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Spoštovane članice in člani,

nezadržno se bliža pomlad, ko bomo na proslavi 
naše 70. obletnice morali izbrati novo vodstvo 
društva in člane njegovih organov. Takrat se namreč 
izteče moj tretji mandat, s čimer zaključujem 
12-letno vodenje našega uspešnega in vsestransko 
prepoznavnega društva. Zaradi biološke ure in 
drugih obveznosti bo prišlo do sprememb v naših 
vrstah na mnogih področjih delovanja društva. 
Poleg novega predsednika bomo morali poiskati 
tudi novo tajnico društva, vodjo računovodske 
službe ter vodje posameznih športnih in 
rekreacijskih sekcij, sekcije izletništva in prireditev, 
sekcij za kulturo in razstave, vodjo Marinkine 
knjižnice ter člana, ki bi prevzel informiranje in 
naše glasilo. Na zboru članov bomo, poleg novega 
predsednika ali predsednice, imenovali tudi člane 
našega upravnega odbora, nadzornega odbora 
in častnega razsodišča. Upravni odbor bo nato v 
skladu s Pravili društva imenoval člane posameznih 
odborov in komisij (komisijo za socialne in 
stanovanjske zadeve, komisijo za priznanja, odbor 
za razstave, uredniški odbor ter odbor za šport in 
rekreacijo).
Drage članice in člani, prosim vas, da razmislite 
o članih iz vašega okolja in nam predlagate 
morebitne primerne kandidate, ki bi bili pripravljeni 
nadaljevati to odgovorno in zahtevno delo.
V interesu celotnega članstva in društva je, da nas 
še naprej vodijo zaupanja vredni ljudje, ki bodo 
lahko uresničevali vaše želje in cilje.
Verjamem, da nam boste pomagali in aktivno 
sodelovali pri tej, ne preveč enostavni zadevi.

          Vaš predsednik Miro Duić

Naše izkušnje so naše bogastvo
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SREČANJE UPOKOJENCEV GORENJSKE

GOSTOVALI SMO V MORAVČAH
Besedilo Maruša Mohorič, fotografiji Cveta Škopelja

nove vlade pričakuje, da bo popravila 
vsaj nekatere krivice, ki se dogajajo 
upokojencem, uredila težave v zdravstvu in 
sprejela Zakon o dolgotrajni oskrbi starejših, 
s čimer se že predolgo odlaša.
Vabilu na srečanje se je z veseljem odzvala 
tudi Nina Golob, direktorica hotela Delfin iz 
Izole, ki se je Gorenjcem zahvalila za vedno 
večji obisk in jih povabila, naj se tudi v 
prihodnje odločajo za obisk Izole.
Slavnostni govornik srečanja je bil Boštjan 
Trilar, župan občine Kranj, ki se je srečanja 
udeležil kot predsednik Sveta gorenjske 
regije. V svojem imenu in imenu gorenjskih 
županov se je zahvalil vsem upokojencem, 
ki so s svojim delom in vztrajnostjo zgradili 
državo, tovarne, ceste, šole, zdravstvene 
domove in ostalo infrastrukturo ter s 
svojimi izkušnjami mladim pomagajo tudi 
danes, saj se s starostjo življenje ne konča. 
Obljubil je, da si bodo župani po svojih 
zmožnostih še naprej prizadevali, da bi bilo 
življenje upokojencev čim bolj znosno, ter 
udeležencem srečanja zaželel dobro počutje.
Srečanje so s kulturnim programom 
popestrile članice in člani Društva 
upokojencev Moravče. Tako je mešani 
pevski zbor DU Moravče zapel nekaj 
pesmi, folklorna skupina se je predstavila s 
koroškim plesom, najbolj pa nas je navdušila 
moravška skupina mažoretk Lilije, večinoma 

Letošnje, že 27. srečanje gorenjskih upokojencev 
je organiziralo Društvo upokojencev Moravče v 
sodelovanju s PZDU Gorenjske. Na najvzhodnejši 
del Gorenjske smo se odpravili na začetku 
junija. Na prireditvenem prostoru v bližini gradu 
Tuštanj, do katerega so se nekateri sprehodili 
po uradnem delu, se je zbralo kar okrog 2000 
udeležencev. Ker smo se upokojenci srečali 
v času po državnih volitvah, predsednikov 
političnih strank in poslancev nismo opazili.
Srečanje smo pričeli z nagovori. Najprej je 
navzoče pozdravila predsednica DU Moravče 
Vojka Rebolj. Zahvalila se je prisotnim za 
njihovo udeležbo, pohvalila vse, ki so sodelovali 
pri pripravi srečanja, predsedniku ZDUS Janezu 
Sušniku pa položila na srce, da naj si tudi v 

Predsednik ZDUS Janez Sušnik je najprej čestital 
organizatorjem za pripravo srečanja, nato pa omenil, 
da so si upokojenci pokojnine zaslužili s svojim delom, 
zdaj pa žal mnogi dobivajo le socialno podporo. Od 

bodoče prizadeva za dobro vseh upokojencev in za 
hitrejše uresničevanje programa dolgotrajne oskrbe 
starejših.Župan občine Moravče Martin Rebolj je 
udeležencem zaželel prijetno druženje in dobro zabavo, 
obenem pa ugotovil, da se bo v prihodnje starejšim glede 
na obljube politikov v predvolilnem času očitno cedilo le 
še med in mleko.
Predsednik PZDU Gorenjske Zdravko Malnar je posebej 
pozdravil prostovoljke in prostovoljce programa Starejši 
za starejše ter se zahvalili DU Moravče za organizacijo 
srečanja, gasilcem za pomoč, Slavici Bučan pa za vodenje 
prireditve.



Mi o sebi 41 - september 2018 5

osnovnošolk, ki so s svojimi nastopi osvojile že več 
medalj. Njihov nastop je bil odličen in srečanje so 
zelo popestrile.
Po uradnem delu je bil čas za zabavo in ples, 
za kar je poskrbel ansambel Pr`jatli. Mnogim 
upokojencem je to najljubši del srečanja, saj 
ugotavljajo, da je priložnosti za ples vse manj, 
druženje in zabava pa vsakemu polepša dan, zato z 
veseljem prihajajo na letna srečanja. Kritik na račun 
politikov tokrat ne bom omenjala.
Tudi za jedačo in pijačo so prireditelji dobro 
poskrbeli. Udeležence so povabili, da si ogledajo 
grad Tuštanj, ki je bil zgrajen leta 1490, v drugi 
polovici 17. stoletja pa v celoti prenovljen. V njem se 
pari lahko poročijo v srednjeveških kostumih.
Za mnenje o srečanju in zakaj se jih udeležujeta, 

sem vprašala tudi dva člana našega društva. Janez 
Gartnar se srečanj rad udeležuje, ker tako spoznava 
kraje, kjer še ni bil. Dodal je še, da na takšnih 
prireditvah preživi lep dan, saj so običajno zanimive, 
vzdušje pa je veselo. Cveta Dorič je povedala, da 
je bila na srečanje povabljena kot prostovoljka pri 
programu Starejši za starejše, ki so ga tudi tokrat 
hvalili skoraj vsi uradni govorniki. Rada se pogovarja 
s starejšimi, saj so mnogi od njih sami in jim 
druženje veliko pomeni, torej gre za obojestransko 
zadovoljstvo. Današnje srečanje je bilo tudi zanjo 
nekaj posebnega, omeniti pa ni pozabila lepega 
vremena.
Na sprehodu med sponzorskimi kotički in v okolici 
prireditvenega prostora sem srečala nekaj znancev, 
nato pa je prišel čas za slovo.

MAJDA FRANKO, prostovoljka: »Nekaj moraš narediti za družbo.«
Maruša Mohorič

PROSTOVOLJSTVO JE VREDNOTA

Majdo sem spoznala, ko se je leta 2009 pridružila 
prostovoljkam pri programu Starejši za starejše. 
Programu se je pridružila na pobudo Olge Bešter, 
ki ji je omenila, da potrebujemo nove moči za 
opravljanje anket pri starejših od 69 let. Odločila 
se nam je pridružiti, saj »nekaj moraš brezplačno 
narediti za družbo, v kateri živiš, če imaš le voljo in 
čas,« kot je rekla.
Od leta 1971 je delala kot vzgojiteljica v vrtcih v 

Škofji Loki, od Trate do Kroja ter na Novem svetu, 
nazadnje pa v Dijaškem domu. Na Trati je imela 
zunanjo malo šolo za otroke, ki niso hodili v vrtec, 
a so leto pred vstopom v osnovno šolo nekaj ur 
preživeli v vrtcu. Ti otroci so bili seveda drugačni 
od vrtčevskih, manj so znali in morali so se navaditi 
na družbo. Majda je pri delu uživala in bila zelo 
zadovoljna. Všeč ji je bilo, da so se sodelavke 
razumele med sabo. Vedno je bila optimistična in 
takšna je tudi še sedaj, kar je zelo razveseljivo, saj v 
današnjih časih človek ne sreča veliko takšnih ljudi.
Po upokojitvi leta 2008 se je ukvarjala z vnuki ter 
jih vozila v vrtec in šolo. Prosti čas si je zapolnila z 
delom na vrtu in vikendu. Že naslednje leto se je 
včlanila v naše društvo in od takrat je prostovoljka. 
Kot prostovoljka programa Starejši za starejše 
obiskuje starejše občanke in občane ter izpolnjuje 
ankete. Glasilo je začela raznašati, ko je s tem delom 
prenehala Špela Polajnar. Njeno območje obsega 
okrog 70 naslovov na Mestnem trgu, v Blaževi in 
Klobovsovi ulici, na Spodnjem trgu in Grajski poti 
ter v Vincarjih. Pred raznašanjem na vsak izvod 
napiše priimek, da ne bi koga izpustila. Kar nekaj ur 
porabi, da obdela svoj teren. Vsako leto pobira tudi 
članarino, saj nekateri starejši člani ne morejo več 
priti v društvo.
Za Majdo so zelo posebni obiski jubilantov. V 
našem društvu 80- in 90-letnim članicam in članom 
ob njihovem jubileju prostovoljke in prostovoljci 
prinesejo skromno darilo. Obdarovanci se jih 
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Nadaljevanje s prejšnje strani

PODELITEV PRIZNANJ ZDUS PODELITEV PRIZNANJ ZDUS PROGRAM STAREJŠI ZA STAREJŠE

običajno zelo razveselijo. Veliko jih je presenečenih 
in ne vedo, kako bi se zahvalili, zato lahko 
takšen obisk traja kar nekaj časa. Mnogi svojim 
obiskovalcem pripovedujejo zanimive zgodbe 
in izkušnje, kar je za prostovoljke in prostovoljce 
posebno doživetje. Majda z veseljem pove, da je 
neka 90-letna gospa ob njenem obisku pripravljala 
»nudlce«.
Majda je kar zgovorna. Skrbi za svoje zdravje in 
zgodaj vstaja, saj že pet let hodi na Sotočje na 
polurno jutranjo telovadbo v okviru Šole zdravja, 

POPRAVEK

V 40. št. glasila Mi o sebi, ki je izšla aprila 2018, 
sem pod fotografijo na strani 5 Braneta Korenčiča 
preimenovala v Braneta Freliha. Prizadetim se 
opravičujem.

   Nevenka Mandić Orehek

kjer je dobra družba. Rada rešuje križanke in še kaj 
bi se našlo.
Z možem sta letos pridružila drugim članom na 
enotedenskem društvenem letovanju v Biogradu na 
moru. Z letovanjem sta bila zelo zadovoljna, Majda 
pa je zelo pohvalila organizacijo.
Vprašala sem jo, zakaj je pripravljena podarjati svoj 
prosti čas za opravljanje prostovoljnih aktivnosti in 
odgovorila mi je: »Zelo preprosto. Človek naj bi za 
družbo nekaj naredil brezplačno. Vedno moraš biti 
optimist in dobre volje, potem pa je vse lahko.«
Majda, hvala za pogovor in kmalu spet na svidenje, 
saj je novo glasilo Mi o sebi že v delu.

MOJI DOKUMENTI IN ŠTEVILKE
Nežka Fojkar

Vsi si želimo živeti brezskrbno in varno. Ker pa 
staranje prinese vedno pogostejše nepredvidene 
dogodke, zdravstvene težave in različne stiske, 
moramo biti na to čim bolje pripravljeni. Za takšne 
situacije lahko vsaj malo poskrbimo sami tako, da 
ohranjamo dobre družinske odnose in ostajamo 
povezani s svojci, sosedi in prijatelji. 
Če smo si zgradili dobro socialno mrežo, bomo 
gotovo dobili pomoč, ki jo bomo v takšnih trenutkih 
potrebovali, veliko težje pa je tistim, ki živijo sami in 
imajo malo  stikov s svojim okoljem. 
Ob nenadnem dogodku, bolezni ali nesreči, ko 
morajo za nas posredovati drugi, v  trenutku 
potrebujemo veliko naših osebnih in drugih 
podatkov. Morda na vse to niste še pomislili, ker ste 
zdravi, vitalni in aktivni. Spremembe lahko nastopijo 
hitro in nenadno, včasih pa se bolezen pojavlja tiho 
in postopoma. Zbirka zapisanih podatkov je vedno 
zelo dobrodošla, saj vam omogoča stik z zunanjim 
svetom, še zlasti, če živite sami. Naredite si svoj 
priročni telefonski imenik, ki ga lahko poimenujete 
kar MOJE ŠTEVILKE, in ga hranite na dostopnem 
mestu. Vsebuje naj podatke, ki so koristni za vas, 
številke pa lahko na primer razdelite v naslednje 
kategorije:

 ●  moji bližnji (otroci, vnuki in drugi sorodniki);

 ●  zdravje (osebni zdravnik, nujna medicinska   
pomoč);

 ●  varnost (policija, gasilci, klic v sili);

 ●  pomoč na domu (CSD, pomoč na domu, dostava 
hrane, prostovoljec);

 ●  serviserji (električar, vodovodar, dimnikar);

 ●  uradi (upravna enota, občina, krajevni urad);

 ●  prevozi (avtobusna postaja, taksi);

 ●  društva.

Priporočljivo je, da na dostopnem mestu 
hranite tudi svoje osnovne DOKUMENTE in sicer 
zdravstveno izkaznico, ime in telefonsko številko ali 
vizitko osebnega zdravnika, seznam vaših zdravil in 
osebno izkaznico.
To je lahko vaš prispevek k lastni varnosti. Če nimate 
bližnjih, vam pri tem lahko pomagajo tudi naši 
prostovoljci.

MARINKINA KNJIŽNICA 
je odprta 
vsak ponedeljek od 14. 30 do 16.30 ure, 
vsako sredo in petek od 11. do 13. ure.
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POLETNO DOGAJANJE V MARINKINI KNJIŽNICI
Besedilo in fotografija Nevenka Mandić Orehek

PRIJETNO DRUŽENJE S KNJIGO

Te vrstice pišem konec julija, ko je poletje v polnem 
teku. Redni obiskovalci Marinkine knjižnice so 
že opazili spremembe. Del strokovnih knjig smo 
prostovoljke popisale in spravile v škatle, ki sedaj 
domujejo na vrhu omar in v skladišču. Tako smo 
pridobile prostor za knjige drugih literarnih zvrsti, 
ki bodo manj skrite v zadnjih vrstah. Biografske 
romane smo približale biografijam, liriko smo 
prestavile k zbranim in izbranim delom, kjer je tudi 
lažje dosegljiva, pridobile pa smo tudi prostor za 
domače novele in povesti ter dodatne police za 
romane tujih avtorjev. Pospravljene knjige bodo še 
vedno na razpolago našim bralcem, saj jih bomo 
lahko vedno poiskale s pomočjo sistema COBISS in 
na seznamih inventarnih številk.
Samo julija smo v dar dobili več kot 400 knjig. 
Podarjene knjige preštejemo, v poseben zvezek 
vpišemo darovalca in število podarjenih knjig, 
ter s pomočjo sistema COBISS preverimo, katere 
v knjižnici že imamo. Dela na računalniku je kar 
veliko za eno osebo, saj smo v knjižnici samo trikrat 
na teden po 2 uri. V času uradnih ur naše knjižnice 
julija in del avgusta je pisarna Društva U3 večinoma 
prazna in tako lahko ena knjižničarka dela še na 
njihovem računalniku. Tudi to je sodelovanje med 
društvi.
Vsako knjigo, ki ostane v naši knjižnici, opremimo 
s klasifikacijsko oznako UDK. UDK ali univerzalna 
decimalna klasifikacija je knjižnični klasifikacijski 
sistem, s katerim kratko in jedrnato opišemo 
vsebino knjige. Tako nam na primer oznaka LS 
82-311.6 pove, da gre za slovensko leposlovje in 
da je knjiga s to oznako zgodovinski roman. Tako 
označeno knjigo bomo našli med zgodovinskimi 
romani na policah, ki so prekrile leva okna knjižnice.
Knjigo nato vpišemo v inventarno knjigo, s čimer 
dobi inventarno številko. Za knjigo naredimo 
še žepek iz papirja, ga prilepimo na notranjo 

stran zadnje platnice in vanj vstavimo karton z 
osnovnimi podatki knjige. V naslednjem koraku 
knjigo vnesemo v sistem COBISS in natisnemo 
nalepko. Takrat vemo, na katero polico moramo 
knjigo spraviti. Nove pridobitve razstavimo na 
mizi v knjižnici ali galeriji Hodnik. Kadar knjigo 

izposodimo, karton vzamemo ven, vanj napišemo 
priimek bralca in datum izposoje ter ga hranimo 
v karton člana knjižnice. Ta karton nam pride zelo 
prav, kadar morda kdo išče knjigo, ki je že dolgo 
izposojena ali ne ve, če jo je mogoče že prebral, 
morda pa je knjiga samo shranjena na napačno 
polico.
Pridite v knjižnico in pokazale vam bomo, kako od 
doma pogledate, ali v Marinkini knjižnici določeno 
knjigo imamo.

Nova “pošiljka” knjig, ki čaka na pregled.

RAZVOZLJAJTE UGANKE IZ KNJIŽICE FRANCA ANKERSTA

Kdo orjak je ta, 
ki glave tri ima,
iz kamna trup, noge 
in naroda srce. 

(Triglav)

Rad imel bi jo veliko, 
v srcu, duši za ljudi,
rad imel bi tudi tisto,
ki je paša za oči.

(Lepota)

V hipu se zgodi,
zaželena ni, 
žalost povzroči
in še hudo kri.

