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ZAHVALA

Drage članice in člani!

Iskreno se vam zahvaljujem, da ste se udeležili 
proslave, ki smo jo pod naslovom Naših 70 let 
uspešno pripravili 25. aprila 2019 v Sokolskem 
domu. Zavedamo se, da se zaradi velikega števila 
članov ne moremo srečati vsi hkrati, zato vam 
utrinke s proslave predstavljamo tudi v tej številki 
glasila.
Skupaj z vsemi nastopajočimi, ki se jim bomo še 
enkrat zahvalili za zelo lep program, smo imeli 
pozitivne odmeve, ne le med našim članstvom, 
temveč tudi širše.
Še enkrat se želim iskreno zahvaliti naši občini, 
predvsem županoma Tinetu Radinji in Mihi Ješetu, 
da so nam uspešno pomagali pri izdaji zbornika kot 
pri organizaciji naše prireditve.
Pozabiti ne smemo niti na naše goste iz sosednjih 
društev kot tudi na podpredsednico ZDUS Vero 
Pečnik, ki se je v odsotnosti predsednika Janeza 
Sušnika odzvala našemu povabilu. Enako velja 
tudi za Staneta Gorenca, podpredsednika PZDU 
Gorenjske, ki se je naše prireditve udeležil zaradi 
odsotnosti predsednika Zdravka Malnarja.
Omeniti moram tudi simbolična in lepa voščila, 
darila ter plakete, ki so nam jih namenili ZDUS, 
PZDU, DU Žiri in Planinsko društvo Škofja Loka, za 
kar se vsem še enkrat zahvaljujem.
Prireditev je uspešno izpeljala Borjana Koželj, 
spremljavo poteka prireditve pa Vlasta Mekiš.
Posebej ponosni in srečni smo, da je program 
povezoval priljubljeni Janez Dolinar, čigar prešeren 
glas in besede bodo še dolgo božale naša ušesa. 
Skupina naših prostovoljk na čelu z Mari Furlan je 
poskrbela za vse, kar ob taki priložnosti gre skupaj.
Priložnostna razstava z naslovom Naših 70 let, 
za katero sta poskrbeli Zlata Ramovš in Nevenka 
Mandić, je odlično prikazala lep del naše bogate 
zgodovine.
Vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi 
programa, še enkrat najlepša hvala.

  Miro Duić, predsednik DU Škofja Loka
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SLOVESNOST OB 70. LETNICI  DRUŠTVA

PODELITEV NAZIVA ČASTNE ČLANICE DRUŠTVA UPOKOJENCEV JULIJI 
JENKO
Meri Bozovičar

Na slovesnosti ob 70. obletnici Društva 
upokojencev Škofja Loka smo naši nadvse uspešni 
in prepoznavni članici Juliji Jenko podelili naziv 
častne članice našega društva.
Julija je svoje življenje posvetila športu in bila 
pri tem zelo uspešna. Že v rani mladosti se je 
udeleževala tekmovanj v smučanju, kegljanju, 
plavanju in celo streljanju po celotni Jugoslaviji.

Ob odprtju nove muzejske zbirke z naslovom 
Šport na Loškem smo lahko na prvi strani vabila 
občudovali Julijo med vajo na gredi. Pogled na 
njeno gibčno mlado telo s podobo tisočletne 
lepotice v ozadju je bil resnično dih jemajoč. Samo 
močna volja in zdrav duh lahko človeka pripeljeta 
do občudovanja vrednih športnih dosežkov. Julija 
je prav gotovo ena izmed redkih, ki ji je to uspelo, in 

MIRO DUIĆ – velika plaketa
Alma Vičar

Malo naših članov ne pozna predsednika društva 
Mira Duića. Naše društvo odlično vodi že dolgih 
12 let in zaradi njegovega predanega dela se 
uvrščamo med najboljše na svojem področju. Ko se 
je leta 2007 upokojil, ga je k sodelovanju povabila 
prejšnja predsednica društva Mana Veble Grum. 
Čeprav je do novembra še delal, je že tistega leta z 
vso odgovornostjo prevzel delo predsednika DU. 
Glede na vse delo, ki ga je opravil v preteklih letih, 
lahko rečemo, da je bila to zelo delovna upokojitev. 

Kot predsednik je ves čas podpiral vse dejavnosti 
društva, od kulture, športa in sociale, torej vse, kar 
je bilo in je še danes v zadovoljstvo članov društva. 
Vedno je pripravljen pomagati pri skupnem delu, 
tako pri organizaciji športnih prireditev v okviru DU 
ter občinskih, območnih ali državnih prvenstev kot 
tudi pri urejanju prostorov DU, postavljanju razstav, 
v programu Starejši za starejše in pri mnogih 
drugih projektih. Ne smemo pozabiti niti na to 
glasilo, ki je tudi zaradi njegove iskrene podpore 

mirno lahko rečemo, da ji to uspeva še 
danes.
V našem društvu je kar 16 let vodila 
sekcijo za šport in rekreacijo. Njena 
večna ljubezen so gore, saj se nikoli 
ne naveliča občudovati naravnih lepot 
našega čudovitega okolja. Redno 
objavlja prispevke v tem glasilu 
in vedno ji uspe izbrati zanimive 
sogovornike. Glasilo tudi raznaša 
in sicer na območju od Frankovega 
naselja do Ljubljanske in Kidričeve 
ceste, poda pa se tudi v Breznico. 
Pobira tudi članarino pri članih, ki 
težko pridejo v mesto, ter ob tem z 
njimi še poklepeta in jim tako polepša 
dan. Vedno je pripravljena pomagati 
in prav zato je veliko pripomogla k 
uspešnosti našega društva.
Julija, naj tvoja aktivnost nikoli ne 
pojenja in naj nam tvoja vsestranska 
aktivnosti še dolgo pestri in bogati 
naš vsakdanjik.Miha Ješe je Miru Duiću izročil veliko plaketo in Juliji Marguč

 Jenko plaketo častne članice Društva upokojencev Škofja Loka.
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postalo eden od najuspešnejših projektov društva. 
Velikokrat pove, da je delo lažje, ker ima tako dobre 
in prizadevne sodelavce, ter da je ob svojem delu 
spoznal krasne ljudi, predvsem ženske, ki so gonilna 
sila društva. Želi si, da bi tako pozitivno vzdušje 
vladalo še dolgo, in prepričani smo, da ob njegovi 
srčnosti to res ne bo težko.
Njegovo delo pa se ne konča z vodenjem našega 
društva, saj je vsa leta vpet v delovanje občine in 
širše. Miro je član upravnega odbora Pokrajinske 
zveze društev upokojencev za Gorenjsko, poleg 

NAŠIH 70 LET
Praznovali smo v Sokolskem domu
Maruša Mohorič

Ko sem kot otrok naredila prve samostojne korake 
v Železnikih, so v Škofji Loki ustanovili društvo 
upokojencev. Spodobi se, da pomembno obletnico 
praznujemo in vsem prebivalcem na Škofjeloškem 
ter v bližnji in daljni okolici, saj naše številno članstvo 
prihaja tako iz različnih koncev in krajev Slovenije 
kot tudi izven naših meja, na glas povemo, da smo 
aktivni na mnogih področjih. Ponosni smo na svoje 
delo in dosežke, saj zanje dobimo pohvale ne le v 
lokalnem, ampak širšem okolju.
Tako smo se  25. aprila najprej zbirali na Mestnem 
trgu, kjer so člani Moto kluba Leteči Kranjci razstavili 
svoje jeklene starodobne pošasti in nam obudili 
spomine na druge čase.

različnih funkcij znotraj Zveze društev upokojencev 
pa še član sveta Centra za socialno delo Škofja Loka. 
V letih od 2012 do 2016 je bil član nadzornega 
sveta v hotelu Delfin v Izoli, sedaj pa je deluje kot 
član sveta v Centru slepih, slabovidnih in starejših 
občanov Škofja Loka.
Za svoje delo je dobil pisno priznanje in malo 
plaketo DU Škofja Loka ter plaketo ZDUS. Še 
posebej je ponosen na srebrni grb občine Škofja 
Loka, ki ga je prejel leta 2015.

V preddverju Sokolskega doma so članice in člani 
odbora za razstave pod vodstvom Zlate Ramovš 
pripravili razstavo fotografij z naslovom Naših 70 let. 
V Mali galeriji Žigonove hiše so še vedno na ogled 

Slavnostni govornik župan Tine Radinja

Ela Dolinar 
razstavlja 
svoje 
fotografije 
v Žigonovi 
hiši.

Obiskovalci in mimoidoči občudujejo starodobnike 
Moto kluba Leteči Kranjci.

fotografije Ele Dolinar, ki prikazujejo naravo, ljudstva 
in živali iz Namibije. Vabimo vse, ki se prireditve niso 
mogli udeležiti, da si razstavi ogledajo.
Prireditev je otvoril MePZ Vrelec z novim dirigentom 
Dejanom Herakovičem. Slavnostni govornik je bil 
župan Tine Radinja, ki je poudaril, da je ponosen 
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Nadaljevanje s prejšnje strani
na delo upokojencev v naši občini, ter dodal, da 
smo dinamični, aktivni, živahni, zreli in preudarni, 
torej v zlatih letih in pisani, kot je pisana naša 
Loka. Poudaril je pomen programa Starejši za 
starejše, ki je po njegovem mnenju najbolj iskrena 
in plemenita oblika človečnosti in solidarnosti. 
Pohvalil je  Marinkino knjižnico in glasilo Mi osebi, 
ki je prava kronika delovanja društva in življenjskih 
poti naših članic in članov ter spomnil na pomen 
Univerze za tretje življenjsko obdobje. Pozabil ni 
omeniti športnic in športnikov, ki dosegajo imenitne 
rezultate v slovenskem merilu, ter izletov, letovanj 
in družabnih srečanj. Vse aktivnosti prinašajo 
druženje in pozitivno klimo. Ob tej priložnosti je 
obljubil, da si bo prizadeval čim prej vzpostaviti 
sodoben večgeneracijski center »tam, pod zelenim 
Kamnitnikom«, kjer naj bi tudi upokojenke in upo-
kojenci našli svoj dom za mnogo let v prihodnosti.
Podpredsednica ZDUS Vera Pečnik nas je 

prišel na našo prireditev ter nam prinesel pozdrave, 
dobre želje in čestitke predsednika PZDU Zdravka 
Malnarja in vseh 25 000 gorenjskih upokojencev. Kot 
priznanje za uspešno delo in dobre rezultate DU je 
našemu predsedniku izročil čudovito majoliko.
Predsednik našega društva Miro Duić je v svojem 
nagovoru poudaril, da je vesel in ponosen na 
številno članstvo in vse aktivnosti, po katerih smo 
znani v Škofji Loki. Omenil je nekaj težav, ki jih je 

pozdravila v 
imenu predsed-
nika Sušnika, ki 
se prireditve ni 
mogel udeležiti. 
Pohvalila je 
županov nagovor 
in nam zaželela, 
da se njegove 
obljube uresničijo. 
Poudarila je, da si 
ZDUS prizadeva, 
da bi se uredila že 
dolgo načrtovana 
dolgotrajna 
oskrba za 
starejše, da bi se 
izboljšale razmere 
v zdravstvu in 
da bi se zvišale 
pokojnine. 
Čestitala nam je 
za pomembno 
obletnico ter 
dodala, da smo 
na opravljeno 
delo v društvu 
lahko upravičeno 
zelo ponosni. Ob 
tej priložnosti je 
društvu izročila 

društvo imelo v preteklosti, in veliko lepih trenutkov, 
ki jih je doživel v letih svojega predsednikovanja. 
Pohvalil je vse člane, ki so delali in delajo še sedaj 
ter ustvarjajo vrsto trajnih in bogatih dejavnosti, ki 
bodo ostale dokumentirane zanamcem. Zahvalil se 
je donatorjem in sponzorjem, ki so nam pomagali 
in nas še vedno podpirajo na različne načine, še 
posebej pa Občini Škofja Loka.
Ob tej priložnosti je voditelj prireditve Janez Dolinar 
na oder povabil nekdanjega župana Škofje Loke 
Miho Ješeta, ki je kot pripravnik za upokojenca, kot 
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Vera Pečnik 

Stane Gorenc

Miha Ješe izroča Miru Duiću 
veliko plaketo DU Škofja Loka.

