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Miro Duić

Drage članice in člani!

Na pozen sredin večer, ko je ura že 22.30, sedim in 
premišljujem... malo o vsem. Toda v tem trenutku 
še največ o naši glavni urednici, ki me prijazno 
opominja, da se izteka čas, ko bi bilo treba oddati 
uvodni prispevek, če želimo naše nepogrešljivo 
glasilo Mi o sebi pravočasno natisniti in ga 
dostaviti vsem našim članom, za kar poskrbijo naše 
prostovoljke in prostovoljci.
Točnost in natančnost sta lepi vrlini, ki me, priznam, 
večkrat zaobideta, morda tudi zaradi dejstva, da me 
obkroža skupina neponovljivih sodelavk in vodij 
posameznih, prepoznavnih in v širšem prostoru zelo 
lepo sprejetih aktivnosti, ki izvajajo prostovoljske 
projekte na kulturnem, pevskem, športnem in 
drugih področjih. Za njihovo delo se še enkrat vsem 
lepo zahvaljujem.
V tem uvodniku ne bom na široko razpravljal 
o načrtih, ker bo za to še dovolj časa v okviru 
rednih dejavnostih. Kljub temu naj omenim 
eno najbolj odmevnih aktivnosti, ki nas čaka v 
naslednjem letu. Gre namreč za zelo zahtevno 
izvedbo PROGRAMA AKTIVNOSTI OB 70-LETNICI 
DRUŠTVA (1949-2019). V pripravo programa so 
vključeni vsi naši najpomembnejši člani, ki bodo 
delovali v organizacijskem odboru za pripravo 
vsebine prireditev. Kot glavne naloge naj omenim 
izdajo zbornika o delovanju društva v omenjenem 
obdobju, organizacijo proslave, izvedbo kulturnega 
programa, izdelavo finančne konstrukcije in 
pridobivanje sponzorjev.
Prepričan sem, da bomo tej zahtevni nalogi kos in 
da bodo naši člani zadovoljni s celotno izvedbo ter 
zbornikom, ki jim ga bomo namenili.
Ob vsem tem pa žal ne morem mimo dejstva, 
da gre za  drag projekt, ki zahteva veliko dela 
pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev. 
Računamo tudi na prostovoljne prispevke naših 
članov, ki so že do sedaj prispevali v veliki meri in v 
skladu s svojimi možnostmi. Ob tem bomo morali 
povišati tudi članarino za naslednje leto in sicer 
simbolično za 1 €. Srčno upam, da bodo naši člani 
to sprejeli z razumevanjem.
Glede na to, da se nezadržno bližajo božični 
in novoletni prazniki, naj vam iz srca zaželim 
blagoslovljen božič, v novem letu pa predvsem 
veliko zdravja in lepih trenutkov v krogu vaših 
družin in najdražjih prijateljev.
    Vaš predsednik

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA
Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka

MŠ 5010721000 
DŠ SI99746352

Tajništvo  04 512 06 64  in  040 226 667 
Faks 04 512 63 09

Računovodstvo 04 512 63 08
Blagajna 040 857 273

e-pošta drustvoupokojencev@siol.net
Uradne ure sreda in petek od 8. do 12. ure
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POGOVOR S PREDSEDNIKOM DRUŠTVA

MIRO DUIĆ - UPOKOJENEC
Besedilo in fotografija Nevenka Mandić Orehek

Predsednika našega društva Mira Duića poznamo vsi, saj je na tem položaju že tretji mandat.
V letošnji pomladni številki Mi o sebi smo se seznanili z njegovo življenjsko zgodbo, za to številko pa sem se 
z njim pogovarjala o njegovem vsakdanjiku.
Srečala sva se neko nedeljo 
na Križni gori, ko sta se z 
ženo Marijo že vračala v 
dolino, in domenila sva 
se, da se naslednji dan 
popoldan dobiva v pisarni 
društva.
Ko sem se zjutraj mudila 
v pisarni Društva U3, 
sem ga srečala, ko je 
poskrbel za ogrevanje 
prostorov, da šahiste ne 
bi zeblo. Popoldan se je 
vrnil v pisarno DU za najin 
pogovor.
Njegov dan se začne z 
vročo črno kavo, ki jo 
skuha za Marijo in zase 
(brez sladkorja), in z 
branjem časopisa. Po zajtrku in različnih opravkih, 
kot so pospravljanje in kupovanje hrane, ter 
kadar nima drugih obveznosti, se z Marijo okoli 
pol dveh popoldne odpravita na Križno goro. 
Marija opravi daljši 7-kilometrski pohod, Miro pa 
hodi 5 kilometrov. Zelo je zadovoljen, da sta se 
odločila za to vrsto aktivnosti. Že drugo leto se drži 
40-dnevnega posta in se redno tehta, saj pravi, da je 
imel celo življenje težave s prekomerno težo. Sedaj 
se počuti odlično, je zdrav in reči moram, da ne 
deluje več preveč shujšan, kot pred letom, ko je kar 
prehitro izgubil odvečno težo.
V dolino se vrneta dovolj zgodaj, da v šoli pobereta 
vnuka in ju peljeta k sebi na kosilo. Vnuka domače 
naloge naredita že v šoli. 8-letna vnukinja se ukvarja 
z atletiko, 9-letni vnuk pa z rokometom. Kadar 
ta mlada dva ne utegneta, z Marijo otroka tudi 
odpeljeta na trening.
Najmlajši vnuček, ki je star 4 leta, je pri babici in 
dedku na Partizanski cesti.
Ko se popoldan prevesi v večer, se Marija po 
televizijskih poročilih umakne v drugi prostor, kjer 
si ogleda oddaje, ki jo zanimajo, Miro pa ostane v 
dnevni sobi in se posveti športnim oddajam. Zvečer 
pred spanjem je še priložnost za križanke in/ali 
sudoku.

Takšen je njun običajen 
delovni dan. Ob sobotah in 
nedeljah nimata družinskih 
obveznosti, zato je njun 
urnik bolj sproščen in se 
lahko odpravita na kakšen 
izlet, čeprav je hoja vseeno 
zakon. Poletje preživita 
na morju v počitniškem 
stanovanju v Luciji, prave 
počitnice pa si privoščita na 
enotedenskem letovanju z 
našim društvom.
In obveznosti izven hiše?
Poleg predsedovanja 
našemu društvu je Miro 
član upravnega odbora 
Pokrajinske zveze društev 
upokojencev za Gorenjsko, 

Centra za socialno delo in Centra slepih, slabovidnih 
in starejših občanov. Dobro sodeluje tudi z 
županom in z mladimi iz Zavoda O.
V društvu vemo, da se nanj lahko zanesemo in 
ga vedno poiščemo ali pokličemo. Poskrbi, da je 
peč prižgana in nas ne zebe; sodeluje v odboru za 
razstave in jih pomaga postavljati; poskrbi, da so 
prijave za športna tekmovanja pravočasno poslane 
in štartnine plačane; kadar društvo organizira 
tekmovanja, pomaga pri delu; nenazadnje, ko 
smo urejali prostore, je bil vedno prisoten in 
pripravljen na delo. Našteli bi lahko še veliko drugih 
priložnosti, kjer ga srečamo, in niso v opisu del in 
nalog predsednika DU. Rad pove, da je tako tudi 
zato, ker ima tako dobre in prizadevne sodelavce. 
Najpomembnejši sta tajnica društva Cveta Škopelja 
in računovodkinja Milica Habjan.
Miro skrbi, da se člani v društvu dobro počutimo, in 
želi si, da bi tako pozitivno vzdušje vladalo dolgo. 
Vsi smo 10 let starejši od takrat, ko je prevzel vajeti 
društva. Tudi on, saj bo v začetku prihodnjega leta 
dopolnil 70 let.
Leta 2019 bo Društvo upokojencev Škofja Loka 
praznovalo 70. obletnico delovanja. Organizacijski 
odbor za proslavo že deluje in vodi ga Miro. A to je 
tema za drug prispevek.
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SREČANJE GORENJSKIH UPOKOJENCEV

POHVALE IN ZAHVALE PROGRAMU STAREJŠI ZA STAREJŠE
Maruša Mohorič

Srečali smo se na zelo vroč zadnji avgustovski 
dan na prostoru Konjeniškega kluba v Žirovnici. 
To je bilo že 26. srečanje upokojencev, županov 
in poslancev Gorenjske. Organizatorja sta bila 
Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske 
in Društvo upokojencev Žirovnica. Po objavljenih 
podatkih se je zbralo okrog 2000 članov vseh 
gorenjskih društev upokojencev. Od poslancev sta 
se srečanja udeležila Alenka Bratušek in Matej Tonin, 
Ljudmila Novak se nam je pridružila kot poslanka in 
kandidatka na volitvah za predsednico republike. 
Precej glasen pozdrav je dobil kamniški župan 
Marjan Šarec, ki je tudi kandidiral na predsedniških 
volitvah.
Predsednik DU Žirovnica in predsednik PZDU 
Gorenjske Zdravko Malnar je 
pozdravil navzoče, še posebej 
pa izpostavil prostovoljke in 
prostovoljce programa Starejši 
za starejše ter jim čestital za 
nagrado Državljan Evrope. 
Pozdravom in čestitkam se je 
pridružil koordinator programa 
Starejši za starejše za Gorenjsko 
Edvard Kavčič. Poudaril je 
pozitivne rezultate 11-letnega 
dela prostovoljcev in omenil 
pohvalo evropskih poslancev, 
da nam je v tako majhni državi 
uspelo narediti tako zanimiv program. Zahvalil se 
je županom, ki delo prostovoljcev podpirajo, in 
povedal, da si bodo pri programu prizadevali vanj 
vključiti vsa slovenska društva upokojencev.
Žirovniški župan Leopold Pogačar se je v 
pozdravnem nagovoru zahvalil vsem, ki so pripravili 
program in pomagali pri organizaciji prireditve. 
Meni, da smo upokojenci pomemben člen naše 
družbe, saj v programu Starejši za starejše opravimo 
veliko dela, ki bi moralo biti v domeni občin in 
države. Pozdravil je oba predsedniška kandidata in 
jima položil na srce, naj ne pozabita, da sta bila v 
Žirovnici.
Predsednik Sveta gorenjske regije, kranjski župan 
Boštjan Trilar, je v svojem nagovoru dejal, da smo 
upokojenci veliko prispevali, ko smo gradili tovarne, 
vrtce, zdravstvene domove in drugo infrastrukturo 
ter tako delali tudi za bodoče rodove. Zahvalil se 
nam je za naš prispevek in obljubil, da se bodo vsi 
gorenjski župani trudili upokojencem polepšati 
njihov čas.
Na tokratni prireditvi je bil slavnostni govornik 

predsednik ZDUS Janez Sušnik, ki je povedal, da 
zveza sodeluje z vsemi poslankami in poslanci in 
je uspela s pobudo, da 44 000 upokojencev od 
oktobra 2017 prejema vsaj 500 € pokojnine za polno 
delovno dobo. Pohvalil je tudi župane in povedal, 
da brez njihove podpore ne bi bili tako uspešni. 
Obljubil je, da si bodo na zvezi prizadevali za višji 
regres in boljše usklajevanje pokojnin v letu 2018 
ter da bodo pomagali upokojencem z najnižjimi 
pokojninami. Želijo tudi ustanoviti demografski 
sklad. Za njihovo delo se je zahvalil vsem 48 
gorenjskim društvom upokojencev, v katerih je 
več kot 30 000 članov in ki članom nudijo različne 
kulturne, športne in druge dejavnosti, s čimer jim 
popestrijo življenje v tretjem življenjskem obdobju. 

Udeležencem je zaželel prijetno druženje in nam 
priporočil, naj bomo čim bolj složni.
V kulturnem programu so sodelovali članice in 
člani KUD dr. France Prešeren Žirovnica - Breznica, 
za zabavo in ples je igral Ansambel bratov Štrukelj 
z Dolenjske. Plesišče je bilo skoraj premajhno za 
mnoge navdušene plesalce, ki na to prireditev 
pridejo prav zaradi tega, saj pravijo, da govorniki 
nikoli ne povedo nič novega.
Prireditelji so pripravili tudi brezplačne oglede 
rojstne hiše dr. Franceta Prešerna v Vrbi in 
Finžgarjeve hiše v Doslovčah, ki sta bili od prireditve 
oddaljeni le nekaj kilometrov. Za hrano in pijačo je 
bilo poskrbljeno, tudi običajni sponzorski kotički 
niso samevali, precejšnja vrsta pri sladoledu pa mi je 
pobrala kar nekaj moči. Prijetno je srečati prijatelje 
in znance z različnih koncev in krajev Gorenjske, 
zato so srečanja vsako leto kar dobro obiskana.
Zahvaljujem se novinarki R adia Kranj Slavici Bučan 
za pomoč, saj je član DU Žirovnica Ferdo Kikelj z 
njenim posredovanjem dovolil brezplačno objavo 
fotografije s tokratnega srečanja. 
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ČLANE IMAMO TUDI IZVEN OBČINE 

MARIJA PLEŠEC
»RADA DELAM Z LJUDMI«
Maruša Mohorič

Marija Plešec, bolj znana kot Marička, je doma iz Lajš v Selški dolini, zdaj pa že dolga leta živi v 
Železnikih, mestu, v katerem se glede na rezultate raziskave, ki jih je spomladi objavil dnevnik Finance, 
živi najbolje v Sloveniji.
Pred upokojitvijo je poučevala 
gospodinjski in tehnični pouk na 
Osnovni šoli v Železnikih. 30 let je 
bila tudi razredničarka, še dlje pa 
vodja šolske prehrane. Z možem, 
ki je bil tudi učitelj, sta kar veliko 
potovala, saj ju je to zelo veselilo.
V naše društvo se je vpisala leta 
2015. Zelo rada hodi z Veselimi 
pohodniki, ki jih vodi Dragica 
Gartner, saj so ji pohodi pisani na 
kožo. Všeč so ji pestri turistični 
programi našega DU in ker zelo 
uživa na morju, tudi naša zanimiva letovanja. Z 
nami je bila na Dugi uvali in otoku Braču, kjer se je 
vedno imela lepo. Pohvalila je organizacijo letovanj 
in pestro dogajanje. Zelo všeč ji je bil izlet v Belo 
Krajino, saj se je na njem naučila nekaj novih stvari 
in se zraven še zabavala, dobra družba pa tudi ni 
nikoli odveč. Spoznala je kar nekaj naših članov, 
med njimi tudi Maričko Zadnik, ki se na obisk v 
Železnike pripelje kar s kolesom. Letos sta se nam 
pridružili na potovanju v Albanijo, ki je bilo zelo 
zanimivo.
Marička je tudi članica društva upokojencev za 
Selško dolino - Železniki. Zelo zagnano pomaga 
pri organizaciji ogledov gledaliških predstav v 
Drami in Operi v Ljubljani, vsako leto pa obiščejo 
tudi poletno gledališče Studenec pri Moravčah. 
Zanimanja je kar precej, saj ljudje na predstave 
radi hodijo, kar jo zelo veseli. Ko so si letos ogledali 
predstavo Divji lovec, so napolnili kar dva avtobusa, 
saj so se pridružili ljudje iz cele doline in še drugih 
krajev.
Poleg omenjenega Marička veliko svojega časa 
nameni tudi delu v Turističnem društvu Železniki, 
kjer je članica upravnega odbora. Že več let 
pripravlja razstave za Čipkarske dneve in skuša na 
tekmovanje v izdelovanju čipk v Železnike privabiti 
klekljarice iz celotne Slovenije in tudi iz tujine. 

