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KAKO IN KAJ V LETU 2018
Miro Duić

V letu 2018 naše društvo ne pričakuje večjega izboljšanja 
gmotnega stanja upokojencev. Lepotni popravki pokojnin 
bodo še naprej zamegljevali dejansko sliko položaja tako 
naših članov kot tudi ostalih upokojencev. Še vedno bomo 
tisti nebodigatreba, o katerem že vrsto let poslušamo jamranje 
odgovornih zaradi prevelikega števila in bremena, ki ga 
predstavljamo. Bliža se čas volitev, ko nam bodo obljubljali vse 
in še več za naše glasove in podporo ter za njihovo izvolitev. 
Ta zelo znana melodija, ki jo predstavniki ljudstva kot papagaji 
ponavljajo vedno znova, bo spet utihnila, ko bodo novi borci 
za boljši jutri zasedli svoja dobro plačana mesta v državnem 
zboru, svetniških vrstah in drugih organih, nam še naprej 
prodajali meglo brez jasnih ciljev in pozabili na svoje prazne 
obljube.
Stanje, ki ga poznamo že vrsto let, stanje zategovanja pasu 
in krčenja materialnih pravic in spodbud bo vsekakor slabo 
vplivalo na naše načrte in voljo za uresničitev marsikaterega 
projekta, ki smo ga v preteklosti v našem društvu vedno 
izvajali. Vedno več nalog opravljajo prostovoljci, kar pa ima 
svoje materialne in človeške meje. Kljub vsemu še vedno 
verjamemo, da je z voljo, željo, energijo in zdravo pametjo 
mogoče narediti marsikaj.
Glede na vse omenjeno bomo v našem društvu še naprej 
delovali predvsem v korist našega članstva in skrbeli za večjo 
učinkovitost društva povsod, kjer bo mogoče.
Letos bomo, poleg že številnih znanih in utečenih nalog, 
posebno pozornost namenili pripravi in izvedbi praznovanja 
70. obletnice društva. Za počastitev tega visokega jubileja 
bomo pripravili kar nekaj aktivnosti. Najpomembnejši 
dogodek bo proslava, ki jo bomo pod pokroviteljstvom naše 
občine pripravili spomladi 2019 v Sokolskem domu in na 
kateri bomo obudili spomine na pot, ki so jo v vseh 
teh letih prehodili naši člani. Ob tej priložnosti 
bomo izdali obširen zbornik na okrog 100 straneh, 
ki ga bo v trajen spomin prejel vsak naš član.
Poleg tega se bomo letos še posebej trudili na 
vodstvene kot tudi na druge odgovorne položaje 
v društvu pritegniti mlajše člane, saj se nam leta 
2019 iztečejo mandati in med članstvom bomo 
morali poiskati nove, dodatne moči, pred katerimi 
bodo tudi še drugi projekti, kot na primer priprava 
na trajno rešitev prostorskih težav društva. Iz tega 
razloga bomo veseli vseh predlogov naših članov za 
izbor najboljših kadrov za bodoče naloge.
Prepričan sem, da bomo tudi letos kos vsem 
zastavljenim nalogam in da jih bomo opravljali v 
korist in zadovoljstvo našega številnega članstva.
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LETNI ZBOR ČLANOV 

SKLEPI ZBORA
Besedilo Julija Jenko, fotografije Nevenka Mandić Orehek  

Vsakoletni zbor članov Društva upokojencev Škofja Loka je letos potekal 23. marca 2018 v večnamenski 
dvorani Osnovne šole Škofja Loka – Mesto. Zbora se je udeležilo 116 od 2004 članov društva.

Za otvoritev občnega zbora nam je pevska 
skupina Mavrica pod vodstvom prof. Viktorja 
Zadnika zapela tri ljudske pesmi, čemur je 
sledil še nastop orgličark.
V svojem uvodnem nagovoru je predsednik 
Miro Duić pozdravil vse navzoče člane ter 
oba gosta, Zdravka Malnarja, predsednika 
PZDU Gorenjske in DU Žirovnica, in 
Zdenko Frelih, iz DU Žabnica. Zahvalil se je 
razstavljavcema Almi Vičar za njene tkane 
izdelke in našemu najboljšemu športniku 
Branetu Korenčiču za njegove lepe slike, nato 
pa predlagal organe zbora. Vodenje zbora 
je kot predsednik delovnega predsedstva 
prevzel Rudi Zadnik ob pomoči Ele Dolinar, 
Julije Jenko in zapisničarke Cvete Škopelja. 

Predsednik DU je nato podal poročilo 
o delu DU v letu 2017, računovodkinja 
Milica Habjan pa finančno poročilo 
in povedala, da je poslovanje društva 
zelo pozitivno. Sledili sta poročili 
predsednice nadzornega odbora Meri 
Bozovičar in predsednika častnega 
razsodišča Rafaela Kavčiča. Verifikacijska 
komisija pod vodstvom Martine Eržen 
je ugotovila, da je prisotnih 116 članov 
in da je zbor po pravilniku sklepčen. 
Besedo sta nato prevzela gosta. Zdenka 
Frelih, predsednica DU Žabnica, je 
pohvalila naše društvo in povedala, 
da si želi nadaljnjega sodelovanja z 
nami. Zdravko Malnar je kot predsednik 

PZDU Gorenjske pohvalil 
predsednika in vse vodilne 
člane za uspešno delo 
društva ter povedal, 
da je tudi Pokrajinska 
zveza Gorenjske delala 
pozitivno in da smo 
del pokrajinske zveze z 
največ člani v Sloveniji. 
Pohvalil je športnike, ki 
so pod vodstvom Ivana 
Hafnerja najštevilčnejši 

Zdravko Malnar Zdenka Frelih

mag. Miha Ješe
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POROČILO NADZORNEGA ODBORA DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠKOFJA 
LOKA ZA LETO 2017
Meri Bozovičar

Nadzorni odbor Društva upokojencev Škofja Loka 
se je sestal 23. februarja 2018. Sestanka sta se 
udeležili predsednica Meri Bozovičar in članica 
Marinka Trojar, medtem ko je bila Sonja Dolinar 
opravičeno odsotna. Članici sta ob prisotnosti 
računovodkinje društva Milice Habjan natančno 
pregledali pripravljeno gradivo za leto 2017.
Iz bilance stanja je razvidno, da se je premoženje 
društva povečalo za 4.603,11 €. Finančna sredstva 

se vodijo v skladu s predpisi in gospodarno v 
dobrobit vseh članov društva, za kar se moramo 
zahvaliti predsedniku in računovodkinji, ki natančno 
vodi finančno poslovanje po vseh različnih 
dejavnosti društva.
Članice odbora upamo, da bo novo vodstvo tudi v 
naslednjem mandatu uspešno nadaljevalo vodenje 
društva.

in najuspešnejši na Gorenjskem. Za tajnico Cveto Škopelja je 
povedal, da je prav ona zaslužna za tako uspešno izletniško 
sekcijo društev na Gorenjskem. Prisotne je povabil na srečanje 
gorenjskih upokojencev, ki bo 7. junija 2018 v Moravčah. Obljubil 
je še, da bo tudi PZDU Gorenjske prispevala finančna sredstva za 
praznovanje 70. obletnice našega društva.
V nadaljevanju je predsednik spregovoril še o načrtih za leto 
2018. Društvo bo vse dosedanje aktivnosti izvajalo še naprej, 
vendar pa bo to leto glavni poudarek na praznovanju obletnice 
in pripravi zbornika. Upravni odbor je na svoji seji sklenil, da 
se članarina za letošnje leto poviša za 1 evro, kar so člani na 
zboru potrdili. Predsednik je člane prosil še, naj pomagajo iskati 
novega predsednika in druge člane, ki bi bili pripravljeni prevzeti 
vodenje našega društva. Ob koncu zbora se nam je pridružil tudi 

POGOVOR S PREDSEDNIKOM DU MIROM DUIĆEM
Julija Jenko

O predsedniku našega društva Miru Duiću smo pisali že velikokrat. V zadnjih številkah našega glasila Mi o 
sebi smo razkrili, kje se je rodil, kaj in kje je študiral ter kako je iz rojstnega Bjelovarja prišel v Škofjo Loko.
Na najinem srečanju sva se najprej posvetila 
delovanju društva v preteklem letu. V pogovoru je 
poudaril, kako pomembno je, da je društvo v letu 
2017 poslovalo pozitivno in bilo finančno stabilno. 
Čeprav se je Univerza za tretje življenjsko obdobje 
pred tremi leti organizirala kot samostojno društvo 

U3 in se tako odcepila od našega društva, še 
vedno dobro sodelujemo. U3 ima v naših prostorih 
svojo pisarno, kjer imajo uradne ure vsak dan 
od ponedeljka do petka, v knjižnici pa vsak dan 
potekajo študijski krožki. Društvo U3 plačuje stroške 
po dogovoru z društvom upokojencev. Tudi planinci 

obljubil je pomoč pri praznovanju našega jubileja. Povedal je še, 
da bo v nekdanji vojašnici v nekaj letih zgrajen center za starejše, 
kjer bomo svoje prostore dobili tudi mi. Spregovoril je tudi o 
posvetovanju o e-vključevanju starejših v aktivno staranje ter 
dodal, da bo predstavitev opismenjevanja starejših 11. aprila 2018 
v Sokolskem domu.
Uradni del zbora smo zaključili s podelitvijo plaket in priznanj ter 
se nato razšli v prijetnem vzdušju z druženjem, petjem in ogledom 
razstave.

loški župan mag. Miha 
Ješe. Pohvalil nas je za 
vse dejavnosti, ki jih 
skrbno izvajamo, in nam 

Brane Korenčič je razstavljal svoje slike.

Razstava tkanih izdelkov Alme Vičar
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Nadaljevanje s prejšnje strani

in pohodniki niso več del DU, saj jih je birokracija 
prisilila, da so se vključili v Planinsko društvo Škofja 
Loka. Planinci morajo namreč za pohode imeti 
usposobljene vodiče z licenco. Na posamezen 
pohod se prijavi že več planincev kot za en avtobus, 
zato potrebujejo tri 
vodiče ali celo več. 
S plačilom članarine 
Planinskemu društvu 
si člani zagotovijo tudi 
zavarovanje. Iz teh 
razlogov se je nekaj 
članov tudi izpisalo iz 
našega društva.
Ne smemo pozabiti, da 
društvo organizira tudi 
veliko izletov, ki so zelo 
obiskani. Že nekaj let se 
člani radi odpravijo tudi 
na skupinski dopust in 
mesta so zasedena že na 
začetku leta. Za letošnje 
letovanje se je prijavilo 
že za dva avtobusa 
članov.
Podatki o članstvu kažejo, da je društvo leta 2017 
imelo 2004 člane. Umrlo je 52 naših članov, novih 
članov je bilo 59, iz društva pa je izstopilo 73 članov.
Leta 2017 je naše društvo organiziralo srečanje 
pevskih zborov DU Gorenjske, gorenjsko 
tekmovanje v kegljanju in državno tekmovanje 
združenih društev upokojencev Slovenije. 
Tekmovanja so bila dobro pripravljena, gostje pa 
zadovoljni. Prireditvene stroške sta pokrili Zveza 
društev upokojencev Slovenije in Pokrajinska zveza 
DU Gorenjske, finančno pa nas je podprla tudi 
Občina Škofja Loka.
Naslednje leto bo minilo 70 let od ustanovitve 
podružnice DU Škofja Loka. Ustanovni občni 
zbor je bil 24. aprila 1949 v Gostilni Fojkar pri 
Kapucinskem mostu, kjer ima danes prostore 
trgovina Paleta. Čeprav je predsednik že v uvodniku 
decembrske številke tega glasila napisal, kaj se 
bo dogajalo ob tem jubileju, bom to napisala še 
enkrat. V društvu smo ustanovili poseben odbor 
za praznovanje te obletnice. Aprila 2019 bo v 
Sokolskem domu slavnostna prireditev z bogatim 
kulturnim programom. Finančno pomoč in prostor 
nam je že obljubil župan naše občine mag. Miha 
Ješe. Tako naš predsednik kot tudi drugi so z 
županom v dobrih odnosih. Miro Duić pravi, da je 
zelo zadovoljen, ker naše društvo ni odvisno od 

političnih strank. Za izvedbo prireditve in izdajo 
zbornika, ki bo izšel ob tej obletnici, bomo za 
pomoč prosili tudi sponzorje. Zbornik bo obsegal 
preko 100 strani, izšel bo decembra 2018 in dobili 
ga bodo vsi člani našega društva. Za počastitev 
te obletnice so v galeriji Hodnik pripravili tudi 

posebno fotografsko 
razstavo.
Članarina se je letos povišala 
za 1€, saj moramo od 
članarine vsakega člana 
0,5 € prispevati pokrajinski 
zvezi upokojencev, 0,5 € pa 
Zvezi društev upokojencev 
Slovenija, kar skupaj znese 
2000 €.
Program društva za leto 
2018 ostaja enak in obsega 
kulturne dejavnosti, izlete, 
potovanja, planinstvo in 
šport. Dosledno bomo 
preverjali smotrno porabo 
sredstev, da društvo ob 
koncu leta, ko bo njegovo 
vodenje prevzela nova 

ekipa, ne bo imelo izgube.
Predsednik Miro Duić bo namreč marca leta 2019 
na občnem zboru svoje posle predal nasledniku. 
Poteče mu tretji mandat, kar pomeni, da že 12 let 
deluje na vodilnem mestu našega društva. Mandat 
poteče tudi tajnici Cveti Škopelji ter računovodkinji 
Milici Habjan in njeni pomočnici Danici Celestina. 
Vsi so se odločili, da prenehajo z odgovornim delom 
v društvu, saj tudi oni potrebujejo svoj čas in mir. To 
ne pomeni, da bodo društvo popolnoma zapustili. 
Z veseljem bodo še vedno priskočili na pomoč, 
vendar brez obveze.
Predsednika skrbi tudi nadaljevanje izdajanja 
tega časopisa. Vsi, ki sodelujemo pri njegovem 
nastajanju, smo skupaj z odgovorno urednico že 
10 let aktivni pri tem projektu. Postajamo že malo 
izčrpani, nekateri pa imajo tudi zdravstvene težave. 
Iz tega razloga predsednik prosi člane, da pomagajo 
poiskati primerne kandidate za njihove zamenjave. 
Želi si, da se stanje društva, ki je finančno stabilno in 
v katerem so dejavnosti v polnem zagonu, ohrani še 
naprej. Tudi sam že išče svojega naslednika.
Za prireditev ob 70. obletnici v Sokolskem domu že 
danes prosi prostovoljke, da bi tudi tokrat s svojimi 
dobrotami priskočile na pomoč pri pogostitvi. 
Prireditev in izdaja zbornika bosta brez dvoma velik 
uspeh, saj smo k temu projektu resno pristopili prav 
vsi.
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PODELITEV PRIZNANJ 

PODELITEV PRIZNANJ IN PLAKET 
Nadja Podgoršek

Pisna priznanja za prizadevno delo v DU so prejeli Bernarda Sovinec, Breda Mesec, Martin Bizjak, Roman 
Berčič, Emil Satler in Anton Kejžar.

PREJEMNIKI MALIH PLAKET

SMILJANA OBLAK
Smiljana Oblak je prvo pisno priznanje prejela za 
leto 2014. Njeno športno aktivnost zaznamujejo 
predvsem kegljanje, balinanje, alpsko smučanje 
in v zadnjem času tudi rusko kegljanje. S 618 
podrtimi keglji je rekorderka društva. Že desetletje 
je društvena prvakinja, zadnjih nekaj let pa tudi 
občinska in medobčinska prvakinja ter najkegljačica. 
Leta 2017 je postala še kegljaška prvakinja PZDU 
Gorenjske. Odlično nastopa tudi v balinanju. Zadnjih 
8 let poleg tekmovanj zelo aktivno in uspešno vodi 
balinarsko sekcijo. Nemalokrat je med najboljšimi v 
absolutni konkurenci žensk in moških, uspešno pa je 
sodelovala tudi pri organizaciji državnega prvenstva 
ZDUS v balinanju. Nepogrešljiva je v naši ekipi 
alpskih smučarjev, ki je že tretje leto zapored osvojila 
prehodni pokal med gorenjskimi upokojenci. S 
svojimi uspehi že vrsto let prispeva k ugledu našega 
društva.
Smiljana, kakšni so tvoji občutki ob prejemu te 
plakete?

moje delo pripomoglo k delovanju našega 
društva.
Kaj ti pomeni pohodništvo in kako vpliva 
na tvoje zdravje in dobro počutje?
► Pohodništvo je zame nekaj lepega. Ko 
prideš na vrh hriba, je to poseben užitek 
in na vrhu si vedno vsi čestitamo. Hoja v 
hribe ali tudi po ravnem zelo dobro vpliva 
na zdravje in dobro počutje. Skoraj večina 
planincev z nami hodi že 15 let, nekateri 
tudi več. Odkar hodim v hribe s to skupino, 
so ti dnevi nekaj posebnega, saj se družim z 
veselimi in pozitivnimi planinci.
Katerih drugih dejavnosti v društvu se še 
udeležuješ?

MARTINA ERŽEN 
Martina Eržen že 16 
let aktivno sodeluje 
v četrtkovi skupini 
planincev. Člane preko 
elektronske pošte in z 
obvestili na oglasnih 
deskah obvešča o 
izletih, zbira prijave, 
vodi evidence prijav 
in skrbi za finance. 
Udeležuje se oglednih 
tur in pomaga 
vodnikom pri izvedbi 
izletov. Je vestna, 
natančna in zanesljiva. 
Poleg navedenega pomaga tudi pri pobiranju 
članarine v društvu in vodi evidenco pri plavalni 
skupini.
Martina, kakšni so tvoji občutki ob prejemu male 
plakete oziroma kaj ti to priznanje pomeni? 
► Ob prejemu tega priznanja sem zadovoljna, da je 

► Že dolgo sem poverjenica za člane društva iz 
Groharjevega naselja in s Ceste talcev, kjer tudi 
raznašam glasilo. Kot prostovoljka sodelujem pri 
projektu Starejši za starejše. Včasih se udeležim 
katerega od izletov, za druge dejavnosti pa mi, žal, 
zmanjkuje časa.

► Seveda so čustva 
ob prejemanju 
nagrad vedno 
močna. Pomembna 
so predvsem zato, 
ker dobi človek 
občutek, da ne skrbi 
samo za svoje telo, 
ampak pomaga 
tudi drugim, 
da se aktivno 
vključijo v šport 
kljub omejitvam, 
povezanih s 
starostjo.

Ali se še vedno nameravaš tako aktivno udeleževati 
vseh športnih aktivnosti?
► Še vedno bom aktivno sodelovala, dokler mi 
tega ne preprečijo družinske obveznosti, bolezen ali 
kakšna druga okoliščina.
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Nadaljevanje s prejšnje strani

FRANC PREZELJ
Franc Prezelj je prvo priznanje prejel leta 2014, leta 
2016 pa je bil že šestič razglašen za najšportnika. 

