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NORO VISOKI DODATKI
Mira Kofler

Pozdravljeni, vsi obogateli upokojenci!
Poglejte, kaj se je zgodilo! Upokojenci bomo dobili 
noro visok regres. Turistične agencije bodo od sedaj 
zasute s povpraševanji po dopustih na Maldivih in 
Bahamih ter po križarjenjih in safarijih.

So imeli vladajoči zaradi visokih temperatur morda 
res trenutek slabe vesti?
Ne, žal se motite. Visoke temperature nimajo nič 
s tem. Gre le za strah pred skupinsko tožbo na 
Evropsko sodišče zaradi kršenja človekovih pravic. 
Pravico do dodatka so namreč povsem brezpravno 
odvzeli večini upokojencev. Tokrat smo ga prvič po 
sprejetju varčevalnega zakona leta 2012 dobili vsi, 
ne glede na višino pokojnin.

Naj še dodam, da naj vas pri izbiranju kraja 
načrtovanih počitnic ne zanese domoljubje.
Nikar se ne odpravite na Bled ali v Bohinj. Tam si 
namreč želijo le eminentnih, petičnih gostov.
Tako visokega regresa pa tokrat še niste dobili.
Nanj boste morali počakati vsaj do nekaj naslednjih 
volitev.
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Revščina je grenka sopotnica upokojencev.

Tretji dan slovenskega upokojenca na morju
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PRIZNANJI LOŠKIM UPOKOJENCEM
Na slovesnosti ob prazniku Občine Škofja Loka 1. julija 2017 na Loškem gradu je Marinkina knjižnica pri DU 
Škofja Loka prejela bronasti grb, posebno županovo priznanje pa je dobil Zuhdija Mušedinović, ki je stokrat 
daroval kri.
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PODELITEV BRONASTEGA GRBA MARINKINI KNJIŽNICI
DALEČ SO TISTI ČASI
Borjana Koželj

»Noben prijatelj ni tako zvest kot je knjiga.« Ernest Hemingway
Na občinski praznik je na Loškem gradu potekala slavnostna akademija s čudovitim umetniškim 
programom, na kateri so podelili tudi letošnja občinska priznanja. Občinski svet se je letos odločil, da 
bronasti grb naše občine dobi Marinkina knjižnica. V imenu knjižnice ga je sprejela Marija Draškovič,  
ustanoviteljica in dolgoletna knjižničarka, ki je poleg ostalih prostovoljk poskrbela, da je 7400 
leposlovnih in strokovnih knjig dobilo novi dom in so na razpolago bralcem.
Na vprašanje, kaj ji 
priznanje pomeni, je 
Marija povedala: »Vesela 
sem, da ljudje knjig 
ne zavržejo, ampak jih 
podarijo ter da smo 
se do sedaj povezali 
z antikvariatom na 
Mestnem trgu, Knjižnico 
Ivana Tavčarja in 
župnijsko knjižnico v 
Stari Loki. Upam, da 
bo v prihodnje še več 
takšnih knjižnic, kot je 
naša.«
Daleč so tisti začetki, 
dobrih deset let nazaj. V 
Društvu upokojencev se 
je takrat veliko dogajalo. 
Poleg izvajanja 
običajnega programa so 
nastajale nove vsebine. 
Univerza je delala s 
polno paro in vse dobre 
ideje smo z energijo, 
ki nam je takrat ni 
manjkalo, tudi uresničevali.
Tako smo uresničili tudi zamisel o društveni 
knjižnici. To ni bil projekt z jasnim ciljem in načrtom, 
ampak smo rast knjižnice le usmerjali. Marija je 
bila v svojem aktivnem delu življenja dolgo tudi 
knjižničarka in je to znanje in izkušnje z veseljem 
izkoristila. Na začetku smo se odločili, da bomo 
v knjižnici hranili predvsem gradivo, povezano z 
delom študijskih krožkov, vendar se je delovanje 
knjižnice postopamo spremenilo, saj je eden od 
ciljev postal tudi ohranjanje bralne kulture med 

starejšimi. Tako 
spletni bibliografski 
sistem COBISS 
Marinkino knjižnico 
uvršča med druge 
specialne knjižnice 
in njeni posebnosti 
sta, da so skoraj vse 
knjige podarjene, 
knjižnico pa v celoti 
vodijo in v njej 
delajo prostovoljke, 
ki si vzamejo dovolj 
časa tudi za nasvet 
in pogovor z bralci. 
Poleg brezplačne 
izposoje knjig že 
več let pripravljajo 
projekt bralne 
značke literature 
v slovenskem in 
angleškem jeziku 
ter Knjižnico pod 
krošnjami, v okviru 
katere se poleti 
v parku pred 

društvenimi prostori odvijajo zanimivi dogodki za 
vse generacije. Ob različnih priložnostih razstavijo 
knjige z določeno tematiko in tudi tako obiskovalce 
vabijo k branju.
Za pestro desetletno delo si prostovoljke Marinkine 
knjižnice resnično zaslužijo priznanje, ki pa jih tudi 
zavezuje k nadaljevanju svojega dela, čeprav brez 
Marije, ki bo od sedaj pozornost posvečala svojim 
vnukom.
Marija, hvala za številne ure, ki si jih podarila 
knjigam in njihovim bralcem.
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ŽUPANOVO PRIZNANJE
Julija Jenko

Zuhdija Mušedinović je član DU 
Škofja Loka že peto leto. Njegova 
življenjska pot se je začela 1. 
aprila 1957, ko se je rodil v družini 
Mušedinović v Cazinu v Bosni. 
Na njihovi manjši kmetiji je od 
enajstih otrok preživelo le sedem. 
V domačem kraju je končal štiri 
razrede osnovne šole. Bil je odličen 
učenec, vendar mu oče ni omogočil 
nadaljnjega šolanja, češ da so štirje 
razredi dovolj za delo na kmetiji 
in pasenje krav. Tako je nekaj časa 
ostal doma na kmetiji, kjer je delal 
ter pazil mlajše sestre in brate. 
Spominja se, da je mati nekega dne 
zgodaj zjutraj odšla na njivo, mlajši 
bratec, ki je bil še dojenček, pa je 
začel jokati. S starejšim bratom sta 
ga odnesla mami na njivo, da ga je podojila, nato pa 
sta ga prinesla nazaj domov ter ga položila v škatlo 
s slamo, polno mrčesa.
Mladi Zuhdi se je na samostojno pot podal že 
pri enajstih letih. V Struževem pri Kranju je živela 
mamina sestra z družino. Njen mož je odšel s 
trebuhom za kruhom kot takrat veliko delavcev 
nekdanje Jugoslavije, zato je teta Zuhdija vzela k 
sebi, da je pazil njene otroke. Na bližnjo kmetijo k 

Škofičevim je hodil po mleko in jim rad pomagal pri 
delu. Prve mesece ni razumel niti besede slovensko 
in si je želel oditi domov v Bosno. Kljub temu se 
je raje začel učiti slovenščine in spominja se, da 
je nove besede s palico zapisal v pesek. Vse to je 
opazila dobra gospa Škofičeva in ga je vprašala, 
ali bi hodil v šolo, s čimer se je Zuhdija z veseljem 
strinjal. Tako je gospa Škofičeva postala njegova 
skrbnica, saj mu je priskrbela oblačila in mu kupila 

Prostovoljke v Marinkini 
knjižnici s pobudnico 
ustanovitve MK Borjano 
Koželj in predsednikom DU 
Mirom Duićem. 
Stojijo z leve: Magda 
Malovrh, Mari Furlan, 
Borjana Koželj, Miro Duić in 
Brigita Lužar.
Sedita Marija Draškovič in 
Nevenka Mandić Orehek. 
Manjkajo Zlata Razpet, 
Katarina Goljat in Mira 
Mihalič.
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PROGRAM STAREJŠI ZA STAREJŠE

vse, kar je za šolo potreboval. Vpisala ga je v 
osemletko na Zlatem polju, katero je tudi dokončal. 
Po pouku je Zuhdija še vedno pomagal teti in na 
Škofičevi kmetiji. Želel je tudi nekaj zaslužiti in 
pri cementarju Kavčiču na Polici je vprašal, ali bi 
lahko delal pri njih. Delo je tam dobil in se preselil 
v barako poleg delavnice. Od takrat ni bil nikomur 
več v breme. Dopoldne je hodil v šolo, popoldne 
pa delal v delavnici in tako denar začel pošiljati 
mami v Bosno. Ko je končal osemletko, je ostal 
pri mojstru Kavčiču, kjer se je zaposlil, občasno 
pa še vedno pomagal na kmetiji pri Škofičevih. 
Potem ga je dobra gospa Škofičeva, kot mi jo je 
opisal in zraven skoraj zajokal, saj je bila res dobra 
do njega, vprašala, ali bi se morda želel izučiti za 
kakšen poklic. Priložnosti se je seveda razveselil in 
odgovoril, da bi rad postal mehanik. Gospa mu je 
za vpis v šolo preskrbela vse dokumente in takrat je 
dobil prvo zdravstveno izkaznico. V šoli se je vsa tri 
leta pridno učil in dobro delal tudi na praksi. Šolanje 
je zaključil z odličnim uspehom, zaradi česar mu ni 
bilo treba opravljati zaključnih izpitov. Kasneje bi 
službo lahko dobil na Laborah, vendar bi zaslužil 
za polovico manj, kot je dobil pri mojstru Kavčiču, 
zato je tam tudi ostal. Še vedno je denar pošiljal 
mami in želel je, da bi ga nekaj ostalo tudi njemu. 
Preostali zaslužek je pridno nalagal na banko in 

potm odšel k vojakom. Na služenje vojaškega roka 
se je prijavil sam, saj si je  želel narediti šoferski 
izpit. A žal takrat v vojski takega mesta ni bilo, zato 
je opravljal delo mehanika. V vojski se je odločil 
tudi za darovanje krvi. Po odsluženem vojaškem 
roku se je vrnil na delo k mojstru Kavčiču. Potem je 
srečal dekle s Češnjice v Selški dolini, s katero se je 
kasneje tudi poročil. Pričel je iskati službo mehanika 
in se zaposlil v Tehniku v Škofji Loki, kjer je delal na 
žerjavu. Z ženo sta sezidala hišo v Dašnici in kmalu 
dobila hčerko. Po petih letih dela v Tehniku je odšel 
v Alpetour, kjer je delal kot šofer na špediciji. Vozil je 
po celi Jugoslaviji in na mednarodnem prometu po 
Evropi. Z ženo sta se kasneje razšla in tako danes s 
partnerko živi v Frankovem naselju.
Ko se je pred petimi leti upokojil, se je pridružil 
našemu društvu. Najprej je hodil s planinci, kasneje 
pa se je raje priključil kolesarjem. Rad se druži in 
uživa v dobri družbi, ni pa mu všeč, da rekreativci 
tekmujejo in se rekreacija točkuje. Dela tudi kot 
skrbnik bloka, v katerem živi. Okolica njegovega 
doma je zelo lepo urejena. Videti je, da Zuhdija ne 
miruje in da ima rad red.
Aprila letos je bil star 60 let. Njegova darovana kri je 
bila do sedaj zelo pomembna, saj so jo uporabili za 
plazmo. Pravi, da bo kri daroval, dokler jo bo lahko. 
Naše društvo mu za priznanje čestita in želi še veliko 
zdravja.

nadaljevanje s prejšnje strani

NAGRADA DRŽAVLJAN EVROPE PROGRAMU STAREJŠI ZA STAREJŠE
Nežka Fojkar

Junija smo se razveselili sporočila iz Bruslja, da je Evropski parlament na predlog evropskih poslancev 
Iva Vajgla in dr. Igorja Šoltesa programu Starejši za starejše podelil nagrado Državljan Evrope za 
posebne dosežke za leto 2017.
V obrazložitvi so zapisali, da program Starejši za 
starejše predstavlja izjemen primer dobre prakse 
na področju prostovoljstva, ki starejšim omogoča 
bolj kakovostno in neodvisno življenje, odseva pa 
tudi pomembne evropske vrednote prostovoljstva, 
humanitarnosti, solidarnosti, povezanosti, 
vzajemnega razumevanja in sočutja.
Odbor Evropskega parlamenta za nagrade vsako 
leto v skladu s pravili nagrado Državljan Evrope 
podeli največ 50 nagrajencem in toliko jih je tudi 
letos. Nagrado lahko prejmejo državljani, skupine, 
združenja ali organizacije, ki se posebej izkažejo pri 
spodbujanju povezovanja in sodelovanja državljank 
in državljanov EU ali promovirajo evropske 
vrednote. Vsak poslanec lahko za nagrado predlaga 
enega prejemnika, skupaj pa je iz vsake države 
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Nežka Fojkar, Julija Jenko in Maruša Mohorič v 
Hiši Evropske unije v Ljubljani
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POMOČ STAREJŠIM V OBČINI ŠKOFJA LOKA

lahko največ pet kandidatov.
Poslanec Ivo Vajgl je program Starejši za starejše ob 
obisku prostovoljcev iz Slovenije v Bruslju že leta 
2015 predstavil na posebni konferenci v Evropskem 
parlamentu. Že takrat so prisotni iz različnih držav 
program sprejeli z veliko zanimanja in občudovanja.
Po podatkih ZDUS so prostovoljci v programu 
Starejši za starejše v 11 letih opravili okoli 6,5 
milijona ur prostovoljnega dela in več kot 700.000 
obiskov starejših ter pomagali skoraj 160.000 
ljudem, starejšim od 69 let.
Slovesna podelitev nagrade bo 11. oktobra 2017 
v Evropskem parlamentu v Bruslju, v Sloveniji pa 
je nagrado 30. junija 2017 v Hiši Evropske unije v 
Ljubljani sprejel predsednik ZDUS Janez Sušnik. 
Zbrane sta nagovorila tudi evropska poslanca Ivo 

Del zgodbe o uspehu smo tudi 
prostovoljci DU Škofja Loka, na kar 
smo zelo ponosni. Iskrene čestitke 

vsem prostovoljcem programa 
Starejši za starejše, ki ste s svojim 

požrtvovalnim delom vse od začetka 
prispevali k tako visokemu priznanju, 

kot je nagrada Državljan Evrope.

Vajgl in dr. Igor Šoltes, podelitve pa sta se udeležila 
tudi Lojze Peterle in Franc Bogovič. Šopek cvetja 
je prejela tudi dr. Mateja Kožuh Novak, ki je najbolj 
zaslužna, da se je program v Sloveniji sploh začel 
izvajati.

JAVNA PREDSTAVITEV MREŽE OSKRBE STAREJŠIH OBČANOV
Maruša Mohorič

Glede na statistične podatke za leto 2016 naj bi bila Škofja Loka ena od tistih občin, v katerih se v 
Sloveniji najbolje živi (Na prvem mestu so namreč Železniki, moj rojstni kraj). Manj razveseljiv je podatek, 
da naj bi bila pomoč na domu starejšim in preventivna dejavnost v zdravstvu podpovprečna glede na 
državne kazalce. To je bil tudi glavni razlog, da je župan Miha Ješe marca sklical tiskovno konferenco v 
Sokolskem domu.
Vabilo so dobili vsi, ki se 
ukvarjajo z oskrbo starejših 
občanov in medgeneracijskim 
sodelovanjem. Profesionalci 
in prostovoljci so predstavili 
svoje dejavnosti in predloge za 
izboljšanje delovanja, župan pa 
je k sodelovanju povabil nove 
prostovoljce.
Silva Košnjek, direktorica 
Centra slepih, slabovidnih 
in starejših v Stari Loki, je 
povedala, da so v centru 
praznovali 80. obletnico 
delovanja. Dom ima 220 postelj, 
večina stanovalcev pa je iz 
naše in sosednjih občin. Poskrbijo tudi za dnevno 
varstvo, na voljo pa je še prostor za začasno oskrbo 
do 30 dni. Od leta 2015 nudijo pomoč na domu, 
neposredno delo pri občanih Škofje Loke izvaja 
sedem oskrbovalk (od skupno dvanajst zaposlenih). 
V domu organizirajo brezplačne delavnice in 
izobraževanje za zunanje udeležence, ki doma 
skrbijo za starejše člane svoje družine, saj si vsak 
človek želi čim dlje bivati v domačem okolju.
Miro Duić, predsednik Društva upokojencev Škofja 

Loka, je predstavil dejavnosti našega društva z 2100 
člani in aktivnosti mnogih prostovoljcev, od dela 
v Marinkini knjižnici in galeriji Hodnik, izdajanja 
glasila Mi o sebi, delovanja dveh pevskih zborov, do 
športnikov, ki sodelujejo na tekmovanjih na vseh 
ravneh, od društvenih do državnih. Govoril je tudi 
o sodelovanju z Društvom U3, Večgeneracijskim 
centrom Zavoda O in drugimi društvi v okolici in 
širše.
Nežka Fojkar, koordinatorica programa Starejši za 
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Udeleženci tiskovne konference se predstavijo.
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starejše v DU Škofja Loka, je predstavila program, v 
katerem sodelujemo od leta 2008 in poteka v okviru 
ZDUS pod pokroviteljstvom Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Bistvo 
programa je obiskovanje starejših od 69 let, članov 
in nečlanov DU, na njihovem domu, cilj pa najti 
osamljene in pomoči potrebne vrstnike, jih povabiti 
k aktivnostim društva ali pa jim posredovati 
informacije in poiskati pomoč, če to želijo, tudi 
pri strokovnih službah. V 62 naseljih občine Škofja 
Loka je leta 2016 živelo 14 odstotkov ljudi, starejših 
od 69 let. V društvu trenutno 32 prostovoljk in 
prostovoljcev opravlja ankete in obiske, v glasilu 
Mi o sebi pa poročamo o njihovem delu in vedno 
znova vabimo nove moči, zlasti mlajše, da bi bili 
pri delu še uspešnejši. To nam zagotavljajo tudi 
izobraževanja zunanjih prostovoljcev.
Borjana Koželj, predsednica Društva U3, univerze 
za tretje življenjsko obdobje v Škofji Loki, je 
povedala, da se je v preteklem šolskem letu v 
programe izobraževanja vključilo več kot 300 

Nadaljevanje s prejšnje strani prihodnje se želijo povezati z vsemi organizacijami 
v Škofji Loki.
Polona Kandus, predstavnica Večgeneracijskega 
centra, ki ima svoje prostore v zgradbi, kjer 
domujejo DU, Društvo U3 in Zavod O, je predstavila 
načrte za sodelovanje z drugimi društvi v Škofji Loki, 
ki naj bi obsegalo različne brezplačne delavnice, 
zlasti za starejše, organizirali pa bodo tudi prvo 
pomoč za tiste, ki so od Loke malce bolj oddaljeni.
Damjan Slabe, predstavnik območnega združenja 
Rdečega križa, je povedal, da ima organizacija 5500 
članov. Aktivni so v devetih krajevnih organizacijah, 
v katerih dela okrog sto prostovoljcev. Imajo tudi 
skupine starejših za samopomoč, ki se imenujejo 
Vrtnice in imajo zanimive in poučne programe. Če 
je mogoče, organizirajo tudi letovanje starejših 
v okrevališču na Debelem rtiču. Leta 2016 so iz 
skladišča RK razdelili 22 ton živil, oblačila in obutev 
ter pohištvo, pomagali pa so tudi s finančnimi 
sredstvi. Prostovoljci člane, starejše od 75 let, 
obiskujejo na domu, vsako leto pa ob koncu leta 
pripravijo srečanje za vse člane. V Krajevni skupnosti 

ljudi, največ v jezikovne tečaje. 
Univerza v Škofji Loki je ena od 
več kot petdesetih v Sloveniji in 
deluje že trinajst let. Vsako šolsko 
leto razpiše številne krožke in 
delavnice, kjer posamezniki 
uživajo v dejavnostih, za katere v 
svojem delovnem obdobju niso 
imeli časa. Društvo vsako leto 
organizira prireditev Pozdrav 
pomladi,  v poletnem času šolo 
v naravi u in zanimive pogovore 
na mesečni prireditvi Čaj ob 

Kamnitnik enkrat na mesec organizirajo 
merjenje krvnega pritiska in holesterola, 
za kar je veliko zanimanja. Tudi tečaji prve 
pomoči so dobro obiskani, v krvodajalstvu 
pa so Ločani najboljši na Gorenjskem.
Mateja Gartner, predstavnica Karitasa, 
župnijskega okrožja Škofja Loka, Stara Loka 
in Sv. Duh, je predstavila delo prostovoljcev 
na terenu, zlasti v odročnejših krajih, kjer 
ob cerkvenih praznikih obiskujejo ljudi 
ter nudijo materialno in finančno pomoč, 
medicinsko opremo in prevoze. Pohvalila 
je dobro sodelovanje s CSS na različnih 
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mag. Miha Ješe

Na javni predstavitvi mreže oskrbe starejših 
občanov so bile prikazane številne aktivnosti 
in dejavnosti, ki so v pomoč starejšim. Ker pa 
so se še vedno porajala številna vprašanja, sem 
se dogovorila za podrobnejšo predstavitev z 
direktorico Centra slepih, slabovidnih in starejših v 
Stari Loki, gospo Silvo Košnjek, ki je v pogovoru 

podrobno predstavila dejavnosti Centra. Povod za 
razmišljanje pa je bilo tudi vprašanje prijateljice 
Jelke Mlakar, če sem se že prijavila za bivanje 
v domu starejših, saj sva obe v obdobju in 
okoliščinah, ki kličejo po preudarnem in pametnem 
razmišljanju o času, ko ne bova mogli sami 
poskrbeti zase.

petih. Sodelujejo z Loškim muzejem, OŠ Cvetko 
Golar in OŠ Škofja Loka-Mesto, Varstveno delovnim 
centrom Kranj, Večgeneracijskim centrom Zavoda O 
in drugimi ustanovami.
Miha Peternel, direktor Zavoda O, je povedal, da 
so v zavodu aktivni že več kot 20 let. Leta 2016 
so se prijavili na razpis za nadgraditev projektov, 
zato v okviru Večgeneracijskega centra sodelujejo 
z Ljudskimi univerzami v Kranju in Radovljici ter 
na Jesenicah, v Škofji Loki pa z Društvom U3. V 

področjih.
Ob koncu se je župan Miha Ješe vsem udeležen-
cem zahvalil za predstavitev njihovega dela in 
poudaril, da je cilj delovanja prizadevanje za boljšo 
kvaliteto življenja ljudi, ki potrebujejo pomoč. 
Povedal je, da si želi čim več predlogov, kako bi bili 
vsi skupaj pri delu še bolj uspešni. Omenil je tudi, 
da najuspešnejši prostovoljec leta vsako leto dobi 
priznanje. Letos je bila med dobitniki tudi Marinkina 
knjižnica.