Obiskuje tudi različne prireditve in 
sejme po Sloveniji, kjer na stojnicah 
prodaja čipke. Najzahtevnejše delo ji 
predstavljajo mednarodni festivali, ko 
je treba urediti razstavo na določeno 
temo, za kar je potrebno izbrati prave 
čipke. Letos se je veselila potovanja v 
Belgijo, kjer so čipkarice iz Železnikov 
pripravile razstavo svojih izdelkov 
na veleposlaništvu v Bruslju, a je 
zaradi nepričakovane bolezni morala 
ostati doma. Turistična in čipkarska 
dejavnost jo kljub zahtevnosti veseli, 

saj zelo rada dela z ljudmi. Obenem pa pove, da 
klekljati sploh ne zna in za strokovno mnenje glede 
čipk vedno prosi klekljarice.
Konec septembra 2017 sem jo srečala na 
mednarodnem čipkarskem festivalu v Lepoglavi 
na Hrvaškem, kjer so že petič po vrsti sodelovale 
čipkarice iz Železnikov s svojimi mojstrovinami. Na 
lepo urejenem prostoru je bilo razstavljenih veliko 
čudovitih izdelkov, na stojnici pa je demonstratorka 
Milka s punkljem in kleklji obiskovalcem kazala, 
kako nastajajo posamezne čipke. Resnično vse 
pohvale vredno.
Čeprav se Marička kot prostovoljka precej razdaja, 
je njen ogromen vrt ob hiši vzorno urejen. Rada 
bere knjige, čas si vzame tudi za križanke in vedno 
z veseljem prebere glasilo Mi o sebi, ki ji ga prinese 
prostovoljka Breda.
Za konec naj povem, da mi je bilo v veliko veselje 
pogovarjati se s tisto Maričko Plešec, ki me je v 
osnovni šoli učila gospodinjski pouk. Obudili sva kar 
nekaj spominov na tiste čase, seveda pa kakšno rekli 
tudi o današnji permisivni vzgoji in pogojih dela 
v šolah ter o nekaterih zelo dejavnih upokojencih, 
ki delajo kot prostovoljci v različnih krajih in si s 
tem popestrijo tretje življenjsko obdobje. Marička, 
najlepša hvala za pogovor.
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DRUŠTVO U3

ŠOLA V NARAVI  V MARTINJ VRHU
Alma Vičar

Letos smo v poletno šolo v naravi odšli že tretjič. Ali 
postaja to že tradicija?
Tudi letos nam je kljub ne prav obetavnemu začetku 
uspelo izvesti šolo v naravi, namenjeno delu z glino 
in seveda prijetnemu druženju. Prvotna ideja je bila, 
da se v začetku septembra za 4 dni umaknemo na 
Slivnico nad Cerknico. Prijav žal ni bilo dovolj, a ker je 
bila želja po ustvarjanju in druženju močnejša, smo 
se namesto na Slivnico odpravile v Martinj Vrh nad 
Železniki, kjer smo preživele dva čudovita, ustvarjalna 
dneva. Tokrat se nam ni pridružil noben moški in tako 
smo bile same dame. Gostoljubje nam je ponudila 
mlada družina Polak, ki s srcem skrbi, da domačija 
njihovih dedov ne ostaja osamljena. Poskrbeli so, da 
nismo bile lačne in žejne.
Prvi dan nas je pričakalo sonce in prav posebno 
delovno okolje, saj nam je kot delovna miza odlično 

Delovno vzdušje ob traktorski prikolici

Drugi dan smo se zaradi dežja morale umakniti 
v garažo, vendar to ni prav nič oviralo našega 
ustvarjalnega navdiha, saj smo dokončevale posodice 
za med, vmes pa ustvarile še mnoge druge uporabne 
in okrasne izdelke. Bera izdelkov je bila res obilna, 
saj glina nudi nešteto možnosti obdelave in prav 
vsak izdelek je nekaj posebnega. Takšno ustvarjalno 
druženje napolni tako srce kot dušo. Resnično se je 
splačalo potruditi, da se je tudi letos tradicija izvedbe 
šole v naravi ohranila.
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Društvo U3
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka
Uradne ure  vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
E-pošta loka3univerza@gmail.com
http://3univerza-loka.splet.arnes.si
Telefon v času uradnih ur   064 233 535

služila velika 
traktorska prikolica 
na dvorišču. Naša 
mentorica Eva Mazi 
nas je učila tehnik 
vlivanja gline, od 
priprave kalupa 
do načina, kako 
pripraviti ravno prav 
tekočo glino, in nam 
razkrivala skrivnosti 
nastajanja vlitih 
izdelkov. Naš cilj je 
bil izdelati posodice 
za med, takšne 
prav posebne, s 
pokrovom in leseno 
palčko za zajemanje 
medu. Medtem ko 

so se kalupi sušili, smo se zabavale z izdelavo lončkov 
za rože v obliki možičkov.

Keramika po prvi peki

Posodica za med
Tudi v novem letu 
naj bo vaš korak odmeven.
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ČAJ OB PETIH
V okviru letošnjih srečanj Čaj ob petih se bomo 
podali na pot. Z Nepalom in Everestom smo se že 
srečali, saj sta nam o njiju pripovedovala Miloš in 
Majda Četrtič. O Portugalski nam je pripovedovala 
Ela Dolinar. Podali se bomo peš po Patagoniji in na 
treking po perujskih Andih, pred poletjem pa bomo 
odšli še na potep s kolesom po Sardiniji in Apuliji.

NEPAL IN TREKING POD EVEREST
Majda Četrtič

Moja popotovanja po čudovitem gorskem svetu 
Evrope, Maroka, Turčije, Gruzije in Armenije me 
vedno navdušujejo. Kljub temu je v meni večno 
tlela želja obiskati Himalajo in videti najvišjo goro 
sveta. Želja se mi je izpolnila novembra 2016.

Obiskovalci so pozorno prisluhnili predavanju.
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IZOBRAŽEVANJE ZA MENTORJE IN ANIMATORJE V ŠTUDIJSKIH KROŽKIH
Borjana Koželj

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, katere član smo že od naših začetkov, organizira 
srečanja in izobraževanje za mentorje in animatorje.
Seminarja za mentorje v Ljubljani se je z naše univerze udeležila Jelka Dolinar.
Podatek, da Slovenska univerza za tretje življenjsko 
obdobje trenutno združuje okrog 21 000 študentov 
in nekaj tisoč mentorjev, ni zanemarljiv. Na univerzi 
potrebujemo usposobljene mentorje, saj na njih 
izobraževanje stoji in pade. Biti sposoben mentor je 
odvisno predvsem od osebnosti. Pomembno je tudi 
poznavanje starejših, njihovih potreb in zanimanj. Dr. 
Ana Krajnc je predlagala, da naj vsak mentor prebere 
knjigo o izobraževanju starejših z naslovom Starejši 
se učimo, katero imamo tudi na naši U3. Poudarila je 
še, da mentor ne sme biti mlahav in indiferenten.
Študijski krožek je manjša skupina, v kateri je sicer 
na prvem mestu pridobivanje znanja, vendar pa so 
pomembni tudi dobri odnosi med člani. Ljudem je 
treba pokazati, kaj znajo in kaj zmorejo. Razmišljanje, 

da so starejši pozabljivi in nemočni, ni pravilno. 
Mentor naj v sodelovanju s skupino postavi cilje. 
Ugotoviti mora, kakšne so želje sodelujočih in kaj 
člani že znajo, saj je to tisto pravo vprašanje. Narediti 
mora analizo situacije in ugotoviti, kdaj koncentracije 
zmanjka. Cilji morajo biti dosegljivi. Mentor naj 
spremlja, koliko se nauči posameznik, opazuje pa 
naj tudi dogajanje na ravni skupine. Novo snov naj 
dodaja po koščkih in naj ne zahteva takoj preveč. 
Vedno je treba izhajati iz ljudi. Pomembno je, da 
predvidi, kaj lahko programu še doda in kako lahko 
aktivira učence.
Cilj so zadovoljni slušatelji, ki so to, česar so se naučili, 
lahko tudi prenesli v vsakdanje življenje.

USPOSABLJANJA ANIMATORJEV 
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je povabila na srečanje tudi animatorje. Srečali smo se 
13. oktobra 2017 v Čebelarskem razvojno - izobraževalnem centru Gorenjske v Lescah.

Večino udeležencev je predstavljala skupina z naše 
univerze, saj se nas je izobraževanja udeležilo kar 8.
Po besedah prof. dr. Ane Krajnc je animator srce 
skupine in nepogrešljiva roka sošolcev, mentorja in 
svoje organizacije. Priložnosti, da predstavim delo 
naših animatorjev, sem se zelo razveselila. Pred 
ostalimi udeleženci sem jih pohvalila, saj vzorno 
skrbijo za delovno in družabno vzdušje v svojem 
študijskem krožku ter so v pomoč mentorju in naši 

organizaciji. Nekateri so animatorji že več let  in 
imajo veliko izkušenj. Nove animatorje, ki se tega 
srečanja niso uspeli udeležiti, pa smo nekaj dni 
kasneje doma povabili na podobno usposabljanje. 
Udeležba je bila velika in vsi so ugotovili, da se dela 
v svoji skupini veselijo.
Vsem mentorjem in animatorjem želim obilo 
uspehov in dobre volje ter da bomo še dolgo tako 
zgledno sodelovali.

Obisk Nepala in treking pod Everest, v svet, ki je 
tako drugačen od našega, je bil  zame eno izmed 
najlepših doživetij.
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TEČEMO ŠTIRINAJSTI KROG
Borjana Koželj

V septembrski številki tega glasila smo vas seznanili z uspešno zaključenim študijskim letom 2016/17, 
povabili smo vas tudi k vpisu v novo študijsko leto, sedaj pa že primerjamo nove številke s starimi in 
gledamo naprej.
V pripravo programa za to študijsko leto smo vložili 
veliko truda. Poskrbeli smo, da je ponudba krožkov 
pestra in da krožki iz preteklih let nadaljujejo z 
delom. Zastavljeni program je ambiciozen in ga že 
uspešno uresničujemo, seveda pa že nastajajo tudi 
nove ideje.
Novembra smo preleteli podatke in ugotovili, da s 
polno paro dela kar 20 študijskih krožkov. Od tega 
se v kar 12 krožkih učijo jezike, delo pa bo v kratkem 
zastavil še krožek kitajščine. Naši člani s polno 
paro skrbijo tudi za svojo telesno pripravljenost, 
saj v telovadnici na Podnu potekajo trije krožki, 
trije plesni krožki pa še v MKC Pri Rdeči Ostrigi. Na 
področju umetnosti že ustvarjajo v likovnem krožku 
in na področju fotografije. Poteka tudi cela vrsta 
delavnic, program pa jih obljublja še več. Posebej 

vas vabimo, da se pridružite krožku glasbene 
umetnosti, ki ga bo vodila mentorica Vida Kopač. 
Vida nam bo ob poslušanju glasbe predstavila 
glasbeno zgodovino, občasno pa se bo skupina 
udeležila tudi kakšnega zanimivega koncerta.
V preteklem letu smo pridobili kar nekaj sredstev 
iz drugih virov, predvsem iz enega od projektov na 
državni ravni, prijavili pa smo se tudi na občinske 
razpise. Tudi letos bomo vse ponujene možnosti 
pridobivanja sredstev skušali polno izkoristiti, 
posebej pa se veselimo plodnega sodelovanja z 
Večgeneracijskim centrom.
V letošnjem letu se nam je pridružilo kar šestdeset 
novih članov. V naših vrstah jim želimo veliko 
uspeha in veselja.

Doživeli smo navaden dan v Katmanduju, se 
podali v deželo prijaznih šerp, med osupljivo hojo 
po višinah nad štirimi in celo pet tisočimi metri 
obiskali številne budistične vasice in samostane, 
prečkali ledeniške reke preko visečih mostov in 
spoznali ter videli še mnogo več, vse ob pogledih 
na čudovite vrhove Himalaje in ledenike, ki jemljejo 
dih. Ob vsem tem pa smo še okusili odlično hrano, 

srečevali vedno nasmejane domačine in imeli 
srečo s prekrasnim vremenom. Bilo je nepozabno 
potovanje v osrčje divjega sveta, k skromnim, 
ustrežljivim in prijaznim ljudem. 
Edinstveno doživetje, ko sem odkrivala zame novi 
svet, poln presenečenj, ga videla brez filtrov in 
začutila naravo v vsej njeni veličini, mi bo ostalo za 
vedno v spominu.

PORTUGALSKA V SEDMIH DNEH
Fotografiji Sonja Dolinar

Za uvod v predavanje smo prisluhnili fadu*. Ela Dolinar s spominki s Portugalske, skorjo hrasta 
plutovca, storžem borovca, keramično ploščica azulejo 

in drugimi..
*Na vprašanje, kaj naj bi fado bil, je pevka fada Amálie Rodrigues odgovorila, da so to »zgubljene duše v nočeh, 
čudne sence v mavrski četrti, pojoča prostitutka, žalobna kitara, pepel in ogenj, bolečina in greh, vse, kar rečem 
in česar ni moč izreči«. Vse to je fado.
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ZDRUŽENJE EUROPACOLON V ŠKOFJI LOKI
Marta Satler

Naša članica Marta Satler je aktivna na različnih področjih. Med drugim kot prostovoljka sodeluje v 
Združenju Europacolon. Predlagala nam je, da v naše aktivnosti vključimo tudi predavanje, s katerim bi 
laično javnost ozaveščali o preventivi pred rakom prebavil, torej kako bolezen preprečiti, kako zdravo 
živeti in kako se ustrezno prehranjevati. Gostili smo predsednico združenja Ivko Glas in doc. dr. Franca 
Jelenca, abdominalnega kirurga. Srečanje je bilo zelo dobro obiskano. (Borjana Koželj)

Skrb za zdravje se vedno bolj prenaša na posameznika, 
saj naše zdravstvo za nas ne more več skrbeti v takšni 
meri, kot smo bili vajeni. Zaenkrat imamo srečo, da je v 
evropskem merilu zdravljenje onkoloških bolnikov pri 
nas zgledno urejeno.
Imamo zelo dobre kirurge in zaenkrat na  voljo tudi vsa 
zdravila, potrebna za učinkovito zdravljenje. Vendar pa 
zdravila postajajo vedno dražja, zato je pomembno, 
da se ljudje redno udeležujejo pregledov v okviru 
presejalnih programov za zgodnje odkrivanje raka, ko 
je bolezen mogoče odkriti še v začetni fazi.
V Sloveniji imamo presejalni program Svit, namenjen 
zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb na 
debelem črevesu in danki, ki zajema vse prebivalce 
v starosti od 50 do 74 let. Program je zelo uspešen, 
žal pa se vabilu za sodelovanje v njem še vedno 

odzove premalo ljudi, zato se zdravniki še vedno 
srečujejo z napredovalim rakom, pri katerem je 
izid zdravljenja negotov. Za druge rake prebavil, 
kot so rak želodca ali rak slinavke, zanesljivih 
presejalnih programov še ni na voljo, čeprav 
je veliko raziskav v svetu usmerjenih na to 
področje.
O problematiki nezadostne osveščenosti 
prebivalstva, torej zavedanja, da smo za svoje 
zdravje odgovorni sami, je 10. oktobra 2017 
v Marinkini knjižnici spregovorila Ivka Glas, 
predsednica Združenja Europacolon, nato pa je 
o raku prebavil predaval doc. dr. Franc Jelenc, 
eden najboljših abdominalnih kirurgov pri nas. 
Največja vrednost takšnih predavanj je, da so 
po predavanju poslušalci kirurga lahko vprašali 
karkoli s tega področja in tokrat so to priložnost 
tudi dobro izkoristili. Razvila se je živahna 
razprava, takšna, kot si jih želimo tudi v bodoče.
O raku na črevesu in danki so poslušalci 
tokrat spregovorili brez zavor, kar je dobro. 
Združenje Europacolon si prizadeva, da bi s 
takšnimi strokovnimi predavanji zajeli čim širši 
krog prebivalcev, saj bo le tako rak prebavil 
postal ozdravljiva oziroma kronična bolezen 
in umrljivost se bo zmanjšala. Na Onkološkem 
inštitutu v Ljubljani je Združenje Europacolon 
z oktobrom odprlo tudi informacijsko točko za 
paciente in svojce, kjer vam njihovi člani vsak 
ponedeljek od 9. do 16. ure nudijo informacije in 
vam svetujejo .

Doc. dr. Franc Jelenc med predavanjem. 
Ivka Glas sedi skrajno desno.
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Udeleženci 
krožka 
Razgibajmo se 
z mentorico 
Anjo Koželj
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GLASBA

SESTAV IN GLASBENA DEJAVNOST PEVSKEGA ZBORA VRELEC
Martin Bizjak

MePZ Vrelec na dobrodelnem koncertu Z roko v roki,
24. novembra 2017 v Sokolskem domu

V slovo poletju smo pevci MePZ Vrelec zadnji dan 
avgusta 2017 v izolskem hotelu Delfin priredili 
samostojni koncert. V jedilnici hotela smo zvečer 
ob 19. uri nastopili pred polnim avditorijem. 
Spored koncerta je obsegal predvsem ljudske 
pesmi in umetne pesmi z nežnejšo vsebino, ki 
gredo poslušalcem raje v ušesa. Marsikdo je 
pesmi pritegnil še sam. Kot zbor loških 
upokojencev smo seveda izvedli tudi pesem 
Loka in grad »loške« pesnice Neže Maurer v 
priredbi Lojzeta Krajnčana, svojo predanost 
lepemu petju in glasbi pa izpovedali že 
s prvo pesmijo Pesem (prelepa se iz grla 
glasi) Zinke Mori v priredbi Ota Čeruja. 
Domoljubne pesmi Kje so tiste stezice 
občinstvu ni bilo treba posebej predstavljati, 
Ti si urce zamudila in Mlinar pa so tudi znane 
ljudske pesmi. Kljub temu je o pesmih nekaj 
iskrivih besed povedal še naš pevec Andrej 
Derlink, ki je povezoval program.
Jeseni, ko so bili vinogradi obrani in pobrani 
še zadnji sadovi tega leta, smo tudi mi 
pokazali letošnjo bero in 21. oktobra 2017 
v Sokolskem domu pripravili samostojni koncert 
z naslovom Pesem jeseni. Pokrovitelj koncerta je 
bil Oddelek za kulturo Občine Škofja Loka, z nami 
pa je nastopil še sestav sester Raztresen in citrar. 
V skladu z naslovom prireditve smo svoj repertoar 
začeli z zborovsko skladbo Pesem jeseni. V progam 
smo vključili priredbe ljudskih pesmi slovenskih 
dežel, od koroških pa do prekmurskih pesmi, ter za 
uho prijetne umetne pesmi, kot sta Dve beli brezi in 
Moj vrtnar. Moški sestav Vrelca je izvedel tri pesmi 

iz zakladnice slovenskih ljudskih pesmi, med njimi 
tudi že nekoliko pozabljeno O košnji. To pesem mi 
je v mojih otroških letih večkrat zapel oče, po dolgih 
letih pa jo v jeseni življenja sedaj pojem tudi jaz 
kot član moškega sestava Vrelca. Morda je ob njej 
kateremu od starejših obiskovalcev tega koncerta 
zaigralo srce, tako kot meni, ko sem jo zapel prvič.

Sestav MePZ Vrelec se je skozi leta precej spremenil. 
Nekatere pevke in pevce je neprizanesljivi tok časa 
umaknil iz našega zbora, pridružili pa so se nam 
novi, ki so z veseljem do petja in svojim poletom 
dali Vrelcu nov zagon. Večina pevk in pevcev ima 
za seboj že pestro pevsko zgodovino, tudi novinci 
so bili v zborovsko dejavnost vključeni že kdaj prej. 
Večina si je že prislužila zlato ali pa vsaj srebrno 
Gallusovo značko.