ALEKSANDER ZAGORŠEK
Pevska skupina Mavrica v okviru DU Škofja Loka 
deluje že osmo leto ter ima 18 članic in članov. Vsa 
ta leta je Aleksander Zagoršek kot prostovoljec in 
pevovodja skupino vodil, poučeval in z njo nastopal 

Franc je brez dvoma najbolj vsestranski športnik 
našega društva. S svojimi organizacijskim delom 
ter uspehi v posamični in ekipni konkurenci v vseh 
panogah prispeva tudi k ugledu našega društva.
Franc, leta 2016 si bil že šestič razglašen za najbolj 
vsestranskega športnika našega društva. Povej, 
kaj ti pomeni plaketa, ki si jo prejel letos.
► Plakete sem seveda vesel, a hkrati sem tudi 
presenečen.
So vsa priznanja enako dragocena ali ti je katero 
bolj pomembno?
► Športnik leta pomeni, da od vseh članov 
rekreaciji namenim največ časa, vendar pa so 
športne panoge bolj umirjene in letom primerne, 
na primer streljanje, balinanje, namizni tenis, 
prstomet in pikado. Vsaka izmed medalj ima 
svojo zgodbo, prav tako tudi pokali, medtem ko 
je plaketa najvišje priznanje za vsa leta mojega 
športnega udejstvovanja.
Kako usklajuješ šport in družinsko življenje? 
Pravijo, da upokojenci nimamo prostega časa, 
zato me zanima, ali imaš ti dovolj časa za vse.
► Pri sedemdesetih letih naj bi se družinsko 
življenje že umirilo, tako da ostane tudi nekaj časa 
za rekreacijo in druženje. Vse je odvisno predvsem 
od zdravja.

Tekmuje v 
kar sedmih 
panogah in sicer 
v badmintonu, 
balinanju, 
namiznem 
tenisu, pikadu, 
streljanju, 
ruskem 
kegljanju in 
prstometu. 
Že pet let 
vodi sekcijo 
prstometa. 
Največje uspehe 
dosega v 

streljanju in balinanju. Kot član naše moške strelske 
ekipe je zaslužen, da smo že več let najboljša 
strelska ekipa na ŠRI in na gorenjskih prvenstvih 
PZDU. Uspešno nastopa tudi na športnih igrah 
ZDUS, ima pa tudi več posamičnih naslovov.

na različnih 
prireditvah. 
Zaradi 
zdravstvenih 
težav je leta 2016 
po dogovoru s 
člani skupine 
prenehal zbor 
voditi, ostal pa 
je njegov član. 
Posebej moramo 
poudariti, da je 
pevcem Mavrice 
in s tem tudi DU 

podaril klaviaturo, ki jo je tudi uporabljal na vseh 
njihovih nastopih.
Sašo, prvo priznanje si prejel leta 2014, zdaj pa 
ti je društvo podelilo še malo plaketo za 7-letno 
uspešno vodenje pevske skupine Mavrica. Kaj ti ta 
plaketa pomeni?
► Bil sem prijetno presenečen in vesel, saj mi 
plaketa pomeni priznanje, da smo s pevkami in 
pevci popestrili marsikateri kulturni dogodek. 
Imeli smo se lepo in članom skupine želim, da bi 
bilo tako tudi v prihodnje. Druženje bom pogrešal, 
vendar v življenju pride trenutek, ko moramo 
kakšen korak storiti tudi zase. Zdaj veliko hodim in 
s tem vzdržujem svojo telesno kondicijo. Še vedno 
z veseljem v roke vzamem harmoniko in zaigram za 
svoje veselje in zadovoljstvo. Pevcem želim še veliko 
novih pesmi in nastopov.
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Kapljice za smeh
☺ Zakaj ženske ne morejo biti dimnikarji?
Ja, kje ste pa videli, da je katera ženska moškemu 
prinesla srečo?

☺ Moški dom gradijo, ženske ga ustvarjajo.

☺ Moža obnorita žena in vino.

☺ Žena, ki prinaša doto, vlada možu.
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NEŽKA FOJKAR
Nežka Fojkar je že 10 let koordinatorka programa 
Starejši za starejše, ki temelji na delu prostovoljcev 
in je zelo pomemben za pomoč starejšim od 69 let. 
V Sloveniji je ta program izjemno uspešen in tako 
smo lani na državni ravni preko ZDUS sodelovali 
na razpisu za nagrado Državljan Evrope v Bruslju. 
Evropski parlament je prepoznal odlične rezultate 
tega projekta in Sloveniji tudi podelil nagrado 
Državljan Evrope za posebne dosežke v letu 2017. 
Nežka je za svoje delo v preteklosti že prejela pisno 
priznanje DU in posebno priznanje ZDUS za leto 
2017.
Nežka, kaj ti pomeni mala plaketa? So ti priznanja 
in ta plaketa dodatna vzpodbuda za delo na tem 
zahtevnem področju? 
► Priznanje, ki sem ga prejela za delo v programu 
Starejši za starejše, ni priznanje samo meni, ampak 
vsem mojim prostovoljcem, ki pri tem projektu 
sodelujejo in prispevajo k njegovi uspešnosti.
Kaj te je vzpodbudilo, da si se odločila prevzeti ta 
projekt?
► Društvo je potrebovalo koordinatorja za ta 
program. Videla sem, da je projekt zelo dobro 
zasnovan in da tudi kot upokojenka lahko še kaj 
doprinesem na področju starejših, iz lastnih izkušenj 
pa sem tudi vedela, da starost zlepa ne poteka brez 
težav.

PONOVOLETNO SREČANJE NA KRIŽNI GORI

Kako poteka sodelovanje s tvojimi prostovoljci in 
kakšne načrte imate za leto 2018?
► Veseli me, da imam z vsemi zelo dober odnos. 
Zadovoljna sem z njihovim delom, oni pa očitno 
tudi z mojim, saj jih nekaj vztraja že celih 10 let. 
V projektu sedaj sodeluje tudi nekaj moških. 

Ker pa nekateri 
v programu 
sodelujemo že 
dolgo, bi naše 
vrste morali 
pomladiti, saj se 
bomo le tako lahko 
čimbolj približali 
našemu cilju in 
potrkali na vrata 
vseh starejših od 
69 let. Večina teh 
upokojencev nas 
niti ne potrebuje, 
so pa med nami 

tudi osamljeni, prezrti in marsikdaj tudi zlorabljeni 
starejši, katerim lahko zagotovimo potrebno pomoč 
in so nam tudi vzpodbuda za nadaljevanje naše 
dejavnosti.
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PROSTOVOLJSTVO JE VREDNOTA

MARIJA ZADNIK
Prostovoljka, orgličarka in ljubiteljica križemkražma
Maruša Mohorič

Včasih se mi zdi, da ima dan za nekatere ljudi več 
kot 24 ur. Takšen občutek sem imela tudi, ko sem 
se pogovarjala z Marijo Zadnik, ki sliši tudi na ime 

Izvabljanje pesmi iz tako majhnega instrumenta 
jo je navdušilo. Ponudila se ji je tudi priložnost, 
da svoje znanje pokaže drugim, in tako s hčerko 

Marička.
Pokojnino si je zaslužila 
kot učiteljica. Najprej je 
delala v šoli s prilagojenim 
programom v Škofji Loki, 
nato v oddelkih podalj-
šanega bivanja, od leta 
1985 do upokojitve leta 
2007 pa je poučevala na 
OŠ Ivana Groharja.
V naše društvo se je 
vpisala, ker je izvedela, 
da članom nudimo veliko 
zanimivih aktivnosti. 
Kot prostovoljka se je 
vključila v program Starejši za starejše in večinoma 
obiskuje krajane v Podlubniku in Veštru. O svojem 
prostovoljnem delu je povedala: »Seveda gre za 
obveznost, a čas , ki ga namenim anketiranju in 
pogovorom z zanimivimi ljudmi, ni nikoli izgubljen. 
Uživam v zgodbah mojih sogovornikov in izkušnjah, 
o katerih mi pripovedujejo. Včasih se pogovarjamo 
celo dve ali tri ure. Slabih izkušenj z obiski nimam, 
zato bom z delom nadaljevala.« Omenila je tudi, da je 
vesela, ker je bil ta program nagrajen tudi na evropski 
ravni, ko mu je Evropski parlament podelil nagrado 
Državljan Evrope.
Začela se je učiti angleščino in znanje jezika izkoristi 
na potovanjih po tujini. V skupini, ki jo obiskuje, 
vsako leto preberejo knjigo v angleškem jeziku in jo 
obravnavajo z različnih vidikov. Pomembno je tudi 
druženje, s čimer udeleženci tečaja združijo prijetno s 
koristnim.
Nekaj časa je pela v pevski skupini Mavrica. V knjižnici 
DU se je srečala s skupino, ki igra križemkražem. 
Ker jo je igra zanimala, se nam je pridružila. 
»Križemkražem zahteva veliko koncentracije. Včasih 
igralcu iz izžrebanih črk uspe ugotoviti besedo, ki je 
v našem besedišču prava redkost. Kdor želi preveriti 
svoje znanje, obuditi besedni zaklad in ohranjati 
spomin, ob tem pa se še zabavati, naj se nam pridruži 
in se preizkusi. Srečujemo se vsak petek v Marinkini 
knjižnici.«
Pred dobrimi tremi leti je Marička začela igrati na 
orglice. S hčerko sta se prijavili na tečaj igranja na 
orglice v Poljanah, ki ga je vodil Marjan Urbanija. 

sodelujeta v orgličarskih skupinah 
Francetovi orgličarji in Loške orglice. Pri 
Francetovih orgličarjih igrajo poleg njiju 
dveh še mama Olga Oblak in njen sin 
Jernej, ki je še osnovnošolec, ter Saša 
Žaberl in Nika Lotrič.
Nekaj naših upokojenk se je leto dni 
po tečaju na pobudo Ivanke Prezelj 
zbralo v skupini Loške orglice. Pridružili 
sta se jim tudi Marička in njena hčerka 
ter Alenka Snoj in njen mož Bogdan, ki 
orgličarke spremlja na kitaro.
Igranje v dveh skupinah predstavlja kar 
precejšnjo obremenitev, saj mora za 
vsako posebej vaditi vsaj kakšno uro na 

dan. Skupina Loške orglice je kar precej popularna, 
saj jo vabijo na različne otvoritve, obiskujejo pa tudi 
stanovalce v domovih za starejše v Škofji Loki, Kranju 
in drugje. Glasen aplavz je običajno največja nagrada 
za delo in trud.
Obe skupini sta že večkrat nastopali na mednarod-
nem festivalu ustnih harmonik Ah, te orglice! v 
Mokronogu. Skupini sta se udeležili tudi letošnjega 
festivala, ki je potekal 24. februarja, dobili sta mnogo 
pohval, uradno priznanje pa še pričakujejo. Nad 
njihovimi nastopi so bili navdušeni celo profesionalni 
glasbeniki.
Marička je zanimiva sogovornica, običajno dobre 
volje in nasmejana. Pripovedovala mi je tudi o 
knjigah, ki jih rada bere. Štiri leta je sodelovala pri 
bralni znački v Marinkini knjižnici in od priporočene 
literature predelala kar nekaj del domačih avtorjev, 
za katere meni, da jih na splošno premalo beremo. 
Rada govori o potovanjih in letovanjih, ki ji popestrijo 
že tako pestre dneve, poleg tega tudi uživa v kuhinji, 
ker rada kuha, včasih pa pogleda tudi kakšen dober 
film na televiziji. Od športov kolesari in že 20 let hodi 
na plavanje v okviru društva diabetikov, kamor jo je 
povabil podporni član društva Marjan Gantar, ko je 
bil še predsednik društva. Zelo uživa tudi v country 
plesih, ki jih vadi že tri leta.
Njena želja je, da bi bila lahko še dolgo aktivna kot 
prostovoljka in srečevala tako pozitivne ljudi, kot jih 
srečuje sedaj.
Marička, hvala za zanimiv pogovor in želimo ti, da se 
tvoja želja uresniči.
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POPOTOVANJA NA ČAJU OB PETIH
Mira Kofler

Popotniki so ljudje, ki jih v svet vodijo radovednost in radoznalost ter želja po spoznavanju raznolikosti 
sveta in drugih kultur. Vse to jim daje širino duha in v njih vzbudi spoštovanje ter sprejemanje raznolikosti 
in drugačnosti.

Marjan Luževič, nekdanji ravnatelj Gimnazije Škofja 
Loka, je popotnik v tem najširšem pomenu.
Z njim smo se januarja na srečanju ob čaju ob petih 
podali v Patagonijo, na skrajni konec Argentine in 
Čila.
Svet ledenikov, 
gora in jezer, 
tam čisto na 
koncu, pod 
katerim leži le 
še Antarktika, 
po njegovem 
pripovedovanju 
prevzame 
slehernega 
obiskovalca 
tistega 
oddaljenega 
dela sveta.
Prevzel je 
tudi nas, ko smo v knjižnici sledili Marjanovemu 
zanimivemu pripovedovanju in si morda po tihem 
zaželeli, da bi kdaj lahko stali tam.
Februarja smo znova spoznavali svet Južne Amerike. 
Tokrat nas je Marjan popeljal na desetdnevni 
treking po gorovju Kordiljera Huayhuash v perujskih 
Andih. Spoznavali smo izjemno zanimiv svet, ki 
je ostal prvinski, brez množice turistov in brez 
kakršnihkoli turističnih objektov.
Razkošje, ki človeku daje možnost za mirno 
opazovanje in občudovanje stvaritev narave, s 
čimer si povrne danes že skoraj povsem izgubljeno 

spoštovanje do nje.
Na tretje in zadnje skupno popotovanje smo se z 
Marjanom podali marca.
Po snegu in hladu zadnjih dni se je prilegla toplota 

Sardinije in 
Apulije ter 
uživanje 
v njunih 
naravnih 
lepotah 
in bogati 
zgodovini.
Svet danes 
postaja 
vse manjši. 
Razdalje je 
mogoče hitro 
premagovati 
in vedno več 
je možnosti 

za spoznavanje sveta, drugačnega od domačega. 
Ko človek vidi veliko sveta v njegovi raznolikosti 
in lepotah, na koncu vedno ugotovi, kot je na 
vabilu za predavanje o Patagoniji zapisal naš 
predavatelj: »...Osupljivo lep svet neskončnih planot 
in nedostopnih gora. Kljub temu ne bi mogel živeti 
v tem osamljenem svetu na drugem koncu našega 
planeta. Zadošča mi dežela, ki je petdesetkrat 
manjša in lepa na drug način.«
Modrost, katere se popotnik zave vedno znova, 
kadar se iz sveta vrne domov.

TUDI LETOŠNJE POLETJE BO ZA ČLANE U3 PESTRO
Vlasta Mekiš

Za naše člane bomo v Društvu U3 pripravili 
aktivnosti tudi za poletni čas od maja do septembra. 
Poleti bomo sicer imeli manj uradnih ur, a zato ne 
bomo nič manj aktivni.
Maja bomo začeli pripravljati program za študijsko 
leto 2018/2019 in vabimo vas, da nam posredujete 
svoje predloge za izobraževanja ali delavnice.
Pripravili bomo tudi ekskurzijo v Karlovac, mesto 

štirih rek. Karlovac je zanimiv zaradi svojega 
nastanka, saj je bil zgrajen kot mesto za obrambo 
pred vpadi Turkov. Mesto je vredno ogleda zaradi 
svoje arhitekture in lepo urejenih parkov, znano 
pa po največjem sladkovodnem akvariju v Evropi. 
Njegove štiri reke so lepo urejene za kopalce in 
veslače.
Med poletnimi meseci bomo pripravili več 

DRUŠTVO U3
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Nadaljevanje s prejšnje strani

POMEN PROSTOVOLJSTVA
V našem društvu je prostovoljstvo temeljna 
vrednota. V letošnjem študijskem letu smo 

prostovoljci opravili kar 2272 prostovoljskih ur.

VSAKO LETO OBSOREJ 
Borjana Koželj

V Društvu U3 proti koncu leta vedno staknemo 
glave in naredimo pregled našega dela. To smo 
naredili tudi letos in analiza je pokazala, da smo z 
doseženim lahko zadovoljni. Dokaz za naš uspeh so 
številke. V letošnjem študijskem letu se je vseh naših 
aktivnostih udeležilo 585 članov, kar pomeni, da je 

zeliščarskih delavnic s Pavlom Čukom, ki nam 
že vrsto let posreduje svoje znanje s področja 
zdravilnih rastlin. Konec poletja se nam bo letos 
pridružil gobar Vili Hajdinjak, ki nas bo popeljal po 
škofjeloških gozdovih, kjer bomo iskali gobe in se 
o njih med drugim naučili, katere so užitne samo 
enkrat.
Avgusta in septembra se bomo na novo študijsko 
leto začeli pripravljati na računalniških in 
jezikovnih poletnih šolah. Učili se bomo osnovnih 
računalniških veščin, našlo pa se bo tudi kaj za 
bolj zahtevne udeležence. V poletni jezikovni 
šoli angleščine, ki jo bo tako kot lani vodila naša 
mentorica Jasna Kejžar, boste obnavljali govorne 
veščine angleščine. V poletni šoli nemščine se boste 
v nemškem jeziku pogovarjali z mlado Nemko, ki je 
v Sloveniji na študentski izmenjavi. Obe jezikovni 
šoli bosta potekali strnjeno 5 dni 3 šolske ure 
dnevno. Če bo zainteresiranih veliko, vas bomo za 
vsak jezik glede na znanje razdelili na dve skupini.
Že četrto leto bomo organizirali tudi šolo v naravi, 
katere najpomembnejši del je celodnevno druženje 
z udeleženci ob različnih aktivnostih. Letos se bomo 
odpravili na Kras. Poleg oblikovanja gline, ki je naša 
stalna spremljevalka šole v naravi, bomo odšli na 
ekskurzijo po Krasu, na kateri bomo spoznavali 

značilnosti kraške pokrajine. Veliko se bomo 
sprehajali in kolesarili, večere pa si bomo popestrili 
z družabnimi igrami.
Prisrčno vabljeni, da se nam na naših dogodkih 
pridružite tudi v poletnih mesecih.

vsak član v povprečju sodeloval na dveh področjih. 
Med aktivnostmi izstopajo jeziki s 119 udeleženci. 
Številke kažejo, da so zelo priljubljene krajše 
delavnice in delavnice ob različnih priložnostih, 
kjer ni potrebno sistematično zagotoviti svoje 
prisotnosti na daljši rok. Letos bomo dejavni 

tudi poleti, saj bomo ponudili 
aktivnosti v okviru poletne 
univerze.
V preteklem letu smo, kot 
običajno, posebno pozornost 
posvetili računalništvu. 126 
udeležencev je tako opravilo 86 
ur računalniškega izobraževanja. 
Septembra smo pripravili 
kratek uvod v računalniško 
opismenjevanje za prihajajoče 
študijsko leto, kasneje pa so se 
člani izobraževali v računalniškem 
študijskem krožku, na delavnicah 
uporabe pametnega telefona in 
pri fotografskem krožku.

Karlovac v XVI stoletju (vir: svetovni splet)
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V zadnjih štirih letih smo opravili veliko dela:

Za uspešno delo naše univerze imajo zasluge tako 
prostovoljci kot tudi  člani, ki s svojo udeležbo na 
naših izobraževanjih izkazujejo svojo pripadnost 
Društvu U3.
Da bi bili naši programi čim bolj dostopni, se 
vsako leto prijavimo na občinske razpise in tako 
pridobimo nekaj sredstev. Posebej smo veseli 
sodelovanja z Večgeneracijskim centrom, kjer se 

naši člani lahko brezplačno udeležijo velikega 
števila dejavnosti.
Vedno bolj se uveljavljamo v domačem okolju, 
vključujemo pa se tudi v dogajanje po celi Sloveniji. 
Tako vsako pomlad že tradicionalno prirejamo 
medgeneracijsko prireditev v Sokolskem domu, 
ki je vedno odlično obiskana, med letom pa 
enkrat mesečno prirejamo Čaj ob petih, kjer 
smo letos teme posvetili zdravju in potopisnim 
predavanjem. Vsako leto se vključimo tudi v Teden 
vseživljenjskega učenja, ki je lani potekal maja in 
smo ga posvetili pomenu pisanja z roko. Čeprav 
spodbujamo učenje uporabe računalnika, ker je to 
znanje v sodobnem času nujno, vseeno ne smemo 
zanemariti pisanja z roko.
Za zaključek naj dodam, da že pripravljamo vsebine 
za novo študijsko leto. Nekaj vabil najdete že v tem 
glasilu, ostale pa bomo objavili v jesenski številki. 
Želimo vam vesele in srečne počitnice.

