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IZ NAŠE PRETEKLOSTI
KAKO SO ŽIVELI UPOKOJENCI LETA 1950?
Jelka Mlakar
NAŠE PABERKOVANJE PO 60-LETNI ZGODOVINI DU ŠKOFJA LOKA NADALJUJEMO Z LETOM 1950,
KO JE BIL SPREJET NOVI ZAKON O SOCIALNEM ZAVAROVANJU, KI JE UPOKOJENCEM SICER VELIKO
OBLJUBLJAL, A IZPOLNIL LE MALO OBLJUB.
le redno zaposlitev od 14. leta naprej.
Poglavitni namen podružnice DU Škofja Loka,
ustanovljene 24. 4. 1949, je bil, da bi imeli
upokojenci svoje društvo, ki bi zastopalo njihove
interese. Tako že iz tajniškega poročila za leto 1949
razberemo, da so imeli sedem masovnih sestankov
in da so za člane sestavili šestnajst prošenj, od
katerih je bilo ugodno rešenih štirinajst, več članov
pa je dobilo ustna
pojasnila. Predsednik
DU Škofja Loka Pavel
Česnik je v tem času
Državnemu zavodu za
socialno zavarovanje
v Ljubljani v zvezi s
pokojninami poslal več
prošenj. Obstajali so
primeri, ko so nekomu
znižali pokojnino, ker
Pavel Česnik
je honorarno delal ali
pa je uslužbenka ob upokojitvi dobila akontacijo
pokojnine, ki pa je kar naenkrat izostala in ostala je
brez sredstev za preživljanje.
Družinski arhiv

16. 2. 1950 je izšel zvezni Zakon o socialnem
zavarovanju, ki naj bi bil po vsebini eden
najmodernejših in naj bi popravil materialni
položaj upokojencev, žal pa pričakovanj ni izpolnil.
Upokojenci so poleg izenačenja starih in novih
upokojencev pričakovali tudi revizijo prejemkov.
Stari upokojenci so bili tisti, ki so bili zaposleni
v stari Jugoslaviji in so se upokojili po prejšnjih
jugoslovanskih predpisih, novi pa tisti, ki so se
upokojili po 1. 10. 1947.
Novi zakon je tako stare in nove upokojence izenačil
samo formalno, z uredbo pa ni popravil krivic, ki so
obstajale. Vlada tako ni upoštevala upokojencev,
ki so se upokojili pred 1.10. 1947 in tudi odredba o
minimalnih pokojninah oz. rentah je veljala samo
za tiste, ki so bili spoznani kot nesposobni za delo
po 1. 3. 1950. Zlasti težak je bil položaj tistih, ki so se
upokojili po starih predpisih in so prejemali najnižje
pokojnine. Pokojnine so se gibale med 700 in 1800
din, vendar so nekateri prejemali le 350 din. Slaba je
bila tudi preskrba z živilskimi kartami. Nedodelano
je ostalo vprašanje prevedbe na nove pokojnine.
Prošnjo za določitev nove pokojnine so lahko vložili
le upokojenci, ki so se upokojili v času od 1. 10. 1947
do 16. 2. 1950, vendar so morali pisno dokazati vse
zaposlitve. Praviloma so v delovno dobo upoštevali

O novi zakonodaji s področja upokojevanja leta 1952
in 1954 bomo pisali v naslednji številki našega glasila.

ZANIMIVOSTI Z OBČNEGA ZBORA DU ŠKOFJA LOKA 29. 1. 1950
Predsednik Pavel Česnik je v svojem poročilu
zapisal, da je zanimanje za društvo »živo« in da je
ob ustanovitvi pristopilo 90 upokojencev, v devetih
mesecih od ustanovitve pa še 41. Kljub vsemu pa
je bilo še vedno veliko tistih, ki se še niso včlanili z
izgovorom, da od društva nimajo nobene koristi,
morebitnih uspehov organizacije naj bi bili deležni
kot upokojenci, pa če so člani ali pa ne. Nekateri
so še dodali, da so za društveno življenje prestari.
Predsednik je tako razmišljanje ostro zavrnil kot
egoistično.
Na tem občnem zboru so dobili tudi navodilo, da
morajo najmanj 48 ur pred začetkom zbora
le-tega prijaviti pristojnemu odseku za notranje
zadeve pri okrajnem ali mestnem ljudskem odboru
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in sindikalnemu svetu ter predsedstvu republiškega
odbora DU LRS. Priložiti morajo tudi dnevni red in
poslati zapisnik. Sami lahko določijo le, ali bodo
volitve javne ali tajne.
Pri pregledu finančnega stanja so ugotovili, da je
društvena blagajna prejela od vpisnine, članarine
in posmrtnine 14.345 din, republiškemu odboru
DU LRS pa je odvedla 10.891 din (75%) in tako je
za društveno dejavnost ostalo le 3.454 din ali 25%
vseh prihodkov.
Vsi člani društva so v tem času brezplačno
prejemali časopis UPOKOJENEC, za katerega pa je
ves čas primanjkovalo denarja oz. morali so čim
bolje izkoristiti »kontingent papirja«, zato so tudi
zmanjševali število objav.
Mi o sebi - september 2009

IZ NAŠE PRETEKLOSTI
DROBCI IZ ŽIVLJENJA PRVIH ČLANOV DU
Julija Jenko

Mnogo poti sem morala opraviti in poklicati veliko telefonskih številk, da sem izbrskala nekaj podatkov iz
pripovedi potomcev ustanovnih članov in prvih članov novega odbora podružnice DU Škofja Loka, ki je
bila ustanovljena 24. 4. 1949.
Člani ustanovnega (pripravljalnega) odbora so bili Ivanka Dermota, Gregor Kankelj, Josip Jelušič, Jakob
Rojic, Josip Zadnik in Vinko Zahrastnik.
Člani novega odbora, izvoljenega na ustanovnem občnem zboru, pa so bili predsednik Pavel Česnik, tajnik
in blagajnik Franc Dagarin, Franc Hafner, Franc Ladiha, Marija Časl, Marija Krivec, Jože Jelušič, Apolonija
Fojkar, Janez Furlan in Janez Jenko.
Do upokojitve je bil upravitelj šole, na kateri je
zgodovino poučevala tudi njegova hči.

IVANKA DERMOTA
(rojena Štiglic)

JOSIP ZADNIK

JAKOB ROJIC
»Rodil se je leta 1879 v
Cerknem,« pripoveduje
njegova hčerka Sonja, ki
danes živi na Novem svetu
v Škofji Loki. Bil je učitelj in
je poučeval po raznih krajih
Primorske. V Dornberku se
je poročil, vendar je zaradi
nasilja fašistov od tam
kmalu odšel. Umaknil se je
v Škofjo Loko in stanoval na Spodnjem trgu 19 pri
»Šobrovih«. Medtem mu je umrla žena, zato je bila
hčerka Sonja nekaj časa pri teti, potem pa jo je oče
vzel k sebi in jo vpisal v šolo pri uršulinkah.

FRANC HAFNER
Rodil se je 29.3.1878 v
Bitnjah, po domače pri
Jernačevih. Po poklicu je bil
železničar in služboval po
raznih krajih Slovenije, tudi v
Metliki in Škofji Loki. V Škofji
Loki je bil do upokojitve
odpravnik vlakov. Na Suhi
je kupil parcelo in si tam
postavil hišo. V zakonu se
mu je rodilo sedem otrok. Družinske slike skrbno
hranita vnuk Ludvik, sin Francovega sina Ludvika
Hafnerja in vnukinja Marija Šmid Klemenčič, hčerka
Frančeve hčere Frančiške Bronislave Šmid.
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Družinski arhiv

Njegovo življenjsko pot mi
je opisala njegova hčerka
Zvezdana Zadnik. Rodil
se je leta 1875 v Ribnici
na Dolenjskem. Končal je
meščansko šolo in služboval
v Metliki, kjer se je tudi
poročil. Prvič je prišel z
družino v Škofjo Loko leta
1920 in se zaposlil kot tajnik v takratni občinski hiši
v Rotovžu, kjer so tudi stanovali. Po nekaj letih se
je vrnil na Dolenjsko v Trebnje, kjer je kupil manjše
posestvo, saj je želel kmetovati in imeti čebele. Hišo
so mu med drugo svetovno vojno požgali, zato se
je ponovno vrnil v Škofjo Loko in si ustvarili dom na
Lontrgu 19 pri »Stalaničevih«. Tu je bila poročena
njegova sestra, ki se je pisala Debeljak, družina
pa se je ukvarjala s klobučarstvom. Ponovno se je
zaposlil na občinskem okraju in tam služboval do
upokojitve.

Družinski arhiv

Družinski arhiv

Družinski arhiv

Rodila se je leta 1919 v
družini devetih otrok pri
»Soteskarjevih« v Selški
dolini. Zelo mlada je odšla
služit najprej k bogati
družini v Kranj, kasneje
pa k Thalerjevim v Škofjo
Loko in se zaposlila v
njihovi tekstilni tovarni v Vincarjih. Ko se je tovarna
preselila na Trato in se preimenovala v Gorenjsko
predilnico in tkalnico, je v njej dobila zaposlitev tudi
gospa Ivanka. Njeni sestri, ki sta bili tudi zaposleni v
tej tovarni, pripovedujeta, da je bila pridna tkalka na
avtomatu, zato je postala »udarnica«.
Tudi po upokojitvi ni mirovala. 20. marca 1949
je bila povabljena v gostilno Fojkar, kjer je bil
organiziran prvi razgovor, na katerem so pripravili
vse potrebno za ustanovni občni zbor podružnice
DU Škofja Loka. Iz ohranjenih zapisov razberemo, da
so bili za delo še posebej zavzeti Ivanka Dermota,
Franc Hafner in Franc Ladiha.
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MARIJA ČASL (rojena
Bernik)
Rodila se je leta 1900
v Škofji Loki v družini s
petimi otroki. Zaključila
je trgovsko šolo in se
zaposlila v Kranju v
gradbenem podjetju
Slavc. Celotna ekipa
podjetja je stalno
delala na terenu. Tako

je Marija kot računovodkinja odpotovala z njimi v
Letuš v Savinjsko dolino, kjer so gradili tovarno. Tam
je spoznala svojega bodočega moža in se poročila.
Ko je bila tovarna zgrajena, se je celotna gradbena
ekipa preselila na Gorenjsko v Javorniški Rovt, nato
so odšli na delo v Srbijo. Leta 1932 se je družina Časl
vrnila v Slovenijo. V Trbojah so kupili skromno hiško,
ki pa je po treh letih pogorela in tako so se vrnili
v Škofjo Loko v Klobovsovo ulico. Hčerka Branka,
poročena Grahek še pove, da je bil oče eden izmed
50 talcev, ki so jih ustrelili za Kamnitnikom.
Po vojni je bilo materi, vdovi z majhnimi otroki,
zelo težko. Ker se je leta 1949 v Škofji Loki
pripravljal ustanovni občni zbor podružnice zveze
upokojencev, ki naj bi pomagala socialno šibkim
ljudem, se je za članstvo odločila tudi ona in bila
izvoljena v prvi podružnični odbor. »Moja mama
je bila po naravi prijazna, iznajdljiva, družabna
in vesela,« dodaja hčerka Branka. Take so v
novonastalem društvu najbolj potrebovali.
JANEZ JENKO
Rodil se je 25.8.1868
v Virmašah. Pred prvo
svetovno vojno je odšel
na služenje vojske in
se tam tudi izobraževal
ter postopoma
napredoval. Ko se je
vrnil iz vojske, je nastopil
službo komandirja v
žandarmeriji. Poročil se je z Ano Irlih iz Virmaš.
Imela sta štiri otroke in vsi so se šolali. Službena pot
ga je vodila od Razdrtega v Vipavski dolini, Trojan
in Motnika, do Medvod, ko se je po 35 letih dela
upokojil. »Bil je zelo strog, pošten in delaven,« se
spominja hčerka Valerija. Zato ni nič čudnega, da
je bil že na prvem občnem zboru DU Škofja Loka
izvoljen za predsednika finančnega nadzora. Tudi v
pokoju ni miroval, saj je bilo s takratno pokojnino
težko preživeti. V svojem gozdu v Gorajtah je začel
kopati ilovico in žgati opeko. Tako je nastala mala
opekarna. Pred vojno jo je delno dal v najem, malo
pa je opeko izdeloval tudi sam. Ta opeka je po vojni
marsikomu prišla prav, saj je takrat primanjkovalo
materiala za gradnjo porušenih domov. Znano je, da
je iz njegove opeke zgrajen del kulturnega doma pri
Svetem Duhu in veliko hiš v Škofji Loki ter okolici.
Družinski arhiv

