinskega dneva. Mnogim prireditvam
se je 11. marca pridružila tudi naša Univerza za
tretje življenjsko obdobje, ki je v osnovni šoli Ivana
Groharja zbrala pisano druščino kulturnikov, da bi
razveselila žene in matere in nam popestrila praznični
pomladanski čas.
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
nadaljevanje s prejšnje strani

Nevenka Mandić

Za prijeten konec proslave so
poskrbeli Fantje z Jazbecove
grape s pevko Uršulo Ramoveš,
ki so v pristnem poljanskem
narečju zapeli in zaigrali nekaj
pesmi. Avtorja izvedenih skladb
sta Uršula, ki je zanje zasnovala
glasbo, in njen mož Janez, ki je
pesmi spesnil. Zakonca Ramoveš
s to vrsto glasbe po vsej Sloveniji
popularizirata melodično
poljansko narečje, ki je posebnost
našega okoliša.
A z zaključkom proslave
prireditve še ni bilo konec.
Obiskovalci so se zgrnili k
razstavljenim umetninam, ki so
Uršula Ramoveš s Fanti iz Jazbecove grape
jih želeli videti in doživeti od
blizu ter se o njih pogovoriti z njihovimi avtorji.
življenjsko obdobje, prof. Borjana Koželj, prireditev
Ob obeh razstavah smo se srečevali s prijatelji in
pa vodila Marinka Mesec. Obema se za njun trud in
prijateljicami, znanci in znankami ter po prijetnem
prizadevanje toplo zahvaljujemo.
druženju in klepetu z veselimi občutki odhajali iz
Univerza za tretje življenjsko obdobje
prijaznega, s pozitivno energijo nabitega šolskega
prostora.
telefon: 04 512 63 08
Kakovostno proslavo je zasnovala in s svojimi
Uradne ure so ob četrtkih od 10. do 12. ure.
pomočnicami pripravila vodja Univerze za tretje
http://univerza-tri-du-skofjaloka.si

GLASBA
ŠE BOMO PELI
Marinka Logar

Nova številka glasila je tu in pevci smo ponovno z
vami, da vas seznanimo s svojim delovanjem.
Najprej bi rada opozorila, da se je izteklo deveto
leto našega petja in vstopamo v jubilejno deseto
leto delovanja. V načrtu imamo slavnostni koncert,
na katerega vas vabimo že sedaj. Točen datum
bomo sporočili kasneje.
Najprej se bom malo dotaknila najbližje zgodovine.
15. maja smo se udeležili območnega srečanja
pevskih zborov, ki ga je organiziral Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, območna izpostava Škofja
Loka.
16. maja smo s pesmijo opozorili obiskovalce na
stojnici Univerze za tretje življenjsko obdobje na
Mestnem trgu v Škofji Loki.
21. maja smo se odzvali povabilu MePZ iz Šoštanja,
kjer smo sodelovali na njihovem koncertu.
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29. maja smo priredili koncert v Ormožu.
V maju smo se prijavili na razpis POKRAJINSKE
ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV GORENJSKE na
izbor za revijo upokojenskih pevskih zborov, ki bo
1. oktobra Cankarjevem domu v Ljubljani. Koncert
je bil 7. junija v Cerkljah na Gorenjskem.
Oktobra bomo s petjem prispevali h kulturnemu
utripu praznovanja 60. letnice obstoja našega
DRUŠTVA UPOKOJENCEV.
21. junija pa se bomo kot vsako leto tudi letos
udeležili 40. TABORA SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV
V ŠENTVIDU PRI STIČNI.
Po tem datumu se bomo umaknili in si vse do
septembra privoščili počitnice. Takrat se pa
začnemo pripravljati na novo in vas bomo sproti
obveščali, kje nas lahko poslušate.
Veselimo se vašega obiska!
Mi o sebi - junij 2009

GLASBA
OBUJAMO STARO LJUDSKO PESEM
Marinka Logar

To pesmico mi je poslala gospa Sonja Dolinar iz Podlubnika. S svojo mamo sta jo vsak dan skupaj prepevali
po kosilu pri pomivanju posode. To so spomini iz otroštva, ko je še živela pri starših na Štajerskem in se ne
spominja, kje sta jo slišali.
Tudi mi smo jo peli kot otroci v Zmincu, vendar se je kar malo pozabila, tako da nisem prepričana, če je
besedilo res točno. Mislim pa, da so jo povsod priredili svojem kraju, zapisana pa ni nikjer, razen na spletu,
kjer pa mi je zadnja kitica popolnoma neznana.
Upam, da je še komu znana, in prosim, če ima originalno besedilo, da mi sporoči na telefon 031-721-760.

OLGICA
Je živela deklica
po imenu Olgica,
‘mela fanta luštnega,
po imenu Brankota.

Prvi dan po venčanju,
Branko vrne se domu.
Prve njegove so reči,
al’ še Olgica živi.

Branko pa ji govori:
»Oj preljuba Olga ti,
le počakaj ti na me
eno leto al’ pa dve.«

Mati pa odgovori:
»Oj preljubi Branko ti,
Olga tvoja še živi,
samo tebi zvesta ni.«

Leti dve minuli sta,
Brankota še ni doma,
Olga b’la je žalostna,
vzela fanta drugega.

Branko vzel pištolico,
šel pod okno Olgino,
tam je vriskal, tam je pel,
mlado Olgo gor budil.

Olga ga je slišala,
hitro odpirat’ mu je šla,
padla mu je na srce
in oba sta mrtva že.

.

Sreča je nalezljiva, zato naj vsak poskrbi, da jo širi. Vračati in deliti je univerzalni način, da človek v svoje
življenje prinese srečo. Kar daš, ti bo desetkrat povrnjeno. Naj si prostovoljec v svoji skupnosti ali deliš nasmehe, vse to šteje.
Mi o sebi - junij 2009
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DOLGO, DOLGO ŽIVLJENJE
ELEKTRARNA JE BILA TRIDESET LET NJEGOV DRUGI DOM
Zlata Ramovš