ZBOR ČLANOV
Tanja Nikolič

Tanja Nikolič je naša sodelavka, ki dela v pisarni društva. Opravlja vsa administrativna dela in prijazno pomaga 
našim članom. Letos je sodelovala pri pripravah na redni letni zbor članov in pripravila ta zapis.

Društva imajo marca veliko dela s poročili o delu v 
preteklem letu. Tudi pri nas smo se na zbor članov 
pripravljali intenzivno.
Stalni člani društva so se tako zbrali 22. marca 2018 
in pregledali, kako uspešni smo bili v lanskem letu. 
To društveno obveznost vsako leto že tradicionalno 
opravimo v drugem kraju in pri tem eno uro svojega 
časa posvetimo ogledu mestnih znamenitosti. Letos 
smo se zbrali v Škofji Loki.
Najprej se je v pisarni Društva U3 sestal nadzorni 
odbor društva in obravnaval poročilo o poslovanju 
za leto 2017, iz katerega je bilo razvidno, da je 
društvo poslovalo uspešno. Ob 10.30 smo dan 
nadaljevali s sejo upravnega odbora, na kateri so bili 
po razpravi vsi sklepi soglasno sprejeti. Ob 11.00 so 
se nam pridružili še drugi člani in zbor smo začeli s 
sprehodom do mestnega jedra. Tam nas je pričakala 
Jasna Kejžar in nam predstavila Romualdovo 
(Pasijonsko) pot. Na pot se posameznik lahko poda 
tudi na moderen način s pametnim telefonom ali 
tablico, vendar smo se vsi strinjali, da je v družbi 
lepše. Po ogledu smo se odpravili v gostilno Pr’ 
Starman v Staro Loko, kjer smo najprej izvolili 
predsedstvo in verifikacijsko komisijo. Besedo sta 
prevzeli predsednica Borjana Koželj in Vlasta Mekiš, 
ki sta poročali o poslovanju in finančnem stanju 
društva, nato pa smo soglasno sprejeli sklep o 

izvolitvi nadzornega in upravnega odbora. Strinjali 
smo se tudi, da bo predsednica društva še naslednji 
dve leti Borjana Koželj. Na koncu smo uživali v 
zasluženi malici in se ob kavi v prijetnem vzdušju še 
nekaj časa družili. Kot pravi naša predsednica, je naš 
moto biti društvo prijaznih ljudi.

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

jeziki    2145 ur
umetnost     919 ur
zdravje in osebnostna rast   837 ur
računalništvo     172 ur
ostalo      139 ur
delavnice     561 ur
skupno   4773 ur 
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MARINKINA KNJIŽNICA

MARINKINA KNJIŽNICA PO DESETIH LETIH
Besedilo in fotografiji Nevenka Mandić Orehek

Pred desetimi leti je iz zametkov študijske knjižnice 
naše univerze za tretje življenjsko obdobje pod 
vodstvom slavistke in knjižničarke Marije Draškovič 
zrasla Marinkina knjižnica, ki se danes ponaša z več 
kot 7600 enotami.
Marija se je že drugič upokojila in sedaj svoj čas 
posveča družini, vendar nas kljub temu še obišče, 
da si sposodi knjige in z nami pokramlja.
Z njenim odhodom smo prostovoljke ostale brez 
strokovnega vodenja, zaradi česar letos v knjižnici 
nismo izpeljal bralne značke in knjižnice pod 
krošnjami. Ta projekta je namreč vodila Marija.
Ljudje morda mislijo, da je za vodenje takšnih 
projektov dovolj imeti veselje delati z ljudmi in 
knjigami, a temu ni tako. Potrebno je tudi veliko 
znanja, zato upamo, da bomo letos v naše vrste 
pritegnili prostovoljko ali prostovoljca z znanji s 
področja knjižničarstva in literature. Vabim vas, 
dragi bralci, da nam primerno osebo pomagate 
najti tudi vi.
Število podarjenih knjig vztrajno narašča, včasih 
pa kakšno knjigo kupimo iz podarjenih prispevkov. 
Naše bralke in bralci opažajo novosti, kot so nove 
police pred enim od oken in prerazporeditev 
sklopov knjig. Trenutno smo izpostavili leposlovne 
knjige, biografske, zgodovinske ter pustolovski 
romane, humor, fantastiko in kriminalke.
Strokovne knjige, po katerih ni povpraševanja, 
postopoma zlagamo v škatle in jih postavljamo 
na vrh regalov, da tako pridobimo prostor za 

biografije, spomine in zgodovino. Knjige s to 
tematiko so namreč trenutno zložene v dveh 
nepredušnih vrstah in zelo težko dostopne. To 
poskušamo urediti, kar pa glede na razpoložljiv 
prostor na policah ni enostavna naloga. Knjige v 
tem začasnem skladišču morajo biti popisane, saj 
moramo v vsakem trenutku vedeti, kje jih lahko 
najdemo. Pri tem nam je v veliko pomoč program 
COBISS, saj z enim klikom izvemo, ali je knjiga na 
polici ali v škatli.
Na mizah na hodniku redno razstavljamo knjige, ki 

MARINKINA KNJIŽNICA 
je odprta 

vsak ponedeljek od 14. 30 do 16.30 ure, 
vsako sredo in petek od 11. do 13. ure.

so očem skrite, saj so razporejene v zadnje vrste, na 
višje police ali pri tleh. S knjigami je torej enako kot 
z izdelki v trgovini, najboljše se prodajajo tiste, ki so 
razstavljene v višini oči.
Dvojnike knjig dajemo v knjigobežnico pri vhodu v 
stavbo in opažamo, da dokaj hitro dobijo bralce.
Na lanskoletni strokovni ekskurziji društva U3 v 
Benečijo smo obiskali vas Bard v Terski dolini. Ko 
smo se vrnili, smo v Marinkini knjižnici izbrali dela 
slovenskih avtorjev, ki sta jih naša vodiča Alenka 
Veber in Andrej Bandelj dostavila vaški knjižnici.
Danes je v knjižnici aktivnih pet prostovoljk. Stalni 
obiskovalci vedo, da je včasih prisotna samo ena 
prostovoljka, včasih dve ali celo več, a kljub temu 
je knjižnica odprta trikrat na teden po dve uri tudi 
med počitnicami.

Biografije znanih in manj znanih osebnosti
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GLASBA

MePZ VRELEC
Martin Bizjak

Pevci zbora Vrelec smo se intenzivno pripravljali 
na živahno koncertno dejavnost v zimski sezoni 
2017/18. Redno vadimo dvakrat na teden, da 
repertoar obogatimo z novimi pesmimi. Že več let 
nam vodstvo OŠ Mesto omogoča vaje v glasbeni 
učilnici šole. Prostori DU Škofja Loka niso primerni, 
člani pa so poskusili usposobiti del objekta 
nekdanjega skladišča RK, kjer ima svoje prostore še 
nekaj drugih društev, a se ni obneslo.
Vrelec pogosto prireja koncerte v domovih za 
starejše občane, vsako leto decembra tudi v Domu 
oskrbovancev CSS v Stari Loki. Lani smo pevci 

Dosedanji predsednik Vrelca Janez Radelj je 
mesto predal Ferdu Pozveku, katerega je ustoličil 
upravni odbor zbora v soglasju z DU Škofja Loka. 
Ferdo Pozvek je dolgoletni prizadevni član našega 
zbora in poznavalec zborovske dejavnosti v širši 
okolici Škofje Loke. Hkrati smo imenovali tudi novi 
upravni odbor, ki se je zavezal negovati kakovostno 
zborovsko petje v ožji in širši okolici svojega 
delovanja. Pevci vabimo v svoje vrste vsakogar, ki 
mu je zborovsko petje v veselje in je pripravljen 
odgovorno in prizadevno sodelovati v zboru. Ker 
zbor nima prihodkov, iščemo sponzorje za blaženje 

oskrbovance obiskali 11. 
decembra. Glede na letni čas 
smo jim zapeli pesmi o jeseni 
in zimi ter znane slovenske 
ljudske in nekaj božičnih pesmi, 
s čimer smo jim popestril 
čas od Miklavža do božičnih 
in novoletnih praznikov. 
Potem smo tudi člani zbora 
poskrbeli za primeren zaključek 
naše pevske dejavnosti v 
odhajajočem letu in se zbrali 
v Domu Združenja borcev na 
zadnji vaji, ki smo jo popestrili s 
prigrizkom in žlahtno kapljico. 
Tudi tokrat so naše prizadevne 
pevke in pevci pripravili 
domače dobrote.
V ponovoletnem času smo 
pripravili koncert za Dom starostnikov v Tržiču, ki 
naj bi ga obiskali 26. januarja, vendar je bil koncert 
zaradi nevarnosti viroz v domu prestavljen. Vsako 
leto na svečnico, zadnji dan božičnih praznikov, 
priredimo božični koncert v kapucinski cerkvi sv. 
Ane v Škofji Loki. Letošnji petek na svečnico je 
močno snežilo, kot bi vreme hotelo vsaj ob koncu 
pobeliti božični čas. Morda je bilo obiskovalcev 
koncerta zato nekoliko manj, vendar pa so 
poslušalci toliko bolj nagradili pevce z aplavzom. 
Na sporedu so bile slovenske božične pesmi, pesem 
Oče naš, posvečena obisku papeža Janeza Pavla II 
v Sloveniji, in vedno lepa pesem Sancta Maria. Po 
koncertu v hladni cerkveni ladji je pevce v prostorih 
kapucinskega samostana pričakalo toplo okrepčilo, 
s katerim so se ogreli v tistem sneženem dnevu.
V tem času smo v zboru dobili novo vodstvo. 

svojega nezavidljivega materialnega položaja.
8. februarja smo sodelovali na prireditvi v počastitev 
slovenskega kulturnega praznika, kjer smo z 
drugimi zbori nastopili pri Prešernovem spomeniku 
v Kranju. Odpeli smo nekaj uglasbenih Prešernovih 
pesmi.
Koncert v Domu starostnikov v Tržiču, ki ga nismo 
izvedli januarja, smo priredili 14. februarja. Izbor 
smo prilagodili poslušalcem, ki so pesmi sprejeli z 
navdušenjem, sami pa še pritegnili nekaterim bolj 
znanim, tako da smo koncert zaključili z skupnim 
prepevanjem. Ob koncu koncerta so nas prijazno 
postregli s prigrizkom.
Tudi spomladi smo pevci zelo aktivni. Marca smo 
tako najprej sodelovali na prireditvi U3 in DU 
Praznovanje pomladi, nekaj pesmi pa smo odpeli še 
na koncertu MePZ Lubnik Generacije pojejo.
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GLASBA

PEVSKA SKUPINA MAVRICA
Rudi Zadnik

Kot smo se dogovorili septembra, smo oktobra 
pričeli z rednimi vajami. Novembra smo na eni 
od vaj počastili praznik sv. Martina. Decembra 
smo pripravili zbor članov in nastopili na dveh 
prireditvah. Tako smo 14. decembra zapeli na 
srečanju borcev, ki ga za svoje člane, ki  živijo v 
Centru slepih in slabovidnih Škofja Loka, vsako 
leto pripravi Združenje borcev za vrednote NOB 
Škofja Loka. Istega dne smo nastopili še na otvoritvi 
razstave planincev upokojencev v hodniku DU 
Škofja Loka.

21. decembra 2017 smo člani skupine pripravili zbor 
članov naše pevske skupine, katerega se je udeležilo 
14 od 18 članov. Za začetek zbora je predsednik 
poročal o lanskem delu skupine, blagajničarka pa 
je predstavila finančno poročilo za leto 2017. Leta 
2017 smo imeli 28 pevskih vaj in šest nastopov ter 
se odpravili na dva pohoda. Poleg tega smo tudi 
pomagali pri organizacij prireditev DU Škofja Loka 
in urejanju društvenih prostorov. Skupaj smo tako 
opravili preko 240 prostovoljnih ur. Sprejeli smo še 
načrt dela in finančni plan za leto 2018.
Sklenili smo tudi, da bomo pevske vaje imeli v 
knjižnici ob četrtkih ob 18. uri, predvsem zaradi 
boljšega termina, saj je knjižnica v dopoldanskem 
času zelo zasedena.
V nadaljevanju je predsednik članico Janjo Eržen, 
ki se je udeležila vseh vaj in nastopov, obdaril s 
priložnostnim darilom, Janja pa je vsakega izmed 
nas obdarila s srčkom z izvezeno inicialko.
Po zboru smo praznovali rojstne dneve štirih članov, 
jim zapeli pesmi, ki si so jih zaželeli, in okusili 
dobrote, katere so nam pripravili. Za novo leto smo 

si zaželeli veliko lepih dni, polnih pesmi.
Po novem letu smo pričeli vaditi ob četrtkih ob 18. 
uri, kar se je izkazalo kot zelo dobra poteza, saj nas 
nihče ne priganja in prostor lahko pripravimo tako, 
kot je za pevske vaje potrebno.
Januarju smo se odpravili na pohod na Krancelj, kjer 
smo si ogledali jaslice, zapeli nekaj pesmi, se malo 
okrepčali in čestitali naši članici, ki je v tistem tednu 
praznovala rojstni dan. Nato smo se preko Kobile 
napotili do Zminca, kjer nas je čakala okusna malica, 
po kateri smo, kot je v naši navadi, veselo prepevali 

in se nato odpravili domov. Nekaj članov je tudi iz 
Zminca proti domu odšlo peš.
8. februarja smo del pevske vaje posvetili 
kulturnemu prazniku, katerega smo počastili s 
pesmijo, recitacijo in branjem besedil o našem 
pesniku, kar so pripravili posamezni člani pevske 
skupine. Naša članica Marika Strah je v čast našemu 
velikemu pesniku Francetu Prešernu pripravila 

Sončnična pogača Marije Strah

sončnično 
pogačo, 
katero smo 
pojedli z 
užitkom.
Ob koncu 
meseca 
marca smo 
nastopili na 
prireditvi 
Pozdrav 
pomladi in na občnem zboru Društva upokojencev 
Škofja Loka.
Lep pevski pozdrav do prihodnjič.
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NAŠE RAZSTAVE V PRETEKLEM OBDOBJU
Nevenka Mandić Orehek

Od decembra 2017 smo v galeriji Hodnik gostili štiri 
razstave.
Začeli smo s fotografsko razstavo upokojenske 
sekcije planincev in pohodnikov Planinskega 
društva Škofja Loka z naslovom Hodil po zemlji 
sem naši in pil nje prelesti. Razstavo sta pripravili 
planinski vodnici Dragica Gartner in Slavica Laznik. 
Na otvoritvi je najprej nastopila pevska skupina 
Mavrica pod vodstvom Viktorja Zadnika, nato pa 
sta zbrane nagovorila predsednik DU Miro Duić in 
Jože Stanonik kot predstavnik Planinskega društva. 
Nekaj besed sta v imenu razstavljavcev povedali še 
Nežka Trampuš in Mira Kofler.

z druženjem ob pogostitvi z dobrotami, ki so jih 
izdelale naše planinke in pohodnice.

Nato smo se prestavili k športnem kotičku galerije, 
kjer so ob zbirki pokalov, ki so jih člani naših 
športnih sekcij priborili leta 2017, razstavljene 
fotografije z državnih in gorenjskih prvenstev. 
Razstavo je pripravila Smiljana Oblak.

Članice krožka Obdelovanje gline pri Društvu U3 
so letnemu času primerno razstavile svoje izdelke 
na temo Zvončki – okraski za novoletno jelko. 
Mentorica krožka je bila Eva Maze, animatorka Mari 
Furlan, leseno smrečico pa je izdelala Alma Vičar. 

Za konec smo si v Marinkini knjižnici ogledali 
projekcijo fotografij z izletov preteklega leta, ki 
sta jo pripravili in komentirali Dragica Gartner in 
Slavica Laznik. Prijetno popoldne smo zaključili 

SPREHOD PO NAŠIH RAZSTAVAH
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Projekcija planinskih fotografij 

Fotografije in pokali v športnem kotičku 
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Članice krožka krasijo smrečico z lončenimi zvončki.
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Nagovor Mire Kofler ob otvoritvi razstave
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Planinska oprema na fotografski razstavi  
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Nadaljevanje s prejšnje strani

Smrečico so si naši obiskovalci lahko ogledali še 
prve tedne novega leta.
Ob kulturnem prazniku, 8. februarja 2018, je svoje 
fotografije na razstavi z naslovom Vreme pokazal 
mladi fotograf Dejan Košir. Njegova razlaga 
fotografij strel in grozečih oblakov na otvoritvi je 
bila izredno zanimiva. Dogovorili smo se, da nam 
bo Dejan o t.i. lovljenju neviht v Ameriki, kamor se 

Razstava čipk in skodelic za med v avli Sokolskega doma

Perspektive - razstava članov skupine VOX ALIA

Proslava Pozdrav pomladi je bila priložnost za 
članice krožkov kljeklanje in oblikovanje gline, da 
prikažejo svoje izdelke, čipke in skodelice za med. 
Ob zboru članov DU v OŠ Škofja Loka - Mesto 23. 
marca 2018 smo si ogledali spremni razstavi dveh 
naših članov. Alma Vičar je razstavljala svoje tkane 

izdelke, ki so obsegali šale, prte in 
slike, Brane Korenčič pa svoje slike v 
različnih tehnikah. Obe razstavi sta 
pritegnili pozornost prisotnih.
2. april je dan zavedanja o avtiz-
mu. V galeriji Hodnik je na ogled 
razstava z naslovom Perspektive 
članov Društva ASPI, ki sodelujejo v 
skupini VOX ALIA. Člani skupine so 
odrasli z motnjo avtističnega spek-
tra – aspergerjevim sindromom. 
Razstava bo na ogled do 26. aprila 
2018. Vabljeni!

je že večkrat odpravil, še nekaj več povedal jeseni. 
Pogostitev s krhkimi flancati, katere je pripravila 
Sabina, Dejanova mama in naša članica, je bila 
pika na i živahnih pogovorov o fotografiranju 
vremenskih pojavov.

Dejan Košir vodi obiskovalce po svoji razstavi.

Alma Vičar pripravlja razstavo tkanih izdelkov.