Voditelj Janez Dolinar

veliko plaketo ZDUS, ki jo je prevzel naš predsednik 
Miro Duić.
Stane Gorenc, podpredsednik PZDU za Gorenjsko, 
je iz najlepše doline na svetu, Bohinja, z veseljem 
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se je sam izrazil, v imenu društva Miru Duiću podelil 
veliko plaketo za njegovo večletno predano delo.
Potem je prišel trenutek za podelitev posebnega 
priznanja, prvega te vrste v zgodovini našega 
društva. V skladu s Pravilnikom o priznanjih in na 
predlog upravnega odbora DU je zbor članov marca 
2019 sprejel sklep, da se Juliji Jenko podeli naslov 
častne članice društva. Julijo sta naš predsednik in 
nekdanji loški župan povabila na oder, Janez Dolinar 
pa je prebral obsežno obrazložitev. Julija se je 
priznanja razveselila in se je zahvalila vsem članom, 
ki so ji vedno priskočili na pomoč.
Predstavnica DU Žiri Irena Filipič nas je nato 
pozdravila v imenu žirovskih upokojencev, nam 
čestitala za pomemben jubilej in v zahvalo za 
sodelovanje društvu podarila zelo lično izdelan 
šuštarski stol.
Dolgoletni predsednik, sedaj pa podpredsednik 
Planinskega društva Škofja Loka Jože Stanonik je v 
imenu planinskega društva našemu društvu izročil 
priznanje ob 70-letnici za prizadevno in uspešno 
uveljavljanje planinstva med našimi člani.
Sledil je bogat kulturni program, v katerem so 

Po končani prireditvi smo se preselili v preddverje 
z bogato obloženimi mizami. Dobrote so pripravile 
naše prostovoljke. Bil je čas za druženje, klepet ob 
kozarčku, urejanje vtisov ter srečevanje prijateljev 
in znancev. Nekateri obiskovalci so o prireditvi 
povedali tudi nekaj besed za naše glasilo.
Borjana Koželj, glavna organizatorka prireditve
»Ne vem, če se še kdo spominja prireditve ob 60. 
obletnici društva, ki mi je ostala v lepem spominu, 
vendar pa menim, da jo je tokratno proslavljanje  
preseglo. Začelo se je z izdajo zbornika, nadaljevalo 
z dogodki na področju šaha, športa, planinstva in 
izletništva ter končalo s to prireditvijo. Vesela sem, 
da smo v programu predstavili svojo ustvarjalnost in 
medgeneracijsko naravnanost. Tako povezovalna naj 
bo tudi skupnost v Škofji Loki.«
Ivica Kožuh: »Predstava je bila čudovita. Všeč mi 

sodelovale Loške orglice pod vodstvom Ivanke 
Prezelj in članice Kulturnega društva Glasba – 
Drama z odlomkom iz komedije Vaja zbora v 
priredbi in režiji Nadje Strajnar Zadnik. Praznovanje 
so popestrili prisrčni pet- in šestletni otroci iz 
škofjeloškega vrtca Pedenjped, ki jih imata na skrbi 
vzgojiteljici Ida Jesenko in Urška Jeraša. Pevska 
skupina Mavrica, ki jo vodi Viktor Zadnik, se je zelo 
potrudila in nam, tokrat brez harmonike, zapela 
dve ljudski pesmi. Posebno doživetje za večino 
obiskovalcev prireditve je bil nastop učenk 4., 5. 
in 6. razreda baleta iz Glasbene šole Škofja Loka 
pod vodstvom mentorice prof. Ane Terkov Snyder. 
Za veselje in navdušeno ploskanje v dvorani so 
poskrbele plesalke krožka kavbojskih plesov Društva 
U3 pod vodstvom Milene Razinger.

je bilo, da so se predstavile različne generacije. 
Navdušile so me članice, ki so aktivne na 
raznovrstnih področjih.«
Za uspešno prireditev se moramo zahvaliti vsem 
imenovanim in mnogim neimenovanim članom, 
ki so se po najboljših močeh trudili, da nam je 
prireditev ob jubileju uspelo spraviti pod streho.
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Ivica Kožuh pred priložnostno razstavo

Jože Stanonik predaja Miru Duiću priznanje 
Planinskega društva Škofja Loka.

Irena Filipič nam je prinesla šuštarski stol.
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POGOVOR Z NOVIM ŽUPANOM OBČINE ŠKOFJA LOKA 
TINETOM RADINJO

LETNI ZBOR ČLANOV

Borjana Koželj

V svojem programu, ki ste nam ga predstavili v predvolilnem času, ste pozornost posvetili vsem 
družbenim skupinam, med drugim tudi starejšim. Starejših nas je veliko in vedno več nas bo. Skrbimo 
za zdravo življenje in smo v starosti še vedno zelo aktivni, zato si želimo in zmoremo prispevati k 
razvoju družbe.
Na katerih področjih bo občina pod vašim vodstvom skrbela za izboljšanje življenja starejših?

� Življenje starejših 
smatram za široko in 
razgibano področje, ki 
zajema vse vidike, torej 
zdravje, varnost, socialno 
vključenost in seveda 
aktivnosti ter dejavnosti 
za tiste, ki si jih želijo in jih 
zmorejo.
Vse naštete dejavnosti 
so zajete v različnih 

oskrbe na različnih ravneh ter služb, ki te storitve 
izvajajo. Želim si tudi, da bi v prihodnjih letih 
povečali dom za starejše, saj bi tako vsak starejši 
visoko starost doživel v domačem kraju.
Županov delovnik je zelo razgiban, pogosto 
raztegnjen na celoten dan in celo na večer. Vemo, 
da ste aktivni tudi na športnem področju. Kako 
usklajujete obveznosti, družinsko življenje in 
šport?
� Verjamem, da je vedno treba postaviti prioritete, 
torej se za nekaj trdno odločiti in potem narediti 
vse, da se to uresniči. Tako je tudi pri usklajevanju 
družinskega življenja in dela, zato se bom zelo 
potrudil, da ob obilici dela družina ne bo trpela in 
da bomo vedno imeli čas skupaj kaj ušpičiti.
Šport je pomemben del mojega življenja, saj se ob 
njem sprostim in imam čas za razmislek. Sedaj ga je 
manj, saj imam druge prioritete, vendar se trudim, 
da vsak lep dan preživim v naravi.
Izzivov je veliko, zato vam želim veliko uspehov 
pri vašem delu. V občinskem svetu imate veliko 
podpore, zato srečno.

SKLEPI ZBORA
Besedilo Alma Vičar, fotografije Nevenka Mandić Orehek

Zbor članov našega društva je potekal 22. marca 2019 v večnamenskem prostoru OŠ 
Škofja Loka-Mesto. To leto je za naše društvo posebno, saj praznujemo 70. obletnico 
ustanovitve društva, pa še volilno leto je. Zbora se je udeležilo 105 od 1947 članov 
društva, kar je pomenilo, da je zbor sklepčen.

programih za starejše. Največ aktivnosti je 
organiziranih v okviru Društva upokojencev, 
Univerze za tretje življenjsko obdobje in 
Večgeneracijskega centra. Upokojenci so aktivni 
tudi drugje in na Občini Škofja Loka te aktivnosti 
podpiramo z velikim veseljem, saj dolgoročno 
prinašajo pozitivne učinke za skupnost.
Poskrbeti moramo tudi za tiste, ki so manj aktivni 
ali ne zmorejo več živeti samostojno. Tako imamo v 
načrtu izgradnjo oskrbovanih stanovanj, izvesti pa 
želimo tudi projekt s področja sobivanja starejših. 
Okrepili smo pomoč na domu, s čimer moramo 
nadaljevati, saj so potrebe vedno večje. Izboljšati 
želimo tudi koordinacijo in povezanost storitev 

Pred uradnim delom so nas z ubranim petjem 
razveselili pevci MePZ Vrelec pod vodstvom 
zborovodkinje Nade Krajnčan.
V uvodu je predsednik Miro Duić pozdravil vse 
navzoče, še posebej pa naše goste, župana Škofje 
Loke Tineta Radinjo, predsednico društva U3 
Univerze za tretje življenjsko obdobje Borjano 

Koželj, predsednika PZDU Gorenjske in DU Žirovnica 
Zdravka Malnarja, predstavnika DU Žiri Francija 
Tavčarja, podpredsednika Planinskega društva 
Škofja Loka Jožeta Stanonika in predsednika 
območnega združenja RK Škofja Loka Rudija 
Zadnika. Članom društva se je zahvalil za predano 
delo, saj brez tega ne bi bilo uspehov, s katerimi se 

07
1949- 2019

let
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lahko pohvalimo. Zahvalil se 
je tudi ustvarjalkam krožka 
keramike in kvačkanja 
za priložnostno razstavo 
njihovih izdelkov z naslovom 
Ustvarjalnost nima meja, ki 
je obogatila naše srečanje.
Nato nas je nagovoril 
župan Tine Radinja, ki nam 
je čestital za častitljivo 
obletnico ter se nam zahvalil 
za vse naše delo, tako na 
področju športa in kulture 
kot tudi prostovoljskega dela, 
ki bogati življenje vseh v naši 
občini. Zelo spodbudne so 
bile tudi njegove besede o 
razrešitvi perečega vprašanja 
prostorov društva.

Pozdravili so nas tudi ostali gostje. Tako nas je predsednik PZDU 
Gorenjske Zdravko Malnar pohvalil za uspešno delo. Tudi v Pokrajinski 
zvezi Gorenjske bodo letos volili novo vodstvo, vendar bodo kljub 
temu organizirali vsakoletno, že tradicionalno srečanje gorenjskih 
upokojencev, na katerega nas je predsednik PZDU tudi povabil.
V nadaljevanju je predsednik Miro Duić predstavil poročilo o pestrem 
in bogatem delu društva v preteklem letu. Milica Habjan je podala 
finančno poročilo, ki je pokazalo pozitivne rezultate poslovanja. Meri 
Bozovičar je poročala o delu nadzornega odbora, Rafko Kavčič pa o 
delu častnega razsodišča. Poročila in zaključni račun za leto 2018 smo 
sprejeli soglasno.
Ker se je vodstvu DU letos iztekel štiriletni mandat, je zbor izglasoval 
razrešnico dosedanjemu predsedniku in članom organov društva 
ter za mandatno obdobje 2019 - 2023 izvolil novega predsednika, 
podpredsednico in tajnico ter člane upravnega odbora, nadzornega 
odbora in častnega razsodišča. Imena novega vodstva društva, ki 
jih je predlagal upravni odbor društva, nam je predstavila Tončka 

Naši gosti z leve:
predstavnik DU Žiri Franci Tavčar, 
podpredsednik Planinskega društva 
Škofja Loka Jože Stanonik, 
predsednik PZDU Gorenjske in DU 
Žirovnica Zdravko Malnar
z desne: župan Tine Radinja, 
predsednica Društva U3 Borjana Koželj

�

Miro Duić 

MePZ Vrelec nam je še zadnjič zapel pod vodstvom Nade Krajnčan.
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POROČILO NADZORNEGA ODBORA DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠKOFJA 
LOKA ZA LETO 2018
Meri Bozovičar

Nadzorni odbor DU Škofja Loka, ki ga sestavljamo 
predsednica Meri Bozovičar ter članici Sonja Dolinar 
in Marinka Trojar, se je sestal 1. marca 2019 ter ob 
prisotnosti računovodkinje društva Milice Habjan 
pregledal finančno stanje na osnovi bilance uspeha 
in bilance stanja. Poročila inventurne komisije 
nismo dobili na vpogled.
Iz pregleda dokumentacije je odbor ugotovil, da se 
finančno poslovanje vodi zelo natančno za vsako 
dejavnost posebej ter v skladu s predpisi in zakoni, 
ki veljajo za društva. Pri poslovanju posameznih 
dejavnostih žal prihaja do likvidnostnih težav. Vsaka 
dejavnost, ki sicer v javnosti nastopa zelo uspešno, 
se mora zavedati, da ji javno nastopanje uspeva 
izključno zaradi povezave z društvom. Člani nikakor 

Nadaljevanje s prejšnje strani

Dolinar. Kljub napovedim, da je po 12 letih 
predsednikovanja čas za dokončno upokojitev, 
je Miro Duić sprejel izziv in bil ponovno soglasno 
izvoljen za predsednika društva ter si za svojo 
nesebično odločitev in izjemno preteklo 
delo zaslužil velik aplavz prisotnih članov. Za 
podpredsednico društva je bila izvoljena njegova 
dolgoletna desna roka Milica Habjan. Soglasno sta 
bila izvoljena tudi nov upravni in nadzorni odbor ter 
častno razsodišče.
Miro Duić se je v nadaljevanju v imenu novega 
vodstva zahvalil za izvolitev in predstavil program 

ne morejo pričakovati, da jim bo društvo krilo vse 
stroške, zato opozarjamo vodje dejavnosti, da naj 
stroške prevozov, nakupov oblek ipd. pokrivajo 
sami, saj se društvo financira le iz članarine in težko 
pridobljenih dotacij ter sponzorskih sredstev, za 
katera se moramo izjemno potruditi.
Predsedniku društva za uspešno vodenje in naši 
računovodkinji za natančno in dosledno vodenje 
vseh finančnih transakcij izrekamo vse priznanje.
Na podlagi teh ugotovitev NO predlaga zboru 
članov DU Škofja Loka, da sprejme in potrdi 
finančno poročilo za leto 2018.
Člani nadzornega odbora so bili vabljeni na vse seje 
izvršnega odbora društva in so tekoče spremljali 
njegovo delo ter poslovanje.

dela ter finančni načrt društva za leto 2019. 
Sredstva za leto 2019 po načrtih zadoščajo, da se 
bodo vse dosedanje dejavnosti društva odvijale 
v nespremenjenem obsegu. Glavni dogodek bo 
zagotovo proslava ob 70. obletnici društva, izvedba 
katere je v dobrih rokah Borjane Koželj. Seveda 
je predsednik moral omeniti pereče vprašanje 
prostorov društva, ki zahteva trajno rešitev, 
če želimo, da bo društvo uspehe nizalo tudi v 
prihodnje.
Za svoj pomemben prispevek k delovanju 
društva so zahvale društva upokojencev prejeli 
Občina Škofja Loka, Društvo U3 - Univerza za 

Razstava Ustvarjalnost nima meja. Članice Društva U3 so predstavile delo 
krožkov gline in kvačkanja.

tretje življenjsko obdobje, 
Planinsko društvo Škofja 
Loka in Bojan Buden 
- podjetje Lokaturist. 
Uradni del zbora smo 
zaključili s podelitvijo 
priznanj prostovoljkam 
in prostovoljcem ter 
športnicam in športnikom. 
Bera letošnjih nagrajencev je 
res velika, kar potrjuje, kako 
aktivni in uspešni smo člani 
našega društva.
Čestitamo vsem 
nagrajencem ter novemu 
- staremu vodstvu za 
ponovno izvolitev in se jim 
zahvaljujemo za njihovo 
dosedanje odlično delo.
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PODELITEV PRIZNANJ 

DOBITNIKI VELIKIH PLAKET
Meri Bozovičar, Miro Duić, Jelka Mlakar, Maruša Mohorič, Ivanka Prezelj, Zlata Ramovš in
Cveta Škopelja.