POMOČ NA DOMU IN INSTITUCIONALNO VARSTVO 
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Center izvaja vse dejavnosti institucionalnega 
varstva, nudi tudi dnevno varstvo in začasne 
namestitve, v letu 2015 pa je svojo dejavnost 
razširil v domače okolje z izvajanjem storitev 
pomoč družini na domu. V domu je 220 postelj, 

igre, pa tudi knjižnica je dobro obiskana. 
Tistim, ki z določeno pomočjo še zmorejo živeti 
v domačem okolju,  je na voljo služba pomoči 
na domu, ki je organizirana v vseh štirih občinah. 
Trenutno 12 oskrbovalk nudi pomoč 107 občanom. 

Za več informacij o institucionalnem varstvu pokličite socialno službo centra 
v času uradnih ur  od ponedeljka do petka na telefonsko številko 04 62 07 204,

 če rabite storitev pomoč družini na domu, pokličite 
telefonsko številko  04 62 07 226.
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Silva Košnjek

povpraševanje je precejšnje (v času 
pogovora je bilo preko 300 vlog), 
čakalne dobe so različne. 
Dnevno varstvo je namenjeno 
občanom, ki potrebujejo le občasno 
vključitev v dom v dopoldanskem 
času, začasne namestitve pa so 
namenjene za določeno obdobje, 
v primeru odsotnosti svojcev med 
dopusti kot priprava na kasnejši 
prihod v dom ali kot razbremenitev 
svojcev. V letu 2016 je to namestitev 
koristilo 17 uporabnikov. 
Za stanovalce v domu zelo dobro skrbijo, saj se 
mnogi od njih pohvalijo, da jim je tam lepo in 
prijetno. Dobro je obiskan senzorični park, kjer se 
stanovalci družijo z otroki iz vrtcev, učenci osnovnih 
šol in občanov, ki radi pridejo na obisk zlasti v 
poletnih mesecih. Na voljo imajo različne delavnice, 
fizioterapijo in delovno terapijo, razna predavanja, 
verske obrede v Burnikovi dvorani, na voljo imajo 
prostore za druženje, televizijo, različne družabne 

Povpraševanja po storitvi so največkrat 
ob spremembi zdravstvenega stanja, 
ki družini predstavlja večje težave in  
pojavi se vprašanje kako poskrbeti za 
osnovne potrebe posameznika. Pomoč 
se lahko nudi pri temeljnih dnevnih 
opravilih, gospodinjskih opravilih ali 
kot pomoč pri ohranjanju socialnih 
stikov. Za osnovne informacije (kdo je 
upravičenec, katere so vrste opravil, 
kakšna je cena izvajanja, kakšni so 
postopki za vključitev) ter individualni 

pogovor o potrebah in možnostih izvajanja se 
občani lahko obrnejo na koordinatorko službe 
pomoči na domu.
Pomembna dejavnost Centra je tudi organizacija 
delavnic za občane, pri katerih imajo svojci 
možnost, da se izobrazijo za različne pomoči, 
nego in oskrbo svojih domačih. Za podrobnejšo 
predstavitev posameznih programov in dejavnosti 
Centra pa so na voljo zelo pregledne zloženke.

PROSTOVOLJNA POMOČ
V DU Škofja Loka smo se na pobudo prejšnje 
predsednice Mane Veble Grum leta 2007 pridružili 
državnemu programu Starejši za starejše, za 
višjo kakovost življenja doma. Takrat smo začeli 
z osnovnim izobraževanjem prostovoljk in 
prostovoljcev, ki ga uspešno izvajamo od leta 
2008. Projekt ima veliko podporo predsednika 
Mira Duića, vodi pa ga koordinatorka Nežka Fojkar. 
V letnem poročilu o izvajanju projekta za leto 
2016 je ugotovila, da smo v občini Škofja Loka 
opravili več kot 7000 obiskov na domu pri ljudeh, 
starejših od 69 let, ne glede na to, ali so člani DU. 
Na prvem obisku prostovoljci skupaj s starejšo 
osebo, ki jo obiščejo, izpolnijo zelo splošno anketo 
o počutju in željah anketiranca. Večina starejših je 
pripravljena sodelovati in izrazijo željo po novih 
obiskih, saj mnogi pogrešajo druženje, še posebej 
če živijo sami. Najpogostejše oblike prostovoljne 
pomoči v teh letih so torej druženje, dostava iz 

trgovine, prevozi in pomoč pri osebnih opravilih. 
V nekaterih primerih so prostovoljci posredovali 
in pomagali reševati težave posameznikov tako, 
da so se povezali s Centrom za socialno delo, ko 
so anketirancem pomagali dobiti domsko varstvo, 
denarno pomoč ali pomoč na domu. Pri Rdečem 
križu Škofja Loka so lahko dobili humanitarne 
pakete.
Na vprašanje, kaj bi si v občini želeli, mnogi omenijo 
dnevni center za osebe s spominskimi motnjami 
ter prostore za druženje in dnevne aktivnosti. Želijo 
si tudi več prostora v domu za starejše, pogrešajo 
manjše trgovine v naseljih, odveč pa ne bi bila niti 
še kakšna dodatna klopca ob sprehajalnih poteh.
Od leta 2008 je v programu sodelovalo 61 
prostovoljk in prostovoljcev našega društva, 
trenutno pa je aktivnih 33. Ker je v občini več kot 
3200 oseb starejših od 69 let, kar predstavlja skoraj 
14% prebivalcev, društvo vedno znova vabi nove 
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PROSTOVOLJSTVO JE VREDNOTA

JANJA ERŽEN, USTVARJALKA IN PROSTOVOLJKA
Besedilo in fotografija Nevenka Mandić Orehek

Janja Eržen se nam je marca letos predstavila s 
svojimi ročnimi izdelki na priložnostni razstavi 
ob zboru članov DU v OŠ Škofja Loka-Mesto. Naši 
člani običajno razstavijo izdelke v eni ali največ 

Ko je bila stara 46 let, so njeno delo prevzeli 
računalniški programi. V podjetju so ji dokupili 
manjkajoča leta in tako se je upokojila ter se takoj  
vključila v Društvo upokojencev Škofja Loka.

dveh tehnikah, Janja pa nas 
je presenetila s pestrostjo 
izdelkov, narejenih iz različnih 
materialov in v različnih 
tehnikah. Tako je razstavila 
svoja  pletena oblačila, 
kvačkane izdelke, vezenine, 
igrače, drobne okraske in 
voščilnice. V svojem prostem 
času, ki ga kot večina 
upokojencev nima veliko, 
vedno ustvarja. Sedaj je 
pravi čas za izdelavo daril, 
ki jih bodo ob koncu leta že 
tradicionalno dobili pevci 
skupine Mavrica, v kateri 
sodeluje že od prvega dne 
njenega nastanka. Vedno je 
rada pela in zato je že dolgo 
članica zbora pri kapucinih v cerkvi svete Ane.
Za pogovor sva se dogovorili, ko sva se julija letos 
srečali na otvoritvi dveh slikarskih in fotografske 
razstave v Sokolskem domu, v okviru katere je 
fotografije razstavila naša članica Mira Kofler.
Janja je doma iz Martinove hiše in je tako pristna 
Ločanka. Rodila se je na predzadnji dan leta 1946. 
Po osnovni šoli je šolanje nadaljevala v Ljubljani 
in se zaposlila kot tehnična risarka v projektivnem 
biroju LTH. Spominja se smučanja in sankanja na 
različnih sindikalnih tekmovanjih, še posebej pa 
smučanja v smučarskem klubu Transturist. V tem 
klubu je smučal tudi naš novi častni občan Miloš 
Mlejnik, s katerim se še danes z veseljem srečata.

Poleg petja pri Mavrici 
Janja vodi četrtkovo 
plavalno skupino v 
bazenu Stara Loka. Gre za 
edino skupino, ki redno 
telovadi v vodi, in Janja 
tudi vodi vadbo.
Najin pogovor je potekal 
na tržni dan julija, ko je s 
Sonjo Dolinar in Marjeto 
Štrekelj urejala naš vrtiček 
pred DU. Mimoidoči, 
med katerimi je bilo 
veliko naših članov, so se 
ustavljali in pohvalili naše 
prizadevne vrtnarice.
Janjino prevozno 
sredstvo je kolo, a kadar 
gre na obisk k družini sina 

Klemna v Srednjo Belo, mora na avtobus. Vnuka, 
9-letni Nejc in 6-letna Brina, sta ji v veliko veselje.
Doma skrbi za vrt in za različne živali. Najglasnejši 
je klepetavi papagaj sivi žako Jaka. Otroci iz vrtca 
se vedno ustavijo pred hišo in prisluhnejo njegovi 
govorici. Ima še pasjo posvojenko Piko in muca 
Maca, že 6 let pa skrbi tudi za zavrženega mačka, ki 
se zadržuje pri centrali.
Zanjo letni dopust pomeni skrb za živali in delo 
na svojem vrtu ter na vrtu v Srednji Beli, kadar je 
sinova družina na morju. V prostem času se ukvarja 
z ročnimi deli. Ali je sploh čudno, da nima prostega 
časa?

Nadaljevanje s prejšnje strani

prostovoljke in prostovoljce, da bi se nam pridružili, 
saj bi bili pri delu tako še bolj uspešni.
Kot zanimivost in spodbudo za delo naj navedem 
še nekaj podatkov, ki so bili objavljeni ob proglasitvi 
programa Starejši za starejše za Državljana 
Evrope 2016. V programu sodeluje več kot 300 
DU s 3.500 prostovoljci, ki so leta 2016 pomagali 

več kot 19.000 ljudem. Pri tem so opravili preko 
750.000 prostovoljnih ur, kar bi bilo vredno 4,7 
mio €, če bi to delo finančno ovrednotili. Delo 
naših prostovoljcev je bilo po okvirnem izračunu 
koordinatorke Nežke Fojkar vredno 60.468 €.
Na zadnjem sestanku prostovoljcev v društvu se 
nam je za naše delo zahvalil tudi naš predsednik 
Miro Duić in se priporočil za sodelovanje.
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NAŠ NOVI ČLAN MIRO PINTERIČ
Ela Dolinar

Z Mirom Pinteričem sva se srečala v prostorih 
našega DU. Pogovor je bil resnično prijeten in 
bila sem presenečena nad odprtostjo mojega 
sogovornika, saj sva se takrat šele spoznala. Zgodbe 
so namreč kar vrele iz njega.
Miro je v Škofjo Loko prišel leta 1961 in od tu 

MED NAS PRIHAJAJO NOVI ČLANI

Trenutno bere knjigo Ne bom umrl v Šleziji in 
med branjem se velikokrat spomni, kaj sta mu o 
življenju v taborišču pripovedovala oče in mati. 
Vsako jutro se odpravi v mesto po časopis, a se noče 
nanj naročiti, saj se rad sprehodi ter sreča znance 
in tako ohranja stike. Ko sem mu predstavila naše 

odšel k vojakom v Bilećo. 
»Gore kamen, dole nebo, 
oj Bilećo, bog te j…« so 
bili znameniti verzi vseh 
generacij, ki so preživele 
služenje vojaškega roka v 
tem mestu na jugovzhodu 
Bosne in Hercegovine, na suhi 
zemlji brez trave, med nizkim 
grmičevjem in borovci, ob 
zvokih košave, v zelo mrzlih 
zimah in kot piko na i na 
približno 40-kilometrskem 
pohodu v polni bojni opremi 
od Bileće do Avtovca. A 
tudi to je minilo in Miro se 
je vrnil v Puštal. Stanoval je 
pri Loparetu, v gradu pa so 
gledali televizijo. Takrat je 
spoznal svojo bodočo ženo in danes po skupni poti 
hodita že 47 let. Rodil se je med 2. svetovno vojno 
v taborišču Chemnitz v nekdanji DDR. Pred tem 
je njegova družina živela na Bizeljskem, od koder 
so bili izgnani v Nemčijo. Njegova ožja družina je 
taborišče preživela, 21 sorodnikov pa je umrlo. Po 
koncu vojne je njihova pot domov trajala 3 mesece. 
Kot deček je bil ministrant in ker je bil bister, so 
upali, da bo postal duhovnik, a njegovo življenje 
je ubralo drugo pot. Njegov oče je bil pritrkovalec, 
on pa je raje tolkel po bobnih. V internatu je igral 
ansambel Metronom, s katerim so pripravljali plese. 
Bil je tudi igralec in je v Prešernovem gledališču 
nastopil v dveh predstavah. Poleg tega je igral 
rokomet in po koncu aktivnega igranja postal 
predsednik rokometnega kluba Škofja Loka. 
Pomagal je tudi pri ustanavljanju radia Žiri.
Miro dneve v pokoju preživlja aktivno, kar ni 
presenetljivo, saj se je upokojil šele po 58 letih, 4 
mesecih in 9 dneh dela. Hodi v hribe, veliko bere, 
predvsem kriminalke, ter rešuje križanke in sudoku. 

številne študijske krožke, 
je dejal, da bi ga zanimala 
angleščina.
Pripovedoval mi je tudi 
o enem od dogodkov 
iz svojega življenja, ki 
se mu je globoko vtisnil 
v spomin. V času, ko 
so Iranci z oblasti vrgli 
šaha Mohameda Rezo 
Pahlavija, je bil službeno 
v Iranu. Bilo je napeto 
in tri tedne je bil skupaj 
s 47 Jugoslovani ujet v 
Teheranu. Zatekli so se 
na rusko ambasado in 
trgovskemu atašeju so 
dali spisek svojih imen, 
odpravnik poslov pa je 

odločil, kdo se lahko vrne domov. Takrat je v Iranu 
in Iraku delalo veliko podjetij iz Jugoslavije in 
dovoljenje za odhod so dobili samo tisti, ki v Iranu 
niso bili zaposleni. Z avtobusom so se odpravili do 
Kaspijskega jezera ter pot nadaljevali preko Bakuja 
v Odeso in od tam v Rim. Težave so imeli tudi na 
iransko-iraški meji. Miro ima na Iran lepe spomine, 
kljub temu da se je moral vsak dan javljati, na skrivaj 
menjati dolarje in biti pazljiv pri izbiri besed in 
obnašanju.
Vso delovno dobo je preživel v Šeširju. Bil je njihov 
štipendist in razen dveh let, ko je delal na občini, 
je Šeširju ostal zvest do odhoda v pokoj. Pravi, da 
je zanj stečaj Šeširja nekaj resnično zelo bolečega, 
saj se je za podjetje boril in se za nekaj časa celo 
odpovedal plači. Prepričan je, da bi mu z malce 
pomoči podjetje uspelo rešiti. Povedal je tudi, da ga 
politika ni nikoli zanimala, čeprav so ga vanjo vabili.
Njegova največja želja je, da bi na svetu zavladal  
mir in da bi mu zdravje še dolgo dobro služilo.
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PRIJETNO DRUŽENJE S KNJIGO

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE 2016/2017
Marija Draškovič

Letošnja prireditev ob zaključku bralne značke, 
že sedma po vrsti, je potekala v prostorih naše 
knjižnice. Udeležili so se je župan Škofje Loke 
Miha Ješe, predsednik našega društva Miro 
Duić in bralci naše knjižnice, ki so prejeli svoja 
priznanja o doseženi bralni znački.
Za uvod nam je skupina Loške orglice zaigrala 
dve skladbi, nato pa nas je pozdravil župan 
naše občine in povedal nekaj besed o branju in 
naši knjižnici. Nagovoril nas je tudi predsednik 
društva Miro Duić in izrazil zadovoljstvo, da 
knjižnica živi ter da starejši knjige berejo in se o 

domu v Zgornji Lipnici blizu Radovljice obiskali 
pisateljico Polono Škrinjar. Med pogovorom je 
omenila, da je nekatere zgodbe napisala zelo 
hitro, saj jo je zelo pretresla usoda junakov. Tako 
kot drugi gostje nam je podelila  priznanja za 
prebrane knjige in bila zelo vesela, da smo brali 
njene zgodbe.
Za zadnjo bralno značko smo brali dela Antona 

Nastop Loških orglic

Nagovor župana mag. Mihe Ješeta

Marija Debeljak prejema priznanje in beležko iz rok 
Marije Draškovič in Minke Likar.

njih pogovarjajo.
V nadaljevanju sem besedo prevzela avtorica 
članka in na kratko povzela dogajanje na preteklih 
prireditvah ob zaključkih bralnih značk. Prvo leto 
nas je obiskal pisatelj Ivan Sivec in nam predstavil 
svoja novejša dela, trilogijo Saga o Karantaniji in 
dva romana iz prve svetovne vojne. Pogovarjali 
smo se o tem, kako težko je včasih dobiti prave 
zgodovinske vire in kako nastajajo njegove knjige. 
Na drugi prireditvi nas je obiskal pisatelj Tone 
Partljič, eden od ustanoviteljev bralne značke za 
osnovnošolce. Pohvalil nas je, da smo del tega 
gibanja postali tudi mi in se nam prikupil s svojo 
zgovornostjo, saj je pripovedoval zgodbe iz svojega 
življenja, katere je uporabil tudi v svojih delih. Tretje 
leto nas je obiskala Karolina Kolmanič, pisateljica iz 
Prekmurja. Tudi ona je vodila tekmovanja za bralno 
značko, vendar v osnovnih šolah. V njenih romanih 
in povestih nastopajo predvsem prekmurski junaki.
Četrto leto smo brali knjige, ki se dogajajo na 
gradovih. Ugotovili smo, da imamo v Sloveniji 
veliko gradov, zato smo brali knjigo Ivana Stoparja 
Gradovi. O tej temi smo se na podelitvi pogovarjali 
z Dušico Kunaver, ki nam je predstavila življenje na 
gradovih in poudarila, da so bili graščaki povezani 
z vaščani. Pri tem se je ozrla tudi na našo narodno 
dediščino. Naslednje leto smo brali romane 
Bogdana Novaka, enega najbolj branih pisateljev 
v slovenskih knjižnicah. Posebej smo se posvetili 
njegovi zadnji knjigi Trte umirajo stoje. Na povabilo 
podžupana občine Hajdina smo si ogledali Ptuj, 
kjer nas je podžupan sam popeljal po prizoriščih 
romana, tistega dne zvečer pa smo v prelepih 
prostorih dominikanskega samostana na Ptuju 
poslušali pogovor o nastanku knjige in pisanju 
pisatelja Bogdana Novaka. Lani smo na njenem 
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je prebrala zaključek novele in povedala, da je zelo 
nerodno, če se ljudje v noveli prepoznajo in se 
pritožijo, kar se je zgodilo tudi njej.
Sledil je glasbeni premor s skladbo, ki so jo zaigrale 
Loške orglice, in nato podelitev priznanj. Ker smo 
tekmovalcem priporočili, naj si zapisujejo, katere 
knjige so prebrali in kaj jim je bilo v teh knjigah 
všeč, so bralci poleg priznanj dobili še beležko. 
Po pogostitvi, ki so jo pripravile prizadevne 
prostovoljke, je župan povedal še nekaj besed in 
nas povabil, da drugo leto to prireditev pripravimo 
v Sokolskem domu.