Družinski arhiv

APOLONIJA FOJKAR
(rojena Sedej)
Rodila se je 1.2.1906
na Hotavljah. Pri hiši je
bilo štirinajst otrok, zato
so morali vsi kmalu od
doma. Apolonijina hčerka
Polonca Jeseničnik nam
je povedala, da je morala
njena mati že pri petih
letih oditi k teti Jezerškovi
v Staro Oselico za pesterno, kasneje pa je pomagala
pri kmečkih opravilih. Leta 1925 se je poročila z
elektromonterjem Francem Fojkarjem. Sprva sta
stanovala v Vincarjih št.1, potem pa sta se preselila
v novozgrajeno stavbo pri centrali v Binklju. Tam
je bila družina vse do osvoboditve leta 1945. Imela
sta šest otrok. Do rojstva tretjega otroka je gospa
Apolonija delala v tovarni Šešir, njena zadnja služba
pa je bila v tekstilni tovarni Thaler v Vincarjih. Mož
Franc se je kmalu po nemški okupaciji vključil v
odporniško gibanje. Leta 1943 so ga izdali in bil je
ustreljen.
Po osvoboditvi se je Apolonija z otroki preselila
na Kopališko ulico, ker so stanovanje pri centrali
potrebovali za drugega delavca. »Mati se je morala
zelo truditi, da nas je spravila h kruhu,« nadaljuje
hčerka Polonca. Kljub izdajstvu in strahu je še naprej
sodelovala s partizani, po vojni pa se je vključila
v razne organizacije. Bila je članica SZDL, AFŽ, ZB
in Združenja vojnih invalidov. Leta 1949 se je kot
samohranilka včlanila v podružnico DU Škofja Loka
in bila na ustanovnem občnem zboru izvoljena za
nadomestno članico novega odbora.
Ko so otroci odšli od doma, je dobila stanovanje
na Partizanski cesti, kjer je imela boljše pogoje za
življenje. Zadnje mesece pred smrtjo 31. decembra
1986 je živela v domu starejših v Kranju.
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IZ NAŠE PRETEKLOSTI
NJEN RAJ NA ZEMLJI JE GRIČ
Maruša Mohorič

sezoni tudi nabira zdravilne rastline, jih posuši in
uporablja za čaj.
Z veseljem prebira naše glasilo Mi
o sebi, pa Družino, Lady in še kaj.
Zvečer s svojo hčerko igra domine.
»Eno uro na dan postilja posteljo,«
pove njena hči.
Gospo Cecilijo sem obiskala na
njenem domu, pa sem se vprašala,
kako zmore vse tiste stopnice,
da pride do pritličja in se zazrla v
strmino, ki jo premaguje, da pride do
Griča. Ona se dobre volje nasmehne
in vpraša: »Ali še kdaj pridete?«
Da, seveda pridem, saj moram vrniti sliko in
društveno izkaznico z datumom, ko sem bila jaz
stara dobra tri leta! Srečno, gospa Cecilija!
Nevenka Mandić

Podatki v uradnem seznamu našega društva
pravijo, da je najstarejša upokojenka gospa CECILIJA
TIHELJ, rojena 22. januarja 1911 v
Bučah, Šmarje pri Jelšah. V našo
občino se je preselila iz Bitenj pri
Kranju, kamor je prišla tik pred
drugo svetovno vojno. Tam se je
v društvo upokojencev vpisala 1.
10. 1951, ko je dobila odločbo o
pokojnini po pokojnem možu, ki
ga je spoznala v Zagrebu, kjer je
delala kot služkinja pri zdravniku.
Poročila sta se v Smederevu in se
vrnila v Zagreb, nato pa preselila v Ljubljano, kjer je
mož leta 1950 zbolel in umrl.
Zdaj živi pri hčeri in zetu v Zmincu. Vsako jutro jima
skuha kavo. Rada ima naravo in hodi na Grič, kjer
je njen raj na zemlji in kjer lahko »lenobo pase«. V

UPOKOJENSKI PIKNIK JE BIL ŽIV
UPOKOJENSKI PIKNIK JE BIL ŽIV
Sredi junija smo se udeležili veselega
piknika DU Škofja Loka na prostoru
Balinarskega društva Trata v Frankovem
naselju. Prireditev naj bi postala
tradicionalna, a je še nekaj dni prej
kazalo, da bo odpadla, saj prijav kar ni
in ni bilo dovolj, da bi s predvidenim
izkupičkom lahko pokrili vsaj stroške.
A trud 14 prostovoljcev, ki so piknik
pripravljali, in preko 70 izvajalcev, se
je vseeno splačal. Udeležilo se ga je
140 udeležencev, ki jim kasneje za to
nikakor ni bilo žal.
Tistim, ki ste tokrat zamudili naše
prijetno druženje, naj opišem, kaj se je
na njem dogajalo.
Najprej so nas pozdravili člani našega pevskega
zbora Vrelec. S svojimi pesmimi so nas popeljali
v mladostni čas vasovanj, neuslišanih ljubezni,
razočaranj in skupne sreče, ki pa jih nekateri naši
člani doživljajo tudi še sedaj, v starejših letih, saj
Mi o sebi - september 2009

Nevenka Mandić

Zlata Ramovš

Plesna skupina Arabeska

zanje nikakor še nismo prestari.
Seveda ni manjkal pozdravni govor predsednika
društva Mira Duića, ki je poudaril da je vesel, ker se
je zbralo toliko članov, ki si želijo medsebojnega
druženja.
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PIKNIKJE
JEBIL
BILŽIV
ŽIV
nadaljevanje s prejšnje strani

Novost med nastopajočimi je bila plesna skupina
orientalskih plesov Arabeska, v kateri plešeta dve
Marjeti, Maruša, Iva in Lea, ki je vodja skupine.
Nekatere plesalke so tudi naše članice. Najstarejša
ima 75 let, a ji leta pri plesu niso nikakršna ovira.
Plesalke so s plesom tančic zanimivo popestrile
kulturni program.
Da je sreča opoteča, so se najbolj prepričali tisti,
ki so na srečelovu žal ostali praznih rok. Čeprav so
radodarni sponzorji zanj prispevali kar 180 lepih
daril in je zadela vsaka druga srečka, so nekateri
tudi po nakupu več srečk ostali brez
dobitka. Med njimi je bila tudi kolegica
Sonja, ki se je po taki smoli tolažila: »Vesela
bi bila sicer, če bi dobila kak dobitek, ker
pa vem, da je šel denar za moje društvo, mi
zanj ni žal!«
Odlična napovedovalka Marinka ni
samo naštevala nastopajočih, pač pa je
tudi simpatično animirala udeležence,
ki so nastopajočim pomagali popestriti
dogajanje na prireditvenem prostoru. V
program je vključila tudi več zanimivih točk
z udeleženci piknika. Na oder je povabila in
obdarila:
- najstarejša udeleženca piknika, Metko
Hafner (84 let in pol) in Antona Peternela
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(81 let), ki sta zaplesala solo ples,
- Petra Bertonclja, ki je naslednji dan praznoval 69
let,
- ljubiteljski plesni par in odlična plesalca Ivico in
Rudija Kožuh, ki sta zaplesala v ritmu plesa čačača,
- za igro »ples s klobuki« štiri tekmovalce, med
katerimi je zmagal in bil nagrajen Jože Čremožnik.
Za odlično jedačo so kar dvakrat poskrbeli kuharji in
lastnica Picerije Mateja, za vročino in žejna grla pa
okretni natakarici Helena in Zdenka.
Ansamblu se je kasneje pridružil tudi naš duet
Jožica in Tine, ki sta z instrumentalno spremljavo
zapela nekaj priljubljenih pesmi, na koncu pa smo
veseli in objeti preko ramen peli vsi, kar nas je še
ostalo.
S piknikom je bilo veliko dela, zato je bil za njegovo
pripravo imenovan organizacijski odbor. Vsak
od njegovih članov je dobil določene zadolžitve.
Potrebno je bilo poskrbeti za promocijo, prostor,
hrano in pijačo, postrežbo, dobitke in izvedbo
srečelova, zbiranje prijav, poiskati izvajalce
kulturnega programa, dobiti dober ansambel z
živo glasbo in tako dalje. Prostovoljci so zadolžitve
odlično izpolnili, kar se je pokazalo na visoki
kvaliteti organizacije in izvedbe prireditve.
Res bi bilo škoda, da bi zaradi premajhnega
števila udeležencev tako skrbno in kvalitetno
pripravljena prireditev padla v vodo, z njo pa ure in
ure opravljenega prostovoljnega dela naših najbolj
aktivnih članov, ki jim je edino plačilo naša skromna
zahvala.
Že danes vas vabimo na naš piknik prihodnje leto!

Mi se imamo radi...

Zlata Ramovš

Jože Čremožnik in Marinka Mesec

Zlata Ramovš

Na pikniku je največ nastopal mladi ansambel Trio
Šubic, ki je neumorno igral tiste nežne melodije
in one na poskok ter pomagal, da smo brusili tudi
pete, ne le jezike. Perspektivni ansambel sestavljajo
brata in bratranec Šubic, ki so lani na tekmovanju
narečnih popevk v Škofji Loki dobili tretjo nagrado
strokovne komisije. Ansambel ima pred seboj še
lepo prihodnost, mi pa jih bomo vsekakor veseli
tudi na naših naslednjih prireditvah!
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UPOKOJENSKI PIKNIK JE BIL ŽIV

Marjanca in Janez Bogataj
► Zelo sva zadovoljna, vzdušje je enkratno, najbolj
všeč nama je bilo Marinkino vodenje, pa igre, dobra
družba in enkratna postrežba. Obilno smo se najedli
in napili, pohvala tudi glasbenikom. Če bo tudi drugo
leto tako kot letos, bo enkratno.

Anica Stržinar
► Glasba je enkratna,
druščina tudi, srečk
pa je bilo preveč
praznih. Tu sem s
sodelavko, prišla sem
zaradi družbe, da ne
sedim sama doma.
Na pikniku vidim tudi
znane ljudi. Ni mi
žal, da sem prišla, to je druženje s prijatelji in
znanci, ki jih drugače ne vidiš. Tudi postrežba je
v redu.

Zlata Ramovš

Zlata Ramovš

Vsem sponzorjem se prisrčno zahvaljujemo za dobitke za srečelov, Balinarskemu društvu Trata za
prireditveni prostor, vsem prostovoljcem in nastopajočim pa za prijetne urice, ki smo jih preživeli z vami!

SPOZNAJMO POVERJENICO
RADA IMAM STAREJŠE LJUDI
Maruša Mohorič

Mi o sebi - september 2009

tudi kateri od sosedov
pomagal njej, če bo
zbolela. Sosedska pomoč
je na vasi še zelo živa.
Jelka Selak pomaga tudi
pri Karitasu in je članica
društva Hospic, a tam
trenutno ne dela, se je
pa ogromno naučila in
pridobila veliko izkušenj.
Njena velika ljubezen so
tri vnukinje »tri princeske«, kot jim pravi, zelo rada
obišče svoj dom na Žirovskem vrhu Sv. Urbana, kjer
živi sin. V sezoni gobari, pozimi pa z upokojenci
plava v bazenu v Škofji Loki, kjer zelo uživa v dobri
družbi.
Ukvarja se z rodoslovjem. Za svojo družino je že
naredila družinsko drevo, zdaj ga dela še za moževo.
Poleti gre na daljša potovanja, želi pa si na Triglav,
kjer še ni bila.
»Napiši, da želim našemu društvu take zagnane
ljudi, kot jih ima, tudi v prihodnje,« mi je naročila.
Jelka, napisala sem. Tebi pa hvala za vse in bodi še
dolgo taka, kot si.
Osebni arhiv

JELKA SELAK, rojena leta 1950, je doma pri Sv.
Duhu. Balkoni njene hiše so polni rož, pred hišo je
lepo urejen ribnik, prekrasen vrt, ona pa skromna, a
zelo zanimiva gospa.
Pred leti jo je Cveta Škopelja, naša vsestranska
tajnica, prosila za sodelovanje. Pobirala naj bi
članarino. Izziv je sprejela. Rada dela s starejšimi,
ker jih ima rada, saj imajo veliko lepih in zanimivih
spominov in izkušenj ter se veselijo srečanj in
občasnih klepetov. Nekateri so potrebni pomoči,
velikokrat je dovolj samo prijazna beseda.
Za plačilo letne članarine obišče okrog 4o članov,
ki so vajeni, da pride. Glasilo MI O SEBI raznosi na
okrog 75 naslovov in omeni, da so člani zadovoljni,
pohvalijo naše pisanje, radi preberejo vse in so zelo
hvaležni.
Obišče jubilante za njihove 80. in 90. rojstne dneve
in jim izroči paket društva. Mnogi so presenečeni, a
veseli daril in obiskov. Nekateri izmed njih so še kar
vitalni in tudi dobrovoljni.
Kot poverjenica se je tudi pridružila prostovoljkam
pri projektu Starejši za starejše, pri katerem opravlja
ankete. Pri tem doživi marsikaj zanimivega. Srečala
je gospo, ki pri svojih 80. letih pomaga mlajši
bolni sosedi, ji kuha kosilo in je prepričana, da bo
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PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE
KAKO LJUDEM POMAGAMO?
Nežka Fojkar, koordinatorica

Starost je obdobje človekovega življenja, ki bi
ga lahko razdelili na dva dela. Prvi del je čas po
upokojitvi, ko je človek največkrat še dovolj zdrav,
vitalen in aktiven, da se lahko posveti raznim hobijem
in stvarem, za katere je bilo poleg službe vedno
premalo časa. Drugi del pa je čas, ko se pojavijo
onemoglost, bolezen, osamljenost in druge težave.
Prav temu starostnemu obdobju je namenjen naš
projekt STAREJŠI ZA STAREJŠE. Mlajši člani društva
upokojencev Škofja Loka imamo zagotovo dovolj
znanja in izkušenj ter še veliko neizrabljene energije,
ki jo s prostovoljstvom porabimo tudi za lepšo
prihodnost naših vrstnikov.
Danes je v projekt vključenih 24 prostovoljk, ki v
svojem domačem okolju anketirajo osebe, starejše
od 69 let. Doslej smo anketirali že okrog 800 starejših
oseb, med katerimi smo našli tudi take, ki so našo
pomoč z veseljem sprejeli. Kako poteka pomoč posamezniku, lahko preberete v nadaljevanju.
Ob anketiranju je naša prostovoljka naletela na
starejšo gospo, ki živi sama v stolpnici in je bila pred
tremi meseci operirana na kolkih. Ob pomoči bergel
je lahko hodila le še po stanovanju, zaradi negotovosti in strahu pred ponovnim padcem pa se sama ni
več upala odpraviti ven, peš do bližnje trgovine in
po okolici, čeprav si je tega zelo želela. Prosila je za
pomoč oz. spremstvo, da bi spet pridobila kondicijo
in pogum za samostojnost. Z varovanjem pri hoji,
dobro voljo in spodbujanjem naše prostovoljke
je gospa spet začela hoditi in postala samostojna.
Zaenkrat naše pomoči ne potrebuje več.