ČLANICE IN ČLANI MEPZ VRELEC

Sopranistke
Jožica Penko, Kristina Rogelj, Breda Fabjan, Anica 
Ziherl, Francka Habjan, Jožica Kemperle, Štefka 
Krmelj, Marija Guzelj, Jelka Dulc, Mili Lavtar
Altistke
Marija Drakulič, Tončka Ravnikar, Ana Frelih, 
Kristina Kalan, Neža Alič, Stanka Bašelj, Jožica 
Kovič, Minka Bertoncelj, Magda Ziherl
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Tenoristi
Anton Maršič, Marjan Kovač, Janez Radelj, Andrej 
Derlink
Baritonisti
Tone Ravnikar, Ferdo Pozvek, Jure Ziherl
Basisti
Anton Hiršenfelder, Jaka Notar, Janko Korenak, 
Martin Bizjak

Zborovodkinja
Nada Krajnčan
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Naj dodamo še nekaj za povrh, da ne bo vse tako 
resno.
Naše pevske vaje potekajo ob sredah dopoldne. 
Maestro Viktor Zadnik zahteva točnost in disciplino, 
med drugim med vajami umolknejo tudi mobilni 
telefoni.
Glede na naš EMŠO nismo ravno operni pevci, a tudi 
zoprni nismo, kot nam zagotavlja dirigent.
Vaje pričnemo z upevanjem, kajti tudi razglašene 
instrumente je potrebno uglasiti.
Uvodu sledi razvedrilni kviz Kdo bi vedel ali drugače 
povedano, vaditi začnemo kakšno novo pesem.
Vsi lepo prepevamo, a vedno nekdo fuša. Maestro 
da znak, naj prenehamo, nato pa zapojemo še 
enkrat.
Zopet nekdo fuša. Ko začnemo ponovno peti, 
utihnem in skupina zveni v redu. Tudi dirigent nima 
pripomb.
Da bi pesem utrdili, jo zapojemo še enkrat. Glej ga 
zlomka, ne boste verjeli, ampak spet nekdo fuša.
Le kdo bi to bil? Odgovor na to vprašanje je vreden 
1000 evrov! Vsaka podobnost z realnostjo je seveda 
zgolj naključna.

Altistka Marika

V pevski skupini Mavrica sedaj prepevamo 
Janez Bohinc, Lojze Čadež, Sonja Dolinar, 
Marijan Gortnar, Avgust Hartman, Janja 
Eržen, Franci Jesenovec, Iva Kogovšek, 
Marjeta Pivk, Breda Radelj, Marija Strah, Milka 
Šmuc, Marjeta Štrekelj, Matevž Trilar, Mana 
Veble in Rudi Zadnik.

GLASBA

PEVSKA SKUPINA MAVRICA
Besedilo in fotografija Rudi Zadnik

Pevsko in prostovoljno delo članov Pevske skupine 
Mavrica se ni končalo z izletom, kot smo napisali v 
zadnji številki Mi o sebi. Ob koncu julija smo namreč 
na pikniku našega društva uspešno pripravili 
srečelov.
Septembra smo nastopili še na podelitvi priznanj 
najboljšim športnikom našega društva, ki jo je 
organizirala društvena komisija za šport.
Pevci smo se ponovno zbrali ob koncu septembra in 
se dogovorili za nadaljnje delo in vaje v jesenskem 
obdobju. Vsi smo bili snidenja veseli, saj se kar
nekaj časa nismo videli in smo zato prepevali zelo 
veselo. 
Oktobra smo začeli z rednimi vajami. Veselo smo 
se upevali in se ponovno vrnili na stari red našega 
ustaljenega petja z našim dirigentom Viktorjem 
Zadnikom. Ponovili smo vse pesmi, ki smo se jih 
naučili na spomladanskih pevskih vajah. Pred 
nami so bili novi izzivi, nove pesmi, saj smo začeli 
priprave na naše decembrske nastope.
Pevske vaje imamo v knjižnici ali v drugih prostorih 
društva. V ureditev teh prostorov smo pevci vložili 
veliko prostovoljnega dela, vendar jih bomo morali 
zapustiti, ker bodo stavbo podrli zaradi izgradnje 
vrtca. Upamo, da bomo dobili nove prostore, kar so 
nam na občini že obljubili.

Sredi oktobra smo nekateri člani skupine obiskali 
našo nekdanjo pevko Francko Kranjc, ki sedaj živi 
v Domu upokojencev Taber Cerklje. Za vse, tako 
za nas obiskovalce kot za našo članico, je bil obisk 
nepozaben. Skoraj celo uro smo skupaj s Francko 
veselo prepevali na zunanjem delu doma. Kar nekaj 

stanovalcev doma nas je nagradilo z aplavzom.
Seveda moram omeniti, da nikoli ne pozabimo na 
rojstne dneve naših članov in da vedno počastimo 
tudi nekatera praznovanja. V tem obdobju tako 
nismo pozabili na svetega Martina.
Posamezni člani smo aktivni tudi v organih 
in različnih sekcijah DU Škofja Loka ter s tem 
prispevamo k uresničitvi programa našega društva, 
ki je eno najbolj aktivnih na Gorenjskem.
Za konec želimo pevci skupine Mavrica vsem 
članom DU Škofja Loka v novem letu veliko lepih in 
sončnih dni.
Lep pevski pozdrav do naslednjič.

***

Obisk pri Francki Kranjc
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SPREHOD PO NAŠIH RAZSTAVAH 
Zlata Ramovš

Odbor za razstave pri našem društvu upokojencev deluje od 18. marca 2010 in je v tem času pripravil 
132 zelo raznolikih razstav. Veseli smo, da lahko Škofji Loki pokažemo skrite mojstre med našimi člani 
in tudi nečlani, ki svojih talentov in umetniških del praviloma ne želijo sami izpostavljati. Želimo jih 
izpostaviti mi in s tem k ustvarjanju vzpodbuditi tudi druge upokojence, ki se skriti v domačih okoljih 
ukvarjajo z najrazličnejšimi konjički.

V septembrski številki 
glasila smo vam kot 
zadnjo v naši galeriji 
predstavili razstavo 
fotografij šestih 
udeleženk fotokrožka 
naše univerze za tretje 
življenjsko obdobje. 
Fotografije so nastale 
pod mentorstvom Saša 
Kočevarja. Razstava 
je bila v Galeriji 
Hodnik na ogled do 
sredine septembra, 25. 
septembra pa smo jo 
prenesli v Center slepih, 
slabovidnih in starejših 
občanov v Stari Loki, s 

Štefanija in Ivan Križnar pri 
postavljanju razstave

Otvoritve razstave so se udeležili člani DU ter Štefani-
jini številni sorodniki, prijatelji in nekdanji sodelavci.
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POPRAVEK

V 38. številki glasila Mi o sebi smo na strani 15 pomotoma navedli napačnega avtorja fotografije s 
podnapisom »Prostovoljke pripravljajo razstavo udeleženk foto krožka«. Avtor te fotografije je v resnici 
Miro Duić. Za napako se mu opravičujemo.

katerim že kar nekaj let tesno sodelujemo.
19. septembra 2017 je svojo prvo razstavo 
dočakala naša članica in upokojena zdravnica 
Štefanija Križnar. Razstavi zelo lepih akrilov
s cvetjem je dala naslov Pomladno in jesensko 
cvetje. Njene slike so nas z intenzivnimi barvami 
razveseljevale vse do konca novembra.
Ob odprtju razstave sta obiskovalce z glasbo na 
vsem nam znani harmoniki in baritonu razveselila 
Štefanijin brat Jože Dolenec z ženo Valerijo, ki sta 
razstavi želela dati svoj prispevek in priznanje.
O slikarskem ustvarjanju svoje žene, ki ga večina 
med nami ne pozna, nam je pripovedoval njen 
mož Ivan Križnar, njegovo pripovedovanje pa je 
dopolnila še Štefanija s svojimi dogodivščinami 
in spomini. Številne obiskovalce, sorodnike, 
prijatelje in nekdanje sodelavke je presenetila 
tudi s pogostitvijo, ki jo je pripravila ob tej svečani 
priložnosti in za svoj 80. rojstni dan.
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Brigita Lužar in Antonija 
Jelenc pri postavljanju 

fotografske razstave v CSS

Draga Štefanija, ob vaši razstavi in visokem 
življenjskem jubileju vam iskreno čestitamo tudi 
člani DU Škofja Loka.
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ZANIMIVE OSEBNOSTI

JOŽE POGAČNIK
Julija Jenko

Jože Pogačnik je bil v letih od 1996 do 2005 vodja šahovske sekcije ter igralec in tekmovalec.

Jože Pogačnik se je rodil 5. maja 1930 na Češnjici 
v Selški dolini mami Rozaliji in očetu Jožetu, ki je 
bil čevljar. Pri hiši je bilo sedem otrok in Jože je bil 
drugi po vrsti. Pet razredov osnovne šole je končal 
v Selcih, nato pa se je začela druga 
svetovna vojna. Starejši brat Franc 
je odšel v partizane v Loški odred 
ter padel, star komaj 16 let. Po vojni 
se je Jože želel vpisati na gimnazijo 
v Škofjo Loko, a ker je bil tedaj od 
otrok najstarejši, je moral ostati 
doma in tako se je začel učiti za 
čevljarja. Že leta 1938, pred vojno, se 
je osem čevljarjev odločilo ustanoviti 
skupno zadrugo in tako je na 
Studenem nastala zadruga Ratitovec, 
ki se je kasneje spremenila v podjetje. Njegov oče 
je bil soustanovitelj te zadruge in tam nadaljeval 
svojo čevljarsko obrt, Jože pa se je učil za čevljarja. 
Zanimal ga je tudi trimesečni tečaj modelarstva in 
oblikovanja, ki so ga pripravili v zadrugi. Na tečaju 
je predaval profesor Steimann s Srednje oblikovne 
modelarske šole v Ljubljani. Jože je bil priden ter 
radoveden vajenec in ker se je zanimal za vsebino 
tečaja, je dobil nalogo strežnika. Vsako soboto je 
pospravil delavnico za tečajniki, v nedeljo zjutraj 
pa je pripravil material za ponedeljek, ko se je tečaj 
nadaljeval. Kmalu po končanem tečaju je Jože 
odšel v vojsko. Služil jo je v Splitu, Sinju, Šibeniku in 
Sarajevu, v vodu za obrt in opremo. Tudi v vojski je 
kot vesten vojak napredoval in kmalu postal štabni 
pisar. Med služenjem je ohranjal stike s profesorjem 
Steimannom. Ko se je vrnil domov, je nadaljeval 
s svojim delom v zadrugi Ratitovec. Na pobudo 
mojstra Jožeta Čadeža so v Škofji Loki ponovno 
organizirali tečaj modeliranja in oblikovanja, ki ga 
je vodil profesor Steimann. Tokrat se ga je udeležil 
tudi Jože in po končanem uspešnem tečaju ga je 
profesor povabil na šolo oblikovanja in modeliranja 
v Ljubljano, ki jo je Jože tudi uspešno zaključil. Pri 
mojstru Jožetu Čadežu, ki je imel pooblastilo obrtne 
zbornice, da so pri njem bodoči obrtniki opravljali 
mojstrske izpite, je odlično opravil tudi tega in se 
vrnil nazaj na delo v zadrugo.
Medtem ko je hodil k mojstru Čadežu, se je še bolj 
navdušil nad planinami. Mojster Čadež je bil velik 

ljubitelj planin in pri škofjeloškem planinskem 
društvu, kjer je bil tudi nekaj časa predsednik, v 
planine vodil skupine planincev. Jože je že v mlajših 
letih in kasneje kot vajenec skupaj s sošolcem, ki 

je imel strica alpinista, rad obiskoval 
hribe. Ko se je izučil, so s prijatelji kupili 
motorje, da so hitreje prišli na cilj. Tudi 
bodočo ženo Slavko je spoznal v hribih, 
na Lubniku. V tistem času je zamenjal 
službo in začel delati v Planiki v Kranju. 
Ob službi je naredil srednjo tehnično 
čevljarsko šolo v Kranju, ki je imela 
sedež v isti stavbi kot srednja tekstilna 
šola, ter v Planiki napredoval v mojstra. 
Ko so na tehnični šoli pričeli uvajati nove 
programe, je pri tem sodeloval tudi 

Jože, kasneje pa je še poučeval in pripravljal skripte 
za šolo. V tistem času so šolo plačevala podjetja 
oziroma ministrstvo za izobraževanje. Podjetje 
Planika se je razvijalo in Jože je nadaljeval z delom 
v razvoju. Naučil se je nemškega in italijanskega 
jezika, saj je  veliko potoval in za podjetje sklepal 
pogodbe. V Planiki je ostal do upokojitve.
Od svojega služenja vojske naprej je sodeloval 
v teritorialni obrambi v Planiki in tudi v Škofji 
Loki. Leta 1991 je bil v slovenski vojski v obrambi 
zadolžen, da pazi nunski vodni rezervoar za 
gradom.
Upokojil se je avgusta 1991. Sosedi Lojzka in Zofka, 
ki sta pri društvu upokojencev balinali, sta mu 
prinesli pristopno knjižico. Plačal je članarino in tako 
postal član Društva upokojencev Škofja Loka.
Jože je že od mladih let rad igral šah, za katerega 
ga je navdušil oče. Leta 1946 je Niko Žumer iz 
šahovskega kluba Železniki njega in njegovega 
očeta povabil, da sta igrala na tekmi s Škofjeločani. 
Igrali so na desetih deskah, Jože na drugi, oče na 
sedmi. Oba z očetom sta zmagala, edina od igralcev 
iz Železnikov. Ravno v tistem času so pripravili 
dvoboj med Slovenijo in Hrvaško na stotih deskah 
v Zagrebu, kjer so igrali tako člani kot tudi mladinci 
in pionirji, moški in ženske. Vodja šahistov v Škofji 
Loki je bil takrat Adolf Gerjol, ki je Jožeta povabil, 
naj na turnirju igra za pionirsko vrsto Slovenije. 
Jože je bil vesel in je zagrabil priložnost. Ker je vlak 
v Zagreb odpeljal v ranih urah, ga je Gerjol povabil, 
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naj pri njemu prespi in tako sta 
lahko zgodaj odpotovala. Jože 
je v svoji pionirski kategoriji 
zmagal.
Šahovske tekme so potekale 
ob sobotah in nedeljah, vendar 
se je raje posvetil hribom, 
kamor rada hodi tudi njegova 
Slavka, in tako je šahovska 
tekmovanja opustil. Leta 1963 
sta se s Slavko poročila in 
dokončala  že postavljeno hišo 
za Kamnitnikom, kjer živita še 
danes. Starejši sin si je dom 
zgradil ob domači hiši, mlajši 
sin pa živi v nadstropju očetove 
hiše. Hčerka Andreja in njen 
mož, ki živita v Tupaličah, sta 
tudi navdušena planinca, žal pa 
se nihče od otrok in vnukov ni 
navdušil za šah.
V društvu upokojencev se je 
Jože takoj priključil šahistom, 
katere je vodil takrat Dušan Amidžič. Dušan je leta 
1985 poskrbel, da so od tistega leta dalje tekmovali 
na delavskih športnih igrah v Škofji Loki. Leta 

1991 je pri DU nastala šahovska 
sekcija in z ostalimi člani je pričel 
tekmovati tudi Jože. V letih od 1990 
do 1999 so člani sekcije sedemkrat 
osvojili naslov gorenjskih prvakov, 
med letoma 1993 in 2003 pa še 
šestkrat postali medobčinski 
prvaki na športnih igrah v Škofji 
Loki. V ekipi društva je vedno igral 
tudi Jože. Dušan Amidžič mu je 
vodstvo šahovske sekcije zaradi 
zdravstvenih težav prepustil leta 
1996 in Jože je to delo opravljal 
do leta 2005, nato pa zaradi težav 
z migreno vodenje predal Ferdu 
Pozveku, ki sekcijo vodi še danes.
Ko sta se Jože in Slavka upokojila, 
sta med drugim pazila vnuke. 
Okrog hiše imata velik vrt, ki ga še 
vedno pridno obdelujeta. Še sedaj 
se zapeljeta v katero od dolin in 
pridno pešačita. Veliko hodita in 
tako skrbita za svoje zdravje. 

Jože in Slavka, še tako naprej, da vama bo zdravje 
služilo še dolgo.
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Ekipa šahistov DU Škofja Loka, ki je 
od leta 1993 – 2002 na športnih ig-
rah in gorenjskih prvenstvih zase-
dala prva tri mesta. Na sliki od leve 

proti desni sedita Alojz Kalan in 
Fran Malek, stojijo pa Miha Šmid, 
Jože Pogačnik in Anton Štimac.
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ISKANJE KNJIG V COBISS-u

Na spletu lahko preverite, če imamo knjigo, ki jo želite prebrati. 
Pojdite na
                                                 www.cobiss.si 
vstopite v COBISS/OPAC (glej desno) in v lokalnih bazah podatkov 
(katalogi) knjižnic poiščite Marinkino knjižnico (mkskl).

MARINKINA KNJIŽNICA

Vsem članom našega društva 
želimo lepe in mirne 
božične praznike ter 

srečno novo leto 2018, 
ki naj vas obdari z veliko dobre 

volje, zdravja, radosti, 
veselja in uspeha.