MARINKINA KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI
Besedilo Zlata Razpet, fotografije Nevenka Mandić Orehek

Tudi letos smo poleti pripravili aktivnosti za 
odrasle in otroke v okviru Marinkine knjižnice pod 
krošnjami. Povezali smo se z Zavodom O in njihovim 
Večgeneracijskim centrom, ki ga vodi Polona 
Kandus. V centru so nas podprli finančno in nam tudi 
odstopili prostore za izvedbo delavnic. Poloni Kandus 
in Mihu Peternelu se iskreno zahvaljujemo za njihovo 
pomoč, saj brez nje ne bi mogli izvesti pestrega 
in kvalitetnega programa, opisanega v spodnjih 
vrsticah.
6. in 21. junija 2017 nas je že tretjič obiskala Pika 
Rajnar in nas popeljala v svet tapkanja. Njene 
delavnice obišče vsako leto več članov. Ko sem jo 
vprašala, zakaj se tako z veseljem odzove našemu 
vabilu na tapkalsko druženje, je povedala, da jo pri 
nas vedno toplo in prijazno sprejmemo in da smo 
pripravljeni stvari premakniti. Pravi, da je prav lažje 
premikanje tisto, kar jo privlači in zaradi česar tako 
rada tapka. S tapkanjem lahko stvari premaknemo 
veliko bolj prijazno in gladko ter brez zahtevanja 
močne volje in upiranja skušnjavam. Dodala je še, da 
to ljudje težko verjamejo, dokler ne preizkusijo sami, 
in da v Škofji Loki dobro vemo, da gre v skupini lažje, 
zato se z našimi člani srečuje vedno znova. 
V petek, 30. junija nas je horarni astrolog Tadej 
Šink seznanil s svojim delom, pojasnil svoj naziv 
in predstavil osnove astrologije. Glede na polno 
knjižnico obiskovalcev lahko rečemo, da astrologija 
zanima tudi nas starejše. (fotografija v napovedniku)
Tudi letos smo se odzvali vabilu Občine Škofja Loka 
in pripravili eno od prireditev v Bralnici Sokolskega 
doma. Tako smo v torek, 4. julija 2017, na recitalu 
profesorice Majde Mencinger spoznali njene 4 knjige 
z naslovi Bosa, Tujost, Samogovori in Če ti rečem, 
katere je napisala in izdala šele po upokojitvi. Dr. 
Zdravko Kaltenekar je zapisal, da so njeni sestavki 
nekaj posebnega, saj so polni lepote in bolečine, 

ter osebne in obče človeške prizadetosti. Ob 
poslušanju recitala so spomini na te težke čase 
privreli na dan in orosilo se je marsikatero oko. 
Ker je Majda članica Društva upokojenih 
prosvetnih delavcev Slovenije (DUPD), je Eta 
Chvatal, predsednica gorenjske sekcije, o njenem 
recitalu obvestila člane DUPD po celi Sloveniji 
in organizatorji so bili nemalo presenečeni, ko 
se je vrt Sokolskega doma napolnil do zadnjega 
kotička. Obiskovalci so z zahvalnimi besedami, 
šopki in petjem popestrili ter obogatili dogajanje 

Recital na vrtu Sokolskega doma

Tapkanje s Piko Rajnar

Ingoliča, ki je pisal povesti, romane, zgodovinske 
romane, otroške povesti in tudi dela drugih žanrov. 
Njegov opus je zelo obsežen, tako da smo imeli na 
voljo velik izbor knjig. Pisatelj je že od mladosti pisal 
dnevnik, kamor si je zapisoval pomembne dogodke, 
katere je kasneje opisal v svojih delih.
Program je popestrila loška pisateljica Minka Marija 
Likar, ki je pripovedovala, kako piše in kdaj se 
najlaže usede k računalniku. Pripoved je popestrila 
s primerom. Najprej je prebrala odlomek iz novele 
z lahkotno tematiko. Nato smo se o vsebini novele 
pogovorili in ugotovili, da je prijetna. Minka nam 
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SPREHOD PO NAŠIH SPOMLADANSKIH IN POLETNIH RAZSTAVAH
Zlata Ramovš

Med letošnjimi zelo vročimi poletnimi dnevi smo 
se v prostorih našega društva prijetno hladili tudi 
z ogledovanjem fotografij na dveh fotografskih 
razstavah, povezanih s hladnimi zimskimi dnevi.
Prvi posnetki so bili del šeste tradicionalne 
fotografske razstave Moj pogled na temo Tudi 
zima je lepa. Fotografije zime je razstavilo enajst 
razstavljavcev, ki so se javili na fotografski razpis 
našega društva. Razstavo smo odprli sredi aprila, 
fotografije pa smo za prijetnejši, hladnejši občutek 
pustili na ogled do konca junija.
Hkrati smo odprli še dve spremljevalni razstavi. 
Razstava fotografij zimskih športov športne sekcije 
DU, ki prikazuje zimske uspehe naših športnikov, 
nas bo hladila še dlje, vse do sredine septembra. 
Na drugi spremljevalni razstavi je svoje izdelke 

Nadaljevanje s prejšnje strani
nega ustvarjanja z glino, na katere smo povabili 
učence s Trate, ki se udeležujejo programa Dobimo 
se ob pol desetih Društva prijateljev mladine Škofja 
Loka. Pridružili so se nam tudi trije varovanci Varstveno 
delovnega centra s svojim mentorjem.
Otroci so ob pomoči mentorice izdelali veliko lepih 
izdelkov, ki so jih na koncu tudi žgali v peči v Varstveno 
delavnem centru. Po delavnici mi je Katarina povedala, 
da se je delavnice malce bala, ker zna biti delo z 
otroki naporno, vendar je uživala v vsakem trenutku. 
Otrokom in meni se je zahvalila za to izkušnjo. 
Mari Furlan je avgusta  v okviru počitniškega 
programa Dobimo se ob pol desetih z loškimi učenci 
ustvarjala z glino.
Ddr. Mira Delavec Touhami pa je konec avgusta 
odstirala tančico ene najlepših najbolj skrivnostnih 
in najmanj poznanih resničnih ljubezenskih zgodb, 
zgodbo Josepine Turnograjske.

in tako resnično poskrbeli, da je prireditev 
uspela.
7. in 17. julija 2017 je Katarina Goljat v 
prostorih Zavoda O pripravila delavnici kreativ-

Ustvarjamo z glino v prostorih Rdeče ostrige
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Športna sekcija v galeriji Hodnik razstavlja 

fotografije zimskih športov.

Lenka Bajželj in Ivan Hafner na otvoritvi 
razstave sredi aprila

Nadja Strajnar Zadnik Jelka Dolinar
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GLASBA

MEPZ VRELEC SPOMLADI 2017
Martin Bizjak

Poleg prirejanja koncertov za ljubitelje zborovskega 
petja in gostovanj na koncertih drugih zborov, člani 
Vrelca radi popestrimo življenje tudi tistim, ki jih tok 
družbenega življenja pusti bolj ali manj ob strani 
in se morda počutijo nekoliko pozabljene. Takšnim 
smo 19. aprila letos posvetili koncert v Domu 
starejših občanov Preddvor, kjer živi tudi Ločanka 
po duši in srcu, pesnica Neža Maurer. Predvsem njej 
je bila namenjena pesem Loka in grad na njene 
stihe, ki jih je uglasbil Radovan Gobec, za zbor pa 
priredil Lojze Krajnčan. Pesmi Kje so tiste stezice, 
Moj vrtnar in Mlinar pa so morda privabile solzo 
v spomin na minula leta. Naš moški zbor je zapel 
nekaj pesmi, ob katerih se je nekaterim morda 
utrnil spomin na čase fantovskega petja na vasi. 

Vsem razstavljavcem in prostovoljcem, ki 
ste razstave pripravili, se za prispevek lepo 
zahvaljujemo, ostale ljubitelje lepih umetnosti pa 
še naprej vabimo, da si ogledajo našo galerijo in 
razstave izven naših prostorov.

Jaka Notar med pogovorom z 
Nežo Maurer 
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pokazalo sedem udeleženk delavnice izdelave 
okraskov iz marcipana, ki jo je vodila Lenka Bajželj. 
Lenka se vedno z veseljem odzove pobudam za 

mesec dni razstavljala v Centru slepih, slabovidnih 
in starejših v Stari Loki, nato pa še julija in avgusta 
v Mali galeriji Občine Škofja Loka. Njeno razstavo 
smo odprli skupaj s še dvema razstavama loških 
likovnih ustvarjalk z naslovoma Katre in Pridne roke.
Po zimskih fotografijah v naši galeriji še do 
sredine septembra svoje fotografije razstavlja šest 
udeleženk fotokrožka Univerze za tretje življenjsko 
obdobje Škofja Loka, ki so posnetke naredile pod 
mentorstvom Saša Kočevarja. Fotografije, ki jih je 
za razstavo izbral mentor, so udeleženke posnele 
med obiskovanjem krožka kot del domače naloge, 
med delovnimi terenskimi fotografiranji ali na 
zaključnem izletu okoli Bohinjskega jezera.
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delavnice, saj si naše ustvarjalke želijo pridobivati 
nova znanja ter hkrati ustvarjati uporabne in tudi 
okusne umetnine.
Ob odprtju vseh treh razstav sta za kulturni 
program poskrbeli prostovoljki Jelka Dolinar in 
Nadja Strajnar Zadnik, ki sta nam v skladu s temo 
razstave prebrali nekaj lepih pesmi z zimsko 
tematiko.
Naši članici Miri Kofler, ki se nam je pozimi v galeriji 
Hodnik predstavila z lepo fotografsko razstavo 
Gledam svet, življenje vidim, smo organizirali 
še dve razstavi. Najprej je svoje utrinke iz narave 

Brigita Lužar, Jasna Dolenc, Mira in Bojan Kofler so 
postavili fotografsko razstavo Mire Kofler v CSS.

Prostovoljke pripravljajo razstavo udeleženk 
foto krožka.
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REVIJA PEVSKIH ZBOROV GORENJSKI UPOKOJENCI POJO
Besedilo in fotografije Martin Bizjak

V deževnem sobotnem popoldnevu 20. maja 
2017 se je v OŠ Ivana Groharja v Škofji Loki 
zbrala pisana množica pevcev. Celo parkirišča 
na Podnu okrog športne hale so bila polna 
avtomobilov in avtobusov. Loški upokojenci smo 
tokrat gostili upokojenske pevske zbore s cele 
Gorenjske. DU Škofja Loka je namreč prevzelo 
organizacijo letošnjega srečanja z naslovom 
Gorenjski upokojenci pojo. Zbori so nastopili v 
večnamenskem prostoru osnovne šole, v ostalih 
prostorih pa se pripravljali na nastop.
Revije se je poleg našega zbora udeležilo še 
12 mešanih, ženskih in moških pevskih zborov 
iz Kamnika, Preddvora, Kranja, Domžal, Tržiča, 
Trzina, Radovljice, Lesc, Komende, Šenčurja 
in Železnikov. Poslušalci so uživali v lepoti 
ubranega petja ter bogati in pisani zborovski 
kostumografiji.
Na revijo smo povabili predsednika PZDU 
Gorenjske Zdravka Malnarja, podpredsednika 
PZDU Gorenjske in predsednika Komisije za 
kulturo in tehnično kulturo PZDU Janeza Šutarja, 

Lepa kostumografija ŽePZ Josipine Turnograjske

delegata Komisije za kulturo pri ZDUS in predsednika 
PZDU Posavje Jožeta Žnidaršiča ter predsednika DU 
Škofja Loka Mira Duića in župana Škofje Loke mag. 
Miho Ješeta, ki je v začetku srečanja pozdravil vse 
prisotne, nekaj besed pa sta jim namenila tudi g. 
Malnar in g. Žnidaršič.
Vsak zbor je predstavil dve skladbi. Njihovo izvedbo 
je ocenjevala strokovna komisija, ki so jo sestavljali 

S komemoracije v Rovtu
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nadaljevanje s prejšnje strani

Tudi ženski zbor je izvedel skladbo, polno 
domačega sonca in lepote. Program je 
povezoval naš pevec in nekdanji član 
ansambla Suha špaga Andrej Derlink.
Naš zbor vsako leto nastopi na Območnem 
srečanju odraslih PZ v Sokolskem domu, 
ki je letos potekalo 7. maja. Nastopili smo 
v ugledni družbi 14 vokalnih skupin, ki so 
jo sestavljali Mladinski MePZ Gimnazije 
Škofja Loka, MePZ Lubnik, ŽePZ Grudnove 
Šmikle, Vokalna skupina Cantabile, MePZ 
Crescendo in seveda drugi, ki jih ne kaže 
spregledati.
Dva tedna po območnem srečanju že tradicionalno 
sledi srečanje PZ upokojencev Gorenjske, ki je bilo 
letos 20. maja v Osnovni šoli Ivana Groharja. Več 
o tem dogodku si lahko preberete v posebnem 
članku v tej številki glasila. Pevci smo tistega dne 
že dopoldne nastopili na komemoraciji za padlimi 
garibaldinci v Rovtu in na Svetem Lenartu nad Lušo. 
MoPZ Vrelca je zapel dve partizanski žalostinki 
pri spomeniku na vojaški cesti nad Rovtom, 
nato pa še v vasi Sveti Lenart. Vreme nam je bilo 
večinoma naklonjeno, po koncu slovesnosti pa so 
začele padati prve kaplje dežja, ki je spremljal tudi 

popoldansko srečanje v dvorani OŠ Ivana Groharja.
Starejše smo razveselili tudi s koncertom v domu 
starejših Zbiljski gaj v Medvodah, kjer je 25. maja 
2017 več stanovalcev praznovalo rojstni dan. 
Nastopili smo v mešani sestavi kot ženski in kot 
moški PZ.
Do poletnega predaha smo se udeležili še Tabora 
slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. 
Na končni izlet smo se letos odpravili na Ponikvo, 
kraj škofa Antona Martina Slomška, in obiskali hišo 
bratov Ipavec v Šentjurju.



Mi o sebi - september 2017 17

MePZ Peter Lipar, s katerim imamo tesne stike.

Strokovna 
žirija: 

prof. Damijana 
Božič Močnik, 

Tanja Ahačič 
in prof. Viktor 

Zadnik 
selektorica prof. Damijana Božič Močnik, drugače 
tudi ravnateljica OŠ Davorina Jenka iz Cerkelj na 
Gorenjskem, ter Tanja Ahačič iz DU Tržič in prof. 
Viktor Zadnik iz DU Škofja Loka kot člana.
Pevci so večinoma izvajali ljudske in umetne pesmi 
slovenskega kulturnega področja, slišali pa smo 
tudi makedonsko ljudsko Bolen mi leži in rusko 
ljudsko Dvanajst razbojnikov. Tudi nekatere skladbe 
slovenske zabavne glasbe, kot na primer Srečen 
dan Tomaža Domiclja in Tečejo, tečejo nitke V. in 
M. Ahačič, so se med zborovskimi pevci že toliko 

prijele, da jih nekateri pevski zbori v ustreznem 
aranžmaju radi vključijo v svoj repertoar.  
Po nastopu sta Janez Šutar in tajnica PZDU Nežka 
Zupan vsakemu zboru izročila pisno priznanje 
PZDU Gorenjske, zborovodkinjam in zborovodjem 
pa še šopek cvetja.
MePZ Vrelec, ki ga vodi Nada Krajnčan, je kot 
zbor DU Škofja Loka izvedel tudi pesem Loka in 
grad na besedilo Neže Maurer v priredbi Lojzeta 
Krajnčana, ki bi morda lahko postala himna našega 
mesta. Naša zborovodkinja Nada je bila na reviji 
zelo zaposlena, saj vodi tudi MePZ Peter Lipar 
iz Kranja, tokrat pa je vodila še združeni PZ vseh 
nastopajočih, ki je za zaključek zapel koroško 
ljudsko Rož, Podjuna, Zila.
Tudi naš tenorist Tone Maršič na srečanju ni imel 
časa za predah, saj je nastopil kar v treh zborih in 
tako veliko doprinesel k uspehu letošnjega srečanja 
PZ upokojencev Gorenjske.

MePZ Vrelec

Združeni pevski zbori vseh nastopajočih
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PEVSKA SKUPINA MAVRICA
Rudi Zadnik

Pevska skupina Mavrica je po novem letu pričela z 
novim dirigentom prof. Viktorjem Zadnikom vaditi 
program 20 novih pesmi. 
Z novim dirigentom smo se letos prvič predstavili 
na zboru Društva upokojencev Škofja Loka 17. 
marca 2017 v Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto. 
Na zboru se je s svojimi  ročnimi deli predstavila 
tudi naša članica Janja Eržen. Nato smo 21. marca 
2017 nastopili na prireditvi Pozdrav pomladi v 
Sokolskem domu, ki so jo skupaj pripravili Društvo 
upokojencev Škofja Loka, Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Škofja Loka in Občina Škofja 
Loka.
Omenim naj še zelo uspešno predstavitev naše 
članice Marjete Pivk s svojimi izdelki na klekljarski 
razstavi 7. februarja 2017 v prostorih DU.

23. marca 2017 smo odšli na izlet na Križno goro. 
Nekateri smo se odpravili peš, drugi z avtomobili, 
najpomembnejše pa je bilo, da smo se izleta 
udeležili vsi člani skupine. V veselem vzdušju smo 
prepevali in praznovali rojstne dneve naših članov 
Sonje, Brede in Francija ter se zadovoljni večinoma 
zopet peš odpravili nazaj v dolino.
Mesec dni kasneje smo pomagali pri organizaciji 
revije pevskih zborov DU Gorenjske, ki je potekala 
20. maja 2017 v Škofji Loki.
Člani smo tako kot vsako leto, tudi letos 15. junija 
odšli na celodnevni izlet na Dolenjsko. Najprej smo 
se z avtobusom odpeljali do hotela Polževo, nato pa 
smo se peš odpravili po Jurčičevi poti do Muljave. 
Na poti smo seveda veliko prepevali in si ogledovali 
kraje, ki jih je obiskoval naš znani pisatelj. Člane, ki 
se našega izleta niso mogli udeležiti, smo poklicali 
po telefonu in jim s petjem pokazali, da nanje nismo 
pozabili.
Na Jurčičevi domačiji smo si ogledali muzej in 
se z avtobusom odpeljali na zasluženo kosilo. 

Polni energije smo si ogledali izvir reke Krke ter 
se nato preko Dobrega polja, Vidma in Predstrug 
odpeljali na Rašico, kjer smo si ogledali obnovljeno 
Trubarjevo domačijo z muzejem. Seveda tudi tam 
ni šlo brez petja. Nazadnje smo se ustavili še na 
gradu Turjak, ki pa je bil žal zaprt za ogled. Imeli 
smo srečo, da smo ob našem petju v gradu spoznali 
bivšega vodnika, ki nam je razkazal del gradu in 
povedal več o njegovi zgodovini. Marija Strah nam 
je na vsakem delu izleta povedala nekaj zanimivosti 
o krajih, ki smo jih obiskali. Utrujeni, vendar 
zadovoljni, smo se zvečer vrnili v Škofjo Loko.
Julija smo imeli še nastop za Društvo invalidov  
Škofja Loka, kjer smo zapeli šest pesmi, nato pa smo 
se za čez poletje poslovili od pevskih vaj, ki se bodo 
zopet pričele ob koncu  septembra.