(Nesreča)



Mi o sebi 41 - september 20188

GLASBA

MePZ VRELEC
Martin Bizjak

tudi koncert Generacije pojejo, ki ga je 23. marca 
v Kristalni dvorani Sokolskega doma pripravilo 
Kulturno društvo Pevski zbor Lubnik. Gostujoči 
pevski zbori so pokrivali zares široko paleto 
generacij, od zborčka Vrtca Škofja Loka ter 
otroškega in mladinskega zbora OŠ Ivan Grohar do 
večno mladih pevk in pevcev tretjega življenjskega 
obdobja, zbranih v zboru Vrelec. Uglašenost 
generacij se je nedvomno slišala v zaključni pesmi 
Beli cvet, ki so jo skupaj v enem zboru zapeli vsi 
nastopajoči.
Pomlad je čas za pregled rezultatov jesenskih in 
zimskih priprav in prizadevanj ljubiteljskih pevskih 
zborov ter za prikaz uspešnosti dela. 21. aprila, 
nekoliko izven ustaljenega koledarja, smo se tako 
udeležili revije Gorenjski upokojenci pojo, ki je 
potekala na kamniški Osnovni šoli Tomo Brejc. 
Prizadevni organizatorji so se resnično potrudili, 
težava je bila le, da smo udeleženci nastopili v zelo 
neakustični telovadnici šole, zaradi česar smo pevci 
čutili, da sta naši pesmi Tam na vrtu in Dve beli brezi 
izgubili precej svojega žlahtnega zvena. Revije se je 
udeležilo 15 upokojenskih zborov z Gorenjske, od 
tega 4 ženski zbori. Srečanje smo zaključili skupaj s 
pesmijo Na jezeru.
Območno srečanje odraslih PZ v Sokolskem domu 
je letos potekalo 6. maja in tokrat sledilo gorenjski 
reviji upokojenskih PZ. Na srečanju je nastopilo 10 

Zbor Vrelec je k 
pomladnemu 
vzdušju prispeval 
na prireditvi 
Pozdrav pomladi, 
ki je prikazala 
mnogostransko 
dejavnost tretjega 
življenjskega 
obdobja in jo je 
20. marca letos 
priredilo Društvo 
U3 v Škofji Loki. 
Kot del pestrega 
programa smo 
zapeli pomladni 
pesmi Tam na vrtu 
in Na lipici zeleni. 
V pričakovanju 
pomladi je bil 

zborovskih skupin, od tega trije MePZ, med njimi 
tudi Vrelec, štirje MoPZ in tri vokalne skupine, 
med njimi kot najbolj kvalitetne Škofjeloški oktet, 
skupina Cantabile, zbor Crescendo, Škofjeloški 
lovski PZ in seveda proslavljeni mladinski PZ 
Gimnazije Škofja Loka. Za tokratno srečanje tako 
kakovostnih vokalnih sestavov smo pripravili 
tri nekoliko zahtevnejše skladbe, dve pesmi v 
prekmurskem ljudskem melosu z naslovoma San se 
šetao in Zrejlo je žito ter ljudsko Zvira voda. Izvedbo 
skladb je namreč ocenjevala strokovna sodelavka 
Andreja Martinjak.
Vsako leto moški del Vrelca nastopi na komemoraciji 
v spomin padlih partizanov in garibaldincev pri 
spomeniku padlih v Rovtu in vasi Sv. Lenart nad 
Lušo. Letos je bila prireditev pod pokroviteljstvom 
Združenja za vrednote NOB 26. maja. V tiho 
zelenilo gozdov sta v spoštljiv spomin izzveneli dve 
žalostinki pri spomeniku v Rovtu in še dve v vasi 
Lenart.
Pevke in pevci Vrelca smo sodelovali tudi na 
letošnjem Taboru slovenskih PZ v Šentvidu pri 
Stični.  Tokrat mu je pozornost posvetila tudi RTV 
Slovenija, ki je pevce Vrelca večkrat ujela v kader ter 
jih v prispevku o taboru tudi pokazala. V visokem 
poletju je Vrelec že popestril počitnice dopustnikom 
ob morju, letos v vročem juliju v hotelu Delfin v 
Izoli.

MePZ Vrelec na Območnem srečanju odraslih PZ v Sokolskem domu
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PEVSKA SKUPINA MAVRICA 
Rudi Zadnik

Po uspešnih nastopih na zboru Društva 
upokojencev Škofja Loka in Pozdravu pomladi 
v Sokolskem domu smo pevci Pevske skupine 
Mavrica nadaljevali z rednimi vajami. Zbrali smo se 
vsak četrtek ob 18.15 uri v knjižnici DU Škofja Loka.
Naslednjič smo nastopili na otvoritvi slikarske 
razstave Kati Brezovec v galeriji Hodnik. Prepevali 
smo še posebej veselo, saj smo nekateri člani tudi 
Katijini nekdanji sodelavci.

Nato smo se odpravili na celodnevni izlet na 
Primorsko, ki ga je izredno lepo pripravil in izpeljal 
naš član Lojze Čadež.
Iz Škofje Loke smo se najprej odpeljali do Črnega 
vrha, nato do Cola nad Ajdovščino in tam zavili proti 
Otlici. Pri naselju Gozd pod Podrto goro smo se peš 
odpravili po Trnovskem robu, ki je del Slovenske 
planinske poti, proti Otlici. Med potjo smo si 
ogledali Otliško okno in v dolini videli Ajdovščino. 
Iz Otlice smo se odpeljali mimo koče pod Čavnom 
do izhodišča za pohod na Kucelj (1237m) ter se 
na Kucelj tudi povzpeli. Po povratku smo se skozi 
Lokovec odpeljali do izvira Hublja nad Ajdovščino, 
kjer nas je čakalo kosilo. Sledil je ogled Ajdovščine, 
nato pa smo si v vasi Vrhpolje ogledali še cerkev 
sv. Primoža, kjer je znani Felicijanov mozaik in oltar 
patra Marka Rupnika, slovenskega umetnika iz 
Rima. Med potjo smo še posebej dobro prisluhnili 

Lojzetu, ki nam je opisoval našo pot in nekaj dela 
prispeval tudi k izdelavi oltarne mize v tej cerkvi. 
Dokaj utrujeni in zadovoljni z našim izletom smo se 
z avtobusom vrnili v Škofjo Loko.
Sledil je piknik članov skupine s praznovanjem 
obletnic naših članov Brede in Lojzeta. Veselo smo 
prepevali tudi v družbi našega bivšega pevovodja 
Saša Zagorška. Komaj smo si uredili lepe spomine 
na to srečanje, že nas je užalostila vest, da je v 

naše dolgoletno sodelovanje je z govorom na 
grobu povzela naša članica Marika Strah. Njen 
govor objavljamo na koncu članka.
Ob koncu meseca smo nastopili še na vsakoletnem 
srečanju Društva invalidov Škofja Loka v Šolskem 
centru na Podnu, s čimer smo zaključili tudi naše 
pevske vaje in nastope v prvem polletju.
Za popoln  zaključek našega petja v prvi polovici 
leta smo v julija obiskali še našo nekdanjo pevko 
Francko Kranjc, ki svoje tretje življenjsko obdobje 
preživlja v Domu Taber v Cerkljah. Prisrčno srečanje 
in petje ji vedno poživi dan, polepša pa ga tudi nam 
pevcem, saj se pogovarjamo o našem sodelovanju 
in petju. Ob koncu obiska nas Francka vedno 
vpraša, kdaj se spet vidimo. Obljubili smo ji, da jo 
obiščemo jeseni, ko bo praznovala tretjo obletnico, 
odkar se je preselila v ta dom, kjer se izredno dobro 
počuti, saj iz svoje sobe vidi naš Lubnik.

petek, 22. junija 2018, Sašo 
za vedno odšel od nas. 
Naše misli so bile z njim, 
želeli pa smo se od njega 
čim lepše posloviti. 
Tako smo se člani skupine 
zbrali na njegovem 
pogrebu, ki je bil v 
soboto, 30. junija 2018 na 
Mestnem pokopališču, 
in mu v slovo zapeli 
Avsenikovo pesem Plovi 
plovi, ki jo je Sašo priredil 
za našo pevsko skupino, in 
Avsenikovo pesem Kadar 
boš vandral zadnjič po 
svetu.
Sašo je našo skupino vodil 
od leta 2009 do decembra 
leta 2016. Spomine na 

Mavrica poje na odprtju slikarske razstave Kati Brezovec.
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V SPOMIN

NAŠEMU UČITELJU, PEVOVODJI IN 
PRIJATELJU SAŠU ZAGORŠKU
1944 – 2018

Melodijo svojega življenja igra vsak po belih in črnih tipkah. 
Le tako dosežemo lep akord. Še dva dni pred svojo smrtjo 
si, dragi Sašo, igral vesele, a tudi otožne akorde na svoji 
harmoniki. Spremljal si naše petje, ko smo na lep sončen 
dan praznovali jubilej dveh pevcev Pevske skupine Mavrica. 
Sedem let si nas vodil in spremljal na različnih prireditvah. 
Bil si naš učitelj, sogovornik, prijatelj. S svojimi domislicami 
in modrostmi si nas pogostokrat razvedril, nasmejal. 
Pogrešali bomo tvoje ideje za jedilnike, pogrešali bomo 
tvoje bombone Ricola, pogrešali bomo srečanja in klepet 
na loških ulicah. Razmišljati bo treba o tem, kako je včasih 
lepo tudi to, da koga, ki si ga imel rad, pogrešaš.
Sašo, hvala ti za vse: za lepo pesem, prijazno besedo, za tvoj 
prosti čas, ki si ga delil z nami. Naj zaključim z verzi Svetlane 
Makarovič.

Mar prav zares odšel je tja, v neznano?
Kako je mogel, ko smo mi še tu?
Nositi moramo vsak svojo rano
molče, da mu ne zmotimo miru.

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.

Sašo, vse naše misli so pri tebi. Počivaj v miru. Družini in sorodnikom pa iskreno sožalje. 
Pevska skupina Mavrica

Marika Strah

Nadaljevanje s prejšnje strani

S tem srečanjem smo zaključili 
naše pevsko delovanje do 
konca septembra, ko se bomo 
člani skupine ponovno sestali 
na pevski vaji. Lep pevski 
pozdrav do jeseni!

Na izletu
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LOŠKE ORGLICE NA FESTIVALU SLOVENIJA NA OHRIDU 2018
Ivanka Prezelj, vodja loških orglic

Častni pokrovitelj festivala je bil predsednik Republike Makedonije dr. Gjorgje Ivanov.
Od 23. do 27. junija 2018 se je na Ohridu odvijal festival Slovenija na Ohridu 2018, na katerem je 
nastopilo 28 pevskih zborov, folklornih skupin, pihalnih in tamburaških orkestrov, skupin mažoretk in 
skupin z orglicami iz Slovenije. Festivala se je udeležilo skoraj 800 nastopajočih.

Člani skupine Loške orglice, ki deluje v okviru DU Škofja 
Loka, smo se 22. junija najprej z avtomobiloma odpeljali 
na Ptuj, od tam pa z avtobusom na Ohrid, kamor smo 
prispeli sredi naslednjega dne.
Na Ptuju smo se pridružili skupini Halonga iz Cirkulan, 
člani katere so nas povabili, da skupaj z njimi 
predstavljamo Slovenijo na Ohridu. V turističnih društvih 
in na info točki v Škofji Loki in Gorenji vasi smo dobili 
knjige in turistične prospekte, ki smo jih prvi večer predali 
predstavnikom občine Ohrid. Tisti večer je potekala 
predaja festivalskih tabel in izmenjava simboličnih daril, 
prireditev pa je s svojim programom popestrila igralska 
skupina Drežnica iz Kobarida.
V nedeljo smo si po zajtrku ogledali mesto Ohrid, ki je s 
svojim jezerom največji makedonski biser. Po kosilu smo 
izvedeli za presenečenje. Loške orglice so skupaj s skupino 
Halonga namreč povabili, da bi s svojim nastopom 
popestrili Internacionalni festival folklore veteranov na 
Ohridu. Povabilo smo z veseljem sprejeli in tisto popoldne 
na folklornem festivalu tudi nastopili. Festival je potekal 
na glavni ploščadi in številni gledalci ter poslušalci so 
navdušeno ploskali.
Prvi večer festivala se je odvijal na letni sceni Dolni Saraj, 
kjer se je ob 20. uri začel koncert v čast dneva državnosti 
Republike Slovenije. Nastopili so pihalni orkester Zarja 
Šoštanj, moški in ženski pevski zbor Vidovo, mažoretna 
skupina Radeče, Folklorna skupina Bovec in tamburaška 
Skupina Dupljak. Koncertu je poleg organizatorjev 
festivala in predstavnikov Makedonije prisluhnil tudi 
veleposlanik Republike Slovenije v Makedoniji Milan 
Jazbec, ki je bil tudi osrednji govornik.
V ponedeljek dopoldne smo se z ladjo odpravili na 
Sv. Naum. Popoldne drugega dne festivala je pokvaril 
dež, zaradi česar nismo izpeljali povorke skozi glavno 
mestno čaršijo do ploščadi, kjer naj bi bila tudi stojnica 
s slovenskimi dobrotami. 24 nastopajočih slovenskih 
skupin so tako razdelili in napotili na tri pokrita prizorišča, 

v dve dvorani in cerkev. Loške orglice smo 
nastopile v ohridski dvorani in za dobro 
izvedbo smo bili nagrajeni z glasnim 
aplavzom. 
V torek smo se odpeljali na krožni izlet z 
vodičem v Bitolo, Kruševo in nazaj v Strugo, 
kjer smo bili nastanjeni. Zvečer je sledilo 
zaključno druženje predstavnikov skupin 

na plaži hotela Makotex, organizatorji pa 
so tudi podelili certifikate za sodelovanje. 
Veliko doživetij za trajen spomin.
V sredo smo se zjutraj odpravili domov in v 
četrtek ob 3. uri ponoči prispeli na Ptuj, nato 
pa se zgodaj zjutraj vrnili v domačo Škofjo 
Loko.

RAZVOZLJAJTE UGANKE IZ KNJIŽICE FRANCA ANKERSTA

V luknjico smukne, se v krog zavrti,
delo opravi, spet v šopu visi. (Ključ)

Življenja tretjino pustimo na njej,
zakaj to storimo in kje, mi povej.  (Postelja)
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SPREHOD PO NAŠIH RAZSTAVAH

NAŠE RAZSTAVE
Besedilo in fotografija Nevenka Mandić Orehek

Razstave v galeriji Hodnik vedno pritegnejo 
obiskovalce. Člani odbora za razstave, ki ga vodi 
Zlata Ramovš, se vedno zelo potrudimo pri pripravi 
in postavitvi razstav ter izdelavi vabil. Na otvoritve 
znamo pritegniti izvajalce kulturnega programa, 
njihov obvezni del pa je tudi druženje po uradnem 
delu. Takrat si obiskovalci razstavo lahko ogledajo 

Od konca avgusta je v galeriji Hodnik na 
ogled tematska fotografska razstava
NAŠA DESETLETNA DRUŽENJA, 

 ki jo je pripravila sekcija za izletništvo in 
turizem našega društva.

Vabljeni k ogledu.

natančneje in se z 
avtorjem razstavljenih 
del o njih pogovorijo. 
Nekaj prigrizkov 
in kozarec ali dva 
pomagajo, da beseda 
lažje steče. Že zaradi 
omenjenega so 
otvoritve vredne, 
da se jih udeležite. 
Na otvoritve pridejo 
večinoma sorodniki 
in prijatelji avtorjev 
ter izvajalci programa. 
Pogosto slišimo, da 
bi marsikdo prišel še na kakšno drugo otvoritev, če 
bi vedel, da bo tako. Vedite, dragi bralci, da so vse 
otvoritve takšne. 
Od našega zadnjega poročanja smo pripravili tri 
razstave. Kati Brezovec je razstavljala slike v različnih 
tehnikah, Milan Mihalič nam je predstavil del svojih 
izvrstnih fotografij ptičev in pokrajine, v športnem 
kotičku pa se je s fotografijami in pokali predstavila 
sekcija prstometa, ki je sicer najmlajša športna 
sekcija našega društva.
Na otvoritvi razstave Kati Brezovec nam je zapela 
skupina Mavrica. Slikarko je predstavila njena hči 
in tudi naša članica Vlasta Mekiš. Poleg slikanja 

Kati tudi piše zgodbe, od katerih smo eno imeli 
priložnost slišati, še nekaj pa jih je svoje bralce 
počakalo na mizi ob knjigi vtisov.
Milan Mihalič je poleg fotografij, ki so krasile stene 
naše galerije, na prenosnem računalniku prikazal 
še veliko drugih. Za glasbo na otvoritvi je poskrbel 
njegov vnuk Nik, ki nam je zaigral na harmoniko. 

Otvoritve so se v velikem številu 
udeležili tudi Milanovi kolegi iz 
fotografskega društva iz Kranja.
To je že druga fotografska 
razstava, ki nam je zbudila 
radovednost, zato bomo jeseni 
povabili tako Milana kot tudi 
Dejana Koširja, ki je svoje foto-
grafije pri nas razstavil februarja, 
da nam predstavita še več 
svojih fotografij in več povesta o 
samem lovljenju motivov.
Vabim naše člane, ki bi radi 
razstavljali svoje izdelke, 
uporabne ali okrasne predmete 

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.

Pogoje smo objavili v prejšnji, 40. številki glasila Mi o sebi. 
Rok za dostavo fotografij je 30. september 2018.

Vabljeni k sodelovanju!

iz različnih materialov, razne zbirke ali druge 
predmete. Oglasite se v tajništvu društva ali pišite 
vodji odbora za razstave Zlati Ramovš na spletni 
naslov zramovs@gmail.com ali jo pokličite na 
telefon 041-971-327.

Milan Mihalič na otvoritvi svoje 
fotografske razstave
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DRUŠTVO U3

EKSKURZIJA V KARLOVAC
Alma Vičar

Letos smo se na ekskurzijo ponovno odpravili v tujino, 
tokrat na Hrvaško. Na pot nas je popeljala že skoraj naša 
Alenka Veber.
Naš osrednji cilj je bil ogled Karlovca, mesta štirih rek, 
kot ga tudi imenujejo. Mesto ob Korani, Kolpi, Dobri 
in Mrežnici ima bogato zgodovino, saj je bila njegova 
trdnjava pomembna vojaška postojanka in branik v času 
turških vpadov v Evropo. Po krajšem postanku za kavo v 
Metliki nas je Karlovac pričakal v soncu. Na ogled starega 
mestnega jedra nas je popeljala lokalna vodička, ki nam 
je predstavila pestro in zanimivo zgodovino mesta. Po 
obilnem kosilu nas je popoldne čakal še ogled velikega 
sladkovodnega akvarija, ki sem se ga sama še posebej 
veselila, saj je mesto štirih rek resnično odlična lokacija 
za predstavitev bogate rečne flore in favne Hrvaške. Kar 
prehitro smo se morali zbrati za povratek domov.
Na poti proti domu sta nas s svojimi čari čakala še dva 
gradova. Najprej smo si ogledali stari grad Ozalj, zgrajen 

na pečini nad reko Kolpo. Poleg zanimive 
stalne muzejske zbirke smo si lahko ogledali 
tudi razstavo jalbe, ozaljske čipke, ki je poleg 
paške in drugih znanih čipk pomemben del 
kulturne dediščine Hrvaške.
Že proti večeru pa smo se ustavili še na gradu 
Žužemberk nad reko Krko. Grad je bil ob 
koncu 2. svetovne vojne porušen, sedaj pa ga 
postopno obnavljajo in s svojo novo podobo 
postaja zanimiv in pomemben zgodovinski in 
kulturni prostor Suhe krajine.

ČEBELA, ŽLAHTNA SPREMLJEVALKA SLOVENSKE KULTURE
Alma Vičar

Čeprav že leta živim v bližini čebel, pred hišo 
namreč stoji star čebelnjak, ki je bil vedno poln 
panjev, se z njimi nikoli nisem čisto spoprijateljila. 
Nič presenetljivega, saj se čebel bojijo celo sloni. 
Lansko jeseni pa se mi je ponudila priložnost, da jih 
spoznam bolje in vključila sem se v študijski krožek 
Čebela, žlahtna spremljevalka slovenske kulture, ki 
ga je vodila mentorica Alenka Veber. Tako sem se v 
družbi Ele, Mari, Marice, Marje, Zore, Marije in Nade 
podala na zanimivo popotovanje k čebelam. 

Študijski krožek se je pričel 25. oktobra lani in 
Alenka nam je iz tedna v teden skozi kulturno 
zgodovino odkrivala čebelo ne le kot medonosno 
žuželko, ampak kot žlahtno spremljevalko tako 
slovenske kot tudi svetovne kulture.
Vse pridobljeno znanje bi resnično težko povzela 
v teh nekaj vrsticah. Ste vedeli, da v Sloveniji 
poznamo okoli 550 vrst čebel, po svetu pa več kot 
20.000? Sama sem poznala le kranjsko čebelo ali 
pogovorno kranjsko sivko, avtohtono vrsto, ki se je 

Direktor - kustos muzeja pred gradom Ozalj nam 
razlaga pestro zgodovino tega kraja.