Mi o sebi - december 201716

IZGUBA SPOMINA

DUŠAN RAĐEVIĆ
NE BODITE PRESENEČENI, ČE VAS NA CESTI NE BOM PREPOZNAL
Besedilo in fotografija Zlata Ramovš

Starejši smo pozabljivi, kar ni nič novega. Odkar se v društvu družimo z drugimi upokojenci, velikokrat 
ugotavljamo, da nismo nobene izjeme, saj ima skoraj vsak od nas težave s spominom, in takoj nam je 
lažje. Izguba spomina, kot jo je doživel naš član Dušan, pa je kljub vsemu nekaj posebnega in takšne 
amnezije, kot jim rečejo zdravniki, niso osamljeni primeri. 
Dušan prihaja iz družine s šestimi otroki. Živeli so 
v bližini Banje Luke. Šolal se je na gradbeni šoli v 
Zenici, nato pa se zaposlil in kmalu sprejel službo 
v Gradisu. Najprej je stanoval v Ljubljani, ko pa je v 
Kranju spoznal ženo Ranko, 
je na Kopališki cesti v Škofji 
Loki kupil stanovanje, kjer 
z njo in dvema sinovoma 
živi že 20 let. Po delu v 
Gradisu je sprejel službo 
v Vegradu, kjer je zadnjih 
pet let delovne dobe gradil 
mostove po celotni nekdanji 
Jugoslaviji.
Pred sedmimi leti, ko je bil 
star 50 let in so obnavljali 
most na Kosovu, se je ob 
koncih tedna s službenim avtom vozil domov. 
Nesrečnega dne je avto vozil njegov mladi kolega 
iz službe in se na avtocesti pri Sisku zaletel pod 
prikoličarja. Z voznikom sta imela veliko srečo, da 
sta ostala živa, saj je bil avto popolnoma uničen. 
Voznik je imel le manjše poškodbe, Dušan pa si je 
trajno poškodoval del možganov, kjer je center za 
spomin. Nesreče se ne spomni, predvideva pa, da je 
na poti zaspal in da je ob njem zaspal tudi voznik.
Oba so po nesreči odpeljali v bolnišnico v Sisak. 
Dušan je bil v komi in tedanja direktorica Vegrada 
Hilda Tovšak je poskrbela, da so ga z rešilnim 
avtomobilom prepeljali v Klinični center v 
Ljubljano. V bolnišnici je ostal dva meseca, od tega 
je bil 14 dni v komi. Po zdravljenju so ga poslali v 
Rehabilitacijski center Soča, kjer se je usposabljal 
še dva meseca. Bolečin ni imel, saj možgani ne 
bolijo, a zaradi poškodbe možganov ni bil stabilen. 
Imel je težave s nadzorovanjem gibanja nog in 
hodil, kot bi bil pijan. Imel je tudi privide ter težave 
z govorjenjem in razumevanjem slišanega in ni 
več prepoznaval ljudi. Dveh skoraj odraslih sinov 
ni prepoznal, saj se ju je spominjal le kot majhnih 
otrok.
Žena Ranka pravi, da je bila nesreča za družino 

hud šok in je prinesla veliko stresa. Vsak dan so ga 
obiskovali v bolnišnici in v Soči. Trepetali so, ali se 
bo zbudil iz kome, nato pa se spraševali, kdaj jih bo 
prepoznal in kaj bo z njim, ko bo doma.

Šele po mesecu in pol 
usposabljanja v Soči se je 
zavedel, da je na zdravljenju 
in vprašal, kaj se mu je 
zgodilo. Spomnil se je le 
zadnjih 15 dni usposabljanja 
in ugotovil, da je trajno 
izgubil spomine na svoje 
življenje v zadnjih 20 letih.
Ko so ga pripeljali domov, 
hiše ni prepoznal, saj je 
mislil, da še vedno živi v 
Ljubljani. Družina se je 

odločila, da ga ne bodo dali v zavod, ampak ga 
bodo usposabljali doma. Ker nikoli ni smel biti 
brez nadzora, sta se žena in takrat brezposelni sin 
izmenjavala pri njegovem varovanju, nanj so pazili 
tudi sosedje. Ko so mu hoteli dati invalidski voziček, 
ga je na srečo odklonil. Učili so ga hoditi, saj je hotel 
hoditi sam in vztrajna hoja je veliko pripomogla 
k njegovemu boljšemu okrevanju. Ko je postal 
stabilen, se je veliko sprehajal sam in vsak dan prišel 
dlje, ob Sori je šel tudi do Medvod. Veliko je bral in 
vse bolje komuniciral ter se usposabljal za normalno 
življenje. Sprejel se je takšnega, kot je bil, a njegova 
družina je zanj želela več, zato so mu pomagali in ga 
spodbujali pri rehabilitaciji.
V tem času je Vegrad šel v stečaj in ker je bil Dušan 
že prestar za usposabljanje za drugo delo, so ga leta 
2011 invalidsko upokojili.
Njegova žena pravi, da se je po nesreči njegova 
osebnost popolnoma spremenila, na kar se še 
vedno niso čisto navadili. Dušan je družini hvaležen, 
saj je skupaj z njim veliko pretrpela.
Posledica nesreče je tudi slab spomin za obraze. 
Težko si zapomni obraze sedanjih znancev in je 
večkrat negotov, če ga kdo pozdravi, saj ga ne 
prepozna. Če ga mimoidoči pokliče z imenom, 

Dušan in Ranka Rađević
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se zave, da ga je zagotovo poznal že prej, vendar 
pa prepozna le tiste, ki jih je poznal pred nesrečo. 
Fotografije in obrazi znancev in sodelavcev, ki jih je 
spoznal kasneje, mu ne obudijo spominov, saj se ne 
spomni njihovih obrazov in imen.
Kmalu po upokojitvi se je vključil v društvo 
invalidov, nato pa še v naše društvo in Univerzo za 
tretje življenjsko obdobje. Da bi vzpodbujal svoje 
možgane, je obiskoval krožek književnosti, letos pa 
se je vključil v vsakodnevno telovadbo Šola zdravja 
na Sotočju ter se vpisal na krožka Avtogeni trening 

in Telovadba za možgane. Čim več želi komunicirati 
z ljudmi, trudi se izboljšati svoje pomnjenje in rad 
bi ponovno začel sanjati, saj se sanj od poškodbe 
naprej zjutraj ne spomni več. S svojim življenjem 
je zadovoljen, ima svoje znance ter družbo pri 
invalidih in upokojencih. Nikoli mu ni težko priznati, 
da ima težave s spominom, saj ga ljudje razumejo in 
spoštujejo ter mu pomagajo.
Dušan si želi le, da bi ostal zdrav, in to mu želimo 
tudi vsi, ki ga poznamo.

Še nekaj za prometno varnost

BODI VIDEN, BODI PREVIDEN
 
V mraku in temi ali ob slabši vidljivosti zaradi megle, dežja ali sneženja 
vozniki le težko opazijo pešce ob cesti. Pešci lahko sami naredimo več,
da nas vozniki opazijo prej in pravočasno reagirajo.
Tako v mraku ali temi ter ob slabši vidljivosti oblecite svetlejša oblačil in
nosite kresničko, odsevni trak ali drug odsevni predmet.
 
Rudi Zadnik, član komisije SPVCP Občine Škofja Loka

IZ NAŠE PRETEKLOSTI

V študijskem letu 2012/13 je na naši Univerzi za 3. življenjsko obdobje potekal krožek etnologije. Ena od 
tem je bilo spoznavanje kulinarike v preteklosti na našem območju.  Meri Bozovičar, rojena leta 1931 v 
Zmincu, je po spominu pripravila referat o običajih in prehrani pred drugo svetovno vojno. Nekaj zanimivih 
podrobnosti bomo objavili tudi v našem glasilu.

Recepti
Krompirjeva župa: krompir skuhaš, zmečkaš in zabeliš s praženo čebulo.
Čežana: notri so nadrobili kruh in to nesli na njivo, kadar so ženske plele.
Češpljeva polivka: 15 češpelj brez pešk, malo vina, cimet limonina lupina. Kuhaj in pretlači skozi sito. Segrej 
maslo z malo sladkorja, dodaš eno žlico moke in drobtine ter prepasirane češplje, zaliješ z vodo ali vinom.
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ŠPORT

PIKNIK ŠPORTNIKOV IN REKREATIVCEV
SLOVESNA RAZGLASITEV NAJBOLJŠIH V SEZONI 2016/2017
Ivanka Prezelj

V soboto, 9. septembra 2017, smo se veselili na 2. športnem pikniku Društva upokojencev Škofja Loka 
na balinišču na Trati.

Minka in Marica sta dobro razpoložene 
gledalce nasmejali do solz.

Športnika leta 
ter dobitniki in dobitnice zlatih, srebrnih in bronastih medalj

so objavljeni na naslovnici.

S pesmimi je navduševala tudi pevska skupina Mavrica 
pod taktirko Viktorja Zadnika.

V kulturnem programu so zaigrale tudi Loške 
orglice pod vodstvom Ivanke Prezelj.

POGOVOR Z IVANOM HAFNERJEM
Meri Bozovičar

Naša urednica Jelka mi je dala kar težko nalogo, 
namreč opraviti pogovor z Ivanom Hafnerjem, ki 
ga šport spremlja že od mladosti. Nekaj njegovih 
misli o športu upokojencev in naših članov si lahko 
preberete v nadaljevanju.
Kdaj si se pričel ukvarjati s športom pri DU?
► Ko je športnike vodila naša navdušena športnica 
Julija Jenko, sem se najprej priključil kegljačem, 

Decembra 2010 je Upravni odbor DU Škofja Loka potrdil 
predlog organiziranosti športno-rekreativne dejavnosti 
društva in s tem tudi uvedbo razglasitve NAJ ŠPORTNIKA 
IN NAJ ŠPORTNICE našega društva. Tako smo letos 
pripravili že osmo podelitev teh priznanj.
Ob prijetnem razpoloženju se je na pikniku zbralo 
okrog sto udeležencev, ki so veselo pozdravili uspehe 
športnikov in rekreativcev ter se kasneje tudi zavrteli ob 
zvokih ansambla Koprivnik.

nato pa sem se začel ukvarjati še z namiznim 
tenisom in smučanjem. Ker je bil predsednik 
društva navdušen športnik, me je v sezoni 2008/09 
pritegnil in tako sem leta 2010 na osnovi programa 
prevzel področje športa in rekreacije pri društvu.
Kakšne prednosti ima šport za starejše?
► Prednosti sta vsekakor druženje in rekreativno 
gibanje.
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Ali je v športu več aktivnih moških ali žensk?
► Jasno je, da na ženskah svet stoji in tako je tudi 
pri nas, saj je športno aktivnih 292 žensk in 159 
moških.
Katere športe priporočaš starejšim od 80 let?
► Najpomembnejše je, da se ljudje gibajo. 
Najprimernejši športi so namizni tenis, kegljanje s 
kroglo na vrvici, prstomet, pikado in tudi balinanje.
Ali po tvoji oceni Ločani prednjačijo s športno 
dejavnostjo na Gorenjskem?

► Pred tremi leti je bilo pri PZDU ugotovljeno, da 
prednjači Loka, dobro razvito športno dejavnost z 
veliko udeleženci pa imajo tudi v Kamniku, Tržiču in 
Kranju ter na Jesenicah.
Ali je med upokojenci za šport veliko zanimanja?
► Med našimi upokojenci lahko rečem, da jih je za 
šport navdušena četrtina. Rad bi jih navdušil še več, 
saj bi si s tem polepšali življenje.
S tem razlogom vas, drage upokojenke in 
upokojenci, vabimo, da se športnikom pridružite.

NAJBOLJŠI ŠPORTNIKI IN REKREATIVCI DU ŠKOFJA LOKA V SEZONI 2016/2017
Ivan Hafner

V sedmi sezoni tekmovanja za najboljšega športnika in najboljšo športnico DU Škofja Loka smo točke podelili 
292 članicam in 159 članom. To pomeni, da je bilo v našem društvu v tej sezoni v našem društvu 451 tistih, ki se 
trudijo s telesno aktivnostjo izboljšati kvaliteto svojega življenja, kar je 14 več kot lani. Po skrbnem točkovanju 
so bili najboljši naslednji naši člani:

Najboljši športnik
BRANE KORENČIČ, 464 t., 7 p.

Franc Prezelj, 408 t., 7 p.
Boris Vodopivec, 324 t., 4 p.

Mirko Pintar, 272 t., 4 p.

Tase Ristov, 259 t., 1 p.
Jože Avguštin, 233 t., 4 p.

Slobodan Milošev, 224 t., 1 p.
Milenko Štimac, 209 t., 2 p.

Boris Pešelj, 208 t., 4 p.

Janko Demšar, 206 t., 3 p.
Franc Rupar, 205 t., 6 p.

Ferdo Pozvek, 202 t., 2 p.
Peter Zakotnik, 197 t., 4 p.
Jože Ramovš, 192 t., 4 p.

Roman Hartman, 180 t., 2 p.
Srečo Pirman, 159 t., 4 p.
Franjo Koprek, 157 t., 2 p.

Pavle Jereb, 152 t., 1 p.
Ivan Rikato, 150 t., 1 p.

Najboljša športnica
IVANKA PREZELJ, 468 t., 5 p.

Smiljana Oblak, 374 t., 4 p.
Vojka Mihelič, 330 t., 5 p.

Jana Bešter, 294 t., 4 p.

Nežka Trampuš, 272 t., 4 p.
Tončka Dolinar, 271 t., 6 p.
Tina Ušeničnik, 250 t., 4 p.

Dragica Gartner, 237 t., 3 p.
Jožica Anželj, 218 t., 3 p.

Marinka Cerar, 211 t., 3 p.
Martina Eržen, 209 t., 3 p.
Zdenka Gaber, 199 t., 2 p.

Julija Jenko, 197 t., 4 p.
Alenka Dolenc, 191 t., 3 p.

Minka Bertoncelj, 185 t., 3 p.
Tončka Potočnik, 185 t., 3 p.

Zorka Demšar, 185 t., 2 p.
Francka Tušek,183 t., 2 p.
Nada Nastran, 178 t., 3 p.

NAJ ANIMATOR V SEZONI 2016/2017
Naslov naj animatorja za sezono 2016/2017 si je zaslužil Jure Posavec za uspešno vodenje namiznoteniške sekcije, 
uspešno pomoč pri organizaciji vseh tekmovanj na vseh nivojih in odlične tekmovalne uspehe.

Zlate medalje

Srebrne medalje

Bronaste medalje
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NAJBOLJŠI ŠPORTNIK SEZONE 2016/2017
Boris Pešelj

Letos je v tekmovanju za naj športnika največ točk zbral BRANE KORENČIČ. Mesto je prevzel Francu 
Prezlju, ki ga je zasedal zadnjih nekaj let.

DU Škofja Loka združuje okrog 2300 upokojenk 
in upokojencev, od katerih se nas kar 35 % redno 
ukvarja s športom in rekreacijo, saj se zavedamo, 
da je šport gibalo življenja in najboljši vir zdravja. 

obrt in z družino živi na domačem naslovu. Ponosen 
sem tudi na dve vnukinji in tri vnuke.
Svojo športno pot sem začel pri 16 letih s 
kolesarjenjem v klubu Sava Kranj. Kasneje sem se 

Marsikomu 
spodbudo 
za stalno 
udejstvovanje 
na športnem 
področju 
predstavlja tudi 
sistem točkovanja 
za naj športnika, ki 
v našem društvu 
poteka že sedmo 
leto. Točkovanje, 
kakršnokoli že 
je, nekaterim 
predstavlja le 
nekaj, zaradi česar 
se vsaj enkrat 
na leto združimo na športnem pikniku, drugim pa 
služi kot temelj za njihovo aktivnost, saj so v svoji 
tekmovalnosti neomajni, s čimer pa seveda ni nič 
narobe.
Brane je z nastopanjem na tekmovanjih v sedmih 
športnih panogah zbral kar 464 točk, športna 
aktivnost pa mu pomeni tudi prekretnico 
njegovega življenjskega sloga.
Naš naj športnik je o sebi povedal naslednje:
»Rodil sem se decembra leta 1950 v Starem dvoru v 
družini s polbratom in dvema sestrama. Leta 1953 
smo se preselili v svojo hišo v Sveti Duh, kjer živimo 
še danes. Po končani osnovni šoli sem se zaposlil 
in priučil za slikopleskarja. Do leta 1985 sem bil 
zaposlen pri različnih delodajalcih, potem pa sem 
se samozaposlil kot slikopleskar in tako svoje delo 
opravljal do upokojitve leta 2008.
Imam hčer, ki si je dom in družino ustvarila na Logu 
pri Brezovici, in sina, ki uspešno nadaljuje družinsko 

udeležil veliko 
kolesarskih 
maratonov, od 
tega sem bil 26-
krat udeleženec 
Maratona 
Franje, na 
Vršič pa sem 
se s kolesom 
povzpel 24-krat. 
Pozimi smučam 
in tečem na 
smučeh. Zelo 
rad tudi tečem, 
predvsem 
gorske teke, 
male maratone 

in druge tekaške razdalje. V prostem času se najbolj 
sprostim med vožnjo z motorjem Kawasaki ER500, 
občasno pa si čas krajšam tudi s prelivanjem barv 
na platno.
Po upokojitvi sem se pridružil vašemu DU, v 
katerem sem aktiven predvsem v športni sekciji. 
Udeležujem se treningov in tekem v sedmih 
panogah, od katerih sta mi najljubši kolesarjenja in 
kegljanje.
Zdravje mi služi dobro, razen občasnih poškodb, kot 
so natrgane mišice, do katerih pride največkrat pri 
teku in kegljanju.
Letošnjega rezultata sem vesel, še bolj pa bom 
zadovoljen, če  mi bo ta uspeh uspelo nadgraditi 
tudi v naslednjih letih. Z veseljem se družim z 
drugimi športniki upokojenci in uživam v vseh 
disciplinah, v katerih nastopam.«
Brane, veliko sreče in zadovoljstva vam želimo 
tudi v prihodnje.
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IZ NAŠE PRETEKLOSTI
Zdravje
►  Če se je otrok ustrašil psa, so ga pokadili. Psu so zarezali pri ušesu, da je kapnilo nekaj krvi na trsko, 
nato so na lopatko dali žerjavico. Na žerjavico so dali pajčevino izpod strehe in brinovo vejico. Otrok je nad 
žerjavico pokrit z odejo vdihoval dim.
►  Če si imel gliste, so te po sencih in pod nosom namazali z brinovim oljem. »Jaz , (Meri Bozovičar) glist 
nisem imela nikoli, ker sem pojedla vse čike od starega očeta, ki jih je v času kosila odložil na okensko polico.«
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PLAVANJE V BAZENU V STARI LOKI
Martina Eržen