Druga naša prostovoljka je obiskala 84-letnega
gospoda, ki je živel sam v hiši. Imel je še hčerko, ki je
zaposlena in živi drugod. Zaradi prizadetosti po kapi
je bil še sposoben poskrbeti zase, hčerka pa ga je
obiskovala po potrebi, predvsem pa ob koncih tedna
in postorila najnujnejše. Prostovoljka je izpolnila naš
anketni list in ga seznanila z našo dejavnostjo. Čez
približno 14 dni je gospod poklical na naše društvo
in prosil za pomoč v gospodinjstvu. Potreboval je
pomoč pri pospravljanju in likanju perila, ker tega
zaradi okvare roke sam ni več zmogel. Poiskali smo
mu prostovoljko, ki je že vajena pomoči na domu, in
z veseljem jo je sprejel. Na začetku mu je temeljito
pospravila, kar je želel, nato ga je obiskovala tedensko, po končanem delu pa sta običajno še malo
poklepetala ob kavi. Kasneje sta se dogovorila, da ga
je obiskovala le po potrebi, ko jo bo poklical. Letos
spomladi pa je žal ponovno zbolel in umrl.
Dobrodošla pomoč je tudi družabnost. Tako smo
pri našem delu naleteli tudi na starejšo gospo, ki
živi sama v stolpnici in ima z okolico malo stikov.
Postopoma se krha tudi njeno zdravje, ker svoje
dodajajo leta. Živi skromno in osamljeno življenje,
zato je zelo vesela naše prostovoljke, ki jo občasno
obišče in ji popestri dan. Ob obisku ji zaupa svoje
težave in skrbi, obenem pa je to tudi priložnost za
pomoč pri raznih drobnih opravilih, kot npr. striženje
nohtov, prišitje gumba, nasveti in podobno.

NAŠE PROSTOVOLJKE IN PROSTOVOLJCI
V tej številki glasila objavljamo drugi del seznama prostovoljcev, ki poskrbijo, da pride naše
glasilo do vas. Nekatere smo poiskali, nekateri so se ponudili sami. Hvaležni smo vsem.
Njihove fotografije objavljamo na zadnji strani.
Meri Bozovičar
Anka Cegnar
Francka Čemažar
Hinko Groboljšek

Angelca Hafner
Mimi Jamnik
Rafael Kavčič
Milena Marguč

O LJUBEZNI
Ljubezen se pri moškem začne v očeh, pri ženski v ušesu.
Ljubezen je kot kobilica; skače z jezika v srce.
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Marinka Mesec
Anica Onufrija
Špela Polajnar
Kati Šegula

Nežka Trampuš
Marinka Volčjak

Stara ljubezen in star les se rada vnameta.
Stara ljubezen ne izgubi korenin.
Dolga ljubezen redko na hitro umre.
Mi o sebi - september 2009

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
VESELI SMO VSAKOGAR
Pet študijskih let je za nami in lahko se pohvalimo z uspešnim delom v uredništvu glasila, s
prostovoljstvom v kulturi, lepo urejeno knjižnico, predvsem pa z zavzetim nabiranjem znanja
v študijskih krožkih. Svoje znanje lahko utrjujemo, poglabljamo in pridobivamo nova znanja.
Veselimo se srečanj s prijatelji ob kavi in na sprehodu, v družbi si ogledamo razstavo ali
obiščemo muzej.
Ponujamo več stopenj študijskih krožkov angleškega in nemškega jezika, že kar tradicionalni
so krožki fotografije, računalništva, urjenje spomina, plavalni tečaj in rodoslovje.
V preteklem študijskem letu smo začeli s krožkom oblikovanja gline, klekljanja in kulinarike,
želimo pa si, da bi se lanskim članom na teh krožkih pridružili novi.
Vidimo se jeseni!

PROGRAM 2009–2010 - jesenski semester
ŠTUDIJSKI KROŽEK
Angleški jezik - začetni
Angleški jezik - nadaljevalni
Angleški jezik - konverzacija
Angleški jezik
Angleški jezik
Angleški jezik - konverzacija
Nemški jezik
Sprehodi skozi zgodovino Škofje Loke
Umetnost na Gorenjskem
Kulinarika - glej recept
Računalništvo-začetni tečaj
Foto krožek – digitalna fotogr.
Klekljanje
Urjenje spomina
Oblikovanje gline
Rodoslovje
Plavanje
Bralni krožek

MENTOR
Stephen Mayland
Stephen Mayland
Stephen Mayland
Ivica Kožuh
Tadej Gartner
Veronika Hartman
Olga Volčič
Ajda Cuznar
Andreja Rakovec
Alenka Bajželj
Domen Kokelj
Domen Kokelj
Mici Koblar
Romana Kumer
Saša Ambrožič
Peter Hawlina
Nuša Krvina
Nataša Kranjc

TERMIN
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
November
oktober
november
oktober
januar
marec
oktober

ŠTEVILO UR
40 ur
40 ur
40 ur
40 ur
40 ur
40 ur
40 ur
20 ur
40 ur
10 ur
20 ur
10 ur
20 ur
10 ur
40 ur
12 ur
10 ur
16 ur

Cena: 10 pedagoških ur je 29 evrov
Krožek začne z delom takoj, ko je prijavljenih najmanj 7 članov.
V ŠTUDIJSKEM KROŽKU KULINARIKA MENTORICE ALENKE BAJŽELJ, SE BODO TOKRAT
POSVETILI PRIPRAVI PREDJEDI IN POOBEDKOV.
SADNA PITA
Sestavine:
20 dag masla (sobna
temperatura)
20 dag sladkorja
20 dag mehke moke
4 velika jajca
½ pecilnega praška
2 vanilijeva sladkorja
poljubno sadje (približno 1kg)
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Postopek:
Penasto umešaj maslo, vanilijeva sladkor, polovico
sladkorja in rumenjake. Previdno umešaj sneg
beljakov, stepen s preostalo polovico sladkorja,
moko in pecilni prašek.
Maso namaži na s peki papirjem obložen pekač za
prst debelo in obloži s sadjem (polovice breskev,
sliv, nektarin, krhlji jabolk, hrušk itd) tako, da bo med
posameznimi krhlji ali polovicami še vidno testo, ki med peko naraste in malo
prekrije sadje. Pečeš 20 do 30 min na 180ºC.
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
SPREHODI PO ZGODOVINI SREDNJEVEŠKE ŠKOFJE LOKE
V sodelovanju z mentorico Ajdo Cuznar pripravila Borjana Koželj

KDO JE AJDA CUZNAR?
► Sem še študentka. Po klasični gimnaziji v Šentvidu
pri Ljubljani sem se najprej odločila za študij prava,
vendar sem kasneje ugotovila, da tak način študija ni
po mojem okusu. Poleg študija se namreč ukvarjam
tudi s turističnim vodenjem, ki mi zapolnjuje kar

precejšen del prostega časa in tudi
časa, ki naj bi bil namenjen študiju.
Zaradi želje po potovanjih in svojega
dela sem se odločila zamenjati študij in
se prepisala na Filozofsko Fakulteto v
Ljubljani, kjer sem vpisala dvopredmetni
pedagoški študij zgodovine in filozofije.
Trenutno obiskujem tretji letnik.
Konec študija je še nekoliko odmaknjen, vendar sem
skoraj prepričana, da bom ostala v turizmu. Sicer
mi izbira pedagoške smeri študija ponuja tudi delo
v šolstvu, vendar pa me v te vode ne vleče preveč.
Po naravi sem bolj dinamičen človek in rutine ne
maram. Turizem, predvsem
delo turističnega vodiča, mi
ponuja vedno nove in
zanimive dogodivščine.
Izkušnje in znanje si poleg
študija nabiram tudi na
potovanjih. Trenutno sem
kot študentka zaposlena
v akademski potovalni
agenciji Ars longa iz
Ljubljane, kjer kot turistična vodnica vodim skupine
v Severno Afriko, na Bližnji Vzhod in v Sredozemlje.
Poleg tega vodim tudi lasten projekt križarjenj.
Seveda pa študijska in potovalna literatura ni edino
gradivo, ki ga prebiram. Še posebej v poletnem
času, ko se poskušamo malo otresti obveznega
študijskega branja, rada vzamem v roke kakšno
dobro literarno delo ali zgodovinsko razpravo ter
študije s področja antike.
Za vašo univerzo sem izvedela na predavanjih iz
andragogike pri doc.dr. Moniki Govekar Okoliš.
Z univerzami za tretje življenjsko obdobje sem
se seznanila že prej. Kot nadomestni predavatelj
zgodovine sem namreč pomagala pri prof. Milošu
Mahorčiču in prof. Donovanu Pavlincu, ki sodelujeta
z Univerzo za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani.

Osebni arhiv

Ste se kdaj vprašali, kako so živeli loški meščani, s
čim so se preživljali podeželani in kaj je zaposlovalo
loške graščake? Se vam je ob sprehodu skozi stari del
Škofje Loke kdaj zazdelo, da vas za vsakim vogalom
hiše čaka nova skrivnost, ki bi se jo splačalo raziskati?
Na zgodovinskem krožku Sprehodi po zgodovini
srednjeveške Škofje Loke bomo poskušali pričarati
vzdušje srednjega veka. Na uvodnih srečanjih bomo
raziskovali srednji vek, kaj je spremenilo življenje v
takratnem evropskem prostoru tako v mestu kot na
podeželju, kako so se razvili trgovina, denarništvo
in promet, kako so se začela razvijati srednjeveška
mesta in kako so ljudje v mestih živeli. V nadaljevanju
se bomo bolj posvetili Škofji Loki, kako se je loško
ozemlje postopoma naseljevalo že v prazgodovini
in kakšno vlogo je v 10. stoletju prevzela Freisinška
škofija. Pogledali si bomo tudi pestro življenje
posameznih loških zgradb, kot so škofjeloški grad,
Kašča, Homanova hiša, cerkev Sv. Jakoba itd.
Zanimalo nas bo tudi, kako so se izobraževali mestni
otroci in kakšno vlogo so pri tem imeli samostani,
ki so svoj prostor našli znotraj mestnega obzidja.
Da pa bo vse še bolj zanimivo, bomo v enem od
zadnjih srečanj odpihnili prah s starih knjig, ki nam
bodo razkrile skrivnostno podobo Škofje Loke skozi
pripovedke in legende. Na zadnjem srečanju pa
bomo znanje, ki smo si ga nabrali v času našega
druženja, zaokrožili s sprehodom po ulicah in trgih
Škofje Loke ter si ogledali glavne znamenitosti.
Zgodovina nam odkriva skrivnosti preteklosti in ob
enem kroji naš vsakdan. Vabim Vas na naša srečanja,
na katerih boste imeli priložnost spoznati pestrost
našega prelepega tisočletnega mesta.

ZAKAJ MORA ŽENIN NEVESTO PRENESTI PREKO PRAGA?
To vraževerno zaščito so uvedli stari Rimljani, ki so verjeli, da se na pragu hiše bojujejo dobri in zli duhovi. Verjeli so, da zmaga zlo, če v hišo stopijo z levo nogo, dobro pa, če to storijo z desno nogo. Ženin, ki se je zavedal,
da je ženska ob poroki v posebnem čustvenem stanju, v katerem je zlahka nepazljiva, ni želel ničesar tvegati,
jo je dvignil v naročje in jo prenesel v hišo.
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
UMETNOST NA GORENJSKEM -

