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Naše izkušnje so naše bogastvo

SO MINILA LETA
Jelka Mlakar

Naslednje leto bo naše društvo praznovalo 70 let, 
predsedniku Miru Duiću pa se bo iztekel tretji mandat. 
Društvu bomo leta lahko mirno dodajali, medtem ko 
pri predsedniku ne bo šlo tako zlahka, saj se je odločil, 
da svoje mesto prepusti drugemu. Na vprašanje komu 
odgovora ne poznamo ne on ne mi, ki se bomo na novo 
vodstvo težko privadili. Prehod z enega predsednika 
na drugega je vedno dolgotrajen in takšnih, ki so po 
upokojitvi pripravljeni prevzeti to odgovorno funkcijo, 
je malo. V 70. letih obstoja je naše društvo vodilo šest 
predsednikov in dve predsednici, od tega le trije več kot tri 
mandate. Najbolj pogumen je bil Janez Liechtenecker, ki je 
dobre in slabe čase v društvu preživljal kar 16 let.
Lastni prostori so bili vsa leta največja težava in skrbi v 
zvezi s tem nismo imeli le med leti 1966 in 1994. Zdaj, v 
novem tisočletju, si obetamo, da bomo končno prišli na 
svoje.
Ustrezni prostori so seveda osnovni pogoj za delovanje 
društva, vendar niso vse. Pravo energijo društvu dajejo 
člani, ki iz leta v leto širijo svoje aktivnosti, kar nam zadnje 
čase zelo dobro uspeva. Postali smo prepoznavni tudi 
v širšem okolju, vrata pa nam odpirajo pevci, ljubitelji 
fotografije in likovnih umetnosti, bralci v okviru bralne 
značke, predvsem pa športniki, ki se ponašajo s številnimi 
pokali. Zelo aktivni smo tudi v programu Starejši za 
starejše, saj se zavedamo, da brez prostovoljstva tako 
pozitivnih rezultatov ne bi dosegli.
Vse te dosežke naštevam zato, da bo bodoči predsednik 
društva vedel, kako bogato dediščino aktivnosti, za katero 
ima veliko zaslug tudi sedanji predsednik Miro Duić, 
prevzema.
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Ferdo Pozvek  z zborovodkinjo  
Nado Krajnčan

Jože Dolenec, Peter Pokorn, Stane 
Jarc in Miro Duić

Franci Hafner - Aci
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PROGRAM KAKOVOSTNEGA STARANJA V OBČINI ŠKOFJA LOKA PROGRAM STAREJŠI ZA STAREJŠE

KONFERENCA 25. NOVEMBRA 2018 V SOKOLSKEM DOMU
Borjana Koželj

Naša občina je po različnih merili ocenjena kot 
prijetno mesto. Na nekaterih področjih izstopamo, 
na drugih pa se zavedamo pomanjkljivosti. 
Zavedamo se, da se tako v državi kot tudi v naši 
občini prebivalstvo stara. Dolgoživost je za družbo 
velika pridobitev, vendar zahteva tudi veliko 
sprememb načina življenja, poleg tega pa imajo 
starejši veliko različnih potreb. Pri nas danes živi 
4000 oseb starejših od 65 let, do leta 2025 pa bo to 
število doseglo že 5000.
Cilji programa kakovostnega staranja so doseči 
80 % aktivnih starejših, 70 % starejših vključiti 
med računalniško pismene, zagotoviti dostopnost 
javnih storitev in poskrbeti za medgeneracijsko 
sodelovanje.

tudi za dnevno varstvo in za povečanje kapacitet 
v Domu starejših, predvsem za sprejem ljudi z 
demenco. Pomembno je zdravstveno varstvo in 
zdrav življenjski slog, za ti področji pa je tudi že 
pripravljena strategija razvoja. Pri seznanjanju 
ljudi o možnostih, kje vse je mogoče dobiti 
tisto, kar človek potrebuje, je velikega pomena 
e-opismenjevanje, za kar bomo morali še poskrbeti. 
O tem bomo govorili na mednarodni konferenci, 
ki bo potekala 19. aprila naslednje leto v našem 
mestu. Govorili smo tudi o bivanjskih potrebah, 
natančneje o oskrbovanih in varovanih stanovanjih 
ter domski oskrbi. Gre za možnosti, ki se bodo 
razvijale.
Na vseh omenjenih področjih primanjkuje kadrov, 

STAREJŠI VAS POTREBUJEJO
Nežka Fojkar

Prostovoljstvo je vrednota, učinek katere je vedno 
obojestranski. V medsebojnem odnosu pridobi 
tako tisti, ki pomoč prejema, kot tudi tisti, ki jo 
daje. Zadovoljstvo obeh je nedvomno nagrada za 
medsebojno sodelovanje.
V programu Starejši za starejše se prostovoljci 
srečujemo z ljudmi, ki so različno samostojni. Z 
našimi obiski marsikomu polepšamo dan. Včasih 
je dovolj že prijazen pozdrav, stisk roke, pogovor 
ali nasvet. Med druženjem se razvija medsebojno 
zaupanje in starejši nam z vsakim obiskom vedno 
bolj zaupajo svoje težave. Nekateri prostovoljci 
posameznikom tudi pomagamo pri enostavnih 
manjših opravilih.
Vsa dela žal niso tako enostavna, da bi jih lahko 
opravil kdorkoli, in zahtevajo znanje strokovnjaka. 
Prav zato v naše vrste vabimo mlajše upokojence, 
ki obvladate mizarska, elektro, vodovodna in druga 
dela ter popravila. Doslej smo se že povezali z 
dvema osebama, ki ju starejši lahko pokličejo za 

prevoz in občasno pomoč na vrtu ali v hiši. Veseli 
bi bili tudi vašega odziva, saj bi tako starejšim, 
ki potrebujejo manjšo obrtniško uslugo, lahko 
posredovali naslov prostovoljca. Starejši osebi 
odpraviti že majhne okvare v stanovanju pomeni 
rešiti velike težave.
Starejši, ki živijo skupaj z drugimi družinskimi člani, 
takšne težave večinoma rešujejo v krogu lastne 
socialne mreže. Žal mnogi te možnosti nimajo, 
nekateri pa si pomoči ne znajo ali ne morejo 
poiskati.
Če ste kljub upokojitvi še pripravljeni opraviti 
kakšno storitev, tako brezplačno ali po ugodni 
ceni, bi bili vašega sodelovanja zelo veseli. Pokličite 
nas na telefonsko številko 040 717 210, pišite na 
elektronski naslov nezkafojkar@gmail.com ali pa 
nas obiščite v DU Škofja Loka in nam sporočite vašo 
stroko in pripravljenost za pomoč. Z veseljem vas 
pričakujemo.

Zakaj? Prebivalstvo se stara.
Na konferenci smo iskali 
odgovora na vprašanji, kaj 
starejši potrebujejo danes in 
kaj bodo potrebovali leta 2025. 
Ugotovili smo, da smo starejši 
velik socialni potencial, zato 
moramo ostati del družbe, kar 
bo mogoče le z zagotavljanjem 
različnih možnostmi podpore 
in medgeneracijskim 
sodelovanjem. Ugotovili smo 
tudi, da je bogata že obstoječa 
ponudba.
Kaj še dodati? Ključno 
je pomanjkanje urejenih 
prostorov, kjer bi vse aktivnosti 
potekale. Pomembna 
pridobitev bo medgeneracijski 
in meddruštveni center v 
stavbi nekdanje komande, kjer bo poskrbljeno 
za izvajanje programov, prostor za delavnice, 
Marinkino knjižnico, računalniško učilnico in 
prostor za srečanja. Tržne dejavnosti, ki so vezane 
na informacijsko tehnologijo s področja varnosti 
starejših doma, kot so varne tipke in senzorji, že 
obstajajo, vendar je pridobivanje informacij o teh 
možnostih močno povezano s ponudbo na spletu. 
Ker vsi starejši spleta ne bodo uporabljali, bo 
potrebno urediti informacijsko točko. Za starejše, 
ki potrebujejo več podpore, bomo potrebovali 
program pomoči na domu. Poskrbeti bo treba 

tako strokovnih, ki jih je tudi težko dobiti, kot tudi 
prostovoljcev, pri katerih bo treba poskrbeti za 
njihovo usposabljanje.
Za zaključek smo poudarili, da se moramo bolj 
posvetiti demenci, ki je v porastu, izpostaviti 
možnost skupnostnih stanovanj in pomen 
usposobljenih kadrov, posebno pozornost pa 
nameniti starejšim v prometu, zdravstvenemu 
domu in prostorskim potrebam.
Bomo vse to doživeli in uživali? Gotovo ne vsega 
naenkrat, ampak postopoma.
Kje bom jaz ali ti? Sama upam na najboljše.

VOŠČILO
 Vsem članom našega društva želim

 lepe in mirne božične praznike ter srečno novo leto 2019, 
ki naj vam prinese 

veliko dobre volje, zdravja, radosti, veselja in uspeha.

          Predsednik DU Miro Duić
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PODELITEV PRIZNANJ ZDUS PODELITEV PRIZNANJ ZDUS PROSTOVOLJSTVO JE VREDNOTA SREČANJE PROSTOVOLJCEV

NADJA PODGORŠEK, prostovoljka in navdušena popotnica
»Ljudje so prijazni.«
Maruša Mohorič

Nadjo sem spoznala, ko smo v 
društvu pripravili radijski krožek, ki 
ga je vodila urednica tega glasila 
Jelka Mlakar. Bilo je zanimivo in 
pestro, večkrat pa tudi zahtevno 
za nas, ki smo bile amaterke. 
Rezultati niso izostali, saj glasilo 
v zadovoljstvo mnogih članic 
in članov DU Škofja Loka živi že 
enajst let.
Nadja je na vprašanje, zakaj 
se je vpisala prav v ta krožek, 
odgovorila, da je obiskovala več 
delavnic in krožkov. Zanimajo 
jo različne stvari, predvsem 
zabavna in ustvarjalna področja. 
Že v osnovni šoli in gimnaziji v 
Šentvidu je pisala pesmi in se 

veselih kot manj veselih, 
predvsem pa spoznala, 
da starejši potrebujejo 
pogovore, stike in druženje. 
Seveda sreča tudi take, ki ne 
želijo izpolniti ankete, kar 
je bistvo prvega obiska. Pot 
jo je zanesla še v Vincarje. 
Omenila je, da je srečala 
celo znance s preteklih 
potovanj. Mnogi so tako 
prijazni, da prostovoljcem 
ponudijo kavo in pecivo. 
Prvi pogovor ponavadi 
zaključimo z vprašanjem, 
kakšne izboljšave si 
upokojenci želijo v Škofji 
Loki. Odgovori so kar pestri, 

SPOZNALI SMO KMETIJO OKRŠLAN
Besedilo Maruša Mohorič, fotografije Milan Mihalič

Že tradicionalno vsakoletno srečanje prostovoljk 
in prostovoljcev društva je tokrat potekalo sredi 
septembra. Z največjim avtobusom smo se odpeljali 
proti Svetemu Florijanu nad Škofjo Loko v Poljanski 
dolini. Avtobus je čudežno zvozil vse ovinke, tiste 
bolj kot tudi tiste manj zavite, po ozki cesti do 
kmetije Okršlan.
Na kmetiji nas je prijazno sprejel mladi gospodar 
Janez Kožuh, ki nam je predstavil dejavnosti 
kmetije, od moderne žganjekuhe, ki jo upravlja 
računalnik, do sušilnice sadja, kjer letos zaradi 
bogate letine primanjkuje prostora. Ogledali smo si 
kozolec toplar, zgrajen iz 140 kubičnih metrov lesa, 
ki v zgornjem prostoru hrani mnoga kmečka orodja 
in pripomočke, bogastvo iz »prejšnjih« časov. Blizu 
kozolca stoji čebelnjak, nedaleč stran pa Zejčarjev 
kostanj, ki je včasih slovel kot najdebelejši kostanj v 
Sloveniji.

drugače bi se imenovali VAJOMAJO. Spoznali so se 
na jadranju in igrajo za prijatelje ter na dobrodelnih 
srečanjih. Pri petju so se jim občasno pridružile 
nekatere bolj pogumne prostovoljke. Zapeli so tudi 
znamenito pesem Poljanska dolina.
Za popestritev srečanja smo naši zvesti članici in 
dolgoletni vsestranski prostovoljki Anici Ziherl 
voščili za njenih 80 let. Moški udeleženci, katerih je 
bilo letos bolj malo, so se potrudili, da je odplesala 
solo, v katerem je zelo uživala, z njo pa tudi vsi 
prisotni.
Preden smo se poslovili od prijaznih Kožuhov, smo 
za spomin na prijetno popoldne kupili suho sadje in 
žgane pijače, nekateri pa tudi med. Pred slovesom 
se nismo pozabili zahvaliti vodstvu društva za 
organizacijo srečanja in se priporočili, da se tradicija 
ohrani in nadaljuje tudi v prihodnje.

ukvarjala z glasbo. Kasneje je pela v mešanem 
pevskem zboru Lubnik in 18 let igrala tamburico 
v tamburaški skupini Bisernice v Retečah. Po 
upokojitvi se je vključila tudi v pevsko skupino 
Mavrica. Všeč so ji tuji jeziki, predvsem angleščina 
in francoščina. To znanje s pridom izkoristi pri 
potovanjih v tujino, saj je navdušena popotnica. 
Veliko se je ukvarjala s fotografijo, izdelovala 
različne filme o potovanjih in z navdušenjem pisala 
o njih. Najljubši so ji filmi o zanimivih dogodkih iz 
življenja vnukov.
S prostovoljstvom se je srečala v gimnaziji, ko je na 
prošnjo staršev ene od sošolk z njo preživela dva 
tedna in skupaj sta se učili za maturo.
Nadja je ena od ustanovnih članic glasila Mi o sebi, 
ki smo ga začeli ustvarjati poleti 2007. Z veseljem 
piše o ljudeh z različnimi izkušnjami in zanimivimi 
življenjskimi zgodbami. Rada posluša njihova 
pripovedovanja, kaj vse znajo in še zmorejo, kaj vse 
so že naredili in kakšne želje še imajo. Vsak človek 
ima svojo zgodbo in vsak je svoj original. Reportaž 
in poročil o dogodkih v društvu ne piše rada.
Pred tremi leti jo je Nežka Fojkar, koordinatorica 
programa Starejši za starejše v DU, povabila k 
sodelovanju in odločila se je, da bo pomagala Ireni 
Pešelj v Podlubniku. Področje Podlubnika je precej 
obsežno, saj tam živi veliko ljudi, starejših od 69 let. 
Nadja je spoznala, da so mnogi osamljeni in se radi 
pogovarjajo. Slišala je veliko zanimivih zgodb, tako 

ideje pa zanimive. Anketiranci pogrešajo predvsem 
klopi in ograje za pomoč pri hoji na določenih 
mestih, klančine za vozičke in več prostora v domu 
za starejše. Ker župan pravi, da bere naše glasilo, se 
bodo želje gotovo uresničile.
Prostovoljke in prostovoljci društva smo pri 
programu Starejši za starejše precej uspešni, zato 
smo dobili vabilo na podelitev priznanja Državljan 
Evrope v Bruslju za leto 2017, ki se ga je Nadja kot 
predstavnica DU z veseljem udeležila.
Pogovarjali sva se tudi o prostem času, ki ga 
upokojencem vedno zmanjkuje. Najljubši ji je čas,ki 
ga preživlja z vnuki. Dva živita s starši na Brodu 
v Ljubljani, eden pa v Škofji Loki. Vnuki ji vedno 
polepšajo dneve in v njihovi družbi z možem 
resnično uživata. Z možem preživita nekaj časa tudi 
na vikendu.   Ustanovne članice glasila Mi o sebi se z 
nostalgijo spominjamo tega prečudovitega koščka 
naše domovine in dneva, ko smo na zaključnem 
izletu radijskega krožka obiskale partizansko 
bolnico Franjo.
Prostovoljstvo ji pomeni možnost, da lahko pomaga 
ljudem, četudi to pomeni le pogovor, skozi katerega 
človek dobi občutek, da ga nekdo posluša in 
razume.
Za svoje prostovoljno delo je Nadja prejela pisno 
priznanje društva.
Nadja, v imenu članic in članov društva se ti iskreno 
zahvaljujemo za delo, ki si ga že in ga boš še 
opravila.

Gospodar predstavi kmetijo..

Za dobro voljo.. 