V bazenu v Stari Loki, ki ga upravlja škofjeloški 
Zavod za šport, se je oktobra začela nova sezona 
plavanja, ki bo trajala do konca maja naslednjega 
leta. Rekreacijskega plavanja se udeležuje 52 
žensk in 7 moških, ki so razdeljeni v sedem skupin. 

se plavanja udeležujejo že od vsega začetka in se 
trudijo, da plavalke in plavalci v vodi razgibajo celo 
telo. Posebej moramo pohvaliti Aničino skupino, 
saj je povprečna starost njenih plavalk približno 80 
let, v skupini pa plava tudi Lenčka Mrak, ki je letos 

Vsaka skupina ima svojega mentorja, 
ki svoje plavalce obvešča o začetku 
plavanja, spremembah med letom, na 
primer plavanju med prazniki, in stroških 
uporabe bazena. Stroški se plačujejo v 
treh obrokih, od katerih sta dva obroka 
obračunana kot akontacija, zadnji obrok 
pa je obračunan glede na število ur med 
sezono. Obračun pripravi društvena 
računovodkinja Milica glede na račune, ki 
jih dobi od Zavoda za šport, in informacijo 
posreduje mentorjem skupin.
V tem bazenu upokojenci plavamo že 
zelo dolgo, vse od njegove izgradnje pred 
približno 22 leti. Te koristne rekreacije se 
nekatere plavalke udeležujejo že več let, 
nekaj že celo od vsega začetka. Skupine 
so razdeljene po dnevih. Upokojenci se v bazenu 
dobivamo ob torkih, sredah in četrtkih. Ob torkih je 
mentorica Marinka Žontar. Ob sredah se v bazenu 
dobijo tri skupine, od katerih prvo vodi Anica Ziherl, 
drugo Milica Košir, tretjo pa Martina Eržen. Ob 
četrtkih imajo rekreacijo tri skupine, od katerih eno 
vodi Janja Eržen, drugi dve pa sta nista organizirani 
v sklopu DU in eno vodi Ela Dolinar, drugo pa Anica 
Jugovic.
V okviru svoje ure plavanja ima vsaka skupina tudi 
približno od 15 do 20 minut telovadbe, ki jo vodijo 
Anica Ziherl, Marinka Žontar, dr. Anton Košir, Nežka 
Trampuš, Ela Dolinar, Janja Eržen in Anica Jugovic.
Vsak mentor vadbo izvaja po svojem sistemu. 
Pri Anici udeleženci najprej plavajo, potem vmes 
telovadijo, nato pa zopet plavajo in še enkrat 
telovadijo. Dr. Anton Košir skrbi predvsem za vaje 
za razgibavanje hrbtenice. Nežka izvaja vaje, ki 
se jih je naučila pri splošni telovadbi. Vsi mentorji 

dopolnila 90 let. Nisem prepričana, da se sploh 
zavedamo, kaj to pri njihovih letih pomeni ter koliko 
truda in volje je potrebno, da se odpraviš od doma 
ter odideš plavat in se rekreirat.
Dodam naj še, da ima sredina skupina, ki jo vodi dr. 
Anton Košir, še prostor za kakšnega rekreativca ali 
rekreativko, ki uživa v plavanju.
V bazenu med plavalkami in plavalci vlada 
odlično prijateljsko vzdušje, saj smo skoraj vsi že 
dolgo skupaj. Izmenjujemo si različne nasvete, 
od kuharskih do čipkarskih in vrtnarskih, vendar 
ne zbiramo kolajn kot ostali športniki. Veliko se 
smejemo, se pogovarjamo in uživamo v druženju 
v topli vodi. Ob koncu leta in zaključku sezone si 
vsaka skupina v kakšnem gostišču privošči okusno 
malico ob sproščenem klepetu.
Plavalkam in plavalcem želim, da bi v topli vodi in 
ob druženju preživeli še veliko lepih ur.

►  Če se ti je naredil tur, so na mleku skuhali kruh ali pa laneno seme, ga še vročega polagali na tur, da se je 
prebodel in izločil stržen.
►  Ječmen na očesu: pogreli so kamilice, dali v robec in polagali na oko. Pomagalo je tudi, če si se zjutraj 
na tešč umil s slino.
Ali pa so ječmen poželi: z roko mahaš kot bi žel in govoriš: ječmen žanjem, baba laže, fuj te bodi in pljuneš. 
Če verjameš, je tudi to pomagalo. To ponoviš trikrat.
Če je odrasle bolel želodec, jim je stari ata dal v velik štamperl šnops in žličko popra. In pomagalo je. Če  ni 
bruhal, je pa takoj tekel na stranišče.
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PRVENSTVO PZDU GORENJSKE V PLAVANJU ZA LETO 2017
Besedilo in fotografije Ivan Hafner

Plavanje je bila zadnja panoga izmed enajstih športov, v katerih je bilo izvedeno tekmovanje ali srečanje na 
PZDU Gorenjske.
Za organizacijo plavalnega prvenstva je bilo izbrano DU Radovljica.

29. avgusta 2017 se je ob odprtem olimpijskem bazenu v 
Radovljici zbralo le 41 tekmovalcev iz sedmih društev, od 
tega 27 plavalcev in 14 plavalk, največ seveda iz krajev, kjer 
imajo prave bazene.
Plavalne razmere so bile ugodne. Pri izvedbi so sodelovali 
tudi časomerilci Plavalnega kluba Radovljica. Rečemo lahko, 
da so organizatorji svoje delo opravili dobro, težave je 
povzročal le računalnik, ki ni dovolj hitro pripravil štartnih 
list.
Letos so tekmovalci nastopili v štirih starostnih kategorijah 
in le dveh disciplinah, 50 m prosto in 50 m prsno. Žal 
tekmovanja na 100 m prosto ni bilo več.
Kot vodja tekmovalcev našega društva sem imel letos še 
posebej veliko težav, saj mi je iz različnih razlogov uspelo v 
ekipo zbrati le pet članov, od tega štiri plavalce in eno samo 
plavalko. Ekipni rezultat je bil temu primeren, saj smo tako v 
ženski kot v moški konkurenci zasedli četrto mesto. Lidija Kustec Gaberšček (prva z leve ) je bila 

odlična druga.

Z drugim mestom se je odrezal Slavko Fojkar. 
(prvi z leve)

Naša maloštevilna ekipa je bila skupno tretja.

Med moškimi je bilo najboljše DU Kamnik, v ženski 
konkurenci pa so močno prednjačile Kranjčanke. Prehodni 
pokal je tesno osvojilo DU Kamnik pred DU Kranj, naši 
tekmovalci pa so bili v skupnem seštevku tretji.
V posamični konkurenci so naši člani dosegli zelo dobre 
rezultate. Tako je bila naša edina plavalka Lidija Kustec 
Gabršček, ki je za naše društvo letos nastopila prvič, v svoji 
starostni kategoriji na 50 m prosto odlična druga.
Drugo mesto je osvojil tudi Slavko Fojkar na 50 m prsno, Pio 
Lapanja pa je bil na 50 m prosto tretji. Poleg naštetih sva 
točke zbirala točke še Jure Posavec in avtor prispevka. Vsi 
tekmovalci smo nastopili v obeh disciplinah.
Zaključim lahko, da smo kljub maloštevilnosti kot ekipa 
nastopili uspešno.

IZ NAŠE PRETEKLOSTI
Zdravje
► Za vse rane so bile dobre v olju 
namočene šentjanževe rože, ki so bile 
vedno pri roki.
► Če te je trgalo v ušesih so v jajčni lupini 
pogreli olivno olje in nakapali v uho, nato 
pa v toplo olje namočili kosem vate in dali 
v uho.
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STRELCI USPEŠNI NA DRŽAVNEM PRVENSTVU
Ivanka Prezelj

Najboljše moške ekipe na podelitvi medalj in pokalov

V soboto, 16. septembra 2017, so na 
strelišču z elektronskimi tarčami v Trzinu 
potekale državne igre DU v streljanju z 
zračno puško.
Na tekmovanju je sodelovalo 8 ženskih in 
15 moških ekip iz posameznih slovenskih 
regij. Naše društvo sta zastopali ženska 
in moška ekipa, ki sta si vstopnico za to 
tekmovanje pridobili spomladi, ko sta 
zmagali na pokrajinskem tekmovanju.
Ženske smo tokrat dosegle le nehvaležno 
četrto mesto. Boljše od nas so bile 
prvakinje iz DU Novo mesto, Slovenj 
Gradca in Vrbja. Izmed 30 tekmovalk 
sem avtorica osvojila 7. mesto, Nevenka 
Mandić Orehek je dosegla 10. mesto, 
Frančiška Demšar Mesec je bila enajsta, 
na 27. mesto pa se je uvrstila Vojka Mihelič.
Naša moška ekipa je bila bolj uspešna, saj so postali 
podprvaki, pri čemer so jih prehiteli le strelci iz DU 
Slovenj Gradec. Tretje mesto je osvojilo DU Žalec. 

V posamezni konkurenci je tekmovalo 56 strelcev. 
Od naših je Milenko Štimac zasedel 7.mesto, Janko 
Demšar 9. mesto, Boris Vodopivec 22. mesto, Franc 
Prezelj pa 24. mesto.

ŠKOFJELOČANKE SO POSTALE DRŽAVNE PRVAKINJE V BALINANJU
Smiljana Oblak

Društvo upokojencev Škofja Loka je septembra 
organiziralo državne športne igre Združenja društev 
upokojencev Slovenije. Tekmovanja so potekala v 
balinarski dvorani BŠK Trata v Škofji Loki. Ženske 
ekipe so nastopile 25. septembra, moške pa 26. 
septembra.
V več kot tridesetletni zgodovini ženskega balinanja 
v DU Škofja Loka je ekipa domačink prvič postala 
državni prvak. V ekipi smo nastopile Ivanka Prezelj, 
Vera Hartman, Vojka Mihelič, Tončka Dolinar in 
Smiljana Oblak. Ista ekipa, v enaki postavi, je lansko 

leto v Ajdovščini postala državni podprvak.
Na teh igrah lahko nastopijo ekipe, ki so zasedle 
prvo mesto na pokrajinskem tekmovanju, prvaki 
preteklega prvenstva in domačini. Pravico nastopa 
so tokrat izkoristile vse ekipe in tako je pri ženskah 
nastopilo 14, pri moških pa 15 ekip.
Prostovoljke in prostovoljci domačega društva 
so zjutraj sprejeli goste, jih pogostili in ves čas 
tekmovanja skrbeli za urejenost igrišč. Predsednik 
organizacijskega odbora in vodja tekmovanja je 

Domača ekipa med ogrevanjem pred začetkom 
tekmovanj

Prve štiri ženske ekipe (z desne) 
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Nadaljevanje s prejšnje strani
bil Ivan Hafner, sicer koordinator športa v našem društvu. 
Za brezhibno izvedbo samega tekmovanja in sojenje je 
poskrbel Ivan Breznik, vsestranski balinarski strokovnjak.

Pri otvoritvi in zaključku so tekmovalce 
pozdravili in jim priznanja podelili veljaki 
domače politične in športne scene ter 
predstavniki združenj DU z Gorenjske ter 
celotne države.
Za domačinkami so drugo mesto zasedle 
članice ekipe DU Šoštanj. Tretje so bile 
balinarke iz DU Piran, četrte pa tekmovalke 
iz DU Maribor Tabor. 
Pri moških so državni prvaki postali 
balinarji DU Pivka, podprvaki pa člani 
DU Postojna. Tretje mesto so osvojili 
tekmovalci DU Ajdovščina, četrto pa 
ekipa DU Litija. Domača ekipa v postavi 
Miro Kejžar, Drago Jazbič, Drago Dimač, 
Jože Avguštin in Ivo Zakotnik je zasedla 6. 
mesto.
Prireditev je v celoti uspela, tako po 
tekmovalni kot po organizacijski plati.

MEDOBČINSKO PRVENSTVO DVOJIC ZA ŽENSKE
Prvenstvo je organizirala Športna zveza, potekalo 
pa je 28. septembra 2017 na balinišču v Benetkah. 
Tekmovalo je šest ekip, v katerih je nastopilo kar 

deset naših članic. Zmagali sva Ivanka Prezelj in 
Smiljana Oblak, 2. mesto pa sta osvojili  Marica 
Jesenovec in Ida Jelenc.

Predsednik DU Miro Duić pozdravlja moške ekipe na 
slavnostnem odprtju prvenstva.
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37. ŠRI SO SE PREVESILE V DRUGO POLOVICO
Ivan Hafner

Na začetku septembra se je s tekom po Godeških gmajnah pričel jesenski in hkrati tudi zaključni del 37. 
medobčinskih športnih iger. V nadaljevanju si poglejmo rezultate tekmovanj.

TEK V NARAVI PO GODEŠKIH 
GMAJNAH
Tek je organiziralo ŠD Kondor v okviru 
široko zasnovane športne, kulturne in 
zabavne prireditve Kondorjev let, ki je 
trajala ves dan 2. septembra 2017. Za 
točkovanje je štel kros po neočiščenih 
terenih Traških gmajn, ki je potekal 
pretežno ob reki Sori.
V konkurenci za točke so tekle dvojice, 
skupaj osem ekip.
Glede na težavnost terena, moški so tekli 
10,8 km, je bil tek za naša tekača Franca 
Ruparja in Mirka Pintarja kar naporen, še 
posebno, ker so bili konkurenti pretežno 
veliko mlajši. Zasedla sta peto mesto, 
pritekla pa sta si tudi nekaj točk za 
tekmovanje za naj rekreativca 37. ŠRI.
Zaradi odsotnosti tekačic vodja tekačev 
Jožica ženske dvojice ni uspela zbrati.

KRONOMETER V HRASTNICI
Kronometer v Hrastnici, najbolj tradicionalna kolesarska tekma, 
je potekal 8. septembra 2017.
Na startu se je zbralo 14 moških dvojic in 4 ženske dvojice, 
točke pa jih je zbiralo nekaj manj.
V moški konkurenci izrazito mlajših in nabrušenih kolesarjev 
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je ekipa naših 
odličnih kolesarjev 
v sestavi Franc 
Hafner in Ivan 
Mihovilovič 
v konkurenci 
zasedla le deseto 
mesto, medtem ko 
sta Franci Rupar in 
Igor Maček ostala 
na začelju.
V konkurenci štirih 
ženskih ekip je 
bila naša ekipa v 

Tina Ušeničnik in Ida Božič 
desno na zmagovalnem odru
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sestavi Tina Ušeničnik  in Ida Božič tretja, Jana Bešter 
in Zdenka Gaber pa sta bili četrti. Za zadnjo se je 
kronometer končal slabo, saj je ob povratku domov 
nesrečno padla, si zlomila ključnico in pristala v 
bolnici.
V posamični konkurenci, kjer se tekmovalci razdelijo 
v starostne kategorije, so bili naši člani seveda 
uspešni v kategoriji najstarejših, torej nad 60 let.
Franc Hafner je bil drugi, Ivan Mihovilovič pa je 
zasedel tretje mesto.
Najstarejša kategorija za ženske je že nad 50 let, 
v njej pa so nastopile samo naše kolesarke. V 
internem boju je bila zmagovalka seveda naša 
svetovna prvakinja Tina Ušeničnik pred Ido Božič, 
Jano Bešter in nesrečno Zdenko Gaber.
Vsi udeleženci so dobili kar nekaj točk v točkovanju 
za naj športnika 37. ŠRI.

PLAVANJE
Tekmovanje v plavanju je potekalo 22. septembra 
2017 v 25- metrskem bazenu v Železnikih. Za tekmo 
sem uspel skupaj spraviti le moško ekipo, katere 
člana sta bila Franci Rupar in Lojze Homan. Ženske 
ekipe nismo imeli.
Zaradi skromne udeležbe so plavalci nastopili v 
enotni kategoriji. Nastopilo je šest dvojic, v konku-
renci pa pet. Naša dva sta med samimi mladimi 
ostala v začelju.

ŠAH 2/3
Drugi turnir, ki je potekal v okviru tradicionalnega 
turnirja za Pokal Poljanske doline, je bil 30. 
septembra 2017 v Gorenji vasi v gostilni Pr’ sedmic. 
Nastopili sta dve naši dvojici, nekaj naših šahistov 
pa je okrepilo še druge ekipe. Naša najboljša šahista 
Tase Ristov in Jože Rupar sta zmagala. Naša druga 
ekipa v sestavi Tihomir Ristič in Slobodan Milošev 
je bila med sedmimi ekipami tretja, a je izven 
konkurence osvojila tolažilne točke. Naši člani so 
tako dosegli odličen uspeh.
Seveda so naši šahisti nabrali kar nekaj točk v tekmi 
za naslov naj športnika.