predstavitev študijskega krožka in mentorice Andreje Ravnikar

Osebni arhiv

O ANDREJI RAKOVEC
► Za slušatelje umetnostne zgodovine v Škofji
Rodila se je l. 1980 v Kranju. Že v otroških letih je
Loki bi predlagala temo Umetnost na Gorenjskem,
gojila veselje do likovnega izražanja in ga z leti še
pri čemer bi nekoliko več pozornosti namenili
krepila. Po končani maturi na kranjski gimnaziji
Škofji Loki z okolico. Najprej bi se osredotočili na
je študirala umetnostno zgodovino na Filozofski
obdobje gotike, ki se je na naših tleh udomačila
za več stoletij. Škofja Loka in njeno zaledje kar
fakulteti v Ljubljani
vabita k raziskovanju umetnostnih biserov iz tega
in tam oktobra 2008
obdobja, ki si jih bomo tudi ogledali. Kasneje se
uspešno zagovarjala
bomo posvetili obdobju renesanse in prehoda
magistrsko nalogo
v barok, ki so ju zaznamovali zlasti bogatejša
na temo florentinske
meščanska arhitektura, bolj sproščena gradnja
renesanse. Želja po
dvorcev in bogato okrašeni zlati oltarji, česar je
novem znanju jo je
veliko tudi v loškem okolju. Slovesnost in igrivost
zanesla tudi preko
baroka najlepše prikazujejo celostne umetnine, kjer meja. V furlanskem
si roke podajajo arhitektura, kiparstvo, slikarstvo
Spilimbergu se
in notranja oprema. Na Gorenjskem je ohranjenih
je izpopolnjevala
na šoli Scuola Mosaicisti del Friuli pri profesorici
več tovrstnih spomenikov sakralne in posvetne
Carolini Zanneli. Polna idej za nove motive in
umetnosti, ki zbujajo pozornost umetnostnih
ustvarjalnega navdiha se je vrnila tudi iz Berlina,
sladokuscev. Nekatere od njih si bomo ogledali.
Pred božičem bomo
kjer jo je na mednarodnih
skozi izbrana dela
umetniških delavnicah na
Škofja Loka in Gorenjska
likovne umetnosti
Wannseeforumu navdušil
podoživljali božično
slikar Torsten Prothmann.
vabita k raziskovanju
zgodbo, kot so jo v
Tam je svoje likovno delo
umetnostnih biserov
svojem umetniškem
prvič predstavila javnosti,
čutenju zabeležili
kar jo je spodbudilo k
umetniki v različnih obdobjih.
sodelovanju na razstavah Ex-tempore v Piranu,
V začetku novembra si bomo ogledali razstavo
Vabljeni mladi v galeriji Društva likovnih umetnikov
Dalíjevih grafik na Pristavi na Bledu. Da bomo lažje
Maribor, Zajtrk ob Ljubljanici v Ljubljani. Februarja
razumeli umetnikov svet, bomo nekaj srečanj pred
2008 je pripravila prvo samostojno razstavo z
ogledom razstave namenili njegovi umetniški poti
naslovom Barve življenja.
in razvoju nadrealizma. Ko govorimo o nadrealizmu, Veselje do popotovanj in odkrivanja lepot
ne moremo mimo opusa Franceta Miheliča, ki
posameznih dežel jo večkrat zanese na različne
predstavlja enega najžlahtnejših vrhov slovenske
konce Evrope, kjer si med drugim ogleda aktualne
umetnosti in v evropskem merilu zaseda vidno
razstave in preveri lokalne kulinarične dobrote.
mesto. Nekaj časa bomo posvetili spoznavanju
Ker želi lepoto umetnin ter mojstrstvo in trud
njegovega opusa, ki ga bomo zaključili z ogledom
umetnikov približati tudi drugim, že štiri leta
njegove likovne zbirke v Kašči.
predava umetnostno zgodovino na Univerzi za
Ker pa Škofja Loka večkrat gosti zanimive likovne
tretje življenjsko obdobje v Radovljici in eno leto v
razstave, se bomo odpravili tudi na umetnostni
Kranju. Na predavanjih k temi pristopi strokovno,
potep po galerijah.
udeležence vključuje v pogovor in analizo umetnin,
slušatelji pa na izbrano temo pripravljajo tudi
V mesecu decembru bi organizirali ekskurzijo na
Dunaj, kjer bi si ogledali razstavo impresionističnega seminarske prispevke. Vsako leto organizira obiske
likovnih razstav in strokovne ekskurzije, na katerih
slikarstva »Wie das Licht auf die Leinwand kam«, ki
udeleženci spoznajo izbrane spomenike, ki so jih
jo pripravlja Albertina.
Lepo vabljeni, da se nam pridružite na popotovanju obravnavali med letom na tečaju.
v svet lepote in domišljije!
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
DRUGE DEJAVNOSTI
Tudi v letošnjem študijskem letu bomo poskrbeli
za pestro dogajanje. Začelo se bo že septembra in
nadaljevalo vse do maja.
Najprej bomo izpeljali ekskurzijo v Piran in zaledje,
ki je bila načrtovana že za pomlad, a je nismo
izvedli, zato gremo 14. septembra na morje. Na
zaključno ekskurzijo za študijsko leto 2009-10 se
bomo podali na Dolenjsko, a o tem drugič.
Za 16. september imamo v programu že dolgo
načrtovan ponovni obisk v Hiši eksperimentov v
Ljubljani.
Na Čaju ob petih se bomo še srečevali, a malo manj
redno, ker uvajamo nova srečanja Literarne urice.
Utrinek s pomladanskega seminarja;
V lepo urejeno knjižnico bomo povabili znane
Arheološke najdbe na Škofjeloškem
slovenske pesnike in pisatelje.
Naši člani bodo razstavljali doma in v gosteh. Pripravili bomo fotografske razstave in umetnine iz gline,
aranžiranega cvetja in še kaj.
Nadaljevali bomo sodelovanje z Ljudsko univerzo in Centrom vseživljenjskega učenja za Gorenjsko. Tako
bomo izvedli delavnice Za spretne prste, Veščine javnega nastopanja in Osebnostna rast.
V naslednjih mesecih se bo zvrstilo še marsikaj zanimivega. VABLJENI!

Borjana Koželj

Borjana Koželj

Med več kot štiridesetimi
naj prostovoljskimi projekti
je dobil priznanje tudi projekt
Priznanja je v imenu organizatorja MS
Slovenija slavnostno podelil predsednik
države dr. Danilo Türk.

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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Nevenka Mandić

»Poskusno izdajanje glasila Mi o sebi«.

Marinkina knjižnica bo septembra
odprta v sredo in četrtek, od 11. do 12. ure,
potem pa bomo urnik spremenili.
O novem urniku vas bomo pravočasno
obvestili.
Mi o sebi - september 2009

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
KNJIGA NI SAMO PRIJATELJICA, AMPAK NAM PRIJATELJE TUDI NAJDE

Zlata Ramovš

Zlata Ramovš

16. julija 2009 je na Mestnem trgu v Škofji Loki nastopila argentinska
plesna skupina Slovenskega doma na Pristavi v Buenos Airesu. Z
njim je lansko leto navezal stik pevski zbor Lubnik, letos pa tudi naše
društvo.
Borjana Koželj, vodja Univerze za tretje življenjsko obdobje pri DU
Škofja Loka jim je na škofjeloškem »Folksfestu« slavnostno predala
zbirko 47. knjig za zamejske Slovence v Buenos Airesu. Knjige je
posredovala Marinkina knjižnica, poklonilo pa Muzejsko društvo
Škofja Loka in članica univerze.

Argentinski tango

Franci Schiffrer, predstavnik pristavskih Slovencev, sprejema
podarjene knjige

60 let

VABILO

Ob praznovanju 60-letnice Društva upokojencev Škofja Loka
vas vabimo na slavnostno prireditev,
ki bo 23. oktobra, ob 17. uri v Sokolskem domu v Škofji Loki.
Na slovesnosti bomo podelili priznanja zaslužnim članom našega društva
in se zahvalili za pomoč in sodelovanje posameznikom
in organizacijam iz lokalne skupnosti.
Kulturni program bodo oblikovali:
MePZ VRELEC, Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj in Duo MICI.
Predsednik DU
Miro Duić
Mi o sebi - september 2009
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
NASVETI ZA BRANJE
Marija Draškovič

V življenju se velikokrat sprašujemo,
kaj je doživel in kako je razmišljal
nekdo, katerega delo občudujemo.
Takrat posežemo po biografijah. To
so knjige, ki prikazujejo življenjsko
pot neke pomembne osebnosti,
njen notranji razvoj in njegova dela.
Vsi poznamo biografije velikih pesnikov, pisateljev,
slikarjev in politikov.
Obstajajo pa tudi knjige, ki življenjske zgodbe
znanih ljudi pripovedujejo kot roman. To so
biografski romani. Pisatelji takih romanov
najpomembnejše dogodke opišejo tako, kot so se
zgodili, manj pomembne ali opise iz vsakdanjega
življenja pa dodajo iz svoje domišljije. S takim

romanom se zadnja leta ukvarja slovenski pisatelj
Ivan Sivec, ki je izdal vrsto biografskih romanov
znamenitih Slovencev, na primer o dovškem
župniku in planincu Jakobu Aljažu, o pesniku
Simonu Gregorčiču, o piscu prve slovenske
povesti Jakobu Ciglerju in več drugih pomembnih
osebnostih.
Poznamo pa tudi romane, v katerih sam avtor
pripoveduje o svojem življenju. Pripovedi doda
svoje vrednotenje sveta in življenja. Taki romani
se imenujejo avtobiografije. Ti romani so zanimivi
tudi zato, ker pristno prikažejo okoliščine, v katerih
je avtor živel. Danes vam predstavljam dva taka
romana, avtorji katerih prihajajo iz čisto različnih
svetov.

MINEKO IWASAKI IN RANDE BROWN:
JAZ, GEJŠA

WARIS DIRIE: PUŠČAVSKA ROŽA

»Pojavlja se veliko
skrivnosti in
neresnic o tem, kaj
pomeni biti gejša.
Upam, da bo moja
zgodba pomagala
pri odstiranju
resnic in hkrati
opis te edinstvene
sestavine
japonske kulturne
zgodovine.«
Tako svojo
avtobiografijo predstavlja Mineko Iwasaki.
V knjigi pripoveduje svojo zgodbo, od
zgodnjega otroštva do vzgoje v Iwasakijevi
okiji (prebivališču gejš), preko obdobja, ko je
zaslovela kot gejša, in končno do odločitve, da
se pri devetindvajsetih upokoji in poroči, kar
je naznanilo propad kulture gejš. Naučila se je
obrednih navad in govorice gejš ter preučevala
starodavne umetnosti japonskega plesa in
glasbe. Knjigo odlikujejo slikoviti opisi okolja
in življenja gejš. Tako ugotovimo, da je avtorica
široko razgledana in dobro pozna sodobno
japonsko družbo.

Pisateljica nas v zgodbi prestavi v
povsem drugačen svet od evropskega.
Pripoveduje o svojem življenju v
somalijski puščavi, kjer je živela
nomadsko življenje s starši, brati in
sestrami, kot so že tisočletja živeli njeni
predniki. Kot nomadi niso poznali
elektrike, telefonov, ali avtomobilov, kaj
šele računalnikov in televizorjev. Kot
petletna deklica je doživela grozovit
običaj obrezovanja. Pripoveduje,
da večina afriških žensk zaradi tega
običaja nikoli ne bo izkusila življenja
brez bolečin. Pri dvanajstih letih je pobegnila od doma
in se kasneje uveljavila kot uspešna manekenka. Med
drugim je pobudnica gibanja proti obrezovanju deklic
in posebna odposlanka Združenih narodov. Sedaj živi
v New Yorku in želi ponovno začutiti utrip domovine.
»Zelo sem ponosna, da sem Somalka. Svojega otroštva
ne bi nikoli zamenjala, razen obrezovanja. Poznala sem
življenje, saj pred njim nisem bila zavarovana. In to
življenje je bilo resnično, ne nekakšen nadomestek na
televiziji.«
Obe knjigi Puščavska roža in Jaz, gejša sta uspešnici,
ker sta resnični zgodbi o pogumu, lepoti in o času ter
kulturi, ki se redko odkrijeta zahodnemu svetu.

MARINKINA KNJIŽNICA bo septembra odprta v sredo in četrtek, od 11. do 12. ure,
potem pa bomo urnik spremenili. O novem urniku vas bomo pravočasno obvestili.
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GLASBA
OBUJAMO STARO LJUDSKO PESEM
Marinka Logar

BLEDA LUNA
Skozi okno pada
blede lune s’jaj,
težko mi postaja,
kje si draga zdaj?

Kje si draga moja,
kod gre tvoj korak
kdo te zdaj poljublja,
ko pada mrak?

Drug te je poljubil,
zmešal ti glavo,
ali ti si mu verjela,
pozabila si na me.

Ali vedi draga moja,
da prišel bo tisti čas,
ko bodeš se spomnila,
kaj sem bil le tebi jaz.

Ali vedi draga moja,
da takrat prepozno bo,
jaz drugi bom poklonil
svoje ranjeno srce,

jaz drugi bom poklonil
svoje ranjeno srce.

To pesem je v celoti znal le brat Jože, zato smo ga vedno znova prosili, da nam jo je ob spremljavi kitare
zapel. Je zelo stara in ne vemo, kje in kdaj je bila zapisana.

KAPLJICE ZA ZDRAVJE
Starejši gospod je bil povabljen na večerjo k staremu prijatelju. Čudovito se mu je zdelo, ko je njegov prijatelj vsakokrat, ko
je ogovoril ženo uporabljal vzdevke kot srček, ljubezen moja, draga, bučka, itd.
Par je bil poročen skoraj 70 let in seveda sta bila še vedno zaljubljena.
Ko je bila žena v kuhinji, se je nagnil h gostitelju in ga vprašal: »Mislim, da je to čudovito, da še po toliko letih ženo vedno
kličeš s temi ljubkovalnimi vzdevki.«
Starec je sklonil glavo. »Moram ti povedati resnico,« je rekel. »Njeno ime sem pozabil pred kakšnimi 10 leti, zdaj me jo je pa
na smrt strah vprašati, kako ji je ime!«

Mi o sebi - september 2009
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GLASBA
ŠE BOMO PELI
Kot sem omenila že v prejšnji številki
glasila, bomo v začetku leta 2010
praznovali d e s e t o obletnico
ustanovitve našega zbora. V ta namen
bomo enkrat v začetku pri-hodnjega
leta priredili slavnostni koncert. Točen
datum še ni znan, vendar vas bomo
pravočasno obvestili.
Ker smo imeli v prvi polovici leta kar
precej nastopov, jih bo v drugi polovici
manj, saj se bomo že sedaj pričeli
pripravljati na slavnostni koncert.
30. septembra se bomo predstavili
na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v
Cankarjevem domu v Ljubljani.
23. oktobra bomo nastopili na slovesnosti ob 60.
letnici Društva upokojencev Škofja Loka.
Konec oktobra bomo z nekaj pesmimi sodelovali na
žalni komemoraciji pred domom ZZB v Škofji Loki.

Marija Debeljak

Marinka Logar

Vrelec na Nami

Novembra nameravamo polepšati dan
stanovalcem Doma starejših občanov v Preddvoru.
In če bo vse prav, bomo v času decembrskih
praznikov zapeli še v kaki cerkvi. Kje, se bomo še
dogovarjali in vas tudi pravočasno obvestili.