MERI BOZOVIČAR – velika plaketa
Nadja Podgoršek

Meri je članica društva od leta1999. Kot članica 
uredniškega odbora tega glasila pripravlja izjemno 
zanimive prispevke o zgodovini našega mesta. Že 
več mandatov je predsednica nadzornega odbora 
društva, nekaj let pa je bila tudi prostovoljka 
v programu Starejši za starejše. Po ustanovitvi 
Univerze za tretje življenjsko obdobje je bila ena 
od njenih prvih članic in univerzi ostaja zvesta vse 
do današnjih dni. Udeležila se je veliko zanimivih 
krožkov in predavanj o zgodovini Škofje Loke ter 
njenih znamenitostih in posebnostih v etnološkem 
smislu. Njeni prispevki v glasilu kažejo njeno 
izjemno poznavanje in obujanje zgodovinskih 
dogodkov na škofjeloškem področju. To znanje 
kot prostovoljka v Škoparjevi hiši v Loškem 
muzeju deli s številnimi obiskovalci z vsega sveta. 
Marsikaterega obiskovalca Škoparjeve hiše je 
navdušila s staro otroško igro, špano ali po loško 
feškalco, ki so jo obiskovalci ponesli širom sveta. 
V knjige je naravnost zaljubljena, zato je njena 

domača knjižnica zelo bogata. Vsako leto z veseljem 
prebere tudi knjige za bralno značko Marinkine 
knjižnice. V svoji okolici še vedno raznaša glasilo 
Mi o sebi. Ob podelitvi priznanja za častno članico 
U3 je povedala »Rada bi poudarila, da sem zelo 
hvaležna Jelki Mlakar, urednici glasila Mi o sebi, 
ki me je spodbujala k pisanju. Verjamem, da bom 
kmalu dokončala zgodbo o svojem življenju in 
izdala knjigo.« Za svoje delo je leta 2014 prejela 
malo plaketo našega društva, leta 2017 pa pisno 
priznanje ZDUS.

JELKA MLAKAR – velika plaketa
Nadja Podgoršek

Jelka Mlakar je najbolj zaslužna za izdajanje glasila 
Mi o sebi, najlepši in najpomembnejši projekt 
našega društva v zadnjih 11 letih, za katerega si 
nedvomno zasluži veliko plaketo. Večino kariere 
je bila kot novinarka vpeta v ustvarjanje oddaj na 

Z leve: 
Julija Jenko, 

Meri Bozovičar,
 Miro Duić, 

Zlata Ramovš,
 Ivanka Prezelj, 
Cveta Škopelja

�

Fotografije: Nevenka Mandić Orehek
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Radiu Sora, bila pa je tudi odgovorna urednica. 
Našemu društvu se je pridružila leta 2004 in 
v radijskem krožku, ki je potekal v študijskih 
letih 2006/07 in 2007/08, uspela vzgojiti ekipo 
navdušenih amaterskih novinark. Rezultat 
njenega dela je glasilo, katerega 43. številko imate 
pred seboj in ki smo ga pod njenim strokovnim 
vodstvom začeli izdajati leta 2007. Jelka je, z 
enoletnim premorom, njegova odgovorna urednica 
že 10 let. Nekaj let smo izdajali štiri številke letno, 
zadnja leta pa le po tri. Delo odgovorne urednice 
je izjemno zahtevno in odgovorno, saj resnično 
zahteva celega človeka. Vsaka nova številka 
glasila se začne s pripravo sheme, potem pa je 
treba sodelovati z dopisniki, lektorico, uredniškim 
odborom in vodstvom društva. Jelka vedno tudi 
napiše uvodnik. Ko bralci v roke vzamemo naše 
glasilo in uživamo ob branju zanimivih člankov in 
novic iz življenja članov društva, vsega dela sploh 
ne opazimo. Jelka je v vseh teh letih dokazala, da 
je kos tudi najzahtevnejšim izzivom. Leta 2008 
smo prejeli nagrado za Naj prostovoljski projekt 
na državni ravni, ki jo je na Brdu pri Kranju podelil 
takratni predsednik republike dr. Danilo Türk, leta 
2011 pa smo bili izbrani za najboljše upokojensko 
glasilo v Sloveniji.
Jelka ima veliko zaslug tudi za pripravo zbornika, 
ki smo ga izdali ob 70. obletnici DU. Za svoje 
prostovoljsko delo je prejela pisno priznanje in malo 
plaketo društva, poleg tega pa leta 2017 še pisno 
priznanje ZDUS.

MARUŠA MOHORIČ – velika plaketa
Alma Vičar

Maruša je prav gotovo eno izmed bolj 
prepoznavnih imen našega društva, saj mu je 
v preteklih letih poklonila nešteto ur svojega 
dragocenega upokojenskega časa. Kot je dejala, nas 
na določeno pot popeljejo naključja, ki nam včasih 
odprejo čisto nova obzorja. Nekdanja predsednica 
Mana Veble Grum jo je pred leti povabila na 
predstavitev programa Starejši za starejše, v 
katerem že 10 let aktivno sodeluje. Radovednost, 
kaj neki se bo dogajalo na novinarskem krožku, 
kjer se je porodila tudi ideja o izdajanju glasila, 
pa ji je uresničila otroško željo postati novinarka. 
Postala je ena od ustanovnih ter najbolj aktivnih 
članic in kot novinarka v uredniškem odboru glasila 
ustvarja zanimive prispevke o življenju in delu naših 
članov, zlasti prostovoljk in prostovoljcev. Eno leto 
je opravljala tudi delo urednice glasila. Pravi, da ji je 

delo pri glasilu obogatilo življenje, saj je spoznala 
mnogo zanimivih ljudi in njihovih zgodb, se z njimi 
zbližala in si popestrila socialno omrežje, ki je v 
naših letih zelo pomembno.
Dolga leta je vodila skupino prostovoljcev za 
dostavo glasila našim članom. Poleti spremlja 
udeležence na kopalnih izletih na Debeli rtič. Od 
leta 2013 vodi skupino križemkražem, kjer naše 
članice in člani skrbijo za možgansko telovadbo. 
Več let je članica UO društva, članica stanovanjske 
komisije in komisije za priznanja.
Za svoje delo je leta 2014 prejela malo plaketo 
društva, leta 2017 pisno priznanje ZDUS, z veliko 
plaketo za leto 2018 pa smo se ji ponovno zahvalili 
za njen izjemen prispevek k delovanju DU.

IVANKA PREZELJ - velika plaketa
Nadja Podgoršek

Ivanka Prezelj je odlična in vsestranska športnica. 
Leta 2011 je prvič osvojila naslov naj športnice 
našega društva, potem pa dosežek ponovila 
vsako leto od leta 2015 naprej. Zadnjih 10 let je 
predsednica komisije za šport in rekreacijo ter vodja 
strelske sekcije. Vodi tudi skupino Loške orglice 
ter se udeležuje številnih krožkov. Pripravila je 
računalniško vodenje točkovanja za naj športnika 
našega društva in vsako leto sodeluje pri njegovi 
izvedbi. Vedno je pripravljena pomagati pri 
organizaciji tekmovanj v streljanju in balinanju, 
pri pripravah za športni piknik ter pri postavljanju 
razstav v športnem kotičku v galeriji. Skoraj ni 
področja, na katerem ni tako ali drugače udeležena 
pri aktivnostih in v tako kratki predstavitvi je 
nemogoče napisati, s čim vse se ukvarja. S svojo 
pozitivno energijo vedno spravi v dobro voljo vse, ki 
se pojavijo v njeni družbi.

ZLATA RAMOVŠ – velika plaketa
Alma Vičar

Zlata se od samega začetka njenega prostovoljske-
ga dela vedno odzove na pomembne dogodke in 
aktivnosti v društvu. Čas po upokojitvi marsikomu 
pomeni obdobje, ko lahko končno več časa posveti 
hobijem, ustvarjanju in že skoraj pozabljenim 
talentom, kar Zlata vsak dan znova potrjuje.
Njena vizija, da mora društvo predstaviti množico 
ustvarjalnih posameznikov iz vrst upokojencev, je 
obrodila sadove v številnih razstavah. Za njihovo 
pripravo in uspešno izvedbo skrbi že od leta 2007. 
Od leta 2010 je tudi vodja odbora za razstave. Bila je 

Nadaljevanje s prejšnje strani
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CVETA ŠKOPELJA - velika plaketa
Alma Vičar

Vsak, ki vstopi v pisarno DU, spozna Cveto, tajnico 
našega društva, ki to odgovorno in zahtevno delo 
opravlja že vse od svoje včlanitve leta 2004. V 
društvo jo je povabila nekdanja predsednica Mana 
Veble Grum in na mestu tajnice je nadomestila 
Olgo Medič. Cveta ni le prijazna in marljiva 
tajnica, ampak se neutrudno vključuje v vse 
pomembne aktivnosti ter ima vedno še vrsto drugih 

zadolžitev in obveznosti. Od leta 2004 je članica 
upravnega odbora in vodja izletniške sekcije. Že 
več let pripravlja odlične zdraviliške aranžmaje ter 
organizira nepozabne izlete po domovini in tujini. 
Prav njej se moramo zahvaliti za pester in bogat 
izbor izletov in različne možnosti letovanj. Od 
leta 2007 je tudi namestnica predsednika DU. En 
mandat je bila predsednica stanovanjske komisije, 
kasneje pa njena članica. Od samega začetka 
dela kot prostovoljka pri programu Starejši za 
starejše. Bila je animatorka pri krožkih, poleg vsega 
naštetega pa tudi piše za naše glasilo.
Poleg dela v našem društvu je bila dva mandata 
članica upravnega odbora Pokrajinske zveze DU 
Gorenjske, od leta 2013 pa  predseduje komisiji za 
turizem PZDU. Nekaj let je bila tudi članica komisije 
za turizem pri Zvezi društev upokojencev Slovenije.
Vsega omenjenega dela prav gotovo ni mogoče 
dobro opraviti, če človek ne dela z veseljem in s 
srcem. Cveta resnično dela s srcem in to rada počne, 
čeprav je dela včasih kar preveč, kot je povedala. Ves 
njen trud je poplačan, kadar so ljudje zadovoljni.
Leta 2014 je prejela malo plaketo našega društva, 
leta 2017 pa malo plaketo ZDUS, zato letošnja velika 
plaketa samo še dodatno potrjuje njen neprecenljivi 
prispevek k delovanju društva in njegovi širši 
prepoznavnosti.

pobudnica prenove društvenega hodnika, ki se je s 
številnimi urami prostovoljnega dela in skromnimi 
sredstvi spremenil v prijeten prostor, imenovan 
Galerija Hodnik, kjer se s svojimi deli lahko 
predstavijo naši člani in tudi ostali. Pod njenim 
vodstvom smo velikokrat razstavljali tudi izven 
društvenih prostorov.
Skoraj 11 let je bila urednica fotografije in novinarka 
pri tem glasilu. Bila je pobudnica in avtorica 
obsežne foto dokumentacije društva, ki jo je vestno 
in natančno arhivirala, kot zna le ona.
Leta 2014 je za svoje delo prejela malo plaketo, leta 
2016 pa pisno priznanje ZDUS. Letošnja podelitev 
velike plakete tako le potrjuje pomembnost 
njenega prispevka k delovanju društva.

DOBITNIKI MALIH PLAKET
Milica Habjan, Rafko Kavčič, Marijana Pleško, Nadja Podgoršek, Janez Radelj, Rudi Zadnik.

Z leve:
Julija Jenko,

Rafko Kavčič,
Marijana Pleško,

Nadja Podgoršek,
Miro Duić,

Milica Habjan,
Rudi Zadnik 

�
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RAFKO KAVČIČ – mala plaketa
Alma Vičar

Rafka je v društvo pred 15 leti pritegnila planinska 
sekcija, v okviru katere sta se z ženo veliko let 
udeleževala pohodov. Ker je bil pripravljen 
sodelovati tudi pri drugih aktivnostih, je pred 11 
leti začel delati v skupini za organizirano pomoč 
pri razdeljevanju 2100 izvodov našega glasila. Ob 
vsakem izidu glasila prostovoljkam in prostovoljcem 
pripravi pravilno število izvodov za posamezno 
območje dostave, sam pa glasilo raznaša na 
Kamnitniku in v njegovi okolici, kjer tudi pobira 
članarino. Zadnje 4 leta je bil predsednik častnega 
razsodišča DU. Kot je hudomušno dejal, razsodišče 
deluje najbolje, kadar nima dela, kar pomeni, da 
med člani ni sporov. Razsodišče je svoje delo do 
sedaj vedno dobro opravilo.
Za svoj prispevek je leta 2013 prejel pisno priznanje. 
Resnično je bil presenečen, ko je izvedel za novo 
priznanje, obenem pa zadovoljen zaradi spoznanja, 
da društvo ceni njegovo delo. Zagotovo se bo po 
svojih najboljših močeh trudil tudi v prihodnje.