Mavrica na Križni gori

Nastop na letnem zboru DU

Na srečanju Zveze društev invalidov Škofja Loka
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Ni pomembno, da se mi danes nič ne da; važno je, 
da se mi nič ne vzame!

Čista vest je ponavadi znak slabega spomina.
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DRUŠTVO U3 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Borjana Koželj

Teden vseživljenjskega učenja že vrsto let usklajujejo v 
Andragoškem centru Slovenije in naša univerza se v to kampanjo  
vključuje že od naših začetkov. Prvič smo se Škofjeločanom 
predstavili leta 2005 na stojnici na Placu. Za ta dogodek vsako leto 
pripravimo poseben program, ki ga pogosto še razširimo. Tako 
smo bili letos  eden od 1795 izvajalcev. Pripravili smo tudi nekaj 
posebnih dogodkov, o katerih si lahko preberete v nadaljevanju.

DUŠICA KUNAVER – ISKRIVA, OPTIMISTIČNA IN POLNA ENERGIJE
Jasna Kejžar Hartman

16. maja 2017 smo v Marinkini knjižnici pili čaj 
z Dušico Kunaver. Naše gostje ni treba posebej 
predstavljati, kljub temu pa si njeno ustvarjalno in 
predano delo vsakič znova zasluži pozornost. 
Dušica, nekdaj profesorica angleščine in ruščine, 
danes piše, predava in zbira ljudsko dediščino. 
Kot avtorica ali soavtorica je izdala  okrog 100 
knjig na temo slovenskega ljudskega izročila, 
anglistike, pedagogike in alpinizma, člankov v 
različnih časopisih in revijah pa verjetno niti sama 
ne šteje več. Poleg pisanja veliko predava v šolah 
in številnih drugih ustanovah, kjer slušateljem vseh 
starosti predaja svoje bogato znanje o slovenskem 
ljudskem izročilu, tehnikah učenja ter angleščini in 
jezikoslovju nasploh.
Tako je spomladi gostovala tudi v prostorih Društva 
U3 Škofja Loka, kjer je udeležencem predstavila 
predavanje z naslovom Pristop do temeljev 
evropskih jezikov ob eni preglednici v dveh šolskih 
urah. Na vzorcu angleščine je pojasnila pogled na 
jezik s ptičje perspektive, kot temu pravi. Gre za 
celosten pristop, ki bistveno poenostavlja učenje 
angleščine, saj sledi naravni poti učenja in k tujemu 
jeziku pristopa iz slovenščine. Jezik obravnava 
kot preprost mehanizem, ki ima sedem t. i. koles in 
deluje v skladu s preprosto, naravno, matematično 
logiko. Dušica je pri predavanju uporabljala svoje 
učno gradivo, napisano po inovativni metodi 

mavrične bližnjice, ki jo razvija že skoraj štirideset 
let in dopolnjuje klasično šolsko poučevanje. 
Gradivo je bilo po predavanju mogoče tudi dobiti, 
pri čemer so bili udeleženci zelo radodarni s 
prostovoljnimi prispevki. 
Naša iskriva sogovornica nam je v sproščenem 
vzdušju, med predavanjem smo namreč tudi zapeli, 
pokazala, da tuji jezik, predvsem angleščina, ni nič 
groznega in da učenje sploh ni tako zapleteno, 
kot ga ljudje včasih vidimo. Če to res drži, se lahko 
prepričate tudi sami, saj prav sedaj, ko berete ta 
članek, vpisujemo slušatelje v jezikovne tečaje za 
tekoče šolsko leto.

RADI PIŠEMO Z ROKO

V tednu vsežvljenjskega učenja smo posebno 
pozornost posvetili akciji Radi pišemo z roko, katere 
pobudnik je podjetje Grafologika. Akcija poudarja 
pomen te spretnosti, saj pri pisanju z roko možgani 
delujejo bolje kot pri tipkanju na računalnik. V 
okviru te akcije nam je Marija Demšar v ponedeljek, 
22. junija 2017, predstavila grafologijo na kratkem 
predavanju z naslovom Moja pisava – odraz mojega 
značaja. Povedala je, da je pisanje z roko zelo 
pomembna aktivnost, saj spodbuja fino motoriko 
in vpliva na delovanje možganov, zaradi česar bolje 

Društvo U3
Univerza za tretje življenjsko obdobje
http://3univerza-loka.splet.arnes.si
E-pošta  loka3univerza@gmail.com
Uradne ure vsak dan od 10. do 12. ure in od 14. do 15.30                       
Telefon v času uradnih ur   031 675 111

pomnimo. Pisava vsakega posameznika 
je enkratna in neponovljiva.
Tako smo na plakatu zbrali nekaj 
podpisov, nekaj znanih Ločanov pa 
nam je z roko napisalo kratka sporočila 
in vse skupaj smo poslali v Grafologiko. 
Poleg tega smo po pošti poslali na roko 
napisana sporočila na razglednicah z 
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edinstveno fotografijo našega mesta, kjer ima grad 
tudi osrednji stolp. Fotomontažo za razglednico je 
prispeval Toni Mlakar. 

Konec maja smo obiskali Plečnikovo hišo, kjer smo izvedeli veliko zanimivega o življenju in delu našega 
velikega arhitekta.

OBISK HIŠE JOŽETA PLEČNIKA
mag. Anton Benedik

Z Društvom U3 smo se odpravili na ogled hiše 
arhitekta in akademika Jožeta Plečnika v Ljubljani.
Ogleda se nas je udeležilo le osem, po mojem 
mnenju premalo.
Pri vhodu nas je pričakal strokovni vodja in nas 
popeljal po Plečnikovi hiši, pravem muzeju, kjer 
je prikazano življenje in ustvarjanje tega velikega 
arhitekta, ki je na žalost bolj cenjen v tujini kot pri 
nas. Svetovno slavo mu je namreč prineslo njegovo 
življenje in delovanje na Češkem, saj so tam po 
njegovih načrtih uredili znamenite Hradčane, ki 
so bili rezidenca predsednika republike Tomáša 
Masaryka, in cerkev Srca Jezusovega pri dvorcu 
Lani.
Čehi so še danes zelo ponosni na Plečnika in 
ga štejejo za svojega. Pred nedavnim sem se iz 
Salzburga v Prago peljal z ekspresnim vlakom, 
poimenovanim prav po njem.
Plečnik je veliko ustvarjal tudi v Jugoslaviji in 
sicer večinoma sakralne objekte, saj je bil predan 
katoličan. Ravno zato pri naših oblasteh ni bil tako 
cenjen, kot bi si to zaslužil, čeprav je po vojni veliko 
gradil tudi zanje. Bil je pač človek, ki je delal za 
dobro svoje domovine.

Med ogledom njegovih prostorov in razlago vodiča 
smo hitro ugotovili, da je bil Plečnik deloven in 
malce samotarski, zato je z obiskovalci in naročniki 
želel opraviti zelo na hitro. Temu je prilagodil tudi 
prostore, kjer jih je sprejemal.
Posebej zanimiva je tudi njegova delovna soba, kjer 
so razstavljeni trikotniki, ravnila, šestila in ostalo, kar 
jih je uporabljal pri delu. Vse ostalo je imel v glavi, 
saj je bil resnično velik genij. Veliko časa je posvečal 
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Miza mojstra
 Plečnika

tudi svojim študentom.
Pri izhodu smo si ogledali 
še njegov zimski vrt, kjer 
je gojil rože. To samo po 
sebi ni nič posebnega, 
njegova ureditev in način 
ogrevanja omejenega 
vrta pa je resnično izvirna 
in vredna ogleda. Ogled 
te čudovite hiše smo 
zaključili s sprehodom 
skozi velik vrt, kjer smo 
videli tudi nekaj dreves iz 
daljnih dežel.

nadaljevanje s prejšnje strani

Starejši bi se sicer morali 
naučiti uporabljati načine 
elektronskega sporočanja, a 
ohranjati tudi pisanje z roko. 
Naša generacija še piše z roko, 
medtem ko mlajši vse manj.
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POLETNA UNIVERZA ANGLEŠKE KONVERZACIJE
Borjana Koželj

Ob zaključku študijskega leta 2016/2017 smo se 
odločili, da vsem, ki se zavzeto učite angleščine, 
ponudimo brezplačen obisk poletne univerze. 
Obisk nas je zelo presenetil, saj se je v razpisanem 
roku prijavilo kar 20 študentov. Zanimanje se ni 
zmanjšalo in 6. junija 2017 so v Marinkini knjižnici 
sedeli tudi tisti, ki smo jim razložili, da je skupina 
zaključena. Vesela sem, da je vpis v poletno 
univerzo presegel pričakovanja, hkrati pa mi je žal, 
da je v učilnici zmanjkalo prostora ob mizi, da je 
bilo predznanje udeležencev preveč različno in da 
zaradi množice konverzacija ni bila tako uspešna, 
kot bi lahko bila. V majhni skupini je učenje zabavno 
in uspešneje. 
Zanimanje je pritegnil zanimiv program. 
Študenti so obravnavali teme V mestu (angl. In 
town), Nakupovanje (angl. Shopping), Prosti 
čas (angl. Free time) in na koncu še Anglija in 
angleščina (angl. England and English language).

Prva izkušnja je bila odlična, vendar pa bomo 
naslednje poletje postavili natančna merila in 
študentom zagotovili sodelovanje v majhni skupini 
z enakim nivojem znanja. Skušali bomo pripraviti 
program za več skupin.
Mentorica Jasna Kejžar je svojo prvo izkušnjo s 
poletno univerzo opisala z naslednjimi besedami: 
»Veliko zanimanje vsekakor potrjuje, da je poletna 
univerza popestrila in dopolnila naše krožke 
angleškega jezika. Učenje je bilo sproščeno, saj 
smo se tokrat malce manj posvetili slovnici, zato pa 
toliko bolj konverzaciji oziroma besedišču tem iz 
vsakdanjega življenja, kot so mesto, nakupovanje ali 
prosti čas. Letošnja zanimiva izkušnja nam bo tudi 
pomagala, da bomo v prihodnje koncept poletne 
univerze še izpopolnili ter našim študentom 
omogočili uspešno in zabavno učenje v manjših 
skupinah.«

RAZSTAVA IZDELKOV DELAVNICE KERAMIKE TVOJO ŠALCO BI!
Eva Mazi, Apolonija Kandus

Jutranja kava, topel večerni kakav, 
sadni čaj ob prehladu, zeliščni čaj za 
pomiritev ali črni čaj za dodatno energijo 
so še boljši, če jih pijemo iz enkratne, 
neponovljive in unikatne skodelice, 
narejene s srcem. Takšno šalco si 
zagotovo želi vsak.
Udeleženke tečaja izdelave keramičnih 
izdelkov, ki že več let poteka pod 
okriljem Univerze za tretje življenjsko 
obdobje, so se pod mentorstvom 
Eve Mazi, diplomirane industrijske 
oblikovalke, tokrat naučile nekaj povsem 
novega.
Na delavnici so tekočo glino vlivale 
v mavčne kalupe in tako izdelale 
popolnoma uporabne skodelice za čaj, 
kavo in kakav. Seveda so pred vlivanjem 
najprej izdelale tudi kalupe.
Na končne izdelke smo bile vse in vsaka 
posebej tako ponosne, da smo jih brez 
oklevanja želele pokazati tudi drugim.
Naši želji je prisluhnil Bojan iz Jesharne 
in naša prva razstava  je tu.

Program je sofinanciral
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OB ZAKLJUČKU ŠTUDIJSKEGA LETA 2016/17
13 JE LAHKO LEPA ŠTEVILKA
Borjana Koželj

Prav toliko uspešnih let dela je že za nami, a se 
še vedno trudimo. Naš uspeh dokazuje dejstvo, 
da je bilo letos zasedenih kar 551 študijskih 
mest, kar pomeni, da se je vsak študent vpisal 
na izobraževanje na povprečno dveh razpisanih 
področjih. Tudi tokrat so prevladovale ženske, saj 
jih je bilo med prijavljenimi kar 89 %. Imamo lepo 
urejeno pisarno in veseli smo, da smo lahko zaposlili 
sodelavko, ki skrbi za obveščanje članov, urejanje 
dokumentov in vse ostalo potrebno.
Povečuje se zanimanje za učenje jezikov, predvsem 
za angleščino, veliko bolj kot prejšnja leta pa so se 
študenti odločali za delavnice, katerim smo letos 
posvetili veliko pozornosti, še posebej tistim s 
področja računalništva in zeliščarstva.

Za zaključek študijskega leta smo pripravili še 
Poletno univerzo angleškega jezika in se razveselili 
velikega odziva, saj se je univerze udeležilo kar 23 
udeležencev.
Načrti za naslednje študijsko leto so zopet nekoliko 
bolj smeli.
V pester program študijskih krožkov bomo vključili 
še jesenske priprave na novo študijsko leto, ki jih 
bomo posvetili računalništvu.
Pravkar se je zaključila že tretja šola v naravi. Ne 
vem, ali naj jo štejemo k prejšnjemu ali k novemu 
študijskemu letu. Pomembno je le, da je bila 
uspešna, ker so se udeleženci imeli fajn. Bilo je 
zabavno in ustvarjalno.

Za konec se za vse opravljeno delo zahvaljujem ekipi, ki jo sestavljajo Vlasta, Nevenka, Sabina, Dragica, Ela 
Jana in še kdo, ter vsem prostovoljcem in nazadnje tudi študentom.
»Delo je naposled še najboljše sredstvo, da si polepšamo življenje.« Gustave Flaubert

ŠTEVILO UDELEŽENCEV PO SKUPINAH IZOBRAŽEVANJA

VABILO K VPISU V ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018
V naše Društvo U3 se vsako leto vpiše več kot 200 članov. 
Ponujamo okrog 60 vsebin ustvarjalnega dela v študijskih krožkih in delavnicah, poletni program 
univerze, kamor sodi poletna univerza uporabne angleščine in septembrska šola računalništva.
Preglejte priložen seznam ponujenih programov, odločite se čemu boste posvetili svojo pozornost v 
letošnjem letu in se prijavite.
Študijsko leto traja od začetka oktobra do junija, sledijo poletne aktivnosti.
Vpis bo potekal vsak delovni dan od 4. do 20. septembra, od 10. do 12. ure in od 14. do 15.30 v naši 
pisarni na Partizanski cesti 1v Škofji Loki.
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LJUBEZEN DO FRANCOSKEGA JEZIKA
Nadja Podgoršek

Na naši Univerzi za tretje življenjsko obdobje že tretje leto poteka študijski krožek francoščine. Obiskujemo 
ga majhna skupinica deklet in vse francoščino obožujemo. Poučuje nas profesorica Tamara Savnik. Naše 
predznanje francoščine je pri vseh slušateljicah na približno enaki ravni, tako da se lahko pogovarjamo o 
temah, ki so nam všeč. Predstavili smo Francijo kot državo, pogovarjamo pa se še o francoski kulinariki, 
modi, glasbi, slikarstvu in mnogih aktualnih temah, ki so res neizčrpen vir pogovora. Naša predavanja so 
sproščena in prijetna. Želimo si, da bi se nam pridružili še novi navdušenci , zato vabimo vse, ki imate vsaj 
nekaj predznanja tega lepega jezika, da se nam pridružite.

Zelo zanimiva je tudi poklicna pot naše mentorice 
Tamare Savnik. Med najinim pogovorom se je 
strinjala, da ji je bilo učenje tujih jezikov položeno v 
zibelko.
»Pravzaprav lahko 
rečem, da imam 
tuje jezike v genih. 
S francoščino in 
nemščino sem se 
srečala že doma, 
saj sta oba starša 
govorila več tujih 
jezikov. Pogosto so 
nas obiskali prijatelji 
iz Francije in tako 
sem že takrat prišla v 
stik s francoščino. Na 
Gimnaziji Kranj sem 
se učila nemščine 
in francoščine. 
Čeprav so mi na 
maturi predlagali, naj študiram ta dva jezika, sem 
jim pogumno odgovorila, da bom rajši študirala 
francoščino in angleščino. Z izjemnim trudom in 
študijem v fonolaboratoriju Filozofske fakultete v 
Ljubljani sem brez predznanja angleščine uspešno 
opravila vse izpite za prvi letnik, enako kot tisti, ki 
so se pred tem angleščino učili že 8 let. Diplomirala 
sem iz obeh jezikov in književnosti. Oba jezika sem 
imela rada, a francoščina mi je bila bliže in večkrat 
sem se zalotila, da razmišljam v francoščini. Kadar 
sem bila zaljubljena, se mi je še posebej zdelo, da bi 
v tem jeziku lahko vse povedala veliko bolj zveneče. 
Že med študijem sem ugotovila, da se je jezika 
mogoče naučiti tudi hitreje, saj je program takrat 
obsegal veliko literature in premalo konverzacije.
Po diplomi sem zelo rada poučevala v šolah, kjer 
sem vedno imela dober stik z učenci. Seveda sem 
poučevala na klasičen način, čeprav sem že takrat 
uvajala metode, pri katerih so bili učenci lahko bolj 
kreativni. Pripravljali smo predstavitve različnih tem, 
imeli okrogle mize, delali v skupinah in pripravljali 

razgovore. Učenci so morali govoriti in obenem 
javno nastopati, saj so se le tako otresli treme in 
strahu. To se mi zdi izjemno pomembno za razvoj 

samozavesti pri 
mladem človeku.
Na začetku 
študija sva s 
kolegico spoznali 
francoskega 
župnika, ki je vodil 
skupino fantov po 
Jugoslaviji. Povabil 
naju je v Francijo k 
družinam in to je 
bil ključni trenutek 
v mojem življenju, 
saj se mi je odprl 
drug svet, ki je bil 
za nas takrat, to je 
bilo leta 1965, še 
zelo oddaljen. Tam 

sva se spoprijateljili z nekaj Baski in Nemci. Družimo 
se še danes, ko smo postali že zelo številni, in sami 
sebe imenujemo evropska družina.
Spominjam se, da mi je ravno takrat umrla 
stara mama, ki sem jo imela zelo rada, vendar 
sem že imela karto za Francijo. Oče mi je rekel, 
naj le odidem, ker je bilo to potovanje zame 
pomembnejše, in imel je prav. Jezik resnično 
spoznaš le, če živiš z ljudmi in spoznavaš njihov 
način življenja. Kasneje sem se redno vračala v 
Francijo na tečaje francoščine ter k prijateljem, oni 
pa so nas obiskovali v Sloveniji. Odpotovala sem 
tudi v Anglijo, Nemčijo in Kanado.
Svojo kariero profesorice sem pričela na osnovni 
šoli v Gorjah pri Bledu. Poleg tega sem tudi učila 
odrasle, opravljala korespondenco za Elan ter 
vodila delegacije in jim prevajala. Potem sem na 
Gimnaziji Kranj poučevala oba jezika, nekaj let pa 
sem francoščino učila tudi na Gimnaziji v Škofji Loki. 
V Ljubljani sem vodila izpite za pridobitev certifikata 
o aktivnem znanju jezika.
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Ko sem se zaposlila v poslovni šoli, sem spoznala, 
da moramo za poslovanje z drugimi državami bolje 
poznati poslovni jezik, zato sem se poglobila še 
v to področje jezika in kmalu začela samostojno 
poučevati po podjetjih. Veliko sem poučevala na 
Delavski univerzi (sedanji Ljudski univerzi) Škofja 
Loka, kjer so imeli zelo napredne ideje in bili dobro 
organizirani.
Počasi se je pokazalo, da imajo ljudje za učenje 
vedno manj časa, zato sem začela sodelovati v 
centru SITA. V centru se ukvarjamo z najnovejšim 
pristopom k osvajanju znanja v sproščenem 
alfa stanju globoke budne sproščenosti s 
harmonizatorjem dihanja. To nam omogoča hitrejše 
in učinkovitejše pomnjenje informacij in rekreacijo 
uma. Poučujem angleški, nemški in francoski jezik. 

VABILO

Jesenske priprave na novo študijsko leto 2017/2018
Računalništvo –  sodelovanje med generacijami

V novem študijskem letu 2017/2018 smo pripravili dodatno ponudbo učenja računalniških veščin.