MED ČLANI V NAŠEM DRUŠTVU, KI SO DOČAKALI ŽE VEČ KOT 90 LET, JE TUDI GOSPOD JANKO PREVC
S SORŠKE CESTE, KI JE LETOS PRAZNOVAL ŽE 94. ROJSTNI DAN. RODIL SE JE V ŠTEVILNI PREVČEVI
DRUŽINI, ALI PO DOMAČE PRI LUKCU, NA STUDENEM V SELŠKI DOLINI. BIL JE DRUGI OD DEVETIH
OTROK IN JE NA SVET PRIJOKAL MED PRVO SVETOVNO VOJNO. SEVEDA SE PRI TEH ČASTITLJIVIH
LETIH NE SPOMINJA VSEGA, KAR SE MU JE V ŽIVLJENJU DOGAJALO, ZATO ŽENA MINKA NJEGOVO
PRIPOVEDOVANJE DOPOLNJUJE Z MANJKAJOČIMI PODATKI.
svobode junija leta 1945 sta se poročila. Čez eno
leto bosta praznovala že diamantno poroko, to je 65
let skupnega življenja! Lepo, kajne?
Stanovala sta v hiši poleg elektrarne, kjer je Janko
delal po 12 ur dnevno, nato pa je bil
24 ur prost. Žena je skrbela za dva
otroka, redila zajce, koštrune ter
kakšnega prašiča in obdelovala velik
vrt.
Vsako leto sta si z družino privoščila
dopust v Izoli, kjer je imel Elektro
svoja stanovanja. Takrat so jima pri
oskrbovanju domačih živali priskočili
na pomoč sosedje.
Po upokojitvi pri 65. letih je Janko še
občasno hodil pomagat v elektrarno. Leta 1976 se
je vključil tudi v društvo upokojencev, a mu delo ni
omogočalo veliko druženja z njimi. Nekajkrat sta
šla z njimi na izlete, tudi na kolesarjenja. Rada sta
hodila v hribe, tudi z otroki in vnuki, trikrat sta bila
na Triglavu in obhodila kamniške planine.
In kako je Janko zdaj? Zdravje mu kar dobro služi,
počuti se močnega, ima pa težave z vidom, saj mu
je eno oko uničil glavkom. Žena mu večkrat prebere
novice iz časopisa, vendar pa je bila pred kratkim
operirana na obeh očesih, zato mu trenutno bere
bolj malo, rada pa gledata televizijo in filme. Okoli
hiše ob sotočju obeh Sor imata tudi velik vrt, za
katerega porabita veliko časa.
Za zdravje vsak dan pijeta zeliščni čaj, ki ga
priporočata tudi našim bralcem - trikrat dnevno po
jedi en kavno skodelico čaja iz tavžentrože, gloga in,
če je le možno, svežega rmana.
Zlata Ramovš

Osnovno šolo je obiskoval v Selcih, nato pa se
je priučil za kovača pri Kovačevem Tinetu v Stari
Loki, kjer je nekaj časa tudi delal. Kovaška dela je
opravljal tudi v elektrarni na Sori pod Lubnikom.
Lastnik elektrarne Hajnrihar ga je
ocenil kot dobrega delavca, sicer ga
ne bi prosil, naj pride delat k njemu
v elektrarno. Janko je privolil in se
med delom v elektrarni izučil še za
električarja.
Vojsko je služil v Ljubljani, kjer je
napredoval v komandanta. Tam se je
izuril tudi v veščini borbe s sabljo, ki je
bila del njegove vojaške opreme.
Tik pred drugo svetovno vojno ga je
jugoslovanska vojska skupaj z bratom vpoklicala
in poslala na orožne vaje v okolico Celja. Tam so
jih zajeli Nemci. Zaradi ure, ukradene nemškemu
vojaku, so iz vrste vzeli vsakega drugega ujetnika
in grozili, da jih bodo ustrelili, če ure ne dobijo.
Krivec je uro nato vrnil in jih tako rešil pred smrtjo.
Odpeljali so ga in nikoli več ga niso videli.
Kasneje so ga odpeljali z drugimi v vojaško
taborišče v bližini Berlina. Sprva so opravljali
različna dela, kasneje pa so jih razporedili na kmete,
kjer so opravljali kmečka dela. Tam jim ni šlo slabo,
saj so dobili celo dopust, da so lahko obiskali
domače. Jankov brat, ki je bil v taborišču Dachau,
je delal v vrtnariji. Ob vrnitvi z dopusta v domačem
kraju je med vožnjo padel pod vlak in umrl.
Leta 1944 se je Janko vrnil domov in začel delati v
elektrarni. Po vojni je postal vodja elektrarne in v
njej vztrajal kar 30 let.
Mežnarjevo Minko je spoznal na Suhi. Ob prihodu

Biti prijazen je dobro za naše zdravje. Obstaja močna povezava med blaginjo, srečo in zdravjem pri ljudeh, ki
so prijazni. Težko je biti jezen, zamerljiv ali prestrašen, če drugemu izkazuješ nesebično ljubezen.
Prijaznost je podobna zadovoljstvu tudi v tem, da je ni mogoče kupiti. Ljudem ni všeč ideja, da je njihova
načela možno kupiti, ampak raje delamo dobro zaradi dobrega. Radi smo prijazni do drugih, ker nam to
prinaša zadovoljstvo.
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SO LETA MINILA

ČESTITKA

Zlata Ramovš

Kmalu bo praznovala stoti rojstni dan gospa Ana Tavčar.
Ob visokem jubileju ji člani Društva upokojencev Škofja Loka čestitamo
in želimo še veliko lepega!

Pred 60. leti sta si Tončka in Tone Benedik
izmenjala poročna prstana.
Skupaj še vedno srečna sta,
iz dneva v dan sta bolj prijatelja.
Vroča ljubezen zdaj že oddaljuje se,
saj zvečer dovolj je stisk roke.
Cvetka Lapanja

Barbara Demšar Jakša

Mi o sebi - junij 2009

Zlata Ramovš

Društvo upokojencev Škofja Loka svojima članoma ob biserni
obletnici poroke iskreno čestita in želi, da bi bila v prisotnosti
drug drugega še dolgo srečna.
Svoji dolgoletni in še vedno aktivni članici Tončki čestita tudi
Fotografski klub Anton Ažbe Škofja Loka.

30. maja 2009 sta zlato poroko praznovala Zorka
in Janez Demšar iz Vincarij. Želimo jima veliko
zdravja in da bi preživela še mnogo skupnih let
ter prehodila še veliko planinskih poti.
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ZANIMIVE OSEBNOSTI
IGRA IN GLEDALIŠČE, TO JE NJEGOV SVET
Maruša Mohorič