Pod kozolcem

Po odličnih, seveda domačih aperitivih so nam 
postregli z bogatim kosilom, pri katerem ni manjkal 
jabolčni zavitek. Na steni prostorne restavracije 
smo lahko občudovali številna priznanja in 
diplome, ki jih je kmetija osvojila. Med njim je bilo 
tudi priznanje za mlado kmetico leta 2009, ki ga 
je prejela Janezova žena Ema, s katero imata pet 
sinov, od katerih je najmlajši star štiri, najstarejši pa 
dvajset let. Kakšno bogastvo!
Za dobro voljo in plesne užitke je poskrbela 
glasbena skupina JOMAJO (Jože, Matija in Jože). 
Eden od članov prihaja iz Poljanske doline, dva 
pa izpod Krvavca in sta nekdanja člana ansambla 
Oglarji. Običajno igrajo kot kvartet, a tokrat je bila 
predstavnica nežnega spola Valerija zadržana, 
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PIKNIK ŠPORTNIKOV  IN REKREATIVCEV

ŠTEVILNA UDELEŽBA NA PIKNIKU ŠPORTNIKOV IN REKREATIVCEV 
POKAZALA PRIPADNOST DRUŠTVU
Besedilo Jožica Anžel

Pod streho je že 8. razglasitev in podelitev priznanj 
najboljšim športnicam rekreativkam in športnikom 
rekreativcem našega društva. Poletna sobota 
8. septembra je bila živahna in družabna, polna 
zdravic in kulture ter v znamenju športnih dosežkov. 
Na balinišče na Trati so prišli vsi, ki so si priznanja 
zaslužili ter njihovi prijatelji in člani društva, ki 
nosijo veselje v srcu. Po moji oceni je bila udeležba 
najštevilčnejša do zdaj. Člani so s svojo udeležbo 
pokazali pripadnost društvu, športu in rekreaciji ter 
zdravemu načinu življenja.

Kratek klepet z Ivanom Hafnerjem
Bliža se leto volitev in prišlo naj bi do temeljitih 
sprememb na vseh ravneh organizacije 
društva. Odločil si se, da z zaključkom mandata 
predsednika društva zaključiš tudi ti z delom in 
obveznostmi predsednika komisije za šport in 
rekreacijo. Ali je tvoja odločitev dokončna?
► Moje odločitve ne bom spremenil. Zelo se 
zavzemam, da bi predsednik društva ostal Miro 
Duić.
Imaš v mislih že koga, ki bi te lahko nadomestil?
Ko sem pred nekaj časa že dal odpoved in se na 
prigovarjanje komisije za šport nato odločil, da 
bom ostal do konca mandata predsednika, sem 
predsedniku predlagal nekaj kandidatov, ki bi lahko 
nadaljevali moje delo. Menim, da bo predsednik 

Nasmejane dobitnice kolajn

Loške orglice

Dobitniki srebrnih medalj

Balinarke s predsednikom Mirom Duićem

Minka Likar in njena kikla

Naključni sogovorniki so bili navdušeni nad 
organizacijo in načinom druženja, zato niso 
skoparili s pohvalami organizatorju. Levji delež 
zahvale si seveda zasluži Ivan Hafner, ki je s svojo 
predanostjo in požrtvovalnostjo znal krmariti med 
udeleženci različnih športnih panog in rekreativnih 
dejavnosti.
Na odru so se poleg dobitnikov odličij izmenjali še 

predsednik Miro Duić, Rudi Zadnik in Ivan Hafner, 
ki je skrbel, da so vsa priznanja prišla v prave roke. 
V kulturnem delu so nas zabavale nepogrešljive 
orgličarke in Minka Likar z recitaloma Zaman jo je 
čakal doma in Čast dolgi kikli.

Rudi Zadnik in Miro Duić sta skrbela 
za izvedbo programa.

Po končanem uradnem delu je Brane Benedičič 
s širokim izborom glasbe, v katerem so prav vsi 
našli nekaj zase, poskrbel za ples. Organizatorji so 
pripravili tudi srečelov in nekatere nagrade so bile 
prav mamljive. Tekmovanje v prstometu je dobil 
Andrej Oman, ki je nasprotnike premagal tudi 
lansko leto.

Zadovoljni plesalci

Med moškimi je Brane Korenčič prepričljivo potrdil 
lansko zmago in že drugič postal najboljši športnik 
leta. Dejal je, da bo tako nadaljeval, če mu bo le 
zdravje dopuščalo.

Med ženskami Ivanka Prezelj že nekaj let zapored 
krepko sedi na zmagovalnem stolu in nič ne kaže, 
da bi se to v bližnji prihodnosti spremenilo. V šali mi 
je zaupala, da bo morala malo popustiti, nato pa se 
bo hitro našla kakšna, ki jo bo nadomestila.

društva tisti, ki se bo pogovarjal z njimi. Če Miro 
Duić ostane, bi bilo veliko lažje, saj sva vedno zelo 
lepo sodelovala in pozna moj način dela. Lahko 
bi imeli podpredsednika, ki bi ga Miro v času še 
enega mandata počasi uvajal. Novega vodjo za 
šport bi lahko našli tudi med najuspešnejšimi vodji 
posameznih sekcij.
Tisti, ki bo obul tvoje čevlje, ne bo imel lahkega 
dela. Kakšno popotnico bi mu dal?
► Želim, da bi moj naslednik nadaljeval v smeri, ki 
sem jo začrtal, saj bi tako delo uspešno teklo naprej. 
Želim si tudi, da bi šport in rekreacija v društvu 
imela vedno večjo vlogo. Zelo bi bil nezadovoljen, 
če bi bilo moje dolgoletno delo izničeno.
Verjamem, da boš po odstopu s funkcije še vedno 
na voljo in v pomoč članom društva.
► Pomagal bom z vsem svojim znanjem in 
izkušnjami. Vedno sem bil pripravljen pomagati 
drugim, čeprav nekateri niso odobravali mojega 
načina dela. Kot predsednik komisije za šport sem 
imel še druge obveznosti izven društva. Delam tudi 
kot član komisije za šport na Pokrajinski zvezi DU. 
Vpet sem v delo Zavoda za šport v Škofji Loki, kjer 
moramo kandidirati za sredstva, pripravljati poročila 
in aktivno sodelovati.
Ivan, hvala za klepet. V imenu vseh vodij sekcij se 
ti zahvaljujem  za uspešno in predano delo.
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Nadaljevanje s prejšnje strani

Tekmovanje v prstometu Zmagovalec v prstometu Andrej Oman 
z Ano Korenčič

S pokalom je treba nazdraviti.

Vojka Mihelič, naj animatorka v 
družbi  Borisa Vodopivca

Naj športnika
Brane Korenčič in Ivanka Prezelj

                       Najboljši športnik

Brane Korenčič,  464 točk, 7 panog

Zlate medalje

Franc Prezelj, 364 točk, 6 panog
Boris Vodopivec, 361 točk, 4 panoge 

Srečo Pirman, 289 točk, 6 panog

Srebrne medalje

Tase Ristov, 255 točk, 1 panoga                   
Peter Zakotnik, 250 točk, 4 panoge          

Mirko Pintar, 249 točk, 3 panoge         
Slobodan Milošev, 213 točk, 1 panoga        

Janko Demšar, 207 točk, 2 panogi    

Bronaste medalje

Jože Avguštin, 202 točki, 3 panoge         
Franjo Koprek, 187 točk, 2 panogi       

Pavle Jereb, 176 točk, 1 panoga       
Peter Mravlja, 173 točk,  1 panoga

Milenko Štimac, 169 točk, 1 panoga        
Franc Rupar, 169 točk, 5 panog          

Adolf Kočar, 167 točk, 3 panoge            
Ferdo Pozvek, 163 točk, 1 panoga                   

Jože Rupar, 162 točk, 1 panoga       
Ivan Hafner, 157 točk, 4 panoge

Najboljša športnica

Ivanka Prezelj, 407 točk, 5 panog

Zlate medalje

Smiljana Oblak, 378 točk, 3 panoge                                     
Tončka Dolinar, 336 točk, 6 panog       
Vojka Mihelič, 332 točk, 5 panog

Srebrne medalje

Nežka Trampuš, 259 točk, 3 panoge
Jana Bešter, 254 točk, 4 panoge   
Martina Eržen, 238 točk, 3 panoge         
Tina Ušeničnik, 232 točk, 5 panog   
Dragica Gartner 227 točk, 3 panoge    

Bronaste medalje

Alenka Dolenc, 212 točki, 3 panoge   
Francka Tušek, 206 točk, 3 panoge        
Tončka Potočnik, 190 točk, 3 panoge 
Marinka Cerar, 181 točk, 3 panoge  
Majda Sever, 180 točk, 3 panoge
Jožica Anžel, 180 točk, 3 panoge
Nika Križnar 165 točk, 2 panogi   
Elza Šilar, 164 točk, 2 panogi    
Milena Langerholc, 160 točk, 2 panogi 
Angelca Grošelj, 158 točk, 2 panogi

NAJ ANIMATORKA V SEZONI 2017 – 2018

Vojka Mihelič, uspešno vodenje sekcije ruskega kegljanja, uspešno pomoč pri kegljaški sekciji in 
organizaciji vseh tekmovanj na vseh nivojih in odlični tekmovalni uspehi.    

                                  IO KŠR pri DU,  predsednik Ivan Hafner

NAJBOLJŠI ŠPORTNIKI IN REKREATIVCI DU ŠKOFJA LOKA 
V SEZONI 2017 - 2018

Dobitnice bronastih medalj 

Dobitniki bronastih medalj 

Zadovoljni udeleženci piknika

Člani so s svojo 
udeležbo na pikniku 
pokazali pripadnost 

društvu, športu in 
rekreaciji ter zdravemu 

načinu življenja.
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DRUŠTVO U3

STROKOVNI POSVET V IZOLI
Borjana Koželj

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je 
zelo velika institucija, katere članica je že od vsega 
začetka pred petnajstimi leti tudi naša univerza. 
Z 52 univerzami in kar 21 000 študenti je danes 
največja mreža za izobraževanje odraslih v Sloveniji. 
Ustvarja možnosti za izobraževanje, učenje, 
delovanje in druženje starejših.

pozdravu organizatorke izolske univerze nas je 
pozdravila predsednica slovenske univerze prof. dr. 
Ana Kajnc. V kratkem kulturnem program programu 
je skupina pevk zapela venček istrskih ljudskih 
pesmi.
Sledilo je predavanje o skupinski dinamiki v 
študijskih krožkih. Dr. Ana Krajnc nam je predstavila 

Vsako jesen nas vodstvo mreže povabi na posvet, ki 
je hkrati tudi izobraževanje za mentorje, animatorje 
in vodstva univerz članic. Srečanje vedno 
zaključimo z razširjeno sejo sveta mreže.
Letošnji posvet, ki je potekal 16. oktobra, je gostila 
Univerza za tretje življenjsko obdobje Izola - 
Andragoško društvo Morje. Z naše univerze se nas 
je srečanja udeležilo nekaj članic. Posvetov se radi 
udeležujemo, saj izvemo veliko novega, srečamo 
znance in prijatelje ter primerjamo naš program 
dela z drugimi univerzami. Vedno znova z veseljem 
ugotavljamo, da smo v dobri družbi uspešnih 
univerz.
Tudi letos je bil program pester. Po uvodnem 

delo v krožkih, pri čemer je poudarila 
pomembno vlogo mentorja. Mentor 
namreč ni le predavatelj, ki določi cilje, 
metode in način izobraževanja, ampak se 
s skupino dogovarja o vsebini in preverja 
pridobljeno znanje ter tako skrbi za 
dobro vzdušje v krožku. Pomembno 
vlogo ima tudi animator, prostovoljec in 
eden izmed udeležencev krožka, ki nudi 
mentorju oporo in predstavlja povezavo 
med skupino, mentorjem in vodstvom 
univerze.
Ljubljanska univerza je največja univerza. 
Vodilna je tudi pri ponudbi programov 
in nas vedno znova preseneti z novimi 
programi. Tako smo se navdušili nad 
programom Družbeno angažirano 
filmsko ustvarjanje starejših. Ogledali 
smo si dva kratka filma, pri katerih so 

člani skupine sodelovali kot soavtorji v vseh fazah 
nastajanja filma, tako pri scenariju in izboru glasbe 
ter tudi kot igralci in montažerji. Odlično!
Zanimiva je bila tudi predstavitev mentorice 
za keramiko Lučke Šičarov. Predstavila nam je 
ustvarjalnost svoje skupine, ki vsako leto priredi 
razstavo in svoje umetnine svetu pokaže v 
zunanjem prostoru, na vrtu.
V zadnjem delu smo se pogovarjali o digitalizaciji 
pri starejših. Ugotovili smo, da se moramo tudi 
starejši naučiti uporabljati računalnik. Vesela sem, 
da se o tem veliko govori tudi v naši občini in da 
se tega poleg nas zavedajo še druge izobraževalne 
organizacije. Problem digitalne pismenosti starejših 
je zaznala tudi Evropska unija in projektom na to 
temo namenila kar veliko vsoto denarja. Tako se bo 
na pričakovani razpis lahko prijavila tudi naša mreža 
univerz.
Na koncu se moramo zahvaliti izolski univerzi za 
gostoljubnost. Prijeten je bil tudi sprehod ob morju, 
pa čeprav v oblačnem vremenu.

Udeleženke posveta so v večini!  Fotografija: Petra Bališ so, kako nastajajo in kako potujejo, svoje predavanje pa je 
podkrepil s čudovitimi fotografijami. Izvedeli smo, da je v 
ZDA lov na nevihte zelo razširjen in da nekateri od tega celo 
živijo, druge pa pri snemanju, nevarnemu približevanju in 
občudovanju neviht vodi le velika strast.

Dejan snema razvoj nevihtnega oblaka.

Zaradi močnega 
segrevanja 

nastajajo nevihtni 
oblaki, t.i. celice, z 

veliko energije.

Se spominjate ameriškega filma Twister iz leta 1996, v 
katerem junaki raziskujejo tornade in komaj preživijo?
30. oktobra 2018 smo ob 17. uri gostili Dejana Koširja, 
enega redkih lovcev na nevihte pri nas. S kolegom Maticem 
Cankarjem sta se tudi letos podala na lov na tornade v ZDA. 
Tornadi se pojavljajo tudi pri nas, vendar jih je premalo in za 
pravega lovca niso izziv.
Dejan nam je v kratkem času nazorno razložil, kaj tornadi 

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

ČAJ OB PETIH

LOV NA NEVIHTE V ZDA
Besedilo Borjana Koželj, fotografiji iz arhiva Dejana Koširja

Vrtinčasti vetrovi so lahko zelo močni, 
celo rušilni in zahtevajo tudi žrtve. 
Vedno hujši postajajo zaradi podnebnih 
sprememb. Zaradi močnega segrevanja 
nastajajo nevihtni oblaki, t.i. celice, z 
veliko energije. Pri nas meteorologija 
tem pojavom ne posveča pozornosti, 
vendar pa Dejan meni, da bi se znanost 
tega proučevanja morala lotiti tudi pri 
nas. Dejan in Matic sta pri nas zagotovo 
najboljša poznavalca življenja tornadov 
in ljudi, ki živijo na njihovih področjih. 
Čeprav so tornadi včasih rušilni, so 
ravninska prostranstva kljub temu 
gospodarsko močen del ZDA.
Pri nas se tornadi pojavljajo poleti 
ob močnih nevihtah na ravninskih 
predelih, ko se vremenske razmere hitro 
spreminjajo. Med neurjem se pojavijo 
tudi strele. To se je zgodilo letos na 
Bledu, kjer se je razbesnela nevihta s 
temnimi oblaki, nenadna strela pa je 
zahtevala tudi smrtne žrtve.
Naši Čaji ob petih so že tradicionalni. 
Letos se bomo pogovarjali predvsem 
o zdravju, vendar bo dovolj prostora 
tudi za zanimive teme, kot so bili tokrat 
tornadi.
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KRATKO POROČILO O VPISU IN ZAČETNEM DELU IZOBRAŽEVANJA NA 
NAŠI UNIVERZI
Borjana Koželj, podatke je zbrala Vlasta Mekiš.

S 1. oktobrom je z delom pričelo 40 študijskih 
krožkov. Do 12. novembra 2018 se je na našo 
univerzo tako vpisalo že 241 študentov, od katerih 
jih krožke prvič obiskuje kar 55. Ker se nekateri 
odločijo za obiskovanje dveh krožkov, je vseh 
udeležencev kar 390. Povprečna starost naših 
študentov je 66,2 let.
Največ slušateljev, kar 108, obiskuje 17 jezikovnih 
krožkov. Posebno pozornost smo posvetili učenju 
uporabe računalnika in tako 25 slušateljev poglablja 
svoje znanje uporabe tabličnega računalnika, 
programa PowerPoint in uporabe pametnega 
telefona. Na tem področju smo se vključili v 
občinski projekt digitalnega opismenjevanja, v 
okviru katerega se bomo trudili doseči 80- odstotno 
računalniško pismenost starejših. Da bi te vsebine 
čim bolj približali uporabnikom, smo tudi letos 

sestavili 7 parov, ki sodelujejo po načelu Znaš, nauči 
drugega.
Ostali krožki pokrivajo vsebine s področja narave, 
umetnosti, zdravja in osebnega razvoja.
V vseh krožkih, ki že potekajo, bomo v letošnjem 
študijskem letu opravili kar 1086 ur.
Načrtujemo še izobraževanja z 10 drugih tematskih 
področij, vendar pa se bodo ti krožki pričeli, ko 
se bo nanje prijavilo dovolj udeležencev. Poleg 
študijskih krožkov organiziramo tudi krajše 
delavnice, od katerih sta bili že izpeljani dve 
kuharski delavnici, in družabna srečanja Čaj ob 
petih, na katera petkrat v letu povabimo zanimive 
goste. Tako smo letos že izvedli dve, resnično 
zanimivi druženji: z lovcem na nevihte in s 
promotorko preventivnih zdravstvenih programov.