MILICA HABJAN – mala plaketa
Alma Vičar

Milica Habjan je od samega prihoda skrbela za 
celoten računovodski in finančni izkaz delovanja 
društva. S svojo natančnostjo in predanostjo je 
bila predsedniku Miru Duiču v veliko pomoč pri 
marsikateri odločitvi. Velikokrat je to zahtevno 
delo, ki ga Milica opravlja že dolga leta, kar malo 
spregledano in ga drugi člani opazimo šele, ko je 
nekaj narobe. Pravijo, da se pri denarju vse začne 
in konča. Delovanje društva je ves čas razpeto 
med željami in potrebami ter razpoložljivimi 
sredstvi, ki jih je ponavadi premalo, zato je resnično 
pomembno, da pri upravljanju z denarjem ne 
prihaja do napak. Miličina predanost, skrbnost in 
natančnost so k temu prav gotovo pripomogli. 
Njena poročila ter pravočasne in natančne 
ugotovitve in informacije so bili vedno verodostojni, 
kar je vsakič znova potrdil tudi nadzorni odbor. 
V zadnjem mandatu je bila tudi predsednica 
nadzornega odbora PZDU Gorenjske.

NADJA PODGORŠEK – mala plaketa
Alma Vičar

Nadja našemu društvu del svojega dragocenega 
časa posveča že dolga leta. Leta 2007 se je z 
navdušenjem udeležila novinarskega krožka, ki ga 
je vodila Jelka Mlakar, in postala ena od ustanovnih 
članic tega glasila. Vsa ta leta so izpod njenega 
peresa prihajale pestre reportaže. Najraje piše 
o zanimivih ljudeh, katerih življenjske zgodbe 
pripovedujejo o njihovih talentih, o bogastvu 
življenjskih izkušenj, znanja in spominov, ki jih na 
takšen način podarjajo bralcem glasila. Obiskovala 
je tudi številne tečaje na U3, ki so ji obogatili 
življenje in s katerimi je pridobila dodatna znanja. 
Nekaj časa je bila članica pevske skupine Mavrica, 
pridružila pa se je tudi prostovoljkam v programu 
Starejši za starejše. Prav Nadja nas je zastopala na 
podelitvi priznanja Državljan Evrope, ki ga je naše 
društvo za ta program prejelo leta 2017 na pobudo 
evropskih poslancev Igorja Šoltesa in Iva Vajgla. 
Za svoje dolgoletno delo je pred leti že prejela 
priznanje, letošnja mala plaketa pa samo potrjuje, 
da je Nadja neločljivo povezana z našim društvom 
in predana njegovemu delovanju.

JANEZ RADELJ – mala plaketa
Nadja Podgoršek

Janez Radelj je že od leta 2007 član pevskega 
zbora Vrelec, 8 let pa je bil tudi vršilec dolžnosti 
predsednika zbora. Več let je bil član upravnega 
odbora in tudi prizadevni predsednik inventurne 
komisije društva. Za svoje delo je prejel pisno 
priznanje društva in pisno priznanje ZDUS leta 
2017.

MARIJANA PLEŠKO – mala plaketa
Nadja Podgoršek

Marijana je že od leta 2008 prostovoljka programa 
Starejši za starejše. Pri svojem delu je neutrudna, 
vztrajna in srčna ter vedno dobre volje. Glasilo 
društva članom raznaša že od izida prve številke 
leta 2007. Že veliko let tudi pobira članarino na 
precej obsežnem terenu od Puštala, Pungerta, 
Hoste, Drage do Sore ter na Svetem Andreju in 
Sveti Barbari. Včasih se odpravi kar peš, včasih s 
kolesom, če pa je slabo vreme, jo odpelje mož Tone. 
Z največjim veseljem tudi obiskuje 80- in 90-letnike 
ob njihovih jubilejih in jih razveseli s skromnimi 
društvenimi darili.
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Nadaljevanje s prejšnje strani
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RUDI ZADNIK – mala plaketa
Nadja Podgoršek

Rudi je član društva od leta 2008. Aktiven je na 
različnih področjih tako v društvu kot tudi v širšem 
okolju, zaradi česar je prejel številna priznanja. 
Pred tremi leti je od prve predsednice Sonje 
Dolinar prevzel vodenje pevske skupine Mavrica 
in o aktivnostih skupine redno obvešča bralce 

tega glasila. Letos je prevzel funkcijo predsednika 
inventurne komisije, nepogrešljiv pa je pa tudi pri 
ureditvi prostorov za potrebe društva. Poleg tega 
vedno z veseljem priskoči na pomoč predsedniku 
društva Miru Duiću. Za svoje delo je leta 2014 prejel 
pisno priznanje. Sodeloval je tudi v odboru za izdajo 
zbornika in pripravo praznovanja ob 70. obletnici, ki 
jo društvo praznuje letos.

DOBITNIKI PISNIH PRIZNANJ ZA PRIZADEVNO DELO V DRUŠTVU 
Janja Eržen, Mimi Dizdarevič, Jasna Dolenc, Mari Furlan, Katarina Goljat, Vincenc Hafner, Mira Jenko, Bojan 
Kofler, Mira Kofler, Milan Mihalič, Vojka Mihelič, Mojca Omahen, Janja Primožič, Marija Zadnik in Mojca 
Zaplotnik.

Z leve: Julija Jenko, Bojan Kofler, Mira Kofler, Mari 
Furlan, Jasna Dolenc, Katarina Goljat, Mimi Dizdarevič, 

Milan Mihalič, Janja Primožič,  Miro Duić

Z leve: Miro Duić, Janja Eržen, Marija Zadnik, Mojca 
Omahen, Vojka Mihelič, Vincenc Hafner, Mira Jenko, 

Mojca Zaplotnik, Julija Jenko

PISNE ZAHVALE DRUŠTVOM IN ORGANIZACIJAM ZA MATERIALNO 
PODPORO IN USPEŠNO SODELOVANJE so prejeli:
Občina Škofja Loka, Zavod za šport Škofja Loka, Športna zveza Škofja Loka, Društvo U3 – Univerza za tretje 
življenjsko obdobje,  Bojan Buden – TA Lokaturist  Škofja Loka in Planinsko društvo Škofja Loka.

Z leve: Miro Duić, Ivan Hafner (Zavod za šport Škofja 
Loka), Borjana Koželj (Društvo U3), 

Bojan Buden (TA - Lokaturist Škofja Loka), Julija Jenko, 
Jože Stanonik (Planinsko društvo Škofja Loka)

Tine Radinja župan občine Škofja Loka 
med Mirom Duićem in Julijo Jenko
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POGOVOR Z MIROM DUIĆEM, STARIM IN NOVIM 
PREDSEDNIKOM NAŠEGA DRUŠTVA 

zastopajo na mnogih tekmovanjih. Zelo aktivne so 
tudi orgličarke, da o naših številnih planincih ne 
govorimo. Pohodništvo je namreč čudovit način 
rekreacije. V Galeriji Hodnik se je zvrstilo že lepo 
število razstav. Pripravljamo tudi bogat in raznolik 
program izletov in letovanj, ki se jih udeležuje 
čedalje več članov.
Trenutno je najpomembnejši cilj društva trajna 
rešitev prostorskih težav. To bo zahtevalo še več 
energije, sredstev in aktivnosti. Zaradi velike 
zavzetosti sem prepričan, da bomo s skupnimi 
močmi uspeli uresničiti vse zastavljene projekte in 
bomo kos vsem nalogam.

Za vsakega izmed nas velja, da ima vsaj en skriti 
talent. Tvoj je nedvomno sposobnost povezovati 
ljudi.
�  Trudim se ljudem prisluhniti in razumeti 
probleme, ki pa jih lahko rešimo samo s 
sodelovanjem. Če je cilj skupen, se lahko najde 
tudi pot. Tudi pregovor, da lepa beseda lepo mesto 
najde, še vedno velja.
Kako usklajuješ obsežno delo na DU in družino?
�  Vedno težje je in primanjkuje mi časa za družino. 
Trudim se čas z družino preživeti kvalitetno. V 
našem društvu je ogromno aktivnosti, ki terjajo 
celega človeka. Sodelujem tudi v PDZU in ZDUS. 
V času uradnih ur je v naši pisarni živahno kot v 
čebelnjaku in takrat se ne uspemo dogovoriti vsega, 
zato se za dokončne dogovore z vodji programov 
dobivamo ob vseh mogočih urah. Ni enostavno, 
vendar mi z veseljem do dela nekako uspeva 
krmariti skozi obveznosti. Finance so zahtevno 
področje in nekako nam uspeva društvo voditi s 
sredstvi, ki so na razpolago. Hvaležni smo vsem, ki 
prispevate za izdajanje glasila ali nam pomagate 
drugače. Nikakor ne smem pozabiti omeniti 
vseh prostovoljcev, ki za delo društva prispevajo 
ogromno število ur. K sreči mi zdravje še dobro služi, 
vendar se leta počasi nabirajo in tudi zato se bomo 
še naprej trudili iskati novo vodstvo. Že na zboru 
članov sem povedal, da društvo ne sme zastati in 
zaspati, temveč naprej iti in biti aktivno, za čimer 
tudi stojim.

Ela Dolinar

Za sabo imaš že 12 let izjemo uspešnega vodenja 
našega društva in na zboru članov si bil ponovno 
soglasno izvoljen. Kaj ti to pomeni?
�  Takšna izvolitev mi veliko pomeni, saj so z njo 
člani pokazali, da mi zaupajo. Priznanje gre tudi 
vsem sodelavcem na najrazličnejših področjih. 
Želeli smo zamenjati celotno vodstveno ekipo, 
vendar naše iskanje žal ni obrodilo sadov. Še naprej 
bomo iskali primerne ljudi in ko jih najdemo, nam 
ni treba čakati 4 leta. Ljudi bomo uvedli v delo, nato 
pa razpisali volitve in delo predali novemu vodstvu. 
Do takrat bom še naprej delal z enako zagnanostjo 
in predanostjo, seveda ob pomoči mojih sodelavcev 
in predvsem sodelavk. Vztrajamo tudi zaradi 70. 
obletnice DU in vseh dogodkov, ki se bodo zvrstili 
skozi leto. To leto bo še zelo delavno, potem pa bom 
vse sile usmeril v iskanje novega vodstva.
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Omenil si 70. obletnico. Vemo, 
da si v 12 letih vodenja naredil 
ogromno. Ne pristajaš na 
pogosto slovensko miselnost, 
da se nič ne da narediti. Kakšni 
so tvoji načrti za nadaljnje 
delo?
�  Najprej se želim zahvaliti Občini Škofja Loka kot 
generalnemu pokrovitelju naše proslave ob 70. 
obletnici in vsem ostalim sponzorjem in donatorjem 
ter vsem, ki ste prispevali k uspešni izvedbi proslave, 
izdaji zbornika in organizaciji ostalih dogodkov, 
povezanih z našim jubilejem.
Ne bomo se širili na neznana obzorja, ampak 
bomo nadaljevali utečene projekte in aktivnosti, 
torej tiste, za katere je med člani največ zanimanja. 
Trenutno največ časa in energije posvečamo 
proslavi ob 70. obletnici društva in istočasni 
razstavi, medtem ko smo zbornik že uspešno 
spravili pod streho. Nadaljevali bomo z izdajanjem 
tega glasila, ki so ga člani zelo dobro sprejeli. Dobro 
deluje tudi Marinkina knjižnica, nemoteno poteka 
program Starejši za starejše, oba pevska zbora 
pa se pripravljata na večje število nastopov, ki jih 
bodo imeli v tem jubilejnem letu. Še naprej bomo 
ohranjali vse športe, saj nas naši športniki dobro 
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DRUŠTVO U3DRUŠTVO U3DRUŠTVO U3DRUŠTVO U3DRUŠTVO U3

PETNAJSTO LETO
Štejemo študijska leta in petnajsto se bo začelo s 1. oktobrom 2019.
Borjana Koželj

Vrsta izobraževanj Število ur izobraževanja Število udeležencev
Delavnice 22 134
Jeziki 531 138
Ostalo 54 65
Računalništvo 74 64
Umetnost 215 50
Zdravje in osebnostni razvoj 222 109
Skupno 1118 560

Univerzo smo ustanovili ob koncu leta 2004 kot 
sekcijo društva upokojencev. Takoj po novem letu 
sta z delom začela krožka angleščine ter varovanja 
in ohranjanja zdravja, ki ga je obiskovalo kar 17 
študentov, pripravili pa smo tudi krožek z naslovom 
Škofja Loka, moje mesto.
Program se je vsako leto vsebinsko širil, rastlo pa je 
tudi število udeležencev, kar je dokazovalo, da je 
bila univerza dobro sprejeta. Začeli smo organizirati 
tudi ekskurzije in na prvi izlet sem v svoj rodni 
kraj Ilirsko Bistrico peljala petindvajset članov. Že 
naslednje študijsko leto se je zakoreninilo druženje 
ob Čaju ob petih. Tema petih srečanj prvega 

leta so bili vnuki, kot prvo gostjo pa 
smo med nas povabili Manco Košir, 
s katero smo se pogovarjali na temo 
Brati pomeni otroka imeti rad. Vsako 
naslednje leto smo dodajali nove teme. Leto 2007 je 
bilo še posebno uspešno, saj smo takrat ustanovili 
Marinkino knjižnico, izhajati pa je začelo glasilo, ki 
je pred vami. Danes oba projekta še vedno rasteta v 
okviru društva upokojencev.
In kje je naša univerza danes? V spodnji tabeli 
so navedeni zgovorni podatki za študijsko leto 
2017/2018.
Že nekaj let pripravljamo tudi poletno univerzo.