Računalniška pismenost je danes postala nujna, zato smo se v Društvu U3 odločili, da ljudem v tretjem 
življenjskem obdobju, ki imajo še vedno zadržke, ponudimo možnost, da se pridružijo našim računalniškim 
krožkom.
Odločili smo se, da v sodelovanju z Večgeneracijski centrom in Gimnazijo Škofja Loka poskrbimo za osebno 
asistenco vsakemu tečajniku naših jesenskih priprav računalništva. Prostovoljci, gimnazijci,  se nam bodo 
pridružili s svojim znanjem in pozitivno energijo ter poskrbeli, da bo učenje računalništva postalo lahko 
razumljivo in uporabno v vsakdanjem življenju.

Program bo obsegal osnove računalništva in delo na računalniških tablicah.
Tečajniki naj s seboj prinesejo prenosni računalnik, računalniške tablice boste dobili pri nas.

Število tečajnikov bo omejeno. 
Prijave bomo sprejemali od ponedeljka 4. septembra do srede 13. septembra 2017.

Jesenske priprave računalništva bodo potekale v Marinkini knjižnici. 
Začele se bodo v ponedeljek, 18. septembra 2017, ob 17.30 in bodo trajale 4 dni po 3 šolske ure.

Na krožek se prijavite osebno v pisarni Društva U3 v času uradnih ur: 
od ponedeljka do petka od 10. do 12. ure in od 14. do 15.30 ure.

Društvo U3

nadaljevanje s prejšnje strani Slušatelji so poslovneži, zdravniki, pravniki in ljudje, 
ki želijo delati v tujini. Poučujem tudi maturante in 
druge. Vse tri jezike in slovenščino poučujem tudi 
tujce.
Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš, smo vedno 
rekli. Smo majhen narod in prilagajati se moramo 
potrebam trga, kar pomeni, da se moramo učiti 
tudi drugih tujih jezikov, ne le angleščine. Znanje še 
drugih jezikov nas bo dvigalo v nova obzorja. Ljudje 
na tečajih pogosto rečejo, da se francoščine učijo za 
svojo dušo.
Moje poslanstvo je bilo, še vedno je in upam, da 
bo še dolgo spodbujati k učenju tujih jezikov, 
iskati nove, hitrejše metode za doseganje znanja in 
poučevati s srcem.«
Profesorica, najlepša hvala za izredno zanimiv 
razgovor.

Na spletni strani Društva U3  http://3univerza-loka.splet.arnes.si  v arhivu, 
lahko najdete vse dosedanje številke glasila Mi o sebi.
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ZANIMIVA OSEBNOST

DOLGOLETNA ZVESTOBA
Besedilo in fotografija Julija Jenko

Anton Oman oziroma Tone, kot ga kličejo, se je 
rodil 30. maja 1931 kot prvorojenec mami Frančiški, 
po domače Tajnetovi, in očetu Antonu na Suhi, po 
domače Pr’ Čik. Kasneje je dobil še sestro Francko in 
brata Lovra.
Tone je v šolo pričel 
hoditi k uršulinkam 
na grad in končal 
loško gimnazijo. Po 
mali maturi je odšel v 
Ljubljano na Srednjo 
lesarsko  šolo. Leta 
1950 je za eno leto 
odšel na odsluženje 
vojaškega roka v 
inženirsko šolo v 
Karlovac in postal 
oficir. 
Njegov stric Tine 
ga je že kot otroka 
navdušil za smučanje 
in hodil z njim v hribe. 
Na Čikovem hribu, 
kjer je danes Sorška 
cesta, sta štamfala oziroma teptala sneg in se učila 
prvih zavojev slaloma. Ko je Tone osvojil tehniko, 
sta začela smučati za gradom, kjer je bila proga 
daljša in strmejša. Tam smo štamfali in tekmovali vsi 
Ločani. Tone je kasneje tekmoval tudi v smuku na 
Stenu v Puštalu. Smučanje ga je spremljalo vse do 
poznih let, dokler ni zbolel.
Prvo delo je dobil na Dolenčevi žagi na Trati. Tam je 
delovala gasilska enota, kateri se je takoj pridružil. 
Aktivni gasilec je ostal vse do upokojitve, potem pa 
postal  častni član. Ko se je Dolenčeva žaga združila 
z Jelovico, je prevzel mesto obratovodje. Ob delu je 
končal Višjo lesarsko šolo v Ljubljani in kot inženir 
napredoval v vodjo delavnice za heraklit. Kot član 
krajevne skupnosti Trata je dal pobudo, da se je 
na Trati zgradil gasilski dom. Leta 1955 je nastal 
klub z imenom Svoboda, v katerem je postal vodja 
športnih in kulturnih dejavnosti. V klubu so delovali 
pevski zbor ter gledališka in strelska sekcija, prirejali 
pa so tudi vesele večere v nekdanji kino dvorani v 
Predilnici. V tistem času je bila ustanovljena tudi 
občinska teritorialna obramba in Tone je postal
njen vodja. Leto kasneje je na Trati nastala tudi
samostojna strelska sekcija pod imenom 
Kopačevina, ki  še vedno obstaja in ima danes sedež 
v Osnovni šoli Cvetka Golarja. Društvo je ime dobilo 

po mami iz loških hribov, ki je življenje izgubila v 
2. svetovni vojni. Tone je bil predsednik društva od 
njegove ustanovitve leta 1956 do leta 1970 in v letih 
od 1985 do 1988,  kasneje pa je učil mlajše bodoče 

strelce. 
Tone se je leta 1955 
poročil z Anico 
Šesek in po mnogih 
zapletih se jima je 
rodil težko pričakovan 
sin Roman. Anica je s 
Tonetom sodelovala 
in mu bila v oporo 
že pred poroko. Bila 
je aktivna v klubu 
Svoboda, igrala v 
igrah Vdova Uršulinka 
in Matiček se ženi 
ter nastopala in pela 
na veselih večerih. 
V veliko oporo mu 
je še danes in je 
tudi članica našega 
društva. 

Zadnja leta pred upokojitvijo je Tone delal v 
podjetju Gradis. V DU Škofja Loka se je včlanil leta 
1992 in za društvo tekmoval v veleslalomu, teku 
na smučeh in streljanju. Leta 1996 je naše društvo 
s pomočjo strelskega društva Kopačevina na Trati 
organiziralo prvenstvo upokojencev Gorenjske v 
streljanju. Tone in takratni predsednik društva Pavle 
Jereb sta na prvenstvu nastopila in tekmovanje 
tudi odlično izvedla, za kar sta prejela pohvale vseh 
društev, ki so se prvenstva udeležila.
Ob 60. obletnici našega društva je Tone prejel 
priznanje za zasluge na športnem področju, ki 
pa je le eno od njegovih mnogih priznanj. Tako 
je v Beogradu prejel priznanje Srebrna strela za 
požrtvovalno delo za napredek strelskega športa 
in dosežene rezultate. Za dolgoletno aktivno in 
uspešno politično delo, zlasti na področju strelstva 
in gasilstva, pa je dobil občinsko nagrado občine 
Škofja Loka.
Pred nekaj leti je zaradi bolezni odstopil z vseh 
funkcij in se prenehal ukvarjati z vsemi športi. Danes 
veliko bere časopise in knjige ter naše glasilo. Še 
vedno z velikim zanimanjem spremlja  športni 
program na televiziji, predvsem smučanje, atletiko 
in nogomet. Tone, želimo ti, da bi šport lahko 
spremljal še dolgo.
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IZ NAŠE PRETEKLOSTI

OD BLAŽEVE ULICE V KAPUCINSKO PREDMESTJE
Meri Bozovičar

Loka res ni kar tako. Prva elektrika v Sloveniji je 
po mestu zasvetila leta 1894, prvi semafor pa je 
bil nameščen pri Ziherlovi trgovini, na začetku 
Kapucinskega mostu in pri Homanu. Tovorni in 
avtobusni promet je potekal po Nunski ulici.
Kadar sem se s kolesom pripeljala po Nunski ulici 
in je skozi velb zapeljal avtobus, mi ni preostalo 
drugega, kot da sem se z vso hitrostjo zaletela 
v vogal Guzeljeve hiše. V tej veliki hiši so včasih 
proizvajali kis, tam pa je stanoval tudi znameniti 
primarij dr. Guzelj, velika ljubezen moje pokojne 
tete Pavle. Tudi Tajčkova Ančka, 
amaterska gledališka igralka, je 
živela v tej hiši. Kadar se je med 
predstavo zasmejala, se je cela 
dvorana začela krohotati. Pred 
to hišo je proti Kapucinskemu 
mostu stal nizek prizidek, v 
katerem je bila Bogatajeva 
mesnica.
Hiša nasproti Guzeljeve se je 
imenovala Funtkova hiša. V 
spodnjih prostorih je bila spredaj 
Koritnikova frizerija za moške, 
zadaj pa frizer za ženske. Zgoraj  
je stanovala zelo nobel gospa, ki 
je poleti vedno nosila čipkaste 
rokavice.
Z znamenitega Kapucinskega 
mostu so otroci zelo radi 
opazovali ribe v vodi. Velikokrat 
so imeli na glavi pehar kruha, ki so ga nesli od peka 
ali pa še ni bil pečen, in če se je fant le malo preveč 
nagnil čez ograjo, je kruh pristal v vodi. Kaj se je 
dogajalo doma, si lahko mislite, ribe pa so imele 
gostijo.
Spominjam se, da so me nekega leta prijateljice 
spraševale, kje bom silvestrovala, jaz pa sem jim v 
smehu odgovorila, da na Kapucinskem mostu. Ko 
se je silvestrovo bližalo, so želele vedeti, ali mislim 
resno. Rekla sem, da bom opolnoči na mostu in da 
si bomo voščile, če katera pride mimo. Ob polnoči 
sem tako res odšla na most, kamor so nato prišle 
vse, Nežka, ki je stanovala najbližje, pa je celo 
prinesla lonec kave. Postalo je prav prijetno in 
nekaj mimoidočih se nam je pridružilo. Domov sem 
prišla v zgodnjih jutranjih urah. Takšno druženje 
smo začeli ponavljati. Vsako leto je bilo bolj veselo, 

vsak je nekaj prinesel, pridružil se nam je tudi 
harmonikar in največkrat smo pristali v Kevdrcu 
pri Debeljakovih. Hafnerjev Pavle je nato takšno 
silvestrovanje organiziral na Placu, kjer se je zaključil 
tudi Veseli večer na silvestrovo v Loškem gledališču. 
Ko so čez leta na praznovanju pričele pokati 
petarde, je takšno druženje žal počasi izgubilo svoj 
prvotni namen.
Ko si prišel čez Kapucinski most, je na levi strani 
stala Ziherlova trgovina, zraven pa znamenit 
Koširjev mlin. Na desni strani je bila gostilna pri 

Fojkarju, poleg nje Debeljakovo 
skladišče, nato pa pošta. 
Spominjam se velikih škatel, ki 
so jih na garah vozili iz Šeširja 
in v njih pošiljali klobuke na vse 
strani sveta. Od pošte do ceste 
je potekala pritlična stavba, v 
kateri je bila trgovina s šolskimi 
potrebščinami. Tega lokala 
danes ni več. Zelo zanimiva 
je bila Jakličeva hiša. V delu, 
kjer je danes trafika, je bila 
mesnica, ves preostali spodnji 
prostor pa je zasedala gostilna. 
Nasproti cerkve je imel Mlakar 
trgovino z blagom. Kjer je danes 
cvetličarna, je živela Kufrova 
Katra, ki je imela na drugi strani 
ceste proti šoli velik vrt, malce 
bolj na desni pa je stalo manjše 

poslopje, v katerem je bilo kasneje podjetje Elektro.
Na mestu današnje avtobusne postaje so živeli 
Balantovi, ki so imeli gostilno z velikim dvoriščem, 
kjer so se ustavljali furmani iz Selške doline. Nad 
gostilno je imel svojo ordinacijo dr. Hubad, dokler 
ni sezidal hiše v Šiški in se preselil. Nasproti Balanta 
je bila Burdychova apoteka, zraven na desni pa 
Ingličeva domačija. Tako smo prišli do Štemarjev z 
velikim poslopjem in velikim ograjenim Dolencovim 
vrtom.
Loka s Kapucinskim predmestjem je bila lepa, lepa 
pa je tudi sedaj, čeprav nekaterih stavb ni več in 
so jih nadomestile nove. Zame je bila Loka vedno 
najlepše mesto in takšno jo vidim še danes. To vedo 
tudi obiskovalci, ki pridejo na ogled naše več kot 
tisočletne lepotice, katera še vedno »krancelj ma«.

Blaževa ulica, 
desno je Guzeljeva hiša.
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ŠPORT

BOGAT KEGLJAŠKI MOZAIK
Besedilo in fotografije Ivan Hafner

Kegljači in tudi klubski kegljaški delavci smo bili vse pomladne mesece zelo zaposleni. V nadaljevanju si 
preberite o naših številnih aktivnostih.

PRVENSTVO PZDU GORENJSKE V KEGLJANJU 
V ŠKOFJI LOKI
Organizacijo prvenstva je PZDU tokrat zaupala 
našemu društvu.
Tekmovanje je potekalo 22. in 23. maja 2017, oba 
dneva že od 8. ure zjutraj vse do 22. ure.
Na kegljišču v Športni dvorani Poden smo kljub 
napornemu celodnevnemu tekmovanju prireditev 
speljali odlično.
Organizacijski odbor je začel delati že februarja, da 
je bilo maja vse pripravljeno za resnično številčno 
udeležbo.
Nastopilo je rekordnih 27 ekip, od tega 17 moških 
in 10 ženskih. Kot gostitelji smo lahko nastopili z 
dvema moškima ekipama. Izkazalo se je, da imamo 
dovolj zelo dobrih kegljačev, saj je druga ekipa 
dosegla celo boljši rezultat od prve.
V moški ekipni konkurenci je, tako kot lani, zmagalo 
DU Šenčur z izvrstnim rezultatom 2245 podrtih 
kegljev. Drugo mesto je zasedlo DU Kamnik s 2153 
keglji, tretje pa DU Tržič s 2121 keglji. Naša ekipa 
DU Škofja Loka II, za katero so metali Lojze Homan, 
Stane Gaber, Tine Uršič in Brane Korenčič, je bila 
odlična četrta z 2076 podrtimi keglji. Ekipa DU 
Škofja Loka I. je zasedla  šesto mesto s še vedno 
več kot dobrimi 2051 podrtimi keglji. Za to ekipo 
so kegljali Peter Mravlja, Vlado Podviz, Stane 
Voršič in Jože Avguštin. Rečemo lahko, da je druga 
ekipa presenetila, prva pa metala nekoliko pod 
pričakovanji.
V ženski ekipni konkurenci je presenetila ekipa DU 
Tržič, ki je podrla lepih 2053 kegljev in premagala 
favorizirano ekipo DU Kamnik. Kamničanke so bile 
razočarane, saj so podrle 2028 kegljev, kar je le pet 
več od naše odlične ekipe, ki je bila z 2023 podrtimi 
keglji tretja. Za našo ekipo so metale Smiljana 
Oblak, Zdenka Gaber, Majda Bogataj in Lidija 
Podviz. Našim kegljačicam je bilo drugo mesto torej 
povsem dosegljivo.
V posamični moški konkurenci je prepričljivo 
zmagal Šenčurjan Brane Strle, ki je podrl za 
upokojence neverjetnih 648 kegljev. Tudi rezultat 
595 kegljev drugo uvrščenega Franca Poljanška 
iz Kamnika je odličen. Našo najboljšo uvrstitev je 
dosegel Lojze Homan, ki je  s 556 podrtimi keglji 

pristal na zelo visokem petem mestu. Tudi Tine Uršič 
in Stane Voršič sta dosegla dobra rezultata, saj sta 
podrla vsak 526 kegljev in zasedla dobro 15. in 17. 
mesto med 68 nastopajočimi.
Naš največji uspeh smo dosegli v ženski posamični 
konkurenci. Smiljana Oblak je namreč podrla 
izjemnih 561 kegljev, s čimer je premagala vso 

konkurenco, tudi kegljačice, ki še vedno nastopajo 
na ligaških tekmovanjih, in tako postala prvakinja 
Gorenjske. Za njo je le malo zaostala Zdenka Gaber, 
ki je podrla 532 kegljev in si priborila bronasto 
odličje. Obema iskreno čestitamo.
V skupnem seštevku, ki društvom prinese prehodni 
pokal, je zmago odneslo DU Kamnik s prednostjo 
le 7 točk pred DU Tržič in DU Škofja Loka na tretjem 
mestu.
Čeprav je bilo tekmovanje naporno, sta tekmi oba 
dneva potekali brez zastojev, pripomb in pritožb, 
saj so bili udeleženci zadovoljni tudi s postrežbo in 
druženjem.
Razglasitev rezultatov je bila živahna in glasna. 
Prejemniki pokalov in medalj, ki jih je podeljeval naš 
predsednik Miro Duić, so poželi obilo aplavza.
Delegat PZDU Marjan Mihelčič je tudi uradno 
pohvalil organizacijo, zato lahko rečemo, da je 
bilo prvenstvo tako za naše organizatorje kot 
tekmovalce uspešno.

Vojka Mihelič, Lidija Podviz, Smiljana Oblak, Majda 
Bogataj in Zdenka Gaber
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KEGLJANJE DVOJIC ZA 37. ŠRI
Tekmovanje dvojic je bilo na medobčinskih 
športnih igrah nova disciplina. Tekma 
je potekala 20. maja na dvosteznem 
kegljišču pri Meru v Železnikih z nekoliko 
spremenjenim sistemom. Na še posebej 
težkem kegljišču so prevladovale ekipe, ki 
tam redno trenirajo.
Med 12 moškimi dvojicami sta bila naša 
Stane Voršič in Vlado Podviz osma, Lojze 
Homan in Tine Uršič pa enajsta. Zmagala 
sta kegljača KK Železniki.
V ženski konkurenci sta bili Smiljana Oblak 
in Zdenka Gaber tretji med štirimi ekipami. 
Zmagali sta kegljačici Domela.
Naši kegljači so si s tem nastopom prislužili 
nekaj dragocenih točk.

RAZGLASITEV REZULTATOV 
OBČINSKIH KEGLJAŠKIH TEKMOVANJ 
V OKVIRU ŠZ ŠKOFJA LOKA
Na začetku junija je bil na balinišču Loka 
1000, v t. i. Benetkah, piknik ob zaključku 
kegljaških tekmovanj v okviru ŠZ Škofja 
Loka, na katerem so razglasili skupne 
rezultate.
V skupno število točk se je upoštevalo 
občinsko prvenstvo posamično ter v 
parih in mešanih parih, točkovanje za 
naj kegljača in naj kegljačico ter število 
podrtih kegljev na vseh tekmovanjih.
V obeh konkurencah skupaj tekmujejo 
ligaški tekmovalci in rekreativci, ki so 
seveda v težjem položaju. Naši člani so 
dosegli nekaj pomembnih rezultatov.

Pri moških je bil naš najboljši Peter Mravlja, ki je v točkovanju 
mešanih dvojic dosegel tretje mesto, v točkovanju za naj 
kegljača pa je bil 16. med 57 tekmovalci, ki so točke osvojili.
Pri ženskah, kjer je točke doseglo 14 kegljačic, je bila 
po skupnem številu podrtih kegljev v vseh občinskih 
tekmovanjih najboljša Smiljana Oblak pred Zdenko Gaber 
in Marijo Tolar. Prva tri mesta so tako osvojile članice našega 
društva.
Smiljana je bila najboljša tudi v točkovanju za naj kegljačico 
ter skupaj z Zdenko Gaber prvakinja v dvojicah.
Zaključimo lahko, da so si naši člani, predvsem pa članice, 
priborili lepo število naslovov in odličij.

DRUŠTVENO PRVENSTVO, ZAKLJUČNI PIKNIK IN 
RAZGLASITEV REZULTATOV
Za vse naše kegljače je društveno prvenstvo osrednja 
kegljaška tekma.
Letos je potekalo že 18. klubsko prvenstvo. 17 kegljačev in 
11 kegljačic je marca, aprila in maja odigralo vseh 12 kol po 
120 metov, od katerih se upošteva 10 najboljših.

Med petimi nagrajenkami kar štiri naše. Z 
leve  Marija Tolar, Smiljana Oblak, Zdenka 

Gaber, Majda Bogataj

Večina kegljačev je prišla na Blegoš.