Za igro ga je navdušil režiser-amater Peter Jamnik in pri
njej vztraja že več kot petdeset let. Igra in gledališče sta
postala njegovo življenje. Igral je manjše in večje vloge,
tudi nekaj glavnih. Ne more se odločiti, katera mu je bila
najbolj všeč.
»Vsaka vloga je zanimiva na svoj način. Za človeka je izziv,
saj ga zanima, ali se bo zmogel vživeti v drugo osebo.«
Ljubezenskih vlog ni igral (»Nisem lep!«). Velja za
komedijanta. Zgodilo se je, da je prišel na oder, gledalci pa
so planili v smeh, čeprav vloga ni bila komična.
»Ko še ni bilo televizije, smo uprizarjali tudi vesele večere
z glasbo in skeči. Vsebino smo sestavljali sami, obravnavali
smo loške dogodke. Morali pa smo paziti, da ne bi užalili
koga od Ločanov.«
Ljudem so bile igre všeč. Predstave so še vedno polno
zasedene, na gostovanjih pa so doživeli marsikaj. Do
zadnjega kotička zasedeno dvorano ali pa le nekaj
gledalcev. Zgodilo se je, da jih je bilo več na odru kot v

dvorani. »V prejšnjih časih obisk na gostovanjih ni
bil tako pomemben, saj je stroške plačala Kulturna
skupnost. Zdaj pa je treba plačati najemnino in
nikoli se ne ve, kakšen bo obisk. Rezultat tega je,
da gostovanj amaterskih odrov ni več.«
Znana je Debeljakova vloga mestnega klicarja
na Venerini poti v Škofji Loki od 1997 do 2004.
Turistično društvo je organiziralo prireditve, kjer
je klicar, oblečen v staroveška oblačila, nastopal
z bobnarji in napovedoval dogodke in urnike
prireditev v loškem narečju. Slišalo se je takole:
POSEBNA RASTAVA NARAVNIH UMETNIN PA JE U
IZLOŽB MESARIJE. LE UGLEJTE S JO. PA POSKUSTE
POSNEMAT.
Kaj počne Janez Debeljak, ko ne igra ali ni na
vajah?
»Skrbim za prehrano zajcev, nakosim travo,
pograbim in jih nahranim. Ne smem pa jih crkljati,
da se ne bi navezal nanje, saj so namenjeni
za hrano. Od zajcev sem gor zrasel, imel jih je
že moj oče. Če imam čas, tudi berem. Najraje
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Janče - vlomilec v igri Hrup za odrom, leta 1989

Lastni arhiv

Lastni arhiv

NAGRAJENEC SKLADA STANETA SEVERJA ZA DOSEŽKE V SLOVENSKEM LJUBITELJSKEM
GLEDALIŠČU (1994), IMETNIK ZLATE LINHARTOVE ZNAČKE ZA IZJEMNE DOSEŽKE NA PODROČJU
GLEDALIŠKE IN LUTKOVNE DEJAVNOSTI (1993), LASTNIK SREBRNEGA GRBA OBČINE ŠKOFJA LOKA
ZA 40-LETNO GLEDALIŠKO USTVARJALNOST (1993), AMATERSKI GLEDALIŠKI IGRALEC, MESTNI
KLICAR NA VENERINI POTI V ŠKOFJI LOKI, DEDEK MRAZ ZA PREDŠOLSKE IN ŠOLSKE OTROKE IN
ZDAJ TUDI PREDSEDNIK KULTURNEGA DRUŠTVA LOŠKI ODER. VSE TO IN ŠE MARSIKAJ. V ENI OSEBI.
PRAVI LOČAN, ROJEN LETA 1931. JANEZ DEBELJAK, ZA DOMAČINE IN SODELAVCE JANČE.

zgodovinske romane, življenjepise, pa tudi vohunske
in detektivske zadeve. Pogledam tudi forenzike na
televiziji. V sezoni nabiram gobe, zelišča za čaje in
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naravne umetnine-korenine dreves.« (Pokaže dva
»goloba« iz opranih koreninic, ki jih je našel ob
vodi.)
Gospod Matjaž Eržen, amaterski igralec od leta
1965 in Jančetov sopotnik, mi je zaupal, kako je, če
se igralec na odru ne more se spomniti besedila ali
kot rečejo v žargonu »pade v luknjo«.To je ponazoril
s primerom, kako je Janče, ko bi moral začeti svoj

ZANIMIVE OSEBNOSTI
govor, nenadoma »ugotovil«, da nekdo trka na
vrata, šel s prizorišča, srečal šepetalko, se vrnil na
oder in brez težav nadaljeval svoj del teksta.
Morda tole ni najboljši portret gospoda Debeljaka,
že 54 let amaterskega igralca iz Škofje Loke, ki se je
z ženo vpisal tudi k upokojencem (Nekam moraš
pripadati.), a nista bila aktivna, ker »ne moreš biti
povsod«.

ŽIVELA JE MED NAMI
Mana Veble Grum

LETOS 7. APRILA SMO SE POSLOVILI OD ZNANE LOČANKE MINKE BEVK. SKORAJ 88 LET JE ŽIVELA
MED NAMI. V OSNOVNO ŠOLO JE HODILA V ŠKOFJI LOKI, OBISKOVALA MEŠČANSKO SREDNJO ŠOLO
PRI URŠULINKAH IN SE AKTIVNO UDEJSTVOVALA NA MNOGIH PODROČJIH. OD PRVIH POVOJNIH
LET DO UPOKOJITVE JE BILA ZAPOSLENA NA OBČINI ŠKOFJA LOKA.
Rada je pripovedovala o svojih starših. Mama je bila
doma na kmetiji v Zmincu, kjer je Minka preživljala
svoja otroška leta. Tam se je naučila jahati konje,
kasneje pa je veliko pomagala pri
kmečkem delu. Oče, klen Slovenec,
je izhajal iz številne družine in se je še
zelo mlad zaposlil v nemških rudnikih.
Pred prvo svetovno vojno se je vrnil
v Slovenijo in jo preživel kot aktivni
vojak, nato se je poročil in delal v
Šeširju.
Življenje v Kopališki ulici je za Minko
teklo radostno in zadovoljno brez
večjih pretresov. Pred drugo svetovno
vojno in med njo je bil njihov dom shajališče
mnogih fantov in deklet, kasnejših partizanov.
Zaradi tragičnih dogodkov med vojno in usode
Minka ni imela moža in svojih otrok, zelo pa se je
navezala na sorodnike slovenskega rodu v Nemčiji.
Vso svojo energijo, dušo in telo je posvetila
telovadbi, športu in mnogim drugim dejavnostim.
V rani mladosti je pri nunah vzljubila orodno
telovadbo in kasneje je bila članica prvega

upravnega odbora TVD Partizan. Ko smo po letu
2000 v Sloveniji in Škofji Loki praznovali 50-letnico
košarke, je slovensko strokovno in drugo javnost
poučila, da segajo začetki igranja
košarke pri nas že v leto 1937, saj so jo
v malce spremenjeni obliki igrale že
gojenke pri nunah na dvorišču Loškega
gradu.
Bila je tudi aktivna smučarka in velika
ljubiteljica gora in planin. Pomagala je
pri graditvi planinske koče na Starem
vrhu in kot udarnica sodelovala pri
graditvi zdravstvenega doma v Škofji
Loki.
Veliko je tudi potovala in spoznavala nove ljudi.
Med prvimi je imela v Škofji Loki osebni avto, s
katerim je prevozila vso Jugoslavijo in pol Evrope.
Ves čas je vneto fotografirala in njene slike so
pomemben zapis zgodovine Škofje Loke.
Bila je članica zveze borcev, društva upokojencev in
mnogih drugih društev.
Radi in še dolgo se je bomo spominjali.