Slike Braneta Korenčiča
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ZANIMIVE OSEBNOSTI

POGOVOR Z ZDRAVNICO ŠTEFKO KRIŽNAR
Meri Bozovičar

Ko mi je urednica predlagala, da bi se s pediatrinjo 
Štefko Križnar pogovorila o njenih občutkih ob 
upokojitvi, sem bila kar malo v zadregi. Kljub temu 
sem pripravila nekaj vprašanj ter jo poklicala in 
povabila na srečanje. Rade volje se je odzvala in mi 
prinesla zelo žlahtno kapljico, brinovč’k imenovano. 
Izključno in samo za zdravje, se razume.

družite se s prijatelji in nikdar ne obupajte. Skušajte 
se držati kitajskega pregovora, ki pravi, da zadremaj, 
če želiš biti srečen eno uro, pojdi v hribe, če želiš 
biti srečen cel dan, in pomagaj drugim, če želiš 
biti srečen celo življenje. Društvo upokojencev in 
predvsem univerza za tretje življenjsko obdobje 
nudita toliko različnih programov, da lahko po 

Vprašala sem jo, s kakšnimi 
občutki je odšla v zasluženi pokoj 
po dolgoletnem predanem 
opravljanju dela, koristnega 
predvsem za otroke, in kaj je po 
upokojitvi najbolj pogrešala, 
morda vsakodnevno vstajanje 
in delovno rutino ali kolege, s 
katerimi je v dolgih letih preživela 
veliko časa.
»Ko sem zapuščala kolege, s 
katerimi sem preživela skoraj 
petdeset let, sem bila razdvojena, 
vendar sem do leta 2013 še delala 
v razvojni ambulanti, tako da moj odhod ni bil 
preveč nenaden in dokončen.
Moj dnevni red se je seveda spremenil, ostalo pa je 
zgodnje vstajanje in sicer že ob petih. Zjutraj sem 
namreč najbolj ustvarjalna. Sedaj imam več časa za 
kakšen jutranji pogovor in za ure branja. Zaposlila 
sem se z dejavnostmi, za katere prej nisem imela 
časa, sem si jih pa vedno želela početi. Ker zelo rada 
rišem, sem se vpisala na več tečajev, ki so mi zelo 
koristili, udeležila pa sem se tudi likovne kolonije, 
kjer sem resnično uživala. Tako mi res ni dolgčas 
in časa mi, kot večini upokojencev, ne ostaja prav 
veliko.«
S temi besedami je Štefka opisala nekaj svojih 
aktivnosti in zanimalo me je še, kaj bi glede na svoje 
nove izkušnje iz tretjega življenjskega obdobja, 
priporočila ostalim upokojencem.
»Veselite se življenja, skrbite za svoje zdravje, 

upokojitvi vsak začne ustvarjati ali 
delovati na katerem od številnih 
področjih. Možnosti je res veliko 
in vsak lahko zase najde kaj 
zanimivega, le odločiti se je treba 
in začeti.
Vedno se moramo truditi misliti 
pozitivno in biti zadovoljni s tem, 
kar imamo. Nobena stvar ni tako 
slaba, da se pozneje ne bi izkazala 
kot nekaj dobrega.« 
Teh nekaj misli in napotkov Štefka 
poklanja ostalim in nagajivo 
dodaja še pomembno modrost:

»Tudi brinovč’k lahko pomaga, saj je dobro znano, 
da prežene vse težave, ne samo ženskam, temveč 
tudi moškim. Rek namreč pravi, da naj mož 
flaškonček občasno vzame v roke in si z njim okrepi 
tisti del telesa, ki je nujno potreben, da z ženo 
gresta iz raja v nebesa.
V Bohinju so brinovčku včasih rekli porivavček. Zdaj 
torej veste, da brinovč’k ni samo za ženske težave, 
ampak pomaga tudi pri neprimerno hujših težavah 
moških.«
Tako je govorila Štefka in dodam lahko le, da za 
morebitne ponesrečene poizkuse z brinovčkom 
odgovarjate sami. Štefki se za čas, ki sva ga preživeli 
skupaj, lepo zahvaljujem in upam, da bo kakšen 
utrinek iz najinega pogovora polepšal dan komu 
izmed naših bralcev.
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Kapljice za smeh

☺ Dom je za mlado  dekle ujetništvo, za ženo pa 
delavnica.

☺ Ženska ljubi ali sovraži, tretjega ni.

☺ Ženska je začetek in konec njene družine.

☺ Ne bojte se srdite žene, ker kadar žena joče, s 
solzami pripravlja prevaro.

☺ Četudi je ženska najgrša, je vsaki ženski všeč 
njena zunanjost.
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TONE KOŠIR      80-letni zdravnik, raziskovalec in zapisovalec
Maruša Mohorič

Tone Košir je prisegel Hipokratu. Kot zdravnik je najprej delal v Železnikih, potem v Škofji Loki in 
Poljanski dolini, v Kranju je bil strokovni pomočnik direktorja Osnovnega zdravstva  Gorenjske. Do 
leta 1994 je dežural v Škofji Loki. Nekaj let je delal tudi v CSS in ambulanti za borce. Bil je eden redkih 
zdravnikov krvodajalcev, saj je kri daroval kar 47-krat.

Luč sveta je zagledal na Dolgih Njivah pri Lučinah 
maja 1937 v družini s 15 otroki. Lansko leto je 
praznoval osem desetletij svojega pestrega in 
bogatega življenja.
Zelo prijazno je sprejel mojo prošnjo za pogovor in 

odložil vse svoje funkcije, kar je utemeljil takole: »Ko 
človek stopi v deveto desetletje življenja, je prav, da 
nima več nobene voljene ali druge funkcije. Zato 
bom odslej odklonil vse.«
Vsako leto napiše prispevek za Loške razglede. 

me povabil na svoj dom. Zanimalo 
me je, na kaj je najbolj ponosen 
v svojem življenju. »Na svojo 
družino, kamor prištevam poleg 
žene Milči hčer Tatjano in sina 
Tomaža ter vse tri vnuke. Človek 
je namreč socialno bitje in imeti 
mora urejene družinske razmere.« 
Tako preprosto. Šele potem je 
omenil svoje knjige, ki jih ni malo, 
in po njegovih besedah zaokrožijo 
tisto, za kar v delovni dobi ni imel 
časa. Nekateri naslovi njegovih 
knjig so Petdeset let Zdravstvenega doma v Škofji 
Loki, ki je izšla leta 2002. Babištvo na Loškem je 
iz leta 2003, zanjo je imel dovolj podatkov še od 
pisanja prejšnje knjige. Posledica dolgoletnega 
prostovoljnega delovanja v organizaciji Rdečega 
križa, kjer je imel različne funkcije, je tudi knjiga 
Rdeči križ - Stoletnica prostovoljne dobrodelnosti  
na Loškem iz leta 2005. Svojim prednikom se je 
oddolžil s knjigama Suhi dol in Suhodovci, ki jo je 
izdal leta 2004, in Korenine našega drevesa iz leta 
2007.
Običajna tema pri pogovoru s slavljenci, ki zanima 
tudi naše bralce, je njegov življenjski moto in Tone  
ni okleval z odgovorom: »Človek mora napenjati 
možgane in mišice v približno enakem razmerju. Ko 
dodam še počitek, je vsakega približno eno tretjino: 
tretjina fizičnega dela, tretjina intelektualnega 
dela in tretjina za počitek, kar se uravnoteži znotraj 
enega meseca.«
Tone Košir je bil eden prvih mentorjev na naši 
Univerzi za tretje življenjsko obdobje, kjer je vodil 
krožek o zdravem načinu življenja. Na različnih 
koncih in krajih je imel več kot 400 predavanj na to 
temo. Vsako leto je z njim razveselil tudi udeležence 
na srečanju starejših od 75 let na območju Krajevne 
organizacije Rdečega križa Kamnitnik. Zadnje 
takšno predavanje je imel oktobra lani. Takrat  je 

Za novo presenečenje je poskrbel, 
ko mi je povedal, da se ukvarja z 
raziskovanjem rokopisnih padarskih 
bukev, najdenih na Loškem. Zadnje 
je dobil v roke januarja 2017. Njegova 
naslednja pomembna naloga je 
družinska kronika, ki jo redno piše 
že od leta 1985, kar pa mu ne vzame 
preveč časa. Pri tem bo vztrajal, dokler 
bo zmogel. 
Vedno rada vprašam sogovornike, 
ali berejo in kaj jih zanima. Nad 
Tonetovim izborom sem bila 

navdušena, saj je lahko dobra ideja za navdušene 
knjigoljube. 
»Odločil sem se prebrati biografije znanih ljudi, 
ne le Slovencev, ampak tudi znamenitih ljudi po 
svetu. Trenutno sem pri črki G. Vedno pogledam 
tudi za nazaj in najdem katero od knjig, ki je bila 
sposojena, ko sem si jo zaželel. Od Slovencev me je 
najbolj navdušil akademik France Bernik, od tujih pa 
nobelovec Alexander Fleming, izumitelj penicilina.«
Sleherni dan začne z reševanjem težjega sudokuja 
in križanke, kajti po njegovem mnenju mora biti 
človek tako ali drugače aktiven od zgodnjega jutra 
naprej. V naše društvo se je vpisal že pred leti, tudi 
zato, ker rad hodi na plavanje v CSS.
Tone Košir mi je s svojimi odgovori in pripove-
dovanjem zelo zanimivih stvari, nekaterih tudi 
nepredstavljivih, kamor zagotovo spadajo padarske 
bukve, polepšal precej deževen dan. Vesela sem bila 
tudi ponovnega srečanja z njegovo ženo Milči, ki je 
v vrtcu na Novem svetu v tistih davnih časih vsako 
jutro na vse zgodaj sprejemala mojo hčerko in sina.
Tone, v imenu članic in članov DU Škofja Loka 
sprejmite naše iskrene čestitke in najboljše želje 
za častitljiv življenjski jubilej. Želimo vam še 
mnogo zdravih let, da boste lahko opravili vse 
delo, ki ste si ga naložili za popestritev življenja v 
tretjem obdobju.
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PAVEL JENKO, ZALJUBLJENEC V ZBOROVSKO PETJE
Besedilo in fotografija Nevenka Mandić Orehek

Pri Juliji in Pavlu Jenku sem se oglasila nekega 
zimskega dopoldneva. Sprejela sta me v svoji hiši v 
Frankovem naselju, v kateri živita v pritličju, medtem 
ko v prvem nadstropju živi družina sina Uroša. Hiša 
stoji v neposredni bližini hiše Pavletovega očeta, ki 

Od leta 1955, ko je hodil v obrtno šolo in bil vajenec 
v Gradisu, je pel v loškem moškem zboru Franceta 
Mačka ter v cerkvenem zboru cerkve sv. Jakoba, 
kateremu je ostal zvest svojo celotno pevsko kariero. 
Oba zbora je vodil Stane Svoljšak, organist v cerkvi sv. 

je imela včasih naslov 
Suha 37.
Pavlov oče je bil kolar 
s Pungerta. Ko je zidal 
hišo, je šel po nevesto 
v Javorje in v treh letih 
so se jima rodili dva 
sinova in hčerka. Pavel 
se je rodil leta 1936 in je 
najmlajši od treh otrok. 
Življenje družine je bilo 
težko.
Po končani 4-letni 
osnovni šoli je Pavel 
končal še triletno nižjo 
gimnazijo in triletno 
obrtno šolo lesne smeri. 
Vojaški rok je služil kot vezist v Somboru in Puli. 
Po prihodu domov se je zaposlil v Gradisu, kjer je 
že delal njegov oče in kjer se je pozneje zaposlil še 
njegov sin Uroš.
Z Julijo sta se poročila leta 1960, a sta še dve leti 
živela narazen. Pavel je zidal in urejal stanovanje 
v nadstropju domače hiše, medtem pa je Julija s 
hčerko Barbaro živela pri svoji mami. Štiri leta kasneje 
se je Barbari pridružil Uroš.
Pavle je vedno bil delaven in zelo natančen. Rad 
je izdeloval intarzije, ki krasijo posamezne dele 
pohištva. Prvo je izdelal za zibelko hčerke Barbare.
V Gradisu je sprva delal v proizvodnji, po končani 
srednji lesni šoli, ki jo je imelo podjetje Jelovica, pa je 
delal na oddelku komerciale. Kot se za lesno tovarno 
spodobi, je v Gradisu delovala tudi gasilska brigada, 
katere član je bil vso svojo delovno dobo tudi Pavel, 
vsaj 10 let pa tudi njen predsednik. Za Gradis je tudi 
smučal in igral nogomet. V Vincarjah se je preizkusil v 
skakanju na smučarski skakalnici, a mu to ni šlo.
Na Triglav je prvič šel skupaj z Julijo, potem pa je bil 
na Krederici večkrat službeno, saj so Gradisovi delavci 
adaptirali notranjosti doma. Takrat se je iz Kranjske 
gore na Kredarico peljal kar s helikopterjem. Ko sta se 
z Julijo upokojila, sta z društvom upokojencev redno 
hodila na izlete, na letovanje in na martinovanja.
Pavel je bil vedno garač. In več kot 50 let tudi pevec, 
baritonist.

Jakoba.
Leta 1955 je na veselem 
večeru na Trati v predilnici, 
kjer je bila prva kino 
dvorana v Škofji Loki, 
nastopil v kvartetu s Cirilom 
Pleškom, Janezom Jemcem 
in Janezom Ziherlom.
Ko se je leta 1958 vrnil iz 
vojske, je pel v sekstetu 
Pleško. Od leta 1972, ko 
je njegov brat prišel h 
kapucinom v Loko, poje v 
zborčku pri kapucinih.
Pel je tudi pri 
narodnozabavnih 
skupinah. Najprej od leta 

1958 v Ansamblu Rudija Bardorferja, kasneje pa 
še v Ansamblu Jamnik iz Žabnice, Ansamblu Mihe 
Dovžana in Ansamblu Ivana Ruparja s Sv. Andreja. 
Nastopal je po celi Sloveniji in pel na proslavah Zveze 
borcev pod Osolnikom.
Njegovo pevsko udejstvovanje je leta 2007 prekinila 
tragična smrt hčerke Barbare.
In danes? Leta so ga upočasnila in drži se bolj doma. 
Kakšen dan srečam Pavla in Julijo, ko gresta na 
obvezen vsakodnevni sprehod, in želim si, da bi se 
tako srečevali še dolgo.

Prvi kvartet v Škofji Loki – kvartet Pleško na veselem 
večeru leta 1955. Z leve od četrtega do sedmega 

stojijo Ciril Pleško, Janez Jemec,
Janez Ziherl in Pavle Jenko.

Pavle z intarzijo za hčerkino zibelko
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ZANIMIVE OSEBNOSTIZANIMIVE OSEBNOSTI
PETER MRAVLJA, VSESTRANSKI ŠPORTNIK
Julija Jenko

Šport, v katerem tekmuje največ članov DU Škofja 
Loka, je kegljanje. Letos bo Peter Mravlja, naš član in 
športnik, praznoval 80 let, 20 let članstva v društvu 
in 20 let uspešnega kegljanja. Še vedno je tudi 
rekorder med upokojenci, saj je leta 2012 podrl 
rekordnih 627 kegljev.
Peter Mravlja se je rodil 19. 
junija 1938 mami Juliji in očetu 
Janezu. Stanovali so pr’ Zofkež 
na Glavnem trgu, kot se je 
med vojno imenoval današnji 
Mestni trg v Škofji Loki. Družina 
je bila številčna, saj je bilo pri 
hiši enajst otrok, Peter pa je bil 
deseti po vrsti. Pri Zofkež se 
je reklo po njegovi babici, ki ji 
je bilo ime Zofka. To ime se je 
ohranilo še do danes, seveda 
pri Ločanih, verjetno zaradi 
trgovine, ki jo je imela babica in 
katero sta nadaljevala Petrova starša. Trgovina je 
bila na začetku hiše, nad vrati pa je visel zvonček. 
Ko je stranka vstopila, je pozvonilo in starši so 
prišli iz stanovanja, ki je bilo naprej od trgovine 
v notranjosti hiše. V trgovini so prodajali mešano 
blago od bonbonov na vago do lončenih skodelic, 
ki so jih nabavljali v Mengšu. Veliko so prodajali 
na stojnicah na cerkvenih sejmih, na katere so se 
pripeljali s konji in kolesi ali pa so se nanje odpravili 
peš. Leta 1947 je bila vsa zasebna dejavnost 
nacionalizirana in Petrova starša sta izgubila 
trgovino in zaslužek. Oče se je do upokojitve 
zaposlil v Gradisu, mati pa je ostala doma.
Peter je po končani nižji gimnaziji odšel na delo v 
Litostroj v Ljubljano, kjer se je izučil za strugarja. 
Leta 1953 je odšel na služenje vojaškega roka, 
potem pa se je vrnil v službo v Litostroj. V Škofji Loki 
je leta 1959 ljubljanska Srednja strojna šola odprla 
večerni oddelek pod vodstvom Petra Jenka, ki je 
učil tudi v Ljubljani. Peter si ni želel celo življenje biti 
vedno umazan strugar, zato se je vpisal v program 
in ga leta 1963 tudi uspešno končal. V Litostroju 
je zato tudi napredoval in zasedel delovno mesto 
tehnolog normirec. Medtem je vztrajno »hofiral« 
Martini, ki je delala v trgovini pr’ Sorž na Mestnem 
trgu. Leta 1964 sta se z Martino,  edinko iz Smoleve 
pri Železnikih, poročila. V Vincarjih, kjer živita še 
danes, sta si kupila parcelo in pričela ustvarjati dom, 

kar pa takrat ni bilo lahko in sta veliko naredila 
sama. Da bi bil Peter bližje domu, je sprejel službo 
v Jelovici na Trati in se tam leta1966 zaposlil kot 
referent za investicije in vzdrževanja, kar je ostal do 
upokojitve leta1998. V tem času se jima je rodila 

hči Petra, ki z družino sedaj živi v 
zgornjem nadstropju hiše.
Ko sem Petra vprašala , kdaj in 
zakaj se je včlanil v naše društvo, 
mi je odgovoril, da je to posebna 
zgodba. Dve leti pred Petrovo 
upokojitvijo je takratni predsednik 
Janez Liechtenecker mimo njegove 
hiše večkrat hodil v Vincarje na 
vrt in začela sta se pogovarjati. 
Nekega dne ga je predsednik 
vprašal, ali je že upokojen, Peter 
pa mu je odgovoril, da bo šel v 
pokoj čez dve leti. Janez si je to 
dobro zapomnil in Petru čez dve 

leti postavil isto vprašanje. Ko je Peter potrdil, da 
je že upokojen, mu je predsednik predlagal, naj se 
včlani v društvo. To je Peter tudi storil in za društvo 
začel tekmovati v kegljanju, plavanju, tenisu in 
smučanju, z ženo Martino pa sta se pridružila 
Nežkini planinski skupini. Športni duh je v Petru 
že od otroštva. Kot majhen fantič je z drugimi 
otroci s Placa, Klobovsove gase in okolice igral 
nogomet z žogo iz cunj, igrali pa so se tudi med 
dvema ognjema, žandarje in ravbarje ter druge igre. 
Pokazal mi je sliko, kjer je prikazano, kako so po 
vojnem času fantje z garami po okolici Škofje Loke 
organizirano nabirali staro železo in ga prodajali na 
odpad. Obstajala je tudi organizacija, ki je otroke iz 
revnejših družin vozila v kolonije. Iz družine Mravlja 
so v kolonijo šli kar štirje fantje. Prvi koloniji sta 
trajali štirinajst dni in sta bili v Mokricah in Selcah 
v Selški dolini, za naslednji dve pa so otroke za cel 
mesec odpeljali v Dobrno in Vikrče.
Ko je bil Peter še pionir, je bil kot veliko škofjeloških 
otrok član TVD Partizan. Orodna telovadba ga ni 
zanimala, rad pa je imel nogomet in ga pred vojsko 
tudi igral v loški ligi. Nastopal je na skupinskih 
vajah za dan mladosti na telovadišču v Puštalu in 
decembra za občinski praznik. Spominja se vaje, ki 
jo je sestavil in jih jo naučil vaditelj Domine Bizjak. 
Šlo je za uprizoritev boksarskega treninga za šest 
pionirjev z boksarskimi rokavicami, zraven pa so 
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ob klavirski spremljavi peli naslednjo pesem: »Pes 
pa nima repa več, kdo ga mu je odrezal preč? Kaj 
bo zdaj, kaj bo zdaj, ko mu ne raste več nazaj!« 

Loški otroci so se celo poletje kopali na kopališču v 
Puštalu, kjer so plavali in skakali v vodo s Šturmove 
skale. Poleg tega so se lovili v bazenu na Pepetovi 
žagi, dokler niso prišli starejši fantje s Karlovca in 
iz Puštala ter jih z grožnjo, da jih bodo potunkali, 

če se jim ne umaknejo, spodili iz bazena. Pozimi je 
na Pepetovem klancu mrgolelo sankačev, katere 
je neslo od občine do Puštalskega gradu, za 

gradom pa je mlado in staro štanfalo in se 
smučalo.
Peter ima še eno posebnost, saj pravi, da 
je njegova številka 23. Gre za naključje, saj 
je na ta dan odšel k vojakom, se poročil, 
rodila se jima je hčerka Petra in na ta dan 
je tudi odšel v pokoj. Tako on kot tudi 
žena Martina imata rada resno glasbo. 
Bereta naše glasilo in druge knjige. Vsak 
dan za kondicijo hodita, poleti pa veliko 
kolesarita. Na kolesu se jima pridružita 
tudi vnukinja Stela, ki hodi v četrti razred, 
in vnuk Jonas, ko pride iz vrtca. Rada 
zahajata na svoj vikend na Stari Vrh. Žena 
Martina pravi, da Peter ob ponedeljkih 

nikoli ne zamudi kegljaškega treninga, ona pa se 
takrat odpravi na planinske pohode z Dragico.
Peter, za tvoj častitljivi jubilej ti čestitamo in ti 
želimo, da še dolgo hodiš na kegljišče ter da uživaš 
in se veseliš v krogu svojih domačih.