Najboljši v hudi in izenačeni moški konkurenci je bil drugič 
zapored Stane Voršič, ki še vedno redno nastopa v slovenski 
kegljaški ligi. Drugi je bil Vlado Podviz, ki tudi še občasno 
pomaga kegljaškemu klubu, tretji pa je bil presenetljivo Tine 
Uršič, ki se je izvlekel iz lanskoletnih zdravstvenih težav. Peter 
Mravlja, večkratni društveni prvak, je pristal na nehvaležnem 
četrtem mestu. Franc Žontar-Nano, ki je bil doslej prvak 
največkrat, je zaradi ponavljajočih se zdravstvenih težav 
pristal na komaj desetem mestu. Kot najbolj perspektivna sta 
se pokazala Stane Gaber in Brane Korenčič.
V številni ženski konkurenci je ponovno zmagala Smiljana 
Oblak, ki je tokrat le za las, za dva keglja, premagala odlično 
Zdenko Gaber. Cilka Remic je bila po nekaj letih spet tretja, 
Lidija Podviz pa četrta.
Med klubskim tekmovanjem sta najboljša rezultata dosegla 
Vlado Podviz s 584 podrtimi keglji in Smiljana Oblak, ki je 
podrla 561 kegljev.
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Kar 6 kegljačev je v vseh 10 kolih podrlo več kot 500 
kegljev. Stane Gaber in Brane Korenčič sta izboljšala 
svoje osebne rekorde, Brane celo trikrat. Svoje 
najboljše izide je letos popravilo tudi pet kegljačic.
Zaključek smo kot običajno proslavili s pohodom na 
Blegoš in s kosilom Pri Andrejonu.

Po kosilu smo razglasili rezultate, podelili medalje 
najboljšim in žrebali dobitke za vse, nato pa je 
sledilo prijetno druženje, ki ga je popestrila še 
zagrizena tekma v prstometu. Doma smo bili še 
pred temo. Bilo je prijetno.

PINKPONKAŠI DEJAVNI IN USPEŠNI
Besedilo in fotografija Ivan Hafner

Člani naše namiznoteniške sekcije, ki jo uspešno vodi Jure Posavec, redno trenirajo od septembra do 
maja. Udeležujejo se različnih tekmovanj, kjer dosegajo dobre rezultate. V nadaljevanju si poglejmo 
najpomembnejše dogajanje na tem področju v zadnjem času.

PRVENSTVO PZDU GORENJSKE V 
NAMIZNEM TENISU
Letošnje prvenstvo Gorenjske je potekalo 4. 
aprila 2017 v Šenčurju.
Tekmovali so člani kar 18 DU, med njimi 
največ Tržičanov in Ločanov.
Naša ekipa, ki jo je sestavljalo 10 moških in 
2 ženski, se je med 82 igralci in igralkami 
uspešno borila.
V ženski konkurenci sta v igri parov zmagali 
Minka Bertoncelj in Nada Somrak. Poleg 
tega je Minka postala podprvakinja v starejši 
kategoriji posameznic, Nada pa je bila tretja 
med mlajšimi.

Žagar odličen drugi, Boris Pešelj pa peti. V najmlajši in 
najštevilčnejši skupini do 65 let je Roman Cenčič dosegel 
izvrstno tretje mesto, Jurij Posavec pa je bil peti. Med 
dvojicami sta odlično drugo mesto v kategoriji do 70 let 
zasedla Peter Žagar in Roman Cenčič, ki sta v dramatičnem 
finalu izgubila za las. Če upoštevamo, da se je borilo kar 26 
dvojic, je tudi peto mesto Borisa Pešlja in Janeza Starmana 
odličen rezultat. Peta sva bila tudi Viktor Debeljak in Ivan 
Hafner v kategoriji dvojic nad 70 let.
Tudi drugi naši niso zatajili in skupaj smo zbrali kar 154 
točk, kar je pomenilo 27 točk več od DU Tržič. Tako smo 
ponovno zmagali in osvojili prehodni pokal za najboljšo 
namiznoteniško ekipo na Gorenjskem.
Ob odlični organizaciji v športni dvorani v Šenčurju 
nas je med prijetnim druženjem pregnal silovit naliv. 
Proslavljanje je bilo zato kratko, a ob našem uspehu 
sladko.

DRUŠTVENO PRVENSTVO IN ZAKLJUČEK SEZONE
Društveno prvenstvo je potekalo marca in aprila 2017.
Med devetimi člani je zmagal Roman Cenčič pred Borisom 
Pešljem, Jano Rant, naš član z največ naslovi društvenega 
prvaka, pa je bil tretji. V ženski konkurenci so nastopile tri 
igralke, med katerimi je Minka Bertoncelj ponovno postala 
društvena prvakinja. Sledila ji je perspektivna Nada 
Somrak, tretja je bila rekonvalescentka Andreja Kecman.
Upamo, da se bo v tekmovanje v tej prijetni panogi, ki 
je za naše člane glede na njihovo starost zelo primerna, 
vključilo več igralk.
Na prostoru strelišča pri Crngrobu smo 18. maja 2017 
pripravili že tradicionalni medgeneracijski piknik za 
zaključek sezone. Na pikniku se srečamo mladi iz 
namiznoteniškega kluba, rekreativci ŠD Partizana in 
upokojenci DU Škofja Loka, torej vsi ljubitelji namiznega 
tenisa, ki uporabljamo dvorano za namizni tenis v hali 
Poden.
Pogovor, hrana z žara in igre, zlasti prstomet, vedno 
naredijo vzdušje zelo prijetno, za piko na i pa je 

Minka Bertoncelj in Nada Somrak 
sta prvakinji Gorenjske v parih.

Med moškimi je v kategoriji od 71 do 75 
let še enkrat zmagal naš član Jano Rant. 
V kategoriji od 66 do 70 let je bil Peter 
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TENIŠKA SEKCIJA DU ŠKOFJA LOKA
Boris Pešelj

Spletna enciklopedija Wikipedia tenis opisuje kot šport z loparjem za dva nasprotna igralca, torej 
posameznika, ali  dve nasprotni skupini s po dvema igralcema, kar imenujemo dvojici. Igra se na igrišču, 
razdeljenim na dve polovici, z nizko postavljeno mrežo na sredini.

Teniška sekcija članov DU Škofja 
Loka v tenisu vidi še veliko več kot 
le odbijanje žogice preko mreže.
Člani sekcije smo aktivni 
navdušenci že kar nekaj let in 
večina nas tenis igra skoraj vse 
leto. Najpomembnejši razlog za 
tovrstno rekreacijo je zdravje, 
saj  smo prepričani, da je stalno 
gibanje osnovni pogoj za zdrav 
način življenja. Poleg druženja 
nam veliko pomeni tudi zabava, 
ki je pri igranju tenisa ni malo. 
Enkrat na teden se dobimo na 
skupnih treningih, posamezniki pa 
veliko igramo tudi izven skupnih 
terminov. Stroške uporabe igrišč 
in opreme krijemo sami in smo kot taki verjetno ena 
od redkih sekcij v društvu, saj ima DU z nami stroške 
le enkrat letno, ko plača prijavnine na uradnih 
tekmah. Že več let se udeležujemo prvenstva  DU 
Gorenjske v tenisu, kjer smo dosegli veliko vidnih 
športnih uspehov.
Letos smo se na tekmovanju v Duplici pri Kamniku 
razveselili kar vidnih uvrstitev. Tako je med 
ženskami Nada Nastran postala prvakinja v 
posamični konkurenci, skupaj z Nado Fojkar pa 
še prvakinja v konkurenc dvojic. Med moškimi 

predsednik Miro Duić razdelil še medalje za uspehe, 
dosežene na društvenem prvenstvu.
Poleg omenjenih tekmovanj naši igralci sodelujejo 
še na drugih tekmah in v drugih ligah. Tako naša 

nadaljevanje s prejšnje strani ekipa nastopa v medobčinski namiznoteniški ligi, 
kjer se ob hudi konkurenci mladih držijo bolj v 
ozadju. V gorenjski veteranski ligi zaradi varčevanja 
ne nastopamo več, kljub temu pa naši člani še 
vedno nastopajo za ekipo ŠD Partizan.
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posamično smo zasedli prva tri mesta. Prvak je tako 
postal Jože Ramovš, na drugo mesto se je uvrstil 
Jože Avguštin, avtor članka pa sem zasedel tretje 
mesto. Tekmovali so še Jože Dolinar, Slavko Fojkar in 
Ljubo Osovnikar.
Skupno so bila dekleta tretja, medtem ko so fantje 
osvojili 4. mesto. Celotna ekipa je med devetimi 
ekipami zasedla 4. mesto.
Seveda bomo s tenisom nadaljevali tudi v 
prihodnje. Vse članice in člane DU Škofja Loka, ki bi 
si želeli igrati z nami, vabimo, da se nam pridružijo.

KAJ JE NOVEGA PRI KOLESARJIH IN TEKAČIH
Jožica Anžel

Če ne drugega, smo eno leto starejši in upam, da tudi bolj modri.

Aprila smo začeli redno kolesariti ob ponedeljkih. 
Nekajkrat nam je ponagajalo vreme, zato smo se 
dogovorili, da se dobimo prvi naslednji dan, ko ne 
bo dežja. Velika skupina smo, saj se nas skoraj vedno 
zbere okrog dvajset. Nedavno smo se poslovili od 

Janija Oblaka, še enega kolesarskega prijatelja, ki je 
odšel mnogo prezgodaj in ga pogrešamo.
Konec maja se nas je deset udeležilo kolesarjenja 
po hrvaških otokih v organizaciji Športnega društva 
Pungert. V osmih dneh smo prekolesarili pot od 

Od leve:  Jože Dolinar, Slavko Fojkar, Nada Fojkar, Boris Pešelj,
 Jože Ramovš, Nada Nastran in Jože Avguštin
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doma do Opatije in naprej obalo do Brestove, potem 
pa še Cres, Mali Lošinj in Krk. Naredili smo 600 km in 
8 tisoč metrov višinske razlike.
Na začetku junija smo se na Kokrici in v njeni okolici 
družili z gorenjskimi kolesarji. Tamkajšnje društvo z 
organizacijo ni imelo težav, saj so druženja pripravili 
že večkrat in je takšno delo za njih že rutina. Od 
doma smo šli s kolesi in si tako prihranili gorivo ter 
stroške prevoza. Nekatera društva so glede prevozov 
zelo dobro organizirana, saj imajo svoje prikolice, 
na katere lahko naložijo veliko koles.  No, mi se raje 
odpravimo kar s kolesi.

Tista peščica, ki nas še vztraja pri teku, se družimo 
enkrat na teden. Pozimi se odpravimo po poti do 
Osolnika, poleti pa se dobimo kje bolj v senci ali 
zgodaj zjutraj na polju. Tek je naporen šport še za 
mlajše od nas, zato se veselimo, da se nam je letos 
na orientaciji pridružila vztrajna gorska tekačica 
Marija Moser. Upam, da bomo našo majhno ekipo 
še lahko obdržali.
Za to poletje smo se tako odločili, da bomo 
zmerni, si odpočili in si nabirali novo energijo za 
jesenske dni.
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PIKADO
Julija Jenko

DU Rateče Planica je 5. aprila 2017 v 
Nordijskem centru Planica pripravilo 
prvenstvo Gorenjske v pikadu. Naše 
društvo je imelo predstavnike tako v 
ženski kot v moški konkurenci.  Ženska 
ekipa v postavi Marija Marinšek, Vanja 
Jenko, Cveta Škopelja in Julija Jenko je 
med 12 ekipami zasedla 4. mesto. Med 
posameznicami je bila od 50 tekmovalk 
Julija Jenko druga, Vanja Jenko pa je 
zasedla 33. mesto. Moška ekipa, ki so 
jo sestavljali Ciril Jenko, Janko Demšar, 
Franc Prezelj in Milenko Štimac, je bila 
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Ekipi DU Škofja Loka na regijskem prvenstvu v Ratečah

Loški kolesarji na Kokrici
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med 13 ekipami deveta, Ciril Jenko pa je zasedel 18. 
mesto med 51 tekmovalci. 
Tekmovanje v pikadu v okviru 37. ŠRI pa je potekalo 
8. aprila 2017 v Železnikih. Ker so se prijavile le tri 
ekipe žensk, od katerih sta bili dve ekipi invalidk, 

nadaljevanje s prejšnje strani so moške in ženske ekipe tekmovale v enotni 
konkurenci. Skupaj je nastopilo 11 ekip, ki sta ju 
sestavljala po dva nastopajoča. Za naše društvo 
so nastopili Marija Marinšek in Julija Jenko, ki 
sta zasedli četrto mesto, ter Franc Prezelj in Jure 
Posavec, ki sta bila peta.

PRSTOMET POSTAJA VSE BOLJ PRILJUBLJEN
Ivan Hafner

Prstomet je igra, ki jo že desetletja poznamo kot balinanje s ploščicami, ki smo jih ure in ure metali na 
dopustih. Kot tekmovalni šport, privlačen za vse generacije, je prstomet v Sloveniji znan šele dobro 
desetletje. V okviru Prstometne organizacije Slovenije oziroma POS potekajo različni turnirji, srečanja in 
tudi prstometno ligaško tekmovanje. Na Gorenjskem in Loškem je panoga še mlajša, v okviru PZDU in za 
ŠRI pa se v tem športu tekmuje morda pet let.
V ta tekmovanja se je vključilo tudi naše društvo s svojo prstometno sekcijo, ki jo vodi Franci Prezelj in šteje 
najmanj  20 članov in članic. V zadnjem obdobju so dosegli rezultate, navedene v nadaljevanju.

PRVENSTVO PZDU GORENJSKE V 
PRSTOMETU
Prvenstvo PZDU Gorenjske v organizaciji DU Kranj 
je potekalo v torek, 30. maja 2017, v  Struževem pri 
Kranju na večnamenski plošči ob Savi.
Ob lepem vremenu in odlični organizaciji, ki sta 
jo tehnično vodila predstavnika POS Igor Dornik 
in Tomaž Travnik, je tekmovanje ob pomoči 
domačinov, zakoncev Mrgole, trajalo skoraj do 
večera.
Nastopilo je 14 moških in 7 ženskih ekip, skupaj kar 
97 prstometašev.
V moški konkurenci je po lepih in izenačenih bojih 
zmagalo DU Kranj, ki je v finalu premagalo ekipo 
našega društva, tretje mesto pa je doseglo DU 
Šenčur. Naši tekmovalci so tako postali podprvaki, 
kar je doslej najboljša uvrstitev.
V naši petčlanski ekipi so bližali in zbijali Vasilij 
Kosec, Rastko Kos, Ciril Jenko, Niko Prevc in vodja 
ekipe Franc Prezelj.
V ženski konkurenci so prevladovale igralke 
Šenčurja, ki so v finalu premagale naše 
prstometašice, kar je tudi za našo žensko ekipo velik 
uspeh. Tretje so bile Kranjčanke.
Za DU Škofja Loka so metale Vera Bokal, Ivanka 
Prezelj, Vanja Jenko, Vojka Mihelič in Jožica 
Zakotnik.
Naši tekmovalci so tako odnesli dva pokala za drugo 
mesto, člani in članice ekip pa srebrne medalje.
Do manjšega zapleta je prišlo pri izračunu mesta za 
osvojitev prehodnega pokala.
Kot delegat PZDU sem ugotovil, da PZDU v svojem 
pravilniku iger ni  določila pravila za točkovanje 
ekip za določitev vrstnega reda. Po uvrstitvi 

prvih treh ekip v moški in ženski konkurenci 
smo bila vsa tri društva enaka. Z vodstvom 
tekmovanja, predstavniki vseh treh prizadetih 
ekip in funkcionarjev POS smo se dogovorili, da se 
upošteva tudi rezultat finalnih dvobojev. Prehodni 
pokal so tako osvojili domačini.

Poleg odlične organizacije so domačini tudi dobri 
gostitelji. Za družabni del tekmovanja so poskrbeli 
z igro točnega metanja ploščic v lonček, ki je stal v 
peharju, ta pa v košari. Največ točk je igralec dobil, 
če je zadel lonček, najmanj pa če je zgrešil vse tri 
posode. V finale desetih najboljših, ki so vsi dobili 
lepe nagrade, se je prebila tudi naša Vera Bokal, ki 
je postopno izločila vse finaliste, na koncu zmagala 
in odnesla domov prvo nagrado, zapakiran španski 

Ivanka Prezelj, Vojka Mihelič, Rasto Kos, Vasilij 
Kosec, Niko Prevc, Vera Bokal, Franc Prezelj in Nežka 

Fojkar na 1. turnirju ŠRI v Žireh
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pršut.
Tako smo morali proslaviti lepe rezultate in tudi 
omenjeni dobitek.

37. ŠRI - PRSTOMET I.
Prvi od dveh turnirjev, ki se štejejo za točkovanje 
ŠRI, je bil 1. aprila 2017 v Osnovni šoli Žiri.
Zaradi premajhnega števila ženskih dvojic je 
tekmovanje potekalo skupaj za moške in ženske, 
točke, ki so jih dosegle ženske ekipe, pa tudi 
štejejo za točkovanje.
Tekmovalo je 11 ekip, v konkurenci pa je bilo 
7 ekip, saj je naše društvo in društvo invalidov 
imelo več ekip, ki dobijo le tolažilne točke. Naše 
moške in ženske ekipe so se uspešno borile v kar 
močni konkurenci.
Naša prva moška ekipa je zasedla odlično drugo 

mesto, naša prva ženska ekipa pa je bila zelo dobra 
peta.
Tudi drugi ekipi sta tekmovali dobro, vendar sta 
prinesli tolažilne točke.
Za prvo moško ekipo sta metala Rastko Kos in Vasilij 
Kosec, za drugo pa Franci Prezelj in Niko Prevc.
Nežka Fojkar in Vera Bokal sta sestavljali prvo žensko, 
Ivanka Prezelj in Vojka Mihelič pa drugo žensko ekipo.
Rečemo lahko, da so naše ekipe nastopile uspešno.

I. ŽENSKA PRSTOMETNA LIGA
Državna ligaška tekmovanja v okviru POS potekajo od 
leta 2009, po prenovljenem sistemu pa od leta 2014. 
Na povabilo organizatorjev in željo naših deklet se je 
v I. žensko ligo vključila tudi naša ekipa. Kot mlada 
po stažu se naša ekipa po dveh letih sicer drži bolj v 
ozadju, a vseeno napreduje.

DEJAVNI ŠAHISTI
Ivan Hafner

Spomladi so naši šahisti aktivno sodelovali na 
tekmovanjih in dosegli nekaj odličnih rezultatov.

PRVENSTVO PZDU GORENJSKE V ŠAHU
Ob 70. letnici tamkajšnjega DU je prvenstvo 
ponovno potekalo v Domžalah in sicer 18. maja 
2017. Prvenstva se je udeležilo devet ekip, ki so 
igrale po švicarskem sistemu, po katerem ekipa 
šteje štiri ali več šahistov, upoštevajo pa se rezultati 
najboljših štirih.
Kot že največkrat doslej je zmagala ekipa šahistov 
domačega društva. Znano je, da je v tem društvu 
šah že dolgo najbolj razvita in udarna disciplina. DU 
Kamnik je bil drugi, naši šahisti pa so z osvojitvijo 
tretjega mesta dosegli doslej največji ekipni uspeh, 
kar je odlično.
V posamični konkurenci je zmagal Domžalčan 
Marjan Karun. Od naših šahistov je bil Slobodan 
Milošev sedmi, Tase Ristov pa je zasedel 10. mesto.

ŠAH I. ZA 37. ŠRI
Rezultati prvega šahovskega turnirja za pokal 
Poljanske doline so šteli tudi za prvo tekmo 
točkovanja v okviru 37. ŠRI. Turnir je potekal 25. 
februarja 2017 v Športni dvorani Trata. Gre za 
tekmovanje odprtega značaja in na njem igrajo 
šahisti iz širše okolice Škofje Loke. Sodelovalo je 12 
dvojic, medtem ko je za tekmovanje ŠRI štelo 7 ekip. 
Naši člani so se odrezali odlično, saj sta Jože Rupar 
in Tase Ristov zmagala ter tako osvojila največje 
možno število točk. Takoj za njima sta bila Ivan 

Rikato in Slobodan Milošev, ki sta osvojila tolažilne 
točke. Izkupiček je bil torej kar lep.