AMBICIOZEN DVOLETNI NAČRT

Za naslednji dve leti smo si zastavili ambiciozen 
načrt rasti univerze. Na področju izobraževanja 
želimo vsako leto vpis povečati za 10 %. Povečati 
želimo tudi ponudbo vsebin s področja računalniške 
pismenosti, osebnostne rasti in ohranjanja kulturne 
dediščine, na primer krožek klekljanja. Delavnice 
bomo popestrili z novimi vsebinami. Na strokovnih 
ekskurzijah bomo poglobljeno spoznavali 
življenje zamejskih Slovencev, torej Slovencev v 
Italiji in na Avstrijskem Koroškem ter Madžarskih 
Slovencev. V okviru poletne univerze bomo 
pripravili intenzivne enotedenske tečaje jezikov kot 
pripravo na potovanja v tujini ter intenzivne tečaje 

računalništva. V šoli v naravi se bomo posvetili 
oblikovanju gline in portretni fotografiji.
Na začetku študijskega leta bomo za mentorje in 
animatorje pripravili izobraževanje o posebnostih 
dela s starejšimi.
Okrepili bomo sodelovanje z lokalnim okoljem, 
predvsem z vsemi akterji, ki skrbijo za kakovostno 
staranje ter z Loškim muzejem, vrtcem in šolami. 
Z Večgeneracijskim centrom Gorenjske (VGC) 
bomo sodelovali pri pripravi programa krožkov in 
delavnic, še naprej pa bomo pripravljali vsebine 
skupaj z društvom upokojencev, Zavodom za šport 
in Zavodom O.

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

Po nekaj letih sem se spet odločila pripraviti 
delavnico prazničnih dekoracij. Delavnico smo 
združili z ustvarjalnostjo krožka oblikovanja gline. 
Tako so udeleženke krožka oblikovanja gline 
izdelale hišice, v katere se postavi svečka, na 
naši delavnici pa smo se lotili izdelave smrečic in 
adventnih venčkov. Dogovorili smo se, da bomo 
izdelke razstavili kot vasico s smrečicami, venčke pa 
pokazali posebej.
Delavnica je bila dobro obiskana in ponovno se 
je pokazalo, da ustvarjalnost nima meja. Vesela 
sem bila novih udeležencev, ki so se prvič srečali 
s silikonsko pištolo. Pridružila sta se nam celo dva 
nadobudna vnuka, ki sta ustvarjala popolnoma 
samostojno, njune izdelke pa smo tudi razstavili. 
Všeč mi je bilo, da so bile mize polne naravnih 
materialov, ki so bili na razpolago vsem, ne glede na 

to, kdo jih je prinesel.
Še naprej bomo ustvarjali in razstavljali, saj želimo s 
tem spodbuditi tiste, ki si tega še ne upajo.

SKRITI KOTIČKI ŠKOFJE LOKE
Besedilo in fotografija Alma Vičar

Po nekajletnem premoru smo se ponovno podali 
na odkrivanje Loke z okolico. Čeprav zimski čas 
ni najbolj primeren za oglede na terenu, se nas je 
zbralo zavidljivo število radovednežev, zagotovo 
tudi zaradi naše mentorice Jasne Kejžar.
Najprej smo se ustavili v kapucinski knjižnici, eni 
najdragocenejših knjižnic na Slovenskem, saj 
hrani Dalmatinovo Biblijo, inkunabule in rokopis 
Škofjeloškega pasijona iz leta 1721, najstarejšega 
v celoti ohranjenega slovenskega dramskega 
besedila, ki je vpisan tudi na Unescov seznam 
nesnovne kulturne dediščine človeštva.
Sledil je ogled cerkve Marijinega oznanjenja v 
Crngrobu, gotske triladijske cerkve z neogotsko 
lopo in zvonikom z baročno kapo. Tako notranjost 
kot zunanjost sta okrašeni z izredno pomembnimi 
srednjeveškimi freskami, med drugim z znano 
fresko Sveta nedelja, glavni oltar pa je eden izmed 
največjih zlatih oltarjev pri nas.
Znanje o zgodovini našega mesta smo poglobili 
z ogledom Loškega gradu in Loškega muzeja. 
Povzpeli smo se tudi do ostankov gradu na Kranclju, 
od koder smo videli ruševine Starega gradu pod 
Lubnikom. Naš naslednji cilj je bil Mestni trg, kjer 
smo pokukali v bogastvo notranjih dvorišč in 
skritih pogledov na naše mesto, za nas pa so se 
odprla tudi vrata Nunske cerkve. Do Puštalskega 
gradu z zanimivo zgodovino smo se sprehodili 

skozi Karlovško predmestje in preko znamenitega 
Hudičevega mostu nad Poljansko Soro.
Druge skrite kotičke našega mesta bomo odkrivali 
aprila.
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KROŽEK KERAMIKE
Besedilo Anči Pipan, fotografiji Alma Vičar

Glina je material, ki te ponese v otroštvo. Gnetljiva 
in božajoče ubogljiva ima vseeno svoje zakonitosti. 
Odkrivati smo jo začele pred mnogimi leti s 
pomočjo nepozabne mentorice Saše Ambrožič 
Bogataj, ki nam je odprla vrata v čudoviti svet 
oblikovanja, engob in glazur ter nas vodila skozi 
različne tehnike in bodrila ob neuspehih. Gotovo 
ima največ zaslug, da še vedno vztrajamo pri 
oblikovanju gline in nam je lepo. Nasledila jo je 
Eva Mazi, s katero so nastajali novi projekti in ob 
vedno zahtevnejših izzivih postajamo pogumnejše. 
Vsaka od nas je našla svoje priljubljene motive. 

Dobro vemo, katera v skupini oblikuje najlepše 
rožice, čigave sklede so najbolj drzne in kdo napiha 
najlepše mehurčke. Nad nami in našim delom bdi 
skrbna Mari Furlan, duša naših torkovih srečanj. 
Vedno nas pričaka z vedrim nasmehom in skodelico 
kave ali čaja, skrbi za naše razstave, ve vse o naših 
šolah v naravi, peče naše izdelke, predvsem pa 
verjame v nas.
Prebrala sem, da smo vsi potujoča skladišča 
skritih zakladov. Članice tega krožka jih iščemo in 
odkrivamo pri oblikovanju gline.

ZAČETNI TEČAJ ŠPANŠČINE
Besedilo in fotografiji Marta Satler

Učenje tujih jezikov je najboljši trening za možgane. 
Le redki Slovenci so se v šoli ali kasneje v aktivni 
dobi učili španščine, zato je tretje življenjsko 
obdobje enkratna priložnost, da se ga začnemo 
učiti na U3.
Letos se nas je začetnega krožka španščine udeležilo 
sedem in gre nam zelo dobro. Naša mentorica 
Jasna M. Batagelj, mlada in prijetna Argentinka, 
nas vsako uro s svojim nastopom opogumlja, 

da sestavljamo 
okorne stavke in 
beremo španske 
tekste. Izgovorjavo 
sproti popravlja 
in nove besedne 
zveze piše na 
tablo, da si jih lažje 
zapomnimo. Dve 
tečajnici sta bili že 
v Španiji na obisku 
pri svojcih, drugi 
pa komaj čakamo, 
da svoje znanje 

Naša skupina z mentorico Jasno M. Batagelj

Marca je praznovala Jožica.

preizkusimo pri turistih v Škofji Loki, ob gledanju 
katere od španskih nadaljevank ali kako drugače.
Španščina ni težek jezik, le časa za utrjevanje 
besed imam premalo. Upam, da bom čez poletje 
to nadoknadila, saj smo se naučili že zelo veliko. 
Pomembno je tudi druženje, saj je v zimskem 
obdobju veliko praznikov in rojstnih dni, ki jih 
praznujemo skupaj. Pridružite se nam.

Članice krožka v Mali galeriji Žigonove hišeGlineni izdelki na temo zajtrk v Mali galeriji 
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PILATES 
Besedilo Tončka Dolinar, fotografija Anja Koželj

S KVAČKO PO NASMEH
Jana Štucin

V Marinkini knjižnici se že tretje leto vsak petek 
ob 17. uri zbere približno od 12 do 14 članic, ki jih 
druži kvačkanje. V tem času so ustvarile veliko lepih 
stvari, od kap, rut, šalov, majic, copat in torb do 
angelov, trenutno pa izdelujejo metulje in rože. Vsaka 
posameznica izdeluje svoj izdelek, nekatere tudi 
pletejo, včasih pa skušajo vse izdelati točno določeno 
stvar. Če se kje zatakne, jim pomagam avtorica 
tega prispevka. Zame in za vse udeleženke je poleg 
ustvarjanja z volno pomembno predvsem druženje. 
Na srečanjih si izmenjamo marsikatero mnenje, zato je 
vedno zabavno, pestro in zanimivo.

POGLEJMO ŠE NEKAJ KROŽKOV
Jelka Dolinar

Kvačkarice so razstavljale na zboru članov DU.

Pilates je vadba za jedro, center.
Jedro predstavljajo globoke in površinske 
mišice trupa, ki skrbijo za ravnotežje in 
stabilnost. Predstavljajte si gradnjo hiše in 
razmislite, kako pomembna je kakovost 
temeljev. Izjemno, se vam ne zdi? Prav 
tako je močno jedro pomembno za vaše 
gibanje.
Člani skupine se vsak teden družimo, 
se zabavamo in se učimo bolj zdravega 
gibanje. Pridružite se nam.

Country ples
Kar lepo število nas vsak ponedeljek uživa 
ob učenju plesnih korakov countrya. Glasba, 
prijetna mentorica Milena Razinger in dobro 
vzdušje nas napolni z energijo in veselimo 
se vsake vaje. O priljubljenosti country plesa 
pove tudi dejstvo, da se ga učimo kar v treh 
skupinah. Na fotografiji smo plesalke združenih 
skupin A in B. 

Fotografski krožek
Pri fotografskem krožku spoznavamo skrivnosti dobre 
fotografije. Večkrat odidemo na teren in potem v 
učilnici pogledamo, kako so nam fotografije uspele. 
Zanimivo je, da velikokrat slikamo iste stvari, fotografije 
pa so popolnoma različne. Učimo se, kako ob različnih 
urah dneva ustvariti dobro fotografijo, in odkrivamo 
drugačen pogled skozi objektiv. Naš mentor je Peter 
Pokorn mlajši. Na fotografiji utrinek s terena.

Fo
to

: E
la

 D
ol

in
ar



Mi o sebi - maj 2019 21

Vabilo k branju posebne številke glasila
UČENJE JE MOJ NAČIN ŽIVLJENJA
Borjana Koželj

Ne prezrite posebne številke glasila Mi o sebi, 
posvečene Društvu U3, ki bo izšla decembra. 
Namenjena je vsem, ki univerzo že poznajo in jo 
imajo radi, kot tudi tistim, ki jo bodo ob branju 
spoznali in se nam pridružili.
Kaj opredeljuje vaš način življenja?
Prva številka našega glasila je izšla oktobra 2007. 
Urednica Jelka Mlakar je v članku z naslovom Nikoli 
ni prepozno napisala: »V šolo se lahko hodi tudi pri 
šestdesetih, sedemdesetih ali več letih.« Orali smo 

ledino in po petnajstih letih je dobro preorana ter 
odlično rodi. Univerza veliko ponuja in obiskuje 
jo vedno več starejših. Naši študentje občutijo 
svobodo, kadar lahko za svoje izobraževanje 
izberejo teme, ki jih zanimajo, način učenja 
in družbo, v kateri se učijo. Tako si v izbranem 
programu izpolnjujejo neuresničene sanje iz 
mladosti. Svoj čas si razporedijo, kot želijo sami, in 
učenje postane del njihovega dneva.

Krožek angleške konverzacije
Krožek angleške konverzacije obiskujemo že kar 
nekaj let in naša srečanja so prav prijetna. Naš 
dolgoletni mentor Stephan Mayland je Anglež in 
njegova izgovorjava je resnično odlična, mi pa se 
ji trudimo približati. Včasih se družimo še izven 
učilnice, kar je razvidno s fotografije.

USPOSABLJANJE ZA UPORABO DIGITALNIH KOMUNIKACIJ
Jelka Dolinar

Kot vsako pomlad smo se tudi letos udeležili 
srečanja članic Slovenske univerze za tretje 
življenjsko obdobje. Tokrat je srečanje potekalo 
26. marca na Brezovici pri Ljubljani, z naše 
univerze pa sva se ga udeležili Tanja Nikolič in 
avtorica tega prispevka. Na srečanju smo se 
spoznavali z uporabo digitalnih komunikacij za 
boljše medsebojno povezovanje članic mreže 
SUTŽO in za večjo prepoznavnost univerz v 
lokalnem okolju.
Najprej nam je Petra Bališ, strokovnjakinja za 
spletni marketing, predstavila pomen spletne 
strani kot osnovnega komunikacijskega orodja. 
Naučili smo se, da mora biti spletna stran 
pregledna, vendar morajo biti na njej kljub temu 
navedeni vsi pomembni podatki, kot so delovni 
čas, naslov in telefonska številka, nujno pa je tudi 
ime odgovorne osebe. Seveda mora biti tudi 
sproti posodobljena in ažurirana.

Drugi predavatelj Robert Mlakar, medijski 
komunikolog, nam je predstavil Facebook. Najnovejše 
raziskave potrjujejo, da se izjemno povečuje delež 
starejših, ki uporabljajo Facebook, medtem ko mladi 
začenjajo veliko bolj uporabljati druga omrežja. 
Razložil nam je razliko med osebnim profilom in 
poslovno stranjo ter nas naučil, kako profil odpreti 
in ga urejati, kako pogosto objavljati in druge 
pomembne podrobnosti.
Govorili smo tudi o moči družbenih omrežij in 
njihovem vse večjem pomenu. Prof. dr. Ana Krajnc 
nam je na poljuden način predstavila potrebe in 
zakonitosti razvoja in uporabe družbenih omrežij 
ter povedano ponazorila s številnimi primeri dobrih 
praks.
V zadnjem sklopu so nam predavatelji predstavili 
analize spletnih strani in Facebook profilov članic 
mreže SUTŽO ter nam na primerih pokazali, kako 
pomemben je Facebook za dvig prepoznavnosti.
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 PRIJETNO DRUŽENJE S KNJIGO

POROČILO O DELU ZA LETO 2018
Marija Draškovič

Lani je teklo že enajsto leto delovanja naše 
knjižnice. Knjižnica je odprta trikrat na teden, pri 
delu v njej pa pomaga šest prostovoljk. Izposoja 
knjig je za naše člane brezplačna. Delo v knjižnici si 
prostovoljke razdelimo, obsega pa pregledovanje 
darovanih knjig, vnašanje novih knjig v knjižnični 
sistem Cobiss, vodenje evidence izposoje in 
svetovanje bralcem pri izposoji knjig.