LENKA BAJŽELJ,  mentorica kulinaričnih delavnic Društva U3
Sonja Dolinar

Lenka je simpatična Korošica, drugače pa umetnostna zgodovinarka in etnologinja. Prvi dve leti je delala 
v takratnem Umetnostnem paviljonu v Slovenj Gradcu, potem pa vse do upokojitve vodila Bienale 
industrijskega oblikovanja v okviru Arhitekturnega muzeja. Njena služba je bila zelo naporna, a tudi zelo lepa.

Čeprav sva z Lenko skoraj sosedi, 
sem za njene kulinarične sposobnosti 
izvedela šele leta 2008 iz članka v reviji 
Odprta kuhinja, ki sem ga vzela kot 
osnovo tega prispevka.
Poleg članka o njej je bil v reviji 
objavljen tudi njen jedilnik za cel 
teden in ob branju so se mi začele 
cediti sline. Kasneje sem Lenko 
ustavila  kar na cesti in ji čestitala 
za članek. Zaupala mi je, da bi svoje 
znanje in izkušnje z veseljem delila še 
z drugimi, zato sem takoj pomislila, da 
bi bila prava oseba za našo univerzo. 
Že čez nekaj mesecev je imela pri 
nas kar nekaj delavnic, na katerih 
je udeleženke naučila izdelovati 
okraske iz slanega testa in marcipana. 
Dobile smo tudi veliko receptov in 
praktičnih nasvetov za peko drobnega 
prazničnega peciva. Za zaključek smo 
se dobile v naši knjižnici ob čaju ter 

lepo okrašeni mizi, 
kjer smo se postavile 
z dobrotami, ki smo 
jih spekle. To je bil lep 
zaključek delavnic, 
ki nam je še polepšal 
predpraznični čas.
Takrat nismo imele 
možnosti uporabiti 
kuhinje, zato smo 
piškote in ostalo 
pecivo pekle doma. 
Ko pa sem lani 
izvedela, da se je 
Medgeneracijskemu 
centru Gorenjske 
z OŠ Mesto uspelo 
dogovoriti za uporabo 
njihove kuhinje, sem 
Lenko povabila, naj 
nas ponovno nauči 
česa novega. Tako 

Sankači na Pepetovem klancu
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Nadaljevanje s prejšnje strani

smo lani že izvedle delavnico izdelave čokoladnih 
dekoracij, na kateri smo spekle Lenkin kolač in 
piškote. Še posebej dobro obiskana je bila zadnja 
delavnica in pri vsaki od udeleženk je lani, v času 
božiča, dišalo malo drugače kot prejšnja leta.
Februarska delavnica je bila namenjena pustni peki 
in zanimanje je bilo izjemno. Ob prijetnem druženju 
smo izvedele, kako postreči flancate, tanke kot 
svila, bohotne, dišeče vrtnice, sočno suho sadje v 
hrustljavem plaščku in rahle ocvrte venčke, ki so 
med delavnico tako hitro pošli, da se sploh niso 
uspeli ohladiti.
Med najinim pogovorom me je zanimalo, kje je 
Lenka dobila vse to neverjetno znanje in izkušnje 
s kuho in peko. Povedala je, da je bila vse življenje 
obkrožena s skrbnimi in ljubečimi ženskami, ki so 
bile vse po vrsti odlične kuharice. Njena mama 
Angela je bila vrhunska kuharica, ki je umetnost 
kuhanja poznala do podrobnosti. V povojnih letih 
je znala skoraj iz nič pričarati odlične jedi. Enako 
slastne so bile tudi njene preprostejše jedi, na 
primer krompirjeva juha in krompirjeva solata. Na 
pepelnično sredo je vsako leto pripravila veliko 
slanikovo pojedino, ki jo je razposlala svoji celi 
družini in vsem prijateljicam.
Tudi Lenkina babica je bila odlična gospodinja in 
kuharica. Lenka se spominja njenega šarklja, ki ga 
je pekla ob nedeljah. Delala ga je z rokami, dodala 
pa še veliko ljubezni, da se je testo spremenilo v 
resnično puhast bel kruhek. Lenka trdi, da babice ne 
bo nikoli dosegla.

naredila celo goro testa za češpljeve cmoke. Ko jih 
je naredila 160, ni porabila še niti polovice testa. 
Potem jih je začela ponujati vsakemu, ki je prišel 
mimo, in kljub temu so jih doma jedli še kar nekaj 
dni.
Pokazala mi je tetin debel zvezek s trdimi 
platnicami, v katerem so zapisani slastni recepti. 

Omenila je tudi tete, h katerim je hodila na 
počitnice v Mislinjo. Tam je že pri šestnajstih letih 
samostojno kuhala, včasih celo za osemnajst ljudi. 
Povedala mi je prigodo, ko je, zaradi nesporazuma 
s teto, iz krompirja, ki je bil namenjen za pujske, 

Posebnost teh kuharskih zapisov je lepopisna 
pisava, ki je danes že prava redkost.
Ko sem jo vprašala, kaj ji kuhanje pomeni danes, je 
povedala, da se med kuhanjem sprosti in pozabi na 
vse drugo. Prebrala je ogromno receptov in kupila 
številne kuharske knjige, ki jih ima okoli dvesto. 
V okviru svoje  službe je veliko potovala in med 
potepi po svetu spoznavala tuje ljudi, običaje in 
kuhinje, kar smatra za izjemno izkušnjo. Zdi se ji, da 
bi zbolela, če ne bi mogla več kuhati.
Mnogo receptov je dobila od svojih dobrih 
prijateljic in od sodelavk, s katerimi so si recepte 
izmenjevale in se z njimi postavljale. To so bila lepa 
druženja, ki jih danes ni več. Njena specialiteta 
so sladice in torte vsake sorte. Za božič je včasih 
spekla tudi več kot trideset različnih piškotov, še 
danes pa svoje izdelke običajno podari otrokom 
in prijateljem. Zelo rada ima tudi zelenjavo, 
pripravljeno na vse mogoče načine, in tudi klasične 
uspešnice z mesom, kot so segedin, sočni goveji 
bočnik, plečni list v omaki in vse vrste pečenk. Kljub 
vsem mogočim kuharskim knjigam ter receptom 
na listkih in zvezkih največkrat poseže po zlati 
knjigi naše kulinarike, Slovenski kuharici Felicite 
Kalinšek. Dejala je, da je ta knjiga biblija dobre 
kuhe, saj je v njej zapisano vse, kar nam je lahko 
ponudila habsburška monarhija in je primerljiva z 
najslavnejšimi kuharskimi knjigami.
Z leti se vedno bolj vrača k pravilu, da je manj več, 
še posebej pri uporabi dišavnic, saj tako vsaka jed 
ohrani svoj osnovni okus. Rada dobro je in rada 
dobro hrano postreže, najbolj pa ceni pohvale 
svojih vnukov.

Tetin zvezek z recepti

Udeleženke Lenkine kuharske delavnice 
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JOŽE BERNIK
Besedilo in fotografiji Ela Dolinar

Jože Bernik odločno vstopa v 90. leto. Vedno 
je nasmejan, veder, poln delovne vneme ter 

DOLGO, DOLGO ŽIVLJENJE

imel vse potrebne dokumente.
Zaposlen je bil kot vodja centralnega skladišča 

pripravljen zaigrati na 
harmoniko ali napisati 
hudomušno pesem. Spomin 
ima kot mladenič, vedno 
pa je pripravljen na kakšno 
šalo in smeh. Pravi, da mu 
je brez dela dolgčas, vendar 
pa mu ga ne zmanjka tako 
hitro. V Veštru ima velik 
sadovnjak, kjer drevje še 
vedno tudi obrezuje, zraven 
pa še rastlinjak, kjer pridela 
na tisoče sadik paradižnika 
in paprike, jeseni pa okrog 
2000 krizantem.
Že v otroštvu je rad delal. 
Ko je bil star 15 let, so 
mu Nemci ustrelili očeta 
in postal je gospodar na 
domači kmetiji. Kmetija je 
bila majhna in družina revna, a kljub temu je Jože s 
svojimi rokami naredil tla v kuhinji, strop ter okna in 
vrata. Zgradil je tudi dimnik in stopnice, kjer je prej 
bila le lestev, ter kupil štedilnik in obnovil streho. 
Že kot fant je nabiral gobe in jih prodajal. Ko je 
bil star 11 let, je očetu, ki se v življenju ni najbolje 
znašel, posodil denar za 2 dcl vina. Ta denar mu 
je oče tudi vrnil. Ob koncu vojne je bil star 16 let 
in imel je puško. Prvi strel, ki ga je sprožil, je ubil 
srno in potem je Jože vedno poskrbel, da je bilo 
kaj za v lonec. Sam se je naučil igrati na harmoniko 
in potem igral na mnogih ohcetih. Nekoč je na 
ohceti, ki je trajala dva dni, zaslužil 12 000 tedanjih 
dinarjev, medtem ko je bila povprečna plača takrat 
2 500 dinarjev. Z gobami, ki jih je prodajal v Italijo, 
je v mladosti zaslužil več, kot sta bili vredni domači 
kravi. Udomačil si je srnjaka, ki mu je jedel iz roke in 
če mu je kdo drug ponudil kruh, ga srnjak ni hotel. 
Poleg tega ga je srnjak spremil do ceste vedno, ko 
se je kam odpravljal. Jože je tudi poskrbel, da so 
sestra in mlajša brata obiskovali šolo, ko je za to 
napočil čas. Ko se je starejši brat ženil, je Jože kupil 
obleko zase, zanj in še za brata. Tudi pri vojakih 
mu ni bilo hudega. Domov je pobegnil tri dni pred 
rokom, vendar zaradi tega ni imel težav, saj je že 

pri KZ Škofja Loka. Ker je bil 
delaven, je več kot 20 let delal 
tudi po 250 ur na mesec, 
večkrat tudi ob nedeljah in 
praznikih ali ponoči. Nikoli 
ni šel domov prej, preden 
delo ni bilo končano. Zgodilo 
se je, da so dve leti zapored 
odkupili in prodali 5000 ton 
oziroma 5 milijonov kilogramov 
krompirja. Nekoč so za državne 
rezerve dobili 1630 ton pšenice 
v razsutem stanju, ki jo je bilo 
treba prepeljati v Dobje, kjer 
je država skladiščila blagovne 
rezerve. Znašel se je tako, da 
je za pomoč zaprosil sosednjo 
tovarno močnih krmil. Vso 
pšenico so uspeli odpremiti v 
manj kot tednu dni, z delom od 

5. ure  zjutraj do 11. ure zvečer. Tudi za trgovino je 
skrbel, kot da bi bila njegova. Sam se je odpeljal v 
Pinus po 8 000 kg zaščitnih sredstev, ker so bila 10 
% cenejša kot v Agrotehniki.
Zaradi svoje marljive narave je že v 70. letih prejel 
odlikovanje, red dela s srebrnim vencem.
Ko so v Škofji Loki še organizirali motoristične 
dirke, je pred zadrugo pripravil stojnice s hrano in 
pijačo. Z zaslužkom od prodaje so vsi, ki so delali na 
stojnicah, za teden dni odšli na dopust. Nekajkrat so 



Življenje je lepo, če pošteno živiš.
Čim več drugim daješ, tem več dobiš.
Nikomur nič dolžan nikoli nisem bil,
s prijatelji mnogimi, veliko lepega sem užil.
                                             
                                                    Jože Bernik
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bili na Češkem, bili so tudi na morju, enkrat pa so z 
letalom odpotovali v Tunizijo.
Tudi zdaj, ko je upokojenec, ne počiva, saj trdi, da 
človek le z delom ostane krepak. Pred manj kot 
tremi leti je od Občine Škofja Loka kot zahvalo za 
številne urbanistične pobude in nasvete v dar dobil 
kolo. Večkrat je nastopil v oddaji Slovenska zemlja 
v pesmi in besedi. Prejel je veliko priznanj, med 
njimi tudi priznanje RTV, in zahval za sodelovanje na 
različnih prireditvah. Aktiven je kot tajnik kulturno 
zgodovinskega društva Pustota, ki je lani obnovilo 
in s slamo pokrilo več stoletij staro Kovkarjevo 
hišo v Zgornji Luši. Izdali so tudi knjigo Stotnikovih 
pesmi. Jože je korenina, ki ne pozebe. Mogoče je 
letošnjo zimo malo zbolel prav zato, ker ni imel 
dovolj dela. Pozimi običajno kuha žganje, a ker 
lani jabolk ni bilo, je žganjekuha odpadla. Goji tudi 
kivije, kakije, breskve, jabolka, hruške in pet vrst 
grozdja.

Nadaljevanje s prejšnje strani Tudi avto še vozi in nedolgo nazaj so mu dovoljenje 
podaljšali za 2 leti. Komaj čaka, da bo začel z 
delom v sadovnjaku in rastlinjaku. Rad bere in, kot 
že omenjeno, napiše marsikatero iskrivo pesem. 
Zvečer rad raztegne harmoniko in ženi zaigra 
kakšno domačo.
Jože, vsi, ki te poznamo, upamo, da boš še dolgo 
delal, napisal kakšno zbadljivo pesem in ostal poln 
življenjske energije.

Odbor za razstave pri Društvu upokojencev Škofja Loka 
vabi k sodelovanju na 

7. tradicionalni fotografski razstavi 
MOJ POGLED v Galeriji Hodnik. 

Letošnja tema je PRIJATELJSTVO JE SREČA.

Na razstavi lahko sodelujejo člani Društva upokojencev Škofja Loka. Vsak sodelujoči lahko pošlje do 
5 digitalnih barvnih ali črno-belih fotografij na temo razpisa v formatu jpg.
Fotografije naj bodo velike 20 x 30 cm (1 do 2 MB) z resolucijo najmanj 300 dpi.
Pod vsako fotografijo naj bo navedeno ime in priimek avtorja ter naslov fotografije, npr. Janez Novak 
– Najboljša prijatelja. Avtorji naj vsaki fotografiji pripišejo kratek spremni tekst v največ 3 stavkih.
OPOZORILO
Če so na fotografijah prepoznavne osebe, morate za objavo imeti njihovo privolitev.

Fotografije do 30. septembra 2018 prinesite v pisarno DU na USB ključku ali nam jih pošljite na 
elektronski naslov drustvoupokojencev@siol.net. 
Na razpisu lahko sodelujete tudi fotografi, ki nimate elektronskega naslova. O prenosu fotografij se 
lahko dogovorite z Nevenko Mandić Orehek v Marinkini knjižnici v času uradnih ur. Tam dobite tudi 
vse dodatne informacije o razpisu. 
Ob pošiljanju fotografij po elektronski pošti ne pozabite dopisati svojega imena, priimka, e-naslova 
in telefonske številke. Enake podatke bi od vas želeli tudi ob prenosu fotografij s ključka oziroma pri 
predaji že izdelanih fotografij.
Vse fotografije bomo dali natisniti v enotnem formatu 20 x 30 cm. Po razstavi jih boste razstavljavci 
odkupili po ceni izdelave pri fotografu.      
O terminu razstave vas bomo obvestili.

Vabljeni k sodelovanju!
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USPEŠEN ZAKLJUČEK 37. ŠPORTNO REKREACIJSKIH IGER
Ivan Hafner

Novembra 2017 so potekala tekmovanja še v zadnjih treh panogah 37. ŠRI. Po preverjanju podatkov 
in rezultatov je bila 1. marca 2018 v Železnikih slovesna razglasitev rezultatov ter podelitev pokalov 
najboljšim ekipam in naj športnikom posameznikom 37. ŠRI.

ŠPORT

BALINANJE II MOŠKI
Na balinišču BK Lokateks na Trati je 12. novembra 
2017 potekala še druga tekma balinarjev. Med 9 
dvojicami so tri ekipe našega društva zasedle zelo 
dobro tretje, četrto in peto mesto. Naša najboljša 
dvojica je tudi v skupnem seštevku osvojila pokal 
za tretje mesto in v skupnemu točkovanju za 37. ŠRI 
prispevala lepo število točk.

KEGLJANJE MOŠKI
Borbene partije so se odvijale 18. in 19. novembra 
2017 na kegljišču na Podnu. V zelo izenačeni 
konkurenci se je pomerilo osem zelo kvalitetnih 
ekip, v katerih je tekmovalo precej ligaških 
kegljačev.
Naši kegljači Peter Mravlja, Janko Fojkar, Tine Uršič 
in Franc Žontar so se borili, a več od sedmega mesta 
niso uspeli doseči.
Ker se je za tekmovanje prijavilo premalo ženskih 
ekip, je tekma v ženski konkurenci odpadla. Za 
točke 37. ŠRI so se upoštevali rezultati tako ženskih 
kot tudi moških dvojic, ki so nastopili v Železnikih.

 
NAMIZNI TENIS
Namiznoteniško tekmovanje je bilo 19. novembra 
2017 v mali dvorani na Podnu.
Ker se za tekmo ni prijavilo dovolj ženskih ekip, so 
igralci nastopili v enotni kategoriji. Od žensk je tako 

nastopila le ekipa NTK Škofja Loka, naše društvo pa 
dvojice med ženskami ni imelo.
Skupno je nastopilo šest ekip, med katerimi je 
zmagala ekipa Domela. Naša dvojica v postavi Peter 
Žagar in Boris Pešelj je bila tretja, Jano Rant in Jure 
Posavec pa sta bila četrta, kar sta dobra rezultata.

ZAKLJUČNA PRIREDITEV
Zaključek ŠRI vsako leto pripravi druga občina od 
štirih, ki so pokroviteljice iger. Tokrat je zaključek 
potekal 1. marca 2018 v restavraciji Lušina na 
Češnjici v Železnikih.
Zaključka so se udeležili vsi športni funkcionarji z 
loškega območja. Navzoče predstavnike dobitnikov 
ekipnih in posamičnih priznanj je nagovoril 
Blaž Pipp, predsednik ŠZ Škofja Loka, nosilke 
organizacije ŠRI. Podeljevanje je vodil Aleš Murn, 
poslovni sekretar ZZŠ, ki je za ŠZ odgovoren za 
potek ŠRI.
Pri moških so med več kot 80 nastopajočimi 
ekipami, ki so nastopile vsaj v eni panogi, zmago 
osvojile ekipe DU Škofja Loka. Naši člani so zbrali 
489 točk in se tako uvrstili na prvo mesto pred 
ekipami Zavod šole, ki so zbrale 260 točk.
Pri ženskah so med 20 ekipami ekipe našega 
društva zbrale 245 točk in bile tako pred ekipami 
Domela, ki so zbrale 78 točk.