DRUŠTVENO PRVENSTVO V ŠAHU ZA LETO 
2017
Na prvenstvu našega društva je igralo 12 šahistov, ki 
so šahirali po  sistemu vsak z vsakim. Po ostri borbi 
je društveni prvak postal Tase Ristov pred Jožetom 
Ruparjem in Ivanom Rikatom.

Slobodan Milošev, Tase Ristov in Jože Rupar

Poleg omenjenih tekmovanj nekateri naši člani 
uspešno igrajo na vseh turnirjih za poljanski pokal, 
nekateri pa še na rednih tedenskih turnirjih v 
Kranju. Šahisti tako postajajo vedno bolj aktivni.

Fo
to

:  
D

om
en

 K
os

m
ač



Mi o sebi - september 201734

KEGLJANJE S KROGLO NA VRVICI VSE BOLJ PRILJUBLJENO
Vojka Mihelič

Vadba kegljanja s kroglo na vrvici je tudi v letu 
2016/2017 potekalo po istem urniku kot leto prej, 
udeležba pa je bila precej večja, saj se je treningov 
udeležilo do 11 upokojenk in 12 upokojencev. 
Odrivanje krogle in druženje je bilo prijetno, saj 
smo tako udejanjali načelo Zdrav duh v zdravem 
telesu. Januarja in februarja nismo kegljali, ker je 
bilo premrzlo, letošnjo sezono pa smo zaključili 
5. junija. V novi sezoni bomo kegljati začeli že na 
prvi jesenski ponedeljek, 4. septembra 2017, ko 
se bomo ob 8.30 uri zbrali na Benetkah oziroma 
na balinišču na Novem svetu. Kadar bo vreme 
slabo, bomo kegljali v stari vojašnici, dokler bo to 

v Kamniku. Prvenstva so se udeležili člani društev 
upokojencev Dovje - Mojstrana, Rateče Planica, 
Kamnik, Žirovnica, Naklo in Škofja Loka. Tako naša 
ženska kot moška ekipa sta dosegli tretje mesto, 
kar je za nas, ki še nimamo veliko izkušenj, precej 
dober rezultat. Za žensko ekipo smo kegljale Ivanka 
Prezelj, Smiljana Oblak, Tončka Dolinar, Slavka 
Plestenjak in avtorica tega prispevka, moško ekipo 
pa so sestavljali Anton Mihelič, Branko Korenčič, 
Franci Mrak, Anton Kejžar in Adolf Kočar.
DU Kamnik nas je povabilo tudi na turnir v spomin 
njihove preminule članice. Turnir letos ni bil 
organiziran kot tekmovanje, ampak je potekal v 
prijateljskem vzdušju. Kegljali smo mešano ženske 
in moški, vrstni red pa je bil določen s žrebanjem. 
Turnirja smo se udeležili Smiljana Oblak, Antonija 
Dolinar, Vojka Mihelič, Anton Kejžar in Anton 
Mihelič.
Letos smo prvič organizirali tudi društveno 
tekmovanje. Pri ženskah sem avtorica postala prva 
društvena prvakinja v tej disciplini, drugo in tretje 
mesto pa sta zasedli Ivanka Prezelj in Smiljana 
Oblak. V moški konkurenci je naslov prvega 
društvenega prvaka osvojil Anton Kejžar pred 
Branetom Korenčičem in Adolfom Kočarjem.
Za konec vabim vse upokojence, da se nam 
pridružijo na naših srečanjih in treningih. 
Predhodno znanje ni potrebno, saj vam bomo vse 
pojasnili in pokazali. Bodoči kegljači lahko za vse 
informacije pokličejo Antona Kejžarja na številko 
040 263 665 in avtorico tega prispevka na številko 
040 747 489.
Upam, da se vidimo septembra.

STRELSTVO
Ivanka Prezelj

V soboto, 6. maja 2017, je SD Trzin na svojem 
12-mestnem strelišču pripravilo pokrajinsko prvenstvo 
Gorenjske v streljanju z zračno puško. V okviru PZDU 
smo prvič tekmovali na strelišču z elektronskimi 
tarčami, kar je bila zanimiva novost za marsikaterega 
strelca in strelko.
Nastopilo je 7 moških in 4 ženske ekipe.
V ženski konkurenci je ekipa DU Škofja Loka zmagala 
pred ekipami društev upokojencev Jesenice, Tržič 
in Naklo. Zlato medaljo je med 16 posameznicami 
osvojila naša članica Frančiška Demšar Mesec. Avtorica 
članka sem zasedla 3. mesto, Nevenka Mandić Orehek 
je bila četrta, Vojka Mihelič pa šesta.

še mogoče, saj je za jesen napovedano rušenje 
vojašnice in pričetek izgradnje vrtca. Potem bomo 
do nadaljnjega lahko trenirali  le na Novem svetu, 
kamor bomo prestavili tudi obe kegljišči.
Maja 2017 smo se udeležili prvenstva PZDU 
Gorenjske, ki je letos potekalo v Avtokampu Resnik 

Strelke Ivanka Prezelj, Vojka Mihelič in 
Francka Demšar Mesec s kolajnami

 in pokalom za osvojeno prvo mesto
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Nastop na prvenstvu PZDU v Kamniku
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Tudi v moški 
konkurenci je 1. mesto 
osvojila ekipa DU 
Škofja Loka, sledile pa 
so ji ekipe DU Kamnik 
in organizatorji člani 
DU Žerjavčki Trzin. 
Ekipo so sestavljali 
Milenko Štimac, ki 
je zmagal tudi med 
posamezniki, Janko 
Demšar, ki je bil četrti, 
Boris Vodopivec, ki 
je zasedel 6. mesto, in Franc Prezelj, ki je pristal na 
10. mestu. Na tekmovanju posameznikov je skupaj 
nastopilo 27 strelcev.

S temi rezultati sta ekipi društvu ponovno za eno 
leto priborili v last prehodni pokal za skupno 
dosežen najboljši rezultat.

Strelci s kolajnami in pokali

Fo
to

: S
tr

el
st

vo
 T

rz
in

BALINARJI AKTIVNI OD JANUARJA DO AVGUSTA
Besedilo in fotografija Smiljana Oblak

VELIKI TRADICIONALNI TURNIR V ŠKOFJI LOKI
Čeprav pridno balinamo preko cele zime, se prava 
sezona vsako leto začne na začetku maja na našem 
domačem balinarskem turnirju za ženske. V našo 
dvorano na Trati vsako leto povabimo dolgoletne 
kolegice balinarke DU iz širše okolice in tako 
otvorimo sezono.
Na turnir 3. maja letos smo povabile balinarke iz 
Mengša, Most oziroma Šiške, Komende, Gameljn, 
Bičevja (Ljubljana Vič) in Kamnika, ki pa so se letos 
opravičile. Skupaj z dvema domačima ekipama 
je nastopilo osem ekip v sestavi 3+1, kar pomeni 
tri igralke plus rezerva. Ker so namesto balinark iz 
Kamnika nastopile Jeseničanke, je bila udeležba z 
32 tekmovalkami popolna.
Ker smo želele biti tudi dobre gostiteljice, smo se 
potrudile pri pripravi hrane in pijače ter organizacijo 
srečelova.
Tekmovanje je potekalo pod budnim očesom 
glavnega organizatorja tekmovanja in sodnika 
Ivana Breznika.
Za naše društvo sta nastopili dve ekipi. 1. ekipo so 
sestavljale: Ivanka Prezelj, Slavka Stanonik, Zvonka 
Rant in Ida Jelenc, v 2. ekipi pa so bile Marija Sovinc, 
Marica Sorčan, Marica Jesenovec in Anica Košir.
Zmagala je ekipa GIB Ljubljana Šiška pred ekipama 
Komende in Gameljn. Naša 1. ekipa je osvojila 4. 
mesto, 2. ekipa 6. mesto, med njima pa so se uvrstile 
balinarke Bičevja. Zadnji dve mesti sta zasedli ekipi 
Jesenic in Mengša.
Po predtekmovanju je potekala še posebna tekma 
posameznic v bližanju, na kateri je zmagala Ivanka 
Prezelj.

PRVENSTVO PZDU GORENJKE V BALINANJU 
NA JESENICAH
Tekmovanje v ženski konkurenci ekip je potekalo 
9. maja 2017, udeležilo pa se ga je 13 ekip. Ekipa 
našega društva v postavi Ivanka Prezelj, Tončka 
Dolinar, Vojka Mihelič, Vera Hartman in avtorica 
članka je zasedla tretje mesto, kar je slabša uvrstitev 
kot lansko leto. Zmagale so Kranjčanke, druge pa so 
bile Jeseničanke.
Tekmovanje moških, na katerem je nastopilo 16 
ekip, je potekalo dan kasneje. Naši fantje so se 
presenetljivo dobro odrezali, saj je ekipa v postavi 
Peter Zakotnik, Drago Jazbič, Miro Kejžar, Drago 
Dimač in Ivo Zakotnik zasedla drugo mesto. Zmagali 
so balinarji Jesenic, tretji pa so bili Kamničani.
Prehodni pokal je glede na skupni rezultat obeh 
ekip pripadel Jeseničanom, naše društvo pa je 
osvojilo drugo mesto, kar je tudi lep uspeh.

REZULTATI PRIJATELJSKIH TURNIRJEV 
BALINARK OD MAJA DO AVGUSTA 2017
Balinarke smo bile v tem delu leta zelo aktivne in 
uspešne.
V Gameljnah je 25. maja 2017 tekmovalo 6. ekip. 
Naše balinarke Marica Sorčan, Marica Jesenovec, 
Anica Košir in Ivanka Prezelj so zasedle šesto mesto.
V Šiški so 12. junija 2017 tekmovale Slavka 
Stanonik, Tončka Dolinar, Vojka Mihelič in avtorica 
članka ter zasedle tretje mesto. Nastopilo je 8 ekip, 
zmagale pa so domačinke.
V Kamniku je turnir potekal 17. junija 2017. 
Udeležilo se ga je 6 ekip, za naše društvo pa so 
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nadaljevanje s prejšnje strani

tekmovale Tončka Dolinar, avtorica članka, Ida Jelenc 
in Vera Hartman. Zmagale so domačinke, naša ekipa 
pa je osvojila četrto mesto. Vera Hartman je bila druga 
v bližanju.
V Mengšu so 1. julija 2017 poleg 8 drugih ekip 
so nastopile Tončka Dolinar, Marija Sovinc, Vojka 
Mihelič in Ida Jelenc ter se uvrstile v drugo polovico 
udeleženk.

V Komendi se je turnirja 12. julija 2017 udeležilo 
8 ekip. Za naše DU so Slavka Stanonik, Marija 
Sovinc, Ida Jelenc in Ivanka Prezelj ter osvojile 
peto mesto.
V Ljubljani pri Bičevju je 12. avgusta 2017 
balinalo 11 ekip, med katerimi smo Tončka 
Dolinar, Vera Hartman, Vojka Mihelič in avtorica 
članka zasedle četrto mesto.
Balinarji se takšnih tekmovanj ne udeležujejo 
toliko, saj nastopajo v Gorenjski kegljaški ligi kot 
veterani BK Lokateks, torej ne kot člani našega 
DU, ampak kot registrirani balinarji BZS.

BALINANJE I. ZA 37. ŠRI V GORENJI VASI
Letošnje športne igre smo začeli v Gorenji vasi 
pri Jagru, nadaljevali pa jih bomo jeseni z drugo 
tekmo na Trati.
Na tekmovanju 6. junija 2017 je sodelovalo 5 
dvočlanskih ženskih ekip, od tega dve naši, in 5 
dvočlanskih moških ekip, med njimi ena ekipa 
našega društva. Med ženskami je zmagala ekipa 
GES Derlink, medtem ko sta bili naši Tončka 
Dolinar in Vojka Mihelič drugi, avtorica članka 
pa sem skupaj z Vero Hartman osvojila četrto 
mesto.
V moški konkurenci so zmagali naši največji 
tekmeci, ekipa Zavod-Šole, naši balinarji pa so 
žal zasedli zadnje, peto mesto.

Pri pripravi pogostitve za udeležence turnirja v Škofji Loki 
so sodelovale balinarke in balinarji.

ŠE ZADNJE UGOTOVITVE
Ivan Hafner

ORIENTACIJSKI TEK ZA 37. ŠRI
Tekmovanje v orientaciji je  tokrat potekalo na 
širšem območju Podlubnika. Zaradi manjšega 
števila dvojic je tekmovanje potekalo skupaj za 
moške in ženske, dosežene točke so se štele za 
moško in žensko točkovanje.
Nastopilo je sedem ekip. Zmagala je ekipa 
Planinskega društva Škofja Loka pred prvo ekipo 
Škofjeloškega orientacijskega kluba, torej samih 
specialistov, zaradi česar je tretje mesto naše ženske 
ekipe v sestavi Tine Ušeničnik in Marije Moser lep 
uspeh. Moška dvojica Brane Korenčič  in Miro Pintar 
je zasedla peto mesto, v točkovni konkurenci pa je 
bila četrta.

SPREMEMBA PRAVIL TOČKOVANJA 37. ŠRI
Med sistematičnim pregledom točkovanja po 
panogah sem opazil, da je pri pravilih točkovanja 
za sedanje 37. ŠRI prišlo do dveh sprememb. Tako 
je društvo doslej za rezultate v panogi lahko dobilo 
do 100 točk. Točke so se podelile, če so se tekme 

udeležile vsaj 4 ekipe. Ekipa na prvem mestu je 
prejela 100 točk, ekipe na drugem, tretjem in 
četrtem mestu pa 75, 50 in 25 točk. Po novem 
sistemu zmagovalna ekipa dobi 40 točk, ekipe za 
njimi pa vsaka po 10 točk manj, torej 30, 20 in 10. 
Če je društvo nastopilo z več ekipami, se je v polno 
točkovanje štel rezultat najboljše ekipe, vse ostale 
pa so prejele 10 točk za udeležbo. Sedaj pa ostale 
ekipe za udeležbo prejmejo toliko točk, kolikor 
ekip je nastopilo v konkurenci. Če je na primer na 
tekmovanju nastopilo 7 ekip, bodo dobili 7 točk, če 
pa so sodelovale 4 ekipe, pa le 4 točke.
Spremembe bodo posebej našemu društvu, ki 
ima številne ekipe in ekipe tudi v manj številčnih 
panogah, vsekakor zaostrile pogoje nastopanja. 
Če bomo na igrah še naprej želeli osvajati najvišje 
lovorike in obdržati prehodni pokal, bomo morali 
ekipe še bolje pripraviti in ne bomo smeli izpuščati 
določenih panog, če za to ne bo tehtnega razloga. 
Nikakor pa, tako kot doslej, ne bomo nastopali 
v panogah, ki za naše starostno obdobje niso 
primerne, na primer na tekmovanjih v kolektivnih 
igrah z neposrednimi dotiki, velikimi hitrostmi in 
nevarnostmi poškodb.
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GREMO NA POT

PROGRAM IZLETOV, LETOVANJ IN PRIREDITEV OD 1.9. – 31.12. 2017  
6. september Trgatev
9. september Srečanje športnikov DU
13. do 20. sept. Dugi otok          
20. do 27. sept.         Terme Fojnica   (zdraviliško letovanje in turistični izleti) 
3. november  Martinovanje

- Obiske gledaliških predstav objavljamo v sprotnih obvestilih.
- Vse objave bodo na oglasnih deskah v DU, pri Pošti in na Šolski ulici. 

- Prijave z obveznimi vplačili sprejema do objavljenega roka oz. do zapolnitve prostih mest v avtobusu  
     Danica Celestina ob sredah in petkih med 8. in 11. uro v pisarni DU. Informacije  na tel. 040/857 273. 
     Prijave bodo upoštevane z dnem vplačila. 
- Izletov in prireditev se udeležite na lastno odgovornost. 
- Pridržujemo si pravico do sprememb, odpovedi ali dopolnitev terminov posameznih izletov in akcij. 
- Poleg programa našega društva vas v nadaljevanju obveščamo tudi o programu, ki ga je za vsa društva 
     upokojencev Gorenjske pripravila Komisija za izletništvo in turizem pri PZDU Gorenjske: 

11. do 13. september          Strasbourg (obisk evropskega parlamenta)
2. do 4. oktober    Srbija - Šumadija (turistični izlet)
15. do 22. december Hotel Delfin Izola (kopalni izlet)
Vse dodatne informacije v zvezi s  programi lahko dobite pri Cveti Škopelja, tel. 040/226 667 ali na e-naslov 
cveta.skopelja@gmail.com

PROGRAM IZLETOV VESELIH POHODNIKOV
11.-12. september   Podvežak – Vodotočnik – Pl. Korošica, Savinjske Alpe;  dvodnevni izlet
25. september  Dolina Bodental – Ugrizova planina, Avstrija
9. oktober   Volinjek – Andrejev vrh na Koroškem
23. oktober   Okrog Belopeških jezer, Italija
6. november   Po poti Ene žlahtne štorije v Goriških Brdih
4. december   Pot v neznano

Poti so načrtovane za 3 do 4 ure hoje brez postankov in so večinoma krožne.  GLEJ OBVESTILA.
Z NAMI NA POT!      Dragica Gartner, Franjo Koprek, Jana Bešter, Nika Križnar

14.09.  Socka – Kislica - Slavica
28.09.  Kolovrat - Slavko
12.10.  Lipnik, Italija - Dragica
26.10.  Hrvaško Zagorje - Slavica

09.11.  Idrija – Hleviška planina - Nežka
23.11.  Lubnik - Slavica, Dragica
07.12.  Zaključni izlet v neznano - N+S+D+M

Datum in smer predlaganih planinskih pohodov se lahko spremenita glede na vremenske razmere.
Rezervni pohodi v primeru slabega vremena: Kompotela, Slavnik, Tromeja

PLAN POHODOV ČETRTKOVIH PLANINCEV

Svetloba potuje hitreje kot zvok. Zato nekateri izgledajo pametno, dokler ne spregovorijo.

Zakaj ljudje takoj verjamejo, če jim poveš, da je zvezd štiri bilijone, če pa rečeš, da se barva še ni 
posušila, pa morajo preveriti?
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Otroci iz podružnične šole Sv. Lenart 
so nam zapeli dobrodošlico na naši poti v Martinj Vrh. 

VESELI POHODNIKI 

PO POTEH NAŠEGA OTROŠTVA
Besedilo in fotografija Dragica Gartner

Lani decembra smo se odpravili na 
pohod v bližnjo okolico, v prelepo 
kolobocijo oziroma na Rovt nad 
Lučinami v hribovje med Poljanami 
in Polhovim Gradcem. Slabšalno 
so te kraje poimenovali Kolobocija 
zato, ker so policisti ob klicu na 
pomoč vedno rekli, da bo spet cela 
kolobocija, saj so se moški po nekaj 
preveč kozarčkih encijana stepli, tako 
kot marsikje po oddaljenih, samotnih 
hribih.
Pohodnikom sem želela pokazati 
tudi dobro plat teh simpatičnih 
krajev v bližini mojega doma, kjer 
so takšni tudi ljudje. Želela sem, 
da vidijo, kako je vse urejeno in 
kako težki so bili včasih časi zaradi 
oddaljenosti od avtobusov in vožnje 
v službe v hudih zimah z veliko snega. Zanimivo je, da je 
iz teh krajev doma kar nekaj pohodnic, iz ene hiše celo tri. 
Na domačiji staršev je svoj 85. rojstni dan praznovala Ivana 
Pivk, kar jasno kaže, da v teh krajih živijo dobri in pridni 
ljudje. Glede na zahvale in presenečenje moram reči, da 
sem svoj namen dosegla.

Podobno je bilo tudi ob nenačrtovanem 
pohodu po selških gričkih, ko smo se 
po neznanih poteh odpravili od Lenarta 
do Martinj Vrha. Dan so nam polepšali 
osnovnošolci z Lenarta, ki so nam skupaj 
s prijaznima učiteljicama zapeli 2 pesmici. 
Po tem kratkem, a lepem premoru smo se 
veselo odpravili naprej v Martinj Vrh in pod 
Vancovcem v Železnike.
Na obeh izletih sem čutila med tistimi, ki smo 
doma iz obeh dolin, prav posebno energijo, 
ko smo spoznavali svoje domače kraje kot 
odrasli, na način, ki nam je obudil in raznežil 
spomine na svoje rodne kraje in otroštvo. 
Večina jih po teh poteh še ni hodila, zato 
je bilo takšno raziskovanje lepot še lepše. 
Starejši kot smo, bolj nas zanima zgodovina 
in srečanje s kraji, kjer je bil nekoč naš dom, 
je vedno zelo čustveno. Ugotovila sem, da 
bomo takšne izlete morali še ponoviti, saj 
premalo poznamo svoje domače kraje, ki 
smo jih v mladosti morali zapustiti.