PETNAJST LET PLANINSKIH POHODOV
LJUDJE SMO V GORAH LJUDJE
Maruša Mohorič

V PLANINAH IN GORAH LJUDJE POSTANEMO DRUGAČNI. SMO PRIJAZNI, VESELI, SREČNI, POZDRAVIMO SE
IN IZMENJAMO IZKUŠNJE, MNENJA, NASMEHE, KOT DA SMO STARI ZNANCI, ČEPRAV SE SREČAMO PRVIČ.
Znani slovenski pregovor »iz malega raste veliko«
bi lahko uporabili za opis razvoja planinske sekcije
pri našem društvu. Od negotovih začetkov, ko so se
na pohod odpravile štiri planinke pred petnajstimi
leti, je nastala velika skupina, prevelika za en
avtobus zagretih planincev. Za mnoge razpisane
pohode je prijavljenih sedemdeset, za zaključne
izlete v neznano pa več kot osemdeset planincev,
pripoveduje NEŽKA TRAMPUŠ, ki ima največ zaslug
za razvoj planinskega pohodništva.
»Pisalo se je leto 1995, ko sem srečala referentko
za šport Julijo Jenko, ki me je povabila, naj se jim
pridružim in začnem voditi planinske pohode. Kako
naj začnem, saj pohodov nisem znala voditi, bila
sem zelenec, nobenih izkušenj nisem imela. Sem pa
rada hodila v hribe in to še vedno počnem, pa tudi
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v družbi sem rada. Zavedala sem se odgovornosti,
a sem se odločila, da poskusim. Na začetku ni bilo
enostavno, ampak z voljo se marsikaj doseže. Učila
sem se od drugih, hodila na pohode s planinskimi
društvi Škofja Loka, Besnica, Iskra iz Kranja in
vodinike spraševala ter prosila za pomoč pri
vodenju in organizaciji.«
Po načrtu iz leta 1995 so v prvem letu opravili
sedem pohodov, najprej v škofjeloški okolici
(Blegoš, Soriška planina), potem pa na Gorenjsko
in tako naprej, a začetek je bil. Včasih je prišlo že
8-12 planincev, leta 1997 pa že 18. Leta 1998 so se
odpravili na Slavnik, zbralo se je 32 udeležencev,
morali so naročiti avtobus. Od leta 1995 do 2001
so imeli 7-11 pohodov na leto, od leta 2002-2008
pa 15-20 pohodov. Leta 2008 so imeli rekordno
Mi o sebi - september 2009
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vidi čez nekaj let ali pri svojih 80?
Pravi, da bo še vedno hodila na Blegoš in po njenih
najljubših cerkljanskih hribih, kjer je zelo lepo,
zanimivo, čudoviti razgledi, bogata flora. Poleg tega
so lahko dostopni, a premalo znani, čeprav so za
pohodnike zelo primerni. Tudi planince bo vodila,
dokler ji bo dopuščalo zdravje, saj so navdušeni,
zadovoljni, poleg tega ji vsak uspešen pohod da
nove moči in zagon za naprej.
Zaključni pohodi v neznano so vsako leto nekaj
posebnega. Čestitke in zahvale, ki jih prejmejo vse
vodnice, so velika spodbuda, pa tudi obveznost za
nadaljnje delo. Nežka je prejela že več priznanj, med
njimi: leta 2003 Bronasti častni znak Planinske zveze
Slovenije, Malo plaketo Zveze društev upokojencev
Slovenije leta 2006 in Bronasto plaketo Športne
zveze Slovenije leta 2007. Istega leta se ji je DU
Škofja Loka zahvalilo za prizadevno delo s knjigo
100 let športa v Škofji Loki.
Morala sem jo vprašati, kje je njen kotiček, ki ga
posamezniki nosimo v sebi kot »raj na zemlji«,
kamor bi še šla, kjer je bilo »nepozabno«, pa to ni
Blegoš, ki ga vidi s svoje postelje. »Na Lovrenških
jezerih na zreškem Pohorju bi lahko pozabila na
se,« je izjavila in pobožala mojo dušo in priklicala v
spomin tiste čudovite slike iz neke davnine.
Ko sva gledali in izbirali slike, ki naj bi osvetlile
prehojenih 15 let planinske sekcije pri Društvu
upokojencev, sem slišala komentarje in videla
posamezne nasmehe, pa včasih zaskrbljen pogled,
sem začutila neko posebno spoštovanje do ženske,
ki jo poznam in sem jo srečala. To preprosto, veselo,
zadovoljno bitje je Nežka Trampuš. Bogastvo, ki ga
nosi v sebi, ji iskreno privoščim.
Iskrene čestitke za 15-letnico vodenja planincev in
hvala za vse, kar si naredila za tvoje in naše društvo.

Julija Jenko

Mira Kofler

udeležbo, 1207 udeležencev, povprečno 65
planincev na pohod. Rekord v tem letu so dose-gli,
ko se je na pohod ob reki Kolpi prijavilo 81 pohodnikov. Zanimanje
se povečuje iz leta
v leto, tako da za
posamezne pohode
rabijo kar dva
avtobusa.
Leta 2007 se je
Nežka pri svojih
68. letih odločila za
še en pomemben
korak. Naredila je
izpit za vodnico
kategorije A, vodenje v nižje- in
sredogorju. Bila je
najstarejša tečajnica v Bavšici, še
inštruktorji so bili
vsi mlajši od nje.
Od leta 2004 pri
organizacijskih in
finančnih zadevah
sodeluje tudi
Martina Eržen,
pred leti pa sta se
vključili tudi vodnici Dragica Gartner in Slavica
Laznik.
Letne načrte za planinske pohode je Nežka naredila
sama, zdaj pa predloge pripravijo vse štiri, potem
pa skupaj naredijo načrt. Pri vodenju se menjavajo;
vodi tista, ki je pohod predlagala, ker pozna pot,
koče, vedeti mora, kje bo parkiral avtobus, skratka
vse podrobnosti, ki jih ni malo.
Pri naših planincih je dobro poskrbljeno tudi za
varnost, saj imajo v skupini zdravnico in medicinsko
sestro, upajo pa, da se jim bo kmalu pridružil še
gorski reševalec.
V zadnjih letih je njihova kronistka udeleženka
pohodov Mira Kofler, ki vse pohode opiše, jih
opremi s fotografijami in objavi na spletnem
naslovu Seniorji.si in s tem reklamira naše društvo
v slovenskem prostoru. Za dobro voljo poskrbijo
posamezniki, zato jim ni nikoli dolgčas. Vsem je zelo
pomembno druženje, radi spoznavajo domovino
in tujino, druži jih dobra volja in zadovoljstvo po
opravljenih poteh.
Kje pa se Nežka, pobudnica, vodnica, organizatorka
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PETNAJST LET PLANINSKIH POHODOV
SVEŽE VRTNICE V ZAHVALO
Maruša Mohorič

v okolici Bohinja, planina
Blato, Planina pri Jezeru,
Laze, zelo lepe spomine
ima na Kompotelo, kjer
so jo očarali prijetna pot,
borovci, rože, pašniki,
nekaj skal in na vrhu
prekrasen razgled na
Kamniško-Savinjske Alpe.
Pripovedovala je tudi o
pripravi zaključnih letnih
pohodov v neznano,
za katere je vsako leto
posebno zanimanje in
na katerem so imeli lani
rekordno udeležbo 82
planincev.
Z veseljem pove, da prinese Janez Demšar vsako
leto na zaključnem pohodu vodnicam za zahvalo
sveže vrtnice. V škatli in v nahrbtniku. Vodnicam pa
veliko pomeni zadovoljstvo pohodnikov, ki so srečni
in veseli, ker vsakič sproti doživijo lep dan, se družijo
in osvojijo nov vrh naše lepe domovine.
Slavica Laznik

MARTINA ERŽEN rojena leta1948, je Nežkina
pomočnica od leta 2004. Pomaga pri organizaciji,
finančnem delu in pri planincih vodi evidenco.
Kdo je bil na pohodih, kolikokrat, koliko je bilo
prisotnih, vse je oštevilčeno, popisano in sešteto,
da na zaključnem pohodu v neznano najvztrajnejši
in najzvestejši vsako leto lahko dobijo skromne
zahvale. Vedno se zgodi, da vsaj dva, trije ali štirje
planinci opravijo vse pohode, torej tudi 20 ali 21
letno, kolikor jih je v zadnjih letih.
Martina skrbi tudi za finance in denar pobere kar na
avtobusih. Planinci v šali pravijo, da bi bilo dobro,
če bi kdaj zgrešila kakšen pohod, da ne bi bilo treba
plačati.
Po zaključku sezone za društvo izdela še popolno
statistiko. Ker je sekcija pod njihovim okriljem,
poročila preda tudi Planinskemu društvu Škofja
Loka. Zato tudi priporočajo, naj bodo člani
planinske sekcije včlanjeni v Planinsko društvo
Škofja Loka.
Že dolgo je prava planinka, hodi tudi na Lubnik in
hribe v bližnji in daljni okolici, njeni najljubši so tisti

NAJSTAREJŠA PLANINKA
Maruša Mohorič

IVANKA PIVK, rojena 1931, je pri naših planincih
trenutno najstarejša, saj Marica Jesenovec in Kati
Šegula (začasno?) ne hodita več z njimi.
Ivanka in njena zgodba sta zanimivi. Že trideset
let je zaprisežena Lubnikarica, letos bo dosegla
7000. obisk oziroma vpis na tem našem tisočaku. Z
upokojenskimi planinci hodi od samega začetka,
pa tudi z Matevževimi pohodniki gre rada, saj
ima rada ta lažje pohode, ker so bolj za dušo. Na
planinske in pohodniške izlete hodi zaradi zdravja,
pomembna je dobra druščina, veselje do hoje, lepo
se ji zdi v naravi in v hribih v vsakem letnem času.
Pozimi je povsod ivje, vse se lesketa. Pomlad zna
biti muhasta zaradi dežja. Poleti je lepo, od doma
gre zgodaj zjutraj, ko je še hladno. Jesen pa je nekaj
posebnega, polno pisanega listja, narava se iz
dneva v dan spreminja..
Na pohodih s planinci vedno uživa, vesela je in
zadovoljna, ko pridejo na cilj. Hvaležna je čudovitim
vodnicam in se zaveda, da imajo veliko dela, da vse
organizirajo, udeleženci pa brezskrbno uživajo.
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Včasih je hodila brez palic, zdaj pa jih uporablja.
Ima tudi dereze za sneg in led, njen nahrbtnik
je opremljen z vso potrebno opremo, tudi z
rokavicami, ker jo rado zebe v roke, in tabletami
proti bolečinam za vsak slučaj.
Občasno okleva, ali naj se prijavi, zlasti če
napovedujejo za 6 ali 7 ur hoje. Kljub temu se
odloči in gre, čeprav jo malo skrbi.
Zase pove, da je bogata, ker je videla toliko lepih
krajev, prehodila toliko zanimivih planinskih in
gorskih poti. Vsem priporoča, naj gredo v naravo,
hodijo in se družijo, saj je to dobro za zdravje in
dobro počutje.
Z veseljem pove, da bere naše glasilo MI O SEBI,
zelo rada ima knjige, tudi plete, ima velik vrt, ki
potrebuje veliko pometanja, zelo je živahna in nikoli
ji ni dolgčas.
Moram vam povedati, da sem po več kot desetletju
pila terjakov čaj in bil je odličen, poleg tega je
Ivankin pridelek.
Mi o sebi - september 2009
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PLANINSKE RADOSTI IVANKE IN SLAVKA DEMŠAR
Maruša Mohorič

Osebni arhiv

Ko so se planinci pogovarjali, koga predstaviti
našega vodnika Eda in jim zaželel srečno. Šli so na
kot zavzetega člana, so se odločili za zakonski
Škabrijel (646 m), kjer je spomenik padlim v prvi
par Ivanko in Slavka Demšar, ker sta hodila z
svetovni vojni. Potem so se odpeljali v Trnovo, kjer
društvenimi planinci od samega začetka leta 1995.
jih je pričakal Ivo, oblečen v vojaško uniformo in jim
Ivanka, rojena 1930, učiteljica, in Slavko, rojen
s trobento zaigral dobrodošlico, zakurili so ogenj in
1927, krojaški mojster, sta planinca že vrsto let.
veselo zapeli. Tudi golaž in pršut sta bila odlična.
Najprej sta hodila z loškimi planinci, potem pa sta
Obujala sta spomine, ki jih imata za cel roman,
začela z upokojenskimi, ker je bil tempo bolj
sprejemljiv. Zdaj zaradi Ivankine bolezni na
organizirane pohode ne hodita več, pač pa
gresta po svoje, bolj počasi, malo se ustavita,
pa spet naprej.
Ivanka se spominja začetkov, ko »nas je bilo za
en avto, peljala je Julija. Včasih smo sedli na
redni avtobus, prehodili določeno pot in se
vrnili z avtobusom domov.«
Rada sta šla oba, da sta bila skupaj.
Na prehojene poti, srečanja in presenečenja
hranita veliko prijetnih spominov. V Ivankini
beležki je zapisano tudi tole : »28.3.1996 – z
rednim avtobusom do Stražišča ob 8.10, čez Sv.
Jošta na Čepulje po cesti, ker je še malo snega.
Čez Planico na Križno goro, spust po gozdu
do Moškrina, čez travnik mimo hlevov s konji
in mimo Pahovca domov ob 13.45. uri. Ivanka, Ivanka in Slavko z najstarejšo planinko Ivanko Pivk - leta 1996
Dora, Julija, Marija in Janez Krek, Kati, Nežka in
albumov s slikami pa za celo skladovnico. In nisem
jaz.«
V enem od naslednjih zapisov piše o 34 udeležencih bila presenečena, ko je Slavko povedal lepo misel,
ki sem jo prihranila za konec: »Zdaj nas zanima
avgusta 2000, ko so prišli do Planine pri Jezeru, kjer
je oskrbnik skočil po harmoniko, Nežka in Slavko pa več, kot nas je včasih; je lepše, kot je bilo, bolj
romantično.«
sta plesala kar z nahrbtniki. Zanimiv je tudi zapis
Prijetna človeka sta tale Demšarjeva iz Hafnerjevega
o izletu v neznano novembra 2003. Odpeljali so
naselja.
se do Solkana, kjer jih je pozdravil Ivo Erzetič, brat