Med dobitniki pokalov za naj športnika 37. ŠRI so 
tudi naši Franc Rupar (tretji z leve), Tina Ušeničnik 
(tretja z desne) in Brane Korenčič (drugi z desne).
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Dobitniki pokalov najboljših ekip, pokal absolut-
nega zmagovalca v rokah predsednika KŠR Ivana 

Hafnerja (drugi z desne).
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Tako kot lani tudi letos niso podeljevali pokalov 
posebej za moško in posebej za žensko konkurenco, 
ampak so pokale prejele le moške in ženske ekipe 
skupaj.
V skupnem seštevku je tako pokal za III. mesto 
prejelo MDI Škofja Loka, ki je zbralo 280 točk. Člani 
društva invalidov so ubrali podoben pristop kot 
naše društvo in že žanjejo uspehe.
Pokal za II. mesto je pripadel ekipi  DOMELA iz 
Železnikov, ki je zbrala 294 točk.
V preteklih leti je bila ekipa Domela večkrat že 
zmagovalka, vendar pa je potem precej popustila. 
Sedaj se spet ponovno bolje organizira in v bodoče 

Nadaljevanje s prejšnje strani
bo gotovo spet huda konkurenca.
Pokal za I. mesto je ponovno prepričljivo osvojila 
ekipa našega društva, ki je zbrala 734 točk. Tako 
smo še enkrat postali absolutni zmagovalci ŠRI.
Prehodnega pokala organizatorji ne podeljujejo 
več, dva pa smo že prejeli v trajno last.
Ugotovimo lahko, da so ŠRI za upokojence 
dragocene ne le zaradi tekmovalnih uspehov in 
dobrih rezultatov, ampak tudi, ker nam nudijo 
široko paleto panog, v kateri lahko vsakdo najde 
sebi primerno obliko tekmovanja, ki ga spodbuja k 
redni vadbi.

USPELE SMO JIH RAZMIGATI
Besedilo in fotografija Smiljana Oblak

V ženski balinarski sekciji vsako leto v drugi polovici 
decembra pripravimo balinarski turnir, na katerem 
balinajo naključno izžrebane dvojice, po turnirju pa 
leto zaključimo z medsebojnim obdarovanjem na 
malici pri Ingliču.
Lanskega decembra smo s pomočjo Petra 
Zakotnika, ki vodi moško sekcijo, in v organizaciji 
Ivana Breznika, na naš turnir pritegnile tudi naše 
balinarske kolege.
Tako smo 19. decembra 2017 tekmovanje izvedli 
v terminu našega skupnega treninga. V prijetnem 
tekmovalnem in družabnem vzdušju se je 
spoprijelo deset naključno izžrebanih mešanih 
dvojic.
Zmagala sta Tončka Dolinar in Drago Dimać, druga 
sta bila Vera Hartman in Franc Prezelj, tretja pa 
Anica Košir in Ivo Zakotnik. Še posebej moram 
omeniti četrtouvrščeni par, Marico Jesenovec in 
Andreja Jesenka, ki sta bila najstarejša udeleženca.
S Petrom sva z zbrano štartnino kupila nekaj 

 Z leve: Vera Hartman, Franc Prezelj, Tončka
 Dolinar, Drago Dimać, Anica Košir, Ivo Zakotnik, 

Marica Jesenovec in Andrej Jesenko

praktičnih nagrad in jih razdelila najboljšim. Kot 
vedno smo podeljevali izvirne kolajne. Včasih smo 
delili medenjake, lani venčke iz školjk, letos pa 
kolajne iz školjk.

ŠE ENA USPEŠNA SEZONA NAŠIH SMUČARJEV
Besedilo in fotografije Ivan Hafner

Prava zima je tudi našim smučarjem omogočila dobre priprave na zgoščeno tekmovalno sezono. V desetih 
dneh so nastopili na treh tekmah v veleslalomu, dvakrat pa so tekmovali v smučarskih tekih, kar je največje 
število tekem, ki jih naši smučarji lahko opravijo v tako kratkem času. Sezona je bila za naše društvo izjemno 
uspešna.

PRVENSTVO UPRAVNE ENOTE ŠKOFJA LOKA V VELESLALOMU
Tradicionalne tekme upokojencev vseh štirih občin 
na Loškem so bile 7. februarja 2018 na smučišču 
Rudno.
Na prvenstvu moški in ženske tekmujejo samo 

v posamični konkurenci v štirih starostnih 
kategorijah.
Tekmovanje je tokrat organiziralo DU Žiri, izvedbo 
pa je prevzelo domače ŠD Buldožer, ki je prvenstvo 
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ŠPORT

izpeljalo brez težav.
Naši smučarji in smučarke so bili uspešni, saj so 
osvojili 8 od 21 medalj, ki so bile na prvenstvu 
podeljene.
V ženski konkurenci je tekmovalo 12 smučark v 
treh kategorijah. V najstarejši kategoriji ni nastopila 
nobena tekmovalka. V kategoriji od 71 do 75 let je 
bila Francka Tušek tretja. V kategoriji od 66 do 70 
let so tekmovale le štiri smučarke iz našega društva. 

V kategoriji 66 do 70 let so stopničke zasedle naše 
smučarke: z leve Cirila Tavčar, Irena Šubic 

in Tončka Dolinar.

V kategoriji nad 75 let sta na najvišjih stopničkah 
Franc Guzelj in Roman Berčič.

Zmagala je Irena Šubic pred Cirilo Tavčar, Tončko 
Dolinar in Tino Ušeničnik. V kategoriji pod 65 let je 
nastopilo največ tekmovalk, a naših članic ni bilo 
med njimi.
Pri moških je med smučarji, starejšimi od 75 let, 
ponovno zmagal Franc Guzelj, Roman Berčič pa je 
zasedel tretje mesto. V kategoriji od 71 do 75 let je 
bil Janko Podrekar peti, Viktor Debeljak pa šesti. V 
kategoriji od 66 do 70 let smo imeli dva tekmovalca, 

V kategoriji 66 do 70 let je zmagal Boris Vodopivec 
(desno) pred Tinetom Erženom (v sredini). 

Na sliki sta s predsednikom DU Žiri Vojkom Rupnikom.

od katerih je Boris Vodopivec zmagal, Tine Eržen 
pa je zasedel drugo mesto. Med najmlajšimi 
tekmovalci pod 65 let, ki jih je bilo največ, je Leon 
Tušar zasedel dobro sedmo mesto.
Po razglasitvi rezultatov so udeleženci srečanje 
nadaljevali z druženjem in malico.

VELESLALOM ZA 38. ŠPORTNO REKREACIJSKE IGRE (ŠRI)

Tekma v veleslalomu je bila 10. februarja 2018 
na Rudnem, pripravila pa sta jo ŠZ Škofja Loka in 
ŠD Buldožer. Nastopilo je 20 smučarjev v šestih 
kategorijah in 16 smučark v petih kategorijah.
V ekipnem tekmovanju, ki šteje za točke ŠRI, je 
nastopilo sedem ženskih in deset moških dvojic, kar 
je, glede na zadnja leta, lepo število.
Naša ženska ekipa, v kateri sta tekmovali Tončka 
Dolinar in Tina Ušeničnik, je med izključno mlajšo 
konkurenco zasedla dobro šesto mesto. Mlajše 
tekmovalke iz našega društva se tekmovanja žal 
niso udeležile.
V močni moški konkurenci sta  naša alpinca Boris 
Vodopivec in Franc Guzelj zasedla zelo dobro šesto 

mesto. Za njima sta se na sedmo mesto uvrstila Tine 
Eržen in Roman Berčič, Janko Podrekar in Viktor 
Debeljak pa sta bila osma.
Med ženskami posamično sta v kategoriji nad 60 
let nastopili le naši članici in tokrat je bila Tončka 
Dolinar hitrejša od Tine Ušeničnik.
V moški posamični konkurenci so naši člani nastopili 
le v dveh najstarejših kategorijah. V kategoriji od 
61 do70 let so tekmovali samo trije tekmovalci 
iz našega društva in prvo mesto je zasedel Boris 
Vodopivec pred Tinetom Erženom in Branetom 
Korenčičem. V najstarejši kategoriji nad 70 let je 
zmagal Franc Guzelj pred Romanom Berčičem, 
Jankom Podrekarjem in Viktorjem Debeljakom.
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Nadaljevanje s prejšnje strani

SMUČARSKI TEK ZA 38. ŠRI
Teden dni za veleslalomom je bila na razgibanem 
terenu v dolini pod smučiščem na Rudnem še 
tekma v smučarskem teku. Glede na skromne 
snežne razmere proge niso bile kvalitetno 
pripravljene, 
zaradi česar je 
bil tek dokaj 
naporen, vendar 
se je vse dobro 
izteklo.
Udeležba je 
bila dobra in 
poznalo se je, 
da so to zimo 
tekači prišli na 
svoj račun, saj je 
bilo po dolinah 
in ravninah 
potegnjenih kar 
precej tekaških 
prog. Nastopilo 
je 20 tekačev in 
sedem tekačic, 
med katerimi je naše društvo zastopalo šest tekačev 
in dve tekačici.
Naši članici sta seveda nastopili v najstarejši 
kategoriji nad 50 let, kjer je premočno zmagala 
Jožica Anžel, Tina Ušeničnik je bila zelo dobra tretja. 

Ekipno sta naši tekmovalki zasedli zelo dobro drugo 
mesto.
V posamični konkurenci so  naši člani nastopili v 
najstarejši kategoriji nad 60 let in imeli smo tako 

rekoč društveno 
prvenstvo. 
Premočno je 
zmagal Pio 
Lapanja pred 
Srečom Pirmanom 
in Nikom 
Svoljšakom, za 
njimi pa so se po 
vrsti uvrstili Mirko 
Pintar, Franc 
Rupar in ob le 
enem pretečenem 
krogu tudi Brane 
Korenčič.
V ekipni 
konkurenci 10 
ekip je bila naša 
najboljša dvojica 

Pio Lapanja in Srečo Pirman zelo dobra šesta, Mirko 
Pintar in Niko Svoljšak pa sta zasedla sedmo mesto.
Nastop naše tekaške ekipe lahko ocenimo kot zelo 
dober, saj so tekmovalci nabrali lepo število točk.

 Tina Ušeničnik je pritekla na 
tretje mesto.

Mirko Pintar je dal vse od sebe.

PRVENSTVO PZDU GORENJSKE V SMUČANJU
Gorenjsko prvenstvo v smučanju je bilo tudi letos 
na smučišču Senožeta pri Bohinju, potekalo pa je14. 
februarja 2018. Organiziralo ga je PZDU Gorenjske 
ob pomoči članov KŠRGK, tehnična izvedba pa 
je bila ponovno v rokah domačega smučarskega 
kluba.
Prvenstva se je udeležilo zelo lepo število smučarjev 
iz kar 21 društev upokojencev, ki so tekmovali v 
veleslalomu in smučarskem teku. Konkurenca je bila 
v obeh disciplinah zelo huda.
V veleslalomu je nastopilo skupaj kar 115 
tekmovalcev, od tega 89 smučarjev in 28 smučark. 
V ženski konkurenci so naše smučarke zbrale kar 50 
točk. Za skupen rezultat se točkujeta dva najboljša 
rezultata v kategoriji in pri naših smučarkah je 
število zbranih točk zadoščalo za zmago.
Naši moški alpinci so zbrali 62 točk, 8 manj kot 
Žirovci, ki jih je bilo največ.
Skupni rezultat, ki prinaša pokale, je bil za našo 
ekipo zelo ugoden. Zbrali smo namreč kar 112 točk, 

kar je zadoščalo za zmago v tej disciplini. Žirovci, ki 
so tokrat pripeljali presenetljivo močno ekipo, so 
bili s 77 osvojenimi točkami drugi.
Tako smo Ločani in Žirovci, ki smo se pripeljali z 
enim avtobusom, daleč prekosili vsa društva iz 
smučarsko bolj razvitih središč.
Smučarji so na prvenstvu nastopili samo v 
posamezni konkurenci. V ženski združeni kategoriji 
nad 70 let je Francka Tušek med sedmimi 
pogumnimi smučarkami zasedla zelo dobro četrto 
mesto. V kategoriji od 65 do 70 let so bile med 
desetimi tekmovalkami Irena Šubic tretja, Cirila 
Tavčar četrta, Tina Ušeničnik peta in Tončka Dolinar 
osma. V najmlajši kategoriji pod 65 let, v kateri  je 
nastopilo 11 smučark, je bila naša nova upokojenka 
Jana Stanonik odlična druga, zelo dobro četrto 
mesto pa je osvojila Nada Nastran.
Pri moških je v kategoriji nad 75 let nastopila prava 
množica prekaljenih pogumnih smučarjev, saj je 
nastopilo kar 16 tekmovalcev. Prvak Gorenjske je 
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ponovno postal kdo drug kot Franc Guzelj-Šnicl, 
za kar mu čestitamo. Naš dosedanji vodja sekcije 
Roman Berčič je zasedel odlično četrto mesto. V 
kategoriji od 70 do 75 let je bil med 19 tekmovalci 
naš Janko Podrekar zelo dober sedmi, Viktor 
Debeljak pa osmi.
V kategoriji od 65 do 70 let je tekmovalo rekordno 
število smučarjev, kar 31. V hudi konkurenci je prvak 
postal Boris Vodopivec, ki je od takrat tudi vodja 
sekcije alpincev v našem društvu. Za obe mesti 
mu čestitamo. Uspešen je bil tudi Tine Eržen, ki se 
je uvrstil na deveto mesto. V najmlajši kategoriji 
smučarjev pod 65 let je nastopilo 23 tekmovalcev, 

tekači, zmagal pa je naš novi (po stažu v DU) član, 
sicer pa jekleni rekreativec Janez Kalan pred našim 
drugim vztrajnim športnikom Mirkom Pintarjem. 
V kategoriji od 65 do 70 let je teklo kar 16 tekačev, 
med katerimi sta bila odlična Pio Lapanje na 
drugem in Niko Svoljšak na tretjem mestu, medtem 
ko je bil Brane Korenčič dvanajsti. Med osmimi 
najmlajšimi tekači je Leon Tušar zasedel zelo dobro 
četrto, Ljubo Osovnikar pa šesto mesto.
V skupnem seštevku točk obeh panog in tekmovanj 
obeh spolov za prehodni pokal PZDU Gorenjske 
je naše društvo zbralo 220 točk, za nami pa so bili 
Žirovci s 104 točkami in DU Tržič, člani katerega so 

naše društvo 
pa je zastopal 
le Leon Tušar, 
ki je bil zelo 
dober deseti.
V smučarskih 
tekih je bila 
udeležba 
dobra, saj 
je nastopilo 
skupaj 46 
tekmovalcev, 
od tega 14 
tekačic in 32 
tekačev.
V skupnem 
seštevku so 
naše tekačice 
zbrale 33 točk, 
Kranjčanke 40, tekačice društva Dovje - Mojstrana 
pa 35 točk. Naši člani so zbrali kar 75 točk, s čimer 
so z velikim naskokom prehiteli tekače vseh drugih 
društev. V skupnem seštevku, ki je prinašal pokale, 
je članom našega društva uspelo zbrati kar 108 
točk, kar je veliko več kot drugouvrščenemu DU 
Kranj, ki je zbralo 60 točk.
Tudi tekači so nastopili samo v posamezni 
konkurenci. Med ženskami so v najstarejši kategoriji 
nad 75 let nastopile tri tekačice, a med njimi ni 
bilo nobene članice našega društva. Naslednji 
dve kategoriji so morali združiti in tako je nastala 
kategorija od 65 do 75 let, v kateri je teklo sedem 
smučark, med katerimi si je Tina Ušeničnik pritekla 
šesto mesto. V kategoriji pod 65 let, v kateri so tekle 
štiri smučarke, je bila Jožica Anžel odlična druga, 
tesno za njo pa je bila Jana Stanonik, ki si je pritekla 
bron.
Pri moških med štirimi tekači nad 75 let nismo imeli 
predstavnika, zato pa smo imeli dva v kategoriji 
od 65 do 70 let. V tej kategoriji so nastopili štirje 

skupaj osvojili 92 
točk. Naše društvo 
je tako ponovno 
osvojilo prehodni 
pokal in ker smo 
ga osvojili že tretjič 
zapored, smo ga 
dobili v trajno last. 
Za ta velik uspeh 
iskreno čestitamo 
vsem tekmovalcem 
in vodjem sekcij. 
Kasneje sem s 
točkovanjem po 
našem pravilniku, 
pri čemer sem 
upošteval rezultate 
treh tekem v 
veleslalomu in 

dveh tekmovanj v teku, dobil rezultate neuradnega 
prvenstva našega društva.
V veleslalomu je na vsaj eni tekmi nastopilo 7 
smučark in 8 smučarjev. Med članicami je bila 
najboljša Irena Šubic, sledile pa so ji Tina Ušeničnik, 
Tončka Dolinar in Cirila Tavčar. Med člani sta si v 
tej disciplini prvo mesto z enakim številom točk 
razdelila Franc Guzelj in Boris Vodopivec, medtem 
ko je Roman Berčič zasedel tretje mesto, Tine Eržen 
pa je bil četrti.
V smučarskem teku so, na vsaj eni tekmi, nastopile 
le tri tekačice in kar devet tekačev. Med članicami 
je neuradna društvena prvakinja postala Jožica 
Anžel, za njo pa sta se uvrstili Tina Ušeničnik in 
Jana Stanonik, ki pa je tekla le na eni tekmi. Med 
moškimi si je neuradni naslov najboljšega v društvu 
pritekel Pio Lapanja, za njim sta se na drugo in tretje 
mesto z enakim številom točk uvrstila Mirko Pintar 
in Niko Svoljšak, četrti pa je bil Srečo Pirman.
Vsi prvaki bodo prejeli simbolične nagrade.

Najboljša smučarska ekipa Gorenjske v letu 2018
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NEKAJ POMEMBNEJŠIH SKLEPOV 11. SEJE KOMISIJE ZA ŠPORT IN 
REKREACIJO DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA
Besedilo Ivan Hafner, fotografija Miro Duić

Seja 22-članske komisije za šport in rekreacijo je 
potekala 12. februarja 2018. Poleg običajnih točk 
dnevnega reda, kot so pregled aktivnosti vseh 
sekcij v obdobju od zadnje seje, pregled bodočih 
tekmovanj, priprave na prireditve, ki jih organizira 
naše društvo, priprave na osmo razglasitev 
najboljših športnikov društva na tretjem športnem 
pikniku 8. septembra 2018 in delovanje športnega 
kotička v fotogaleriji, smo obravnavali še nekatere
druge aktualne zadeve, ki so opisane v nadaljevanju.
V zvezi z aktivnimi pripravami na 70. obletnico 

našega društva smo za pripravo zbornika 70 let DU 
določili dvanajst avtorjev, ki bodo pripravili 
prispevke o športnih in rekreacijskih sekcijah 
našega društva ter o najuspešnejših tekmovanjih, ki 
se jih udeležujejo naši člani športniki.

Imenovali smo nove vodje štirih športnih sekcij, saj 
so dosedanji vodje zaradi zdravstvenih in drugih 
razlogov želeli, da jih razrešimo. Emila Satlerja je 
na mestu vodje sekcije za smučarski tek zamenjal 
Franc Hafner, Romana Berčiča na mestu vodje 
alpske smučarske sekcije pa Boris Vodopivec. 
Namesto Jureta Posavca sekcijo namiznega tenisa 
sedaj vodi Nada Somrak, Vojka Mihelič pa je zaradi 
bolezni Toneta Kejžarja v celoti prevzela vodenje 
kegljanja s kroglo na vrvici (ruskega kegljanja), tako 
za moške kot za ženske. Vsem štirim dosedanjim 

vodjem se društvo zahvaljuje za njihovo 
predano, zvesto in uspešno vodenje svojih 
sekcij.
Seznanili smo se tudi s situacijo po rušenju 
severne stavbe nekdanje vojašnice, kjer 
so naši člani doslej lahko vadili streljanje, 
pikado, prstomet in kegljanje s kroglo na 
vrvici. Strelci Strelskega društva Škofja Loka, 
z njimi pa tudi strelci našega društva, imajo 
novo strelišče že zagotovljeno v nekdanji 
komandi vojašnice, druge sekcije pa so v 
zimskem času spet ostale brez ustreznih 
prostorov. Za vadbo poleti smo prostore že 

našli ali pa jih še bomo, za vadbo pozimi pa bomo 
na primerne prostore morali počakati do izgradnje 
novega centra družbenih dejavnosti v stavbi, kamor 
se bodo do poletja preselili strelci.