Pred kužnim znamenjem na trgu Josipa 
bana Jelačića v Karlovcu
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Nadaljevanje s prejšnje strani

razvila na območju Slovenije in okoli katere se je 
gradila tradicija čebelarstva pri nas. 
Slovenija je prav gotovo dežela čebelarjev, saj jih je 
danes skoraj 10 000, ima pa tudi pestro zgodovino 
čebelarstva, pomembno za razvoj te panoge.
K razvoju čebelarstva, tako pri nas kot tudi širše, 
so namreč pripomogli številni Slovenci, med 
prvimi Peter Pavel Glavar (1721-1784), velečebelar, 
duhovnik in graščak na gradu Lanšprež pri Mirni 
na Dolenjskem, in seveda naš znani Anton Janša 
(1734-1773), čebelar in ljudski slikar z Breznice na 
Gorenjskem ter prvi učitelj čebelarstva na čebelarski 
šoli na Dunaju. Tudi trgovanje s čebelami se je 
začelo na Kranjskem v Višnji gori, za ta namen pa so 
oblikovali poseben panj, ki se je imenoval kranjič.
Tako ni presenetljivo, da so bili prav slovenski 
čebelarji pobudniki priznanja svetovnega dneva 
čebel, ki ga bomo od letos vsako leto praznovali 20. 
maja.
V Sloveniji čebele živijo tudi v narodnem izročilu, 
tako v pesmih, pregovorih in slikah kot tudi v 
simboliki marljivosti in delavnosti. »Priden kot 
čebela«, »slajše kot med« ali »cedita se med in 
mleko« so le nekateri izmed rekov, ki jih še danes 
pogovorno uporabljamo. Mentorica Alenka nam je 
tako na enem od srečanj predstavila bogato zbirko 
pregovorov in rekov o čebelah, ki jih je zbrala skozi 
leta.

lovce.
Alenka nam je krožek popestrila z obiskom dveh 
muzejev, ki se ponašata z največjima zbirkama 
panjskih končnic. Tako smo decembra odšle na 
Medeno doživetje v Etnografski muzej Slovenije in 
poslikale vsaka svojo panjsko končnico. Januarja 
smo obiskale Čebelarski muzej v Radovljici, kjer je 
poleg zbirke panjskih končnic predstavljena tudi 
zgodovina čebelarjenja in skrivno življenje čebel.
O čebelicah smo se naučile marsikaj. Čebeljo 
družino sestavljajo ena matica, na višku sezone pa 
celo 60 000 čebel s točno določenimi nalogami in 
nekaj tisoč trotov. Življenje poletnih čebel poteka 
v 3 ciklih po 20 dni. Tako najprej traja 20 dni, da se 
čebela izleže, nato pa naslednjih 20 dni straži vhod 
v panj. Čebela postane pašna šele 21. dan drugega 
dela cikla, kar pomeni, da le v naslednjih 18 do 20 
dneh prinaša med, cvetni prah in propolis. Zimske 
čebele živijo dlje, saj preko zime grejejo matico in se 
pripravljajo na nov življenjski cikel.
Nam to zimo resnično ni bilo dolgčas. Da so 
bila naša srečanja zanimiva, smo poleg Alenke 
poskrbele tudi članice študijskega krožka. 
Posladkale smo se z domačimi medenjaki, spoznale 
loški kruhek, poiskale recepte za jedi in pijače 
iz medu, raziskovale uporabnost vseh čebeljih 
proizvodov, radovedno brskale za odgovori na 
vprašanja iz življenja čebel, prelistavale stare izvode 
časopisa Slovenski čebelar, ki sem jih našla na 
podstrešju, Mari pa je za vse nas izdelala priponke iz 
gline s podobo čebelice, ki nas bodo spominjale na 
naš krožek o čebelah.
Za zadnje srečanje smo se odpravile na Križno goro 
in si ogledale »moj« stari čebelnjak, ki pa žal ni več 
polepšan s panjskimi končnicami. Tokrat nas je 
Alenka še posebej počastila, saj je v goste povabila 
citrarko Damjano Praprotnik in ob zvokih citer smo 
se čebelam, tem našim čudovitim spremljevalkam, 
še lažje poklonile.

Poseben del slovenske kulturne dediščine, ki ga 
pozna skoraj vsak Slovenec, so tudi poslikane 
panjske končnice. Najstarejša poznana poslikana 
končnica nosi letnico 1758. Na končnicah, ki so se 
ohranile, je največ prizorov nabožne narave ter 
šaljivih in zbadljivih vsebin, ki ponazarjajo moške 
in ženske slabosti, kot so dolgi jeziki, nečimrnost, 
ljubosumje, oblastnost, bojevitost, bojazljivost, 
pijančevanje in kartanje. Priljubljeni so bili tudi 
motivi, ki prikazujejo ljudske običaje in smešijo 
nekatere poklice, na primer krojače, čevljarje ali 
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DRUŠTVO U3

POLETNA UNIVERZA

SLIKARSKA ŠOLA
Marta Kejžar
Konec meseca maja se je na naši univerzi 
začela poletna šola risanja. Zbralo se nas 
je kar nekaj učencev, ki smo želeli osvojiti 
osnove risarskega znanja.
Naš mentor je bil akademski slikar Peter 
Gaber. Učenci smo bili navdušeni nad 
njegovim podajanjem znanja kot tudi nad 
njim kot osebo. Bil je zelo strog in zahteven 
učitelj, tako da smo kar dobro osvojili 
osnovne slikarske veščine, kot so viziranje, 
perspektiva in senčenje. Šola je bila kratka, 
toda zabavna, in takšnih izobraževanj si še 
želimo.

POLETNA JEZIKOVNA ŠOLA

Mentorica Jasna Kejžar je o poletni jezikovni šoli 
povedala: »Prva tretjina poletne univerze je za 
nami. Stvar se je lepo prijela, tudi letošnji sistem 
dela v dveh skupinah pri angleščini se je izkazal kot 
primeren. Pretekli teden sem uživala s študenti in 
upam, da tudi oni v moji družbi.«
Žal se nekaj prijavljenih poletne univerze ni 
udeležilo. Zanimanja je bilo namreč veliko in 
nekateri se zaradi nekaj neresnih študentov, ki se 
niso niti opravičili, žal v šolo niso mogli vključiti. Za 
novo znanje so bili tako prikrajšani vsi. Želeli bi, da 

bi bili udeleženci bolj točni in bi izobraževanje vzeli 
bolj resno, četudi je krožek brezplačen.
Za zaključek pa je mentorica še dodala: »Rada bi 
izjemno pohvalila Nado Košir, ki je animatorka že 
v eni od mojih skupin in je prijazno pristala, da bo 
to vlogo prevzela tudi v poletni šoli. Kljub številnim 
aktivnostim je gradivo, ki sem ga pripravljala 
sproti, zelo ažurno razpošiljala, obveščala ostale 
udeležence o spremembah urnika in velikodušno 
tiskala gradivo tudi za nekatere sošolce.«

Risba študentke Alme Vičar

Ob občinskem prazniku 30. junija 2018 je 
župan Škofje Loke Miha Ješe 

Društvu U3 podelil 
Županovo priznanje za dolgoletno delo 

na področju izobraževanja starejših.
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TEDEN PISANJA Z ROKO
Borjana Koželj

IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH ZA NAS IN DRUŽBO
Borjana Koželj

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje 
nam je ponudila sodelovanje in Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Škofja Loka je organizacijo 
posveta z veseljem sprejela. Tako smo se 22. maja 
2018 ob 10. uri zbrali na posvetu v Miheličevi 
galeriji v Kašči, s čimer smo lepo obeležili 
zaključek študijskega leta.
Za uvod so poskrbele članice našega študijskega 
krožka oblikovanje gline, ki so na ogled postavile 
čudovite posode za lončnice na razstavi z 
naslovom Vsaki rož’ci svoj lonček. Članice so 
tako pokazale svojo ustvarjalnost in se zahvalile 
mentorici Evi Mazi za njeno delo.
Zbrane je nato pozdravil podžupan naše občine 
Tine Radinja, potem pa smo z zanimanjem 
prisluhnili predavanju prof. dr. Ane Krajnc z 
naslovom Znanje za današnjo rabo. Dr. Dušana 
Findeisen nam je predstavila vsebino in rezultate 
raziskave Dosežki/spoznanja projekta Promocija 
izobraževanja starejših.
Na Univerzi v Ljubljani so se lotili tudi 
aktualnega vprašanja migracij. Urška Majaron 
nam je predstavila, kako so se študentke lotile 
obravnave tega občutljivega področja. Posnele 
so kratek film, v katerem nastopi gospa, ki je 
s sinkom iz bosanske vojne vihre pribežala v 
Slovenijo, tu ostala in kljub številnim zapletom in 
težavam zaživela polno življenje.
Za zaključek smo se med prijetnim druženjem 
zahvalili uglednim gostjam za obisk.

Društvo U3
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka
Uradne ure  v četrtek od 10. do 12. ure.
E-pošta: loka3univerza@gmail.com
http://3univerza-loka.splet.arnes.si
Telefon v času uradnih ur:  064 233 535

Priprava razstave Vsaki rož’ci svoj lonček

Pišemo z Minko Demšar (na sredini) in 
Dušico Kunaver (desno).

V četrtek, 12. aprila 2018, smo že drugič 
pripravili prireditev za spodbujanje pisanja 
z roko. Starejši smo generacija, ki se trudimo 
postati računalniško pismeni, saj je osnovno 
obvladovanje računalnika v današnjem 
času nujno. Hkrati smo tudi tista generacija, 
ki še nimamo težav s pisanjem z roko in 
ohranjamo to veščino, ki ima veliko prednosti 
in spodbuja motoriko, razmišljanje in 
pomnjenje. Dogajanje je bilo pestro. Med nas 
smo povabili samostojno kulturno publicistko 
Dušico Kunaver, ki nam je predstavila pojav 
in razvoj pisave, ter Minko Demšar, članico 
društva Grafologika, ki nam je razložila, kaj vse 
lahko strokovnjak iz pisave razbere o značaju 
pišočega.
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DRUŠTVO U3

POSVETOVANJE E-VKLJUČEVANJE V AKTIVNO STARANJE
Borjana Koželj

Vodja vseslovenskega projekta E -Vključevanje v 
aktivno starost je dr. Jože Gričar, zaslužni profesor 
Univerze v Mariboru, ki je v skupino za spodbujanje 
starejših k uporabi digitalnih storitev pritegnil vrsto 
strokovnjakov. Projekt se širi po celi Sloveniji, njegov 
namen pa je izboljšanje e-pismenosti starejših. Naša 
občina je bila izbrana za pilotni projekt in 11. aprila 
2018 organizirala posvet, ki ga je župan mag. Miha 
Ješe izpeljal odlično.
Znanje uporabe računalnika postaja 
vedno bolj nujno tudi za starejše. 
Informacije moramo znati poiskati 
na spletnih straneh in vedeti, kako 
lahko nakupujemo od doma, plačamo 
položnice, uredimo upravno zadevo 
ali se prek spleta izobražujemo. Brez 
takšnega znanja nismo enakovredno 
vključeni v družbo. Naša univerza 
tovrstna izobraževanja ponuja že od 
ustanovitve. Zanimanje se povečuje, 
vendar menimo, da si večina starejših 
tega znanja še vedno ne želi ali ne zaupa 
svojim sposobnostim, zaradi česar se 
v računalniške krožke in delavnice ne 

PILATES NAJ POSTANE OSNOVA VAŠE VADBE
Anja Koželj, vaša mentorica gibanja

Izvajanje pilatesa vsaj enkrat na teden, poleg drugih  
vrst vadb, priporočam vsakomur. Za tiste, ki imajo za 
rekreacijo manj časa, naj bo pilates prva izbira, saj s 
to vadbo razvijajo temelje za gibanje.
Naše telo je čudovito, saj se lahko prilagodi 
skoraj vsaki situaciji. S treningom se prilagodijo 
mišice, kar se nam zdi najbolj običajno, in vezivna 
tkiva. Manj znano je, da se okrepijo tudi kosti, ki 
postanejo močnejše in zato lahko prenesejo večje 
obremenitve. Telo se prilagodi tudi v nasprotnem 
primeru. Zaradi sedečih položajev izgubljamo 
gibljivost v sklepih in mišicah ter tonus mišic. Kosti 
lahko prenesejo manjšo silo in prilagodijo svoj 
položaj tako, da ustreza novi situaciji.
Čeprav se veliko govori o pravilnem ali zdravem 
sedenju, naši stabilizatorji niso narejeni za sedenje 
in ne zmorejo ohranjati zdrave drže v prisilnem 

položaju osem in več ur, zaradi česar se telo postavi 
v položaj, v katerem se tisti trenutek najbolje počuti.
Ker mora naše telo dolgo časa ostati v različnih 
prisilnih položajih, je pomembno, da ga vsaj v 
prostem času uporabljamo za tisto, čemur je 
namenjeno, torej za GIBANJE. Pri tem se pojavi 
zanimiva težava. Ker gibanju posvetimo malo časa, 
telo težko opravlja svoje najosnovnejše funkcije in 
zato je enostavneje ostati na kavču.
Pogosto pozabljamo na trening stabilizatorjev, 
moč katerih je prvi pogoj za dobro počutje in 
funkcioniranje telesa. Stabilizatorji so drobne mišice 
med vretenci, mišice medeničnega dna in mišice, ki 
stiskajo trebušno steno. Čeprav večini pravi trening 
predstavlja premagovanje bremen, poskoki, počepi, 
sklece in druge aktivnosti, od katerih smo zadihani, 
prepoteni in občutno utrujeni, je ravno tako ali 

vključuje.
Poleg drugih sodelujočih, ki v Škofji Loki ponujajo 
zanimive storitve s področja računalništva, 
smo se posvetovanja udeležili tudi mi. Skupaj z 
Večgeneracijskim centrom Gorenjske  (VGC) smo 
se predstavili na plenarnem posvetu in izvedli 
delavnico uporabe tabličnega računalnika.

Miška - nepogrešljiva pri uporabi računalnika
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Nadaljevanje s prejšnje strani

še bolj pomemben trening 
globokih mišic, ki predstavljajo 
temelje za gibanje. Pri šibkih 
stabilizatorjih je krepitev večjih 
mišičnih skupin podobno 
postavljanju hiše na podlago, 
ki se pogreza, zato rezultat ne 
more biti takšen, kot si ga želimo. 
V takšnih primerih se pojavijo 
poškodbe, ki jih na prvi pogled 
težko povežemo s stabilizatorji. 
Najbolj očitne so poškodbe 
hrbtenice in težave z njo, kot so 
hernije, funkcionalne skolioze 
in spondilolize oziroma frakture 
vretenc, pride pa lahko tudi do 
poškodb mišic, mehkih struktur, 

že trenirajo, pa je poleg večje varnosti treningov 
zanje verjetno najpomembnejše dejstvo, da se 
izboljšajo rezultati treninga, saj se delu dinamičnih 
mišic pridružijo tudi statične oziroma stabilizacijske 
mišice, s čimer obe vrsti mišic prevzemata le svojo
osnovno funkcijo in ne nadomeščata funkcij druge.

NA U3 SMO ŽE ZAČELI Z DELOM

Priprave na novo študijsko leto smo zaključili že 
pred počitnicami. Naša Tanja Nikolič se namreč 
poslavlja od nas, ker je dobila službo, zato smo 
izkoristili njeno delavnost in tako študijsko leto 
lahko začnemo mirno.
Tanja, želimo ti vso srečo.

VABILO K VPISU V ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Ponujamo pestro ponudbo študijskih krožkov in delavnic. 

Študijsko leto traja od septembra 2018 do junija 2019, sledijo poletne aktivnosti. 

Vpis bo potekal od ponedeljka, 10. septembra 2018, do petka, 28. septembra 2018, 
med 10. in 12. uro v pisarni na Partizanski cesti 1 v Škofji Loki.

Seznam študijskih krožkov je izobešen na oglasnih deskah DU in U3, in je na ogled na 
spletni strani www.3univerza-loka.splet.arnes.si

Na razpolago je tudi v pisarni društva in v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka.

Ob prijavi pobiramo prispevek za študijsko leto v višini 10 €.

kolen in kolkov.
Stabilizatorje telesa treniramo z zavestno aktivacijo, 
ki jo dosežemo pri vadbi pilatesa. Pri pilatesu 
se vadeči učijo aktivirati globoke stabilizatorje 
z nadzorovanim tekočim gibanjem. Veliko časa 
posvečajo dihanju in ozaveščanju telesa ter 
sposobnosti telesa ohranjati položaj trupa, kljub 
gibanju preostalih delov, ki mu to otežujejo. 
Stabilizacijske mišice okrepimo z ohranjanjem 
stabilnosti trupa v gibanju. Z izvajanjem pilatesa se 
pri netreniranih ljudeh spremeni predvsem drža. 
Hrbtenica in sklepi se vrnejo v zdrav položaj, zato 
se okrepijo tisti deli telesa, ki so bili prej ogroženi, 
najpogostejše ledveni del hrbtenice, pri čemer 
se posledično izboljšajo išias in druge utesnitve 
živcev, sklepi ob medenici in kolena. Pri osebah, ki 
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ZANIMIVE OSEBNOSTI

LUDVIK KALUŽA, GLEDALIŠKI LEKTOR
Maruša Mohorič

Po precej odmevnih nagovorih, ki jih je imel Ludvik Kaluža v letošnjem letu ob dveh državnih praznikih, 
ko je govoril o rabi slovenskega jezika, sem predlagala urednici, da ga predstavimo v našem glasilu. Ko 
sem se pripravljala na pogovor, sem ugotovila, da sploh ne bo preprosto, pa še trema me je zmagovala. 

Ludvik se je strinjal, da se srečava v društvenih 
prostorih, kjer si je z zanimanjem ogledal 
fotografsko razstavo Milana Mihaliča v galeriji 
Hodnik.
V društvo se je vpisal zaradi 
stanovske pripadnosti. 
Glasilo Mi o sebi prebere 
in ugotavlja, da je veliko 
aktivnih sodelavcev, ki 
poskrbijo, da smo dobro 
obveščeni o dogajanju 
na različnih področjih 
upokojenskega življenja. 
► Kje in kako si preživel 
svojo aktivno delovno 
dobo?
Po spletu nesrečnih 
okoliščin sem se že kot 
absolvent slavistike 
zaposlil v osnovni šoli 
v Trnovem v Ljubljani, po odsluženju vojaškega 
roka so me zvabili na Radio Ljubljana za učitelja 
zbornega govora in lektorja za govor. Celih deset let 
sem govorno usposabljal in nadziral napovedovalce 
in novinarje. Dvanajst let sem bil ravnatelj Knjižnice 
Ivana Tavčarja v Škofji Loki, nato pa poklicni lektor 
v Tehniški založbi v Ljubljani. Lektorstvo je precej 
stresno delo, saj se vedno mudi. V letu 1996 pa mi je 
Miklavž prinesel zasluženo pokojnino.                                
► Kaj pa počneš zdaj, ko ni več službenih 
obveznosti, čeprav vem, da si precej zaposlen, saj 
sem morala kar nekaj časa čakati na ta zmenek? 
Še vedno sem aktiven kot lektor za pisna besedila, 
predvsem pa kot gledališki lektor, to je področje, 
s katerim sem se ukvarjal praktično vse življenje. 
Začel sem na Radiu Ljubljana, nadaljeval v 
gledališčih v Kranju, na Brezjah, v Šk. Loki, 
Jesenicah, Studencu pri Domžalah, večinoma z 
ljubiteljskimi igralci, v Kranju pa tudi s profesionalci. 
► Kaj dela lektor v gledališču? 
Gre za bralne vaje, za pravilno izgovarjavo, za stavčne 
poudarke in logično členjenje, torej za usklajevanje 
govora besedila z režiserjevo mizanscensko 
organizacijo igre. Lektor v dogovoru z režiserjem 

za besedilo in nastopajoče osebe v njem določi 
jezikovno zvrst – zborni govor, pogovorni jezik, 
narečja, sleng… To je zelo zanimivo delo.