MIRA KOFLER, KRONISTKA PRI PLANINCIH
Maruša Mohorič

Poznam jo že zelo dolgo. Kljub temu sem imela
precej treme, ko sem se pripravljala na pogovor,
čeprav sem pripravila nekaj iztočnic.
»Mira je kronistka naše skupine, o vsakem podvigu
napiše reportažo, jo opremi s fotografijami in
objavi na spletni strani Seniorji.si, napiše zahvale
in čestitke vodnicam ob koncu sezone, z možem
pa sta v prostorih društva pripravila tudi razstavo o
letnih pohodih,« je povedala Nežka, vodja sekcije.
Planinci jo poznajo, ker se družijo, vi pa jo spoznajte
Mi o sebi - september 2009

iz njenih odgovorov in misli, ki jih je natresla meni.
O novinarskih izkušnjah iz mladosti
► Kot gimnazijka sem delala dve leti na radiu
Radlje. (Zdaj veste, od kod prihaja.) Kronike, kaj se
dogaja, Želeli ste, poslušajte. Saj veš, v mladosti ti je
všeč, da odpiraš ljudi.
O prazni duši
► Ko sem brala pesmi (I. Minatti, S. Makarovič, J.
Menart, R. Kerševan), so vsi moji vedeli, da imam
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prazno dušo. Poezija je biserna ogrlica, v prozi pa
bisere iščeš.
O pismih bralcev
► Človek se ne sme
postavljati v kot.
V kot te postavijo
drugi. Moraš biti zvest
samemu sebi. Sem zelo
pravičniška, bolijo me
krivice in nesramnosti.
Ob takih priložnostih
ne smem biti tiho. En
glas in en glas, pa še en
glas, pa je kmalu pevski
zbor. Ni težko biti vedno na pravi strani, težko je
ostati na svoji strani.
O druženju s planinci
► Če hodiš sam, se ni treba prilagajati. Vseeno pa
potrebuješ širšo skupino ljudi in planinci so tista
prava, dobra skupina. Druženje je zelo pomembno,
ljudje so polni optimizma. Istočasno so to ljudje, ki
ti dovolijo, da med njimi hodiš sam, če tako hočeš,
a so vedno pripravljeni na pogovor, če čutijo, da bi
rad klepetal.

O posredovanju vtisov za širšo javnost (Seniorji.si)
► Ni pošteno, če vsa lepa doživetja hraniš samo
zase. Ko sem našla rubriko o izletih in planincih na
spletni strani in videla, kaj ljudje objavljajo, sem
se odločila, da moram povedati, kaj vse delamo
tudi mi. Fotografiram in pišem za dušo, a vseeno
moram še komu povedati. Ko so bili objavljeni prvi
prispevki, mi je bilo prijetno pri srcu. Fotografija
pomeni ujeti čas, ki ga lahko podoživim in z njim
premikaš letne čase. Gledaš poletje, ko je zima,
lahko vidiš svojo mamo v babičinem naročju.
O hoji v gore (ena lepa misel za zaključek)
► Vzpenjanje na gore je tisto, kar vsake toliko časa
potrebujemo. Zato da pozabimo na ošabnost, saj je
gore ne dovoljujejo, zato da se ob srečanju z njimi
naučimo spoštovanja in vztrajnosti ter se zavemo
minljivosti.
Za šestdeseti rojstni dan je dobila zelo posebno
darilo, novo vrsto jamskega hrošča, ki ga je
odkril njen mož Bojan v opuščenih rudnikih v
Racmanskem kovaškem vrhu in Vancovcu v bližini
Železnikov. Poimenoval ga je po »svoji ljubi soprogi
Miri ANOPHTHALMUS MIROSLAVAE«.

SODELOVANJE NAŠIH PLANINCEV S PLANINSKIM DRUŠTVOM ŠKOFJA LOKA
Maruša Mohorič

SLOVENIJA IMA NA MNOGIH PODROČJIH BOGATO TRADICIJO. ENA OD TEH JE ZAGOTOVO
OBISKOVANJE HRIBOV IN GORA, ZATO JE PLANINSKO DRUŠTVO (PD) ŠKOFJA LOKA, KI JE
LETA 2007 PRAZNOVALO 100-LETNICO SVOJEGA DELOVANJA, ZELO PONOSNO NA SVOJO
ZGODOVINO IN DOSEŽKE.
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odbor pohoda Pasja
ravan-Dražgoše. Poleg
tega imajo mentorje
planinskih skupin v
osnovnih šolah v Škofji
Loki, gospodarsko
komisijo in komisijo za
Loško planinsko pot,
planinske skupine v
Termu, Unitechu, našem
društvu in skupino pri
društvu Projekt Človek v Sopotnici. Društvo ima
malo nad 1000 članov.
Sodelovanje med PD in planinsko sekcijo pri
upokojencih se je vzpostavilo pred desetletjem.
Gre pa predvsem za to, da so mnogi člani PD tudi
Zlata Ramovš

V SLoveniji imamo dobrih 7000 km markiranih poti
in 157 koč, domov, bivakov in nad 50000 planincev.
Veliko je prostovoljcev, gorskih reševalcev,
markacistov in drugih ljudi dobre volje, ki vse
vzdržujejo in skrbijo za to, da se mi, nedeljski ali
občasni obiskovalci, brez skrbi napotimo v hribe, na
planine in v gore in tam uživamo lepote narave.
JOŽE STANONIK, sedemdesetletnik, je dolgoletni
predsednik PD Škofja Loka in najbolj zaslužen
za izdajo čudovite knjige z naslovom 100 let
Planinskega društva Škofja Loka 1907-2007.
Knjiga ponuja zanimivo in bogato branje. PD
Škofja Loka oskrbuje Dom na Lubniku in Kočo na
Blegošu ter 140 km markiranih poti. Ima svoj odsek
markacistov, vodniški odsek in odsek gorske narave,
vanj so vključeni tudi Lubnikarji, Blegoške korenine,

Mi o sebi - september 2009

PETNAJST LET PLANINSKIH POHODOV
v upokojenski sekciji in lahko hodijo na vse izlete,
s plačano članarino pri PD pa imajo nekatere
ugodnosti pri nakupu opreme, popuste v kočah in
nezgodno zavarovanje. Naša sekcija pa ima tako na
voljo tudi njihove vodnike, kadar je to potrebno.
Program upokojenske sekcije je objavljen tudi na
spletni strani PD Škofja Loka in v programu izletov,
na letnih občnih zborih pa vsi vodje podajo svoja
poročila in se domenijo za načrte za naprej.
Zakaj pa Jože hodi v hribe? »V naravi je zelo lepo,
vsak korak pokaže nekaj novega, pa tudi zato, da
ohranjam svoje gibalne sposobnosti, kar je v naših
letih zelo pomembno. Delo vodnika pa mi je zaradi
planinskih kolegov in zadovoljstva po opravljeni
turi v veliko veselje.«

Kaj pa funkcija predsednika, ki tudi zahteva
čas? »Funkcija je obremenitev, ki si jo naložiš
sam, prostovoljno. Naši dobri rezultati, so mi v
vzpodbudo, da vztrajam, a mislim, da je to zadnji
mandat.«
Kako ocenjuje delo sekcije pri upokojencih? »Res
lahko rečem, da je ekipa pri upokojencih opravila
izjemno delo, saj je pridobila veliko ljudi in nudi
dobre programe, ki jih vsako leto tudi uresniči.
Poudariti je treba vlogo Nežke Trampuš kot ključne
organizatorice. Zaradi tega njej, vsem planincem in
društvu ob 15-letnici planinskih pohodov v imenu
PD Škofja Loka in v svojem imenu izrekam priznanje
in iskreno čestitam, obenem pa obljubim aktivno
sodelovanje tudi v prihodnje.«
Hvala za dobre želje in za pogovor, g. Stanonik!

FILATELIJA
FILATELISTIČNO DRUŠTVO »LOVRO KOŠIR« ŠKOFJA LETOS PRAZNUJE
VEČ OBLETNIC
Marinka Mesec

ZNAMKE NA SVOJSTVEN NAČIN BELEŽIJO ČAS, PREMAGUJEJO RAZDALJE IN MEDSEBOJNO
POVEZUJEJO.
O Filatelističnem društvu Lovro Košir Škofja Loka pisali že v 5. številki našega glasila MI O SEBI. A ker so v
letošnjem letu praznovali kar nekaj zanimivih obletnic, je potrebno, da jih navedemo.
15. maja 2009 so skupaj z Loškim muzejem in
Pošto Slovenije organizirali filatelistično razstavo
MUZEJSKI EKSPONATI IN KULTURNA DEDIŠČINA.
Razstava je bila posvečena 70-letnici delovanja
Loškega muzeja. Ob tej priložnosti so skupaj s
Pošto Slovenije izdali priložnostni poštni žig in
svojo osebno poštno znamko s poslikavo rož, ki so
bile naslikane na ženitovanjski skrinji iz leta 1827.
Skrinja izhaja iz Škofje Loke (Novi svet), sedaj pa jo
hrani Loški muzej.
Društvo je 19. junija 2009 v Osnovni šoli Škofja
Loka-Mesto praznovalo 60. obletnico svojega
delovanja in hkrati 10. obletnico pobratenja
Občine Škofja Loka in belgijskega mesta
Maasmechelen. V ta namen so člani društva s
sodelovanjem Občine Škofja Loka, Pošte Slovenije
in OŠ Škofja Loka-Mesto organizirali že četrto
mednarodno tekmovalno filatelistično razstavo
TRILATERALA MA-GE-O PHILA 2009, na kateri
so sodelovali Filatelistični klub Orval iz mesta
Mi o sebi - september 2009

Maasmechelen v Belgiji, filatelistično društvo iz
Geilenkirchna v Nemčiji in Filatelistično društvo
Lovro Košir iz Škofje Loke. Vsi so člani evropske

Motiv s skrinje na znamki

filatelistične zveze Euro-phila. Sodelovalo je 7
filatelistov iz Maasmechelena, dva iz Geilenkirchna
in 16 članic ter članov loškega filatelističnega
društva. Te razstave se je udeležilo tudi 9 mladih
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društvi iz Trbovelj, Idrije, Ljubljane in s filatelisti po
svetu. Na mednarodnih, državnih, meddruštvenih
in društvenih razstavah dobivajo visoka priznanja,
zato je to velik prispevek promociji Škofje Loke
doma in po svetu.
»Znamke na svojstven način beležijo čas,
premagujejo razdalje in medsebojno povezujejo,«
je v katalog MA-GE-LO PHILA zapisal škofjeloški
župan Igor Draksler.
Mag. Srečko Beričič, dolgoletni predsednik društva,
ima vedno dovolj dela, še posebno v letošnjem
letu, ko je bil koordinator MA-GE-LO PHILA 2009.
Sodeloval je tudi pri izdaji kataloga in pripravljal
filatelistične razstave na Loškem gradu, v OŠ Škofja
Loka-Mesto in drugod.
Član DU je od leta 2001, letos pa se je prvič
udeležil računalniškega tečaja naše Univerze za

Utrinek z razstave

Ob svoji 60. obletnici je društvo podelilo priznanje
Društvu upokojencev Škofja Loka v zahvalo za
dolgoletno souporabo prostorov v stavbi društva
upokojencev.
Za dolgoletno, uspešno in vzorno delo v društvu
sta posebno zahvalo in priznanje - naziv častnega
člana prejela gospodar društva Mihael Šesek in
podpredsednik društva dr. Janez Cerkvenik.
Člani društva uspešno sodelujejo s Pošto Slovenije,
Filatelistično zvezo Slovenije in filatelističnimi
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filatelistk in filatelistov, med njimi kar 5 krožkarjev
OŠ Škofja Loka-Mesto. Prav v mladinski kategoriji
so bili naši mladi filatelisti med najboljšimi, saj so
prejeli štiri srebrna in eno bronasto priznanje. Med
njimi je bila najmlajša dobitnica srebrne medalje
Katja Malenšek na temo
»Konj v poštni službi«.
Zato ni naključje,
da je bila letošnja
mednarodna razstava
prav v prostorih te
šole, kjer filatelistično
društvo s svojimi
mentorji že več let
vzgaja mlade filateliste.
V počastitev srečanja
Katja Malenšek
je Filatelistično društvo
Lovro Košir izdalo dotiskano dopisnico z logotipom
razstave, ki ga je izdelala akademska slikarka Maja
Šubic. V logotipu so zajeti simboli vseh treh mest:
Maasmechelen z orlovskimi krili, Geilenkirchen s
ptico in Škofja Loka z zamorcem. Skupaj s Pošto
Slovenije so izdali tudi priložnostni poštni žig z že
opisanim logotipom v sredini, v krogu pa napis: 60
let FD Lovro Košir, 4221 Škofja Loka, 19. 6. 2009.
Mednarodno razstavo znamk si je v OŠ Škofja LokaMesto ogledalo preko 200 obiskovalcev.

tretje življenjsko obdobje. Računalniško znanje
mu pomeni novo okno v svet, saj si preko spleta
poišče ugodne nakupe, cenejše letovanje, pregleda
dnevno družbeno-politično dogajanje in ohranja
stike s prijatelji doma in v tujini. Poleg tega pa tako
veliko bolje in hitreje pridobiva nove informacije
s področja filatelije. Tako razstavlja svojo zbirko
znamk SREČNO RUDARJI na 24. filatelističnem
srečanju, ki ga je organiziralo Filatelistično
numizmatično društvo Trbiž v Italiji. Želi si še
nadaljnjega računalniškega izobraževanja, saj ga
vedno bolj zanima tudi digitalno fotografiranje.
Vsak igralec mora sprejeti karte, ki mu jih dodeli
življenje.
Ko pa so v rokah, se mora sam odločiti,
kako bo igral, da bo zmagal.
Voltaire
Mi o sebi - september 2009

ZANIMIVE OSEBNOSTI
KAKO MU JE USPELO?