PIKADO
Julija Jenko

Na povabilo DU Kamnik se je naša mešana ekipa 
v postavi Cveta Škopelja, Julija Jenko, Janko 
Demšar in Franc Prezelj 6. marca 2018 udeležila 
spominskega turnirja v pikadu. Tekmovala so 

štiri vabljena društva in dve ekipi organizatorjev. 
Vsaka ekipa je tekmovala z vsako ekipo. Šlo je za 
prijateljski turnir, predvsem bolj za druženje in malo 
pogostitve. Prevoz smo udeleženci plačali sami.

Kapljice za smeh

☺ Pustil sem cigarete in alkohol, žene nisem. 
Od nečesa je treba umreti!

☺ Ko te žena nekaj vpraša, povej po pravici.  
Verjami, če te vpraša, že vse ve.

☺ Brez žene ni ne sreče ne nesreče.

☺ Znanstveno je dokazano, da je ženska zadovoljna 
že z dolžino 8,5 cm. Vseeno pa je ali je Visa ali  
Mastercard.

☺ Če bi ženske vladale svetu, ne bi bilo vojn. Samo 
kup ljubosumnih držav, ki se ne bi pogovarjale med 
seboj.
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V LOŠKEM MUZEJU ODSLEJ TUDI ODDELEK ŠPORTA NA LOŠKEM
Besedilo in fotografija Ivan Hafner

Znano je, da športna aktivnost na širšem loškem 
območju sega daleč v zgodovino, saj smo leta 
2006 praznovali 100. obletnico organizirane 
športne dejavnosti. Tedaj se je med tistimi, ki smo 
pripravljali proslavljanje te obletnice in tudi jubilejni 
zbornik, porodila ideja, da bi bilo treba spomin na 
športno dejavnost in dosežke ohraniti ter bogastvo 
klubske in društvene dejavnost na Loškem pokazati 
v zbirki. Strinjali smo se, da bi bilo najprimernejše 
to športno zbirko razstaviti v Loškem muzeju, ki že 
dolgo uspešno deluje.
Tako sta leta 2010 Zavod za šport in Športna 
zveza Škofja Loka imenovala odbor za muzej 
športa. Odbor smo sestavljali ugledni poznavalci 
športa in nekdanji športniki, za predsednika pa 
smo izbrali prof. Marjana Luževiča, upokojenega 
ravnatelja Gimnazije Škofja Loka, sicer pa aktivnega 
rekreativnega športnika.
Program dela odbora je pripravil prof. Ivan Križnar. 
Odbor je z delom pričel februarja 2010 in od takrat 
smo aktivno zbirali eksponate in dokumente o 
zgodovini športa ter zgodovini društev in klubov 
kot tudi podatke o vrhunskih športnikih. Zbrano 
gradivo smo obravnavali na več kot 60 sejah, 
na katerih smo preverjali zbrane eksponate in 
dokumente ter si zadajali nove naloge. Zbrali smo 
predmete in različne dokumente od več kot 140 
sogovornikov in darovalcev. Skoraj pet let je trajalo, 
da so v Loškem muzeju za našo zbirko našli vsaj 
nekaj prostora. Po imenovanju nove direktorice 
Saše Nabergoj se je ta težava začela hitro reševati, 
saj so v muzeju izpraznili in obnovili tri sobice 
površine 50 m2, v katere je kustosinja Biljana Ristić 
s težavo, a izjemno smotrno in pregledno umestila 
zbrane dokumente in predmete. Ker smo želeli na 
majhen prostor umestiti čim več eksponatov, je v 
zbirki kar nekaj sodobnih elektronskih pristopov. 
Biljana je bila vsa leta delovanja odbora aktivna vez 
med odborom in Loškim muzejem in zahvaljujemo 
se ji za uspešno dokončanje te faze delovanja 

muzeja športa.
Veliko gradiva, zlasti eksponatov, je še ostalo v 
depojih, odbor pa ima v prihodnje v načrtu še veliko 
dela. Sedanja postavitev je tako lep začetek, vendar 
pa bi jo bilo treba v prihodnosti še razširiti. Upamo, 
da bo v sklopu obnove in širitve muzejskih zbirk 

Člani odbora Ivan Križnar, pobudnik za muzej športa, 
Biljana Ristič, avtorica postavitve in 

Majda Hude, članica odbora, si ogledujejo eksponate.

v bližnji prihodnosti možnost za povečanje svojih 
zbirk imel tudi muzej športa. Želimo si namreč, 
da bi v pozabo šlo čim manj bogatega športnega 
življenja na Loškem in da bi se ohranilo kar največ 
predmetov, ki so vredni, da si jih zapomnimo. Pri 
tem ne smemo pozabiti športnega življenja in 
uspehov upokojencev v športnih sekcijah našega 
društva.
Otvoritev zbirke športa v Loškem muzeju je bila 
konec decembra 2017. Zanimive prireditve se je 
udeležilo veliko obiskovalcev, predvsem znanih 
športnikov, športnih delavcev, funkcionarjev in 
ljubiteljev športa tako iz Škofje Loke kot tudi od 
drugod.
Vsem, ki jih to področje življenja zanima, 
priporočamo, da si zbirko ogledajo. Ob predhodni 
najavi jim jo bodo delavci muzeja ali člani odbora z 
veseljem pokazali.

Kapljice za smeh
☺ Ženske ne bodo enakopravne moškim, dokler 
ne bodo sposobne hoditi po ulici plešaste in s 
pivskim vampom ter vseeno misliti, da so seksi. 

☺ Prijatelji so zato, če imaš slab dan, greš in ga 
pokvariš še njim.

☺ Ne prepiraj se z idiotom. Potegnil te bo na 
svoj nivo in te premagal z izkušnjami.

☺ Če se ti zdi, da nikomur ni mar, da obstajaš, 
poskusi zamujati s plačili.
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KEGLJAŠKI MOZAIK
ZIMA 2017/2018
Besedilo in fotografiji Ivan Hafner

Tudi letošnja zima je bila za naše kegljače in 
kegljačice zelo pestra. V tem članku bomo na kratko 
preleteli najpomembnejše dogodke. 
Naši kegljači in kegljačice so z rednimi treningi 
začeli v začetku septembra. Trenutno treningi 
potekajo že v petih terminih, osrednji pa je sreda 
popoldne. Kegljanju svoj čas posveča okrog 30 
članov in članic.
Krompirjev turnir, ki je ime dobil po končani sezoni 
pobiranja krompirja in že postal tradicionalen, je to 
zimo potekal  5. novembra 2017. Med kegljačicami 
je zmagala Smiljana Oblak in se tako preskrbela z 
ozimnico.

Moški del obeh ekip: Naši stojijo z leve Stane
 Gaber, Roman Selan in Stane Ferle, desno čepi

 Janko Fojkar.

Druženje ob osvojenem prehodnem pokalu

Pokal Loka 2017 v kegljanju je potekal decembra in 
bil tudi letos dobro obiskan. Žal naši kegljači niso 
dosegli vidnejših uspehov.
Tradicionalni dvoboj med našim društvom in OOZ 
je bil 6. decembra 2017. Po porazu leta 2016 so bili 
naši kegljači tokrat prepričljivo boljši, saj so zmagali 
s kar 8 : 2 in tako ponovno osvojili prehodni pokal.
Tradicionalni dvoboj našega društva z upokojenci z 
Jesenic so 30. januarja priredili Jeseničani na svojem 
kegljišču. Za razliko od večine dosedanjih dvobojev 
so bili gostitelji tokrat prepričljivo boljši, saj so 
zmagali z 8 : 2. Pri tem moram omeniti, da so nas ob 
prihodu presenetili z novico o omejitvi igralnega 
časa na polovico, zaradi česar je bilo dvoboja (pre)
hitro konec.
Medobčinska 9-članska liga je potekala decembra, 
januarja in februarja. Za naše društvo so nastopile 
dve moški in edina ženska ekipa na tekmovanju. 
V močni konkurenci ekip z ligaškimi kegljači in 

ob velikih zdravstvenih težavah nekaterih naših 
kegljačev smo bili manj uspešni, saj smo zasedli 6., 
8. in 9. mesto.
S tekmovanji za medobčinsko posamično prvenstvo 
so kegljači in kegljačice pričeli februarja, finalne 
tekme pa so bile marca 2018. V ženski konkurenci 
je finale potekalo 9. marca, na njem pa so, zaradi 
skromne udeležbe v razigravanju, metale le 
najboljše štiri kegljačice. Medobčinska prvakinja 
je ponovno postala Smiljana Oblak, ki je s 1014 
podrtimi keglji edina presegla mejo 1000 kegljev. 
Naša rutinirana kegljačica Marija Tolar je bila odlična 
druga, kolegici iz DU Selška dolina pa sta zasedli 
3. in 4. mesto. Pri moških se je v finalu 1. marca 
pomerilo 16 najboljših kegljačev. Prvenstvo moških 
je bilo najkvalitetnejše doslej, saj so nastopili vsi 
loški kegljači, ki nastopajo v slovenskih ligah. Za 
vstop v finale je bilo običajno dovolj podreti okrog 
500 kegljev. Tokrat je zadnji, ki se je uvrstil v finale, 
moral podreti 528 kegljev, najboljša finalista pa 
sta podrla preko 600 kegljev. Izmed ljubiteljskih 
kegljačev sta do finala prišla le člana našega 
društva.
Medobčinski zmagovalec je postal Miha Jenko s 
1228 podrtimi keglji. Naš najboljši kegljač je bil 
Peter Mravlja, ki je s 1121 podrtimi keglji, kar je bil 
četrti rezultat finala, s 13. mesta prišel na 9. mesto 
in bil tako najboljši med neregistriranimi kegljači. 
Naš drugi finalist Janko Fojkar je dosegel zelo dober 
rezultat s 1091 podrtimi keglji.
Medobčinska prvenstva se bodo končala s tekmami 
dvojic.
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PROGRAM IZLETOV, LETOVANJ IN PRIREDITEV V LETU 2018 (IV. – XII.)

GREMO NA POT

25. april                Lendava (turistični izlet)
21. do 24. maj    Berlin (turistični izlet z 
           avtobusom)
7. junij     Srečanje upokojencev Gorenjske
30. 6. do 7. julij  Biograd na Moru
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
12. september     Avstrijska in slovenska Koroška
september     Trgatev
20. do 29. sept.   Terme Fojnica (zdravstvene 
   terapije, kopanje, izleti)
6. do 7. oktober  Nepozabna Slavonija (turistični 
                           izlet)
9. november     Martinovanje

 
► Obiske gledaliških predstav bomo objavljali sproti.
      Vse objave si lahko preberete 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 bomo upoštevali z dnem plačila.
► Izletov in prireditev se udeležujete na lastno odgovornost. 
► Pridržujemo si pravico do sprememb, odpovedi ali dopolnitev terminov posameznih izletov in akcij.
► Poleg programa 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.
 29. junij do 6. julij   Hotel Delfin Izola (letovanje)
 1. do 4. oktober  Srbija (turistični izlet)
 december   Hotel Delfin Izola (letovanje, brezplačni prevoz)
Vse dodatne informacije o programih lahko dobite pri Cveti Škopelja na telefonski številki 040 226 667 ali 
na e-naslovu cveta.skopelja@gmail.com .

Dragi upokojenci!
Pridružite se nam na izletu ali udeležite se katere od prireditev, saj boste samo tako za kratek čas 
pozabili na tegobe in si polepšali dan.

IZLETI PONEDELJKOVE SKUPINE POHODNIKOV ZA LETO 2018
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
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PLAN POHODOV ČETRTKOVIH PLANINCEV

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. Soriška planina

LEPOTE S PLANINSKIH POTI NA RAZSTAVI FOTOGRAFIJ
Besedilo in fotografija Mira Kofler

ČETRTKOVI PLANINCI

Ob ponedeljkovih ali četrtkovih jutrih je pred nekdanjo vojašnico 
vedno nenavadno živahno, saj takrat planinci odhajamo na 
pohode.
Veliko nas je. Druži nas veselje do gora, do poti k vrhovom in do 
razgledov, ki se od tam ponujajo.
Osvojeni vrhovi so z leti res postali nižji, a razgledi z njih nas ne 
osrečujejo nič manj.
Naš namen ni le priti na cilj, temveč tudi uživati na poti, po kateri 
hodimo. Na njej vidimo toliko lepot, da si ob koncu prehojenega 
dneva skoraj vedno rečemo, da smo doživeli  dan za bogove.

In vidimo resnično veliko.
Veselimo se prvih cvetov pomladi med 
še premrlimi suhimi travami, pisanih 
travnikov poletja, luže, ki je postala 
napajališče, ali jezerca, v katerem se na 
prvi polet pripravljajo kačji pastirji.
Uživamo v kamnitih umetninah narave, 
senci zelenih krošenj spomladi ter zlatih 
macesnov jeseni in doseženih vrhovih.
Lepote ujamemo v svoje misli in v 
fotografski aparat. Tiste, ki smo jih uspeli 
fotografirati, smo želeli deliti s tistimi, ki 
se nam na naših poteh ne pridružijo.
Tako smo decembra 2017 v Galeriji 
Hodnik pripravili razstavo fotografij. Za 
naslov smo si izposodili Župančičev verz 
iz Dume: »Hodil po zemlji sem naši
in pil nje prelesti«, ki odlično opiše 
doživetja z naših poti.
Na razstavi smo predstavili drobec lepot, 
ki nas osrečujejo in bogatijo, morda celo 
bolj kot osvojeni vrhovi. 
Doumeli smo, kar je zapisal slovenski 
alpinist Nejc Zaplotnik:
»Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo 
dosegel; kdor pa najde pot, bo cilj vedno 
nosil v sebi«.Na Španovem vrhu
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VESELI POHODNIKI

ZIMSKI DVOBOJ
Besedilo in fotografiji Dragica Gartner

Povedati vam moram o zimskem dvoboju, ki sem 
ga doživljala to zimo. Ne boste verjeli, ampak letos 
sem zbolela za LENORITISOM. Skoraj vsak dan se 
je v meni bil dvoboj med glasom, ki mi je govoril, 
naj se razmigam, in neko drugo osebo, ki mi je 
prigovarjala: »Saj bom jutri, danes ne morem. 
Nimam ne časa, ne energije in ne volje«. To se 
ponavljalo skoraj iz dneva v dan. »Pojdi no, že 
zdavnaj si obljubila, da se boš poboljšala in šla na 
sprehod ali na telovadbo.« »Daj mi mir. Bom že, saj 
imam še čas. Bom šla jutri«. Žal je na koncu zmagala 
druga oseba, tista bolj lene sorte. Lenoritis je 
kronična bolezen in to zelo huda. Starejši kot smo, 
težje je ozdravljiva, naše telo  pa potrebuje vedno 
več raznovrstnega razgibavanja za vzdrževanje 
osnovne kondicije. Tu se pokaže, kako dragocen je 
tvoj prijatelj ali partner, ki te vzpodbuja in izbeza iz 
brloga. Zato pa so prijatelji.
Povedati želim, da se mora človek potruditi za 

Da bomo vzgled mladini (Krvavec).

Na koncu se še poveselimo.

vsako delo, tudi za rekreacijo. 
Nič ne pride samo od sebe in 
vsak se lahko hitro poleni, začeti 
znova pa je vedno težko. Če ob 
sebi nimaš sorodne duše, za to 
potrebuješ veliko več energije in 
volje.
Spomladi bomo temu naredili 
konec in polni nove energije 
zakorakali v novo pohodniško 
sezono. Dva pohoda smo, kljub 
nagajanju vremena, že spravili 
pod streho. Tudi letos imamo 
v programu precej lepih in 
nezahtevnih tur, na katerih bomo 
spoznavali nove koščke naše 
lepe domovine, zato ste lepo 
vabljeni, da se nam na naših 
potepanjih pridružite. Vsak od 
nas se mora potruditi, da se 

odpravi od doma, saj smo potem vedno zadovoljni 
in ponosni na svoj uspeh. Najdimo si prijatelje, ki 
nas bodo spodbujali, sploh tisti, katere nas že pesti 
kakšna kronična bolezen, saj nam ti ljudje, tako 

kot mi njim, dajejo moč in 
energijo. Naša dolžnost je, 
da skrbimo za svoje zdravje, 
saj je rekreacija predpisana 
kot terapija. Hoja je še 
posebej zaželena pri skoraj 
vseh kroničnih težavah, 
saj z gibanjem lahko 
upočasnimo napredovanje 
naših težav.
Vem, da ima mnogo ljudi 
podobne težave in želim 
si, da bi se jih znebili ter 
veselo zakorakali v nove, 
živahnejše čase. Splača 
se potruditi, zato se 
nam pridružite na naših 
osvajalskih pohodih. 
Obljubljam vam, da se 
bomo imeli lepo.

Kapljice za smeh
☺ Pepelka je pravi dokaz, da ti čevlji lahko spremenijo 
življenje.

☺ S hujšanjem vedno začnem na isti dan. Jutri!

☺ Vseeno je, če je kozarec na pol poln ali napoln prazen. 
Važno, da je prostor za vodko.

☺ Bog je ustvaril nebesa in zemljo. Ostalo 
je »Made in China«.

☺ Ne sodi knjige po filmu.

☺ Pospravljeno stanovanje je znak, da se 
je pokvaril računalnik.