Srečanja z ljudmi so tisto, zaradi česar je življenje vredno
življenja. /Guy de Maupassant, pisatelj, 1850-1893/

Za vsakogar pride čas, ko mora zavihati rokave in
na vrh svojega seznama obveznosti uvrstiti sebe. /
M.W.Edelman/

Za vsakogar pride pomlad, ki je ne bo doživel. Uživaj torej
prav v vsaki pomladi. /Pam Brown, pesnica, 1948/

Uživaj v drobnih stvareh; morda se boš nekoč ozrl in
spoznal, da so bile velike. /neznani avtor/

Včasih bi laže pogrešala več let svojega življenja kot en sam
trenutek. /Pearl Bailey, pevka in igralka, 1918-1990/

Zapomni si: vsak dan v letu je najboljši dan.
/.W.Emerson, filozof in pesnik, 1803-1882/
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DUŠI PRIJAZNI SPOMINI STANETA STANONIKA
Maruša Mohorič

VSAK ČLOVEK JE SVET ZASE. SPOMINE HRANI V SVOJI GLAVI, ALBUMI S SLIKAMI PA GA POPELJEJO V ČASE,
KI JIH JE PREŽIVEL. V POSEBNIH ŠKATLAH HRANI MEDALJE, KOLAJNE IN ODLIKOVANJA. VSE TO KAŽE
BOGASTVO ŽIVLJENJA IN DOGODKOV.
skakalec, in poslali so ga na Jahorino. Športniki so
v tistih časih imeli veliko prednost pred drugimi,
saj so imeli boljšo hrano. Na izbirnih tekmah za
reprezentanco se je pomeril s slavnim glasbenikom,
Slavkom Avsenikom in ga premagal. Za nagrado
je šel v Kranjsko goro, kjer so se zbrali tekmovalci
v vseh smučarskih
disciplinah. Zaradi
grdega padca na
skakalnici ni več skakal, je
pa treniral otroke.
Po upokojitvi leta 1990 se
je pridružil članom Društva
upokojencev in tekmoval
v veleslalomu. Rad je
hodil na izlete in kolesaril.
Z bratom Lojzetom
sta nekaj časa vodila
kolesarsko sekcijo pri
društvu, saj je bilo veliko
navdušenih kolesarjev,
prijatelja in soseda sta
bila tudi s predsednikom
Liechteneckerjem. Dobro
so se razumeli in lepo so
se imeli, zato ima na društvo zelo prijetne spomine.
Predvsem pa so mu veliko pomenila druženja z Žirovci
in Železnikarji na tekmovanjih in na izletih. Spominja
se, ko so šli z Žirovci na izlet v Nemčijo, Švico in v
Holandijo »gledat rože«.
Zdaj hodi na sprehode za grad, poleti gre že
navsezgodaj do Kobile. Poleg tega je tudi Lubnikar,
saj je bil v sezoni 2006/07 na Lubniku 44-krat, v
sezoni 2007/08 pa 15-krat.
Zaradi bolezni za društvo že dve leti ni tekmoval v
veleslalomu, a verjame, da bo še.
Z delom v delavnici preganja dolgčas; saj rad dela
in tako ohranja stike z ljudmi. Njegova zadolžitev so
tudi nakupi za domače gospodinjstvo.
Vesel je, da je še kar dobro zaposlen in dober
občutek ima, ko ve, da ga njegovi še rabijo.
Gospod Stane, bodite še dolgo zaposleni in v stiku z
ljudmi, naj se Vam v življenju zgodi dosti lepih stvari
in čim dlje uživajte v družbi vseh svojih!
Nevenka Mandić

Stane Stanonik je prijeten človek. Doživel je
marsikaj. Pri svojih osemdesetih je zelo živahen
in še vedno (večinoma) vsak dan preživi nekaj
ur v delavnici sredi mesta, kjer vam nadomesti
pokvarjeno zadrgo in zašije raztrgano najljubšo
torbico ali nahrbtnik, za kar smo mu zelo hvaležni.

Lastni arhiv

Kot osnovnošolec je pobiral konjske fige in jih
prodajal za gnojilo, da si je lahko kupil lesene
smuči, s katerimi je skakal po raznih »kucljih« v
okolici Škofje Loke.
Ker je bil zagnan
in priden, je postal
dober tekmovalec.
Njegov rekord je 78
metrov na 80-metrski
skakalnici v Planici
(1950/51).
Že leta 1948 je skakal
na republiškem
mladinskem
prvenstvu, treniral ga
je Gregor Klančnik.
Naslednje leto pa
je šel v vojsko, kjer
Reprezentanca JLA1950
je povedal, da je
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IZJEMNI REZULTATI FRANCA ŽONTARJA - NANOTA
Besedilo in fotografija Ivan Hafner

Komaj smo o njem v marčni številki prebrali kratko notico, že je
postregel z izjemnimi kegljaškimi rezultati.
Na medobčinskem prvenstvu kegljačev rekreativcev (enotna
kategorija) sredi marca 2009 je Nano v finalnih borbah najboljših
16 kegljačev od skupno 39 z najboljšim rezultatom finala (558
kegljev) z 11. mesta skočil kar na 3. mesto. S skupnim rezultatom
1084 kegljev je posegel po bronu.
V finale sta se uvrstila tudi Stane Ferle, ki je bil na koncu 12. in
Peter Mravlja 14.
Še večji uspeh, pravo senzacijo, pa je Nano dosegel s
postavitvijo novega osebnega rekorda in tudi rekorda DU Škofja
Loka vseh časov, saj je podrl kar 603 keglje.
Tu je potreben še kratek komentar. Vsak, ki vsaj malo pozna
kegljanje, ve, da je podreti 600 kegljev za rekreativne kegljače,
še posebej, če so to starostniki, in Nano se bliža 72. letu, prava
sanjska številka.
Da bi bilo v našem društvu kegljanje še bolj zanimivo, sem
februarja letos predlagal, da ustanovimo NAGRADNI SKLAD
DU Škofja Loka za prvega kegljača, ki bo podrl 600 kegljev v
120 lučajih klasično. Dogovorili smo se, da bo višina sklada 100
EUR. Od tega je predsednik Miro prispeval polovico, ostalo pa
bi zbrali mi kegljači. Navdušen nad idejo se je v sklad vključil še
Bojan Buden, sicer zavzet rekreativni kegljač, športni in turistični
delavec.
Ob obvezi, da se med kandidate za osvojitev nagrade vključijo
še štirje kegljači Območne obrtne zbornice, ki so, razen Budna,
tudi upokojenci, je ta nagradni sklad obogatil z enotedenskim
paketom letovanja za dve osebi na Jadranu!