DOGAJANJE V SEPTEMBRU, OKTOBRU IN NOVEMBRU

Šola v naravi:  trodnevna delavnica oblikovanja z 
glino na Križni gori   Foto: Nevenka Mandić Orehek

Plesalke linijskega plesa - Country line dance - 
na Festivalu za 3. življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani

Čaj ob petih: z Zalo Marin dipl. m. s. smo se pogovorili o 
preventivnih zdravstvenih programih SVIT in ZORA
Foto: Nevenka Mandić Orehek

Študijski krožek italijanskega jezika
Foto: Nevenka Mandić Orehek

Študijski krožki 
potekajo 

v Marinkini knjižnici, 
v domu Zveze borcev 

in v Rdeči ostrigi.

Čaji ob petih 
potekajo v 

Marinkini knjižnici.

Delavnice

Ostalo

Računalništvo

Zdravje in 
osebnostni razvoj

Umetnost

Jeziki

Število udeležencev izobraževanja 
po skupinah v študijskem letu 2012/19

Število udeležencev izobraževanja po skupinah 
v študijskem letu 2018/19

R a č u n a l n i š t vo
15; 4%

število ur

število udeležencev
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PRIJETNO DRUŽENJE S KNJIGO

BRALNA ZNAČKA V MARINKINI KNJIŽNICI
Besedilo Marija Draškovič, fotografije Nevenka Mandić Orehek

V naši knjižnici smo bralno značko uvedli leta 2010 
in tako pritegnili veliko bralcev. Sedem let smo za 
vsako šolsko leto določili vodilne avtorje, katere 
smo ob zaključku povabili, da so nam podelili 
priznanja. Zbrali smo vse dosegljive knjige vodilnih 
avtorjev in dodali zanimiva dela tujih avtorjev. Zelo 
nas je veselilo, da so naši bralci dela teh avtorjev 
tudi brali in se o njih pogovarjali.
Letošnja bralna značka bo tako že osma po vrsti 
in odločili smo se, da bomo brali romane, povesti, 
novele in črtice Ivana Tavčarja.
Ivan Tavčar se je rodil 
leta 1851 v Poljanah. 
Šolal se je v šoli 
v domači vasi in 
Ljubljani, na Dunaju 
pa doštudiral pravo. 
V Ljubljani je imel 
pravno pisarno ter 
se pridružil liberalni 
stranki in kmalu 
postal vodilni politik 
te stranke. Bil je 
državni poslanec in 
ljubljanski župan.
Leta 1887 se je 
poročil s Franjo 
Košenini, v zakonu pa so se rodili štirje otroci. 
V svojih delih je prikazoval predvsem življenje 
v Poljanski dolini, na katero je bil navezan vse 
življenje. Kasneje je kupil dvorec Visoko.
V svojih prvih delih piše kot izrazit romantik, saj 
pripoveduje o starih časih ter o gradovih 
s skrivnostnimi prebivalci in dogodki. 
Takšna dela so ljubezenske novele Dona 
Klara, Bolna ljubezen in Mlada leta.
Kasneje ga je pritegnilo kmečko življenje 
in izdal je zbirko črtic Med gorami s 
podnaslovom Slike iz Loškega pogorja. 
Cikel novel V Zali povezuje misel, da nam 
je ljubezen vsem v pogubo. V Poljanski 
dolini se dogaja tudi povest Cvetje v 
jeseni.
Pisatelja so zanimali tudi zgodovinski 
dogodki. Dela Vita vitae mae – Življenje 
mojega življenja, Grajski pisar in Janez 
Sonce prikazujejo boje med katoličani in 

protestanti v 16. stoletju v Poljanski dolini. Roman 
Izza kongresa govori o dogajanju na kongresu 
evropskih vladarjev v Ljubljani, roman Visoška 
kronika pa opisuje življenje na dveh kmetijah na 
Visokem in se uvršča med najboljše slovenske 
romane.
Poleg del vodilnega avtorja je na seznamu za 
bralno značko tudi knjiga o Slavku Avseniku, ki je z 
izjemnim darom ustvaril nepozabne zvoke harmonij 
in ritmov. Knjiga opisuje bogato življenjsko pot 
tega glasbenika, ki jo je pisatelj prepletel s spomini 
družinskih članov in ljudi, ki so bili z njim tesno 
povezani. V knjigi so objavljene tudi fotografije in 
besedila njegovih skladb.
Pesnik Tone Pavček je bil dolga leta prijatelj Lojzeta 
Slaka in ga je imenoval naš narodni junak. V knjigi o 
tem glasbeniku Ivan Sivec opisuje njegovo življenje 
in glasbeno pot od kmečkega fanta do svetovno 
znanega glasbenika. Tudi v tej knjigi je veliko 
fotografij in besedila skladb.
Za konec bi želela opozoriti na majhno knjižico 
Pesmi štirih, ki so jo leta 1953 izdali štirje mladi 
pesniki Kajetan Kovič, Ciril Zlobec, Janez Menart 
in Tone Pavček. Vsi avtorji so kasneje izdali več 
pesniških zbirk. Letos je umrl zadnji pesnik te 
četverice, zaradi česar je sedaj priložnost, da 
preberemo katero od njihovih pesmi. Na seznam 
smo tako uvrstili pesniško zbirko Angeli Toneta 
Pavčka, izbor pesmi Janeza Menarta in izbor pesmi 
Kajetana Koviča Labrador.
Upam, da ste v ponudbi našli kaj, kar bi radi 
prebrali. Opisala sem samo najpomembnejše knjige 

Novosti v naši knjižnici so razstavljene
 na mizi pred oknom

Na mizah v galeriji Hodnik je na ogled 
priložnostna razstava: Zimski praznik

VTISI Z LETOŠNJEGA KNJIŽNEGA SEJMA
Marija Draškovič

Leto 1972 je bilo Mednarodno leto Unesca in takrat 
je v Ljubljani potekal 1. slovenski knjižni sejem. 
Ustanovili so ga takratni založniki Cankarjeve 
založbe in založbe Obzorja, sodelovale pa so tudi 
ostale založbe. Potekal je od 10. do 17. novembra 
na Gospodarskem razstavišču, odprl pa ga je 
tedanji predsednik Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti Josip Vidmar. Razstavljalo je 17 
založnikov, ki so obiskovalcem pokazali 3 000 
novosti zadnjih treh let. Podelili so več nagrad, eno 
izmed katerih je dobil tudi pisatelj Ferdo Godina za 
delo Kos rženega kruha.
Iz skromnih začetkov se je sejem v 46 letih razvil 
v največjo in najpomembnejšo prireditev na 
področju knjig in branja pri nas. Tako je od 20. 
do 25. novembra 2018 v Cankarjevem domu 
potekal že 34. knjižni sejem, na katerem je bilo 
razstavljenih 20 000 knjig. Letošnji sejem je počastil 
100. obletnico smrti pisatelja Ivana Cankarja in 
na vsaki stojnici je bila pisateljeva najljubša roža 
krizantema. Veliko pisateljev je predstavljalo svoja 
novejša dela in jih tudi podpisovalo. Tako sem med 
svojim obiskom opazila pesnika Borisa A. Novaka, 
pisatelja Miha Mazzinija, igralko Sašo Pavček in našo 
loško rojakinjo Katarino Nadrag. Novinarka Mojca 
Širok je podpisovala svojo knjigo Pogodba, Tadej 
Golob pa se je predstavljal s kriminalkama Jezero in 
Leninov park ter drugimi deli. O Ivanu Cankarju je 

bilo potekalo več pogovorov, predstavili pa so tudi 
knjigo Cankar v stripu, ki skuša pisatelja približati 
mladim.
Na sejmu so predstavljali tudi ilustratorje ter se 
pogovarjali o lektoriranju in prevajanju. Avtorice 
kuharic so predstavljale svoje knjige in kuhale jedi, 
ki smo jih obiskovalci lahko poskusili. Spoznali smo 
zgodbe beguncev, saj so organizatorji pripravili 
razpravo z naslovom Odnos do beguncev v 
slovenski literaturi. Pestrost sejma so dopolnjevale 
debate o kranjski sivki in srečanje ambasadork 
in ambasadorjev kampanje Slovenija bere. Gosta 
sejma sta bila pevec Vlado Kreslin in alpinist Viki 
Grošelj. Za našo generacijo je bila zanimiva knjiga 
Ane Cajnkar Demenca, moja učiteljica. Všeč mi 
je bilo tudi, da so se pogovarjali o slovenskem 
pisatelju na Koroškem Florjanu Lipušu, ki je prejel 
avstrijsko državno nagrado 2018.
Na sejmu so med drugim ponujali veliko knjig za 
otroke, potekale so tudi otroške predstave, kot 
je Žogica Marogica, in predstavili so se mladinski 
pisatelji in pisateljice. Svoje knjige so podpisovali 
Primož Suhodolčan, Janja Vidmar in drugi.
Od torka do nedelje je bilo na sejmu zelo živahno. 
Marsikdo si je želeno knjigo tudi kupil, saj so bile 
sejemske cene malce nižje od običajnih, obiskovalci 
pa smo se seznanili z dogajanjem na knjižnem trgu.

s seznama, dodali pa smo še nekaj 
privlačnih romanov tujih avtorjev in 
nekaj strokovnih knjig.
Vabimo vas, da se nam pridružite.   

Del knjig Ivana Tavčarja v Marinkini Knjižnici
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MePZ VRELEC
Martin Bizjak

Pevsko sezono smo jeseni začeli z živahno 
koncertno dejavnostjo, tako da smo se na vajah v 
Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto zbrali že takoj na 
začetku novega šolskega leta. Nove pesmi z nekaj 
novimi članicami vadimo dvakrat na teden. Že 27. 
septembra smo nastopili v Domu starejših občanov 
v Medvodah, kjer je med oskrbovanci tudi naš 
nekdanji pevec Albin Gaber, ki je takrat praznoval 
častitljivih 90 let in si ob tem jubileju zaželel naših 
pesmi. Vidno ganjen nam je veselo pritegnil, ko 
smo mu zapeli Kolkor kapljic, tolko let. Za dobro 
razpoloženje na koncertu je s svojim humornim 
napovedovanjem sporeda poskrbel še naš pevec 
Andrej Derlink.

GLASBA

koncert z naslovom Pesem jeseni. K sodelovanju 
smo povabili tudi pevce pevske skupine Mavrica, ki 
so se našemu povabilu z veseljem odzvali. Spored 
koncerta je večinoma obsegal ljudske pesmi v 
priredbah naših skladateljev. Z izborom smo skušali 
pričarati vzdušje zlate jeseni. Med drugim smo 
izvedli eno pesem v ženski in eno v moški zasedbi 
zbora. V sodelovanju s pevci Mavrice je koncert lepo 
uspel in odločili smo se, da jih bomo povabili še 
na druge skupne nastope. Oba zbora se po načinu 
glasbene interpretacije dopolnjujeta in oba imata 
mesto v glasbeni dejavnosti našega DU, zaradi česar 
so pomisleki o nepotrebnem podvojevanju pevske 
dejavnosti popolnoma neosnovani.

PEVSKA SKUPINA MAVRICA
Rudi Zadnik

Gortnerja in Viktorja Zadnika.
Prvi sestanek za pripravo jesenskih vaj smo imeli 
27. septembra v Marinkini knjižnici DU, kjer smo se 
dogovorili za delo v jesenskem terminu. S pevskimi 
vajami smo začeli na začetku oktobra.
12. oktobra 2018 smo nastopili kot gostje Mešanega 
pevskega zbora Vrelec DU Škofja Loka na prireditvi 
z naslovom Pesem jeseni v Sokolskem domu Škofja 
Loka, kjer smo zapeli pet pesmi v priredbi Borisa 
Franka.
Sodelovali smo tudi pri pripravi zbornika ob 70. 
obletnici DU Škofja Loka in napisali članek o 
nastanku in delu naše skupine.
Decembra bomo nastopili za člane Zveze borcev za 
vrednote NOB Škofja Loka, ki bivajo v Centru slepih, 

3. oktobra smo nastopili 
na Festivalu univerz za 
tretje življenjsko obdobje 
v Cankarjevem domu v 
Ljubljani, kjer so svojo 
dejavnost predstavile U3 
iz cele Slovenije. Nastop 
smo želeli kar najbolje 
izvesti in v naš izbor treh 
pesmi smo kot našo interno 
himno vključili tudi pesem 
Loka in grad z besedilom 
loške pesnice Neže Maurer. 
Žal je bilo preddverje 
Cankarjevega doma, kjer je 
bil pripravljen improviziran 
oder za nastope, precej 
živahno in hrupno, saj je 
bilo natrpano s stojnicami ponudnikov prehranskih 
dodatkov, zdravilnih zelišč, zdraviliške dejavnosti, 
in mnogih drugih, zato se je pevce v tej sejmarski 
atmosferi komaj slišalo.
V preddverju Kristalne dvorane Sokolskega doma 
smo 11. oktobra sodelovali na otvoritvi slikarske 
razstave ameriškega Slovenca Antona Kranjca, 
ki mu je naša pevka in prizadevna organizatorka 
stikov Štefka Krmelj prijazno ponudila, da dogodek 
popestrimo s pesmijo. Pripravili smo spored 
ljudskih in domoljubnih pesmi, umetnik pa se nam 
je oddolžil tudi z zakusko v preddverju Kristalne 
dvorane.
Že naslednji dan, 12. oktobra, smo v Kristalni 
dvorani Sokolskega doma izvedli samostojni 

Zaradi zaposlenosti zbora z glasbeno dejavnostjo 
je bila morda nekoliko pozabljena družabna plat 
zbora. Tako letos nismo odšli na martinovanje v 
enega od vinorodnih okolišev, kjer bi tudi zapeli. V 
oktobrski številki Loških novic sta članica vodstva 
zbora Štefka Krmelj in predsednik Ferdo Pozvek 
naš zbor predstavila tudi širši javnosti. Govorila 
sta o dejavnosti Vrelca in tudi o manj rožnati plati 
pomanjkanja sredstev in pevcev, ki odhajajo zaradi 
starosti in zdravstvenih težav. Članstvo zbora se 
kljub temu tudi obnavlja, kar je morda posledica 
obveščanja širše javnosti o njegovem delovanju. 
O tem bomo še kaj več napisali v naslednjih 
prispevkih.

FERDO POZVEK, NOVI PREDSEDNIK MePZ VRELEC
Martin Bizjak

Februarja letos je bil za predsednika zbora MePZ 
Vrelec soglasno izvoljen Ferdo Pozvek. Ferdo 
zborovsko dejavnost dobro pozna, saj ima že 
dolg pevski staž. Najprej je bil član MoPZ Škofja 
Loka, od leta 1963 do 1995  je pel v MoPZ Sv. 
Duh-Virmaše, od leta 2000 do 2014 v MoPZ LTH, 
od leta 2005 naprej je tudi član MePZ Vrelec. Ima 
tudi organizacijske in vodstvene sposobnosti. Pri 
DU Škofja Loka je predsednik šahovske sekcije, 

pri Gobarskem društvu pa sodeluje v upravnem 
odboru. Nenazadnje je kot navdušen planinec 
dovzeten tudi za estetske vzgibe. Pri dejavnosti 
zbora ima veliko dobrih predlogov glede 
organiziranja vaj in družabnih dogodkov ali izbora 
skladb za nastope. Na njegovo pobudo se je Vrelcu 
pridružilo tudi nekaj novih pevcev.
Pevke in pevci MePZ Vrelec mu želimo uspešno 
vodenje zbora in da bi mu petje z vami še naprej 
bilo v veselje.