Mi o sebi - april 201838

 PROGRAM STAREJŠI ZA STAREJŠE

PRIDRUŽITE SE PROGRAMU STAREJŠI ZA STAREJŠE
Vabilo k prostovoljstvu
Nežka Fojkar

Vsi si starost želimo preživeti doma, v krogu svojih 
najdražjih ali pa vsaj med domačimi stenami. 
Starejši kot smo, vse bolj postajamo odvisni od tuje 
pomoči in tako se zgodi, da posamezniki v naši 
neposredni bližini živijo človeka povsem nevredno 
življenje. Takšnih primerov v naši neposredni okolici 
sicer ni veliko, a kljub temu je pomembno, da tiste, 
ki obstajajo, poiščemo in zanje uredimo ustrezno 
pomoč. 
Tudi vi, ki v tem trenutku berete ta članek, lahko 
prispevate k temu in sicer tako, da se vključite v 
prostovoljno delo v ožjem območju vašega stalnega 
prebivališča.
DU Škofja Loka že od leta 2008 izvaja program 
Starejši za starejše, ki temelji na prostovoljnem 
delu. Posebnost programa je, da deluje v obratni 
smeri kot uradne institucije, pristojne za področje 
starejših. 
Prostovoljci programa svoje delo opravljajo na 
domovih vrstnikov v svojem bivalnem okolju. Ker 
se med seboj že vsaj na videz poznajo, se zaupanje 
vzpostavi hitreje in stik med prostovoljcem in 
posameznikom je zato pristnejši. Ob prvem 
obisku prostovoljci zabeležijo osnovne podatke o 
posamezniku, ob naslednjih obiskih pa spremljajo 

njegovo stanje, se z njim družijo in tako še utrjujejo 
medsebojno zaupanje. Kadar nam posamezniki 
zaupajo svojo stisko, je tudi urejanje ustrezne 
pomoči hitrejše in lažje.
V občini Škofja Loka v 62 naseljih živi okoli 3000 
oseb, starejših od 69 let. Cilj programa je ugotoviti, 
kako te osebe živijo in kakšne so njihove potrebe, 
ter poiskati osamljene, onemogle ali osiromašene 
vrstnike in jim v primeru stiske zagotoviti ustrezno 
pomoč. To zahteva zelo veliko prostovoljcev in 
ogromno prostovoljskega dela. Ker nas ni dovolj, 
vas vabimo, DA SE NAM PRIDRUŽITE. Vabilo še 
posebej velja, če želite ostati aktivni, se počutiti 
koristnega, prispevati k boljšemu počutju starejših 
v vaši okolici, pridobiti nove izkušnje in poznanstva 
ter si tako popestriti svoj prosti čas.
Lokacija delovanja: vaše bivalno naselje ali bližnja 
okolica, blok ali ulica. 
Čas izvajanja: kadarkoli, ko imate nekaj prostega 
časa.
Sestanki: občasno na sedežu DU zaradi izmenjave 
podatkov, mnenj in posvetov.
Kontakta: telefon: 041 717 210  
       e-pošta: nezkafojkar@gmail.com

Prostovoljke programa 
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VOTLI STRAHOVI
Meri Bozovičar

Od strahu lahko človeku postane slabo. Tudi kadar 
je človek izgubil zavest, smo včasih rekli, da mu 
je od strahu slabo postalo. Meni se je to zgodilo 
kar trikrat. Prvič mi je postalo slabo na stolu pri 
zobozdravniku dr. Gerjolu. Zobozdravnikov sem se 
vedno zelo bala. Prvi zob, podočnik, mi je izpulil dr. 
Hubad, ko sem bila stara sedem let. Ko sem še kot 
otrok pozneje obiskala dr. Homana, ki bi mi prav 
tako moral izpuliti zob, sem mu v strahu pobegnila 
s stola in odšla domov. Naslednjič je z menoj k 
zobozdravniku šel moj oče in pobegniti nisem več 
mogla. Tako mi je od strahu prvič postalo slabo pri 
dr. Gerjolu, vendar ne toliko, da bi izgubila zavest.
Naslednjič se mi je to zgodilo, ko mi je po drugem 
porodu pričela otekati spodnja ustnica. Nadlogi 
nisem posvečala posebne skrbi, dokler me ni Pavle 
Hafner vprašal, ali me oteklina na ustnicah ne skrbi, 
in še dodal, da je njegova prijateljica iz Nemčije 
zaradi tega umrla.
Po tem dogodku sem se spomnila, kako mi je stara 
mama pripovedovala, da je njen brat spal na senu, 
ko je k njemu prišel pes ter ga prebudil. Brat se je 
psa tako ustrašil, da se mu je na vratu naredila bula, 
od katere naj bi kasneje umrl.
Tako so besede in misli v meni prebudile strah in ker 
sem želela zadevi priti do dna oziroma si postaviti 
diagnozo, sem pričela brskati po zdravstvenih 
priročnikih. Precej dolgo sem iskala in bilo je 
že proti polnoči, ko sem le našla nekaj, kar se je 
skladalo z mojo oteklino. Zaradi vedno večjega 
strahu, ki so ga sprožile besede Hafnerjevega 
Pavleta in pripoved moje stare mame, sem si 
od opisa bolezni, ki naj bi jo imela, zapomnila le 
najhujše in sicer, da se stanje lahko poslabša in da 
človeku pozneje lahko začnejo odpovedovati noge. 
Še najbolj se mi je vtisnilo v spomin in mi strah 
nagnalo v vsak del mojega telesa dejstvo, da naj bi 
bolezen trajala največ dve leti in se potem končala 
tragično, saj naj bi bila umrljivost kar devetdeset 
odstotna.
Postavila sem si torej diagnozo, zaradi katere sem 
prejokala celo noč do jutra, misli pa so se mi vrtele 
le okoli vprašanja, kaj moram v življenju še nujnega 
postoriti, ker bom kmalu umrla. S svojimi težavami 
sem preplašena odšla na dom dr. Oblaka, ki me je 
vprašal, ali je že kdo v družini imel kaj podobnega 
in mi naročil, naj pridem na podrobnejši pregled 
v ordinacijo. Od tam me je poslal na slikanje v 
Kranj, po povratku pa še na nujno slikanje v Loko. 
Mojo oteklo ustnico je videla tudi dr. Bračkova, ki 

je menila, da moram v bolnišnico, saj se je bala, da 
bi se oteklina lahko razširila v ustno votlino in me 
zadušila.
V bolnišnici so me sprejeli na ortopedskem oddelku, 
kjer sem kar naenkrat postala središče konzilija. 
Sedela sem na stolu, okoli mene pa je stalo kup 
zdravnikov, ki so me opazovali, in počutila sem 
se kot krava na semnju, le prestrašena sem bila 
verjetno precej bolj. Nato je eden od zdravnikov 
svoje kolege vprašal, kdo me je poslal v bolnišnico, 
in neka zdravnica je odgovorila, da me je poslal 
dr. Oblak. Na konziliju se kaj drugega ni zgodilo, 
prišla pa je noč in nato jutro, ko je v sobo na 
ogled prikorakala cela skupina študentov. Ko jih je 
zdravnik vprašal, kaj vidijo na meni, je bilo vse tiho. 
Takrat so mi do skrajnosti napeti živci rahlo popustili 
in skoraj sem zakričala nanje: »Mar ne vidite moje 
otekle ustnice?!« Tudi to je minilo, vendar se še 
vedno ni nič premaknilo. Potem me je prišel obiskat 
naš hišni prijatelj, primarij dr. Guzelj. Med obiskom 
se je tiho pogovarjal z mojo zdravnico in uspelo mi 
je ujeti besedico maligno, kar na moje živce seveda 
ni vplivalo blagodejno. Končno so pričeli ukrepati. 
Naročili so mi, da naj grem na stomatološko kliniko, 
in me vprašali, ali bi lahko tja šla sama. »Seveda 
bom šla, samo ne vem, kako bom prišla nazaj,« 
sem odgovorila. Pri tem je ostalo in odšla sem na 
stomatološko kliniko.
 Ko me je tam sprejela zdravnica, sem takoj planila 
v jok. »Gospa, nič ne bo bolelo, ne bojte se,« me je 
mirila, a jaz se nisem bala bolečin, ampak tistega, 
kar naj bi mi povedali. Dejali so, da bodo vzeli nekaj 
tkiva in ga poslali na preiskavo v Zagreb. Ko sem 
se ulegla na mizo, je zdravnica dejala, naj malo 
počakam, da me pogledajo še njeni prijatelji. Ko 
se je zgodilo tudi to in se je ves postopek končal 
ter sem končno lahko vstala z mize, mi je od strahu 
pred tem, kaj bom na koncu zvedela, postalo slabo. 
Od groze sem se zgrudila in tako sama res nisem 
mogla nazaj na oddelek, ampak so me tja odpeljali 
na vozičku.
Končno so me iz bolnišnice odpustili in sicer z 
diagnozo sindroma Rosenthal. Takrat se je zame 
začela resnična kalvarija. Prepričana sem bila, da je 
prava diagnoza tista, ki sem si jo s pomočjo knjig 
postavila sama, zdravniki pa mi s svojim sindromom 
le prikrivajo resnico. Če sem kateremukoli zdravniku 
omenila sindrom Rosenthal, je vsak odgovoril, da 
so ga to vprašali na izpitu na fakulteti, vendar se ne 
spomni, kaj naj bi to že bilo, in zato  sem bila vedno 
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Nadaljevanje s prejšnje strani
bolj prepričana, da mi lažejo.
Z živci sem bila popolnoma na koncu. Prišlo je 
tako daleč, da nisem smela pogledati osmrtnic v 
časopisu, kajti moje ime je bilo tam že zapisano. Če 
sem zaslišala zvoniti zvonove, sem si zatiskala ušesa, 
kajti zvonilo je k mrliču, meni. Niti malo nisem 
dvomila v pravilnost lastne diagnoze in obenem 
sem bila prepričana, da mi zdravniki lažejo. Nekega 
dne sem hodila iz službe in na poti mimo zveze 
borcev začutila v nogah mrliški hlad, natanko tako, 
kot je bilo opisano v knjigah, ki so mi tako prijazno 
»poklonile« diagnozo. Ko sem prišla domov, sem 
se sesedla na stol in nisem več mogla vstati. Moja 
diagnoza je bila očitno pravilna in delovala je s 
polno močjo.
Ni šlo drugače, kot da me je mož odpeljal v 
zdravstveni dom. Po pregledu so mi dali močna 
zdravila za živce, katerih nisem hotela jemati, saj 
sem menila, da sem vendar povsem normalna. Moje 
stanje se nikakor ni popravljalo. Če mi je kdo rekel, 
da mi ustnica ne oteka več, mi je nemudoma pričela 
otekati in končno sem morala dr. Bračkovo prositi 
za napotnico za psihiatra. Pri njem sem se zopet 
zjokala in mu razložila svoje težave, a kot zakleto 
je tudi on rekel, da so ga o tem sindromu vprašali 
na izpitu in da ne ve več, za kaj naj bi šlo. Ko sem 
bila pri njem že drugič,  mi je naročil, naj grem k dr. 
Oblaku in ga prosim za nekaj literature o sindromu 
Rosenthal, da bom vedela, kaj to sploh je.
Res sem odšla k dr. Oblaku in mu povedala o mojem 
obisku pri psihiatru. Začudil se je, zakaj naj bi sploh 
šla k psihiatru. Živčno sem mu odgovorila, da sem 
ga obiskala, ker sem bila tako živčna, in ga prosila, 
naj mi da nekaj literature o sindromu Rosenthal.
»Usedite se v kuhinjo,« mi je rekel in mi prinesel 
knjigo. S strahom sem pričela brati in ko sem 

končno prebrala, da gre za vnetje obraznega živca, 
ki mi ne more storiti prav nič hujšega kot potegniti 
ustnico postrani, sem resnično zagledala sonce.
Še dve leti je minilo, naporno je bilo zlasti spomladi 
in jeseni, da sem se popolnoma znebila strahu in 
misli obrnila v pozitivno smer. Tudi ustnica mi ni več 
otekla, niti takrat, kadar me je kdo spraševal o tem.
Od takrat naprej mi je jasno, da si človek lahko 
sam prikliče bolezen, in vem, kako to poteka. 
Soproga sem zato prosila, naj skrije vse zdravstvene 
priročnike, da mi ne pridejo več pred oči.
Tretjič me je bilo resnično strah, ko so mi odstranili 
sivo mreno. Med posegom sem od strahu začutila 
prihajajočo slabost, zgubila pa sem tudi zavest. 
Po končanem posegu so me morali buditi, da 
sem prišla k sebi. Povedali so mi, da sem doživela 
kolaps in da me zunaj že čaka rešilni avto. Rekla 
sem jim, da se mi je to zgodilo le od strahu, a to ni 
pomagalo in odpeljali so me v Klinični center. Tam 
sem zdravniku razložila svoj primer in potem sem 
morala hoditi naravnost  po sobi, najprej z odprtimi, 
potem še z zaprtimi očmi. Ko sem ta izpit naredila, 
mi je zdravnik rekel, da sem zdrava in da grem lahko 
domov.
Takšne so moje dogodivščine s strahovi in 
boleznimi, ki jih ni, ampak si jih človek ustvari sam. 
Tako bolezni kot vsi tisti strahovi, »ki so znotraj votli, 
okoli jih pa nič ni«, z božjo pomočjo sedaj niso del 
mojega življenja. Negativnim mislim se izogibam, 
živim srečno in uživam v družbi prijateljev. Učim 
se angleščino, kot prostovoljka delam v Loškem 
muzeju, vstajam ob petih, telovadim, hodim okrog 
po svetu, občudujem čudovite sončne vzhode in 
se zahvaljujem stvarniku in moji pokojni mami, ki 
je vedno z menoj. Trudim se užiti vso srečo tega 
življenja, kar mi je v božji milosti tudi v dobršni meri 
omogočeno.

Še misel Iz dnevnika novodobnega milijonarja avtorja Borisa Veneta:
Povej mi, s kom se družiš, in povem ti, kdo si.
Vas zanima, kako lahko v desetih sekundah izveste vse o človeku, ki ga vidite prvič, iz njegovih ust in 
na način, da še njemu ne bo jasno, da vam je povedal?
Vprašajte ga, kaj najbolj pogreša pri ljudeh in kakšne težave ima z njimi. Neverjetno, ampak opisal 
bo sebe! Ne da bi se zavedal, odkrije svoje šibke točke oziroma tisto, kar sam vidi na sebi kot slabo. Ker 
tisto, kar ga moti pri drugih, velikokrat moti tudi ostale ljudi pri njem.

In še ta misel:
Najboljši čas za začetek je ta trenutek, ne pa prvega v mesecu ali kaj podobnega! Najtežje je začeti, ko 
pa čez nekaj časa ugotovimo, koliko se je zaradi tega spremenilo naše življenje, smo si hvaležni za vsak 
dan, ki smo ga pridobili.

Misli
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KORISTNE INFORMACIJE

ČLANARINA ZA LETO 2018
Društvena letna članarina     12 €
Vpisnina z izkaznico (za nove člane)      2 €
Neobvezen prispevek v sklad vzajemne samopomoči 12 € 
(Včlanijo se lahko člani do 70. leta starosti.)

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 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 skladu z 8. členom Pravilnika vzajemne samopomoči ugasne.

POMEMBNO OBVESTILO
Letna članarina Vzajemno posmrtninskega sklada ZDUS za leto 2018
Zbor članov ZDUS je 15. decembra 2017 izglasoval predlog, da letna članarina Vzajemno posmrtninskega 
sklada za leto 2018 znaša 12 € na člana. Z letom 2018 stopi v veljavo lestvica vrednosti izplačil posmrtnine 
glede na dobo vplačevanja, prikazana v spodnji tabeli.

Doba vplačevanja članarine  Vrednost izplačila posmrtnine
Do 9 let     190 €
Od 10 do 19 let    195 €
0d 20 do 29 let    200 €
nad 29 let     205 €

Opozorilo članom!
Društvena članarina in članarina vzajemne samopomoči veljata od 1. januarja do 31. decembra za tekoče 
leto. 
Ker moramo članarino vzajemne samopomoči Zvezi društev upokojencev Slovenije v Ljubljani po 
poimenskem seznamu odvesti do 31. maja za tekoče leto, vas prosimo, da jo poravnate pravočasno, ker 
drugače svojci v primeru vaše smrti ne bodo dobili izplačane posmrtnine.

POSMRTNINA IN POGREBNINA (Zakon o zdravstvenem varstvu)
Posmrtnina v znesku 288,81 € in pogrebnina v višini 577,62 € sta enkratni denarni pomoči, ki jih pri Centru 
za socialno delo lahko 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 ime katerega se glasijo računi, cenzus za pridobitev teh pravic pa je dohodek do 606 € za 
samsko osebo oziroma 909 € za družino. Vlagateljevo premoženje se ne šteje 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.



Mi o sebi - april 201842

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, ki so prostovoljke 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.

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.

NAJEMNA STANOVANJA
Nepremičninski sklad PIZ ima v Škofji Loki v Frankovem naselju 61 namenskih najemnih neprofitnih 
stanovanj. Stanovanja so namenjena upokojencem in drugim osebam, starejšim od 65 let, s stalnim 
bivališčem v naši občini 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 celo 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.

KORISTNE INFORMACIJE

PESEM
Pesem našega člana Matevža Trilarja, zapisana po spominu

OKOLI NAŠE HIŠE

Okol’ naše hiše raste
polno hrastov in smrek,
vse te hraste bom poseku,
z njim’ d’narce bom koval.

Zrav’n pa raste še ena smreka,
ta pa še ne bom poseku,
ko bo mela petnajst, šestnajst col,
jo bom vrgu naokol’.

Gospod sodnik so me vprašal’,
kam pa boste d’narce dal’,
mal’ zajedu, mal’ zapil,
nič ne bo hudič dobil.

Če pa bom poprej umru,
preden bom vse požru,
bom naredu prav pošten,
vse zapustu bom svoj žen’.

Da bo imela za kos kruha,
da ne bo hodila preveč suha,
gor pa dol, pa sem pa ke,
da bo imela za kofe.
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PRIZNANJE RUDIJU ZADNIKU ZA 
PRISPEVEK K VEČJI PROMETNI 

VARNOSTI STAREJŠIH

Javna agencija RS za varnost prometa je junija 
2017 članu DU Škofja Loka Rudiju Zadniku podelila 
bronasti znak za prispevek k večji varnosti starejših 

v prometu. Kot upokojenec je aktiven v Svetu za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine 

Škofja Loka, sodeluje v preventivnih akcijah, 
organizira predavanja in v glasilu Mi o sebi piše, kaj 

lahko pešci storijo za izboljšanje svoje varnosti v 
prometu.

LITERARNI NATEČAJ OB NAŠEM JUBILEJU

Dragi člani, ljubitelji pisane besede!

Na sestanku organizacijskega odbora za pripravo praznovanja 70. letnice našega DU smo 
sklenili, da boste zbornik lahko sooblikovali tudi upokojeni avtorji. V rubriki VAŠE VRSTICE 
bomo namreč objavili še neobjavljena literarna dela naših članov na temo upokojenskega 
vsakdana, zato vabimo vse člane, ki radi pišete, da nam pošljete vaše pesmi, spomine na 
potovanja ali zanimive zgodbe.

POGOJI SODELOVANJA
Obseg dela naj bo največ 3400 znakov s presledki. 
Izdelke bomo sprejemali do vključno 30. junija 2018.
Svoja dela nam pošljite po pošti na naslov Društvo upokojencev Škofja Loka, Partizanska 
cesta 1, 4220 Škofja Loka, ali preko elektronske pošte na drustvoupokojencev@siol.net s 
pripisom LITERARNI NATEČAJ ZA ZBORNIK, z veseljem pa jih bomo sprejeli tudi v pisarni 
društva med uradnimi urami. 
Prispevkom ne pozabite pripisati svojih podatkov. 
Prispele prispevke bo pregledala strokovna komisija in tri najboljša dela nagradila. 
Za vse dodatne informacije se obrnite na  Rudija Zadnika, tel. 041 327 902.
Dela bodo pred objavo lektorirana. Objav ne honoriramo. S prijavo soglašate, da v publikaciji 
objavimo vaše literarne izdelke in podatke o avtorju.



             POZDRAV POMLADI 
Že tradicionalna, letos trinajsta pomladna prireditev Društva U3 je potekala 20. marca 2018 v Kristalni dvorani 
škofjeloškega Sokolskega doma, ki so jo obiskovalci napolnili do zadnjega kotička. Prostovoljke in prostovoljci 
so pod skrbno roko Ele Dolinar pripravili program, razstavo izdelkov krožkov klekljanja in gline ter pogostitev ob 
koncu kulturnega programa. Program je povezovala Nadja Strajnar Zadnik.

Za uvod je MePZ Vrelec pod vodstvom Nade 
Krajnčan zapel dve pesmi.

Članice kulturnega društva Glasba – Drama Ela 
Dolinar, Mimi Vilfan in Špela Rajgelj so zaigrale 
sklepni prizor iz igre Čaj za dva Toneta Partljiča.

Pevska skupina Mavrica je pod vodstvom 
in ob glasbeni spremljavi prof. Viktorja 

Najmlajši nastopajoči so bili otroci iz enote Čebelica Vrtca Škofja 
Loka, pozdravila pa nas je tudi direktorica vrtca Janja Bogataj. 
Skupina Snežinke pod vodstvom Nevenke Savić in Katre 
Štromajer je izvedla točko z naslovom Peračice.

Skupina Čenča je ob pomoči Alenke Lenne Bertoncelj in 
Laure Pretnar ter kitarista Jana Bertonclja  izvedla ljudsko 
izštevanko Srček dela tika taka.

Program so zaključile udeleženke krožka country plesa pri Društvu 
U3 z mentorico Mileno Razinger.

Zadnika zapela 
dve pesmi.

Mladi harmonikar 
Nik Stržinar nas 
je očaral s svojo 
izvedbo dveh 
skladb.
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