Nano s sotekmovalko

Ko smo v sredo, 18. marca 2009, tako
oblikovani dogovor podpisali, smo
ocenjevali, da morda ne bo nikoli
porabljen. A glej ga šmenta!! Že na
prvem kegljanju po podpisu dogovora,
v ponedeljek 23. 3. 2009, je Nano
»ponorel«. Keglji so padali kot za stavo,
na kegljišču je zvonilo kot za »ta večje
praznike« in številka na semaforju je
pokazala 603 podrte keglje!
Fantastično! Čestitamo!

USPEŠNO KONČALI PRVENSTVA PZDU GORENJSKE ZA LETO 2009
GORENJSKO PRVENSTVO V SMUČANJU
Besedilo in fotografija Julija Jenko

Na smučišču Kobla v Bohinjski Bistrici je bilo 10. marca
2009 gorenjsko prvenstvo v veleslalomu in teku na
smučeh, ki ga je organiziralo DU Jesenice. Iz našega
društva se je tekmovanja udeležilo pet smučark, šest
smučarjev in štirje tekači, ki so med 26 društvi zbrali
največ točk in zmagali. Na drugo mesto so se uvrstili
Tržičani, tretje pa so zasedli člani DU Železniki.
Posamično so se naše smučarke uvrstile takole:
- Stanka Pintar je v kategoriji do 60 let zasedla četrto
mesto.
- V starostni kategoriji do 65 let je Francka Tušek
osvojila odlično drugo mesto, Tončka Dolinar pa
deveto mesto.
Mi o sebi - junij 2009
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- V kategoriji do 70 let
je Nežka Trampuš
zasedla četrto mesto,
Marija Marinšek pa
peto mesto.
V močni moški
konkurenci so se naši
veleslalomisti odrezali
zelo dobro.
- V starostni kategoriji
do 60 let je Tone Škof
zasedel osmo mesto.
- V kategoriji do 65
let je Viki Debeljak
osvojil 22. mesto.
- V starostni kategoriji
do 70 let je Franc
Guzelj zmagal,
Roman Berčič je bil
dvanajsti.
- Od vseh moških veleslalomistov, ki jih je bilo 115,
sta Guzelja premagala samo dva tekmovalca v
kategoriji do 60 let.
- V starostni kategoriji nad 70 let je Pavel Porenta
zasedel šesto mesto, Slavc Stanovnik pa
enajsto mesto.

Vidna mesta so zasedli člani DU Škofja Loka tudi v
smučarskih tekih.
- V starostni kategoriji do 60 let je Milan Možina
zasedel drugo mesto, Nikolaj Mesec pa tretje
mesto.
- V kategoriji do 65 let je Miro Pintar osvojil šesto,
Emil Satler pa sedmo mesto.

STRELCI SMO NATANČNI IN DRUŽABNI
Društvo upokojencev Škofja Loka je 16. aprila s pomočjo strelskega društva Škofja Loka izvedlo
regijsko tekmovanje v streljanju s serijsko zračno puško za društva upokojencev Gorenjske.
Ob dobri udeležbi štirih ženskih in osmih moških ekip sta zmagali domači ekipi.
Za žensko ekipo so tekmovale: Ivanka
Prezelj, Francka Mesec Demšar,
Nevenka Mandić Orehek in Julija
Jenko. V moški ekipi so bili: Pavel
Jereb, Janko Demšar, Franc Prezelj
in Milenko Štimac. Posamezno so naše
strelke Ivanka, Francka in Nevenka zasedle
tri prva mesta. Pri moških pa sta Franc in
Pavel zasedla 1. in 3. mesto.
Zmagovalni ekipi sta se tako uvrstili v
finale za državno prvenstvo.
Po končanem tekmovanju in pred
razglasitvijo rezultatov so se strelke in
strelci družili v prostorih našega društva
upokojencev, kjer so pripravili pogostitev.
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Janko Platiša

Nevenka Mandić Orehek
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KEGLJANJE
Ivan Hafner

Področno prvenstvo je potekalo na kegljišču na Jesenicah od 20. do 22. aprila.
Moška ekipa je postala gorenjski prvak. Na zelo težkem kegljišču je s 1939 podrtimi keglji pustila za seboj
favorizirane Kamničane, Tržičane in vse ostale ekipe, ki jih je bilo17.
Naš kegljač Peter Mravlja pa je med 71 posamezniki zasedel odlično tretje mesto.
Zelo dobra je bila tudi ženska ekipa, ki je med 10 ekipami zasedla odlično tretje mesto, takoj za ekipo
Tržiča in Javornika.

NAŠI SO DOBRI TUDI V PIKADU
Besedilo in fotografija Ivanka Prezelj

Letos 21. aprila je DU Dovje Mojstrana v svojih
klubskih prostorih organiziralo tekmovanje
Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske
v pikadu. V moški konkurenci je tekmovalo
devet ekip. Tekmovanja v ženski konkurenci ni
bilo, saj se je prijavilo premalo ekip. Nekatere
posameznice pa so uspešno sodelovale v mešanih
ekipah.
Za DU Škofja Loka so nastopili Franc Prezelj,
Adolf Kočar, Drago Pavičevič in Janko Platiša
ter ekipno osvojili tretje mesto. Prvo mesto je
pripadlo DU Javornik – Koroška Bela, drugo pa
mešani ekipi DU Kamnik.