Prišla je jesen in z njo začetek 
našega pevskega udejstvovanja. 
Pevci Mavrice se vedno 
veselimo ponovnega srečanja 
po počitnicah, predvsem pa 
novih pesmi in našega druženja 
na vajah, izletih ter srečanjih.
Pevska skupina Mavrica 
je pod vodstvom našega 
dirigenta prof. Viktorja 
Zadnika zelo napredovala. 
Naše pevske vaje so sedaj bolj 
intenzivne. Navadili smo se 
na vaje prihajati točno, večji 
poudarek pa dajemo upevanju 
in posameznemu glasu v 
skupini. Skupaj z dirigentom 
ugotavljamo, da je naše pevsko 
znanje napredovalo iz enoglasja 
v večglasno petje in naš cilj je, 
da zapojemo štiriglasno.
Skupini se je pridružila še altistka, manjka pa 
še basist. Z vajami uspešno nadaljujemo in 
izboljšujemo naše pevsko znanje.
Avgusta smo morali naše pohištvo preseliti iz 
društvenih prostorov v neurejene prostore starega 
dela vojašnice ob Centru za socialno delo. To je bil 
velik zalogaj, saj smo se selili v drugo nadstropje. 
Čakala nas je še adaptacija prostora, ki smo jo 
naredili novembra.
Septembra smo člani Mavrice pripravili dobitke 
za srečelov, ki smo ga izvedli ob podelitvi priznanj 
najboljšim športnikom DU Škofja Loka 8. septembra 
2018 na balinišču na Trati. Poleg tega smo veselo 
proslavili 70. obletnici dveh članov, Marijana 

Nastop na Festivalu za 3. življensko obdobje v Cankarjevem domu Na izletu na Starem vrhu
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NAŠE RAZSTAVE
GLAS LOŠKIH ORGLIC
Minka M. Likar

V napovedniku v lokalnem časopisu Domžalec za 
odmevno glasbeno prireditev sredi septembra 
letos, na kateri smo tudi tokrat nastopile Loške 
orglice, je pisalo takole:
»Z imenom orglice se na Slovenskem v narečjih 
označuje več glasbil, knjižno in strokovno pa 
ta izraz pomeni tovarniško izdelano glasbilo, ki 
ima v lesenem podolgovatem okviru številne 
piščali s kovinskim jezičkom. Sprva so bile orglice 
diatonične, kar pomeni, da se je pri vdihu oglasil 
drug ton kot pri izdihu. Po letu 1920 so se pojavile 
tudi kromatične, ki dajejo isti ton pri vdihu in izdihu. 
Za izumitelja orglic velja Christian Friedrich Ludwig 
Buschmann, ki je prve primerke naredil v letih 
1821/22. Pozneje so jih drugi izpopolnjevali, od 
leta 1857 pa jih na veliko izdeluje tovarna Hohner 
v Trossingenu v Nemčiji. Pri nas jih je nekaj časa 
izdelovala tudi mengeška tovarna glasbil.

Loške orglice - vodja Ivanka Prezelj, Milka Šmuc, Marija Mesec, 
Alenka in Bogdan Snoj (s kitaro), Marija in Nataša Zadnik ter 

Minka Likar

NAŠE RAZSTAVE
Besedilo in fotografije Nevenka Mandić Orehek

Avgusta 2018, na višku poletne sezone, smo v 
galeriji Hodnik odprli fotografsko razstavo Naša 
desetletna druženja. Uradne otvoritve ni bilo, 
ampak smo vabila za ogled razstave poslali po 
e-pošti in jih izobesili v naših oglasnih vitrinah.

sodelovanje tudi v prihodnje.
Spomine na pretekla druženja smo obujali do 
oktobra, ko je bila na vrsti že naslednja razstava. 
Tako smo 11. oktobra 2018 odprli fotografsko 
razstavo Staneta Jarca z naslovom Čudovita narava. 
Za uvod nam je Jože Dolenec zaigral na harmoniko, 
Miro Duić pa je kot član odbora za razstave in 
predsednik DU predstavil avtorja fotografij. Zvoki 
harmonike in navijanje prisotnih sta Staneta 
spodbudila, da je zaplesal s soprogo Marinko. 
Besedo je nato prevzel Peter Pokorn ml. in Staneta, 
ki je njegov tast, povabil k članstvu v foto klubu, saj 
prej ni vedel, da Stane tako dobro fotografira. Ob tej 
priložnosti mu je tudi podaril knjigo.
Po ogledu razstavljenih fotografij smo se zbrali v 
Marinkini knjižnici, kjer nam je Stane s projekcijo 
pokazal nekaj svojih posnetkov in o njih povedal 
nekaj besed. Fotografije smo komentirali tudi 
udeleženci otvoritve in se spominjali, kdaj in kje so 

Milan Mihalič pri pripravi fotografske razstave 
Naša desetletna druženja.

Marinka in Stane plešeta ob Jožetovi glasbi.
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slabovidnih in starejših občanov v Stari Loki.
Ob koncu decembra bomo pripravili še zbor 
članov Pevske skupine Mavrica, na katerem bomo 
pregledali delo v letu 2018, sprejeli program dela in 
finančni načrt za leto 2019 ter se ob pesmi poveseli 
in ob prigrizku nazdravili novemu letu 2019.
V program bomo vključili tudi naše 10-letno pevsko 
delovanje v okviru Društva upokojencev Škofja 
Loka. Skupina je namreč z vajami začela jeseni leta 
2009 pod vodstvom dirigenta Saša Zagorška.

V letu 2019 se bomo aktivno vključili v praznovanje 
70. obletnice ustanovitve Društva upokojencev 
Škofja Loka pod sloganom Naše izkušnje so naše 
bogastvo.

Slovenska pesmarica iz leta 1896.  (besedilo pevca 
Hašnika)
  Sem pevec, in peti.
  Je vse mi na sveti;
  Vsaj dani so glasi, 
  Da pojem si včasi;
  Zakaj bi ne pel?

Kdaj so zašle k nam, ni mogoče z 
gotovostjo trditi, vsekakor pa že v 
drugi polovici 19. stoletja. Pisatelj Janez 
Trdina v svojih Spominih piše, da si 
je kot birmanec v Ljubljani ogledoval 
orglice na številnih sejmarskih stojnicah. 
Že od začetka pa tja do druge vojne 
so bile priljubljeno darilo fantičem za 
birmo, zato so jim ponekod rekli kar 
birmanske.«
Ne le fantiči, tudi dekliči smo vedeli za 
orglice in najbrž je vsaka kdaj imela 
priložnost pihniti vanje. V otroštvu 
in mladosti za igranje nanje nismo 
imele možnosti, morda niti sredstev, 
seveda pa so bile v ospredju mnoge 
druge obveznosti in prioritete. Z nekaj 
naravnega talenta se nanje sicer igra 
prijetno, po posluhu.

Članice skupine Loških orglic smo na prvem 
deseturnem tečaju učenje vzele resno in vestno, 
saj smo v skupini ostale vse od prvega skupnega 
nastopa spomladi 2016 v Kristalni dvorani ob 
zaključku sezone tečajev in delavnic U3, kjer 
so nam, povedano malo za šalo, ploskali za 
vzpodbudo.
Seveda ni vedno šlo vse zlahka. Naše nove 
kromatične orglice so bile dokaj muhaste in 
potrebovale smo veliko skupnih in individualnih 
vaj, da smo se naučile in se še vedno učimo igrati 
nanje. Včasih je bilo na vajah hladno, orglice 
pa morajo biti za igranje tople. Včasih je težavo 
predstavljal prostor, druge obveznosti posameznih 
članov ali zdravstvene težave, vendar kjer je volja, 
je tudi pot, predvsem pa veselje do uigranih 
večglasnih novih spevnih melodij v lastni priredbi, 
ki nam dajejo zadovoljstvo, veselje in željo, da 

kot skupina z igranjem nadaljujemo. V skupini je 
pomembno medsebojno prijateljstvo, spoštovanje 
in razumevanje ter seveda zadovoljstvo, če so 
poslušalci navdušeni.
Pred časom se je pokazala želja, da svoj program 
razširimo v samostojne nastope, pri katerih 
bi skladbam dodali še spremljajočo kulturno 
dopolnitev. Nastope bi izvajali v domovih za 
ostarele, na prireditvah Rdečega križa ter na 
praznovanjih in obletnicah. Ker nas je večina članov 
že pred igranjem orglic v tej skupini delovala tudi 
na drugih kulturnih, pevskih in glasbenih področjih, 

smo v svoj glasbeni program dodali recitacije, 
skeče, pesmi in anekdote ter pripravili približno 5 
minut programa.
Med seboj smo si razdelili zadolžitve, ki vključujejo 
tudi pisanje kronike, in vedno se usklajujemo. 
Smo del glasbene sekcije pri Društvu upokojencev 
Škofja Loka, vendar pogrešamo kakšno donacijo 
in potrditev škofjeloške občine, kamor že po 
poimenovanju pripadamo, da nam ob razpisih 
prizna enakovredno finančno pomoč kot drugim 
ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem.

Skrbnica razstave Cveta Škopelja je zbrala več kot 
80 fotografij z naših druženj, od izletov, letovanj, 
piknikov, enodnevnih in večdnevnih potovanj, 
kulturnih prireditev, martinovanj in različnih 
družabnih srečanj. Avtorji fotografij, člani našega 
društva, so zabeležili množico dogodkov, ki so 
udeležence spodbudili k obujanju spominov. Bilo je 
zanimivo slišati pogovore obiskovalcev razstave, ki 
so se včasih celo prerekali, ali je res minilo že toliko 
časa od dogodka in kako lahko nekdo trdi, da se 
neka oseba dogodka ni udeležila, čeprav se ona 
tega več kot odlično spominja.
Vsem našim ljubiteljskim fotografom se 
zahvaljujemo, da ste bili svoje fotografije 
pripravljeni deliti z nami in se priporočamo za 
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ZANIMIVE OSEBNOSTI

VALENTIN (TINE) ŽAGAR
Besedilo Jožica Anžel, fotografiji Tine Anžel

Smučarski skakalec, glasbenik, dvigovalec uteži, 
tekač, kolesar, smučarski tekač in pirograf, vse to je 
Tine Žagar. Človek polnega in plodovitega življenja, 

Marija in Tine Žagar

Tine med razgibavanjem v lastnem gibalno ustvarjalnem raju

Ogled projekcije v Marinkini knjižnici

bile posnete. Prijetno druženje se je nadaljevalo 
ob žlahtni kapljici in dobrotah ki jih je pripravila 
Stanetova žena Marinka.
Fotografije, ki jih je Milan Mihalič na začetku 
poletja razstavil v naši galeriji, so bile novembra na 
ogled v Mali galeriji Občine Škofja Loka, januarja 
2019 pa bodo krasile stene jedilnice v Centru 
slepih, slabovidnih in starejših občanov v Stari 
Loki. Društvo U3 je za leto 2019 izdalo koledar z 
Milanovimi fotografijami ptičev.
Tudi v Marinkini knjižnici se vedno spomnijo na 
praznike, zato so knjižničarke v pričakovanju božiča 
in novega leta na mizah v galeriji Hodnik razstavile 
knjige s to tematiko.
Tik pred izidom te številke glasila bomo v galeriji 
Hodnik razstavili še slike naše članice Danice Madjar, 

ki si jih boste lahko ogledali do sredine januarja 
2019. Vabljeni!

ki nikoli ne miruje. 
Človek, ki ne 
pozna besed ne 
morem in nimam 
časa. Človek, 
ki mu je bilo 
usojeno dolgo 
življenje, čeprav 
so ga že pri rosnih 
šestih, med vojno, 
hoteli ustreliti. 
Priložnosti, da bi 
šel na oni svet, je 
bilo v njegovem 
življenju še veliko, 
vendar se ni dal.
Rodil se je v 
Gorenji vasi pri Retečah pred osemdesetimi leti, 
natančneje 6. junija 1938. Starši so mu dali ime 
Valentin Zdravko.
Takoj po končani vojni se je začel navduševati nad 
smučarskimi skoki. Po načrtu učiteljevega sina, 
ki je bil gradbeni inženir, so otroci v vasi izdelali 
dvanajstmetrsko skakalnico. Od bratranca je dobil 
stare smuči, ki jih je predelal v skakalne. Ko si je 

nadel še stare gojzarje, je bil pripravljen za skoke. 
Ti začetki so kmalu prerasli v resnejše skakanje. 
Že nekaj let kasneje se je uvrstil v jugoslovansko 

mladinsko 
reprezentanco. 
Tekmovali so v 
Planici, Logatcu 
in Šiški, povsod, 
kjer so stale 
skakalnice, velike 
od 50 do 80 metrov. 
Najdlje je skočil 
69 metrov v Šiški. 
Pri osemnajstih 
je skakalne smuči 
vrgel v kot, saj so ga 
v Logatcu pošteno 
ogoljufali. Na tekmi 
bi moral zmagati, 
saj je skočil najdlje 

in postavil rekord, vendar so njegovo številko 
zamenjali s številko Andreja Nahtigala, ki je kasneje 
postal dramski igralec. Takrat še ni bilo televizije, da 
bi se videlo, kdo skače, in pomembne so bile samo 
štartne številke. Nahtigal, ki je pri skoku celo padel, 
je z njegovo številko zmagal, Tine pa je bil trinajsti. 
Nič ni pomagalo, saj je bil Andrej iz Ljubljane, Tine 
pa z vasi, kar je bila takrat velika razlika.

Obiskoval je nižjo gimnazijo v Šentvidu in med 
šolanjem sodeloval v domačem tamburaškem 
orkestru Bisernica. V orkestru je igrala njegova 
bodoča žena Marija, ki je bila doma čisto blizu njega 
v Retečah. Bil je tudi zborovski pevec. Povedal mi je, 
da so imeli zelo dobrega učitelja, ki je k sodelovanju 
pritegnil veliko mladih pevcev. Na vaške nastope 
so se vozili kar z lojtrnim vozom. Poleg tega je igral 
bobne v domačem ansamblu, s katerim je zabaval 
vaščane na domačih veselicah in mladino na plesih.
Ko je nehal skakati na smučeh, je opustil tudi 
glasbeno udejstvovanje in se aktivno posvetil 
dvigovanju uteži v ljubljanskem klubu Železničar. 
Postavil je mladinski in državni rekord ter med člani 
zasedel drugo mesto v 
Jugoslaviji, čeprav je bil 
takrat še mladinec. Petkrat 
je bil slovenski prvak. 
Največ je dvignil 135 kg 
v sunku. Nastopal je tudi 
v triatlonu, ki združuje tri 
različne načine dviganja in 
največ skupaj dvignil 350 
kg. Vsi njegovi rezultati 
so zapisani v takratni 
jugoslovanski športni 
enciklopediji. Pri aktivnem 
dvigovanju uteži je vztrajal 
kar sedem tekmovalnih let.
Vmes se je poročil z Marijo, 
ki je še danes njegova 
zvesta spremljevalka. 
Zaposlil se je v ljubljanskem Litostroju in 18 let delal 
na terenu po vsej Jugoslaviji. V tistem času je moral 
opustiti resne treninge. Občasno je še treniral, na 
poti ali v klubih, kjer je bila priložnost, napredovati 
pa ni več mogel. Rodila sta se mu sina Matjaž in 
Marko, danes pa ima vnuka Rožleta in Marušo. 
Matjaž je šel po očetovih stopinjah smučarskega 
skakalca, tako kot tudi vnuk Rožle.
Po letu 1983, ko je zgradil hišo v Podlubniku, čeprav 
je prisegel, da tam ne bo nikoli živel, je spet začel 
resno trenirati tek, kolesarjenje in tek na smučeh. 
Sodeloval je na skoraj vseh amaterskih tekmovanjih. 
Pretekel je maraton v Radencih. Marija ga je vozila 
na tekmovanja, ga ves čas spremljala in skrbela 
zanj. Povedal mi je, da so rolkali po cesti od Loke 
do Gorenje vasi ali Šentvida in se tako pripravljali 
na tek na smučeh. Takrat si je začel zapisovati vse 
svoje treninge. Od leta 1983 je samo med treningi 
naredil 154 000 kilometrov, kar je toliko, kot bi 
štirikrat obkrožil svet. Zdaj vse podatke shranjuje 
v računalniku, saj se je naučil delati v preglednicah 
programa Excel, v programu CorelDraw pa riše.