ŠAH 3/3 - ŠAH SKUPNO
Letos so se organizatorji odločili, da bodo za 
točkovanje 37. ŠRI potekali trije turnirji, vsi v okviru 
tekmovanj za Pokal Poljanske doline.
Tretji turnir je pripravilo ŠD Železniki in tako so bili 
letos turnirji v obeh dolinah in v Škofji Loki.
Na tem turnirju je bila udeležba zelo dobra, saj je 
nastopilo 12 dvojic, v konkurenci za točkovanje pa 
je štelo sedem ekip. Naša najboljša Tase Ristov in 
Jože Rupar sta bila v konkurenci za točke druga, 
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Tihomir Ristič in Milošev Slobodan, ki bi bila sicer 
tretja, pa sta dobila tolažilne točke.
Skupni seštevek vseh treh turnirjev, ki se točkuje 
posebej, je bil za naše šahiste tako zelo ugoden, saj 
sta Tase in Jože postala skupna zmagovalca, kar je 
odličen rezultat.
Vsi naši šahisti so hkrati nabrali tudi lepo število 
točk v točkovanju za najrekreativca 37. ŠRI.

STRELJANJE
Zaradi premajhne udeležbe strelke in strelci nasto-
pajo v enotni kategoriji. Tekma je tokrat potekala 
14. oktobra 2017 na strelišču SD Kopačevina na OŠ 
Cvetka Golarja na Trati.
Streljalo je deset strelk in strelcev, v glavnem le 
članov našega društva, zato po pravilniku točk, 
razen tolažilnih, niso podelili.
Med petimi ekipami je zmagala naša moška dvojica 
Milenko Štimac in Janko Demšar, tretji pa sta bili 
Francka Demšar Mesec in Nevenka Mandić Orehek. 
Rekli bi lahko, da smo imeli društveno prvenstvo v 
malem.
Vsi nastopajoči so prejeli lepo število točk v 
tekmovanju za naslov naj športnika 37. ŠRI.

PRSTOMET 2/2
Druga tekma v prstometu je bila 21. oktobra 2017 v 
mali dvorani ŠD Trata.
V enotni kategoriji je nastopilo devet dvojic, med 
njimi dve moški in dve ženski iz našega društva, za 
točke pa je štelo šest ekip.
Zmagala je naša ekipa, ki sta jo sestavljala Boris 
Pešelj in Niko Prevc, pred drugo našo dvojico v 
sestavi Vasilij Kosec in Rasto Kos, ki pa se šteje izven 
konkurence.
Naša prva ženska dvojica, v kateri sta bili Jožica 
Zakotnik in Lea Ahčin, ki sta nastopili kot gostji, je 
bila zelo dobra četrta, Vojka Mihelič in Nežka Fojkar 

Tase Ristov (prvi z desne) 
in Jože Rupar (drugi z desne)
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GREMO NA POT

pa sta bili  osmi izven konkurence.
V skupnem seštevku obeh tekem v Žireh in na Trati je naša 
prva moška ekipa zasedla prvo mesto in osvojila 80 točk, 
naša ženska ekipa pa je bila četrta in tako osvojila 50 točk.
Tako so naše ekipe osvojile optimalno število točk na 
tekmah za 37. ŠRI.

PIKADO 2/2
Tekma v pikadu je bila 28. oktobra 2017 v ŠD Poden.
Tudi v tej panogi tekmovalci nastopajo v enotni katego-
riji, moški in ženske skupaj.
Udeležba je bila skromna, saj je nastopilo le šest ekip iz 
treh sredin.
Točk za 37. ŠRI, razen tolažilnih, tako niso podelili.
Tudi naše društvo je nastopilo le z eno moško dvojico, 
ki je zasedla tretje mesto. Edina, ki sta zastopala naše 
društvo, sta bila tako Peter Zakotnik in Franc Prezelj.

BALINANJE 2/2
Druga tekma v balinanju je bila v balinarski 
dvorani na Trati. Ženske so tekmovale 4. 
novembra 2017, moški pa 11.novembra 2017.
Naše balinarke so ob skromni udeležbi 
osvojile maksimalno število točk, saj so 
zmagale in pobrale tudi vse možne pokale po 
seštevku obeh tekem.

Do konca tekmovanja za 37. ŠRI bodo naše 
ekipe nastopile še v kegljanju in namiznem 
tenisu, moški pa še v balinanju.
Trenutno imamo v ženski in moški konkurenci 
kar nekaj točk prednosti. Pričakujemo, da 
bomo ponovno najbolj uspešno društvo 
na območju nekdanje občine Škofja Loka 
oziroma sedanje UE Škofja Loka.

Nadaljevanje s prejšnje strani

PROGRAM IZLETOV, LETOVANJ IN PRIREDITEV V LETU 2018

2. februar  družabno srečanje
23. marec  zbor članov
5. in 6. april  nepozabna Slavonija 
         (turistični izlet)
25. april  Lendava (turistični izlet)
21. do 24. maj  Berlin 
   (turistični izlet z avtobusom) 
17. do 24. junij Biograd na Moru 
7. junij   srečanje upokojencev 
         Gorenjske
4. julij   Debeli Rtič
11. julij   Strunjan
18. julij   Debeli Rtič
25. julij   Debeli Rtič

1. avgust  Strunjan
8. avgust  Debeli Rtič
15. avgust  Debeli Rtič
22. avgust  Debeli Rtič
29. avgust  Debeli Rtič
1. do 11. sept.  Vela Luka, Dalmacija 
   (zdrav. terapije, kopanje, izleti)
september  trgatev
15. do 22. sept.  Omiš (letovanje)
20. do 29. sept. Terme Fojnica 
   (zdrav. terapije, kopanje, izleti)
10. oktober  avstrijska in slovenska 
          Koroška
9. november  martinovanje

- Obiske gledaliških predstav objavljamo sproti.
- Vse objave bodo visele na oglasnih deskah v DU, pri Pošti in na Šolski ulici.
- Prijave z obveznimi vplačili sprejemamo do objavljenega roka oziroma do zapolnitve prostih mest v 
   avtobusu. Prijave bodo upoštevane z dnem vplačila.
- Izletov in prireditev se udeležujete na lastno odgovornost. 
- Pridržujemo si pravico do sprememb, odpovedi ali dopolnitev terminov posameznih izletov in akcij.

Poleg programa izletov našega društva objavljamo tudi program, ki ga je za vsa društva upokojencev 
Gorenjske, tudi za DU Škofja Loka, pripravila Komisija za izletništvo in turizem pri PZDU Gorenjske.

april      Srbija (zdrav. terapije, kopanje, izleti) 
29. junij do 5. julij  Hotel Delfin, Izola (letovanje)
1. do 4. oktober  Srbija (turistični izlet)    
december   Hotel Delfin, Izola (letovanje, brezplačni prevoz)
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Vse dodatne informacije v zvezi s programi lahko dobite pri Cveti Škopelja na telefonski številki 040 226 
667 ali na e-naslovu cveta.skopelja@gmail.com.

IZLETI PONEDELJKOVE SKUPINE POHODNIKOV ZA LETO 2018

8. januar  Izbira pohoda glede na vremenske razmere
12. februar  Izbira pohoda glede na vremenske razmere -Šavrinski griči
12. marec  Po Beli krajini  
9. april   Šmarješke Toplice – Koglo
23. april  Lašček na Banjški planoti
7. maj   Milanja – Milanka nad Ilirsko Bistrico
21. maj  Jelenkamen iz Pristave nad Jesenicami
11. junij  Slap Kozjak na Kobariški zgodovinski poti
9. julij   Dolina Voje iz Bohinja
6. avgust  Lajnar – Slatnik – Možic iz Soriške planine
3.- 4. september Dvodnevni izlet: Podvežak – Vodotočnik – Planina Korošica – Savinjske Alpe 
17. september  Do Ivarčkega jezera po Vorančevi poti v Kotljah
8. oktober  Virštanjske gorice iz Virštajna
22. oktober  Planina Poljšak nad Podvolovjekom iz planine Ravne
5. november  Po stari cesti na Vršič od Tonkine koče
26. november  Pot v neznano
11. december  Izbira pohoda glede na vremenske razmere - Lučine – Goli vrh – Javorč

Poti so večinoma krožne in načrtovane za 3 do 4 ure hoje brez postankov. 
ZA VEČ INFORMACIJ GLEJTE OBVESTILA.

PRIDRUŽITE SE NAM NA NAŠIH POTEH!
Vodniki Dragica Gartner, Franjo Koprek, Jana Bešter in Nika Križnar

PLAN POHODOV ČETRTKOVIH PLANINCEV

13. januar      Po poti slovenskega tolarja – Slavica
15. februar    Izvir Timave – Riklijeva pot - Dragica
1. marec         Kamnek – Tržič - Slavica
15. marec       Radeljska stena – Krajinski park - 
     Slavko
29. marec       Skozi hmelišča do jame Pekel -Slavica
12. april           Polhograjski dolomiti - Slavko
26. april           Ljubljansko barje - Slavica
10. maj             Dovška baba - Slavica
24. maj             Čaven - Nežka
7. junij              Gorski Kotar, Hrvaška, 2 dni - Slavko
21. junij            Konjščica Starhand, Italija - Dragica
5. julij                Podkraj – Javornik – Črni vrh - Slavica

19. juilj      Ferata Hvadnik – Srednji vrh – 
    Čičare - Slavica
2. avgust      Kompotela – Zvoh - Nežka
16. avgust      Tri Cime - Dragica
30. avgust      Cipernik - Dragica
13. september   Kum (z vlakom) - Nežka
27. september   Matajur - Slavko
11. oktober    Pot ob Muri - Slavica
25. oktober    Poludnik, Italija - Dragica
8. november    Razgledišče nad Logatcem - Slavica
22. november    Blegoš po poti Cvetja v jeseni - Nežka
6. december       Zaključni izlet v neznano – N+S+D+M

Datumi predlaganih pohodov načeloma veljajo, vendar se glede na 
vremenske razmere tako datum kot smer pohoda lahko spremenita.
Rezervni plan naših pohodov v primeru slabega vremena:
1. Učka
2. Bohor (4 slapovi)
3. Sorška planina
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PONEDELJKOVI POHODNIKI
Dragica Gartner

Zaključujemo 7. sezono pohodov ponedeljkove, 
lažje skupine. Priznati moram, da so me 
spremembe, ki so se pokazale v letošnjem letu, 
zaskrbele. V prejšnjih 6 letih je veliko pohodnikov 
manjkalo le redko in še lani je bilo v skupini 14 
stalnih pohodnikov, letos pa nas je do sedaj bilo le 
6. Ostali se nam na nekaterih pohodih niso pridružili 
zaradi različnih zdravstvenih težav, operacij, 
zdravniških pregledov in poškodb ter drugih 
nepredvidenih vzrokov.

ČETRTKOVI PLANINCI

DRUŽENJE ČETRTKOVIH PLANINCEV V LETU 2017
Martina Eržen

Ob zaključku leta, ko vsi delamo obračun za iztekajoče leto, se radi spomnimo prehojenih poti in prijetnih 
druženj Četrtkovih planincev. 

Za prihodnje leto vas pozivamo, da se ne vdate 
boleznim in se ne odpoveste pohodom ter 
prijetnemu druženju, čeprav je to včasih težko 
ali celo nemogoče. Skupaj se bomo potrudili , da 
boste na pohode lahko šli vsi, ki si boste to želeli, in 
se potrudili, da se ne zasedite v stanovanjih, ker iz 
lastnih izkušenj vem, kako hitro se poleniš, potem 

pa si ne upaš iti in na koncu obsediš. Tega si ne 
smemo privoščiti in če nam to dovoljujeta zdravje in 
zdravniški nasvet, se moramo vedno potruditi in se 
gibati!
Tudi pohodi v prihodnjem letu so načrtovani za 3 
do 4 ure hoje brez počitkov. Pri nekaterih je mogoče 
pot skrajšati, vmes izstopiti, se vrniti po isti poti ali 
narediti krajši obhod. Tudi poletja se ni treba bati, 
saj poti vodijo po vrhu ali med drevjem. Za vsakega 
se najde nekaj, po celotni Sloveniji.
V letu 2018 pa vam in nam, kot vsako leto, želimo 
predvsem zvrhan koš zdravja, veliko pohodov 
in pokojnino vsak mesec, da bi za svoje zdravje 
zapravljali s hojo in ne s kemijo. Tistim, ki zaradi 
bolezni ne morete z nami, želimo čimprejšnje 
okrevanje in upamo, da se hitro vrnete v pohodno 
skupino.
Vse lepo vam želimo vodniki ponedeljkove skupine.

Medgeneracijsko druženje na Dobraču 
(Foto Alenka Dolenc)

Praznovanje konec oktobra sredi travnikov nad 
belopeškimi jezeri pod visokimi stenami Mangarta 
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V letošnjem letu smo lahko izpeljali skoraj vse naše 
pohode po načrtu. Samo pri enem nam je zagodlo 
vreme, zato pa nam je bilo kar velikokrat pošteno 
vroče.
Začeli smo januarja s tradicionalnim pohodom po 
poti Slovenskega tolarja. Vzpeli smo se na Veliki 
vrh, kjer je spomenik tolarju, edini slovenski valuti 

v celotni zgodovini našega naroda. Na začetku 
februarja smo obiskali Vrh Svetih Treh Kraljev, ki 
nas je žal pričakal v megli. Na pot okrog Ptujskega 
jezera smo se odpravili v četrtek pred pustom in 
se med potjo že posladkali z krofi. Hodili smo v 
glavnem po ravnini in na Ptuju doživeli že pravo 
pustno vzdušje. Dragica je organizirala ogled 
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muzeja avtohtonih pustnih mask, v mestu pa 
smo počakali na povorko pravih ptujskih pustnih 
mask. Na koncu povorke so prišli tudi kurenti z 
zvonci in kožuhi. Ko so začeli plesati in pozvanjati 
z zvonci, smo imeli občutek, da se tresejo tla. Na 
začetku marca smo se odpravili v Belo krajino, kjer 

Lipnik, Italija
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smo obiskali 
Plajtnerico 
in se potem 
spustili do 
naše lepe reke 
Kolpe. Potem 
smo obiskali še 
domačo goro 
Pasjo ravan, kjer 
smo si ogledali 
zelo sodobno 
vremensko 
postajo.
Aprila nas 
je Šentviška 
gora pričakala 
vsa v soncu. V 
Ponikvah smo si 
ogledali cerkev, 
ki jo je ustvaril 
Plečnik iz ruševin 
stare cerkve, katero so požgali Nemci. Kasneje tega 
meseca nas je Slavko popeljal v kočevske gozdove, 
kjer smo obiskali Bazo 20. V začetku maja nas je na 
poti na Čaven presenetil dež. Slavica je naš pohod 
rešila s telefonskim klicem in v Ajdovščini dobila 
turističnega vodnika, ki nas je popeljal v vasico 
Vipavski križ. Čudovito nam je predstavil starodavno 
vasico in nas popeljal še v grajsko klet na pokušnjo 
vipavskega vina. Konec maja smo obiskali planine 
nad Tolminom, kjer še pasejo živino. Hodili smo po 
čudovitih stezicah pod pogorjem Batognice.
Junija smo se odpeljali proti Štajerski. Najprej smo 
si ogledali pivovarno v Laškem, kjer so nas prijetno 
presenetili s pogostitvijo, tako da smo prav težko 
nadaljevali pot na Brinjevo goro. Na precej topel 
dan smo prehodili Bornove tunele do koče na 
Robleku. Z nami je bila tudi planinka Ivanka, ki jih 
šteje že kar nekaj čez osemdeset in si za vztrajnost 
zasluži vse čestitke.
Dvodnevni pohod smo letos organizirali v 
Prekmurje. Prvi dan smo obiskali Gornjo Radgono. 
Ogledali smo si grad in oljarno bučnega olja, na 
koncu pa se povzpeli še na stolp Vinarium. Drugi 
dan smo v prijetni družbi domačinov prehodili 
Lendavske gorice.
Junija smo se odpeljali v Avstrijo na hrib 

Mussenhohe, kjer je na planini še cvetela arnika. V 
precej vročem dnevu smo grizli kolena na Dobrčo, 
štirinajst dni kasneje pa prehodili lepo, hladno 
dolino Voje, od koder smo se povzpeli na planino 
Uskovnico in v vročem popoldnevu še na Pokljuko. 
Na željo nekaterih planincev, ki radi tudi plezajo, 

smo organizirale vzpon po ferati, plezalni steni v 
Mojstrani, na Grančišče, ostali pa smo hrib osvojili 
po lažji poti. Ker je bilo hoje premalo, smo se ob 
Triglavski Bistrici sprehodili še do Aljaževega doma 
v Vratih. Konec avgusta smo se zopet odpeljali 
v Avstrijo, kjer smo se povzpeli na Lokovnikov 
Grintovec, potem pa po grebenu prečkali mejo in se 
spustili na planino Korošico in na Ljubelj.
Septembra smo se odpeljali na Štajersko, kjer 
smo se povzpeli na Špičasti vrh, ki si to ime tudi 
zasluži, ter na Primorsko na Kolovrat, kjer je bilo 
v prvi svetovni vojni hudo bojišče. Na prelep dan 
smo obiskali Lipnik ter na 1950 m nad morjem 
občudovali jesenske barve macesnov in mogočne 
vrhove okoli nas. Ivanjščica v Hrvaškem Zagorju 
nas je pričakala s šelestenjem listja, ki smo ga 
gazili skoraj do kolen. Vsako leto proti koncu naših 
pohodov obiščemo še kakšno  domačo goro in letos 
nas je Lubnik pričakal že v pravi jeseni.
Za zaključek naših 21 pohodov, ki se jih je udeležilo 
približno 1200 planink in planincev, pa naj zapišem 
še misel naše planinke Mire:
Radi imamo sleherni dan, vendar je magično ime 
tedna ČETRTEK. To je namreč dan, ko si oprtamo 
nahrbtnike, vzamemo v roke palice in gremo 
lepotam dežele naproti.
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Pred dvajsetimi leti sem se nekaj časa preživljal 
kot taksist. Ko sem sprejel to delo, nisem vedel, 
da voznik taksija opravlja tudi delo duhovnika. 
Ker sem v glavnem vozil v nočni izmeni, se je moj 
taksi spremenil v spovednico na kolesih. Ljudje 
so v avto vstopili kot popolni anonimneži, nato 
pa začeli pripovedovali svoje življenjske zgodbe. 
Srečaval sem ljudi, katerih življenja so me navdušila, 
oplemenitila, nasmejala in razjokala. Vendar pa 
se me nobena od teh zgodb ni dotaknila tako 
kot zgodba starke, katero sem pobral v topli 
avgustovski noči. 