NAMIZNI TENIS

Besedilo in fotografija Ivan Hafner
V soboto, 25. aprila 2009 je bilo področno prvenstvo
v Tržiču. Udeležilo se ga je zelo veliko tekmovalcev,
še posebej v moški kategoriji. Moški so tekmovali
v štirih starostnih kategorijah, ženske pa v enotni
kategoriji. V dvojicah so moški tekmovali v dveh,
ženske pa v eni kategoriji.
Naše društvo je zastopalo sedem igralcev in štiri
igralke. Kot ekipa smo bili najštevilnejši, pa tudi
najuspešnejši po številu osvojenih priznanj.
Uradnega ekipnega točkovanja ni bilo.
Med moškimi je Jano Rant postal gorenjski prvak
v svoji kategoriji, brat Emil Rant je postal viceprvak
v mlajši kategoriji, v kateri je bil naš Janez Starman
tretji. V najstarejši kategoriji, nad 70 let, pa je tretje
mesto dosegel Ivan Hafner.
V starejši kategoriji parov sta bila Jano Rant in Ivko
Svoljšak tretja.
Pri ženskah se je odlično odrezala Urška Bizjak,
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ki je svoj prvi nastop v tej konkurenci kronala z
izvrstnim drugim mestom, saj je postala gorenjska
podprvakinja. Tretja je bila Minka Bertoncelj.
Tretje mesto med ženskimi pari so zasedle Minka
Bertoncelj in Francka Bonjšak ter Urška Bizjak in
Tončka Celar.
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POKRAJINSKO PRVENSTVO V BALINANJU ŽENSK
V soboto, 30. maja 2009 je
Društvo upokojencev Škofja Loka
organiziralo pokrajinsko prvenstvo
DU Gorenjske v balinanju žensk za
leto 2009.
Na prvenstvo se je prijavilo 7 ekip
DU Gorenjske: Kamnik, Komenda,
Kranj, Lesce, Predoslje, Vir, Domžale,
Žiri in dve ekipi našega društva
Škofja Loka. Vse prisotne je pozdravil
predsednik DU gospod Miro Duić.
Za celotno organizacijo je bil
odgovoren gospod Ivan Breznik.
Tekmovanje je potekalo tekmovalno in v prijetnem
druženju vseh ekip.
V naši ekipi št. 1 so tekmovale Tončka Dolinar,
Katja Galof, Veronika Hartman, Smiljana Oblak
in Nevenka Mandić Orehek, ki so dosegle četrto
mesto.
V ekipi št. 2 so tekmovale Minka Ažbe, Anica Košir,

Brane Kalan

Majda Bernard

Ivanka Prezelj, Marica Sorčan in Ivanka Nardoni, ki
so dosegle drugo mesto.
Prvo mesto so osvojile tekmovalke iz Lesc, tretje so
bile upokojenke iz Kranja.
Tekmovanje se je zaključilo pozno popoldne s
podelitvijo pokalov in kolajn za prve tri uvrščene
ekipe.

POKRAJINSKO PRVENSTVO BALINARJEV V ŠKOFJI LOKI
V nedeljo, 31.
maja pa je DU
Škofja Loka
organiziralo
Pokrajinsko
prvenstvo moških
balinarskih ekip
Gorenjske.
Tekmovanja
so se udeležili
balinarji, člani iz
kar 16 društev
iz vseh koncev
širše Gorenjske. S tem smo balinarji dokazali, da že
dolgo nismo gostilniški avanturisti, ampak resni in
zagrizeni športniki.
Seveda smo resni pristop k tekmovanju združili tudi
s prijetnim in prijateljskim druženjem.
Vodja tekmovanja je bil oče balinarstva na Loškem
g. Ivan Breznik.
Tekmovanje je od začetka do konca spremljal tudi
naš predsednik g. Miro Duić.
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Nevenka Mandić

Peter Finžgar

Ločani, Tračani in Svetoduharji smo sestavili dve
ekipi.
Prva ekipa, ki smo jo sestavljali Ivan Breznik, Brane
Kalan, Ivan Zakotnik, Slavko Stanovnik in Peter
Finžgar, je zasedla zavidljivo drugo mesto. Druga
ekipa v sestavi, Pavle Stanovnik, Peter Zakotnik,
Sandi Simonišek, Marijan Peternelj in Jože
Avguštin pa solidno peto mesto.
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PLAVALNI TEČAJ V
ORGANIZACIJI UNIVERZE ZA
TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Jure Štancer

Nevenka Mandić Orehek

Devet tečajnic, članic našega društva, smo
pod vodstvom profesorice športne vzgoje
Nuše Krvina opravile nadaljevalni plavalni
tečaj. Dobile smo pisna priznanja in značko
Bronastega delfina.

GREMO NA POT
POHODNIŠKA DRUŽENJA
Maruša Mohorič

Običajno se zberemo na avtobusni
postaji v Škofji Loki in se odpeljemo
novim
dogodivščinam
naproti.
Uživamo v naravi, dobri družbi,
skrbimo za dobro počutje, spoznavamo znane in manj znane kraje ter
njihove značilnosti.
Vreme nam je bilo naklonjeno že v
februarju, ko smo šli na pohod okrog
blejskega jezera. Opazovali smo
prebujanje narave in živahne race
ter labode na jezeru. Naslednjič smo
grizli kolena, ko smo hoteli spoznati
Sv. Primoža nad Kamnikom, nekateri
pa so zaplavali v bazenu term Snovik.
Zaradi dolžine in vseh postaj, kjer so
nas čakale pokušine hrane in pijače,
je bila Sromeljska pot kar zahtevna.
Spoznali smo učno pot od Drage do
Iga na obronkih ljubljanskega barja. Iz
Višnje gore smo se podali v Stično in po
poti slapov, kar je nekatere udeležence kar malo utrudilo. Odpravili smo
se k sosedom v Avstrijo in prehodili
čudovito sotesko Čepe, ki je speljana
po gozdnih poteh, raznovrstnih
naravnih in umetnih stopnicah, ob slapovih, brzicah in prijetnem šumenju
reke.
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Alenka Dolenc

»NEKATERI TORKI V MOJEM LETNEM KOLEDARJU SO POSEBEJ OZNAČENI, TAKRAT ME NI, KOT SE
REČE, KER SEM NEKJE NA POHODU S TA LAŽJO SKUPINO.« S TEMI BESEDAMI JE TA LAŽJO SKUPINO
OPISAL NAŠ VODNIK IN ORGANIZATOR MATEVŽ.

Naši pohodi se običajno zaključijo z dobro malico ali obilnim
kosilom. Če je priložnost, tudi zapojemo in zaplešemo. Čeprav
včasih malo utrujeni od poti, smo dobre volje in veseli, da smo
načrtovano pot uspešno prehodili. Želimo, da bi jih še veliko.
Optimizma in volje nam ne zmanjka, med nami je dosti pozitivne
energije, čeprav smo iz različnih generacij (nekateri imajo 2x po 28
let, drugi pa že 4x po 20 let).
Za zaključek naj spregovorijo kar sami udeleženci pohodov.

ALENKA DOLENC

►Rada hodim na pohode, ker vidim veliko novega in lepega ter
zaradi druženja. Pohodi so zelo dobro organizirani.

27

GREMO NA POT
nadaljevanje s prejšnje strani

MARJANCA in JANEZ BOGATAJ sta eden od
redkih parov v naši skupini.
►Hodiva, da se razgibava, vedno je lepo in dobra
družba.

ANGELCA GROŠELJ

►S pohodniki grem rada zaradi prijetnega
druženja, da utrjujem zdravje in spoznavam lepote
naše male Slovenije. Všeč mi je, da se ustavimo na
kmetijah, da se zabavamo, zapojemo in zaplešemo.
Matevž je zelo dober organizator.