S pohoda v Kolobocijo - Rovt. Iz stare domačije na tem gričku so 
izhajali starši treh pohodnic.

Pravijo, da modrost pride z leti. 
Vedno bolj sem prepričana, da leta 

prihajajo sama.



Mi o sebi - september 2017 39

ČETRTKOVI PLANINCI

TAKLE MAMO
Nežka Trampuš

Ko zazvoni telefon in me kliče prijazna urednica 
Jelka, se kar malo ustrašim. Očitno je spet čas za nov 
prispevek.
Sprašujem se, kakšne misli naj zlijem na papir. 
Šolske spise sem nehala pisati že dolgo nazaj in 
moji postarani možgani so včasih kar malo prazni, 
zato ne vem, kaj naj napišem. V vseh letih naših 
pohodov in prijetnega druženja se je zgodilo veliko 

Vodnice Nežka Trampuš, Slavica Laznik, Martina Eržen in Dragica Gartner
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stvari. Doživljali smo lepe 
trenutke, ure in dneve, ko 
smo osvajali našo lepo 
deželo od primorskih 
gričev do štajerskih 
goric in dolenjskih 
hribčkov, od Karavank 
in Julijcev do naših 
domačih Škofjeloškega in 
Polhograjskega hribovja 
v pogorju obeh dolin ter 
grap in hribov Idrijsko-
Cerkljanskega hribovja.
Videli in doživeli smo 
sneg in dež, hkrati pa tudi 
čudovite sončne dneve, 
ki so se nam zapisali v 
spomin.
Razmišljam, kaj bi še 
napisala. Vsak svoje 
spomine v slikah in 
mislih hrani zase, v svojih 
možganih. Spomini 
nam bodo ostali, ko 
bodo naši koraki počasi 
postali pretežki in bomo 
pohodnike na njihovih 
poteh spremljali le v mislih.
Po 23 letih je nekaj planincev, ki so z nami začeli, žal 
že odnehalo, ker leta in zdravje naredijo svoje, nekaj 
pa jih hodi z lažjo skupino, ki jo vodi Dragica.
Kljub temu pohodniki še danes ohranjamo lepo 
navado in našim nekdanjim soplanincem z izletov 
pošiljamo kartice s pozdravi. Vsi so veseli, ko se 
spomnimo nanje.
To skupino je ustanovilo nekaj navdušenih 

posameznikov pred 23 leti, zrasla pa je v veliko 
skupino planincev prijateljev. Drug drugega se 
razveselimo tudi, če se srečamo drugje kot na poti v 
planine.
Žal mi zdravje ne služi več tako kot nekoč, a kljub 
temu upam, da bo ta skupina še naprej tako zagreto 
hodila na izlete in pohode.
Za konec naj se zahvalim vsem planincem za lepe 

ure in dneve, ki jih preživimo skupaj. Vodniki se 
trudimo po svojih najboljših močeh, trudite pa se 
tudi planinci, ko skupaj premagujemo strmine in 
zmagujemo tudi zahtevnejše vzpone.
Imejmo se lepo in doživimo lepe dni, saj dneva ne 
moreš zadržati, lahko pa ga prijetno izkoristiš. To 
planinci znamo, zato se potrudimo in uživamo.

Večerne novice se začnejo z “dober večer”, nato sledi razlaga, zakaj to ne drži.
Vedno si sposodi denar od pesimista. Ne bo pričakoval, da mu ga vrneš.
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Pri rimskem akvaduktu Pont du Gardu

MAJSKA PROVANSA V BARVAH VAN GOGHA
Besedilo in fotografije Martin Bizjak

Potovanja v Provanso, ki jih organizira turistična sekcija DU Škofja Loka, bi lahko lepše naslovili Provansa v 
barvah sivke. Za občudovalce polj sivke v cvetu bi bil naš obisk te dežele prezgoden, mi pa smo jo videli v 
barvah slikarja Vincenta van Gogha, ki jo je upodabljal tudi v drugih letnih časih.

Moustiers-Sainte-Marie

Na dolgi vožnji sta nas Cvetka in Milica kot stevardesi 
oskrbovali s poživili za dušo in telo. V prvi stik s Francijo smo 
prišli na mondeni Azurni obali v Nici. Z vodičem Izakom smo 
se sprehodili vzdolž njene riviere po Angleški promenadi in si 
ogledali že dokaj patiniran blišč stare Nice, nato pa se odpeljali 
proti prenočišču nekoliko izven od mondenih naselij. Prava 
Provansa nas je šele pričakovala.
Prvi dan v Provansi se je začel v Grassu, središču svetovne 
parfumerije, kjer stojijo parfumerije znamenitih znamk 
Fragonard, Molinard in Galimard. Tam iz ekstrahiranih dišavnih 
esenc virtuozi vonjav ustvarjajo nove dišavne simfonije 
za Coco Chanell in druge. Nepojmljivo bi bilo iz ogleda 
parfumerije Galimard ne oditi vsaj s stekleničko enega od 
znanih parfumov. Naprej nas je pot vodila preko Primorskih 
Alp, ki jih brazdajo soteske hudournih rek. Nad sotesko reke 
Verdon smo zrli v več sto metrov globok kanjon, kjer smo v 
mraku prepadnih sten slutili smaragdno zelenilo reke. 
Vroče provansalsko sonce je žgalo v skalni masiv, ob prepadno 
steno katerega je stisnjeno slikovito mesto Moustiers-Sainte-
Marie. V orlovskih višavah nad njim je že več sto let preko 
skalne grape razpeta veriga s pozlačeno kovinsko zvezdo, na 
prepadnem skalnem nosu visoko nad hišnimi strehami pa visi 
kamnita cerkvica. Gre za prijetno staro provansalsko mestece z 
ozkimi uličicami, v katere so stisnjeni mali lokali in prodajalne. 

Od tam se razteza planota Valensole, po kateri smo se vozili 
čez nepregledna polja sivke. Pokrajina se počasi spremeni v 
ravnino, na kateri kraljuje mesto papežev Avignon, kraj našega 
prenočevanja.

Naslednji dan smo se najprej odpravili 
proti znamenitemu rimskemu 
akvaduktu Pont du Gard. Njegove 
veličastne razsežnosti in mojstrstva 
antičnih gradbenikov smo se zavedli 
šele, ko smo hodili pod njegovimi 
ogromnimi kamnitimi oboki. Med 
vračanjem v Avignon smo preskočili 
nekaj stoletij in se ustavili pod mestnim 
obzidjem na obrežju reke Rhone ter si 
ogledali ostanke avignonskega mostu. 
V centru mesta se nad trg, ki se koplje 
v žarkem provansalskem soncu, mrko 
in strogo dviga sivo pročelje papeške 
palače z značilnima dvema stolpičema. 
Mrtva okna zrejo na gnečo sivolasih 
azijskih turistov in senčnike okoliških 
bistrojev, kjer obiskovalci posedajo ob 
kavi ali kozarčku provansalskega vina.
Med drugimi  provansalskimi mesti 
smo obiskali vasico Baux-de-Provence, 

KJE SO BILI NAŠI ČLANI
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PRIJETNO DRUŽENJE NA PIKNIKU
Besedilo in fotografije na naslovnici Nevenka Mandić Orehek

Tretji petek v juliju smo na balinišču na Trati pripra-
vili že 10. tradicionalni piknik našega društva, ki se 
ga je udeležilo 71 članov.
Aperitiv dobrodošlice sta nam postregli Cveta 
Škopelja in Danica Celestina, po pozdravnem nago-
voru predsednika Mira Duića (foto 1) pa je za hrano 
poskrbel Igor s svojo ekipo iz Picerije Mateja.
Pevci Mavrice so pripravili srečelov (foto 3) s 130 
nagradami in 130 srečkami po 2,50 €, kar seveda 
pomeni, da je zadela vsaka. Nagrade so bile vredne 
vsakega centa.
Udeleženci so izkoristili priložnost za druženje (foto 
2 in 4) in zabavo.
Za športno udejstvovanje je poskrbela Julija Jenko, 
ki je organizirala tekmovanje v pikadu. Puščice so 

letele v tarčo in okoli nje (foto 6). Po treh krogih je 
zmagala Marija Zadnik, drugo mesto je osvojila 
Marta Bertoncelj, tretji je bil Marjan Porenta, nehva-
ležno četrto mesto pa je zasedla Marjeta Pivk (foto 7).  
Tekmovanje v prstometu, ki je bilo napovedano v 
vabilu, je žal odpadlo. Za zabavo, glasbo, petje in 
ples je skrbel pevec in solokitarist Tomaž Kobol, 
vodja ansambla Beneški fantje. Pari so se navkljub 
vročem vremenu zavrteli (foto 5), skupaj pa smo 
po Tomaževih navodilih zaplesali celo francoski 
kankan.
Del stroškov glasbe smo pokrili s pomočjo 
Večgeneracijskega centra Zavoda O, kjer so za naš 
piknik prispevali 200 €.

utrjeno orlovsko gnezdo na vrhu 
skalnega pomola. Zdi se, da ta 
labirint hišic z ozkimi uličicami 
skupaj nad prepadom drži le 
obzidje nekdanje mogočne 
trdnjave. 
Mesto Arles je nastalo na rimskih 
antičnih temeljih, v njegovem 
središču pa je mogočni rimski 
amfiteater. Tam je ustvarjal in 
preminil slikar Vincent van Gogh, 
ki ga je barvitost Provanse tako 
prevzela, da je v svetlih barvah 
provansalskega sonca upodobil še 
celo sivo in puščobno bolnišnico 
za reveže. 
Skozi narodni park Camargue z 
lagunami, polnimi jat plamencev, 
so se za pašniki z znamenitim 
črnim govedom kazali obrisi 
mesteca Saintes-Maries-de-la-
Mer, prestolnice francoskih Romov. V cerkvi, najvišji 
stavbi namreč hranijo kip svete Sare, zavetnice 
Romov. Kot zadnjega od znamenitih provansalskih 
mest smo si ogledali še Aigues Mortes, mesto 
iz časov Ludvika IX., kjer je še v celoti ohranjeno 
mogočno, nekaj kilometrov dolgo obzidje. Od 
tam so v preteklosti ladje vozile križarje na vojne 
pohode v Sveto deželo, tiste dni pa smo se med 
drugimi obiskovalci tudi gorenjski upokojenci 
sprehajali po njegovih ulicah ali posedali po 
kavarnicah in uživali v njegovem ambientu.
Na poti domov smo pozornost posvetili še monde-

nim krajem na prenatrpani Azurni obali. Igralniški 
Monte Carlo kot pojem visoke družbe bi v svojem 
poliranem marmorju, sijoči medenini in bogatih 
štukaturah deloval že malo dolgočasno, če ne bi 
ob bahavih starodobnih fasadah in po negovanih 
parkih pravkar postavili tribun in ograj za dirko 
Formule 1. Preko zaliva se nam je na naravnem 
pomolu razkazoval sosednji Monako s palačo 
Grimaldijev, ki je nad njim stala kot že nekoliko izpeta 
pesem svoje veličine. Ko smo se pozno ponoči vrnili 
v naš košček domovine, smo bili veseli, da smo spet 
doživeli nekaj zanimivega in da smo spet doma.

Naša skupina pred rimskim amfiteatrom v Arlesu
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EKSKURZIJA V BENEŠKO SLOVENIJO
Besedilo Alma Vičar, fotografije Nevenka Mandić Orehek

Univerza za tretje življenjsko obdobje vsako študijsko leto zaključi s strokovno ekskurzijo. Letos smo se 
aprila odpravili na obisk Beneške Slovenije, bolj natančno v Nadiško dolino, Čedad in Terske doline, kjer 
teče najbolj zahodna meja Slovencev. Vremenska napoved nam ni bila najbolj naklonjena, zato smo 
malo gledali v nebo, ampak to ni kaj dosti vplivalo na dobro razpoloženje. Že med potjo nam je naša 
vodička Alenka Veber odkrila marsikatero podrobnost o krajih, skozi katere smo se peljali in ki jih, če se po 
primorski avtocesti vozimo sami, skoraj ne vidimo. V Sežani smo imeli prvi postanek za jutranjo kavo, tam 
pa se nam je pridružil naš glavni vodič Andrej Bandelj, izjemen poznavalec Beneške Slovenije, ki je temu 
izletu dodal posebno noto.

Slovenci pravijo Sv. Ivan v Čele in je delo mojstra 
Andreja iz Loke, ki jo je gradil skupaj s pomočnikom 
Jakobom. V dvorani je ohranjen lesen oltar iz 17. 
stoletja in nekaj drobcev fresk. Prezbiterij je narejen 

Slovenci iz Slovenije teh krajev ne obiščemo prav 
pogosto. Tudi njihove zgodovine večinoma ne 
poznamo, saj so nas različne države, v katerih 
živimo že več kot stoletje, bolj razdvajale kot pa 
zbliževale. V pokrajini od Kanina do Matajurja, po 
hribih, razdeljenih v doline in dolinice, posejane 
z majhnimi vasmi, živijo Beneški Slovenci, ki so 
razdeljeni v tri skupine. Špetrski Slovenci so živeli 
na območju od Goriških Brd proti severovzhodu, 
bolj na severu so se naselili Čentarski Slovenci, 
ob vznožju Kanina pa Rezijani. Prostor so si 
skozi zgodovino delili s Furlani, ki so se naselili v 
ravninskem delu. V mestu Čedad, ki je predstavljal 
nekakšno upravno in kulturno središče predvsem 
Špetrskih Slovencev, sta se oba naroda in jezika 
vedno enakopravno prepletala.

podprti odpravili do svetišča Stara Gora pri Čedadu 
z romarsko cerkvijo Matere božje, ki ji Beneški 
Slovenci pravijo Stara Marija. Cerkev je omenjena 
že v dokumentih iz 8. stoletja, kasneje pa je Stara 
Gora postala najbolj cvetoča božja pot v oglejskem 
patriarhatu. Današnjo podobo je cerkev dobila leta 
1744. Posebej dragocen je kip lepe Marije ali žive 
Marije iz leta 1479. Žal nam vreme ni dovolilo, da bi 
uživali v veličastnem razgledu, ki ga nudi Stara Gora.
Pot nas je nato vodila v Čedad, ki je bil leta 2011 
uvrščen na Unescov seznam svetovne kulturne 
dediščine. Mesto ima bogato zgodovino že iz 
časov železne dobe. Prvotno keltsko naselje je 
kasneje postalo rimski kastrum, po padcu rimskega 
imperija pa središče furlanskega vojvodstva, 
prvega območja stalne naselitve Langobardov. 
Danes je Čedad pomembno gospodarsko, upravno 
in cerkveno središče Furlanije. Na razvoj Čedada 
sta vplivala predvsem trgovina med hribovitim 
zaledjem, poseljenim s Slovenci, in ravninskim 

Iz Sežane smo se mimo Trsta odpeljali do našega 
prvega ogleda, do Landarske jame v Nadiški 
dolini. Do nje se je treba povzpeti po več kot 100 
stopnicah, ki vodijo do majhne, na pol zidane in 
napol naravne lope in naprej do cerkvice, vklesane 
v skalo na začetku podzemne jame. Cerkvici Beneški 

v gotskem 
slogu, na njem 
pa je ohranjena 
plošča z 
napisom v 
gotskih črkah in 
letnico 1477. Po 
ogledu cerkvice 
smo se podali še 
na ogled jame. 
Na poti nazaj do 
avtobusa nas je 
dodobra zmočil 
dež, kar je bilo 
ravno prav za 
kosilo.
Po kosilu 
smo se dobro 

Pomnik pesniku in buditelju 
Ivanu Trinku

Stopnice do Ladarske jame
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POL STOLETJA KASNEJE
Maruša Mohorič

Na nič kaj lep majski dan smo se spet 
srečali. Po dveh pripravljalnih sestankih 
v prejšnjih letih ter zbiranju in izbiranju 
vseh mogočih idej smo se strinjali, da se 
najdemo v domačem okolišu, na Križni 
gori.
Tam smo sošolci 4.a razreda loške 
gimnazije praznovali 50. obletnico 
mature. Za spodbujanje apetita smo se 
sprehodili do Planice, potem pa v gostilni 
pri Boštjanu obujali spomine na mladost 
ter na dogodivščine in izkušnje iz časov, 
ko so nam dobronamerni profesorji skušali 
vcepiti čim več znanja, potrebnega in 
manj potrebnega za življenje, na težave, ki 
jih ni manjkalo, in na prijetne trenutke, ki 
so ostali za vedno. Pogrešali smo pokojne sošolke 
Marijo, Špelo in Elico ter bolnega Andreja in 
izgubljenega Braneta. 
Ob koncu prijetnega in zanimivega druženja smo 

sklenili, da se naslednje leto, ko bomo dopolnjevali 
srednja leta pri sedemdesetih, spet srečamo. Ob 
koncu smo za spomin naredili še eno skupinsko 
sliko in si izmenjali najboljše želje.

GAUDEAMUS
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svetom Furlanov. V mestu ob Nadiži se je vedno 
slišala slovenščina in tako tudi danes mesto ostaja 
pomembno kulturno središče Beneških Slovencev. 
V mestu se nahajajo prostori kulturnega društva 
Beneških Slovencev, imenovanem po Ivanu Trinku 
(1863-1954), buditelju beneškega slovenstva, ki se 
je vztrajno zavzemal za jezikovne in narodne pravice 
Slovencev.
V Čedadu smo se sprehodili po ozkih ulicah starega 
mesta, se ustavili na trgu Piazza del Duomo in si 
ogledali katedralo Santa Maria Assunta, predvsem pa 

občudovali impozanten kamnit Hudičev most 
nad smaragdno Nadižo.
Naša zadnja postaja so bile Terske doline. V 
približno 30 vaseh in zaselkih, razsejanih po 
sončnih terasah nad dolinami in reko Ter, 
prebiva okoli 3000 ljudi slovenskega rodu. Naš 
cilj je bila vas Bard, ki je bila v potresu leta 1976 
skoraj v celoti porušena. Vas so vaščani zgradili 
na novo, svojo istovetnost pa je ohranila z imeni 
ulic ali kotičkov. Napisne table, kot so Za vasjo, 
Tam na meji, U kanc in Zakostanj, so spomeniki 
najzahodnejšega slovenstva. Po potresu so 
zgradili tudi novo cerkev in pri nedeljskih mašah
spet pojejo že skoraj pozabljene pesmi v terščini.
Duh starega Barda in Terskih dolin je ohranjen 
v bogatem etnografskem muzeju, za nastanek 
katerega je posebej zaslužen domačin, profesor 
Viljem Černo. Skozi muzej in zgodovino Terskih 
dolin nas je popeljal njegov sin.
V tej vasi smo tudi zaključili naše potepanje 
po tem delčku Beneške Slovenije. En dan je 
prav gotovo premalo, da se pokloniš ljudem, 
ki so ohranili slovensko kulturo in jezik v teh 
odmaknjenih krajih skozi vso zgodovino in se 
naužiješ vseh lepot teh krajev. Vrniti se bomo 
morali še kdaj.

Muzej zgodovine Terskih dolin



HODI VARNO, RAVNAJ PREUDARNO
Rudi Zadnik

Kot pešci vedno hodimo po pločniku. 
Kjer to ni mogoče, hodimo ob levem
robu ceste, saj tako lahko pravočasno
opazimo vozilo, ki nam prihaja nasproti,
poleg tega pa nas tudi voznik lažje opazi.
Če nas voznik spregleda, imamo tako še 
vedno dovolj časa, da se umaknemo.

NAVODILA VOZNIKOM ZA 
VARNOST PEŠCEV

V naseljih in izven naselij, kjer 
v temi in ob slabši vidljivosti lahko 
pričakujemo pešce, zmanjšamo hitrost 
in se osredotočimo izključno na
vožnjo. Preden sedemo za volan, 
poskrbimo za boljšo vidljivost, tako da
očistimo vetrobranska stekla in 
preverimo delovanje svetlobnih teles.

Nepravilna hoja po desnem robu ceste

Pravilna hoja po levem robu ceste

Pravilna hoja po levem robu ceste