Rodil se je leta 1921 v stari, številni loški družini.
Oče, po domače Rokov Tine, je bil zidar in soboslikar
ter vsestransko aktiven in razgledan človek. Za
pestrejšo poslikavo je naredil »muštre« iz papirja,
ki jih hrani Loški muzej. Družinska tradicija je bilo
izdelovanje loških kruhkov, za katere je oče sam
napravil modelčke.
Sveto Kobal se je v mladih letih seznanil s komunističnim gibanjem, saj je bil oče levičar in so se v
njihovi hiši zbirali predvojni komunisti. Že leta
1941 je postal sekretar SKOJ-a, bil je udeleženec
poljanske vstaje in vodja akcije osvoboditve
rodoljubov iz nemškega zapora v sedanji stavbi
Upravne enote na Poljanski cesti. Spoznal je
zapore v Celovcu, Auschwitzu, Mauthausnu in
nazadnje v Lienzu, od koder je pobegnil in se na
Mežaklji pridružil partizanom. Z 9. korpusom je
osvobodil Trst in tam dočakal svobodo. Leta 1944
je napisal prvo brošuro na svetu o usodi Judov in
drugih zapornikov v taborišču Mauthausen, ki jo je
natisnila Partizanska tehnika.
Po drugi svetovni vojni je opravljal pomembne
politične in gospodarske funkcije. Bil je republiški
sekretar za gospodarstvo, kot zvezni poslanec je
delal na področju zakonodaje za zunanjo trgovino,
finance in denarno politiko, od 1974-78 pa je bil
prvi guverner Narodne banke Slovenije. Osem let
je bil predsednik sveta Ekonomske fakultete v
Ljubljani. V tem času je bila zgrajena nova stavba za
Bežigradom.
Od 1954 do 1958 je bil tudi župan, predsednik
Ljudskega odbora Mestne občine v Škofji Loki in
podpredsednik okraja Kranj, odgovoren za gospodarstvo. Ko pripoveduje o tem času županovanja,
naniza celo vrsto podatkov, ki kažejo na izjemen
razvoj Škofje Loke. Loški grad je prešel v civilne roke
in v njem je začel delovati novoustanovljeni Loški
muzej. Kot župan je v Škofjo Loko privabil sposobne
gospodarstvenike in strokovnjake, med njimi tudi
brata pravnika. Takrat so zaživela tudi podjetja LTH,
Mi o sebi - september 2009
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SVETO KOBAL JE LOČAN, KI JE S SVOJIM ZNANJEM IN VESTNIM DELOM V PRETEKLOSTI VELIKO
PRISPEVAL K DRUŽBENOGOSPODARSKEMU RAZVOJU ŠKOFJE LOKE. PREDSEDNIK REPUBLIKE
SLOVENIJE DR. JANEZ DRNOVŠEK MU JE FEBRUARJA 2007 PODELIL NAJVIŠJE DRŽAVNO
PRIZNANJE ZLATI RED ZA ZASLUGE, PREJEL PA JE TUDI NAJVIŠJA PRIZNANJA ZVEZE BORCEV
SLOVENIJE. JE TUDI ČASTNI ČLAN MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA.
V VSEH POGLEDIH JE IZJEMEN ČLOVEK, ZATO BI ZA OPIS NJEGOVE ŽIVLJENJSKE POTI
POTREBOVALI MNOGO VEČ PROSTORA, KOT NAM GA DOPUŠČAJO OMEJENE STRANI NAŠEGA
GLASILA.

Podelitev Zlatega reda za zasluge - za delovanje in prispevek v dobro Slovenskemu narodu ter še posebej pri
vzpostavljanju in gradnji institucionalnih in ekonomskih
temeljev za samostojno državo Republiko Slovenijo

MOTOR, TERMIKA v Bodovljah, ELRA v Retečah
in KROJ. Razvijati se je pričelo gradbeništvo,
komunala in transport, za razvoj tovornega in
avtobusnega prometa pa je bilo ustanovljeno
podjetje Transturist. Na sedanji lokaciji so zgradili
avtobusno postajo in jo z novo brvjo povezali z
Mestnim trgom, obnovili so Šeširjev most in most
preko Sušice ter asfaltirali cesto Škofja Loka – Trata.
Stranske ceste v mestu in Spodnji trg so tlakovali
s kockami. Pod vodstvom prof. Jožeta Plečnika so
rekonstruirali mestno obzidje. Škofja Loka je dobila
nov zdravstveni dom in kot prizidek k osnovni šoli
višjo gimnazijo. Za razvoj so potrebovali tudi svojo
komunalno banko, ki je delovala v prostorih
današnje knjižnice. V okviru Muzejskega društva,
katerega predsednik je bil Pavle Blaznik, je leta 1954
izšla prva številka Loških razgledov.
Ničesar ni od danes, saj ima vse, kar se dogaja, svoje
korenine v preteklosti. Del te preteklosti Škofje Loke
je tudi delo našega someščana Sveta Kobala, ki zdaj
umirjeno živi s soprogo Marijo v hiši v Zbiljskem
gaju pri Medvodah.
Z njim se je pogovarjala Mana Veble Grum.
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ŠPORTNI MOZAIK
V SPOMIN
MAJDA BOHINC
1944 – 2009
KO SMO DECEMBRA LANI V 6. ŠT. GLASILA MI O SEBI PISALI O BOGATI
ŠPORTNI DEJAVNOSTI NAŠIH ČLANOV, JE BILA MED AVTORJI PRISPEVKOV
TUDI MAJDA BOHINC. O NJEJ PIŠEMO TUDI V TEJ ŠTEVILKI, A ŽAL LE V
SLOVO.
V DRUŠTVO TVD PARTIZAN SE JE VČLANILA ŽE PRI ENAJSTIH LETIH.
TELOVADNICA JE POSTALA NJEN DRUGI DOM, TELOVADBA OD TISTEGA
DNE PA DO ZADNJEGA TRENUTKA NJENO NAJVEČJE VESELJE. V DRUŠTVU
PARTIZAN JE BILA AKTIVNA POLNIH PETDESET LET.
Takole se svoje športne kolegice spominja JULIJA
JENKO.
»Ker sem bila starejša in sem že tekmovala, sva
se z Majdo spoznali nekoliko kasneje, čeprav sva
imeli isto vaditeljico Mimi Balderman. Tudi ona
je začela že zelo zgodaj tekmovati v gimnastiki
in mnogoboju, kjer je bilo potrebno pokazati
veliko vzdržljivosti, saj smo tekmovali kar v šestih
različnih disciplinah. Poizkusila je tudi igrati košarko.
V Partizanu je srečala svojega bodočega moža
Janeza, ki je bil že takrat odličen tekmovalec v
namiznem tenisu, kar je navdušilo tudi njo. Najlepši
pa so bili naši javni nastopi na telovadišču in za
občinski praznik. Posebno doživetje je bil nastop ob
dnevu mladosti v Beogradu, kamor smo odpotovali
za teden dni.
Leta 1968 je postala tudi vaditeljica za vse
generacije. Midve pa sva se bolje spoznali dve leti
kasneje, ko sva skupaj trenirali mladinke, Majda
starejše, jaz pa mlajše. Z njimi sva tudi nastopali in
tekmovali. Vodili sva tudi rekreacijo za članice. Jaz
sem pet let kasneje zaradi bolezni z aktivnostmi
v športnem društvu Partizan prenehala, ona pa je
vztrajala vse do začetka svoje zahrbtne bolezni.
Z Majdo sva ponovno sodelovali leta 1992, ko
se je včlanila v DU Škofja Loka, kjer sem že bila
organizatorka športa. Takoj je bila pripravljena
tekmovati v namiznem tenisu, plavanju, krosu,
teku na smučeh in v pikadu. Prav ekipa pikada, ki

smo jo sestavljale Majda, Marija in jaz, je bila na
Medobčinskih športnih igrah najboljša. Ko je bilo
potrebno organizirati tekmovanje in ga voditi, mi
je vedno priskočila na pomoč. Srečna in ponosna
je bila, ko je skupaj z našimi upokojenci osvojila
Triglav.
Poleg tekmovanj in vodenj rekreacije starejših
je bila tudi po upokojitvi aktivna funkcionarka
v izvršnem odboru TVD Partizan in v odboru
za podelitev priznanj športnikom in športnim
delavcem Športne zveze Škofja Loka. Dolga leta je
bila porotnica na Delovnem in socialnem sodišču
v Ljubljani. Tri leta je delala z begunci, eno leto
tudi kot vodja begunskega centra v Škofji Loki.
Bila je članica sveta krajevne skupnosti Kamnitnik,
v stolpnici, kjer sta z možem prebivala, pa vestna
upravnica.
Za svoje dolgoletno delo na različnih področjih
je prejela več priznanj, med drugim priznanje
krajevne skupnosti, TVD Partizan ter Bronasto in
Srebrno Bloudkovo značko. Ob stoti obletnici
športa v Škofji Loki pa sva obe prejeli priznanje za
uspešen prispevek k razvoju športa.
Majda Bohinc je v škofjeloški športni javnosti
pustila trajno sled. S hvaležnostjo se je bomo
spominjali športni sodelavci in prijatelji, zelo pa jo
bo pogrešala predvsem njena družina, mož, sin in
njena ljubljena vnuka.«

POMEMBNA OBVESTILA
MERITVE IN SVETOVANJA
Meritve pritiska, sladkorja, holesterola in
zdravstveno svetovanje potekajo vsako drugo sredo
v mesecu, od 8. do 10. ure.
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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.
Mi o sebi - september 2009

ŠPORTNI MOZAIK
OB ZAKLJUČKU KEGLJAŠKE SEZONE 2008 - 2009
O nekaterih uspehih kegljaške sekcije našega
DU sem pisal že med sezono, še posebej o
medobčinski ligi, o pokalu Loka, o velikem uspehu
na področnem prvenstvu Gorenjske, klubskem
rekordu in naših tradicionalnih dvobojih z DU
Selške doline in Območne obrtne zbornice
Škofja Loka. Zato se bom v tem prispevku
posvetil rezultatom medobčinskega prvenstva
posameznikov in prvenstva parov, predvsem pa
našemu najzanimivejšemu tekmovanju, klubskemu
prvenstvu, in zaključni prireditvi.
V medobčinskem prvenstvu moških dvojic, kjer
registrirani in neregistrirani tekmujejo skupaj,
je dosegla vidnejši rezultat, 13. mesto oz. med
neregistriranimi 4. mesto, le naša dvojica Mravlja
– Ferle. Ta dvojica pa bi bila zagotovo najmanj
druga, če ne bi že po prvi četrtini finala prišlo do
poškodbe Staneta Ferleta. Med ženskimi dvojicami
sta bili še najboljši Oblakova in Tolarjeva, in sicer
sedmi. Med mešanimi dvojicami so bile naše tri
dvojice zelo izenačene in so zasedle, upoštevaje
samo neregistrirane pare, 7. mesto (Remic-Uršič), 8.
mesto (Oblak-Žontar) in 9. mesto (Koželj-Hafner).
V kategoriji moški posamezno je odlično tretje
mesto dosegel Franc Žontar-Nano, s tem, da je z
najboljšim rezultatom finala poskočil za deset mest.
Stane Ferle je bil 12., Peter Mravlja pa 14. od 39
tekmovalcev. Naše tekmovalke so bile tokrat slabše
razpoložene, saj se nobeni ni uspelo uvrstiti v finale.
Najzanimivejše in najbolj napeto od začetka do
konca pa je skoraj tri mesece trajajoče naše interno
klubsko prvenstvo.
V moški konkurenci že nekaj let nastopa 8 kegljačev
in dva sta dosegla boljše rezultate od prejšnje
sezone, ki je bila doslej daleč najuspešnejša.
V ženski konkurenci je vso sezono vzdržalo 6
kegljačic, od katerih so tri dosegle boljši rezultat od
minule sezone.
Med moškimi je že drugič zapovrstjo zmagal
Peter Mravlja z najboljšim zbirnim rezultatom
doslej. V desetih najboljših kolih je podrl kar 5463
kegljev, povprečno torej nad 543 kegljev, kar je
brez dvoma rezultat, ki se ga ne bi sramoval tudi
pravi tekmovalni kegljač. Drugo mesto je ponovno
zasedel Franc Žontar, sicer novi klubski rekorder.
Podrl je 5262 kegljev. Tretji (lani četrti) je bil Tine
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Jože Avguštin

Ivan Hafner

Uršič s 5248 podrtimi keglji. Četrti je bil Stane Ferle,
ki je podrl 5201 kegelj, sledijo Jože Avguštin, Peter
Zakotnik, Jože Primožič, ki je od minule sezone
rezultatsko najbolj napredoval, sam pa sem se
zaradi poškodovanega kolena moral zadovoljiti z
zadnjim mestom.
Med ženskami je prvo mesto kljub zdravstvenim
težavam še vedno osvojila Smiljana Oblak, čeprav
z nekaj slabšim rezultatom od minule sezone, saj je
podrla 4943 kegljev. Tekmice so se ji približale, saj je
bila Cilka Remic s 4873 podrtimi keglji druga, Marija
Tolar s 4740 podrtimi keglji tretja. Sledijo Slavka
Plestenjak, Milena Koželj in Katja Galof.
Po vzponu na Blegoš smo se zbrali pri Andrijonu.
Skupaj s predsednikom DU Mirom Duičem smo
zmagovalcem podelili kolajne, rekorderju Nanotu
pa pokal.
Ob prijetnem klepetu, dobri hrani in žrebanju
dobitkov za vse smo zadovoljni zaključili še eno
uspešno kegljaško sezono.
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ŠPORTNI MOZAIK
Letošnje, že 29. medobčinske športne igre se
bodo začele 12. septembra s kolesarjenjem. Za
ekipna tekmovanja je razpisanih 18 športnih
panog za moške in 16 za ženske. Za tekmovanja
v kolesarjenju, tenisu, odbojki na mivki, orientacijskem teku, krosu, plavanju, kegljanju in malem
nogometu je Športna zveza Škofja Loka zbirala
prijave do 10. septembra, za vsa ostala tekmovanja pa se lahko prijavite še do 7. oktobra 2009.