IVAN ERŽEN

►Hodim zaradi rekreacije. Matevž in Tončka se
vedno zelo potrudita, da obiščemo in vidimo kraje,
ki jih drugače ne bi. Upam, da bo še dolgo trajalo. Z
Matevžem sva bila sodelavca in povabil me je, naj
pridem zraven, da bo moških vsaj za vzorec.

MARJETA PIVK

►Lepo in zmerno hodimo, imamo čudovite izlete,
pravšnje za naša leta. Želim se jih še veliko.

PROGRAM IZLETOV, PRIREDITEV IN AKCIJ DU
junij – december 2009
PLANINSKI IZLETI
18. 6.
2. 7.
16. 7.
30. 7.
13. 8.
27. 8.
10. 9.

Skutnik
Tošč
Tolminski Migovec
Ojstrnik – iz Italije
Rut – Rodica – Črna prst
Pristavški Storžič
Korošica – Ojstrica – Lučki Dedec (dvodnevni)

24. 9.
8. 10.
22. 10.
5. 11.
19. 11.
3. 12.

Martuljški slapovi
Črnivec - Menina planina
Steklasova pot
Volaka – Blegoš
Kamniški vrh
V neznano

POHODNI IZLETI
23. 6. Log – Valterski vrh
30. 7. Pokljuška pot
11. 8. Tamar – Planica
8. 9. Dolina Vrat – slap Peričnik

6. 10. Dolenjska Krka ali Otočec
27. 10. Rezervirano za presenečenje
17. 11. V neznano

PROGRAM KOPALNIH, TURISTIČNIH, NAKUPOVALNIH IN DRUŽABNIH
IZLETOV TER OSTALIH PRIREDITEV
19. 6.
8. 7.
11. 7.
15. 7.
22. 7.
29. 7.
5. 8.

Piknik na balinišču BŠD Trata
Debeli Rtič
Po Carniji (Pieve di Cadore – Italija)
Debeli Rtič
Debeli Rtič
Debeli Rtič
Debeli Rtič

12. 8.
3. 9.
16. 9.
10. 10.
21. 10.
14. 11.
28. 11.

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

Izlete bomo organizirali 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
KRIŽARJENJE Z LADJO JE ENKRATNO DOŽIVETJE
Besedilo in fotografije Nadja Podgoršek

Že dolgo sem si želela odpotovati z ladjo na
Organizacija dela na ladji je bila brezhibna. Vse je
križarjenje. Slišala sem zelo navdušene pripovedi
teklo kot utečen stroj in skoraj ni bilo mogoče, da
o tem, kako je to krasna stvar in kako se tako
bi se kaj zataknilo. Vsi obroki od zajtrka, kosila, čaja,
potovanje razlikuje od standardnih potovanj. Letos
večerje in še kasnejših različnih prigrizkov v poznih
januarja se mi je ponudila priložnost za cenovno
večernih urah so bili vključeni v ceno aranžmaja.
izjemno ugoden 15–dnevni aranžma, ki se mu
Plačljivo je bilo le vino pri večerji in aperitivi ter
nisem mogla odreči.
sokovi.
Potovanje smo pričeli v italijanskem pristanišču
Športne zabave je bilo ves dan na pretek. Nekateri
Savona. Pluli smo preko Barcelone, Casablance in
so hodili na jutranji tek po palubi, drugi na
Agadirja v Maroku na Kanarske otoke v Las Palmas,
organizirano skupinsko telovadbo, tretji pa na
Gomero, St.Cruz de Tenerife, na Madeiro, nato v
dopoldanske in popoldanske plesne vaje. Plačljivi so
špansko Malago in preko Marseilla nazaj v Savono.
bili le wellness in fitness ter kozmetične in frizerske
V vsakem pristanišču smo se
storitve. V dopoldanskem
ustavili za en dan. Vsak večer
času so bile organizirane tudi
smo v sobo dobili tiskano
razne aktivnosti od izdelave
obvestilo o dogajanjih
cvetja iz krep papirja do
naslednjega dne. Lahko smo
zlaganja namiznih prtičkov v
izbirali med organiziranimi
vse mogoče like, zavezovanje
izleti ali pa si ogledovali
kravate na sto načinov,
znamenitosti kar sami, lahko
izdelovanje škatel iz papirja
smo najeli avto ali taksi, kar
itd. Imeli smo tudi srečolov.
je bilo ponavadi cenovno
Srečko sem dobila tako, da
najugodnejše. Seveda so bili
sem pravilno ugotovila, katero
vodeni izleti boljši, ker so
dišavo sem povohala. Od štirih
nam vodiči povedali mnogo
nagrad smo tri dobili Slovenci,
zanimivosti. A v naših
kar je množica sprejela s
letih večina zgodovinskih
ploskanjem, brez zavisti. Kdor
podatkov hitro utone
je želel, je lahko nastopal
v pozabo, zato smo bili
na karaokah. Potniki so se
več kot zadovoljni tudi s
večinoma preizkušali v petju
Minaret Hasanove mošeje v Casablanci
prelepimi kraji, ki smo si
ob spremljavi sintesizerja.
jih ogledali v lastni režiji. Fotoaparati so »škljocali«
Velika večina potnikov je bila starejših zakoncev,
in kamere so brnele. Sama sem bila ena najbolj
ki jim čas ni gospodar. Tisto, da jim tudi denar ni
zagretih fotografinj in snemalk.
gospodar, pa je odvisno od vsakega posameznika.
Uslužbenci so bili različno oblečeni glede na delo, ki Jaz nisem zapravila skoraj nič, ker tudi doma ne
so ga opravljali. Popoldne ali zvečer so bile modne
zapravljam kaj dosti za obleke, torbice, nakit in
revije s prikazom nakita, torbic in športnih oblačil,
športna oblačila. A na splošno velja, da ljudje na
vse pa so nosila dekleta in fantje, ki so bili dopoldne ladji veliko zapravljajo. Slovesnejša obleka je bila
moderatorji, popoldne manekeni, zvečer pa pevci
zaželjena le za kapitanovo večerjo, drugače pa je
in plesalci. Vsak večer sta bili v gledališču dve
večina hodila v športnih oblačilih.
predstavi, tako da so si jih lahko ogledali prav vsi
Za zabavo je bilo poskrbljeno do zadnje
potniki glede na uro večerje. Blišča je bilo res dovolj podrobnosti. Kdor rad bere, je dobil knjige v
za še tako zahtevne goste.
knjižnici, nekateri so kartali in igrali domino in
Vsi animatorji so bili mladi ljudje z vseh koncev
vse mogoče družabne igre, nekateri so mnogo ur
sveta, od katerih je vsak opravljal svoje delo
presedeli za igralnimi avtomati. Zvečer je bila v
v vsaj štirih ali petih jezikih. Pogodbe imajo
kapelici tudi maša za verne potnike. Tudi za otroke
sklenjene za šest do osem mesecev in ves čas zelo
so imeli animatorje, ki so jih ves čas zabavali z
garajo, vendar pa menda prav dobro zaslužijo.
raznimi igrami. Seveda ni manjkal internet. Pri
Mi o sebi - junij 2009
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pomembnejših dogajanjih so bili ves čas prisotni
snemalci in fotografi, na primer na pozdravnem in
poslovilnem kapitanovem koktajlu, kjer je potnikom
predstavil svojo celotno vodilno posadko. Kuharje
in strežno osebje so nam predstavili na poslovilni
večerji. Vsak večer so natakarji s torto in šopkom
cvetja počastili potnike, ki so tisti dan praznovali