Pri 60. letih se je upokojil in se, kakopak resno, saj 
drugače ne zna, lotil pirografije oziroma vžiganja 
v les. Na stenah v dnevni sobi visi nešteto lesenih 
slik, ki jih je izdelal. Veliko jih je poklonil prijateljem 
in znancem za življenjske jubileje. Za izdelavo 
enega portreta porabi približno 150 ur. Vsako leto 
naredi 25 novoletnih čestitk iz vžganega lesa. Svoje 
umetnine je razstavljal tudi v našem društvu.
Potem mu je počasi začelo pešati zdravje. Najprej ga 
je obiskala angina pectoris. Imel je zamašene žile in 
nobene moči za gibanje. Počutil se je kot stoletnik. 
Matija Horvat, znani kardiolog, ki je bil tudi sam 
navdušen športnik, mu je svetoval, naj srce trenira 
do meje, ne preveč in ne premalo. Kljub temu so 

mu leta 2012 morali vstaviti spodbujevalnik, saj je 
takrat imel le še 28 utripov na minuto. Čudežno 
je preživel, saj statistike kažejo, da človek pri tako 
nizkem utripu pade v komo. Dobro leto nazaj je 
prestal še operacijo hrbtenice, saj je naporno delo 
v mladih letih terjalo svoj davek. Na operacijo se je 
temeljito pripravil. Veliko se je gibal, hodil in počel 
vse, da bi bilo njegovo telo čim bolj krepko. Napori 
so se obrestovali, saj je takoj po operaciji že začel 
z razgibavanjem in hojo. Napredoval je meter po 
meter, kilometer po kilometer. Zdaj vsak dan, brez 
izjeme, prehodi 15 kilometrov. V kleti hiše ima svoj 
gibalno ustvarjalni raj. Še vedno dviga uteži, teče na 
stezi in uporablja orbitrek. Izdelal si je napravo, ki 
simulira smučarski tek. Ko ga človek pogleda, težko 
verjame, da jih ima osemdeset. Videti je tako dobro, 
da bi jih lahko imel tudi šestdeset.
»Vedno imaš na voljo dve poti,« pravi. »Lahko ležiš 
in tarnaš, da te vse boli, lahko pa vstaneš, se giblješ, 
se veseliš življenja ter pozabiš na bolečine. Vsi jih 
imamo.«
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KATARINA ŠEGULA
Besedilo in fotografija Dolinar Ela

Katarina Šegula v 88. leto vstopa živahna, bistrih 
misli in vedno nasmejana. Pri skromni hiši v 
Leskovici je bilo 10 otrok in Katarina je bila osma 
po vrsti. Neverjetno je, kako hitro, kot iz rokava, je 
naštela letnice rojstev svojih šestih bratov in štirih 
sester. Osnovno šolo je obiskovala v Leskovici in 
do začetka vojne jih je poučeval duhovnik. Po 
vojni je obiskovala nižjo gimnazijo v Kranju in 
se  stara komaj 16 let zaposlila kot gospodinjska 
pomočnica. Pot jo je vodila v Ljubljano, kjer je 
skrbela za otroke in opravljala gospodinjska dela. 

gradnje hiše. Pavle je medtem zapustil podjetje in 
izgubila sta stik, vendar ne za dolgo. Kmalu je poštar 
prinesel razglednico s pozdravi, nato pa so začela 
prihajati pisma, ki jih Katarina hrani in bere, kadar 
ji je težko pri duši. Poroka je sledila prav kmalu, saj 
sta se vzela neko lepo sredo leta 1967 v Bovcu. Za 
poročno potovanje naj bi se naslednji dan povzpela 
na Krn, vendar se to ni zgodilo, saj je lilo kot iz 
škafa. Krn je tako odpadel, a ne za dolgo. Že nekaj 
dni pred poroko sta se preselila v hišo in začela 
novo življenje, polno lepih doživetij, razumevanja 

Ko sta starša zbolela, se je morala vrniti domov, kjer 
je prevzela skrb zanju ter za kravo in pujsa. Ker je 
bila vedoželjna, je opravila tečaj za trgovko in se 
zaposlila v Železnikih, nato pa jo je bolezen staršev 
ponovno poklicala domov in pustiti je morala tudi 
službo v trgovini. Leta 1953 se je zaposlila v Iskri 
in tam ostala 18 let. Ko so administracijo, kjer je 
delala, preselili v Ljubljano, je srečala Pavleta, ki je 
delal kot prevajalec. Pred tem se je čisto sama lotila 

in spoštovanja. Veliko sta hodila 
v gore in njuna zadnja skupna 
tura je bila iz Kamniške Bistrice 
na Korošico, Ojstrico, Škarje in 
Planjavo ter nato čez Kamniško 
sedlo nazaj v Kamniško Bistrico. 
V 10 urah sta premagala 2300 
višinskih metrov.
Katarina se je po 38 letih službe 
upokojila in takrat zares začela 
uživati v planinarjenju. Prehodila 
je praktično vse, od Škrlatice do 
Jalovca, Prisojnika in Razorja. Na  
Triglav se je povzpela kar 37-krat. 
Z veseljem dela na vrtu, opravi še 
večino gospodinjskih del in rada 
prelista časopis. Zelo pogreša 
moža, s katerim je preživela 50 
čudovitih let. Njena druga velika 
ljubezen poleg gora je bil šport. 
Vsa priznanja in diplome, ki jih 

ni malo, ima lično urejene v albumu. Prismučala 
si je tudi 130 kolajn, večinoma za prvo ali drugo 
mesto v veleslalomu in smučarskem teku. Vmes 
se najde še kegljanje, tekmovanje za korenino in 
številni smučarski maratoni, med njimi Bloški tek ter 
Trnovski in Pokljuški maraton.
Katarina, hvala, da si z nami delila svojo zgodbo, in 
želimo ti, da ostaneš še naprej tako optimistična in 
dobre volje.

V SPOMIN

Našemu najboljšemu strelcu in vodji strel ske moške ekipe pri DU Škofj a 
Loka

PAVLE JEREB   1939 – 2018

V septembrski številki tega glasila sem pisala o delu njegovega življenja ter o 
odličnih uspehih v strelstvu in organizaciji tekmovanj na strelišču Kopačevina 
na Trati. Pavle je bil več kot 25 let predsednik strelskega društva Kopačevina, 
vse do zadnjega usodnega dne. Na hodniku DU so razstavljeni športni pokali, 
veliko katerih je za društvo osvojil prav on in ki nas bodo vedno spominjali nanj. 
Kljub številnim dejavnostim, s katerimi se je uspešno ukvarjal, je bil skromen in 
pošten človek.
Vse te pohvale smo slišali ob zadnjem slovesu, ko sta se mu med drugimi 
za njegovo delo zahvalila predstavnik zveze veteranov za vojno Slovenije in 
predstavnik teritorialne obrambe. Njegov najboljši strelski in osebni prijatelj 
Henrik Peternelj je v svojem govoru omenil, da sta se ravno pripravljala 
na nastop na državnem prvenstvu veteranov. Veliko zahval smo slišali od 

govornice krajevne organizacije Zveze borcev za vrednote NOB Stara Loka-Podlubnik. Avtorica prispevka 
sem se mu zahvalila za njegov prispevek našemu društvu. Na njegovem grobu je spregovoril tudi lovski 
stanovski tovariš, starešina LD Križna Gora, nato pa so ga lovci še zadnjič pozdravili z igranjem na rog in 
streli za naznanitev zadnjega pogona. Po lovski šegi in navadi so sneli klobuke in ob mimohodu je vsak v 
grob položil smrekovo vejico.
Pavle, hvala za veliko odličnih uspehov, ki si jih prispeval našemu društvu. Ohranili te bomo v lepem 
spominu.

           Življenje naše kratko je, končali bomo romanje.
           Sinoči močan, sinoči cvetan, zdaj bo pokopan!
           Grob zeva globoko, globoko in široko sredi livad.
           Oh, koliko nad, koliko sanj pokopljejo vanj!   

 (ustno izročilo Rezke z Račeve pri Žireh)
                                                                                                                  Julija Jenko

07070
1949- 2019

let

ZAHVALA

Društvo upokojencev Škofj a Loka se iskreno zahvaljuje sponzorjem 
in donatorjem za sredstva, ki so jih prispevali za izdajo zbornika 
ob 70. obletnici društva, in za pomoč pri njegovi pripravi. 
Zahvaljujemo se tudi vsem članom odbora za pripravo zbornika 
in praznovanja tega jubileja kot tudi vsem soustvarjalcem prispevkov.

Kati še hrani in prebira Pavletova pisma.
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VOŠČILO

DOLGOLETNI ZVESTI ČLANICI, VSESTRANSKI PROSTOVOLJKI IN 
NAVDUŠENI POHODNICI MARICI JESENOVEC

Marica, prvih sto let je težko, potem  se navadiš in gre kar samo. DEVET je pravljična številka, NIČ pa je nič in 
tudi nič ne šteje. Misel na to naj te še dolgo greje.
Naše čestitke za tvoj jubilej!  Želimo ti klenega, trdnega zdravja, še mnogo lepih juter, sončnih in toplih dni, 
prijaznih večerov in mirnih noči. Morebitni dež pa naj spere vse skrbi.

         Upokojenci in upokojenke DU Škofja Loka

DOPOLNITEV

V prejšnji številki glasila Mi o sebi smo objavili 
pogovor s Stanetom Pečarjem, ki nas je 
opozoril, da smo izpustili nekaj pomembnih 
podatkov. Pozabili smo omeniti, da je prejel 
skupaj 50 priznanj, od tega Red zaslug za narod 

PRVENSTVO PZDU GORENJSKE V PLAVANJU ZA LETO 2018
Besedilo in fotografiji Ivan Hafner 

Plavanje je bila zadnja disciplina, 
v kateri so upokojenci Gorenjske 
tekmovali v tem letu.
Prvenstvo, ki je potekalo 24. avgusta 
2018 v odprtem olimpijskem 

saj mi je po zamudnem zbiranju ekipe na prvenstvo uspelo 
pripeljati štiri plavalke in le štiri plavalce namesto šestih, ki so se 
prijavili.
Novost letošnjega prvenstva je bila tudi krčenje sporeda s treh na 
dve panogi, saj je bila opuščena najdaljša disciplina 100 m prosto.

bazenu v 
Kamniku, je 
organiziralo 
DU Kamnik.
Skupaj je 
nastopilo 
osem moških 
in sedem 
ženskih ekip. 
Prijavljenih 
je bilo 29 
plavalk, od 
katerih jih je 
nastopilo le 
21. Plavalcev 
se je prijavilo 
31, nastopilo 
pa le 20. Tako 
je skupaj 
namesto 60 
nastopilo le 
41 tekmovalcev. Zaradi zapleta s 
potrjenimi članskimi izkaznicami je 
kar 15 plavalk in plavalcev DU Kranj 
protestno zapustilo tekmovanje. 
Izostala sta tudi dva naša plavalca, 

V okrnjeni ženski konkurenci je bila najboljša ekipa DU Kamnik. 
Ekipa našega društva je prvotno zasedla drugo mesto, vendar 
pa je po protestu DU Tržič, ki je bil po mojem prepričanju 
neupravičen, na koncu zasedla tretje mesto. V moški konkurenci 
so bili najboljši plavalci DU Kamnik pred našimi plavalci. Prehodni 
pokal je ob odsotnosti plavalcev DU Kranj osvojila ekipa DU 
Kamnik, ki je bila z 21 plavalkami in plavalci daleč najštevilčnejša. 
Naša ekipa je bila skupno izvrstna druga.
Tisti, ki smo tekmovali, večinoma v obeh disciplinah, smo se borili 
kot morski levi. Naš najuspešnejši plavalec je bil Slavko Fojkar, ki 
je osvojil 1. mesto na 50 m prsno in bil edini zmagovalec v naši 
ekipi. Odličen drugi na 50 m prosto in tretji na 50 m prsno je bil 
Franci Rupar. Poleg te dvojice sva hrabro plavala in osvojila kar 
nekaj točk tudi avtor prispevka in Jure Posavec.
V ženski konkurenci sta bili odlični Minka Bertoncelj, ki je osvojila 
srebro na 50 m prsno in bron na 50 m prosto, in Lidija Kustec, ki 
bila bronasta na 50 m prsno ter srebrna na 50 m prosto.
Pokal za ekipno drugo mesto in sedem medalj lahko štejemo za 
lep uspeh, nastop pa za uspešen. Če bi nastopila celotna ekipa 
našega društva, bi gotovo osvojili še veliko več.

Naša ženska ekipa z leve - Boža Terpinc, Lidija Kustec, Minka Bertoncelj in Tina Ušeničnik

Midva z Minko sva prejela plaketi kot 
najstarejša plavalca prvenstva.

s srebrno zvezdo, Red dela s srebrnim vencem, 
Medaljo zaslug za narod in 47 drugih priznanj 
za družbenokoristno delo. Pisal je domoljubne 
pesmi, za otroke padlih borcev in žrtev nasilja pa 
organiziral 2 letovanji in jih na njih tudi spremljal.
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BALINANJE  -  SEZONA 2018 SE ZAKLJUČUJE
Smiljana Oblak

V naslednjih vrsticah pišemo o dogajanju na baliniščih v zadnjem času.

19. avgusta 2018 smo balinarke organizirale 
letošnje prvenstvo društva za posameznice. Po 
uveljavljenem sistemu smo prvenstvo začele 
v ponedeljek popoldne s predtekmovanjem, 
najboljše pa v torek dopoldne nadaljevale z bojem 
za najvišja mesta. Rezultate je razglasil vodja 
tekmovanja in sodnik Ivan Breznik, priznanja pa 
podelil Ivan Hafner. Društvena prvakinja sem 
postala avtorica prispevka, kar mi je uspelo prvič, 
odkar to tekmovanje prirejamo. Na drugo mesto 
se je uvrstila Ivanka Prezelj, tretje in četrto mesto 
pa sta osvojili Zvonka Rant in Ida Jelenc. Nastopile 
so še Vojka Mihelič, Marica Sorčan, Marija Sovinc, 
Tončka Dolinar, Marica Jesenovec, Anica Košir, 
Vera Hartman in Slavka Stanonik. Po zaključku 
tekmovanja smo se v zadovoljstvo vseh zbrali še na 
malici pri Delobrdarju.
Težko pričakovanega državnega prvenstva, ki ga 
je organiziralo DU Kranj na baliniščih v Miljah in na 
Primskovem, smo se zaradi odsotnosti in bolezni 
udeležile v spremenjeni postavi, a kljub temu 
osvojile še kar uspešno četrto mesto. Igrale smo 
Vojka Mihelič, Tončka Dolinar, Anica Košir, Ida Jelenc 
in avtorica prispevka. Nastopilo je 13 ekip iz vse 
Slovenije. Zmagala je ekipa DU Šoštanj, druga je 
bila ekipa DU Postojna, tretje pa so bile Prekmurke 
iz Černelavcev.

Udeležile smo se tudi prijateljskih turnirjev v 
Ljubljani pri Bičevju in v Šiški. Na turnirju pri Bičevju 
smo tekmovale Ivanka Prezelj, Vera Hartman, Vojka 
Mihelič in avtorica prispevka, ki smo med enajstimi 
ekipami zasedle šesto mesto. Prvič, odkar pomnim, 
nam je izvedbo tekmovanja v Šiški preprečil dež in 
tako smo po predtekmovanju odšle domov, ostale 
tekmovalke pa so končni vrstni red izžrebale.
Vsakoletno medobčinsko prvenstvo dvojic je 
potekalo 29. septembra 2018 v lepem vremenu 
na balinišču Loka 1000. Pod budnim očesom 
vodje tekmovanja in sodnika Jureta Štancerja 
smo medsebojna srečanja odigrale izredno hitro. 
Zmagali sta Lea Ahčin  in Marica Sorčan, za njima pa 
smo se razvrstile dvojice v sestavi Tončka Dolinar in 
Anica Košir, Vojka Mihelič in avtorica prispevka ter 
Marica Jesenovec in Ida Jelenc.
V soboto, 24. novembra smo tekmovale na športno-
rekreacijskih igrah na balinišču na Trati v kar 
številčni zasedbi dvanajstih tekmovalk. Nastopilo 
je osem dvojic. Zmagali sva z Ivanko Prezelj, kot 
rezerva pa je vskočila ob koncu finalne tekme Ljuba 
Pejić. Na drugem mestu sta bili Žirovki, tretji pa 
Vojka Mihelič in Tončka Dolinar.
Septembra smo proslavile visok jubilej Marice 
Jesenovec, ki je praznovala 90. rojstni dan. Balinarke 
ji še enkrat želimo še mnogo let in da bi bila še 
dolgo z nami na igrišču.