Tekmovanja bodo potekala do decembra. Zaključek
tekmovanj s podelitvijo ekipnih pokalov in skupno
srečanje bo 19. decembra 2009 v športni dvorani
Poden.
Dodajmo še, da smo člani DU Škofja Loka na preteklih MŠI vedno dosegali visoke uvrstitve. Lansko leto
sta tako ženska kot moška ekipa med 27 ženskimi in
38 moškimi ekipami dosegli četrto mesto, skupno
pa smo dosegli vseekipno tretje mesto.

REPORTAŽA S SREČANJA UPOKOJENCEV GORENJSKE
Tekst in fotografija: Nadja Podgoršek

TOKRATNO 19. SREČANJE UPOKOJENCEV GORENJSKE JE POTEKALO 3. SEPTEMBRA V PREDOSLJAH
PRI KRANJU. LETOS JE BILA UDELEŽBA IZJEMNO ŠTEVILNA.
V uvodnem nagovoru je predsednik organizacijskega odbora Franci Šmajd pozdravil vse navzoče in na
oder povabil pokrovitelja prireditve župana MO Kranj
Damijana Perneta. Tudi on je pozdravil vse navzoče,
posebej še predsednika državnega zbora Pavla
Gantarja in predsednico ZDUS-a dr. Matejo Kožuh
Novak. Povedal je, da v kranjski občini živi več kot
15.ooo občanov, ki so starejši od 55 let. Občine morajo misliti na čas, ko bodo ti upokojenci potrebovali
domsko oskrbo ali pa pomoč na domu. V ta namen
so v Kranju v prostorske načrte vključili gradnjo novega doma starejših občanov na Mlaki. Letos so za
pomoč na domu in za sofinanciranje domske oskrbe
zagotovili okrog 1 mio evrov. Ko se upokojimo, si moramo življenje organizirati popolnoma na novo. Pri
tem imajo pomembno vlogo društva upokojencev.
MO Kranj podpira njihovo dejavnost in jih z razpisi
vabi k pripravi programov. Največ programov je
namenjenih aktivnemu preživljanju prostega časa,
posebej športnim aktivnostim, izobraževalnim izletom, skrbi za lastno zdravje in pripravam razstav. Idej
ne manjka in v prihodnje bodo sofinancirali še več
programov.
Predsednica ZDUS-a dr. Mateja Kožuh Novak je
navzoče pozdravila kar s prijatelji in prijateljicami,
sodelavkami in sodelavci. Pravi, da so upokojenci
ljudje, ki vedno dobro premislijo, preden kaj naredijo. »Hočemo, da bo denar, ki ga namenjamo za
dopolnilno zdravstveno zavarovanje za to tudi
porabljen. Kot je vsem dobro znano, bomo za
glasovanje na izredni skupščini Vzajemne zdravstvene zavarovalnice potrebovali dve tretjini glasov,
s katerimi bi lahko zamenjali nadzorni svet.« Zato
je povabila vse navzoče, da množično pristopijo k
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podpisovanju izjav podpore.
Predsednica je še poudarila, da bo naslednje leto za

nas upokojence zelo pomembno. Pred nami je nova
zdravstvena zakonodaja. Govori se, da naj bi za nekaj
let zamrznili pokojnine. Vsak naj s svojim podpisom
pripomore, da bo prišel zakon o zdravstveni dejavnosti v parlament. Javno in zasebno zdravstvo nujno
mora biti ločeno. Domovi za ostarele bodo vse dražji,
pokojnine pa vse manjše. »Tega ne smemo dovoliti,
ker morajo biti pokojnine dovolj visoke, da lahko sami poskrbimo za svojo starost. Še enkrat dokažimo,
da smo se sposobni hitro organizirati in da s skupnimi močmi lahko zberemo 100.000 podpisov.«
Predsednik Državnega zbora dr. Pavel Gantar je
poudaril, da so v teh kriznih časih taka srečanja še bolj
dobrodošla, saj potrjujejo medsebojno povezanost
in so priložnost za druženje ter izmenjavo izkušenj.
Učenje ni več omejeno samo na mladost, ampak
poteka vse življenje. Spomnimo se na Univerzo za
tretje življenjsko obdobje, ki jo obiskuje že veliko
upokojencev. Zelo pomembno je tudi medgeneracijsko sodelovanje, ki temelji na prostovoljstvu.
Mi o sebi - september 2009

GREMO NA POT
PROGRAM IZLETOV, PRIREDITEV IN AKCIJ DU
September – december 2009

PLANINSKI IZLETI
Martuljški slapovi
Črnivec – Menina planina
Steklasova pot
Volaka – Blegoš
Kamniški vrh
Zaključni pohod in slovesnost
ob 15. letnici planinske sekcije

Alenka Dolenc

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

POHODNI IZLETI
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
16. 9.
10. 10.
21. 10.
23. 10.
14. 11.
28. 11.

Sečovlje – Hrastovlje
Trgatev
Terme Topolščica
Slovesnost ob 60-letnici delovanja Društva upokojencev Škofja Loka
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 ni v letnem načrtu, dobite pri Jelki Dolinar 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.

VOŠČILO
18. aprila leta 1959 sta si obljubila večno zvestobo Francka in
Ciril Čemažar. 50-letnico skupnega življenja sta 18. aprila 2009
praznovala v družinskem krogu in nato odšla na »poročno
potovanje«.
V nadaljnjem življenju jima želimo še veliko sreče, zdravja in
medsebojnega razumevanja.
Mi o sebi - september 2009
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KJE SO NAŠI ČLANI
DESET NEPOZABNIH DNI NA KORČULI
Zlata Ramovš

»A VI PA KAR PEŠ?« NAS JE ZAČUDENO POZDRAVIL MOŽAKAR IN POVEDAL, DA DELA PRI
PROTIPOŽARNI ZAŠČITI VELE LUKE. NJEGOVA ZADOLŽITEV JE OPAZOVANJE MESTA IN OKOLICE,
KJER BI SE LAHKO POJAVIL POŽAR. »JAZ PRIHAJAM SEM Z MOTORJEM, NIKDAR ŠE NISEM PRIŠEL
PEŠ.«

morju kopali otočki, porasli z drevesi in grmovjem
in obkroženi z venci belih skal. Sonce je žgalo,
zasopli smo globoko vdihavali topel, z vonjem soli
odišavljen zrak.
Bil je čas drugega letovanja Društva upokojencev
Škofja Loka (od 1. do 11.6. 2009) v okolici Vele Luke
na Korčuli in moj rojstni dan. Praznovati smo začeli
že na vznožju hriba, nadaljevali v Veli Luki, kjer so
mi pohodniki zapeli »Vse najboljše«, in končali z
druženjem in prepevanjem skorajda vseh 40 naših
upokojencev v separeju okroglega bifeja hotela
Adria. Naslednji dan smo v prijetnem vzdušju
praznovali še Olgin rojstni dan. To so bili lepi
trenutki!
Mnogim od nas desetdnevni dopust še nikoli ni
minil tako hitro. Marsikdo bi v čudovitem, mirnem
zalivu z izredno čisto vodo, ki se je v soncu bleščala
v vseh modrih in zelenih odtenkih, ostal vsaj še
nekaj dni. Morje je imelo le okrog 20 stopinj, a nekaj
naših »korenin« se je vsak dan kopalo že zgodaj
zjutraj. Niso jih motile niti kolonije morskih ježkov,
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Zlata Ramovš

Nad Velo Luko

ki že pregovorno živijo le v čisti vodi.
Kljub nestabilnemu vremenu v začetku turistične
predsezone je bilo naše letovanje zelo aktivno. Vela
Luka ima 3000 sončnih ur na leto, nam pa so večkrat
oblačni, a topli dnevi pomagali, da nas sonce ni
preveč opeklo. Tudi skoraj vsakodnevni pohodi do
mesta, od katerega je bil hotel oddaljen 2,5
km, ali po bližnji in daljni okolici, so bili tako
prijetnejši. Za naše pohodniške aktivnosti
sta imela zasluge Stane in Boško, ki sta
vsako jutro vstajala že pred 6. uro in do
zajtrka opravila daljše pohode po okoliških
hribih, polotokih in obali, kasneje pa sta nas
vodila tja, kjer je bilo najlepše.
Podali smo se tudi dalje, v sredino Korčule.
Povzpeli smo se na 508 metrov visoki Kom,
ki ga je prejšnje jutro raziskal Stane in nas
navdušil, da smo ga naslednji dan zavzeli
tudi mi. Z vodičko turistične agencije Relax
smo se povzpeli do Vele špilje, jame nad
Velo Luko, v kateri so arheologi izkopali
dragocene dokaze, da je tu človek živel že
v neolitiku. Razkazala nam je tudi zanimivosti Vele
Luke, ki je največje mesto na Korčuli in hkrati rojstni
Zlata Ramovš

Stali smo na vrhu starega razglednega stolpa na
376 m visokem Humu nad Velo Luko, od koder smo
imeli čudovit razgled na mesto. Za polotokom se
je bleščal zaliv Plitvine, v katerem je kot ogromen
parnik na obali v samoti in miru kraljeval le naš
hotel Adria. Pred ustjem zaliva Vela Luka so se v

Izlet na otok Proizd

kraj pevca Oliverja Dragojeviča, ter nas peljala v
zgodovinski mesti Korčulo in Blato.
Večkrat smo po obalnih potkah raziskovali obalo in
občudovali lepe vikende, kamnite hiške in kamnite
ograje, umetelno zložene iz kamnitih blokov in skal
Mi o sebi - september 2009

pesmi z odlično Klapo Dalmacija iz Vele Luke in ob
plesih otroške folklorne skupine ter vsak drugi dan
zaplesali ob zvokih žive glasbe. Z ladjicama smo
se odpeljali na ribji piknik v naselje Gradina in si
med potjo ogledali nekaj od tistih 195 zalivov in
rtov, kolikor jih premore otok Korčula. Na otočku
Proizd se kopanju v kristalno čisti vodi nismo
mogli upreti niti tisti, ki smo bolj zmrznjeni. Žal
je restavracija na njem odprta šele v sezoni.
Vsak dan je bilo organizirano skupinsko jutranje
razgibavanje, proti koncu letovanja pa tombola
z glavno nagrado Relaxovim izletom. Dobil jo je
pravi človek, Stane, ki je z odlično organizacijo in
izpeljavo izletov in pohodov pripomogel, da naša
morska pustolovščina ne bo pozabljena. Stane,
hvala ti!
Tudi cena letovanja je bila ugodna. Katerega od
treh okusnih samopostrežnih obrokov bi lahko
celo izpustili, a preračunali smo, da bi nas vsa
Mi o sebi - september 2009

Zlata Ramovš

Slastne školjke na »mušlijadi «

Stražni stolp na Humu

tista brezalkoholna in alkoholna pijača, ki smo jo
popili ter kave, čaji, popoldanske sladice in prigrizki,
v končnem izračunu stala več, kot smo plačali
aranžma, kjer je bilo vse to vključeno v ceno.
Seveda ima vsako dopustovanje tudi kakšen
minus. Tudi tu so se v hotelu in pri Relaxu
dogajale nekatere nerodnosti povezane z
začetkom turistične predsezone, saj smo bili v
hotelu po zimskem počitku prvi turisti. A dobre
volje nam niso bistveno okrnile.
Imeli smo še eno smolo, saj si je naša Silva pri
padcu poškodovala kolk. Upamo in želimo, da bi
dobro okrevala!
»Tako dobrega dopusta že dolgo nisva imela!«, mi
je zatrdil Janez Demšar, ko smo na obali hotela
Adria čakali na ladjo, ki nas je s Korčule odpeljala
nazaj v Split. Mnogi od nas smo mislili enako.
Želimo, da bi bila taka tudi naša naslednja letovanja.

Silva in Drago Pavičevič pre hotelskim zalivom

Zlata Ramovš

brez veziva, ki se imenujejo suhozidi in so
jih polni okoliški griči. Za njimi so Korčulanci
zbrali tisto malo skope zemlje, ki so jo lahko
ugrabili skalam nad morjem in na terasah
posadili oljke, ki so poleg trte eden njihovih
glavnih pridelkov. Obala je polna razjedenih
skal zanimivih oblik, kristalnih tekstur in
toplih barv, iz katerih izraščajo samotne ali
šopaste morske rastline. Zanimivo pa je, da
na obali skoraj nikjer nisem našla lupin školjk
in polžev. So morda za to krivi ježki?
Naše aktivnosti se niso ustavile le pri
pohodih. Že v Relaxovi ponudbi je bilo v
ceno aranžmaja vključeno tudi več dejavnosti
in prireditev, ki so nam obogatile letovanje.
Na popoldanskem druženju smo na »mušlijadi«
okušali školjke, pripravljene na različne načine.
Uživali smo v glasbenem večeru dalmatinskih

Stane Pintar

KJE SO NAŠI ČLANI
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Meri Bozovičar

Hinko Groboljšek

Anka Cegnar

Angelca Hafner

Milena Marguč

Francka Čemažar

Mimi Jamnik

Marinka Mesec

Rafael Kavčič

Špela Polajnar

V dobri družbi z našimi prostovoljci

Kati Šegula

Nežka Trampuš

Marinka Volčjak