TAKSIST IN STARKA

Pogledal sem v vzvratno ogledalo. Oči so se ji 
zasteklile. »Družine nimam več,« je tiho nadaljevala. 
»Zdravnik je rekel, naj grem v dom in da mi ne 
preostane več veliko časa.« 
Počasi sem izklopil taksimeter. »Po kateri poti želite 
iti?« sem jo vprašal. 
Naslednji dve uri sva se vozila po mestu. Pokazala 
mi je stavbo, v kateri je nekoč delala kot upravljavka 
dvigala. Vozila sva se skozi del mesta, kjer sta z 
možem živela po poroki. Prosila me je, naj ustavim 
pred salonom pohištva, kjer je bila včasih plesna 
dvorana, kamor je kot dekle hodila na ples. 

Srečaval sem ljudi, katerih življenja 
so me navdušila, oplemenitila, 

nasmejala in razjokala. Vendar pa se 
me nobena od teh zgodb ni dotaknila 

tako kot zgodba starke, katero sem 
pobral v topli avgustovski noči. 

Odzval sem se na klic iz hiše 
v mirnem delu mesta. Ko 
sem prispel na naslov, je bila 
hiša v popolni temi, razen 
svetlobe, ki je prihajala skozi 
okno v pritličju. Odšel sem 
do vrat in potrkal. »Samo 
trenutek!« sem zaslišal 
krhek, starikav glas, nato 
pa je nekaj začelo drseti po 
tleh. Čez nekaj časa so se 
vrata končno odprla in pred mano je stala majhna 
ženica, stara čez 80 let. S pisano obleko in klobukom 
s tančico je bila videti, kot da bi prišla iz kakšnega 
filma iz štiridesetih let. Poleg nje je na tleh stala 
majhna platnena potovalka. To je bilo tisto, kar sem 
slišal drseti po tleh. 
Stanovanje je bilo videti, kot da že leta nihče ne živi 
v njem. Pohištvo je bilo prekrito s ponjavami. Na 
stenah ni bilo ure, na omaricah nobenih skodelic 
ali drugih stvari. V vogalu je stala kartonska škatla, 
polna steklenih predmetov in slik. 
»Bi odnesli mojo potovalko do avta?« me je 
vprašala. »Nekaj trenutkov bi še želela biti 
sama. Potem pa vas prosim, da mi pomagate do 
avtomobila, saj se počutim precej slabo.« 
Potovalko sem odnesel v avto in se vrnil do vhoda. 
Ženica me je prijela za roko in počasi sva odšla do 
avta. Neprestano se mi je zahvaljevala za prijaznost. 
»Ni za kaj,« sem odgovoril. «Do svojih potnikov se 
vedem tako, kot bi želel, da se ljudje vedejo do moje 
mame«. 
»Dober mladenič ste,« mi je odgovorila na način, da 
me je skoraj bilo sram. Ko sva se usedla v taksi, mi 
je dala naslov in vprašala, ali bi jo lahko peljal skozi 
center mesta. 
»Potem ne bova šla po najkrajši poti,« sem odgovoril. 
»Nikamor se mi ne mudi. Grem namreč v dom za 
upokojence,« je dejala. 

Nekajkrat je prosila, 
naj upočasnim pred 
kakšno stavbo ali 
vogalom in samo 
sedela ter nemo 
gledala v temo. Ko 
je prvi sončni žarek 
obsijal obzorje, je 
nenadoma dejala: 
»Utrujena sem. 
Pojdiva.« 

Do naslova, ki mi ga je dala, sva se vozila v tišini. 
Prišla sva do nizke stavbe z dovozom do verande. 
Dva uslužbenca doma sta prišla ven, nemudoma 
odprla vrata avtomobila, pomagala starki izstopiti 
in se z njo napotila proti vratom doma. Bila sta 
previdna in pazila na vsak njen korak. Videlo se je, 
da so jo pričakovali, in morda se je najavila, preden 
sem jo pobral. 
Odprl sem prtljažnik, vzel njeno potovalko in jo 
odnesel do vrat. Starka je že sedela v invalidskem 
vozičku. 
»Koliko sem vam dolžna?« me je vprašala in prijela 
torbico. 
»Nič,« sem rekel. »Od nečesa morate živeti,« je 
odgovorila. 
»Imam še druge potnike,« sem rekel. Skoraj brez 
razmišljanja sem se sklonil in jo objel. Čvrsto se je 
privila k meni. »Za trenutek ste osrečili starko. Hvala 
vam,«  je dejala. Besede niso bile več potrebne. 
Stisnil sem ji roko in odšel proti motni jutranji 
svetlobi. Slišal sem, kako se za mano zapirajo vrata. 
Zvenelo je, kot da se izteka eno življenje. 
Ko me je starka objela in mi rekla, da sem ji privoščil 
trenutek sreče, sem pomislil, da je edini namen 
mojega življenja tej ženici podariti njeno zadnjo 
vožnjo. Mislim, da v življenju nisem nikoli naredil nič 
pomembnejšega.
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 KJE SO BILI NAŠI ČLANI

IZLET V ŠVICO
Meri Bozovičar

V Švico smo se odpravile upokojenke, ki se 
tedensko družimo in vsak mesec v skupno blagajno 
prispevamo 25 € ter tako zberemo dovolj, da se 
enkrat na leto odpravimo po svetu. Lansko leto smo 
potovale v Bosno, letos pa smo si izbrale Švico.

najvišjo točko 2253 metrov in prispeli v St. Moritz. 
Naš odlični vodič nam je med vožnjo predstavil 
celotno zgodovino kraja, kjer smo se ustavili in si 
ogledali zanimivosti. Na obsežnih trgih lokali na 
svojih vrtovih gostom nudijo kavo, čaj in sladoled, 

Vedno potujemo s 
potovalno agencijo 
Alpetour in izlet 
vedno vodi odličen 
vodnik Jure Podobnik. 
Na pot odrinemo v 
zgodnjih jutranjih 
urah. Ne potujemo 
samo po avtocestah, 
ampak tudi po malce 
bolj stranskih cestah, 
da lahko občudujemo 
naravo in lepa naselja.
Odpeljali smo se 
proti Benetkam in 
Veroni do Gardskega 
jezera, tam zapustili 
avtocesto in prišli  do 
šestega največjega 
italijanskega jezera 
Iseo. Suša je pokrajino naredila pusto, vsa trava in 
poljščine so bile posušene. Tam smo prespali prvo 
noč.
Povsem drug svet se nam je odprl naslednji 
dan, ko smo se z vlakom odpeljali v Švico. Vlak 
se je počasi vzpenjal s 17 % vzponom, pri 18 % 
bi namreč že drsel nazaj. Občudovali smo velik 
ledenik, kjer zaradi taljenja ledu nastajajo čudoviti 
potočki, ki hitijo v dolino. Na prostranih pašnikih 
so se v ogradah pasle krave in ovce. Opazili smo 
tudi obiralce brusnic pri delu. Na zelenih gozdnih 
pobočjih se vidijo posamezne kmetije in tudi vasi. 
Nešteta jezera pripomorejo, da je narava res zelena.
Vožnja z vlakom je trajala skoraj tri ure. Peljali smo 
se čez 126 mostov in skozi 55 tunelov, dosegli 

mi pa smo poskusili tudi okusno pijačo 
Rivelo, ki je pripravljena iz sirotke. Sodeč 
po prispevku v Gorenjskem glasu bomo 
nekaj podobnega menda lahko kmalu 
poskusili tudi pri nas. V restavraciji, kjer 
smo večerjali, nam je streglo slovensko 
govoreče osebje. Krožnike so pomagali 
odnašati tudi prav mladi, skorajda še 
otroci. Resnično drži, da je že otroke 
treba naučiti delati. Moja mama je vedno 
govorila, da je to največja dota, ki jo lahko 
daš otroku.
V St. Moritzu smo tudi prespali in ko smo 
prispeli v hotel, smo izvedeli, da bo zvečer 
v mestu koncert. Prireditev je bila precej 
bučna in kljub utrujenosti nismo mogli 
zaspati do druge uri zjutraj. Po koncu 
koncerta se je takoj pričelo čiščenje in 
zjutraj je bilo mesto pometeno in čisto.
Kasneje med izletom smo se ustavili v 

mestu Chur, najstarejšem srednjeveškem mestu v 
Švici, ki me je močno spominjalo na Loko. Vstopili 
smo skozi velb, saj je bilo mesto nekoč tudi obdano 
z obzidjem. Hiše stojijo ena poleg druge, mesto pa 
ima rotovž in vodnjak, tako kot Loka.
Švica je res lepa in veliko njihovih zanimivosti je 
uvrščeno na Unescov seznam dediščine, na primer 
dolina Val Camonica, proga Bernina ekspres in 
trdnjava nad mestom Bellinzona. Tudi mi se lahko 
pohvalimo, da sta na ta seznam vpisana Antonijev 
rov v Idriji in Loški pasijon.
Potovanje po Švici je bilo lepo in zanimivo, toda 
ko se vrneš domov, ugotoviš in priznaš, da je Loka 
najlepša.

Pavla Podobnik, Marinka Rozman in
naš vodič Jure, v ozadju pa ledenik.
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IZ NAŠE PRETEKLOSTI    Neža Maurer pripoveduje

Kruha je velikokrat primanjkovalo. Veliko smo jedli pečena jabolka, za zajtrk koruzne žgance, za večerjo 
kislo mleko in v oblicah krompir. Spominja se, kako je za veliko nedeljo stara mama spekla štrudelj in še 
danes ne more pozabiti, kako je bil dober. Vlečeno testo je na tanko razvlekla in dodala devet sestavin.
Najprej  ga je namazala z oljem in s stepenim jajcem, kislo smetano, dodala drobtine, jabolka, sladkor, 
cimet, masounk in na koncu posula s posušeno in v prah zdrobljeno meto.                         



Mi o sebi - december 201732

PODELITEV NAGRADE PROGRAMU STAREJŠI ZA STAREJŠE V BRUSLJU
Nadja Podgoršek

Slovesna podelitev te prestižne nagrade je potekala 
11. oktobra letos v Evropskem parlamentu v Bruslju, 
kjer jo je v imenu Zveze upokojencev Slovenije 
prevzela njena nekdanja predsednica Mateja Kožuh 
Novak. Pridružila ste se ji še naša evropska poslanca 
dr. Igor Šoltes in Ivo Vajgl, podelitve pa se je 
udeležila tudi skupina prostovoljk in prostovoljcev 
iz Slovenije.

V zadnji številki našega glasila smo natančneje 
razložili pomen nagrade Državljan Evrope za 
posebne dosežke in ostale podrobnosti v zvezi 
z njo. Med 50 letošnjimi nagrajenci iz vseh držav 
Evropske unije je nagrado namreč prejel tudi 
vseslovenski projekt Starejši za starejše.

Dr. Mateja Kožuh Novak je v svojem govoru 
povedala, da jo podelitev nagrade našim 
prostovoljkam in prostovoljcem zelo veseli, saj 
pomeni posebno priznanje njihovemu delu s strani 
Evrope. Dejala je še, da je Evropska unija pomen 
programa prepoznala, še preden je program to 

priznanje dobil doma. 
»Upam, da bo to zganilo 
predvsem tiste, ki imajo v 
Sloveniji ključno vlogo pri 
odločanju in bomo program 
lahko razširili na celotno 
Slovenijo, saj trenutno za 
širitev ni dovolj sredstev. 
Menim, da je program 
Starejši za starejše izjemno 
pomemben projekt, tako 
za starejše kot tudi za 
prihajajoče generacije.«
Dr. Igor Šoltes je v svoji 
izjavi za javnost poudaril, 
da je med pogovori 
s prostovoljkami in 

prostovoljci programa spoznal, kako široko je to 
področje in kako malo v resnici storimo za našo 
prihodnost, za obdobje, ko postanemo odvisni od 
pomoči drugih. »Država absolutno ne stori dovolj, 
predvsem pa obstaja velik razkorak med uradno 
statistiko ter dejanskimi razmerami, v katerih živijo 
starejši. Pri tem ne mislim zgolj na nizke dohodke ali 
na problem oskrbe na domu, ampak je predvsem 

V Kamniški Bistrici smo postali pri Firštovi 
mizi iz XVI. stoletja.

Skupinska fotografija po podelitvi nagrade Državljan Evrope
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IZLET PROSTOVOLJK IN PROSTOVOLJCEV 21. novembra 2017
fotografiji Nevenka Mandić Orehek

Pod Malim gradom smo od vodičke izvedeli veliko o zgodovini Kamnika.
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STRASBOURG, MESTO BOGATE ZGODOVINE, V KATEREM SE ODLOČA 
O PRIHODNOSTI EVROPE
Besedilo in fotografija Ela Dolinar

Na pot smo se podali na začetku septembra in se 
iz deževne Slovenije odpeljali soncu naproti, mimo 
Münchna proti Franciji. Strasbourg namreč leži ob 
rekah Ren in Ill na francoski strani meje.
Strasbourg je pomembno mesto. Tam je nastala 
marseljeza, bojna pesem renske armade, ki je le 
nekaj let kasneje postala francoska himna, v 19. 
stoletju pa tudi revolucionarna pesem 
vseh evropskih narodov, ki so se borili 
proti zatiranju. Leta 1920 je mesto postalo 
sedež Centralne komisije za plovbo 
po Renu, ene prvih evropskih ustanov. 
Leta 1949 je v Strasbourgu svoj sedež 
dobil Svet Evrope, kasneje pa je bilo tam 
ustanovljeno tudi Evropsko sodišče za 
človekove pravice. Od leta 1952 je tudi 
uradni sedež Evropskega parlamenta. Po 
porazu Nemčije v prvi svetovni vojni sta 
bila mesto in celotna pokrajina dodeljena 
Franciji, v začetku druge svetovne vojne pa 
ga je po padcu Francije leta 1940 ponovno 
zavzela Nemčija. Zgodovinsko središče 
na otoku elipsaste oblike je uvrščeno na 
seznam Unescove svetovne dediščine. 
Stolnica Notre-Dame je bila s 142 metri 

Potem smo se z avtobusom skozi Schwarzwald in 
mimo Bodenskega jezera odpeljali do čudovitega 
hotela, kjer smo prenočili. Nov dan smo začeli v 
Švici z ogledom Renskih slapov, največjih slapov v 
Evropi. Od tam nas je pot vodila v Innsbruck, ki je 
v letih 1964 in 1976 gostil olimpijske igre. Največja 
znamenitost mesta je brez dvoma Zlata strešica, 

od leta 1647 do leta 1874 najvišja stavba na 
svetu, danes pa je šesta najvišja cerkev na svetu 
in največja cerkev, ki je bila v celoti zgrajena v 
srednjem veku. Mesto, ki ponuja še številne druge 
znamenitosti, je čudovito, o čemer smo se lahko 
prepričali med vožnjo z ladjico po reki Ill in njenih 
kanalih. Popoldan istega dne smo obiskali Evropski 
parlament, kjer nas je v njegovi ogromni, polkrožni, 
stekleni stavbi sprejela evropska poslanka Tanja 
Fajon, nato pa smo približno 15 minut v veliki 
dvorani poslušali zasedanje parlamenta, na 
katerem so poslanci razpravljali o izvozu orožja. 

razpoznavni znak Innsbrucka. Gre za majhno streho, 
pokrito s 2657 pozlačenimi bakrenimi opekami, 
zgrajeno za cesarja Maksimilijana I., ki je z balkona 
pod streho užival v dogodkih, ki so se odvijali na 
trgu pred njim. Na sprehodu po mestu smo videli 
še številne spomenike iz obdobij gotike, baroka in 
renesanse, zato smo se počutili, kot bi čas zavrteli 
nazaj. Ogledu je sledila še zadnja večerja in pot 
domov. Čudovit izlet, dober vodič in lepo vreme 
so bili zagotovilo za popolno zadovoljstvo vseh 
udeležencev.