► Kaj pa počnejo danes v 
šolah, da otroci raje govorijo 
angleško kot slovensko?
Na rabo in obvladovanje 
slovenskega jezika vpliva 
vsesplošna liberalizacija na 
vseh področjih našega življenja, 
od gospodarstva do kulture in 
vsega, kar je vmes. V najslabšem 
to pomeni: vse je dovoljeno, kar 
ni izrecno prepovedano, samo 
da prinaša korist. To pa za narod, 
ki se ima za majhnega, pomeni 
še dodatno katastrofo. Udinjamo 
se na vse strani, podrejamo 
se, da bi bili videti pridni in 
ustrežljivi do velikih, ki se danes 

uveljavljajo z angleškim jezikom. Pomembneje je, 
da si domišljaš, da obvladaš angleščino, ne zdi pa se 
nam narobe, kaj šele sramotno, da ne obvladamo 
lastnega jezika. Na ta način počasi izgubljamo svojo 
identiteto s polnimi usti velikih besed o slovenstvu 
in slovenski samostojnosti. V šolah je vse večji 
poudarek na učenju tujih jezikov, pri čemer učitelji 
otrokom pozabijo povedati, da jih tujih jezikov 
učijo zato, da se bodo lahko sporazumevali s tujci, 
ne pa zato, da se bodo delali velike z rabo tujega 
jezika v pogovoru med sabo ali s svojimi starši. To 
igranje veličine se izkazuje celo pri intelektualcih, ki 
nekatere slovenske izraze pojasnjujejo z angleškimi. 
Tudi v Loki smo dobili pumptrack, v mnogih krajih 
pa imajo footsale in še kaj bi se našlo na to temo.
► Včasih smo peli »na Slovenskem smo mi 
gospodar«. Kdo je dejansko gospodar v Sloveniji?
Bojim se, da smo Slovenci čedalje manj gospodar 
na svojem, saj slovensko zemljo in gospodarstvo 
nekritično prodajamo tujemu kapitalu in mu potem 
vdano služimo kot hlapci.
► Ludvik, to so kar hude besede. Kaj pa 
počutje?
Počutje je doma ob ženi ter vnukinji in vnuku, ki mi 
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občasno polnita baterije, mojim letom optimistično 
primerno.
► Me veseli, da si se nasmehnil. Kaj pa prosti čas, 
če ga sploh imaš ob vseh obveznostih?
Knjige – najraje zgodovinske in družboslovne, 
seveda tudi leposlovne – v samotnem kotičku s 
knjižnimi policami, računalnikom in pisalno mizo. 
Tudi kakšno tekmo v tenisu ali reportažo rad 
pogledam na televiziji. Obvezno pa si vsak dan 
vzamem eno uro za hojo v naravi, kar je hkrati srčna 

Nadaljevanje s prejšnje strani terapija.
Govorila sva o slovenskih narečjih, o Cankarjevem 
Človeku, ki je izgubil prepričanje in še o čem. 
Občasno ga »srečam« v Dnevnikovih Prebliskih ob 
jutranji kavi. Zelo domiselni in pikri so. Naj omenim 
samo tega: »Malo tukaj, malo tam, malo pa še kam 
drugam; nenačelnosti politika ni sram, nam pa 
prazni žepe ta daj-dam.«
Ludvik, hvala za srečanje in zanimiv pogovor. Zelo si 
mi polepšal dan.

KOLESARSKA LEGENDA DRAGO FRELIH – BRKO
Besedilo in fotografija Jožica Anžel

Draga Freliha poznajo vsi. Zaradi svojih dolgih 
košatih brkov, ki so z leti spremenili barvo, je 
prepoznaven že več kot 40 let. 22. februarja letos je 
praznoval 70. rojstni 
dan in pravi, da je 
bila najlepše darilo 
vnukinja Ana, ki je na 
svet prišla le dan prej.
V Škofjo Loko se je 
s starši, starejšim 
bratom in sestro 
priselil leta 1953 iz 
Vogelj pri Kranju, kjer 
se je tudi rodil. Sestra 
je že pokojna, brat 
Milan, ki je včasih 
tudi kolesaril, pa je 
še vedno aktiven 
športnik. Po šoli se 
je zaposlil v Vincarjih v Motorju, kasnejših Loških 
tovarnah hladilnikov. Pred služenjem vojaškega 
roka je delal v Gradisu, po odsluženi vojaščini pa 
se je zaposlil v Veletrgovini Loka, kjer se je izučil 
za voznika viličarja. Svojo kolesarsko pot je začel s 
turističnimi kolesi leta 1970, ko je bil star 22 let. Ker 
je zmagoval na vseh dirkah, ga je Zvone Zanoškar 
povabil v kolesarski klub Rog v Ljubljano. Takrat 
je že imel specialko in kolebal med redno, varno 
službo in nezanesljivo potjo amaterskega kolesarja. 
Nazadnje se je odločil za Rog, kjer je ostal do leta 
1978, potem pa prestopil h KK Sava in maja 1983 
zaključil profesionalno kariero.
Ko sva se pogovarjava o njegovi izredni športni 
poti, mi je pokazal debelo knjigo, polepljeno s 
časopisnimi izrezki. V enem izmed njih je pisalo: 
»Nagradna uganka: Danes objavljamo fotografijo 

kolesarja. Doma je iz Škofje Loke in sodi med 
stare mačke. Dolga leta je bil član Roga, zdaj pa 
je kapetan ekipe Sava. Ljubitelji kolesarstva ga ne 

poznajo samo 
po brkih, ampak 
po vrsti odličnih 
rezultatov, ki 
jih je dosegel 
za svoj klub in 
jugoslovanske 
barve.«
Po končani karieri 
se je poročil in 
danes ima ženo 
Ano, dva sina, hčer 
in tri vnukinje. 
Vse življenje je 
vzdrževal vrhunsko 
kolesarsko in 

tekaško pripravljenost. Ljubiteljsko je prekolesaril 
in pretekel na tisoče kilometrov. Ponosni smo, da 
ga poznamo in da je del kolesarske ekipe našega 
društva upokojencev.
Zanimalo me je, kako so v tistih časih, v začetku 
sedemdesetih, trenirali ter s čim so se prehranjevali, 
da so ostali pri močeh. Odgovoril mi je, da je zjutraj 
iz Loke odkolesaril na trening v Ljubljano in se 
domov vračal ob 14. uri. Naredil je svoj »šiht« in 
prevozil po 200 kilometrov na dan, preko 30 000 
na leto. Tako dan za dnem, leto za letom. Pojedli so 
veliko banan in vsega, kar jim je dajalo moč. Tudi 
doping je obstajal, mogoče še hujši, ker kolesarji 
niso vedeli, kaj so dobili. Pred treningom je v pest 
dobil nekaj vitaminov, nato pa na kolo.
Tekmoval je skoraj na vseh takratnih dirkah po 
Nemčiji, Avstriji, Italiji, Češkoslovaški, Vzhodni 
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Nemčiji, Franciji, Grčiji, Belgiji, Turčiji in Afriki. 
Decembra so ponavadi odšli na tritedenske 
priprave na Pokljuko in se vrnili za novo leto, nato 
pa odšli naprej v Poreč na dvomesečne priprave. 
V sezoni je Drago vozil eno dirko za drugo. Že po 
tretji kolesarski sezoni je bil uvrščen v državno 
reprezentanco, saj je prepričljivo premagal vso 
jugoslovansko elito in na državnem prvenstvu 
osvojil drugo mesto. Takrat se je pisalo leto 1973. 
Nizal je uspeh za uspehom, zmago za zmago.
Šest let je bil kapetan jugoslovanske reprezentance. 
Zmagal je na progi Praga-Varšava-Berlin, takratni 
največji amaterski dirki na svetu, imenovani Dirka 
miru. Na Balkanskih igrah v Grčiji si je prigaral 
srebrno in bronasto medaljo, na Mediteranskih 
igrah pa je bil tretji. Šestkrat je bil državni prvak na 
100 kilometrov, trikrat pa je zmagal tudi na dirki 
po Srbiji. V enem od izrezkov piše: »Jugoslovanski 
kolesarski strokovnjaki so si edini. Rogovec Drago 
Frelih, 26, ni nikdar utrujen. Izvrstna forma med 
vso sezono je simpatičnemu Ločanu prinesla 
doslej največji uspeh, ‘zlato kolo’ kot priznanje 
najboljšemu jugoslovanskemu kolesarju.«
Ja, res ga je dobil. Pokazal mi ga je, poleg vseh 
drugih kolajn in priznanj, ki krasijo njegove police, 
in zares je zlato. Prejel ga je v Kinu Sora v Škofji 
Loki ob 25-letnici KK Rog. Izročil mu ga je generalni 
direktor beograjskega trgovskega podjetja 

Jugobicikl Duško Stevanovič. Takrat se je pisalo leto 
1974.
O njegovi priložnosti za nastop na olimpijskih igrah 
leta 1972 v Münchnu je povedal, da je imel doma 
že pripravljeno olimpijsko uniformo in opremo, pet 
dni pred odhodom pa so mu sporočili, da na igrah 
ne bo nastopil. Ker ni bilo nobenega kandidata 
iz Srbije, iz Slovenije pa kar trije, ga v ekipo niso 
uvrstili. Drugič je bil kandidat za olimpijado leta 
1976 v Moskvi. Trdo je treniral in upal, da mu bo 
uspelo. A tudi takrat na igre ni odšel, saj so rekli, da 
je prestar.
Leta 1980 je na izboru za športnika leta Jugoslavije 
prejel nagrado za fair play, ker je na dirki po 
Jugoslaviji svoje kolo dal Bojanu Ropretu, ki je 
potem zmagal.
V svojem malem svetišču hrani kolajne, pokale, 
slike, karikature, časopisne izrezke, plakate, kolesa 
in še mnogo drugega. Tam se človek v mislih preseli 
v njegova najbolj aktivna leta, pa vseeno težko 
dojame, koliko znoja, garanja, volje in odrekanja je 
bilo potrebno, da si je vse to prislužil.
Ta članek je dovolj dolg le za nekaj podrobnosti 
iz njegovega športnega življenja. Že nekaj let pa 
se poigravam z idejo, da si Drago vendarle zasluži 
nekaj več. Ne bi ga smeli pozabiti in najmanj, kar 
bi lahko storili, bi bilo, da bi o našem Brku nekdo 
napisal knjigo.

JOŽE ŠTEFE 
Besedilo in fotografija Nadja Podgoršek

Jože Štefe se je rodil 21. maja 1939 na Primskovem 
pri Kranju. Izučil se je za monterja orodjarskih 
naprav. 20 let je bil zaposlen pri Toplovodu 
(današnji IMP) v Ljubljani, nato pa še 20 v 
Inštalacijah v Škofji 
Loki. Službeno je 
po dolgem in počez 
prepotoval vso 
Jugoslavijo, razen 
Črne Gore. Z ženo sta 
vzgojila tri otroke, 
sedaj pa ima poleg 
treh vnukov že tudi tri 
pravnuke.
Obiskala sem ga v 
Gabrku, kamor se je po 
poroki preselil na ženin 
dom. Takrat je tam še 
stalo poslopje z žago za 
razrez hlodovine, ki so 
jo leta 1997 podrli. Jože 

je na njenem mestu zgradil mizarsko delavnico, v 
kateri sedaj ustvarja svoje umetnine.
Z izdelavo lesenih maket se je začel ukvarjati po 
upokojitvi leta 1999. Ko je bil še v službi, zaradi dela 
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na terenu nikoli ni imel dovolj časa za hobije. Kot 
upokojenec je imel več časa in začel se je družiti s 
prijatelji iz vasi, ki so ga nagovarjali, da naj tudi on 
poskusi izdelati kakšno stvar. Eden od teh prijateljev 
je bil mizar in je že izdeloval makete, drugi pa je bil 
rezbar, ki je žal oslepel. Jože je od njega odkupil 
stroje in postopoma dokupil še nekaj drugih. Začel 
je rezbariti, potem pa se je preusmeril v izdelavo 
lesenih maket in drugih drobnih izdelkov.
Da bi ohranil spomin na poslopje stare žage in vse, 
kar je bilo v njej, je izdelal njeno popolno repliko. 
Opremil jo je z vsemi delovnimi napravami in tako 
je del lesene makete stavbe tudi popoln posnetek 
mehanizma žage s hlodi, pogonskim kolesom, 
jermenom in vsem, kar spada zraven. Če vklopi 
elektriko, začne žaga tudi delovati. Z neverjetno 
natančnostjo je izdelal prav vsako podrobnost 
izvirnega poslopja. Samo v streho je vgradil okrog 
1000 lesenih strešnikov. To je bila njegova prva 
maketa.
Potem so se mu nove ideje porajale kar sproti. 
Povedal je, da ni nikoli delal po načrtih, ampak po 
trenutnem navdihu, vedno pa je bil zelo natančen. 
Zanimive so njegove miniaturne hišice z letnicami, 
ki jih podarja prijateljem za različne jubileje, v 
vsaki pa se skriva darilo v obliki pijače, medu, 
marmelade ali česa drugega. V njegovi zbirki so 
makete kozolcev in hiš različnih velikosti, stojala 
za rojstnodnevna darila, mlin na veter, različne 
lesene ure, čebelnjak, ptičje hišice, lesene igrače 
za vnuke, stojala za novoletna darila in še mnogo 
drugih lesenih izdelkov. Med mojim obiskom se 
nisem mogla načuditi, koliko vztrajnosti, dela in 

potrpljenja človek potrebuje za izdelavo sleherne 
makete. Za eno od idiličnih hišic je izdelal celo 
pohištvo za spalnico, kuhinjo in predprostor ter 
napeljal elektriko. Mnogo njegovih maket tudi 
deluje, če vključi elektriko. Še sam ne ve, koliko 
svojih izdelkov je podaril.
Razstave še ni imel, izdelal pa je maketo kozolca, ki 
ga je videl na Studencu nad Sevnico, kjer je pred 
dvema letoma martinoval z našimi upokojenci. 
Lani ga je naša tajnica Cveta v imenu našega 
društva podarila gostilničarju, ki se ga je neizmerno 
razveselil. Ko je Jože izvedel, da bo naše DU letos 
praznovalo 70. obletnico delovanja, je za to izjemno 
priložnost naredil poseben kozolec in ga je podaril 
našemu DU, za srečelov na našem pikniku pa 
podaril podstavek za točenje pijače. Pred leti je 
za sestrično iz Kanade, ki je bila na obisku, izdelal 
maketo kozolca za napisom Pozdrav iz Slovenije.
Povedal mi je še, da je nekega dne v vasi opazil 
napol podrt kozolec. Naredil je njegovo maketo in 
jo pokazal lastniku, ki je kozolec v 14 dneh temeljito 
popravil.
Vsako leto se z ženo z našim društvom odpravita na 
dopust na morje. Na praznovanjih, ki se jih udeležita 
z ženo, rad tudi zapleše in zapoje.
Ko je bil še v službi, je sindikat za svoje zaposlene 
organiziral potovanja in tako si je ogledal Tunizijo, 
Španijo in Češko, v Črno goro pa sta z ženo odšla na 
dopust, ko je bil že v pokoju. Zdaj je najraje doma in 
ustvarja v delavnici.
Jože, v imenu DU Škofja Loka vam želim, da bi bili še 
dolgo zdravi in uživali v svojem konjičku.

PAVLE JEREB
Julija Jenko

Pavle Jereb je član našega društva že 24 let. Njegov šport je streljanje. Poleg tekmovanj vodi društveno 
strelsko moško ekipo, od leta 1989 pa je tudi predsednik strelskega društva SD Kopačevina. Dela tudi 
kot sodnik in učitelj streljanja.
Rodil se je 4. februarja 1939 na Govejku v Spodnji 
Idriji mami Leopoldi in očetu Ivanu. Osnovno šolo 
je obiskoval na Govejku in zaključil na Ledinah. V 
gimnazijo je hodil v Žiri in tam končal tudi obrtno 
šolo. Najprej je delal kot trgovski pomočnik v Žireh. 
Po služenju vojaškega roka 1960 se je zaposlil v 
tovarni Motor v Vincarjih kot vodja skladišča livarne, 
kasneje pa v LTH na Trati v komerciali. Ob delu je 
končal ekonomsko srednjo šolo. Leta 1959 se je 

poročil z Alojzijo Lahajner, s katero sta z družino 
najprej živela v Žireh, leta 1970 pa so se preselili v 
Frankovo naselje. Žena Alojzija je umrla leta 1988 in 
ostal je sam s sinovoma Dušanom in Pavletom ml. 
ter hčerko Sašo. Danes ponosno pove, da ima osem 
pravnukov.
Leta 1972 je zapustil LTH in začel delati pri obrtniku 
Janezu Berčiču kot odgovorni za livarstvo in 
orodjarstvo. Ko je lastnik umrl, je njegova žena Meta 
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Pavletu zaupala, da je obrt vodil naprej, vse do svoje 
upokojitve leta 1994.
Danes že 20 let živi v Binklju pri Milki Hafner. Milkin 
mož je bil lovec in bili so družinski prijatelji. Po 
moževi smrti sta z Milko ostala prijatelja, sedaj pa 
sta partnerja.
Leta 1957 se je vpisal v lovsko družino LD Dole 
nad Idrijo, ko pa je prišel v Škofjo Loko, je leta 1985 
pristopil v LD Križna Gora. Že prej se je vpisal tudi v 
strelsko društvo Kopačevina. Od leta 1981 do 1986 
je bil stalni član slovenske strelske reprezentance, 
ki je nastopala na tekmovanjih v Jugoslaviji, Italiji, 
Nemčiji, Avstriji in na Madžarskem. Bil je tudi član 
slovenske članske reprezentance, ki je v letih 1984, 
1985, 1987 in 1988 s puško velikega kalibra osvojila 
prvo mesto. Pavle je na teh tekmovanjih postal 
dvakratni slovenski prvak in trikratni nosilec naslova 
strelski mojster.
Pavle je od upokojitve član našega društva ter 
tudi član zveze borcev. Ko je bil še zaposlen, je 
opravljal funkcijo sindikalnega delegata Gorenjske. 
Poleg tega je tudi veteran vojne za Slovenijo, član 
združenja častnikov, član komisije v Zvezi lovskih 
družin Gorenjske in super veteran. Tekmuje v 
streljanju glinastih golobov z malokalibersko 
puško, sodeloval pa je še v gorenjskem združenju 
organizacij srečanj Alpe Adria.
V vseh naštetih organizacijah še vedno tekmuje. 
Za naše društvo je nastopal že pred vpisom. Že 
naslednje leto je SD Kopačevina organiziralo 
tekmovanje upokojencev Gorenjske v streljanju, 
na katerem je naša moška ekipa zmagala, Pavle pa 
je postal gorenjski prvak. Od takrat pa do danes  
vedno tekmuje za naše društvo na gorenjskih in 
državnih tekmovanjih ter na ŠRI Škofje Loke. Tako 
individualno kot v ekipi dosega najvišja mesta. 
Pokali, razstavljeni na policah v našem društvu, 
pričajo, kolikokrat so bili naši strelci s Pavletovo 
pomočjo gorenjski prvaki in prvaki ŠRI ter kolikokrat 
je Pavle osvojil tudi posamezni naslov. Največ 
pokalov je namreč prav s strelskih tekmovanj.
V domači kleti mi je pokazal omaro, kjer hrani 
zračne puške, omaro z lovskimi puškami in pištole, 
s katerimi tekmuje. Ima tudi delavnico z napravami 
in orodji, s katerimi popravlja strelska orožja. Zračno 
puško je prilagodil tudi meni, ko sem še tekmovala. 
V tej kleti tudi trenira, zato je še vedno v dobri 
kondiciji. V dveh vitrinah ima toliko pokalov, medalj 

in plaket, da jih je težko prešteti. Med vitrinama visi 
svečana listina športne zveze in Zavoda za šport 
Škofje Loke. Pri našem društvu je leta 2006 prejel 
knjigo 100 let športa v občini Škofja Loka, leta 
2009 ob 60. obletnici društva pa pisno priznanje 
za dolgoletno vodenje moške strelske sekcije in 
odlične osebne rezultate.
Zagotovo lahko trdimo, da je Pavle najboljši strelec 
v Škofji Loki in tudi tekmovalec z najdaljšim stažem 
na našem območju. To potrjujejo tudi dokazi 

shranjeni v muzeju športa na Loškem gradu.
Ob mojem obisku mi je povedal, da so tudi sinova 
in hčerka včasih tekmovali v streljanju. Pripovedoval 
je tudi o svojem pradedu, ki je bil častnik, pokazal 
pa mi je tudi, da veliko ve o zgodovini bojev po 
Sloveniji in Italiji.
Pavletova velika strast je lov in na hodnikih visi 
veliko trofej. V zadnjem času pa kaj postori tudi 
okrog hiše, z Milko se kdaj za kakšen dan odpeljeta 
na morje.
Pavle, želimo ti, da z Milko uživata še mnogo let.