Leta 2018 nam je 62 darovalcev iz svojih zasebnih 
knjižnic podarilo 2313 knjig. Naslove, katerih še 
nismo imeli, smo sprejeli, ostale pa smo podarili 

BEREMO DOBRE KNJIGE
Ela Dolinar

Odkar sem se naučila brati, je knjiga moja 
prijateljica. Že nekaj let obiskujem bralni krožek, 
ki ga vodi Nataša Škofic Kranjc in kjer se redno 
srečujem z še drugimi 11 navdušenimi bralkami. 
Beremo knjige, ki se dotaknejo duše in v njej pustijo 
sled. Knjiga je nosilec znanja in zgodb.
Knjige imajo moč, da nam spremenijo življenje, 
saj so največje ideje v zgodovini človeštva svoje 
mesto našle na straneh knjig. Naše telo potrebuje 
rekreacijo, da ostanemo zdravi, vendar pa moramo 
krepiti tudi svoj um, kar je najbolj preprosto z 
branjem.
Branje knjig je zelo pomembno, saj si človek 
razširi svoj besedni zaklad, poveča sposobnost 
koncentracije, spodbudi domišljijo in razmišlja o 
prebranem. Ponuja nam intimen čas, v katerem se 
lahko poglobimo v lastne misli.

Rek pravi, da se pot proti znanju začne z 
obračanjem strani, zato ne čakajte, ampak čim prej 
obrnite prvo stran.
V nadaljevanju objavljamo kratke predstavitve 
nekaterih resnično dobrih knjig.

loškemu antikvariatu, knjižnici pri župniji v Stari 
Loki in drugim antikvariatom. Vsako leto nam 
Muzejsko društvo Škofja Loka podari Loške 
razglede, Muzejsko društvo Železniki pa revijo 
Železne niti. S pomočjo darovanih knjig smo 
ustvarili že zelo bogato knjižnico, saj naša zaloga 
trenutno obsega že 8129 knjig. Lani smo vpisali 
452 novih knjig, od katerih je bilo 443 podarjenih 
in 9 kupljenih. Za nakup smo dobili prostovoljne 
prispevke bralcev in sredstva društva upokojencev 
Škofja Loka.
Nove knjige pripravimo za izposojo in jih vpišemo 
v sistem Cobiss. Ta sistem uporabnikom iz celotne 
Slovenije omogoča, da lahko sami pregledujejo 
knjižnično zalogo v naši knjižnici. Leta 2018 so 
bralci knjižnico obiskali 795-krat in si izposodili 
1666 knjig. Obiska in izposoje je bilo lani manj kot 
prejšnje leto, pri čemer je vzrok morda v dejstvu, da 
lani nismo razpisali bralne značke in poleti nismo 
organizirali knjižnice pod krošnjami.
Letos smo bralno značko ponovno uvedli, poleti 
pa spet nameravamo organizirati knjižnico pod 
krošnjami. Prostovoljke smo se tudi dogovorile, da 
bomo skušale bralcem bogato zalogo knjižnice čim 
bolj približati tudi na druge načine.

R. J. Palacio - ČUDO
Tankočutna, empatična, a 
ne solzava knjiga, ki jo bodo 
prebirali tako otroci kot 
odrasli, nam sporoča, da so 
otroci lahko zelo neposredni 
in nesramni, vendar znajo 
biti tudi zelo sočutni in 
prijazni. Prav prijaznost si 
z Augustom deli osrednjo 
vlogo v tej izjemni zgodbi o 

Na mizah v galeriji Hodnik so razstavljene nove knjige.
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sprejemanju drugačnosti.
Čudo je mladinski roman, ki ga morajo obvezno 
prebrati vsi in svet bo postal za odtenek lepši.
August se je rodil s hudo deformacijo obraza. Do 
desetega leta ni hodil v šolo, ampak je imel pouk 
doma. Z vstopom v peti razred je njegova edina 
želja, da bi ga sošolci imeli za navadnega. Toda novi 
sošolci ne morejo prezreti njegovega nenavadnega 

Miha Mazzini - IZBRISANA

obraza. 
Poleg Augusta, ki izredno duhovito pripoveduje 
o sebi, svoji družini in svetu, ki ga obdaja, svoja 
razmišljanja o tem nadarjenem fantu razkrijejo 
še njegovi prijatelji in sestra. Vsi njihovi pogledi 
se združujejo v boju za sočutje, empatijo in 
sprejemanje drugačnosti. 

Izbrisana je zgodba o samski mamici Zali, ki v porodnišnici ugotovi, 
da je ni v računalniških sistemih in da niti ona niti njen novorojenček 
uradno ne obstajata. Roman govori o tem, kaj se je dogajalo Slovencem, 
rojenim na napačnem koncu razpadle države, ki so jim v devetdesetih 
letih na upravnih enotah luknjali osebne izkaznice. Kaj se zgodi, če 
izpadeš iz sistema? Lahko te izženejo iz države, morda ti sosedje zasedejo 
stanovanje, ostaneš brez službe, zdravnika in celo otroka. Zalino mrzlično 
iskanje rešitve se prelevi v napet triler, ki spotoma podrobno razišče 
anomalije slovenskega družbenega sistema.

Feri Lainšček - STRAH ZA METULJE V NEVIHTI
Zgodba je postavljena v čas 70. let 20. stoletja. 
Protagonist Marko Hribernik se iz Ljubljane odpravi 
na služenje vojaškega roka na obrobje Beograda. 
Nad vojaškim življenjem ni navdušen, 
prav tako pa nima velike želje spoznavati 
svojih kolegov v vojašnici. Oficirjev 
in ostalih nadrejenih še posebej ne 
mara, zato velikokrat opleta z jezikom 
in je vedno kaznovan, zaradi česar 
postane med njimi že znan. Tako ga 
po srečnem naključju eden izmed njih 
vključi v sodelovanje v vojaškem klubu. 
Delovanje v klubu mu prinese številne 
nove naloge in odgovornosti, med 

zagleda med dekleti, ki so se prijavila za nastop. 
Tudi ona ga takoj prepozna in tako se začne njuna 
ljubezenska zgodba. Delo v klubu Marku omogoča 

občasne izhode iz vojašnice, ki jih 
vedno izkoristi za zmenke z Ljiljano. 
Njuna ljubezen je globoka, zelo močna 
in takšna, kot ji tudi sama pravita, ki 
se zgodi samo enkrat v življenju. Na 
začetku vse teče gladko, nato pa se 
začnejo stvari zapletati. Markovi izhodi 
iz vojašnice postanejo omejeni in mu 
jih celo prepovejo, zaradi obtožb pa ga 
premestijo v vojašnico v Albanijo.
Ljubezen glavnih junakov se že takoj 

njimi tudi organizacijo kulturne prireditve. Marko 
začne iskati dekleta, ki bi bila pripravljena na tem 
dogodku peti in plesati. Tako na bližnji gimnaziji 
spozna Ljiljano in se vanjo zaljubi na prvi pogled, 
zato je še toliko bolj navdušen, ko jo v vojašnici 

po začetku hitro znajde na težki preizkušnji. Poleg 
geografske razdalje jo ovirajo tudi ostale osebe, 
ki so vpletene v njun odnos, in nezaželeni občutki 
nezaupanja. Zgodba se zaključi nekaj let kasneje, 
konec pa je otožen in ne povsem pričakovan.

AFORIZMI
Avtor Edo Erzetič, član DU Škofja Loka

⁕ Z  ozirom na to, da je prej umrl kot bi prišel na operacijo, so mu znižali pogrebne stroške 
         za 20 odstotkov.
⁕ Upokojenci niso živali, ki se prehranjujejo s planktonom, saj vendar uporabljajo proteze!
⁕ Svoboden sem šele takrat, ko upoštevam vse predpise.
⁕ Državna zastava je kot mati. Obe je treba spoštovati. 
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SODELOVANJE Z MOHORJEVO DRUŽBO V CELOVCU
besedilo Marija Draškovič, fotografiji Ela Dolinar

Po posredovanju Gorenjskega glasa nam je 
Mohorjeva družba iz Celovca v sodelovanju s 
veleposlaništvom Republike Avstrije podarila 
knjige. Založba se je odločila različnim ustanovam 
v Sloveniji podariti knjige v vrednosti 50 000 €. Tako 
so poleg nas knjige prejeli še Karitas, Osnovna šola 
Anton Janša iz Radovljice, Slovenska skupnost v 
Čabru na Hrvaškem, Medobčinsko društvo Sožitje 
Mengeš in nekaj drugih ustanov ter društev. Naše 
društvo je prejelo bon za knjige v vrednosti 5 000 
evrov.

še veleposlanica Republike Avstrije mag. Sigrid 
Berka, predsednik Mohorjeve družbe v Celovcu 
dekan Ivan Olip in otroci Osnovne šole Anton 
Janša, ki so pripravili kratek kulturni program. 
Našo knjižnico je zastopalo nekaj naših bralcev 
in prostovoljci, ki delamo v knjižnici, pridružil pa 
se nam je tudi nekdanji župan Škofje Loke Miha 
Ješe, ki je v času svojega županovanja redno 
obiskoval naše prireditve. Na začetku sta nekaj 
besed povedala veleposlanica mag. Sigrid Berka in 
dekan Ivan Olib, ki je poudaril, da akcija poteka že 
15. leto. Po slovesni podelitvi bonov in pogostitvi 
smo se prisotni strinjali, da moramo ohraniti stike s 
slovenskimi organizacijami v tujini. Knjige iz Celovca 
so nam že dostavili in so ob 70. obletnici društva 
razstavljene v galeriji Hodnik.

BRALNA ZNAČKA 2018/2019
Marija Draškovič

Po enoletnem premoru bomo letos pripravili 
že osmo bralno značko Marinkine knjižnice. Vse 
dosedanje bralne značke so naši bralci sprejeli 
z navdušenjem in vedno sem bila vesela, da so 
resnično zavzeto brali knjige s seznama. Zaradi 
bralne značke smo našo knjižnico obogatili z 
romani, povestmi in novelami vodilnih avtorjev, 
od katerih smo nekatere tudi obiskali in se z njimi 
pogovorili o delih, ki so bili bralcem všeč.
Za vodilnega avtorja smo letos izbrali Ivana Tavčarja. 
Brali bomo njegove novele, povesti in romane. Na 
seznamu so se znašle tudi biografiji Slavka Avsenika 
in Lojzeta Slaka, pesniške zbirke Toneta Pavčka, 
Kajetana Koviča in Cirila Zlobca ter nekaj privlačnih 

Podelitev vrednostnega bona je potekala v 
Trubarjevi hiši v Ljubljani. Udeležili smo se je 
predstavniki ustanov in društev, katerim je 
Mohorjeva družba knjige darovala, poleg nas pa 

Na poti v Trubarjevo hišo smo se ustavili pred 
Prešernovim spomenikom.

Dekan Ivan Olip, Marija Draškovič in mag. Sigrid Berka

Knjige, ki jih je podarila Mohorjeva družba.



Mi o sebi - maj 2019 25

romanov tujih avtorjev. Bralci so v roke vzeli vse knjige 
s seznama. Nekatera dela so poznali, vendar jih je veliko 
ugotovilo, da jih sedaj razumejo drugače, kar še posebej 
velja za najbolj znana dela Ivana Tavčarja, torej roman 
Visoška kronika, povest Cvetje v jeseni, zbirko novel in 
črtic Med gorami ter novelo V Zali. Predlagana dela smo 
zapisali na seznam, ki so ga bralci izpolnili, nanj zapisali, 
katera dela so prebrali ter dodali, ali jim je bilo delo všeč. 
Na tekmovanje se je prijavilo 32 bralcev, od katerih so vsi 
prebrali predpisana dela in osvojili priznanje o doseženi 
bralni znački.
Tekmovanje se bo zaključilo 21. maja 2019, ko se bomo 
z rednim avtobusom odpravili na Visoko, kjer si bomo 
ogledali muzej, pripravili kratek program ter podelili 
priznanja. Ogledali si bomo tudi pisateljev spomenik 
in družinsko grobnico. Po podelitvi se bomo sprehodili 
do Poljan in srečanje zaključili v gostilni Na Vidmu. 
Pogovarjali se bomo tudi o deveti bralni znački in o 
predlogu strinjali, da bi zanjo izbrali nekaj leposlovnih 
knjig, ki jih izdaja Mohorjeva družba.

KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI
Marija Draškovič

Organizirati knjižnice pod krošnjami je postalo 
vseslovensko gibanje. Veliko knjižnic in drugih 
ustanov poleti na prosto postavi izbor knjig in tako 
ljudem omogoči, da si izberejo knjigo ali revijo, 
jo preberejo na svežem 
zraku in mogoče z branjem 
nadaljujejo naslednjič. 
Največja enota takšne 
knjižnice deluje v Ljubljani 
v parku Tivoli ob ribniku, 
ki jo bralci lahko obiščejo 
tudi v slabem vremenu. 
Poleg Ljubljane knjižnice 
pod krošnjami delujejo 
tudi v drugih slovenskih 
mestih, kot so Nova Gorica, 
Bled, Kostanjevica na Krki, 
Vrhnika in Otočec. Obstaja 
tudi Ameriška knjižnica pod 
krošnjami v Parku Zvezda v 
Ljubljani, ki ponuja knjige 
v angleškem in slovenskem 
jeziku.
V naši knjižnici smo že 
pripravili knjižnico pod 
krošnjami in med nas 
povabili nekatere zanimive 
goste, otroke iz vrtcev ter 

šolarje, ki se poleti družijo v Društvu prijateljev 
mladine Škofja Loka. Tudi letos nameravamo 
knjižnico pod krošnjami organizirati tako, da bomo 
julija in avgusta vsak petek bralce sprejemali na 

prostoru pred zgradbo 
društva upokojencev, kje 
bodo bralci imeli na voljo 
tudi del gradiva, ki ga 
izposojamo. Otroke iz šol 
in vrtcev želimo povabiti, 
da se nam pridružijo in da 
skupaj poslušamo pravljico, 
zapojemo in nekaj lepega 
napišemo. V tem času 
bi lahko tudi predstavili 
dejavnosti našega društva. 
Tako bi lahko na primer 
nastopili pevska skupina 
Mavrica in Loške orglice, 
predstavili bi lahko katerega 
od trenutno aktualnih 
naslovov, igrali šah z našimi 
šahisti in križemkražem z 
našimi navdušenimi člani 
ter predstavili kako športno 
igro.

V predprostoru stabe DU, desno od 
vhoda, se nahaja oglasna deska 

Marinkine knjižnice.

Otroci poslušajo pravljico v naši knjižnici 
pod krošnjami.
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GLASBA

MePZ VRELEC
ŠE ZADNJIČ Z ZBOROVODKINJO NADO KRAJNČAN
Besedilo in fotografiji Martin Bizjak

Po dobrodelnem koncertu 
Z roko v roki 30. novembra 
lani je MePZ Vrelec zadnjič 
nastopil pod taktirko 
zborovodkinje Nade 
Krajnčan, nato pa smo se 
ob izteku leta  zbrali na 
vaji, kjer smo se pripravili 
za nastope v prihajajočem 
letu. Dodelali smo nekaj že 
osvojenih božičnih pesmi za 
nastop na svečnico v cerkvi 
Sv. Ane in pripravili repertoar 
za nastop ob kulturnem 
prazniku v Kranju. Ta vaja 
je bila tudi zadnja pod 
vodstvom naše dolgoletne 
zborovodkinje. Kljub njeni 
neizmerni delovni vnemi je 

Škofja Loka na pevskih revijah in na gostovanjih pri 
drugih zborih, tudi v hramu slovenske umetnosti, 
Cankarjevem domu v Ljubljani. Vrelcu je zob časa 
odtegnil precej predanih pevk in pevcev, vendar 
so njihova mesta zapolnjevali novi člani, med njimi 
tudi takšni, ki so si precejšnjo pevsko kilometrino 
nabrali že v drugih pevskih sestavih ter v sozvočju 
Vrelca zadostili svoji pevski težnji in osebni 
izpolnitvi. Nada Kranjčan je MePZ Vrelec upravičeno 
štela za dragoceno stvaritev svojih rok in ga skrbno 
izročila v roke nasledniku, ki bo po njeni presoji 
zmogel nadaljevati in nadgraditi njeno izročilo.
Zadnja vaja našega zbora v učilnici za glasbo OŠ 
Mesto je potekala enako kot ostale redne pevske 
vaje, vendar je bilo v Nadinem pogledu mogoče 
čutiti prikrito sled otožnosti bližajočega se slovesa, 
pevcem pa nam je grlo stiskala neka trpkost. Toda 
slovo pevcev in pevk Vrelca od naše zborovodkinje 
je bilo vendarle takšno, kot pritiče dolgoletnim 
starim prijateljem, v prijetnem vzdušju gostilne 
Inglič, ob obloženi mizi in z žlahtno kapljico na njej. 
Naša nekdanja pevca Janez Bogataj s harmoniko 
in Andrej Derlink na ribežnu sta poskrbela za 
sproščeno glasbeno ozadje, Nadi pa smo slovesno 
izročili darila, ki jo bodo še dolgo spominjala na 
delo v Vrelcu in druženje z nami.

čas načel njeno silno energijo in breme intenzivnih 
vaj  ter nastopov s kar dvema zboroma, zaradi česar 
je vodenje MePZ Vrelec in MePZ Peter Lipar iz Kranja 
postalo pretežko. Težko se je odločila nadaljevati 
delo le z MePZ Peter Lipar, ki ga je vodila že pred 
letom 2005, ko jo je naš že preminuli pevec Andrej 
Krajnik prosil, da je prevzela še vodenje našega 
zbora. Od tedaj je z vztrajnim strokovnim pristopom 
pevski sestav Vrelca izklesala v mešani pevski 
zbor z visoko umetniško ravnjo interpretacije tako 
ljudskih kakor tudi umetnih pesmi, ki je zastopal DU 

Utrinek s poslovilnega srečanje v 
gostili Inglič

Z zborovodkinjo Nado Krajnčan na zadnji vaji MePZ Vrelec
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PEVSKA SKUPINA MAVRICA
Marija Strah

Zadnji mesec leta 2018 smo člani Mavrice v Centru 
slepih, slabovidnih in starejših v Stari Loki pripravili 
nastop za oskrbovance centra, ki so tudi člani ZB.
Ob iztekajočem se letu in v pričakovanju novega, 

ko drug drugemu zaželimo vse lepo in dobro, 
smo člani skupine na letnem zboru 20. decembra 
2018 pregledali naše delo v letu 2018. Predsednik 
Mavrice Rudi Zadnik nam je predstavil tudi program 

NAŠ NOVI ZBOROVODJA PROF. DEJAN HERAKOVIĆ
Besedilo Martin Bizjak, fotografija Urška Bizjak

Takoj po novoletnih praznikih smo se zbrali na 
prvi vaji z novim zborovodjem prof. Dejanom 
Herakovićem, ki nam je najprej na kratko 
predstavil svojo življenjsko pot in delo, nato 
pa se nemudoma lotil dela z zborom. Začeli 
smo s pevsko abecedo, torej ogrevalnimi 
telovadnimi vajami, vajami za sprostitev 
grla in ustne votline in vajami interpretacije 
besedila, nato pa zavihali rokave in začeli z 
obdelavo pesmi. Podrobno smo dodelovali 
skladbe za vsak glas posebej, pri čemer smo 
zahtevnejšim delom posvetili večjo pozornost. 
Za običajne kratke klepete med vajo ni 

Kot solist je pel glavne vloge v znanih operah 
Mozarta, Wagnerja, Puccinija, Verdija in Bizeta v 
opernih hišah doma in po svetu. Za podroben popis 
njegovega pevskega angažiranja bi potrebovali več 
prostora. Kot profesor petja je deloval v glasbenih 
šolah v Novem Sadu, Banjaluki, Novem Mestu in 
Krškem, v Ribnici in Kočevju pa je tudi zaposlen. 
Poleg našega zbora vodi še pevske zbore v Kranju 
in Kočevju.
Pevke in pevci Vrelca želimo, da bi se prof. 
Heraković med nami dobro počutil in zbor vodil 
uspešno. Tudi člani zbora si bomo prizadevali, da 
skupaj dosežemo zastavljene cilje.

bilo časa, saj smo imeli na voljo le nekaj vaj do 
prvih nastopov na svečnico v cerkvi Sv. Ane in na 
Prešernovem semnju v Kranju na dan slovenskega 
kulturnega praznika, zaradi česar je bilo treba začeti 
s polno paro. Pod novo taktirko je v zbor pričela 
dotekati sveža energija prof. Herakovića, ki nam 
je dala novega poleta, pevke pa je pritegnil tudi 
njegov šarm.
Prof. Dejan Heraković je po opravljenem šolanju na 
Glasbeni akademiji v Novem Sadu pri primadoni 
Biserki Cvejić svojo glasbeno kariero nadaljeval 
na Akademiji za glasbo v Parizu pri pevskih 
pedagogih iz Francije, Italije in ZDA. Na domačih 
in tujih pevskih tekmovanjih je dobil več nagrad. 

MePZ Vrelec z novim zborovodjo prof. Dejanom 
Herakovićem

dela in finančni plan za naslednje 
leto, katera smo soglasno potrdili. 
Imenovali smo še novo tajnico 
Magdo Ziherl ter za kronistko določili 
Marjeto Štrekelj, za arhivarja pa 
Avgusta Hartmana. Za gospodarja 
smo imenovali Lojzeta Čadeža, za 
njegovo pomočnico pa Janjo Eržen.
Uradnemu delu zbora je sledil 
zahvalni nagovor našega pevovodje 
prof. Viktorja Zadnika nato pa 
sprejem novih članov Magde Ziherl 
in Marijana Gortnarja. Pod budnim 
očesom in izostrenim ušesom stroge 
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Nastop v Centru slepih, slabovidnih in starejših občanov
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LOŠKE ORGLICE
Besedilo Ivanka Prezelj, fotografija Zlata Ramovš

Glasbena skupina Loške orglice je bila ustanovljena 
3. februarja 2016.
Za nami so tri plodna leta, saj smo poleg rednih 
vaj, ki jih imamo vsako sredo v Marinkini knjižnici, 
opravili kar 64 nastopov v Škofji Loki in različnih 
krajih v Sloveniji, dva pa tudi v Makedoniji.
Na orglice radi igramo, saj se tako družimo in skupaj 
ustvarjamo. Vadimo brez strokovnega vodstva. Naš 
repertoar obsega znane ljudske in narodnozabavne 
skladbe v enostavnih in težjih priredbah, ki jih sami 
ustvarimo.

žirije sta morala dokazati veselje do posluha s 
prepevanjem zelo zahtevnih pesmi. Obema se je 
uspelo uvrstiti v finale in tako je skupina glasnejša 
in krepkejša za dva pevca. Na veselje vseh smo 
nazdravili trem rojstnodnevnim slavljencem in 
zapeli tako, kot znamo le člani Mavrice. Omeniti 
moram tudi članice, ki so pripravile dobrote za lačne 
želodce, Janja Eržen pa nas je tudi letos presenetila 
z ročno izdelanimi spominki.

gostišča.
Gostoljubna Jožica nas je lepo sprejela in samo za 
nas postavila jaslice. Za slastno malico je poskrbel 
naš predsednik Rudi, ki se pohoda zaradi bolezni ni 
udeležil, s kuhanim vinom pa nas je ogrel tenorist 
Lojze. Ob jaslicah smo seveda zapeli, tako kot 
znamo le pevci Mavrice.
Malo pred poldnevom smo nabrusili podplate 
in nadaljevali pot čez hrib, nato pa v dolino do 

Nadaljevanje s prejšnje strani

Kajbeta. Ob dobri 
jedači in pijači lepa 
pesem kar sama 
privre na dan. 
Nekateri smo se 
na pot proti domu 
ponovno odpravili čez 
Krancelj, druge pa je 
v Loko varno pripeljal 
avtobus.
Bilo je doživetje, ki si 
ga velja zapomniti. 
Spomini na takšne 
dni nas bodo greli, ko 
ne bomo več aktivni 
romarji.
Februarja smo 
začeli z rednimi 
pevskimi vajami in 

Za novo leto se želje 
po sreči in zdravju 
selijo iz srca v srce. Naj 
se uresničijo vsem, 
ki radi poslušajo in 
prepevajo domače 
slovenske pesmi. 
Eden izmed njih 
je tudi predsednik 
našega društva Miro 
Duič, ki se nam je 
pridružil in nam voščil 
vesele praznike.
Na zadnji letošnji 
januarski dan smo 
se odpravili na obisk 
k naši podporni 
članici Jožici Kovič na 
Krancelj.
»Vesela sem, da bodo letos jaslice v Jožičinem 
hlevčku, potem pa bomo romali čez hrib kot sveti 
trije kralji,« sem dejala, ko sem slišala, kam se bomo 
člani skupine odpravili na zimski pohod.
Tako se nas je 12 članov našega zborčka podalo 
na pot in romalo čez hrib najprej do Jožičinega 
hlevčka, nato pa še v dolino do Kajbetovega 

pripravljanjem novega programa ter s pripravami na 
proslavo 70. obletnice našega društva upokojencev.
Na začetku aprila smo se ob Dnevu brigadirjev 
zbrali v Domu Združenja borcev Škofja Loka in 
sodelovali pri odkritju spominske plošče v zahvalo 
in spomin vsem brigadirjem na Škofjeloškem, ki so s 
prostovoljnim delom gradili našo domovino.

Note še niso glasba, ampak jih v glasbo spremenijo 
odnosi v skupini. Dobra glasba je preplet energije, 
čarovnija, zaradi katere niso odigrane samo note, 
ampak zaigra tudi energija, ki jo glasbeniki oddajajo 
ob muziciranju. Vsako besedilo pesmi je treba 
doživeti v sebi, saj ga le tako glasbenik lahko izrazi v 
glasbi. Šele ko so pesmi uležane, jih lahko zaigramo 
z dušo in telesom.
Največkrat smo v zadnjem letu nastopili na 
prireditvah, kjer smo odigrali nekaj skladb. Šestkrat 
smo igrali na festivalih doma in v tujini ter tolikokrat 

Mavrica pri odkritju spominske plošče na Domu ZB
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VOŠČILA

POPRAVEK - GLAS LOŠKIH ORGLIC

V 42. številki glasila Mi o sebiI smo navedli podatek, 
da so člani skupine v svoj glasbeni program dodali 
recitacije, skeče, pesmi in anekdote ter pripravili 
približno 5 minut programa. Pravilno je 45 minut 
programa.