pereča osamljenost, ki pogosto predstavlja najhujši 
pritisk na posameznika. Program Starejši za starejše 
v ospredje postavlja prav empatijo in skrb za 
sočloveka, vrednoti, ki v Evropi še kako manjkajo, 
zato si zasluži še več kot nagrado Državljan Evrope 
in je lahko vzgled vsej Evropi, kako mora človek 
skrbeti za sočloveka.«
Na podelitvi nagrade je bila med občinstvom 
največja prav slovenska skupina in nestrpno smo 
čakali na podelitev. Nagrado smo namreč prejeli 

zadnji, saj smo se prijavili kot ZDUS in Z je  na koncu 
abecede. Ob izročitvi nagrade smo trenutek  pozdra-
vili z glasnim aplavzom in vzkliki navdušenja. Bili 
smo zelo ponosni, da smo tudi mi kot enakopravni 
člani EU za svoje izjemne dosežke v tem projektu 
prejeli eno od nagrad.
Udeležba na podelitvi je bila tudi priložnost, da 
smo se prostovoljke bolje spoznale. Spletla so se 
tudi nekatera prijateljstva in upamo, da se bomo v 
prihodnje še kdaj srečali.
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SREČALI SMO SE USLUŽBENCI KONSTRUKCIJE MOTOR - LTH ŠKOFJA LOKA
Julija Jenko

Pobudnik tokratnega srečanja nekdanjih zaposlenih 
v konstrukciji MOTOR - LTH je bil Dušan Bajič, 
meni pa je prepustil odločitev, koga povabiti. Že 
pred desetimi leti sem prvič 
organizirala srečanje nekdanjih 
zaposlenih v konstrukciji MOTOR 
in takrat smo sklenili, da se 
moramo kmalu spet srečati, a se 
to žal ni zgodilo. Tokrat sem zato 
sklenila, da bom na to srečanje 
povabila sodelavce, ki so bili 
v Motorju in kasneje Loških 
tovarnah hladilnikov zaposleni 
od leta 1957, ko sem se prvič 
zaposlila v Motorju v Vincarjih, 
do konca moje delovne dobe 
leta 1991 v LTH. Seznam sem 
sestavila na osnovi fotografij, ki 
so nastale na skupnih piknikih 
in novoletnih zabavah, ko so se menjali šefi ali ko 
smo se zaposleni upokojevali. Seveda sem verjetno 
marsikoga popolnoma nenamerno pozabila. Od 21 
povabljenih žensk jih je prišlo 14, od 40 moških pa 24.
Srečanje je potekalo v gostišču v Crngrobu, kjer 

smo se zbirali med 13. in 14. uro in ob prihodu sem 
vsakega sprejela in pozdravila. Bilo je zanimivo, saj 
se veliko udeležencev med seboj ni poznalo. Prišlo 

nas je vseh šest deklet, Štefka, Majda, Ivanka, 
Marica, Erika in jaz, ki smo začele v Motorju. Od 
moških sta samo še Drago Crnič in Brane Bertoncelj, 
oba stara že 90 let, ki pa se nam nista pridružila. 
Vsi drugi so delali v LTH. Od šestih šefov, ki so se 

Fo
to

 Ja
ne

z 
Po

dn
ar

TRGATEV NA VIPAVSKEM
Dragica Gartner

Odločila sem se, da za spremembo ponovno 
odidem z upokojenci na trgatev. Do sedaj še nisem 
bila velikokrat, a vedno smo se imeli lepo. Vzdušje 
je bilo delovno, druženja ni manjkalo, še posebej pa 
mi je bila všeč odlična kulinarična izkušnja.
Do Kranja smo pobrali še nekaj drugih trgačev in 
na koncu nas je bilo 28. Nič kaj živahni nismo bili, 
dokler nismo prispeli na kmetijo v Vitovljah, pod 
cerkvico na skali, kjer se nam je ob pogledu na vse 
dobrote na mizi razvezal jezik. »Če so nas tako lepo 
postregli, moramo tudi mi svoje delo opraviti čim 
bolje,« smo si rekli.
Že pred pojedino smo se preoblekli in takoj krenili 
v prijeten boj. Vse je teklo kot po maslu. Delali 
smo kot urice in čeprav  so imeli nekateri težave 
s sklanjanjem, nihče ni odnehal.  Bili smo tako 
zatopljeni v delo, da smo celo govorili bolj malo. 
Gospodar nas je pohvalil, da smo lepo obirali in 
delo opravili uro prej, kot je mislil. Še enkrat se je 

pokazalo, da smo tudi upokojenci zelo koristni, kar  
nam veliko pomeni, saj vedno, ko se razdajaš, tudi 
dobivaš, ker pozabiš nase in svoje težave, če niso 
prehude.
Mlajše generacije bi se resnično lahko učile od nas, 
seveda pa smo se tudi mi od njih, predvsem mladih 
na kmetiji, ki garajo v vinogradih in na poljih. Kar 
veliko poljščin pridelajo na sicer pusti kraški zemlji. 
Potrdim lahko, da tudi prašiče redijo doma, saj so 
nam postregli odlične domače mesnine. Všeč mi je, 
da so povezani s sosedi in si med seboj pomagajo.
Imeli smo tudi dobrega muzikanta, ki je vedel, 
da proti koncu delovna storilnost začne upadati. 
Njegova glasba nam je dala še več zagona, hkrati 
pa smo tudi vedeli, da se bliža konec obiranja. Po 
končanem delu so nam postregli še odlično kosilo 
in složno smo sklenili, da takšna trgatev ni bila 
zadnja. Zadovoljni smo bili vsi, tako najemniška kot 
tudi delovna stran, zato se vidimo ob letu osorej.

 KJE SO BILI NAŠI ČLANI
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SREČANJE LITERATOV PZDU 
Letošnje, že osmo srečanje literatov Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske je potekalo 20. 
oktobra 2017 v Trzinu. DU Škofja Loka zadnja leta zastopa naša članica Minka Likar, ki na teh literarnih 
večerih sodeluje že od vsega začetka.
Na srečanju se vsako leto zbere nekaj več kot 20 sodelujočih in vsak prebere svoj prispevek, ki je nato 
objavljen v lični brošuri. Srečanje vsako leto organizira drugo društvo upokojencev in je vedno prijetno, 
zaključi pa se z druženjem.

Minka M. Likar

UTRINEK

Oziram se v nočno nebo,
kjer zvezdice svetle sijo.
Morda pa utrinek nocoj
prišepne mi, da boš z menoj.

Po strmih poteh sva hodila,
sva vedno nekje se zgrešila.
Zdaj časa ni več zadosti,
vse bolj te jaz rabim v starosti.

Ozrem se spet gor v nebesa,
koprenasta rimska je cesta,
vendar najin up ne ugasne, 
dokler v glavi misli so jasne.

Pobožam drhteče ti roko,
toplina prešine globoko.
Utrinek na nebu v soju
zgorel je, osrečil pa naju.

Ne zrem več v zvezdno nebo,
pri duši mi zdaj je toplo.
V tihi in mirni spokoj 
šepečeš mi: »Zdaj sem s teboj!«

MARTINOVANJE
Cveta Škopelja

Člani društva upokojencev Škofja Loka smo se 3. 
novembra 2017 z dvema avtobusoma odpravili na 
martinovanje. Praznovali smo v Gostilni Janc v Sevnici. 
Izlet tokrat ni bil izobraževalne narave, saj smo oglede 
na tej poti opravili že lani. Gostitelji so nas prijazno 
sprejeli ter poskrbeli za dobro jedačo in pijačo. Ker 
upokojenci z veseljem izkoristimo vsak trenutek za 
prijetno druženje, tudi tokrat ni manjkalo veselega 
razpoloženja, plesa ob glasbi petčlanskega ansambla 
Ocvirk, krsta vina in prijetnega kramljanja, ki se je 
zavleklo pozno v večer. Zadovoljni in s prijetnimi 
občutki smo se poslovili, ob slovesu pa smo v imenu 
našega društva gostitelju v zahvalo in spomin izročili 
Jančev kozolec, čudovito ročno delo, katerega avtor je 
naš član Jože Štefe.

zamenjali, so živi še štirje in trije od teh, Stane Pintar, 
Jože Lorbek in Franc Tavčar, so se srečanja udeležili. 
Ko smo se zbrali vsi, sem ugotovila, da sem edina, 
ki vse udeležence poznam, saj sem od prvega dne 
do zadnjega dne delala z njimi, zato sem pripravila 
kratek referat in jih po kosilu na kratko predstavila, 
nato pa s temo nekdanjega podjetja LTH zaključila.
Ker stanujem v bližini nekdaj znanega, uspešnega 
podjetja LTH, sem dolga leta občutila sramoto ob 
pogledu na propadajoče podjetje. Sedaj z veseljem 

hodim okrog novonastalega podjetja Domel. Vesela 
sem, da so prostore kupili domačini in upam, da 
bodo kdaj imeli dan odprtih vrat, ker si bom njihove 
prostore z veseljem ogledala.
Ko smo se ob koncu srečanja razhajali, so se vsi 
strinjali, da se srečamo še kdaj.
Janez Podnar, ki je bil med vabljenimi, je naredil 
skupinsko sliko in jo podaril vsakemu udeležencu.
Vsem udeležencem ki so tudi člani Društva 
upokojencev Škofja Loka, želim srečno novo leto 
in upam, da se še srečamo.

Fo
to

 S
ta

ne
 Ja

rc



Mi o sebi - december 201736

KORISTNE INFORMACIJE

ČLANARINA ZA LETO 2018
Društvena letna članarina     12 €
Vpisnina z izkaznico (za nove člane)       2 €
Neobvezen prispevek v sklad vzajemne samopomoči*  
       (Včlanijo se lahko člani do 70. leta starosti.)
Izplačilo posmrtnine*
*Višina prispevka v sklad vzajemne samopomoči in višina posmrtnine še nista dokončno določeni, saj mora 
zneske potrditi ZDUS na svojem zboru članov sredi decembra. Informacije o zneskih boste lahko dobili po 
novem letu v pisarni društva.

OBVEŠČANJE

Če želite biti o delovanju Društva upokojencev 
Škofja Loka, načrtovanih akcijah, obvestilih in 
podobno obveščeni po elektronski pošti, nam 
posredujte svoj elektronski naslov ali naslov svojega 
bližnjega, ki vam te informacije posreduje. Če svoj 
elektronski naslov spremenite, nas o spremembi 

obvestite. Ker naše člane preko glasila Mi o sebi 
obveščamo le občasno, je e-pošta najbolj prijazen, 
poceni in zanesljiv način osebnega obveščanja 
članov. Obvestila lahko spremljate tudi na oglasnih 
deskah v Šolski ulici, pri pošti in v DU.

POSMRTNINA
IZPLAČILO POSMRTNINE IZ VZAJEMNO 

POSMRTNINSKEGA SKLADA

Vzajemna samopomoč je prostovoljna solidarna 
skupnost njenih članov, ki jo vodi ZDUS. Deluje kot 
sklad, iz katerega se izplača posmrtnino tistemu, 
komur jo je umrli član namenil. V primeru smrti 
člana, ki za tekoče leto ni poravnal članarine 
in posmrtnine, mora pooblaščenec to storiti 
najkasneje v šestih mesecih po smrti člana, da lahko 
opraviči izplačilo posmrtnine.
Upravičenec mora skupaj s prijavo za izplačilo 
posmrtnine v DU predložiti mrliški list umrlega 
člana, svojo davčno številko, osebno izkaznico ter 
fotokopijo bančne kartice z obeh strani. Na podlagi 
navedenih dokumentov mu bo ZDUS na njegov 
transakcijski račun nakazal posmrtnino v višini 205 
€. Znesek določi Skupščina ZDUS in velja za člane 
vseh društev po celotni Sloveniji.
Posmrtnina se izplača najpozneje v enem letu po 
smrti člana samopomoči, če so bile vse članske 
obveznosti poravnane. Če dokazila niso predložena 
do preteka enega leta po smrti, pravica do 
posmrtnine v sklad z 8. členom Pravilnika vzajemne 
samopomoči ugasne.

Opozorilo članom!
Društvena članarina in članarina vzajemne 
samopomoči velja od 1. januarja do 31. decembra 
za tekoče leto. 
Ker moramo članarino vzajemne samopomoči 
odvesti Zvezi društev upokojencev Slovenije v 
Ljubljani po poimenskem seznamu do 31. maja za 
tekoče leto, vas vljudno prosimo, da jo poravnate 
pravočasno, ker drugače svojci v primeru vaše smrti 
posmrtnine ne bodo dobili izplačane.
POSMRTNINA IN POGREBNINA (Zakon o 
zdravstvenem varstvu)
Posmrtnina (288,81 €) in pogrebnina (577,62 €) sta 
enkratni denarni pomoči, ki jih lahko pri Centru 
za socialno delo uveljavlja družinski član umrlega 
za pomoč svojcem ob izjemni situaciji in za kritje 
stroškov pogreba. Do pogrebnine in posmrtnine 
je upravičen ožji družinski član pokojne osebe, ki 
poskrbi za pogreb in na katerega ime se glasijo 
računi, cenzus za pridobitev teh pravic pa je 
dohodek do 606 € za samsko osebo oz. 909 € za 
družino. Pri tem se vlagateljevo premoženje ne 
všteva v dohodek. 
Obe pravici se lahko uveljavljata v roku 1 leta 
od smrti svojca z vsemi potrebnimi dokazili, 
upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca.

DOBAVA KURILNEGA OLJA POD UGODNEJŠIMI POGOJI
Člani lahko v društvu dobijo posebno naročilnico za cenejši nakup kurilnega olja. Ob naročilu 800 l in 
več je prevoz brezplačen. Novi naziv dobavitelja je P&S, d.o.o., Struževo 66, 4000 Kranj. Vse podrobnejše 
informacije dobite na telefonskih številkah 04 257 25 75 ali 031 629 073.



MERITVE IN SVETOVANJA
Meritve krvnega tlaka ter količin holesterola in sladkorja 
v krvi kot tudi zdravstveno svetovanje bodo potekali 
vsako drugo sredo v mesecu od 8. do 10. ure, razen 
julija in avgusta. Priporočamo, da na meritve pridete 
tešči, saj bodo le tako meritve pravilne. Čeprav te usluge 

prostovoljno in brezplačno nudijo članice 
našega društva in društva Rdečega križa, je 
potrebno plačati testne lističe za holesterol in 
krvni sladkor. Te dejavnosti so na voljo vsem 
starejšim občanom v občini Škofja Loka, ne 
glede na to, ali so člani društva.

NAJEMNA STANOVANJA
Nepremičninski sklad PIZ ima v Frankovem naselju v 
Škofji Loki 61 namenskih najemnih neprofitnih stanovanj. 
Stanovanja so namenjena  upokojencem in drugim 
osebam, starejšim od 65 let, s stalnim bivališčem v naši 
občini. Vsa stanovanja so v Frankovem naselju in so 
večinoma primerna za bivanje ene ali dveh oseb.
Sklad stanovanja oddaja v najem v sodelovanju z 
Društvom upokojencev Škofja Loka. Stanovanjska 
komisija društva prijave zbira vse leto in na podlagi Pravil 
za oddajanje stanovanj vsako leto oblikuje prednostno 
listo prosilcev. Kadar se stanovanje izprazni, komisija na 
poziv Nepremičninskega sklada PIZ oblikuje predlog za 
dodelitev stanovanja v najem prosilcu, ki je prvi na listi.
Trenutno so vsa stanovanja zasedena, kljub temu pa je 
pomembno, da kandidati za najem vloge oddate, saj le 
tako lahko poznamo vaše potrebe in vas uvrstimo na 
prednostno listo.

Kako se prijaviti za najem stanovanja?
Za najem se prijavite tako, da izpolnite VLOGO 
za najem namenskega najemnega stanovanja 
za upokojence in druge starejše osebe z 
vsemi prilogami, ki so navedene na zadnji 
strani obrazca. Vlogo najdete na spletni strani 
http://www.ns-piz.si/ pod rubriko namenska 
stanovanja/kako do najema ali jo dobite v 
društvu.
Izpolnjeno vlogo pošljite po pošti na naslov 
Društvo upokojencev Škofja Loka, Partizanska 
cesta 1, 4220 Škofja Loka.
Pravila za oddajanje stanovanj so izobešena 
na oglasni deski Društva upokojencev 
Škofja Loka. Dodatne informacije dobite na 
telefonski številki 041 717 210.





VESELI BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2018



Priprave na ustanovitev PODRUŽNICE Zveze upokojencev LR Slovenije, 
DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA, leta 1949

Pripravljalni sestanek za ustanovitev  DU Škofja Loka je bil 20. 
marca1949 v gostilni Fojkar pri Kapucinskem mostu.  Na sestanek 
so bili povabljeni Gregor Kankelj, Ivanka Dermota, Josip Zadnik, 
Jakob Rojic, Josip Jelušič in Vinko Zahrastnik                                                                                         

Ivanka Dermota

 Jakob Rojic

Josip Jože Jelušič

Josip Zadnik  

Podružnica DU Škofja Loka 
je bila ustanovljena 24. aprila 1949 

v gostilni Plevna.

Prvi predsednik DU 
Pavel Česnik

Namestnik in tajnik 
Franc Dagarin

Franc Hafner

Marija Časl Apolonija Fojkar

Janez Jenko

Na ustanovni zbor so bili s pisnimi vabili vabljeni vsi upokojenci.

Izvoljeni odbor DU
Predsednik Pavel Česnik – Suška pot 
Namestnik in tajnik Franc Dagarin – Mestni trg  
Člani: 
Franc Hafner – Suha,  
Franc Ladiha – Stari dvor, 
Marija Časl – Škofja Loka,  
Marija Krivec – Kopališka, 

Josip Jože Jelušič – Virmaše
Apolonija Fojkar – nadomestna članica
Janez Jenko – predsednik 
                           finančnega nadzora