Pavle v delavnici
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Če ženska je enka in mož ni devet, 
kaj mož je v zakonu, če par sta deset.

(Ničla)

Ime njegovo zaslepi, nima rok pa vse stori, 
brez jezika govori,  v zvenu njega sreče ni.

 (Zlato)

UGANKE
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DOLGO, DOLGO ŽIVLJENJE

STANE PEČAR
Besedilo in fotografija Ela Dolinar

Stane Pečar kljub slabemu vidu pri skoraj 91 letih 
še vedno rad bere in piše. Na otroštvo ima kar lepe 
spomine. Doma je vladala revščina. V družini je bilo 
10 otrok, zaposlen 
pa je bil samo oče, 
medtem ko je mama 
pomagala pri kmetih, 
da so se vsaj najedli. 
Otroke je imela 
neizmerno rada, 
zaradi česar se Stane 
otroštva spominja 
rad. Živeli so v eni 
sami sobi, kuhinjo pa 
so imeli v souporabi. 
Otroci so spali v 
predalih in z mamo 
pomagali na kmetih 
ter se nekako prebili. 
Potem je oče za dve 
leti izgubil delo in šele kasneje, ko je dobil delo na 
cesti, kjer je tolkel kamenje, so malce laže zadihali. 
Na delo v kamnolom na Verdu je Stane očetu vsak 
dan nosil kosilo, krompirjevo juho ali fižol, in kavo, 
seveda ne prave kave.
Stane je k sreči imel strica, ki je bil premožen in mu 
je pomagal, da je lahko odšel v Ljubljano na malo 
gimnazijo. Tam se je srečal z vojno, star le 14 let in 
pol. Takoj se je vključil v mladinsko organizacijo OF, 
kjer se je vozil z vlakom in v kanglici za kislo zelje 
pretihotapil več ročnih bomb in dva revolverja 
z naboji. Tudi literaturo je tihotapil, kar je bilo 
nevarno početje, saj je bila Ljubljana obdana z žico. 
Maja 1943 se je vključil v SKOJ na Vrhniki in skupaj s 
3 mladimi kolegi vlomil v nemško skladišče orožja. 
Septembra 1944 se je pridružil partizanom in še isti 
mesec so ga zaradi izdaje zajeli domobranci ter ga 
predali Nemcem. Tako je vojno preživel v zaporih 
in taboriščih. Kasneje je za pogumna dejanja v 
mladosti prejel medaljo za hrabrost. Z OF sta bila 
povezana tudi njegova starša.
Leta 1954 se je preselil v Škofjo Loko in se najprej 
zaposlil kot kustos za NOB v Loškem muzeju ter kot 

knjižničar Mestne knjižnice. Službeno se je posvetil 
raziskovanju obdobja NOB na širšem škofjeloškem 
območju. Rezultat dela je obsežno zgodovinsko 

in etnografsko 
gradivo, ki je še danes 
pomemben vir za 
raziskovalce. Ob delu 
se je izobraževal in 
postal pravnik ter 
do upokojitve vodil 
oddelek za notranje 
zadeve. Bil je tudi 
kriminalist in pravi, 
da so bili ljudje včasih 
veliko bolj pošteni, saj 
ni bilo ravno veliko 
primerov, s katerimi 
bi se moral ukvarjati. 
Dejaven je bil na 
mnogih področjih, 

med drugim pri SZDL, OF, avtomoto društvu in 
krajevni organizaciji Stara Loka-Podlubnik. Bil je 
tudi član organizacije združenj borcev NOV, član 
upravnega odbora ZB NOB Škofja Loka in član 
društva upokojenih delavcev organov za notranje 
zadeve, sodeloval pa je tudi v mnogih organih 
občine Škofja Loka.
Njegov konjiček je bil vedno lov in ukvarjanje z 
lovskimi psi, kinologija. Ko se je upokojil, je imel več 
časa za pohajkovanje po gozdovih. Njegov mentor 
je bil žal že pokojni »Dobravsk« Stane, s katerim sta 
postala prava prijatelja in ne samo lovska tovariša. 
Vedno sta lovila skupaj in Stane pravi, da ga je 
prijatelj ogromno naučil o lovu, psih in gozdu. 
Celo življenje je rad bral in to počne še danes. Ima 
posebno pripravo, s katero drsi po besedilu, na 
ekranu pa se besede izpisujejo zelo povečano.
Z ženo Francko sta že praznovala železno poroko, 
kar pomeni, da sta skupaj že več kot 60 let. Vsak 
dan ju obišče hči, posebej pa se razveselita obiskov 
vnukov in pravnukov. Obema želimo, da vama 
dnevi tečejo spokojno, da vama zdravje služi še 
naprej in da vaju vnuki čim večkrat obiščejo.

UGANKE Kdo bolestno poizveduje: komu, kdo, zakaj?
Brez potrebe kar sprašuje: kje, koliko, kaj? (Firbec)

Vse živo na svetu ne more brez nje,
brez nje na planetu pomrlo bi vse.
                           

 (Hrana)
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NAŠI STRELKE IN STRELCI SPET NAJBOLJŠI
Ivanka Prezelj

Po letu 2000 se je DU Škofja Loka že enajstič izkazalo kot dober organizator tekmovanja Pokrajinske 
zveze društev upokojencev v streljanju z zračno puško.

Organizacijski odbor, ki so ga sestavljali Miro 
Duić, Ivan Hafner, Ivanka Prezelj, Pavle Jereb in 
Janko Demšar, je pripravil vse, da so se udeleženci 
iz enajstih gorenjskih društev upokojencev na 
prvenstvu počutili dobro.

Najboljšim ekipam in posameznikom sta pokale in 
medalje podelila predsednik DU Škofja Loka Miro 
Duić in predsednik Komisije za šport in rekreacijo 
pri DU Škofja Loka Ivan Hafner.
Domače strelke so že osemnajstič po prelomu 
tisočletja postale gorenjske prvakinje. Za njimi so 

Tekmovanje je potekalo 
8. maja 2018 na dveh 
streliščih. Kako mirna je še 
roka in ostro oko, so strelke 
preizkušale na strelišču 
SD Kopačevina na OŠ 
Cvetka Golarja na Trati pod 
vodstvom Pavleta Jereba, 
strelci pa na strelišču SD 
Škofja Loka pod vodstvom 
Janka Demšarja. Med 
dopoldanskim 3-urnim 
tekmovanjem je v treh 
skupinah nastopilo 19 strelk 
in 34 strelcev. Udeleženci, 
ki so s tekmovanjem 
opravili, so se v času do razglasitve rezultatov 
lahko preizkusili v kegljanju s kroglo na vrvici, ki se 
nahaja v isti stavbi kot strelišče, ali na svežem zraku 
v tekmovanju v prstometu, bližanju balinčkov na 
veliko lokostrelsko tarčo, zmagovalec katerega je za 
nagrado dobil steklenico dobrega vina. Poskrbljeno 

se uvrstile strelke društev 
upokojencev Naklo, Kamnik, 
Jesenice in Tržič. Med 
posameznicami je prvakinja 
postala naša članica Ivanka 
Prezelj, drugo mesto je 
zasedla Marija Hribar iz DU 
Kamnik, tretjega mesta pa 
se je veselila še ena članica 
našega DU Frančiška Demšar 
Mesec. Za naše društvu sta 
nastopili še Nevenka Mandić 
Orehek, ki je zasedla 6. 
mesto, in Marija Sovinc, ki je 
bila enajsta.
Tudi pri moških je 
zmagovalni pokal ostal 
doma, že štirinajstič po letu 

Zlate strelke DU Škofja Loka med strelkami iz Naklega (levo) 
in Kamnika (desno)

Zlati strelci DU Škofja Loka med srebrnimi strelci iz Kamnika (levo) in 
bronastimi z Jesenic (desno)
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je bilo tudi za dobro malico.
Tekmovanje je spremljal delegat PZDU Gorenjske 
Franci Pretnar, ki je tudi predsednik Komisije za 
rekreacijo, šport in gibalno kulturo pri tej zvezi. 
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2000. Na drugo mesto so se uvrstili tekmovalci iz 
DU Kamnik, tretje mesto pa je pripadlo DU Jesenice. 
Za njimi so se uvrstili tekmovalci iz društev Tržič, 
Žerjavčki-Trzin, Bohinjska Bistrica, Naklo, Begunje 
in Radovljica. Med posamezniki je zmagal Pavel 
Serša iz DU Kamnik, podprvak je postal domačin 
Janko Demšar, tretje mesto pa je zasedel Franc 
Rabič iz DU Dovje Mojtrana. Domače društvo so 

Nadaljevanje s prejšnje strani

zastopali še Milenko Štimac, ki si je priboril 4. mesto, 
in Boris Vodopivec na končnem 7. ter Franc Prezelj 
na 8. mestu. Ob koncu nam je Franci Pretnar izročil 
tudi prehodni pokal. Tekmovanje se je zaključilo v 
veliko zadovoljstvo vseh, saj so se nekateri veselili 
rezultatov, večina pa prijetnega vzdušja ob druženju 
s sotekmovalci in sotekmovalkami.

POKRAJINSKO PRVENSTVO V TENISU ZA ČLANE DRUŠTEV 
UPOKOJENCEV GORENJSKE
Boris Pešelj

Pokrajinskega prvenstva v tenisu, ki je potekalo 12. 
junija 2018 na igriščih za tenis v Kranju, se je tudi 
letos udeležila ekipa našega društva, najštevilčnejša 
do sedaj. Deset nas je preživelo lep in zabaven 
športni dan.
Na tekmovanje se je prijavilo 87 tekmovalcev, od 
tega 68 moških in 19 žensk. Tekmovali smo člani 
DU iz kar osmih društev Gorenjske, natančneje iz 
Begunj, Kamnika, Kranja, Radomelj, Radovljice, 
Škofje Loke, Tržiča 
in Žirovnice. Naša 
ekipa je štela 
osem fantov 
in dve dekleti. 
Zaradi velikega 
števila igralcev 
smo tekmovali na 
teniških igriščih v 
Kranju in na Zarici.
Igralci smo nastopili 
posamezno in v 
dvojicah. Moški 
so tekmovali 
v starostnih 
kategorijah do 65 
let, od 66 do 70 let, 
od 71 do 75 let in 
nad 75, ženske pa 

10-članska odprava je odnesla kar 11 kolajn in dva 
pokala, torej malo več kot eno kolajno na vsakega 
nastopajočega.
V ženski konkurenci sta med dvojicami Nada 
Nastran in Nada Fojkar zmagali, Nada Nastran pa 
je med posameznicami osvojila 2. mesto. Med 
moškimi posamezno so naši člani pobrali prva 
štiri mesta. Tako je zmagal Jože Ramovš, Jože 
Avguštin je bil drugi, tretje mesto sva si razdelila 

Ljubo Osovnikar in 
avtor tega prispevka, 
četrti pa je bil Peter 
Kalan. V konkurenci 
moških dvojic sta si 
tretje mesto razdelili 
dvojici Slavko Fojkar 
in Lado Kržišnik ter 
Jože Dolinar in avtor 
tega prispevka, 
medtem ko sta bila 
Jože Avguštin in Jože 
Ramovš četrta.
V skupni uvrstitvi 
sta dekleti dosegli 
odlično tretje mesto, 
tako kot  tudi moški, 
za kar smo oboji 
prejeli pokal.

zaradi manjšega števila prijav v kategorijah do 65 
let, od 66 do 70 in nad 75 let.
Gorenjsko prvenstvo je bilo za nas zelo uspešno, 
kljub temu, da nam ni uspelo zagotoviti 
tekmovalcev v prav vseh starostnih kategorijah. 
Ne samo, da smo se naigrali tenisa, ampak smo bili 
tudi rezultatsko najuspešnejši med vsemi ekipami, 
kar pa seveda ni bil nikoli naš osnovni cilj. Naša 

Da nas je malo opral dež, niti ni bilo tako strašno. 
Naigrali smo se tenisa, se okrepčali z dobrim 
bogračem in seveda hladnim pivom, predvsem pa 
družili z ljudmi, s katerimi imamo enake ali vsaj zelo 
podobne interese oziroma življenjski stil.
Sedaj pa že pridno treniramo za novo sezono 
zdravja in tekmovanj na gorenjskem prvenstvu.
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TEKME PZDU GORENJSKE ZA LETO 2018 SO TIK PRED KONCEM
Besedilo in fotografiji Ivan Hafner

O smučarskem prvenstvu smo že pisali, o prvenstvih v pikadu, namiznem tenisu, tenisu, streljanju, 
balinanju in kegljanju s kroglo na vrvici ter kolesarskem srečanju pa bodo poročali vodje panog. V tem 
članku se bomo na kratko posvetili šahu, kegljanju in prstometu.

PRVENSTVO PZDU V ŠAHU
Prvenstvo v šahu je bilo 21. marca 2018. DU 
Jesenice, ki je prvenstvo organiziralo, je poskrbelo, 
da je tekmovanje potekalo nemoteno.
Nastopilo je 10 ekip. Če izvzamemo ekipo DU 
Domžal, ki je premočno zmagala s svojimi 
rangiranimi igralci, je bilo drugih pet ekip zelo 
izenačenih, saj so bila vsa v razmaku le dveh točk. 
Žal so med njimi prav naši šahisti osvojili najmanj 

točk in zasedli šesto mesto. Za našo ekipo so pod 
vodstvom Ferda Pozveka igrali Tase Ristov, Jože 
Rupar, Alojz Homan, Slobodan Milošev in Tihomir 
Ristič. V posamični razvrstitvi si je mesto v prvi 
deseterici priboril le Tase Ristov na devetem mestu, 
v drugi deseterici pa je devetnajsto mesto osvojil 
Jože Rupar. Rezultati so dobri, čeprav naši člani niso 
imeli ravno najboljšega dne.

PRVENSTVO PZDU V KEGLJANJU
DU Kranj je 23. maja 2018 pripravilo kegljaško 
prvenstvo na 6-steznem kegljišču. Tekmovanje se je 
odvilo brez zapletov in pripomb, nastopilo pa je 16 
moških in 10 ženskih ekip.
Naši ekipi sta nastopili dobro, vendar pa nista 
izstopali z izjemnimi rezultati. V naši moški ekipi so 
kegljali Tine Uršič, Peter Mravlja, Vlado Podviz, Janko 
Fojkar in Franc Žontar kot rezerva. Zmagala je ekipa 
DU Kamnik, naši pa so ostali na petem mestu. Naše 
članice Smiljana Oblak, Marija Tolar, Zdenka Gaber, 
Majda Bogataj in Cilka Remic kot rezerva so kegljale 

povprečno. Močno so zaostale za zmagovalnim 
Kamnikom in Tržičem ter pristale na četrtem mestu, 
kar je slabše od njihovih uvrstitev v zadnjih letih.
Tudi v posamičnem prvenstvu naši člani niso 
dosegli vidnih uvrstitev. Smiljana Oblak, še nedavno 
gorenjska prvakinja, je bila z devetim mestom 
naša najboljša kegljačica. Med moškimi je bil naš 
najboljši Tine Uršič na 15. mestu.
Nastop naših kegljačev in kegljačic je bil bleda 
senca najboljših let.

PRVENSTVO PZDU V PRSTOMETU
Prvenstvo je 16. aprila 2018 res odlično organiziralo 
DU Šenčur. Že slovesna otvoritev, ki so se je udeležili 
župan ter vidni predstavniki društva in športa, 
posebej prstometa, kot tudi zgledna postrežba, 
kvalitetna malica in prijetno okolje so prispevali k 
dobremu počutju in borbenosti prstometašev.

metali Niko Prevc, Vasilij Kosec, Rastko Kos in Ciril 
Jenko. V ženski konkurenci je zmagala ekipa DU 
Šenčur, naše članice pa so osvojile pokal za odlično 
tretje mesto. Ploščke so metale Vanja Jenko, Vera 
Bokal in Ivanka Prezelj. Prehodni pokal so osvojili 
domačini. Sam kot delegat PZDU nisem imel 
nobenih težav, vsi pa smo bili zadovoljni z rezultati 
in prijetnim druženjem.

V moški konkurenci je presenetljivo zmagalo DU 
Javornik Koroška Bela, naši pa so zasedli zelo dobro 
četrto mesto. V moški ekipi našega DU so ploščke 

Ciril Jenko, Vasilij Kosec in Niko Prevc

Odlične bronaste Vanja Jenko, Vera 
Bokal in Ivanka Prezelj s Cirilom 

Sitarjem, predsednikom DU Šenčur
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TEKMOVANJA ZA 38. ŠPORTNO REKREACIJSKE IGRE SO V POLNEM TEKU
IVAN HAFNER

Že 38. ŠRI so se pričele s tekmovanji v alpskem smučanju in smučarskem teku, o čemer smo poročali v 
prejšnji številki našega glasila. Do konca junija je bila na sporedu že dobra polovica vseh tekmovanj. O 
tekmovanjih v nekaterih panogah vam poročajo vodje sekcij, v tem prispevku pa bomo pisali o šahu, 
prstometu, kegljanju in streljanju.