STRELSKI DOSEŽKI
Ivanka Prezelj

Sredi septembra je Društvo upokojencev 
Žerjavčki v sodelovanju s Strelskim društvom Trzin 
organiziralo Državno prvenstvo ZDUS v streljanju 
z zračno puško. Udeležilo se ga je 20 ekip, od 
tega 14 moških in 6 ženskih, ki so zmagovale na 
pokrajinskih tekmovanjih.
Med ženskami smo zmagale strelke našega 
društva pred ekipama DU Slovenj Gradec in DU 
Novo mesto ter si tako že zagotovile nastop na 
državnem prvenstvu leta 2019. Izmed 23 strelk 
je Nevenka Mandić Orehek postala državna 
podprvakinja, avtorica prispevka sem bila četrta, 

PRSTOMETAŠICE DRŽAVNE PRVAKINJE
Vojka Mihelič

Ženska ekipa našega 
društva je v sezoni 
2017/2018 že tretje leto 
sodelovala v 1. slovenski 
ligi prstometa za ženske, ki 
ga organizira Prstometna 
organizacija Slovenije. 
Letos je v ligi sodelovalo 
44 ekip, od tega 9 ženskih, 
med seboj pa se je 
pomerilo 360 igralcev. DU 
Škofja Loka smo zastopale 
Ivanka Prezelj, Vera Bokal, 
Nežka Fojkar in avtorica 
prispevka ter Lea Ahčin kot 
gostja oziroma dodatna 
okrepitev. Zadnji tekmi 
smo odigrale septembra 
2018. Zaključek je potekal 
v športnem parku v 
Radovljici, kjer smo prejele 

glasbena skupina, ki deluje pod okriljem DU Škofja 
Loka.
Velika pridobitev za strelski šport je novo 
17-mestno strelišče SD Škofja Loka, kjer imamo 
strelci sedaj še boljše možnosti za trening, 

Frančiška Demšar Mesec in Marija Sovinc pa sta 
zasedli 5. in 8. mesto.
Moška ekipa našega društva je dosegla 9. mesto. 
Med 52 posamezniki je Janko Demšar zasedel 14. 
mesto, Milenko Štimac 20. mesto, Boris Vodopivec 
41. mesto, Franc Prezelj 43. mesto.
Ker je bila razglasitev rezultatov šele popoldan 
po koncu tekmovanja, so naši strelci in strelke 
šport združili s kulturo. V Domžalah so prisluhnili 
prijetni glasbi slovenskih orgličarskih skupin 
in posameznikov, ki so nastopili na odru sredi 
domžalske tržnice. Nastopile so tudi Loške orglice, 

Strelke v družbi predsednika komisije za šport in rekreacijo Ivana Hafnerja in predsednika 
DU Mira Duića proslavljajo doseženo prvo mesto na državnem prvenstvu ZDUS.

predvsem pa za organizacijo tekmovanj. Slovesna 
otvoritev strelišča je bila 8. novembra 2018. S 
prejšnjega strelišča smo se morali preseliti, ker so 
zgradbo porušili, na njenem mestu pa že gradijo 
nov otroški vrtec.

pokal za 1. mesto in tako postale državne prvakinje 
za sezono 2017/2018. Posamezno se je najbolje 
uvrstila Lea Ahčin, ki je med 37 tekmovalkami 
zasedla odlično 7. mesto. Nežka Fojkar je bila 
deveta, za njo pa smo se uvrstile Vera Bokal, Ivanka 

Prezelj in Vojka Mihelič. Nova sezona ligaških 
tekmovanj se začne konec marca ali v začetku aprila 
2019 in takrat se bomo spet borile za čim boljšo 
uvrstitev.

Dekleta s pokalom za prvo mesto
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ŠPORT

BOGAT SPORED 38. ŠRI SEPTEMBRA, OKTOBRA IN NOVEMBRA
Ivan Hafner

Od srede septembra do konca 
novembra je bilo v okviru 38. ŠRI kar 
deset tekmovanj v panogah, v katerih 
sodelujejo naše ekipe.
Kronometer je bil 14. septembra 2018 
na običajni progi v Hrastnici. Med 14 
dvojicami samih mladih in mlajših 
nabrušenih kolesarjev smo nastopili z 
eno moško in eno mešano ekipo, ki pa 
sta ostali na začelju. Ženske ekipe tokrat 
nismo uspeli sestaviti.
Na posamičnem tekmovanju, ki šteje 
za medobčinsko prvenstvo in za 
najšportnika 38. ŠRI, so bili naši zelo 
uspešni, saj je Jožica Anžel v najstarejši 
kategoriji zmagala, Franc Hafner in Franc 

V končnem točkovanju obeh tekem sta naša 
najboljša člana celo zmagala in nam prinesla lepo 
število točk.
Druga tekma v prstometu je bila v Športni dvorani 
na Trati 20. oktobra 2018. Moške in ženske dvojice 
so tekmovale v enotni kategoriji. Udeležba je bila 
zelo dobra, saj je nastopilo 9 moških in 3 ženske 
ekipe. Od naših članov sta odlično drugo mesto 
osvojila Franci Prezelj in Rasto Kos, dobra četrta sta 
bila Niko Prevc in Vasilij Kosec, takoj za njima pa sta 
se je uvrstila naša najboljša ženska dvojica v sestavi 
Ivanka Prezelj in Jožica Zakotnik. Naši člani so tako 
dosegli lep uspeh.
Končni rezultat obeh tekem, v Žireh in na Trati, je 
našo moško ekipo postavil na tretje mesto, žensko 
pa na četrto mesto. Obe ekipi sta prinesli kar nekaj 

PESTRA AKTIVNOST KEGLJAČEV
Besedilo in fotografija Ivan Hafner

Naši kegljači sezono redno začenjajo že na začetku 
septembra. Tako tudi letos kar osem ur na mesec 
zasedajo kegljišče. Redno trenira in uživa okoli 30 
kegljačic in kegljačev. Njihova forma, zlasti tistih, ki 
radi tudi tekmujejo, se opazno izboljšuje.
V nadaljevanju najdete kratko poročilo o njihovih 
jesenskih nastopih.
Prvo jesensko tekmovanje je bil Krompirjev turnir, 

Nekaj razlike v kegljih je pridobil Vlado Podviz, 
tokrat najboljši s 523 podrtimi keglji, ki je premagal 
Staneta Gabra. V zadnjem paru sta se pomerila 
Franc Žontar - Nano in Peter Zakotnik. Peter je 
presenetil, saj je podrl enako število kegljev kot 
Nano in zmagal na dveh stezah. Njun dvoboj je bil 
neodločen in Peter je drugi ekipi priboril edine pol 
točke. Tako je bil končni izid 5,5 : 0,5 za prvo ekipo.

Naša ženska ekipa je imela za nasprotnika izkušeno 
ekipo Obrtnika. Kegljačice so nastopile oslabljene 
brez Smiljane Oblak in se niso mogle upirati 
pomlajeni ekipi Obrtnika, saj so dvoboj izgubile 
6 : 0. Kljub temu so Lidija Podviz, Zdenka Gaber 
in Marija Tolar osvojile po eno set točko. Naša 
najboljša kegljačica je bila Zdenka Gaber, ki je 
podrla 511 kegljev. Marija Tolar in Lidija Podviz sta 
nastopili solidno, Majda Bogataj pa ni imela svojega 
dne.
V začetku decembra bodo vse tri ekipe odigrale 
drugo kolo in upamo, da bodo nastopile v bolj 
popolnih postavah.

točk k skupnemu seštevku.
Kegljanje za ženske je potekalo 10. 
novembra 2018 na kegljišču Hale Poden. 
Ženske dvojice mečejo standardno 120 
metov. Nastopilo je sedem ekip, od tega dve 
naši. Tokrat sta zmagali mama in hči Jožica 
in Lea Demšar za ekipo ŠD Rudno, ki sta 
podrli kar 1041 kegljev. Takoj za njima sta se 
s 1016 podrtimi keglji uvrstili naši najboljši 
kegljačici Smiljana Oblak in Zdenka Gaber, 
medtem ko sta Marija Tolar in Majda Bogataj 
zasedli zelo dobro tretje mesto.
Kegljanje za moške je bilo 11. in 18. 
novembra 2018. Nastopilo je enajst 

štiričlanskih ekip, ki so igrale zelo borbeno. Zasedba 
je bila izredno močna, saj je v različnih ekipah 
nastopila večina ligaških kegljačev z loškega 
območja. Peto mesto, ki ga je zasedla naša ekipa, 
je tako lep uspeh, saj v naši ekipi skoraj nismo imeli 
ligaških tekmovalcev. V ekipi so nastopili Tine Uršič, 
Franc Žontar, Janko Fojkar in Jože Avguštin.
Tekma v namiznem tenisu je bila prav tako v 
Hali Poden 18. novembra 2018. Udeležba je bila 
skromna. Med štirimi dvojicami sta Jano Rant in 

Peter Žagar osvojila drugo mesto za ekipo Prelesa. 
Žensk se je prijavilo premalo, da bi nastopile, čeprav 
je tekmovanje razpisano v enotni kategoriji.
Tekmovanje v pikadu je potekalo 17. novembra 
2018 v mali dvorani v Hali Poden. Tudi takrat naj 
bi tekmovalci nastopili v enotni kategoriji, a naše 
članice kot edina ženska ekipa niso želele nastopiti. 
Tako je tekmovalo sedem dvojic, med katerimi sta 
France Prezelj in Adi Kočar zasedla dobro tretje 
mesto.

Rupar pa sta zasedla drugo in tretje mesto.
Tekma v plavanju je potekala 28. septembra 
2018 v bazenu v Železnikih v okviru tekmovanj 
Javnega zavoda Ratitovec. Ob skromni udeležbi 
le šestih dvojic sva barve našega društva branila 
avtor prispevka in požrtvovalna Tina Ušeničnik, ki 
sva, podobno kot pri kronometru, med mladimi 
treniranimi plavalci ostala na začelju. V posamični 
konkurenci sva oba osvojila zasluženi medalji.
Druga tekma v šahu je potekala 29. septembra 
2018 v Športni dvorani v Železnikih v okviru Pokala 
Poljanske doline. Kljub številni in kvalitetni udeležbi 
sta naša najboljša tekmovalca Tase Ristov in Jože 
Rupar zasedla odlično drugo mesto. Vsi nastopajoči 
iz našega društva so zbrali tudi kar precej točk za 
najboljšega športnika ŠRI.
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Jože Rupar (desno) igra, Ferdo Pozvek opazuje dvoboj.

Naša ekipa pred štartom

Marija Tolar v akciji 

na katerem je sodelovalo sedem naših članov. 
Med 14 kegljači je Stane Gaber s solidnim 
rezultatom 527 podrtih kegljev zasedel osmo 
mesto. Kegljačic je nastopilo 10 in med njimi 
je bila najboljša Zdenka Gaber s 518 keglji, 
drugo mesto pa je osvojila Majda Bogataj s 
506 podrtimi keglji.
Razpisni pogoji določajo, da nagrade, torej 
vreče krompirja, poleg najboljših prejmejo 
tudi slučajni, slabše uvrščeni tekmovalci. Tako 
je s tekmovanja kar pet naših članov odšlo 
preskrbljenih s krompirjevo ozimnico.
Kegljači so uspešno nastopili tudi na tekmi 
za 38. ŠRI. O rezultatih si lahko preberete v 
prispevku o 38 ŠRI.
Naši kegljači nastopajo tudi v medobčinski 
kegljaški ligi. V sezoni 2018/2019 v njej tekmuje 
devet ekip, od tega tri naše in sicer dve moški in ena 
ženska ekipa, ki pa kot edina ženska ekipa tekmuje 
v moški konkurenci.
V prvem kolu 16. novembra 2018 sta se pomerili 
naša prva in druga moška ekipa. Dvoboj je bil 
izredno zanimiv in napet do konca. V prvem paru je 
Tine Uršič za le en kegelj premagal Staneta Ferleta. 
V drugem paru je naš novi kegljač Franc Bradeško 
prijetno presenetil in podrl 510 kegljev ter tako 
premagal izkušenega Janka Fojkarja za štiri keglje, 
vendar je točko osvojil Janko, ki je bil boljši na treh 
stezah, Franc pa le na eni.
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PRAZNOVANJE 90. IN 70. ROJSTNEGA DNE
Besedilo Dragica Gartner, fotografiji Alenka Dolenc

VESELI POHODNIKI

Ne morem verjeti, da smo 90 let Marice Jesenovec 
ter 70 let Marije Hajnrihar praznovali prav na 
Maričin rojstni dan na razgledni gori Učki na 
Hrvaškem. Obe sta letos udeležili vseh 17 pohodov. 
Obema iskreno čestitamo in želimo, da ta trend 
nadaljujeta, če jima bo le zdravje služilo, za kar se 
obe zelo trudita.

temu vseeno odlično pogostili, Marici pa pripravili 
tortico s svečko. Žal mi je, da je Marija ostala nekje 
v ozadju, vendar je bila tako razumevajoča, da ni 
zamerila, če je tistega dne bolj blestela Marica. Čez 
20 let bo na vrsti tudi ona.
Še danes, ko od izleta minilo že 2 meseca in 
Marica veselo nadaljuje poslanstvo upanja za našo 
starost, mi je lepo pri srcu, želim pa si tudi, da s 
hojo ne odnehamo, ampak jo vztrajno negujemo 
in si prigovarjamo, da to zmoremo. Na starost 
moramo gledati pozitivno, saj pravijo, da se moraš 
s sovražnikom, torej v našem primeru staranjem, 
spopasti z veseljem. Naslednji pohodnik bo 
90-letnico praznoval čez 3 leta in tega se veselim že 
danes.
Marica, Marija in drugi slavljenci, še enkrat vam 
želim še na mnoga leta, na vaše in naše zdravje, saj 
imamo rojstni dan vsi le enkrat na leto. Pridružite 
se nam in videli boste, kako lepo se imamo. Ne 
oklevajte, pridite, da se bomo skupaj borili za svojo 

DRUŽENJE ČETRTKOVIH PLANINCEV

PREHOJENE POTI V LETU 2018
Martina Eržen

Končala se je letošnja planinska sezona in v tem 
članku vam bom predstavila naše pohode, saj se radi 
spominjamo prehojenih poti in prijetnih druženj 
četrtkovih planincev pod vodstvom neutrudne 
Nežke.
Letos smo morali že na začetku spremeniti načrt 
poti, saj nam je vsemogočna zima na pomlad 
prinesla veliko snega. Načrte smo nato spreminjali 
še skoraj celo leto, predvsem zaradi odsotnosti 
vodnikov in vremena. Spremeniti smo morali tudi 
datum veselega zaključka naše sezone.
Začeli smo januarja s tradicionalnim pohodom po 
poti slovenskega tolarja,  zasnovanim v  spomin 
tolarju, edini slovenski valuti. Februarja smo 
prehodili čudovito Napoleonovo pot v Italiji, kjer 
smo do gradu Miramar hodili po poti s pogledom 
na Trst in morje. Prvega marca smo se zaradi 
velike količine snega v naših krajih odpravili na 
Kobariško zgodovinsko pot, kjer nas je na Kladju nad 
Cerknim presenetil pogled v dolino brez snega. V 
Kobaridu nas je sprejel Vojko, rojak iz Poljan, ki nas 
je vodil po tej zanimivi zgodovinski poti z ostanki 
iz prve svetovne vojne. Na Gradišču in Kokoši na 
Primorskem nas je prepihala burja. Na Štajerskem 
smo prehodili del savinjske tematske poti in obiskali 
jamo Pekel, kjer z malo domišljije v skali na vhodu 
lahko vidite podobo hudiča. Aprila smo osvojili zelo 
lep nepoznan hrib Kamnek nad Tržičem. Na željo 
nekaterih planincev smo organizirali tudi obisk 
Polhograjskih dolomitov, kjer smo si pod vodstvom 
Vinka Hafnerja ogledali rastišče blagajevega 
volčina. Pot po Ljubljanskem barju nas je vodila 
po zanimivostih krajinskega parka. Pod vodstvom 
domačina gozdarja, ki barje zelo dobro pozna, 
smo si ogledali zasebni muzej ptic in živali s tega 
področja, ohranjena šotišča in jezero v Podpeči. 
Maja smo se povzpeli na Kucelj in Čaven, kjer nas je 
razveselilo pomladansko planinsko cvetje. Dovška 
baba nas je pričakala v megli in dežju, zato so po 
posvetu pri prijaznem župniku na Planini pod 
Golico planinci predlagali , da se odpeljemo do 
čudovitih Belopeških jezer in jih obhodimo. Junija 
smo predviden pohod v Gorski Kotar odpovedali 
in namesto tega opravili pohod na Vojsko in 
Hleviško planino. Proti vrhu Konjšcice in Starhanda 
v Avstriji smo občudovali planjave cvetočega 
rododendrona. Julija smo obiskali Javornik in 
Podkraj, katerima je sledila ferata Hvadnik za tiste 
bolj pogumne, medtem ko smo ostali prehodili lažjo 
pot do vasi Srednji vrh, na koncu pa se vsi skupaj 

vrnili v Kranjsko goro. Avgusta smo se povzpeli na 
Kompotelo, kjer nas je pričakal dež, od tam pa smo 
pot nadaljevali na Krvavec, kjer nas je že strašilo 
grmenje. Vzpon na Ciprnik je bil za nekatere že 
malo pretežek, zato smo se razdelili v dve skupini, 
od katerih se je ena vzpela na vrh, ostali pa smo 
prehodili dolino Tamarja do slapov. Za dvodnevni 
izlet smo se zopet odpravili v Prekmurje. Prvi dan 
smo se odpeljali do Lentija na Madžarskem in potem 
peš prehodili pot do Dolge vasi, kjer smo imeli 
namestitev. Popoldan smo obiskali Lendavske gorice 
in Vinarium, kjer sta nas ponovno lepo pogostila 
Vera in Nejc. Drugi dan smo se odpeljali do Kapele 
in prehodili tematsko pot hunskega poglavarja 
Atile. Po pikniku smo se s turističnim vlakom peljali 
po Janževem vrhu. Septembra smo se z vlakom 
odpeljali do Trbovelj in se povzpeli na Kum, Matajur 
na Primorskem pa nas je pričakal v soncu s prelepimi 
razgledi. Oktober je že jesenski mesec, zato nas 
je na Razgledišču nad Logatcem razveselil Beno 
s pečenim kostanjem. Na Poludniku v Avstriji so 
nas pričakali pobarvani macesni. Na domačo goro 
Blegoš smo se povzpeli po poti Cvetja v jeseni in 
med potjo nam je Jože Dolenec povedal zanimivi 
zgodbi iz življenja Ivana Tavčarja. V Žetini smo imeli 
kratek postanek za čaj in flancat, vmes pa nam je naš 
planinec Franci Pintar, domačin iz tistih odročnih 
krajev, povedal, kako so tam včasih živeli. Nekateri so 
obiskali vrh Blegoša, drugi pa smo se povzpeli samo 
do koče, kjer so nam postregli z okusno malico.
Dan za zaključek naše sezone z izletom v neznano 
nas je pričakal oblačen in meglen. Na naši 
predvideni poti je bil sneg, kar predstavlja nevarnost 
za zdrs, zato smo ubrali lažjo pot okoli Blejskega 
jezera. Po druženju v Zaki smo se odpeljali do hotela 
Krek v Lescah, kjer nam je v konferenčni dvorani 
Slavica s fotografijami zelo zanimivo prikazala 
potepanje po Etiopiji, čisto drugem svetu. Po 
programu smo se preselili v restavracijo na dobro 
kosilo in veselo druženje ob zvokih harmonike. V 
načrtu imamo še pohod na Miklavžev dan, ko bomo 
obiskali Kanal ob Soči in hrib Jelenk nad Kanalom.
Naših 22 pohodov se je udeležilo 1165 planink in 
planincev. Vodniki se po svojih najboljših močeh 
trudimo, da so naše poti zanimive in prijetne ter 
dostopne tudi malo starejšim. Trudijo se tudi 
planinci, ko skupaj z nami premagujejo strmine 
in zmagujejo zahtevnejše vzpone. Pohodništvo je 
nekaj izjemno lepega in človeka bogati bolj, kot si 
moremo misliti.
V prihajajočem letu želimo vsem pohodnikom 
zdravja in sreče ter upamo, da se bomo še naprej 
srečevali na naših lepih planinskih poteh.