Mestna hiša v Malagi

rojstni dan. Dogajanje na ladji so sproti snemali na
DVD-je, ki so jih cel dan predvajali na vseh palubah.
Tam so se potniki lahko videli na ekranih in to je bilo
povabilo, naj za spomin na križarjenje kupimo DVD.
Večerjali smo v dveh izmenah, prav tako pa so
bile večerne predstave vedno dvakrat, tako da je
prav vsakdo prisostvoval eni od njih. Vse zabavne
prireditve so bile seveda zastonj. Neverjetno veliko
potnikov je bilo na križarjenju že večkrat.
Vsak večer je bil tudi ples z živo glasbo. Izbirali
so tudi miss in mistra Costa Marine. Tu so glavno
vlogo igrale življenjske izkušnje, ki jih je bilo treba
demonstrirati pred občinstvom. Nekatere so izzvale
salve smeha in aplavza.
Na ladji je bilo 800 potnikov in 400 članov posadke,
od tega kar 90 Slovencev in 50 Hrvatov.
Celo naš priljubljeni plesni učitelj Carlos se je naučil
šteti plesne korake tudi slovensko in hrvaško.
Tako je štel plesne korake po nemško, angleško,
francosko, italijansko, špansko, slovensko in
hrvaško.
Kabine so bile z okni ali pa brez njih, kar je bilo
odvisno od cene. V vsaki kabini je bila kopalnica
s tušem, umivalnikom in straniščem. Kabine so
pospravljali dvakrat dnevno. Vsakih nekaj kabin je
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imelo svojega strežnika. V jedilnici pa sta po dva
natakarja skrbela za vsakih nekaj miz. Pri večerji je
bila izbira jedi zelo velika. Seveda je bilo vse, razen
vina, aperitiva in mineralne vode, vključeno v ceno
potovanja. Vsi obroki, razen večerje, so bili lahko
tudi samopostrežni. Kruh in pecivo so pekli trikrat
dnevno, saj je pekarna delovala 24 ur. V kuhinji je
delalo 70 kuharjev, 40 pomočnikov
in še veliko drugih. Plačevanje je bilo
urejeno z enotno plačilno kartico, ki je
obenem služila tudi za izstop in vstop
na ladjo. Tako so sproti ugotavljali,
če se kdo ni vrnil na ladjo. V igralnici
kartico samo vtaknete v avtomat in
že lahko zapravljate, kolikor želite. Če
naročite vino ali se prijavite na izlet
z agencijo, kupite biserno ogrlico
ali torbico, vse plačate s kartico. Vsi
nakupi so se avtomatično beležili na
naših ladijskih računih. Te so natisnili
zadnji dan in poravnali smo jih s svojo
kreditno kartico.
Zagotavljam vam, da ni potrebno,
da ste bogati, če želite na križarjenje.
Zapravljate lahko tudi doma, lahko pa

Ikebana iz zelenjave in sadja na ladji

se mirno odpoveste zapravljanju tudi na ladji. Za
430 evrov izhodiščne cene, 120 evrov za avtobusni
prevoz v Savono in nazaj ter slabih 300 dodatnih
evrov za tri izlete in kakšen mali spominček sem
petnajst dni resnično uživala v brezplačnosti vsega,
kar se je dogajalo na ladji. Vredno je razmisliti in se
enkrat odločiti za spremembo. Ne bo vam žal.
Mi o sebi - junij 2009

KORISTNE INFORMACIJE
SPOŠTOVANI ČLANI DRUŠTVA!
Zaradi točne evidence pri Društvu upokojencev Škofja Loka in Zvezi društev upokojencev Slovenije,
prosimo vse, ki še niste poravnali članarine za leto 2009, še posebno, če poleg članarine vplačujete tudi
prispevek vzajemne samopomoči, da se za to odločite do konca junija 2009.
Članarina za leto 2009 znaša 10 evrov, prispevek vzajemne samopomoči (če ste njen član), pa znaša 4,5
evra. Članarino lahko poravnate pri svojih poverjenikih ali v pisarni društva na Partizanski cesti 1 v času
uradnih ur ob sredah in petkih med 8. in 12. uro.
Prisrčno vabljeni tudi vsi, ki bi želeli postati naši novi člani. Za celoletno članarino boste plačali le 10 evrov
in 2 evra vpisnine.
Vabljeni v našo družbo, ne bo vam žal.

VABIMO VAS NA PIKNIK DU, ki bo 19. junija 2009
V petek, 19. junija se bomo zbrali ob 11.30 na balinišču Balinarskega športnega društva Trata v
Frankovem naselju (za OŠ Cvetka Golarja).
Po uvodnem pozdravu predsednika našega društva Mira Duića bo z nekaj pesmimi nastopil
MePZ VRELEC in skupina trebušnih plesalk.
Hrano bomo delili od 12.30 do 13. ure, nato pa nas bo zabaval TRIO ŠUBIC iz Škofje Loke.
Med zabavo bo organiziran bogat srečolov.
Prireditev bo v vsakem vremenu.
Veselimo se druženja z vami.
Letošnje srečanje upokojencev Gorenjske bo 3. septembra
ob hipodromu na Brdu pri Kranju.
Ob sodelovanju PZDU Gorenjske ga organizirajo tri društva
Kranj, Predoslje in Kokrica.

VABILO

Ljudska univerza Škofja Loka vabi k vpisu v
tečaj Računalniške pismenosti za odrasle.
Tečaj je za udeležence, stare nad 65 let, brezplačen, ker ga sofinancirata
Evropska unija ter Ministrstvo za šolstvo in šport.
Tečaj obsega 60 pedagoških ur ter poteka dvakrat tedensko od 16. do 19. ure v računalniški učilnici Ljudske
univerze Škofja Loka na Partizanski cesti 1.
Udeleženci se bodo naučili oblikovati besedila ter uporabljati internet in elektronsko pošto.
Prijave sprejema vodja izobraževanja Tanja Avman na telefonski številki 04 506 13 80.
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.

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 €

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.
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V dobri družbi z našimi prostovoljkami

Marica Sorčan

Dragica Šuštar

Anica Ziherl