ŠAH

Prvi od treh turnirjev, ki bodo šteli za točkovanje za 
ŠRI, je potekal 7. aprila 2018 v Športni dvorani na 
Trati. Odkar so ti turnirji del osmih turnirjev za Pokal 
Poljanske doline, so dobro obiskani, dvignila pa se 
je tudi kvaliteta igralcev. V vsaki ekipi sta dva šahista 
in naši člani dosegajo izvrstne rezultate.
Na tem turnirju sta bila v konkurenci 11 ekip 

PRSTOMET

V telovadnici OŠ Žiri je 8. aprila 2018 potekala prva 
od dveh tekem v prstometu. Zaradi premajhnega 
števila ženskih ekip v preteklosti tekmovanje sedaj 
poteka v enotni kategoriji, vendar pa se točke, 
ki jih osvojijo ženske ekipe, prenesejo v žensko 
točkovanje.
Ob zelo dobri zasedbi kar 12 dvojic je naša boljša 

STRELJANJE

Na strelišču SD Škofja Loka, ki je za zdaj še vedno 
v severnem traktu stare vojašnice, je tekmovanje v 
streljanju potekalo 15. in 16. junija 2018. Pripravlja 
se novo strelišče.
Zaradi slabe udeležbe ženskih ekip strelci in strelke 
tekmujejo v enotni konkurenci, osvojene točke 
ženske ekipe pa se upoštevajo v ženski konkurenci. 
V ekipi sta nastopila dva strelca ali strelki.
Na tekmovanju je nastopilo 13 ekip, 9 moških in 4 

Tihomir Ristič in Lojze Homan druga, Tase Ristov 
in Jože Rupar pa tretja. Nekaj naših šahistov je 
priskočilo na pomoč še drugim ekipam. Poleg 
lepega števila točk za točkovanje  38. ŠRI so naši 
nabrali točke tudi za točkovanje za naj rekreativca 
38. ŠRI, saj je šah ena od disciplin, ki so vključene v 
ta sistem točkovanja.

ekipa v postavi Niko Prevc in Boris Pešelj zasedla 
zelo dobro tretje mesto, naša boljša ženska ekipa, 
v kateri sta metali Vera Bokal in Nežka Fojkar, pa je 
bila v močni enotni konkurenci izvrstna sedma. Ker 
sta naše društvo zastopali tako dve moški kot dve 
ženski ekipi, so naši člani skupaj osvojili lepo število 
točk.

KEGLJANJE

Pri tekmovanju v kegljanju je organizator uvedel 
novost in sicer kegljanje dvojic. Tako so ženske in 
moške dvojice prvič tekmovale na dvosteznem 
kegljišču v Železnikih. Naši kegljači niso navdušeni 
nad specifičnostjo tega kegljišča. Moške tekme sta 
se udeležila Vlado Podviz in Tine Uršič. Nastopilo 
je 7 dvojic, večina iz Železnikov. Naša, sicer odlična 

kegljača, sta zasedla zadnje, sedmo mesto. V ženski 
konkurenci so nastopile štiri dvojice, med njimi tudi 
naši članici Smiljana Oblak in Marija Tolar. Kegljačici, 
ki na kegljišču Poden redno zmagujeta, sta bili 
med štirimi ekipami zadnji, četrti. Tako na tej tekmi 
nismo dobili veliko točk.

ženske, od katerih so bile tri iz našega društva. V 
obeh konkurencah so naši člani nastopili odlično. 
Med moškimi sta zmagala naša strelca Milenko 
Štimac in Janko Demšar, naši strelki Ivanka Prezelj in 
Francka Demšar Mesec pa sta bili odlični četrti. Naše 
tri ženske in dve moški ekipi so društvu prinesli 
največje število točk, osvojili pa so tudi veliko točk 
za  točkovanje za naj rekreativca.



Mi o sebi 41 - september 2018 29

KEGLJAČI SO NEUMORNI
Besedilo Ivan Hafner, fotografiji Domen Kosmač

Zadnje mesece pred zaključkom sezone 2017/2018 so 
imeli kegljači še zelo pester program.
30. marca 2018 je potekalo medobčinsko prvenstvo 
mešanih dvojic. Ob relativno šibki udeležbi so v 
finalu nastopile štiri mešane dvojice, od tega tri naše. 
Premočno sta z 2166 podrtimi keglji zmagala Smiljana 
Oblak in Peter Mravlja, drugo mesto pa sta osvojila 
Zdenka Gaber in Tine Uršič, ki sta podrla 2031 kegljev.
6. aprila je potekalo medobčinsko prvenstvo ženskih 
dvojic. Ženske ekipe so nastopile 6. aprila in tudi tokrat 
so v finalu nastopile štiri dvojice. Zmagali sta Smiljana 
Oblak in Marija Tolar pred našo drugo ekipo v sestavi 
Majda Bogataj in Zdenka Gaber.
Med moškimi dvojicami, ki so imele medobčinsko 
prvenstvo 13. aprila, je bila konkurenca velika. 
Nastopili so vsi kegljači, ki nastopajo v slovenskih in 
gorenjskih ligah ter živijo na območju Loke. V finalu 
je nastopilo 12 najboljših dvojic, med njimi tudi Peter 
Mravlja in Franc Žontar ter Jože Avguštin in Tine Uršič. 
Stane Gaber in Roman Selan sta se sicer prebila v 
finale, vendar pa zaradi odsotnosti Romana Selana 
nista nastopila. Tudi v finalu sta naši dvojici metali 
odlično. Peter Mravlja in Franc Žontar Nano sta z 2122 
podrtimi keglji osvojila zelo dobro sedmo mesto, Jože 
Avguštin in Tine Uršič pa s 2076 podrtimi keglji osmo 
mesto. Zmagala sta oče in sin Edo in Blaž Oberstar.
Naši kegljači so se z DU Selška dolina 11. aprila 
2018 pomerili na tradicionalnem prijateljskem 
dvoboju. Tokrat so bili Železnikarji okrepljeni s sveže 
upokojenimi odličnimi kegljači in zato močnejši 

Letošnji zaključek sezone občinskih in 
medobčinskih prvenstev in tekmovanj, ki 
potekajo pod okriljem Športne Zveze Škofja Loka, 
je potekal 1. junija na kegljišču v Benetkah. Tudi 
tokrat smo se kegljači srečali na pikniku, kjer 
so se pokali in medalje razdelili hkrati namesto 
podelitev ob koncu vsakokratne tekme, razglasijo 
pa se tudi najboljši kegljači teh tekmovanj. Naši 
člani so prejeli kar nekaj medalj. Tako je Smiljana 

Oblak ponovno postala naj kegljačica sezone 
pred Marijo Tolar in Zdenko Gaber. V močni moški 
konkurenci je zmagal Edo Oberstar, medtem ko je 
bil naš najboljši Peter Mravlja na devetem mestu, 
za njim pa je Tine Uršič zasedel deseto mesto.
Pestro in bogato kegljaško sezono smo letos 
končali 13. junija, ko smo se odpravili na pohod 
na Blegoš in na kosilu Pr’ Andrejonu razglasili 
rezultate že 19. društvenega prvenstva ter podelili 
pokale in medalje.
Pri moških je letos prvenstvo, ki traja tri do štiri 
mesece, začelo kar 19 kegljačev, končalo pa ga je 
16. Tako se nam je Lojze Žitnik pridružil prepozno, 
da bi ujel vsaj 10 kol, prvaka zadnjih let Staneta 
Voršiča so pestile poškodbe, Anton Benedik 
pa je aprila 2018 umrl med operacijo srca in na 
podelitvi smo se ga spomnili z minuto molka in 
dobro mislijo. Društveni prvak je po nekaj letih 
premora spet postal Peter Mravlja pred Tinetom 
Uršičem in Vladom Podvizem.
V ženski konkurenci je sezono pričelo 12 kegljačic, 
končalo pa 11, saj Lidija Podviz zaradi poškodb in 
vnukov sezone ni dokončala. Društvena prvakinja 
je ponovno postala Smiljana Oblak pred vztrajno 
Marijo Tolar in Zdenko Gaber.
Po podelitvi smo na dvorišču kmetije pripravili 
še tekmo izžrebanih dvojic v prstometu, kjer sva 
z Jožetom Avguštinom zmagala in si za zaključek 
sezone prislužila hlebček domačega sira, darilo 
prijaznih gostiteljev.

od domačinov. Za vsako društvo je nastopilo šest 
kegljačev in dve kegljačici. Gostje so v dvobojih 
zmagali s 5:3, pri čemer so podrli 4155 kegljev, naši pa 
4084 kegljev. Tako so gostje zmagali s 7:3 in odnesli 
prehodni pokal. Janko Fojkar je bil s 567 podrtimi 
keglji naš najboljši, od gostov pa je Marjan Fuis podrl 
kar 587 kegljev.

Najboljši kegljači Športne zveze 
v sezoni 2017-2018

Štiri od petih najboljših so naše - Zdenka, 
Majda, Marija in Smiljana
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ŠPORT

PRSTOMETAŠI VSE BOLJ AKTIVNI
Ivan Hafner

Poleg uspešnih nastopov na prvenstvu PZDU in tekmi za 38. ŠRI so bili naši igralci in igralke prstometa 
aktivni tudi na medobčinski in republiški ravni.

ZIMSKA LIGA V PRSTOMETU 2017/2018 

Zimska liga je letos potekala prvič, organizirala 
pa jo je ŠZ Škofja Loka. Odziv igralcev je bil dober. 
V dvokrožnem sistemu je nastopilo osem ekip, 
tekmovanje pa jih je končalo sedem. Liga je 
potekala od novembra 2017 do konca marca 2018. 
Moška ekipa, za katero so metali Rasto Kos, Niko 
Prevc, Franc Prezelj in Vasilij Kosec, je pod imenom 
penzjonisti igrala zelo uspešno, saj je vodila večji del 

lige, na koncu pa žal morala priznati premoč ekipi 
Zminca.
V ligi je nastopila tudi naša ženska oziroma mešana 
ekipa pod imenom DU Škofja Loka Ž, za katero 
so ploščke metali Jožica in Peter Zakotnik, Vojka 
Mihelič, Ivanka Prezelj, Nežka Fojkar, Vera Bokal 
in Štefka Jenko. Ekipa se je dobro upirala moški 
konkurenci, a bila na koncu sedma.

DRŽAVNA ŽENSKA LIGA 2017/2018

Ženska ekipa v državni ženski ligi nastopa že tretje 
leto. Letos v tej ligi tekmuje 9 najboljših ženskih 
ekip. Do konca lige sta še dve koli, naše članice pa 
so trenutno na zelo dobrem četrtem mestu. Letos 

za ekipo našega društva mečejo Ivanka Prezelj, Vera 
Bokal, Nežka Fojkar, Vojka Mihelič in Lea Ahčin kot 
zunanja okrepitev.

KEGLJANJE S KROGLO NA VRVICI
Vojka Mihelič

V sezoni 2017/2018 smo v nekdanji vojašnici 
opravili 35 treningov kegljanja s kroglo na vrvici. 
Ponedeljkovih srečanj se je udeleževalo nekaj novih 
upokojencev, tako da nas je trenutno 16, v sezoni 

2018/2019 pa pričakujemo še večjo udeležbo. 
Sezono smo zaključili sredi junija, novo pa bomo 
pričeli septembra. Tudi v tej sezoni smo se udeležili 
spominskega turnirja v Kamniku, ki je ponovno 

potekal v prijateljskem druženju. Turnirja so se iz 
našega društva udeležili Vojka Mihelič, Smiljana 
Oblak, Ivanka Prezelj, Adolf Kočar in Anton Mihelič.
Organizirali smo tudi društveno prvenstvo, kjer je 
društvena prvakinja postala Ivanka Prezelj pred 
Smiljano Oblak in Tončko Dolinar. Med moškimi je 
naslov društvenega prvaka pripadel Adiju Kočarju 
pred Antonom Miheličem in Branetom Korenčičem.
Nastopili smo tudi na prvenstvu PZDU Gorenjske, 
ki je ponovno potekalo v Mojstrani in kjer je poleg 
naših dveh ekip keglje zbijalo še šest ženskih in 
sedem moških ekip. Naša ženska ekipa, ki so jo 
sestavljale Ivanka Prezelj, Smiljana Oblak, Vanja 
Jenko, Tončka Dolinar in Vojka Mihelič, je dosegla 
odlično 3. mesto, moška ekipa v sestavi Ivan Hafner, 
Adolf Kočar, Anton Mihelič, Branko Korenčič in 
Franci Mrak pa 5. mesto. V posamični konkurenci je 
med ženskami odlična Vojka Mihelič med ženskami 
tretja.
Stavbo stare vojašnice, kjer imamo sedaj kegljanje, 
bodo v bližnji prihodnosti podrli, do takrat pa bomo 
v dogovoru z ZZŠ Škofja Loka obe kegljaški mesti 
prestavili na balinišče Benetke kluba Loka 1000.

Kegljači kljub mrazu pridno trenirajo.
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PIKADO 2018
Julija Jenko

DU Žirovnica je 13. aprila 2018 v Žirovnici v 
prostorih TVD Partizan organiziralo pokrajinsko 
tekmovanje Gorenjske v pikadu. Iz našega društva 
sta se tekmovanja udeležili tako ženska kot moška 
ekipa. Ekipi skupaj sta med 13 društvi zasedli 7. 
mesto.
Za žensko ekipo smo nastopile Marija Marinšek, 
Vanja Jenko, Zdenka Gaber in avtorica prispevka 
ter zasedle 10. mesto med 13 ekipami. V posamezni 

konkurenci je bila Zdenka Gaber med 60 
tekmovalkami osma.
Za moško ekipo so tekmovali Janko Demšar, 
Ciril Jenko, Adi Kočar in Peter Zakotnik ter med 
13 ekipami osvojili 7. mesto. V konkurenci 61 
tekmovalcev je Janko Demšar dosegel 6. mesto.
38. ŠRI Škofje Loke, ki so potekale 14. aprila 2018 
v Železnikih, sta se udeležila Adi Kočar in Peter 
Zakotnik ter med 4 nastopajočimi dvojicami zasedla 
3. mesto. Članice na igrah nismo nastopile.

SEZONA 2018 V BALINANJU ZA ŽENSKE
Smiljana Oblak, fotografiji sta iz arhiva sekcije

TURNIR V ŠKOFJI LOKI
Na prijateljskem turnirju 24. aprila 2018 
na Trati smo balinarke gostile ekipe iz 
društev upokojencev Komenda, Kamnik, 
Bičevje, GIB Šiška, Žiri in Gameljne. 
Vodja tekmovanja in sodnik je bil Ivan 
Breznik, igrišče pa sta urejala France 
Prezelj in Peter Zakotnik. Glavni kuharici 
Vojka Mihelič in Marija Sovinc ter njune 
pomočnice so udeleženke pogostile 
s kavo in prigrizkom za zajtrk, Slavka 
Stanonik je vodila pripravo srečelova, 
Zvonka Rant pa je odprla bife.
Na otvoritvi je gostje pozdravil 
predsednik našega DU, nato pa nam je 
vodja tekmovanja razložil navodila.
Igrale smo v dveh skupinah. Naša prva ekipa v 
postavi Ivanka Prezelj, Tončka Dolinar, Vojka Mihelič 
in Smiljana Oblak je najprej izgubila z ekipo iz Žirov, 
nato premagala Bičevje in v repesažu spet izgubila 
proti Žirovkam.
Tudi naša druga ekipa, za katero so balinale Anica 
Košir, Marica Sorčan, Marija Sovinc in Ida Jelenc, se 
ni prebila iz predtekmovanja.
Na turnirju je tako zmagala ekipa Žiri, sledili pa sta 
jima ekipi Kamnika na drugem in ekipa Komende 
na tretjem mestu. Ekipi našega društva sta zasedli 
peto in šesto mesto.

TURNIR V GAMELJNAH
Na turnirju v Gameljnah smo 17. maja 2018 
nastopile Tončka Dolinar, Zvonka Rant, Smiljana 
Oblak in Ida Jelenc.
Prvo tekmo z domačinkami smo izgubile, po 
bližanju pa premagale ekipo iz Šiške. V igri za 

tretje mesto smo premagale Bičevje. Zmagale 
so balinarke iz Gameljn, druge so bile igralke 
Brezovice, naša ekipa pa je osvojila tretje mesto.

PRVENSTVO PZDU GORENJSKE 
Na gorenjskem prvenstvu 31. maja 2018 na 
Količevem je nastopilo 10 ekip. Naše društvo smo 
zastopale Tončka Dolinar, Ivanka Prezelj, Vera 
Hartman, Vojka Mihelič in Smiljana Oblak.
V predtekmovanju smo premagale ekipo Kokrice 
z 11:4, nato pa izgubile s Predosljami 6:3. Zaradi 
boljše razlike v točkah smo napredovale v polfinale, 
v katerem smo premagale balinarke Kamnika s 6:5, 
potem pa v igri za prvo mesto s Kranjem najprej 
igrale neodločeno 6:6 in nato izgubile v bližanju.
Z doseženim drugim mestom bi se uvrstile na 
državno prvenstvo, ki bo jeseni v Kranju, vendar 
imamo pravico tam nastopiti tudi kot aktualne 
državne prvakinje, zato se je na prvenstvo uvrstila 
tudi tretjeuvrščena ekipa Vira.

Balinarke v Gorenji vasi
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zastopale Slavka Stanonik, Anica Košir, Tončka 
Dolinar in Vojka Mihelič. Turnir je potekal v zelo 
prijetnem vzdušju, mengeško društvo pa se je zelo 
potrudilo pri organizaciji. Nastopilo je devet ekip, 
Ločanke pa smo zasedle 4. mesto.

KOMENDA 2018
Na turnirju v Komendi 25. julija 2018 je sodelovalo 
deset ekip, med katerimi smo Ivanka Prezelj, Ida 
Jelenc, Zvonka Rant in Smiljana Oblak zasedle peto 
mesto.

PRVI DEL TEKMOVANJA ZA ŠPORTNO 
REKREACIJSKE IGRE
V Gorenji vasi na balinišču pri Jagru je 9. junija 2018 
v balinanju dvojic tekmovalo 5 dvojic, v katerih 
je sodelovalo kar devet naših članic. Zmagali sta 
članici ekipe DU Škofja Loka l Anica Košir in Vera 
Hartman, drugo mesto pa je zasedla dvojica DU 
Škofja Loka ll v postavi Vojka Mihelič in Tončka 
Dolinar.

ŽIRI 2018 (Poročala je Vojka Mihelič)
Ob občinskem prazniku v Žireh vsako leto 
organizirajo turnir v balinanju za ženske in letošnji 
je potekal 10. junija 2018. Udeležilo se ga je 13 
ekip, tekmovanje pa bilo dobro organizirano in je 
potekalo zelo korektno. Ekipa Škofjeločank v postavi 
Slavka Stanonik, Vera Hartman, Anica Košir in Vojka 
Mihelič smo se uvrstile v četrtfinale, v katerem 
smo žal izgubile in tako izpadle iz nadaljnjega 
tekmovanja.
Takšnih turnirjev se balinarke moramo udeleževati, 
saj si tako pridobivamo izkušnje, predvsem pa je 
pomembno druženje in dobra volja.

KAMNIK 2018 (Poročala je Vojka Mihelič)
Društvo upokojencev Kamnik je 26. junija 2018 
organiziralo turnir v balinanju za ženske, katerega 
smo se udeležile tudi Slavka Stanonik, Anica Košir, 
Tončka Dolinar in Vojka Mihelič. Turnir je potekal v 
zelo prijetnem športnem vzdušju. Sodelovalo je šest 
ekip, Škofjeločanke pa smo zasedle odlično drugo 
mesto za ekipo Kamnika.

MENGEŠ 2018 (Poročala je Vojka Mihelič)
Na sončno soboto 14. julija 2018 je balinarska 
sekcija DU Mengeš organizirala vsakoletni turnir v 
balinanju za ženske, na katerem smo naše društvo 

Nadaljevanje s prejšnje strani

Sedaj smo približno sredi sezone in v nadaljevanju 
nas čaka nastop na dveh društvenih tekmovanjih 
v posamezni konkurenci ter v konkurenci dvojic, 
ki jih bomo tudi organizirale. Udeležile se bomo 
še dveh prijateljskih turnirjev in drugega dela 
športno rekreacijskih iger, najpomembnejši pa je 
seveda nastop septembra na državnem prvenstvu v 
organizaciji DU Kranj.

BIČEVJE – LJUBLJANA
Turnirja se je 11. avgusta 2018 udeležilo 11 ekip 
in po predtekmovanju se z negativno razliko v 
točkah (-2) nismo uvrstile med štiri najboljše. Igrale 
smo Ivanka Prezelj, Vera Hartman, Vojka Mihelič in 
Smiljana Oblak.