Zjutraj smo se kot po navadi odpeljali čez mejo 
do Poklona pod Učko nad Opatijo, od tam pa smo 
se v čudovitem dnevu do vrha odpravili peš. Cilj 
so predlagali pohodniki, ker je dvodnevni izlet 
odpadel. Na vrhu smo imeli daljši postanek za 
malico, uživanje v razgledih in užitke na jesenskem 
sončku. Ob vrnitvi k avtobusu se je pričelo slavje 
s harmoniko, za kar je poskrbel Jože Dolenc. 
Slavljenkama smo zapeli nekaj pesmi, njima in 
pohodnikom postregli s pecivom in šilcem zdravil 
za dušo, telo in zdravje ter si zaželeli, da se tako 
srečamo še velikokrat. Morali bi videti, kako živahna 
je bila naša 90-letnica. Plesala je kot 20-letnica in to 
brez pomoči zdravil, ki jih je bilo le za vzorec, toda 
ravno prav, da se je družba razživela in da nam bo 
to slavje ostalo v nepozabnem spominu, saj smo 
domov prišli šele po 21. uri zvečer.
Iz Poklona smo se peljali na malico k Hudičevcu, 
kamor smo seveda zamudili, vendar so nas kljub 

devetdesetko. S pohodni bomo nadaljevali takoj po 
novem letu.
Da bi v leto 2019 stopili z lepimi željami in z vsem, 
česar si želite, vam iz srca želimo vodniki skupine 
Veselih pohodnikov Jana, Nika, Franjo, Branko in 
Draga.

Ena za drugo Marica Jesenovec in Marija Hajnrihar

Ples slavljenk
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PROGRAM IZLETOV, LETOVANJ IN PRIREDITEV ZA LETO 2019

GREMO NA POT

PLAN PLANINSKIH IZLETOV ZA LETO 2019

1. februar  Družabno ponovoletno srečanje
8. marec  Pordenone, Italija (sejem cvetja 
      in vrtov)
22. marec  zbor članov
25. april  praznovanje 70. obletnice DU 
     (Sokolski dom)
6. do 9. maj   Bolgarija (turistični izlet)
29. maj do 5. junij    Tunizija (letovanje)
15. do 22. junij Kaštel Štafilič
6. junij   Srečanje upokojencev Gorenjske
3. julij   Debeli Rtič
10. julij   Debeli Rtič
12. julij   Nockberge (Avstrija)

IZLETI PONEDELJKOVE SKUPINE UPOKOJENCEV ZA LETO 2019

Datum  Cilj        Vodi
7. 1.  Izbira pohoda glede na vremenske razmere   Draga
11. 2.   Glede na vremenske razmere - Iz Kopra, čez Markovec Draga
marec   Martinj vrh - ogled travnikov, polnih žafranov  Draga
25. 3.  Gomila v Slovenskih Goricah     Brane
8. 4.  Ostrič, levo od pogorja Slavnika, iz Prema    Draga
24. 4.  Kršičevec iz Jurišča      Draga
6. 5.  Čemšeniška planina iz Šentgotarda    Draga
20. 5.  Planina pri Sevnici iz Planine     Draga
10. 6.  Sv. Lovrenc pri Postojni     Brane
26. 6.  Planina Kregnedul na Planino Pecol iz Sella Nevea  Draga
8. 7.  Livški Kuk čez Kolovrat iz Livških Raven   Draga
22. 7.  Mrzovec na Trnovski planoti iz Turškega klanca  Brane
12. 8.  Rudnica iz Bohinja      Brane
26. 8.  Jezero Stausee Soboth pod avstrijsko Golico, iz Mute Draga
9. 9.  Veliki Tabor iz Podčetrtka - Hrvaška    Draga
23. 9.  Graničarska pot v Solčavi     Brane
7. 10.  Ivanac v Benečiji iz Robidišča     Draga
21. 10.  Litmerk iz Ormoža      Draga
11. 11.  Bela krajina       Draga
25. 11.  Neznano       Draga
9. 12.  Križna gora pri Bloški planoti     Draga

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

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

04.07.  Bohinjske planine - Nežka
18.07.  Lovrenska jezera – Rogla - Slavica
01.08.  Dolga njiva – Macesje - Dragica
15.08.  Malenski vrh (gora) - Slavica
29.08.  Mirnock, Avstrija - Dragica
12.09   Pasja ravan – Dražgoše - Slavica
26.09.  Ratitovec - Dragica
10.10.  Kozlek - Slavko
24.10.  S klopce na klopco - Dragica
07.11.  Planina nad Vrhniko - Slavica
21.11.  Slajka malo drugače - Dragica
05.12.  Zaključni izlet v neznano - N+S+D+M

12.01.  Po poti slovenskega tolarja - Slavica
14.02.  Jeterbenk – Jakob – Legastja - Slavica
28.02.  Žiri – Sivka – Sovodenj - Slavica
14.03.  Po Koroški poti na Pasjo ravan - Nežka
28.03.  Makolski griči - Dragica
11.04.  Okoli Škocjanskih jam - Slavica
25.04.  Krpanova pot - Dragica
09.05.  Dovška baba – Slavica
23.05.  Bohorski slapovi – Bohor - Nežka
06.06.  Ferata - Slavica
19.06.  Gorski Kotar, Hrvaška, 2 dni - Slavko

Datumi predlaganih pohodov načeloma veljajo, vendar se glede na vremenske razmere tako datum kot 
smer pohoda lahko spremenita.

17. julij   Strunjan
24. julij   Debeli Rtič
31. julij   Debeli Rtič
7. avgust  Strunjan
14. avgust  Debeli Rtič
21. avgust  Debeli Rtič
28. avgust  Debeli Rtič
20. do 28. september Fojnica (terapije, kopanje,  
      izleti)
7. do 14. september  Bol na Braču
september  trgatev
8. 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 do objavljenega roka ali do zapolnitve prostih mest v avtobusu. 
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.

7. do 14. april     Vrnjačka Banja, Srbija (terapije, kopanje, izleti)
28. junij do 4. julij    Hotel Delfin Izola (letovanje)
30. september do 5. oktober  Makedonija – Črna gora – Albanija (turistični izlet)
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 
e-naslovu cveta.skopelja@gmail.com.

Kopalni izleti na Debeli Rtič 
so vedno polno zasedeni.
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GREMO NA POTGREMO NA POT

IZLET NA AVSTRIJSKO IN SLOVENSKO KOROŠKO
Besedilo in fotografije: Cveta Škopelja

katoliško cerkev sv. Petra in Pavla iz 14. stoletja. 
Zgrajena je v gotskem slogu, iz istega časa je tudi 
župnišče, a je popolnoma obnovljeno pa tudi grad 
Pliberk, slovenski Kulturni dom…..
Koroška se lahko pohvali s preko 1200 jezeri 
različnih velikosti, ki vabijo h kopanju. Poleti je  
avstrijska Koroška dežela jezer, ki se takrat turkizno 
bleščijo. Na vzhodni obali Vrbskega jezera se nahaja 

Z željo po spoznavanju dela slovenske in avstrijske 
Koroške smo se člani DU Škofja Loka 12. septembra 
2018 na pot odpravili mimo Kranja do Jezerskega, 
kjer smo imeli v lepem sončnem jutru prvi postanek 
in si privoščili poleg lepega razgleda v neokrnjeni 
naravi še jutranjo kavico. Nato smo se z avtobusom 
preko Jezerskega vrha spustili ob reki Beli na 
avstrijsko Koroško do Železne Kaple. To je urbano 

VESELO DRUŽENJE ZA MARTINOVO 2018
Besedilo in fotografije: Marinka Berčič

naselje na avstrijskem Koroškem, kjer prebivajo 
Koroški Slovenci. Zanimivost tega mesta je, da je bil 
leta 2009  45-letni koroško-slovenski kmet in politik 
Franc Jože Smrtnik na volitvah izvoljen za prvega 
župana, ki je bil izvoljen na samostojni slovenski listi - 
Enotni listi stranke slovenske narodne skupnosti, ki je 
odprta tudi za pripadnike večinskega naroda. S tem 
je dosegel neprecenljiv zgodovinski uspeh. 
Pot smo nadaljevali preko Podjune do središča 
Pliberk, kjer smo imeli daljši postanek. Kraj ni daleč 
prek meje in je vreden naše pozornosti, danes pa je 
najbolj znan po sejmu, imenovanem Jormak. Pravice 
zanj ima že 600 let. Vsako prvo soboto v septembru 
je na velikem sejmu Jormaku poseben dan SVAVEJA 
UTA ali slovenska hiša, kjer se na enem mestu pod 
velikim šotorom srečajo člani društev upokojencev iz 
cele Slovenije.
Kraj z okolico ponuja vrsto zanimivosti. Na Glavnem 
trgu je poznan vodnjak, delo Kiki Kogelnik ter kužno 
znamenje iz leta 1724. Ogledali smo si prelepo 

največje kopališče Evrope. Peljali 
smo se preko mejnega prehoda 
Holmec in prispeli do najstarejše 
turistične kmetije v Šentanelu, 
do kmetije Ploder, kjer so nas 
pogostili s kosilom in predstavili 
dejavnost kmetije.  Dobro 
okrepčani smo izlet nadaljevali 
skozi Prevalje do znanega 
železarskega mesta Ravne na 
Koroškem. Sprehodili smo se do 
gradu, katerega obdaja čudovit 
Grajski vrt v katerem smo videli 
Prežihov spomenik – znanega 
pisatelja in politika, ki se je rodil 
v vasici pri Kotljah, z rojstnim 
imenom Lovro Kuhar. 
Prijetno utrujeni in dobro 
razpoloženi smo se preko 
Velenja podali naprej proti 

domu. Vseskozi je bila z nami vodička Ajda, ki 
nam je povedala veliko zanimivosti in kateri smo 
se ob koncu prisrčno zahvalili, kakor tudi vozniku, 
ki nas je varno pripeljal domov. 

Letos smo se upokojenke in upokojenci na 
martinovo najprej odpravili do gradu Bogenšperk. 
Dom Janeza Vajkarda Valvasorja je občina Litija 

skrbno prenovila, s čimer je postal 
spomenik državnega pomena 
in prostor za različne kulturne 
dogodke. Na gradu smo si pod 
strokovnim vodstvom ogledali 
muzej, ki predstavlja življenje 
in delo tega naprednega in 
razgledanega barona iz 17. stoletja. 
Valvasor se je proslavil z izdajo 
obsežne zbirke Slava vojvodine 
Kranjske v štirinajstih knjigah, 
njegovo delo pa sta tudi načrt 
za predor Ljubelj in raziskava 
Cerkniškega jezera. Imel je grafično 
delavnico in bogato knjižnico. 

Stroški izdaje knjižnih del so bili tolikšni, da je 
bankrotiral, zato je prodal svoje tri gradove in se 
leto pred smrtjo, star 52 let, preselil v hišo v Krškem.
Nedaleč stran v Šentvidu pri Stični so nas na 
vratih gostilne Štorovje pričakali s harmoniko in 
aperitivom. Po okusnem kosilu in pokušini rujnega 
smo se zavrteli na taktih glasbe dua Savinja. Za 
prijetno vzdušje je s šalami in igrami, kot znajo le 
Štajerci, skrbel harmonikar. Šal ni manjkalo niti na 
avtobusu, za kar sta poskrbela Jože in Vinko, tako da 
smo na aperitiv DU kar pozabili.
Zahvaljujem se društvu za organizacijo izleta in 
upam, da se bomo še naprej družili na tako prijetnih 
praznovanjih.

Udeleženci izleta

Ples ob glasbi dua Savinja

Prihod v grad Bogenšperk
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SKALARJEV KAMNOLOM
Meri Bozovičar

Pri naših sosedih se je reklo Pri Skalarju, čeprav so 
se pisali Bozovičar. Njihova skromna hišica je stala 
tik ob naši hiši. Pri hiši so imeli kamnolom, a najprej 
naj napišem nekaj o tej sedemčlanski družini. Oče 
je bil slep, eden od sinov je bil znani slikar Pavle 
Bozovičar, najstarejši sin Franc, ki smo ga klical 
Frenck, pa je upravljal kamnolom. Neizbrisno se mi 
je v spomin vtisnila predvsem mama.
Blizu nas je s hriba od Pahovca tekel studenec, ki ga 
danes ni več in iz njega je Skalarjeva mama vsak dan 
zajemala vodo. Nosila jo je v veliki kangli, ki ni bila 
lahka. Naša mama ji je večkrat dejala, da lahko vodo 
natoči pri nas, vendar tega ni hotela in tako vsak 
dan odšla do studenca ter prinesla vodo za pitje in 
kuhanje. Vodo za umivanje, pranje in za kravo, ki so 
jo premogli, so nosili iz Sore, ki jim je bila, tako kot 
nam, na dosegu roke.
Skalarjevo mamo sem imela rada in sem jo 
občudovala, nekaj gotovo zaradi njenega 
vsakodnevnega prenašanja vode, še bolj pa zato, 
ker je morala večino dela pri hiši postoriti sama, 
saj je bil njen mož slep. Kuhala je v črni kuhinji in 
kadar sem prišla k njim, kar sem počela pogosto, 
me je vedno sprejel čudovit vonj po krompirjevi 
solati. Vedno je nekje v kuhinji stala velika skleda 
te omamno dišeče solate in mislim, da so otroci 
zrasli in družina obstala le zaradi te jedi. Skalarjeva 
mama, ki je bila odlična šivilja, je običajno sedela za 
šivalnim strojem, ata pa je sedel za pečjo.
Nekoč sva z bratom Skalarjevemu očetu nekaj 
ušpičila. Nikakor se ne morem spomniti kaj, verjetno 
sva mu nagajala zaradi njegove slepote, morda sva 
mu kaj nastavila, da se je spotaknil. Kasneje  sva ga 
morala na kolenih, s proseče sklenjenimi rokami 
pred sabo, prositi odpuščanja, kar je bil zagotovo 
eden najbolj mučnih trenutkov mojega otroštva. 
Skalarjev ata je imel tudi majhen generator in z 
bratom sva držala elektrode, on pa je vrtel kolesce, 
da naju je treslo. Ne vem, zakaj ga je to tako 
zabavalo, a če je človek zaprt v temen svet, ga lahko 
zabava marsikaj. Stvar je zabavala tudi naju in zdela 
se nama je imenitna, hkrati pa tudi nekoliko čudna.
Slikar Pavle mi je dovolil, da sem ga opazovala pri 
njegovem delu. Veliko prijetnih, sanjskih uric sem 
preživela med občudovanjem dela spretnih rok 
priznanega slikarja.
Kamnolom je torej vodil Frenck, ki so mu pravili 