KOLESARJENJE ZA DUŠO PO OKOLIŠKIH VASEH RADOVLJICE
Jožica Anžel

Gorenjski kolesarji smo se junija letos spet srečali 
v Radovljici. Predsednik društva Peter Ravnihar je 
prekosil samega sebe. Na Vurnikovem trgu smo se 
pred odhodom družili s starodobniki, pozdravil nas 
je tamkajšnji župan in nam zaželel srečno vožnjo. Še 
prej smo se okrepili s sendviči.
Na izbiro smo imeli tri poti: lahko, razgibano in 
panoramsko. Vse tri so bile krožne in dolge okrog 28 
km. Ker smo s kolesi prišli od doma, smo se odločili 

za lažjo, saj nas je čakala še pot do doma.
Poti po okoliških vaseh so resnično idilične, saj 
skoraj ni prometa. Zaključili smo na Vurnikovem 
trgu z ogromno pico. In ker je bilo vse tako 
organizacijsko popolno, smo predlagali, naj 
Radovljica organizira kolesarsko srečanje kar trajno, 
vsako leto.
Dež nas je do Kranja pustil na miru, potem pa smo 
dobili velik blagoslov z neba. Do doma smo bili že 
oprhani.

Vojka Mihelič, Vera Hartman, Slavka Stanonik 
in Anica Košir v Žireh



Mi o sebi 41 - september 2018 33

DEJAVNOST PRSTOMETAŠEV V DU ŠKOFJA LOKA V ŠPORTNEM KOTIČKU 
GALERIJE HODNIK

Dejavnost prstometašev smo na treh panojih v športnem kotičku razstavili junija in razstava bo 
na ogled še nekaj mesecev. Vabimo vas, da si jo ogledate in se sami prepričate o zanimivosti tega 
sorazmerno novega športa, zelo primernega za vse starosti.

BOGATA SEZONA NAMIZNOTENIŠKE SEKCIJE
Nada Somrak

Kot že veliko let doslej smo bili člani 
namiznoteniške sekcije tudi v sezoni 2017/2018 
zelo aktivni. Že drugič zapored smo zmagali na 
prvenstvu PZDU v Tržiču in s tem osvojili prehodni 
pokal. Pripravili smo društveno prvenstvo in ob 
koncu sezone organizirali družabno srečanje 
namiznoteniške sekcije pri ŠD Partizan, NT Kluba 
Škofja Loka in vseh, ki na kakršenkoli način 
prispevajo k razvoju namiznega tenisa. V tem 
obdobju se je takratni vodja naše sekcije Jure 
Posavec odločil, da te funkcije ne bo več opravljal, 
zato smo konec februarja za novo vodjo sekcije 
izbrali mojo malenkost.
Letošnje prvenstvo PZDU Gorenjske v namiznem 
tenisu je potekalo 14. aprila v organizaciji Društva 
upokojencev Tržič. Na prvenstvu je sodelovalo 15 
društev z Gorenjske. Naše društvo je zastopalo 
14 tekmovalcev, 10 moških in 4 ženske. V svojih 
kategorijah so zmagali Minka Bertoncelj, Jano Rant 
in Roman Cenčič, pri ženskih dvojicah pa Minka 
Bertoncelj in Andreja Kecman. Štirikrat smo osvojili 
tudi nehvaležno četrto mesto in dosegli še vrsto 
dobrih uvrstitev, s čimer smo ekipo Kranja, ki nam je 

bila najbližje, premagali kar za 75 točk. Veselimo se 
že tekmovanja naslednje leto.
Društveno prvenstvo smo izpeljali aprila s tehnično 
pomočjo Jana Ranta. Med devetimi člani je bil 
najboljši Peter Žagar, drugi je bil Jano Rant, tretji pa 
Emil Rant.
V ženski konkurenci je nesporna zmagovalka 
postala Minka Bertoncelj. Drugo mesto sem zasedla 
avtorica članka, tretje mesto in četrto mesta pa sta 
dosegli Irena Marguč in Dragica Žontar.
Zaključek sezone smo priredili maja na strelišču 
pri Crngrobu, kjer smo na tradicionalnem 
medgeneracijskem druženju ob hrani, pijači in 
športnih aktivnostih, pri katerih nas ni ustavil niti 
dež, uživali prav vsi. Zmagovalcem društvenega 
tekmovanja je medalje v imenu DU Škofja Loka 
podelil Ivan Hafner.
Za konec člane našega društva vabim, da se nam 
pridružite v namiznoteniški sekciji. Žal ugotavljamo, 
da je povprečna starost naših igralcev 70 let in veseli 
bi bili novih, mlajših športnih navdušencev.

Del zmagovalne ekipe prvenstva Gorenjske v 
namiznem tenisu – Tržič 2018.

foto: arhiv Nada Somrak

Kolesarsko srečanje v Radovljici - foto: arhiv sekcije

NAMIZNI TENIS
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 PLES – NAJBOLJŠA VADBA PROTI STARANJU

NAJBOLJŠA VADBA ZA UPOČASNITEV STARANJA NI PLAVANJE, 
AMPAK PLES
Jana Činku

Vsi vemo, kako pomembna je redna vadba tako 
za telo kot tudi za um in dušo. Gibanje je splošno 
sprejeto kot nekaj, kar je koristno za zdravje. A 
katera vadba je najboljša?
Rezultati nedavne študije, objavljeni v zborniku 
Mejniki v človeški nevroznanosti, so pokazali, da je 
najbolj učinkovita vadba za upočasnjevanje staranja 
ples. Starejši, ki so sodelovali v raziskavi in redno 
plesali, so uspešno upočasnili staranje možganov.
Najboljše pri tej vrsti rekreacije je, da napačnega 
načina plesanja ni. Vsi poznamo rek »Pleši, kot da te 
nihče ne gleda«, predvsem kot metaforo za način 
življenja. Plešemo lahko za sprostitev ali namesto 
intenzivne kardio vadbe. S plesom si izboljšamo 
ravnotežje in okrepimo celo telo. Poleg tega lahko 
plešemo kjerkoli.

PLES IZBOLJŠUJE SPOMIN
Raziskava je pokazala, da je ples edina vadba, ki na 
naše zdravje učinkuje trajno. Ples med drugim tudi 
izboljšuje spomin. Starejši udeleženci raziskave so se 
morali naučiti serijo različnih plesov in pri tem so se 
zelo izkazali. Kot pojasnjujejo raziskovalci, pri plesu 
krepimo dvojni spomin, poleg kognitivnega tudi 
mišičnega. Telo se nauči pričakovati in povezovati 
plesne korake, kar pomaga kognitivnemu spominu 

med plesanjem. Ko so rezultate primerjali z drugimi 
vadbami, so ugotovili, da imajo plesalci boljši 
spomin. 

GLASBA JE UNIVERZALNI JEZIK
Še ena dobra plat plesa je, da ob njem poslušamo 
glasbo, ki deluje sproščujoče. Ples je bil od nekdaj 
del ritualov, religij in ceremonij. Gre za naravno in 
preprosto obliko gibanja, za katero ne potrebujemo 
nobenih pripomočkov. Plešemo lahko celo ob 
kuhanju nedeljske juhe.
Gibanje na splošno izboljšuje življenje, spomin in 
počutje na dnevni ravni, vendar pa je ples edina 
oblika vadbe, zaradi katere dobimo občutek, da 
smo živi, so poudarili v raziskavi.
Društvo upokojencev Plesna matineja vabi vse 
ljubitelje plesa in dobrega počutja, da se nam 
od septembra do konca aprila pridružite v Mega 
Centru v prostoru plesnega kluba Art v bivši 
predilnici na Trati. Dobivamo se  dopoldne od 10. 
do 12. ure. Natančnejši razpored bo objavljen na 
oglasnih deskah DU. Vse dodatne informacije lahko 
dobite pri Alini Francki Bonšak na tel. št.  041 211 
427.
Delujemo prostovoljno z minimalnimi prispevki.
Lep plesni pozdrav vsem ljubiteljem plesa in glasbe.

1. Bodi mnogokrat na svežem, zdravem zraku, če 
ni prevroče, bodi na soncu. Gibaj se mnogo, pojdi 
dnevno na daljši sprehod. 
2. Jej meso zmerno, le enkrat na dan. Pij sirovo 
mleko zdravih krav in koz, jej jajca, močnate stvari, 
zelenjavo, maslo, sir in sadje. Vsak tretji mesec črtaj 
meso s svojega jedilnega lista. Žveči dobro!
3. Koplji se vsak dan, enkrat na teden v pari.
4. Skrbi, da boš šel vsak dan na stran. Enkrat na 
teden izčisti črevo z milim odvajalnim sredstvom.
5. Oblači se v prodorno obleko, v bombaževo 
perilo. Le pozimi v volneno. Ovratnik pri srajci naj 
bo širok. Poleti naj bo tvoja obleka svetla, pozimi 
temna. Obuvaj vedno šolne.
6. Lezi zgodaj in zgodaj vstajaj!
7. Spi pri odprtem oknu v temni, mirni sobi. Spanec 
naj ne bo krajši, kot 6 in pol ur, pri moškem naj ne 

bo daljši kot 7 in pol ur, pri ženski 8 – 8 in pol ur.
8. En dan v tednu posveti počitku. Preživi čas od 
sobote do ponedeljka na kmetih ali pa v gorah.
9. Varuj se pred razburjenjem. Ne žalosti se zaradi 
tega, kar se ne da popraviti, niti zaradi bodočnosti. 
Ne govori o neprijetnih stvareh. Imej močno voljo!
10.  Bodi zmeren v spolnem uživanju. Vendar ne 
zatri popolnoma spolnega nagona. Oženi se in če 
ovdoviš, oženi se ponovno.
11.  Varuj se preveč zakurjenih prostorov, kjer je 
osrednja parna kurjava in slaba ventilacija.
12.  Bodi zmeren v pitju alkohola, kave in čaja, prav 
tako v kajenju.

To so misli iz učbenika razumnega življenja,ki 
ga je leta 1930 napisal dr. Arnold Lorand, 
kopališki zdravnik v Karlovih Varih.

DVANAJST ZAPOVEDI ZA DOLGO ŽIVLJENJE
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SLEDOVI PRETEKLOSTI 

ŠKOPARCA NA LOŠKEM GRADU
Meri Bozovičar

Škoparca je častitljiva kulturna vrednota iz 16. 
stoletja in je bila na grajski vrt prestavljena izpred 
puštalskega gradu. Ob njej so svoje mesto dobili 
še sušilnica sadja pajšta, čebelnjak in kozolec. 
Čebelnjak in pajšto je zob časa tako najedel, da ju je 
bilo nazadnje laže podreti kot popraviti, kar je velika 
škoda. Ime Škoparca pove, da je v njej živel grajski 
hlapec, ki je skrbel za živino, v hiši pa s slamoreznico 
rezal travo, seno, slamo in koruzna stebla ter tako 
pripravljal krmo oziroma škopo.
Prestavitev Škoparce je bila pravi 
mali podvig. Hišo so pazljivo 
razstavili ter dele natančno 
označili in prepeljali na grajski 
vrt. Nekatere dele so obnovili, 
nekaj naredili na novo in poiskali 
mojstra za obnovo slamnate 
strehe. Ko je bilo delo končano, so 
bili vsi nanj povsem upravičeno 
in nemalo ponosni. Pozneje so 
streho, predvsem zaradi varnosti, 
prekrili z negorljivo kritino. 
Vsa notranja oprema je izvirna 
in hiša je zato lep, zanimiv in 
poučen pomnik svojega časa. 
Prestavitev je natančno opisana 
v eni od številk Loških razgledov, 
ki so na voljo tudi v digitalizirani obliki. Ko je bila 
Škoparca prestavljena, je Pavle Hafner v črni kuhinji 
skuhal t.i. visoško kosilo, jaz pa sem mu z velikim 
navdušenjem pomagala. Kosilo je kasneje predstavil 
v svoji knjigi Ta dobra stara kuhna. Takrat sem mu 
dejala, da bom v tisti kuhinji kuhala loško medlo, ko 
se bom upokojila.
Ker se tisto, kar si človek močno in iskreno želi, 
tudi zgodi, sedaj vsako soboto in nedeljo kot 
prostovoljka v Škoparci obiskovalcem razlagam, 
kako so ljudje nekoč v taki hiši živeli, ob posebnih 
priložnostih pa jim skuham medlo. Obiskovalce 
tudi učim igrati feškarco oziroma špano. Igro tistim, 
ki pokažejo veliko navdušenje, tudi podarim, 
za povrhu pa dobijo še vrečko belih in temnih 
fižolčkov. Povem lahko, da so obiskovalci igro 
odnesli celo v Korejo in na Kitajsko, je pa res, da 
zaenkrat, kljub malodane globalni razširjenosti, še 
ni ravno naš najpomembnejši izvozni artikel.
Na obiskovalce imam veliko lepih spominov. Ko sem 
nekomu iz Belgije govorila o Visoški kroniki in kako 

so jo zaigrali v novo zgrajenem letnem gledališču na 
prostem poleg Škoparce, je bil tako navdušen, da mi 
je v dar prinesel planiko, posajeno v lončku. Družina 
iz Avstralije, ki je s štirimi otroci peš potovala po 
svetu, mi je po spletu poslala vtise iz Škoparce in 
Škofje Loke. Bili so prav prisrčni, njihov podvig pa 
občudovanja vreden in lepo je, da bo naše lepo 
mesto, s Škoparco na čelu, del njihovega potopisa.
Zanimiva je bila tudi skupina obiskovalk iz 
Madžarske, ki so nenadoma dobile pevski navdih 

in pričele prepevati. Tudi jaz sem se jim pridružila 
s pesmijo Ko študent na rajžo gre, nazadnje so 
pritegnili še mnogi drugi obiskovalci in tako smo 
veselo družno prepevali. S pesmijo je svoj obisk 
zaključila tudi skupina upokojencev iz Maribora. 
Okolje okrog Škoparce je očitno tako prijetno, da 
človek kar zapoje.
Letos so se poroke, ki se odvijajo na gradu, preselile 
na prostor med Škoparco in vrtiček pred njo in tako 
postale zanimive tudi za turiste. Prijetno okolje z 
dogajanjem vred ponuja marsikaj lepega, jaz pa 
si želim, da bi v letnem gledališču še kdaj odigrali 
Visoško kroniko. Ker je želja res iz srca, upam, da se 
bo uresničila.
Na obisk na grad vabim tudi vas, drage bralke in 
bralci. V muzej, v Škoparco in na grajski vrt, kjer vam 
bo zagotovo prijetno in morda boste celo zapeli. 
Lahko pa koga od odgovornih, če ga poznate, 
morda kdaj vprašate, zakaj v letnem gledališču ni 
gledaliških predstav. Na primer Visoške kronike.
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PROGRAM IZLETOV, LETOVANJ IN PRIREDITEV SEPTEMBER-DECEMBER 

 12. september   Avstrijska in slovenska Koroška
 september   trgatev
 20. do 29. september  Terme Fojnica (zdrav. terapije, kopanje, izleti) – že zasedeno
 6. in 7. oktober  Nepozabna Slavonija (turistični izlet)
 9. november   martinovanje 
Obiske gledaliških predstav objavljamo sproti.
Vse objave si lahko preberete na oglasnih deskah v DU, pri Pošti in na Šolski ulici ali v obvestilih, ki jih 
prejemate po e-pošti.
Prijave z obveznimi vplačili sprejemamo v DU med uradnimi urami od 8. do 11. ure do objavljenega roka 
oziroma do zapolnitve prostih mest v avtobusu.

 • Prijave za enodnevne izlete, obiske gledaliških predstav in druge enodnevne dogodke zbira Danica  
        Celestina na telefonski številki 040 857 273.

   •  Na večdnevna potovanja in letovanja se prijavite pri Cveti Škopelja na telefonski številki 040 226 667.

   •  Če načrtovani izlet ali aktivnost odpovemo, društvo o tem obvesti vse prijavljene. Vplačani prispevek 
        vrne le, če organizator odpove izlet ali če je z objavo določeno drugače (npr. odpovedni riziko pri 
        letovanjih in večdnevnih potovanjih).

   •  Prijave bomo upoštevali z dnem vplačila.
Izletov in prireditev se udeležujete na lastno odgovornost.
Pridržujemo si pravico do sprememb, odpovedi ali dopolnitev terminov posameznih izletov in akcij.

Poleg programa 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.

 1. do 4. oktober  Srbija (turistični izlet) – že zasedeno
 14. do 21. december  Hotel Delfin, Izola (letovanje z brezplačnim prevozom)

Vse dodatne informacije o programih lahko dobite pri Cveti Škopelja na telefonski številki 040 226 667 ali 
na e-naslovu cveta.skopelja@gmail.com.

 IZLETI PONEDELJKOVE SKUPINE POHODNIKOV SEPTEMBER-DECEMBER 

 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 SEPTEMBER-DECEMBER

 13. september    Kum (z vlakom) - Nežka
 27. september    Dovška Baba - Slavica
 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

BERLIN V ŠTIRIH DNEH
Besedilo Veronika Hartman, fotografiji iz arhiva Cvete Škopelja

ki je danes prestolnica Nemčije. Med 2. svetovno 
vojno je bilo mesto porušeno, vendar danes 
izžareva odprtost. Moderne stavbe se mešajo s 
starejšim arhitekturnim slogom, javni promet je 
odlično urejen, s kolesom pa so dostopni vsi konci 
Berlina. Predvsem pa je to zeleno mesto. Množica 
dreves, zlasti lipe, skrbijo za čist zrak in predstavljajo 
pljuča Berlina. Ena od elitnih ulic se imenuje Unter 

den Linden oziroma avenija Pod 
lipami.
Po kapitulaciji je bila Nemčija od 
leta 1949 do 1990 razdeljena na 
Vzhodno in Zahodno Nemčijo. 
Da bi preprečili preseljevanje 
prebivalcev v Zahodno Nemčijo, 
je vlada Vzhodne Nemčije leta 
1961 v Berlinu zgradila 1,3 km dolg 
zid, ki je ostal do leta 1989. Danes 
so ostanki tega zidu najdaljša 
slikarska galerija na svetu, saj je 
105 slikarjev z vsega sveta s svojimi 
grafiti opozorilo na vse grozote 
vojne. Del tega zidu je tudi prehod 
Checkpoint Charlie, kjer so se 
oktobra 1961 srečali ameriški in 
ruski tanki.
Na našem izletu smo obiskali nekaj 

Društvo je med 21. in 24. majem 2018 pripravilo 
izlet v Berlin. Pot do tja je sicer kar dolga, vendar pa 
je vožnja z udobnim avtobusom, mnogimi postanki 
in vodnikom, ki nas je zalagal z informacijami, 
minevala v prijetnem vzdušju, zapolnjenim s 
spancem.
Berlin smo sicer spoznali bolj na hitro, a vseeno 
dobili širšo sliko o mestu ob rekah Spree in Havel, 

Brandenburška vrata
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najpomembnejših znamenitosti Berlina, ki so na 
kratko opisane v nadaljevanju.
V mestu Potsdam smo si ogledali nekdanjo 
prusko kraljevo poletno rezidenco s čudovitimi 
zgradbami in vrtovi, kjer so na konferenci 
leta 1945 Stalin, Truman in Churchill razdelili 
Nemčijo.
Brandenburška vrata, zgrajena po vzgledu 
propilej v atenski Akropoli, so še vedno, tako 
kot so to bila v preteklosti, prostor za velike 
dogodke. Prav ta vrata so največkrat predstavljen 
spomenik in simbol Berlina.
Znan je tudi sedež nemškega parlamenta 
Reichstag, v bližini katerega je kanclerska palača, 
kjer dela kanclerka Angela Merkel. Tam se nahaja 
nova železniška postaja, fascinantna stavba iz 
stekla, jekla in betona, kjer vlaki ustavljajo v 
dveh etažah, od katerih je prva 10 m nad zemljo, 
druga pa 15 m pod zemljo.
Alexandrov trg je znan zaradi 368 m visokega 
televizijskega stolpa, Rdeče mestne hiše, kjer ima 
sedež župan Berlina, in čudovite protestantske 
katedrale.
Opomina na trpljenje, ki so ga doživljali Judje v 
času nacizma, sta Judovski muzej in spomenik 
žrtvam holokavsta, ki ga je zasnoval arhitekt 
Peter Eisenman. Spomenik obsega 2700 črno-

Nadaljevanje s prejšnje strani

sivih, do 4 m visokih betonskih kvadrov, ki se 
razprostirajo na 19 000 m2 površine. V utesnjenem 
prostoru je obiskovalec prepuščen sam sebi in 
ker ga obkroža nemi beton, se pri ljudeh začne 
pojavljati občutek tesnobe in brezizhodnosti, v 
kateri so se znašli milijoni Judov v koncentracijskih 
taboriščih.
Del mesta, ki najbolj spominja na stari Berlin, je 
t.i. Nikolajev okraj, idiličen predel ob reki Spree. 
Tam najdemo Marijino cerkev z znamenito fresko 
Ples smrti, ki velja za redek ostanek poslikave s to 
vsebino severno od Alp.
Na poti domov smo si ogledali še Dresden, 
glavno mesto zvezne dežele Saške. Največji vtis 
na obiskovalce naredi skupina zgradb ob Labi, ki 

so bile zgrajene v letih od 1739 do 1751 v času 
kneza Augusta II. Dresden so zavezniki med 13. in 
15. februarjem leta 1945 zbombardirali in požgali. 
Vse do leta 2005 so te zgradbe obnavljali v starem 
slogu in pri tem uporabili ves gradbeni material, ki 
je ostal. Tako so v zidove vzidali tudi črne, ožgane 
zidake, zaradi česar so stavbe danes videti, kot da so 
stare več sto let.
Po ogledu Dresdna smo se domov peljali skozi 
različne podnebne pasove. Deležni smo bili dežja in 
neviht, v Sloveniji pa nas je pričakal prijeten večerni 
hlad. Naše spremljevalke so bile tudi čebelice, ki 
nam jih je lepo predstavil Peter, in lepa slovenska 
pesem.

Pred univerzo v Potsdamu

RAZVOZLJAJTE UGANKE IZ KNJIŽICE FRANCA ANKERSTA

V konici je glava, 
a v peti oko
kaj sloka naprava
je gladko telo?

(Igla)

Igle ima,
pa šivat ne zna,
z  njimi se brani
pred svojci in nami.

 (Jež)

Na drevesu nepomembna,
sestram dela dren,
med ločili pa je glavna,
res je velik njen pomen.

 (Vejica)

Enega prav vsak ima,
največkrat pa tri,
eden ključ je do srca,
dva pa prah in vonj duši.

 (Jezik)
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PORTRET POHODNICE IVE KOGOVŠEK
Besedilo in fotografija Dragica Gartner

Zakaj Iva? Ker je neverjetno 
zanimiva in pozitivna 
oseba, ki nam s svojo 
vedrino in smislom za 
humor daje neizmerno 
veliko energije. Vedno nas 
nasmeje in kjer je ona, je 
veselje. Neverjetna borka 
za svoje zdravje, ki ti daje 
upanje, da si tudi sam, 
kljub številnim težavam z 
zdravjem, lahko še dolgo v 
starost aktiven in živahen, 
če le ne obupaš in se ne 
prenehaš boriti.
Iva se je rodila 27. januarja 
1934 na kmetiji pri Godču, 
kjer so kasneje uredili 
dobro gostilno. V družini so 
bili trije otroci. Imela je zelo 
lepo in razigrano otroštvo 
ter bila vedno pripravljena, 
kot pravi, za traparije in 
akcije. Ker je bila v pretežno 

je tudi nam z njo, kadar se nam pridruži. »Izredno 
rada imam vse pohodnike in živim za prijateljstvo. 
Zelo, zelo težko bi bila jezna na kogarkoli. Vsak 
nesporazum želim zgladiti s humorjem, kar mi tudi 
uspeva,« je razložila. Še sedaj pravi, da je polna 
življenja in vedno pri volji za vsako traparijo. Ima 
pa ob sebi tudi angela varuha, Marjeto, ki ji daje 
varnost. Marjeta, hvala.
Da ne bo pomote, prav vsak pohodnik nam veliko 
pomeni, ker je vsak edinstven in neponovljiv. Za 
vsakega nam je zelo žal, če mora prenehati s hojo, 
zato si vedno bolj želim, da bi takšni pohodniki 
lahko nadaljevali v še lažji skupini, kjer bi hodili od 1 
do 2 uri in tako ostali v družbi, ki jo imajo radi. Prav 
zaradi takšnih, kot je Iva, in mnogih drugih, ki želijo 
ostati aktivni in se trudijo za svoje zdravje, bi se bilo 
vredno boriti in najti organizatorja. Upam, da nam 
bo uspelo.
Iva, hvala za vse, kar nam daješ. Ostani živahna 
ter polna življenja in veselja. Kot borka še naprej 
premaguj zdravstvene težave in čim dlje hodi z 
nami.

VESELI POHODNIKI

Na poti na planino Razor. Iva je zadnja iz desne strani, 
ki se smeje in nas zabava.

fantovski družbi, so se pogosto igrali vojsko v 
kozolcih.
Tudi mladost je preživela dinamično. Ko so po letu 
1950 po vaseh zbirali mladino, staro med 16 in 17 
let, za delo v gozdovih na Jelovici, se je njen oče 
zbal zanjo, ker je bila vedno razigrana. Čez noč jo 
je vpisal v gostinsko šolo v Dobrni, kjer je spoznala 
zelo dobro prijateljico, ki se je poslovila pred 6 
leti. Ko jo je Iva zadnjič poklicala po telefonu, ji je 
prijateljica rekla: »Poslavljam se«. »Kam pa greš?« jo 
je vprašala Iva. »V večnost,« se je glasil odgovor. In 
res se je prijateljica naslednji dan poslovila do tega 
sveta. Čakala je le še Ivin klic.
Ker so doma vsi zboleli, je morala ostati na kmetiji. 
Leta 1954 je srečala svojo ljubezen in se leta 
1956 poročila. V zakonu sta se jima rodili 2 hčerki. 
Zaposlila se je v LTH, kjer je delala 35 let.
V hribe je zelo rada hodila že v mladosti, še rajši 
pa je dirkala z avtomobilom. Najprej je s cerkveno 
organizacijo hodila na izlete in potovanja.
Za pohodništvo jo je navdušil Matevž T. pred 12 leti, 
sedaj pa že 8. sezono hodi z Veselimi pohodniki in 
nas razveseljuje. Na naših pohodih ji je lepo, kot 
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DRUŽENJE ČETRTKOVIH PLANINCEV

KO PRIHAJA NEVIHTA
Besedilo Nežka Trampuš, fotografiji Slavica Laznik

severovzhodu začeli zbirati čudni oblaki 
in upali smo, da ne bom mokri. Malo nad 
kočo na lepi planini Koren je porosilo, 
nato pa je dež prenehal, oblačnost se 
je raztegnila in vrh smo dosegli v malo 
sončnem in malo oblačnem vremenu. 
Po krajšem postanku in občudovanju 
razgledov smo pot nadaljevali in videti 
je bilo, da bomo cilj mogoče dosegli, ne 
da bi nas namočilo. Na Dolgi njivi je spet 
začelo deževati. Hiteli smo po zadnjem 
strmem vzponu na smučišče pod Zvohom. 
Za nami je začelo zlovešče grmeti, oblaki 
pa so se kopičili na vseh koncih, tako 
iz smeri doline kot tudi iz smeri Velike 
planine. Vedeli smo, da bo naslednji 
dež obilnejši ter da se nam približuje 
nevihta. Morali smo pohiteti, saj nevihta 
na izpostavljenih delih Krvavca ni prav nič 
prijetna. Med potjo sem začela razmišljati 
o izkušnjah in znanju, pridobljenem na 
izobraževanjih, ter se skušala spomniti, 
kako naj bi planinci ukrepali v takšnih 
primerih. Pravijo, da imajo pogumni srečo 
in tudi mi smo jo imeli. Dež in nevihta, ki 
sta ta čas divjala na Veliki planini, sta nas 
obšla in srečno smo pred dežjem prispeli 
v kočo pri Florjanu na Kriški planini. Vsem 
planincem se zahvaljujem za strpno hojo in 
se opravičujem za priganjanje na zadnjem 
delu poti. Odnesli smo jo srečno.

Naši planinski pohodi naj bi potekali med 
lepim vremenom in na poteh, ki nudijo 
veličastne razglede. Žal pa vedno ni tako. 
Plan namreč naredim za celo leto, vreme 
na načrtovan dan pohoda pa je lahko 
lepo ali slabo. V primeru slabega vremena 
pohod, če je le mogoče, prestavimo na 
dan, ko naj bi bilo vreme lepše. Kompotela, 
1989 m visok vrh nad Koreno in Zvohom, 
pohodnikom nudi lep razgled nad 
dolino Kamniške Bistrice. Tam so se hribi 
postavili skupaj tako, kot bi se nam hoteli 
predstaviti vsi hkrati. Tja smo se odpravili 
2. avgusta, vendar pa se je vreme čez noč 
začelo hitro spreminjati. Že ob našem 
prihodu z avtobusom na Krvavec so se na 
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Center starejših, slepih in slabovidnih v Stari Loki
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DOMOVI ZA STAREJŠE
V nadaljevanju objavljamo nekaj osnovnih informacij o sprejemu v domove za starejše in ceni bivanja.

► Kje najdete informacije o prostih mestih?
Informacije o številu prošenj tako za javne zavode 
kot tudi za zasebne izvajalce s koncesijo najdete na 
spletni strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. 
Podatki se osvežujejo dnevno.
► Kako se prijavite?
Za sprejem v dom starejših lahko zaprosijo 
državljani Republike Slovenije s prebivališčem na 
območju Slovenije in tujci,, ki imajo dovoljenje 
za stalno bivanje v RS. Prosilci morajo biti stari 65 
let in več. Obrazci za sprejem v dom starejših so 
na voljo na spletnem portalu Skupnosti socialnih 
zavodov Slovenije in so enotni za javne in za 
zasebne izvajalce domske oskrbe starejših. Prosilec 
lahko vlogo osebno, preko spletne aplikacije ter po 
elektronski ali klasični pošti na naslov posameznega 
doma.
► Vrstni red za sprejem v dom
Kdaj bo prosilec sprejet v dom, je odvisno od vrst-
nega reda prispelih prošenj, bližine starostnikovega 
stalnega bivališča, zdravstvenega stanja, socialnih 
razlogov, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost 
sprejema, ter drugih razlogov, ki opravičujejo 
sprejem v dom.
Še vedno veliko prosilcev odda vlogo za sprejem 
zgolj zato, da bi se postavili v čakalno vrsto. Ko se 
boste odločili za bivanje v domu in oddali vlogo, 
večkrat pokličite socialno delavko v domu, kjer ste 
vlogo oddali in s tem potrdite, da vas sprejem v 
dom še vedno zanima.
► Kaj domovi ponujajo?
Domovi morajo zagotavljati 
predpisane osnovne storitve, kot 
so namestitev v eno-, dvo-, ali
večposteljnih sobah, vzdrževanje 
prostorov in perila, primerno pre-
hrano ter tehnično oskrbo, 
osebno pomoč, socialno oskrbo 
ter varstvo, zdravstveno varstvo in 
nego.
Domovi za doplačilo poleg pred-
pisanih osnovnih storitev ponujajo 
tudi različne nadstandardne 
storitve, na primer postrežbo s 
hrano v sobi, dietno prehrano, 
postiljanje postelje, aplikacijo 
zdravil, pomoč pri umivanju, 
različne masaže, uporabo 

računalnika, hladilnika in televizorja.
► Cene oskrbe
Cene oskrbe osnovne dejavnosti so v javnih zavodih 
in pri zasebnikih s koncesijo oblikovane v skladu 
s predpisano metodologijo, cene nadstandardnih 
storitev pa določi vsak ponudnik sam. Cene 
oskrbe so v javnih zavodih občutno nižje kot pri 
zasebnikih s koncesijo, zato je priporočljivo, da pri 
ponudniku povprašate, katere storitve so poleg 
osnovnega standarda že vključene v ceno. Nekateri 
domovi namreč za osnovno ceno brez doplačila 
zagotavljajo na primer tudi dietno prehrano, ločeno 
kopalnico ali občasno pomoč pri osebni higieni.
►  Kadar pokojnina ne zadostuje
Stanovalcem v domovih so zdravstvene storitve 
zagotovljene iz njihovega zdravstvenega 
zavarovanja, storitve oskrbe pa plačujejo sami 
oziroma s pomočjo svojcev, ki so jih po zakonu 
dolžni (do)plačevati po svojih zmožnostih. Za svojce 
štejejo zakonec in odrasli otroci, ki jih starši niso več 
dolžni preživljati.
Mesečni strošek za bivanje v domu starejših si lahko 
znižate tudi z dodatkom za pomoč in postrežbo. Do 
njega so upravičeni prejemniki starostne, invalidske, 
družinske in vdovske pokojnine, ki potrebujejo 
pomoč pri opravljanju večine ali vseh življenjskih 
potreb. Odločbo o upravičenosti in višini dodatka 
izda Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje 
na podlagi mnenja invalidske komisije.
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ZA ČLANE VZAJEMNEGA POSMRTNINSKEGA SKLADA OBJAVLJAMO 
NEKAJ NAJPOMEMBNEJŠIH DOLOČIL PRAVILNIKA O DELU VZAJEMNEGA 
POSMRTNINSKEGA SKLADA, KI GA JE ZBOR ČLANOV ZVEZE DRUŠTEV 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE SPREJEL NA 28. REDNEM ZASEDANJU 21. JUNIJA 2018.

IZVOD PRAVILNIKA LAHKO DOBITE V TAJNIŠTVU DU.

Vzajemni posmrtninski sklad (v nadaljevanju VPS) je prostovoljna solidarnostna skupnost njenih članov, 
ki jo vodi ZDUS. Sklad je bil ustanovljen z namenom, da ob smrti člana upravičencu zagotovi delno kritje 
pogrebnih stroškov.
Član VPS lahko postane oseba, starejša od 70 let, ki je član društva upokojencev, in njegov zakonec, čeprav 
ni član društva upokojencev. Oseba postane član VPS, ko podpiše pristopno izjavo, kjer navede svoje 
osebne podatke.
Oseba preneha biti član VPS:
- s smrtjo,
- z odpovedjo članstva,
- z izključitvijo,
- v primeru neizpolnjevanja članske obveznosti.
Če član želi članstvo v skladu odpovedati, poda o tem pisno izjavo. Članstvo v VPS preneha z dnem prejema 
pisne izjave.

Član mora letno članarino poravnati praviloma do konca maja tekočega leta, v izjemnih 
primerih iz opravičenih razlogov pa najkasneje do julija tekočega leta.

V primeru prenehanja članstva zaradi izključitve iz DU ali VPS oziroma odpovedi članstva član nima pravice 
do vračila vplačane članarine. Če oseba ni starejša od 70 let, ima kasneje še vedno možnost, da se v VPS 
ponovno včlani. 

Ob smrti člana VPS ima upravičenec pravico do izplačila posmrtnine, če je od dneva vpisa v VPS do smrti 
preteklo najmanj 5 let. Upravičenec je oseba, ki jo član sklada določi ob vstopu v VPS. Če umrli član za 
tekoče leto še ni poravnal članarine in posmrtnine, mora upravičenec oziroma pooblaščenec to storiti 
najkasneje v šestih mesecih po smrti člana, da lahko zahteva izplačilo posmrtnine. Zahtevek za izplačilo 
posmrtnine lahko upravičenec vloži najkasneje v dvanajstih (12) mesecih od dneva smrti člana VPS. 
Zahtevku za izplačilo posmrtnine mora predložiti mrliški list umrlega člana ter fotokopijo osebne izkaznice 
in bančne kartice upravičenca. Če po preteku 12 mesecev upravičenec dokumentov ne predloži, pravica do 
posmrtnine ugasne.

VPS mora posmrtnino izplačati v tridesetih dneh od dneva predložitve navedenih dokazil.

Letna članarina Vzajemnega posmrtninskega sklada ZDUS za leto 2018
Člani ZDUS so 15. decembra 2017 na zboru v Izoli izglasovali, da letna članarina Vzajemnega 
posmrtninskega sklada za leto 2018 znaša 12 € na člana. Z letom 2018 začne veljati tudi lestvica različnih 
vrednosti izplačil posmrtnine glede na dobo vplačevanja, prikazana v spodnji tabeli.

    Doba vplačevanja članarine  Višina izplačila posmrtnine
 Do 9 let     190 €
 Od 10 do 19 let    195 €
 Od 20 do 29 let    200 €
 Nad 29 let     205 €
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GORA

Zame nisi bila le gmota
sivih poraščenih skal,
občudoval sem te,
ko pod vznožjem sem stal.
Rdeča resa, ko cvetela si,
kot ljubezen si žarela,
kot kače se plazile so
zvite macesnove korenine.

Mladostni korak
iskal sveže je lepote,
ko roke božale so skale,
gladke kot svila.
Ljubil sem tišino
v iskanju skrivnostnih stez,
v zarji jutranji 
sem našel tvoj nasmeh.

To moč mi dalo zvesto je srce,
ko stal sem v višavah med skalovjem,
mi pri srcu je bilo toplo,
saj pred menoj 
ležala je slovenska zemlja.
Z roko segel sem
med skale sive
in odtrgal encijan in planiko zalo.

Gora, cenil sem te,
čutil sem s tabo žalost in radost.
Ujeta v oblake in meglo
si se tiho zjokala,
zastrte sence so skrile
nedrje v skrivnost
v nevihtah, ko strela v steni
ognjene poti je risala.

Koliko obrazov si ti,
nema, trpeča, pokazala
v nočeh, ko v globokih prepadih
priplazil se črni je strah,
kot nevesta pa si bila,
ko si nadela belo obleko,
spet pokazala obline si,
ko se sneg usipal je v globino.

Ko prišla je starost,
me dolgo dušila je praznina,
da našel bi notranji mir
pa odšel sem spet na pot.
S težkimi koraki hodim
po zasneženi gazi,
kot starost se snežne veje
spustile so do tal 
pod vznožjem s starimi očmi
gledam v belo sivino.

Korak težak, dih šibak,
gora – ne morem 
ti več podati roke,
preveč okorne so,
tresoče in slabotne.
Ne morem k tebi več, 
da objel bi tvoje grudi
predaleč si, preveč visoka si.

Vsa ta sivina se z nebom je spojila
in stopinje v snegu,
ki jih bo sonce stalilo,
ostali pa spomini so.
V trenutkih tihe sreče
se spomnim vseh lepot
in prehojenih poti v gorskem svetu.
Ponosen sem, da sem bil sin gora.

Pesem je prijatelju, planincu v visoki starosti, 
napisala Marija Dolenec iz Puštala 95.Fo
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Fotografije so delo naših 
članov, študentov 

fotografskega krožka.
Mentor krožka je 

Sašo Kočevar.

Labod - Vesna Žakelj

Jezero - Antonija Jelenc

Muc - Ana Golja

Sončni zahod - Ivica Krek
Vlak - Sonja Dolinar

Sence - Marija Možina

Rastlina - Ela Dolinar