SLEDOVI PRETEKLOSTI 

tavžntkunstler, saj je znal popraviti vse, kar si človek 
lahko zamisli. Brusil je nože in žage, »flikal« lonce ter 
popravljal kolesa in šivalne stroje. Ni bilo stvari, ki je 
ne bi znal popraviti.
V steno kamnoloma je vrtal luknje, kamor je 
vstavljal razstrelivo in ga zažgal. Pred tem je na cesti 
z rdečo zastavico zaustavil promet. Ko je dinamit 
eksplodiral, je razneslo kar velik del stene. Eksplozije 
so bile res močne, saj je enkrat skalo odneslo čez 
Soro na drugo stran travnika.
Kamenje so nato s posebnim priostrenim kladivom 
na dolgem držalu razbijali na kose, ki so bili 
dovolj veliki za posipanje ceste. Tudi ata je, kljub 
slepoti, sedel na kupu kamenja in tolkel. Tako 
pripravljeno kamenje so potem v velikih vozovih, 
imenovanih trugah, razvozili po celotni Poljanski 
cesti od Skončnka do Švavnarja, torej po kar precej 
kilometrih, in ga stresli na kupe ob cesti. Skončnk je 
bila takrat zadnja hiša iz Loke v dolino, kjer se pot 
iz Karlovca priključi na glavno cesto, Švavnar, kjer 
je bila tudi gostilna in trgovina, pa stoji, kjer je na 
desno speljana cesta v Sopotnico.
Kamenje so po cestišču nasuli dvakrat letno, za kar 
je skrbel Šteficev Matevž, ki je bil sicer na cesti vsak 
dan in je sproti zapolnil vsako luknjo. Za utrditev 
ceste je poskrbel kar promet, ki so ga sestavljali 
pretežno furmani s svojimi vpregami,  avtobus, 
ki je vozil vsak dan iz Žirov v Ljubljano in nazaj, 
ter Furlanov tovornjak, ki je oskrboval trgovine in 
gostilne po dolini.
Za kolesarje je bila posuta cesta prava muka. Zmeraj 
smo lovili ozko stezico brez kamnov ob skrajnem 
robu, vendar so bili na določenih razdaljah skopani 
tudi jarki za odtekanje vode. Eden teh jarkov je bil 
usoden zame in za moji sošolki, ki sem ju vozila 
na kolesu v šolo. Ena je sedela na štangi, druga 
pa je stala za mano na prečkah, ki so molele iz osi 
zadnjega kolesa. Ko sem zapeljala čez jarek, se je 
sprednje kolo zvilo v okser, kot smo temu rekli. Vse 
tri smo padle, sošolka, ki se je peljala spredaj, pa si 
je prebila ustnico in se tako nekoliko zaznamovala 
za celo življenje.
Pozimi so cesto plužili. Plug sta vedno vlekla dva 
para konj, razen pozimi leta 1952, ko je zapadlo 
kar dva metra snega. Takrat so bili potrebni štirje 
pari, ki so naredili le ozko gaz, ki so jo potem širili 
vojaki z lopatami. Cest se takrat seveda še ni solilo.. 

Vlak iz Ljubljane se je tedaj ustavil že v Traški grapi, 
po cesti so drsele konjske vprege in pravljičen 
zven kraguljčkov je spremljal komaj slišno drsenje 
sani. To je bila najhujša in hkrati tudi zadnja v nizu 

SREČANJE SOŠOLCEV IN SOŠOLK PO 70. LETIH
Julija Jenko

Sošolke in sošolci, ki smo leta 1948 sedli v prvi 
razred tedanje Državne mešane šole v Škofji Loki, 
smo se ponovno srečali 12. oktobra 2018.
Ker niti Osnovna šola Škofja Loka-Mesto niti loški 
arhiv ne hranita seznamov učencev, ki so se takrat 
vpisali v 1. razred, sem seznam sestavila na osnovi 
slik našega razreda iz 3. in 4. razreda ter prve in 
druge gimnazije. Obiskala sem nekaj sošolk in 

Ko sem sestavila seznam, sem ugotovila, da se je v 
takratni 1. razred vpisalo 63 deklet, od katerih jih je 
danes 17 pokojnih, srečanja pa se nas je udeležilo 
24. Fantov se je vpisalo 66, od katerih jih je že 30 
pokojnih, na srečanju pa se jih je zbralo 21. Žive so 
tudi še nekatere učiteljice in razredničarke. Tako je 
Cirila Jesihar stara 101 leto in živi na Viču v Ljubljani, 
Sonja Rojc jih šteje 98 in živi v CSS v Stari Loki, Cilka 

čarobnih zim moje mladosti.
Skalarjeve hiše ni več, prav tako ne tudi Paulšnkovga 
studenca in kamnoloma. Ceste so asfaltirane, ostali 
pa so spomini na čase, katerih tudi ni več.

sošolcev ter jih prosila za pomoč, vendar smo 
ugotovili, da smo v imeli v 1. razredu različne 
razredničarke. Obiskovali smo namreč oddelke a, 
b in c, razredničarke pa so bile Dana Dobrič, Betka 
Pokorn in Ivanka Gojnič. Pri sošolki Marti Novljan 
sem dobila še eno sliko njenega 4. razreda in potem 
sem lahko začela sestavljati seznam. Marta mi je 
ponudila pomoč, a žal je bilo to julija, ko je bila že 
zelo bolna in se tudi srečanja ni mogla udeležiti. 
Želela je imeti skupinsko fotografijo, katero sem 
ji poslala skupaj s tisto, ki mi jo je posodila. Žal je 
teden dni kasneje umrla.

Jeglič pa jih ima 90 in prebiva v domu na Taboru v 
Ljubljani. Cilka je živela v Škofji Loki in je tudi članica 
našega društva, zato sem jo ob jubileju obiskala in 
ji prinesla društveno darilo. Pripeljala sem jo tudi na 
srečanje.
Na srečanju se nas je zbralo 50, od katerih nas je 
kar 25 članov našega društva upokojencev. Zbrali 
smo se pred Osnovno šolo Škofja Loka-Mesto, kjer 
nas je slikala fotografinja iz Foto Šturm in nam po 
eni uri prinesla fotografije. Zbrane je pozdravila 
sedanja ravnateljica Doris Kuželj. Slikali so nas tudi 
za Gorenjski glas, novinarka Maša Likosar pa je z 
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 PODATKI O DRUŠTVU 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA, Partizanska cesta 1, 4220  Škofj a Loka
Uradne ure: sreda in petek od 8. do 12. ure 
Blagajna: od 8. do 11. ure
Tel.: 04 512 06 64
Fax: 04 512 63 09
Predsednik: Miro Duić, tel. 04 512 06 64; 040 226 648
Podpredsednica: Milica Habjan, tel. 04 512 63 08; 040 292 647
Tajnica: Cveta Škopelja, tel. 04 512 06 64; 040 226 667
E-naslov: drustvoupokojencev@siol.net
Računovodstvo: Milica Habjan,  tel. 04 512 63 08; tel. 040 292 647
Plačila članarin in enodnevnih izletov: Danica Celestina, tel. 040 857 273 
Letovanja in turistična potovanja: Cveta Škopelja, tel. 04 512 06 64; 040 226 667
Šport in rekreacija: Ivan Hafner, tel. 041 871 271
Planinska sekcija: Nežka Trampuš, tel. 041 225 226 
Pohodniška sekcija: Dragica Gartner, tel. 041 607 483
Odbor za razstave: Zlata Ramovš, tel. 041 971 327
Glasilo Mi o sebi: urednica Jelka Mlakar, tel. 031 640 162
Marinkina knjižnica: vodja Marija Draškovič, tel. 051 371 052
ponedeljek   od 14.30 do 16.30 ure
sreda in petek  od 11. do 13. ure
Projekt Starejši za starejše in najemna stanovanja:
Nežka Fojkar, tel. 041 717 210
vsako 1. sredo v mesecu  od 8.30 do 10.30 ure
vsak 3. četrtek v mesecu  od 8.30 do 10.30 ure
Ob smrti našega člana svojce prosimo, da o dogodku obvestilo praporščaka Draga Pavičevića na številko 
040 327 770, tajnico našega društva ali poverjenika pokojnega člana.

Spredaj v sredini Miro Duić - predsednik upravnega odbora 
v 2. vrsti z leve: Nežka Fojkar, Cveta Škopelja, Nevenka Mandić Orehek, Milica Habjan 

v 3. vrsti z leve: Rudi Zadnik, Maruša Mohorič, Ivan Hafner, Janez Radelj

Ob 70-letnici Društva upokojencev Škofj a Loka smo izdali 
zbornik.
Prejeli ga boste ob plačilu članarine za leto 2019. 
V januarju in februarju 2019 lahko članarino poravnate 
vsak ponedeljek, sredo in petek med 8. in 11. uro.

07070
1949- 2019

let

Nadaljevanje s prejšnje strani
nami opravila kratek intervju. Potem se nas je do 
CSS večina odpravila peš, Marta Krmelj pa je tja 
na vozičku odpeljala Marijo Homan, katero je od 
tam tudi pripeljala. Tam nas je pozdravil tudi loški 
podžupan Tine Radinja. V svojem nagovoru sem 
opisala priprave na srečanje. Sošolec Erik Jeglič mi 
je stare fotografi je povečal na format A4, moj sin 
Uroš pa je naredil dva panoja, kjer sem teh 6 slik 
razstavila in poleg napisala vsa imena. Po kosilu se 
je vnela burna debata, pri panoju pa je bila velika 

gneča. Nekateri udeleženci se na fotografi jah niso 
spoznali, vsi pa so bili veseli snidenja. Bila sem zelo 
vesela in presenečena, da se nam je pridružila tudi 
Jožica Kranjc-Cuper, ki živi v Poreču in ki je bila kar 
malo jezna na tiste, ki se srečanja niso udeležili.
Na srečanje sem povabila tudi tri sošolke in sošolca, 
od katerih smo trije praznovali tudi 61. obletnico 
od zaključka osmega razreda. Nas sedem se bomo 
dobili drugo leto. Glede na to, da sedaj seznam 
imamo, menim, da bi se lahko srečali še kdaj.

UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA

Na zboru članov DU Škofj a Loka 3. aprila 2015 v večnamenskem prostoru OŠ Škofj a Loka-Mesto so bili v 
upravni odbor društva za mandatno obdobje 2015 – 2019 soglasno izvoljeni naslednji člani
Predsednik: Miro Duić
Člani: Nežka Fojkar, Milica Habjan, Ivan Hafner, Nevenka Mandić Orehek, Maruša Mohorič, Janez Radelj, 
Cveta Škopelja in Rudi Zadnik
Ker se odboru mandat izteka, mora za zbor članov, ki bo predvidoma 22. marca 2019, pripraviti seznam 
kandidatov za člane novega upravnega odbora in za vse ostale funkcije organov društva.
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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.

POSMRTNINA IN POGREBNINA
Posmrtnina v višini 385,05 € in pogrebnina v višini 770,10 € sta enkratni denarni socialni pomoči, 
namenjeni kritju stroškov pogreba. Vlogo za kritje navedenih stroškov upravičenci vložijo v kateremkoli 
Centru za socialno delo.
Do pogrebnine in posmrtnine je upravičen ožji družinski član pokojne osebe, ki poskrbi za pogreb in na 
ime katerega se glasijo računi. Poleg tega na dan smrti svojca vlagateljev redni dohodek ne sme presegati 
617 € za samsko osebo oziroma. 925 € za njegovo družino.
Obe pravici se lahko uveljavljata v roku 1 leta od smrti svojca z vsemi potrebnimi dokazili.

MERITVE IN SVETOVANJA
Meritve krvnega tlaka ter količin holesterola in sladkorja v krvi kot tudi zdravstveno svetovanje bodo 
potekali vsako drugo sredo v mesecu od 8. do 10. ure, razen julija in avgusta. Priporočamo, da na meritve 
pridete tešči, saj bodo le tako meritve pravilne. Čeprav te usluge prostovoljno in brezplačno nudijo članice 
našega društva in društva Rdečega križa, je potrebno plačati testne lističe za holesterol in krvni sladkor. Te 
storitve so na voljo vsem starejšim občanom v občini Škofja Loka, ne glede na to, ali so člani društva.

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

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

Kako se prijaviti za najem stanovanja?
Za najem se prijavite tako, da izpolnite VLOGO za najem namenskega najemnega stanovanja za 
upokojence in druge starejše osebe z vsemi prilogami, ki so navedene na zadnji strani obrazca. Vlogo 
najdete na spletni strani http://www.ns-piz.si/ pod rubriko namenska stanovanja/kako do najema ali 
jo dobite v društvu. Izpolnjeno vlogo pošljite po pošti na naslov Društvo upokojencev Škofja Loka, 
Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka. Pravila za oddajanje stanovanj so izobešena na oglasni deski Društva 
upokojencev Škofja Loka. Dodatne informacije dobite na telefonski številki 041 717 210.
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ČLANARINA za leto 2019

Društvena letna članarina (11 € za DU; 0,5 € za PZDU; 0,5 € za ZDUS) 12 €

Vpisnina z izkaznico (za nove člane) 2 €

Neobvezen prispevek v sklad vzajemne samopomoči
(Včlanijo se lahko člani do 70. leta starosti.)                                                                        
Predvidena je sprememba, ki bo znana do konca leta 2018.

12 €
 

INFORMACIJE ZA ČLANE VZAJEMNO POSMRTNINSKEGA SKLADA
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. Član VPS postane oseba s podpisom pristopne izjave, kjer navede svoje osebne 
podatke.
Oseba preneha biti član VPS:
- s smrtjo,
- z odpovedjo članstva,
- z izključitvijo,
- z neizpolnjevanjem članske obveznosti.
Če član želi članstvo v skladu odpovedati, poda o tem pisno izjavo. Članstvo v VPS preneha z dnem prejema 
pisne izjave.

Letna članarina Vzajemnega posmrtninskega sklada ZDUS za leto 2019
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 je začela veljati tudi lestvica različnih vrednosti izplačil 
posmrtnine glede na dobo vplačevanja, prikazana v spodnji tabeli.

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

Član mora letno članarino praviloma poravnati do konca maja tekočega leta, v izjemnih primerih iz 
opravičenih razlogov pa najkasneje do julija tekočega leta.
Društvena članarina in članarina vzajemne samopomoči (VS) veljata od 1. januarja do 31. decembra za 
tekoče leto.
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 članstvo VPS do 
smrti preteklo najmanj 5 let. Upravičenec je oseba, ki jo član VPS določi ob vstopu v članstvo VPS ali kasneje. 
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. 



Hodite po pločniku. Če cesta pločnika nima, hodite 
ob levem robu cestišča, da vidite nasproti vozeča vozila.

Cesto vedno prečkajte na označenih ali 
semaforiziranih prehodih za pešce ob zeleni luči. Če v bližini ni 
prehoda, bodite dodatno pozorni na bližajoča vozila.

Vedno se prepričajte, da na cesti ni vozil, preden jo 
prečkate. Ustavite se pred cestiščem ter poglejte levo, desno in 
nato še enkrat levo.

BODITE preVIDNI. Vozniki vas morajo opaziti pravočasno, da lahko ustrezno ravnajo, zato 
upoštevajte naslednje nasvete:
 - Izogibajte se voznikovemu mrtvemu kotu, v katerem vas ne vidi, kar je še posebej težava pri tovornih 
vozilih in avtobusih.
 - Z voznikom vzpostavitev očesni kontakt in se tako prepričajte, da vas je opazil.
 - Nosite svetla oblačila in odsevnike.
 - Uporabite lučko ali prenosni telefon, kadar hodite ob cesti ponoči izven naselja.

Pešačenje in alkohol
Alkohol je dejavnik tveganja tudi pri pešcih, saj zmanjšuje sposobnost 
pešca za ustrezno presojo kot tudi njegove zaznavne in fizične 
sposobnosti. Kadar pijete alkohol, raje pokličite taksi, za prevoz prosite 
prijatelja ali uporabite javni prevoz. Bodite pozorni tudi na učinke drugih 
dovoljenih in nedovoljenih drog.

Upoštevajte predpise.
Pešci v prometu nimajo vedno prednosti. 
Upoštevajte rdečo luč na semaforju in prepoved 
pešačenja.

Na avtocesti ne hodite ali se zadržujte izven vozila ob cestišču, saj je 
to izredno nevarno. V primeru neljubega dogodka poskrbite za svojo varnost 
tako, da vozilo ustavite na odstavnem pasu, izstopite iz vozila, zavarujete mesto 
dogodka, se umaknite na varno za zaščitno ograjo in pokličite pomoč. Vedno 
oblecite odsevni telovnik.

PRIPOROČILA ZA VEČJO VARNOST PEŠCEV