Popravek podnapisa pod fotografijo. Pravilen 
podnapis je: Minka Likar, Nataša Zadnik, Marija Omejc, 
Bogdan Snoj, Alenka Snoj Šuštaršič, Marija Zadnik, 
Ivanka Prezelj in Milka Šmuc.

VOŠČILO

4. januarja 2019 je 100. rojstni dan praznovala naša članica 
Doroteja Vidmar.
Ob tej častitljivi obletnici se številnim voščilom sorodnikov, 
prijateljev, sosedov in loškega župana Tineta Radinje 
pridružujemo tudi člani DU Škofja Loka in Doroteji želimo, da 
ostane zdrava, vedra in optimistična še naprej.
Slovesno bo tudi leta 2020, ko bodo 100 let praznovali tudi 
Albina Grundner z Mestnega trga, Sonja Rojic iz Centra slepih, 
slabovidnih in starejših in Franja Teržan s Partizanske ceste.

Loške orglice na odprtju razstave slik Danice Madjar in 
delavnice izdelave adventnih venčkov

nastopili tudi na prireditvah v organizaciji društva 
upokojencev in U3 Škofja Loka. Petkrat smo nastopili 
z drugimi škofjeloškimi ustanovami. Imeli smo štiri 
samostojne nastope za krajevne organizacije Rdečega 

povezovalko programa, na koncu pa so nas 
organizatorji še obdarili in pogostili z obilno 
večerjo, kjer so prepevale njihove vokalne 
skupine, ki smo se jim pridružili še vsi prisotni.
Najbolj prisrčen je vedno skupni zven orglic in 
obiskovalcev na poletnem športnem pikniku 
DU Škofja Loka, ki se vedno sliši kot nastop 
velikega mešanega pevskega zbora z Loškimi 
orglicami. Vsako leto se piknika udeleži več 
ljudi, zaradi česar je vedno bolj veselo.
Veseli smo bili tudi vabila pevskega 
zbora Vrelec, s katerim smo poleti skupaj 
razveseljevali obiskovalce hotela Delfin v Izoli, 
pred večernim nastopom pa še zaplavali v 
morju.
Veliko lepih stvari smo že doživeli in želim si, da 
bi v takem sestavu še dolgo nadaljevali. 
Za lepe trenutke se zahvaljujem kitaristu 
Bogdanu Snoju in orgličarkam Milki Šmuc, 
Minki Likar, Mariji Omejc, Alenki Snoj ter Mariji 
in Nataši Zadnik.

križa, kjer smo igranju na ustne harmonike 
dodali še recitale, skeče, šale, solo skladbe 
na orglicah in kitari, na koncu pa skupaj s 
poslušalci peli narodne pesmi. Poleg teh smo 
pripravili še tri krajše programe za druženje 
starejših krajanov.
Nepozaben je bil nastop na dobrodelnem 
koncertu v Cirkulanah za pomoč glasbenim 
talentom iz Haloz. Najprej smo bili prijetno 
presenečeni nad povabilom, nato pa doživeli 
izredno topel sprejem pred nastopom, 
poslušali kvaliteten koncert s številnimi 
skupinami pevcev in glasbenikov ter duhovito 
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SPREHOD PO NAŠIH RAZSTAVAH

NAŠE RAZSTAVE
Nevenka Mandić Orehek

Kot smo napovedali v prejšnji številki tega glasila, 
smo sredi decembra 2018 odprli slikarsko razstavo 
naše članice Danice Madjar. Danica je Dolenjka in 
že 35 let tudi Ločanka. Dobro je risala že kot deklica, 
vendar se je šele 12 let po upokojitvi opogumila in v 
roke znova vzela svinčnik in čopiče. Slikanje je njen 
konjiček, ki ji je v veselje ter ob katerem se sprošča 
in si krajša čas. Njene slike so krasile stene galerije 
Hodnik cel januar. Ob odprtju razstave smo na mizah 
lahko občudovali adventne venčke in smrekice, ki 
so jih izdelale udeleženke delavnice pod vodstvom 
Sonje Dolinar. Svoj prostor so našle tudi hišice iz gline 
naših lončark. Skupina Loške orglice je poskrbela, da 
je bilo odprtje razstave še bolj slavnostno.
Konec januarja 2019 so se v naši galeriji predstavili 
člani Slikarskega kluba Škofja Loka, ki pod vodstvom 
akademske slikarke Agate Pavlovec deluje že 10 
let. Vedno slikajo na določeno temo, vendar se 
končni izdelki kljub temu razlikujejo. Predstavili so 
se s slikami na različne teme in v različnih tehnikah. 
Nekaj besed sta nam namenili Agata Pavlovec in 
Mira Kofler, Miro Duić pa je pozdravil razstavljavce in 
udeležence. Otvoritev je pospremila glasba Loških 
orglic. Sočasno je v športnem kotičku galerije Hodnik 
bila postavljena razstava kegljanja s kroglo na vrvici 
(rusko kegljanje).
Aprila smo se člani društva zbrali na letnem zboru 
v OŠ Škofja Loka-Mesto. Ob tej priložnosti so svoje 
izdelke razstavljale udeleženke krožkov oblikovanja 
gline in kvačkanja pri Društvu U3. Naše ustvarjalke so 
zelo delavne, zato so se mize kar šibile pod množico 
lončenih in kvačkanih izdelkov.
Na začetku aprila smo se ponovno srečali v 
galeriji Hodnik na odprtju razstave članic Kulturno 
umetniškega društva Bitnje. Razstavili smo kvačkane 
ali vozlane mandale oziroma lovilce sanj, ki so jih 
članice izdelale pri ustvarjalnem krožku. Skupino vodi 
Mateja Arhar, ki nam je delo krožka tudi predstavila. 
Prijetno druženje se je nadaljevalo v Marinkini 
knjižnici ob pogovoru in dobrotah, ki so jih pripravile 
razstavljavke. Lovilci sanj so na ogled do sredine 
maja.
Za proslavo 70-letnice našega društva upokojencev 
smo pripravili dve razstavi. Naša članica Ela Dolinar 
v Mali galeriji Žigonove hiš razstavlja fotografije na 
temo Namibija. V avli Sokolskega doma so na devetih 
panojih predstavljene zgodovina in dejavnosti DU. 
Razstavljeni panoji so naša 150. razstava od marca 
leta 2010, ko je bil ustanovljen odbor za razstave. 
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Slike Danice Madjar ter venčki in smrečice na mizah

Člani slikarskega kluba Škofja Loka z mentorico

Razstava ročnih del ob letnem zboru DU

Odprtje razstave KUD Bitnje. 
Mateja Arhar je druga z desne.
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ZANIMIVE OSEBNOSTI

URŠKA BIZJAK – SANJSKI DOŽIVLJAJI PO TEKMOVALNI KARIERI
Besedilo Jelka Mlakar, fotografije iz arhiva Urške Bizjak

O Urški in njenih športnih uspehih smo v našem glasilu pisali že večkrat. Ko se je leta 2006 upokojila in 
včlanila v naše društvo, se je priključila sekcijam za kolesarstvo, gorski in nižinski tek, maraton, tek na 
smučeh, namizni tenis in plavanje, kot rekreativka pa je rada hodila na izlete. Njena velika ljubezen je 
kolesarjenje, kjer je na zahtevnih turah tekmovala sama s seboj. Vedno je cenila le dosežke, v katere je 
vložila veliko truda.
Po upokojitvi je začela pisati dnevnik, ki se bere kot zanimiv roman. Med drugim je opisala tudi kolesarjenje 
čez gorske prelaze po poteh legend italijanskega Gira in francoskega Toura. V letih od 2014 do 2018 so 
počitnice z družino, torej soprogom Martinom, sinom Boštjanom in Karmen, preživeli na enotedenskih 
izletih v italijanskih Dolomitih, Alpah in Pirenejih ter francoskih Alpah.
Načrt so pripravili že pozimi, kondicijo pa nabirali na pohodih in kolesarskih turah v bližini doma. Za 
preizkus so se vzpeli na Krvavec, Urška in Martin pa vsako leto opravita tudi Gorenjevaški kolesarski krog.

Le še dva okljuka ceste do vrha Passo Sella (2240 m) s 
panoramo masiva Sella in Marmolade

Na legendarni etapi Tour de France proti cilju 
na Alpe d’Huez (1860 m)

KOLESARSKE POČITNICE V FRANCIJI
Na aktivne počitnice v Francijo, kjer so osvojili 6 
gorskih prelazov, med njimi tudi nekatere visoke 
nad 2000 m, so se podali junija 2015. Zaradi Toura 
je znan prelaz Col de la Croix De Fer. Po cestah je 
bilo veliko rekreativnih kolesarjev, ki jih morajo 
vozniki obvoziti na razdalji 1,5 m. Celo najbolj 
prometne ceste imajo pas za kolesarje. »Poti po 
cestah francoskih Alp so kolesarjenje za dušo in ne 
za tekmovanje,« je čustveno dodala Urška. Bourg 
d’Oisans je manjše turistično mestece in izhodišče 
znanih kolesarskih etap, kot je Alpe d’Huez. 
Oblečeni v dres Slovenije so premagali več kot 800 
m višinske razlike na etapo z naklonom klanca več 
kot 10 %, kar ni mačji kašelj.

KOLESARJENJE V ITALIJANSKIH DOLOMITIH 

Julija 2014 so kolesarili po trasah etap 
italijanskega Gira, pri čemer so se 
spominjali tudi smučarski počitnic, ki so 
jih tam preživljali v preteklosti. V enem 
tednu so osvojili 12 gorskih prelazov, med 
katerimi je bil najvišji 2240 m visoki Passo 
Sella. Prvi dan sta jih pozdravila dež in 
megla, potem pa so uživali ob pogledu na 
čudovite skalne sklade Dolomitov, ki jih 
oko fotografa ne more prezreti. Prelazi, kot 
so Giau in Falzarego ter tisti okrog masiva 
Sella, so ljubiteljem kolesarstva dobro 
znani. Vozniki so bili zelo uvidevni do 
kolesarjev, kar jih je prijetno presenetilo, in 
na celotni poti so ugotavljali, da je v tistih 
krajih kolesar kralj.
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Nadaljevanje s prejšnje strani

Na polovici vzpona iz Bormia na znameniti 
Passo dello Stelvio (2758 m)

Na vrhu prelaza Tourmalet (2115 m) je spomenik Velikan 
Tourmaleta prvemu zmagovalcu dirke leta 1910 in vsem, ki so mu 

sledili.

KOLESARJENJE V ITALIJANSKIH ALPAH

DRUŽINSKO KOLESARJENJE V PIRENEJIH 
Cestni prelazi v Pirenejih prečkajo večinoma smučišča in pašnike, zaradi  katerih se zdijo kolesarske etape 
neskončno dolge, vrhovi Pirenejev pa so, tako kot v Alpah, primerni za alpinizem. Avgusta 2017 je Urška z 
družino prekolesarila prelaza Tourmalet in Peyressourde, ki sta znana z dirk Tour de France, ter še dva manj 

Junija 2016 so se s kolesi vozili po delih 
najtežjih etap sedanjih in nekdanjih 
kolesarskih legend Gira d’Italija. Ovinki 
cest na italijanske prelaze so pogosto 
oštevilčeni po vrsti, kar so Italijani 
povzeli po našem Vršiču. Na vzponu na 
prelaz Bernina so srečali tudi turistični 
vlak Bernina Express, ki je vpisan v 
Unescov seznam in povezuje mesta 
Tirano, St Moritz in Davos. Prevozili so 
7 prelazov, najbolj zaželen cilj pa je 
bil Passo Stelvio, drugi najvišji prelaz 
v Evropi (2758 m). Ledenik Stelvio je 
tudi največje visokogorsko smučarsko 
središče v Alpah, ki alpskim smučarjem 
omogoča treninge tudi poleti. Prelaz 
Stelvio je priljubljen cilj za kolesarje, 
motoriste, planince in obiskovalce, ki 
želijo spoznati dogajanje v prvi svetovni 
vojni. Za Urško je bila osvojitev prelaza 
posebna zmaga, saj je tako s kolesom 
dosegla skoraj višino Triglava.

znana prelaza. Za izhodišče etap so si 
izbrali mestece Bagneres de Bigore, 
nedaleč od romarskega središča Lurd, 
kjer so obiskali  eno najbolj znanih 
božjih poti s studencem, ki mu mnogi 
pripisujejo čudodelno moč. Vhod v 
kompleks svetišča je bil zavarovan z 
velikimi betonskimi bloki, saj bi središče 
lahko bilo cilj terorističnih napadov. Pot 
vodi do velikanske cerkve s polkrožnimi 
stopnišči v obliki mostov ter se nadaljuje 
proti votlini prikazovanja, pred katero je 
vedno dolga vrsta romarjev.

KOLESARJENJE PO FRANCOSKIH 
ALPAH 
Avgusta 2018 so prevozili 6 gorskih 
prelazov, med katerimi je bil najvišji cilj 
njihove prve kolesarske etape Col du 
Galibier (2642 m). Tam je naš kolesarski 
šampion Primož Roglič dosegel prvo 
etapno zmago na Tour de France in 
na cestnem tlaku so še vedno videli 
navijaške napise in grafite z njegovim 
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Na Col du Galibier (2642 m) se odpre sanjski razgled na niz ledenih 
tritisočakov francoskih Alp.

imenom. Z ledenikov se po 
pobočjih zlivajo številni slapovi in 
hudourniki. Po strmih pobočjih se 
visoko v gore razprostirajo pašniki, 
na katerih je mogoče slišati žvižge 
svizcev. Med pašniki čepijo prijazne 
gorske vasice, ki jih povezujejo 
drzno speljane ozke asfaltirane 
ceste, na katerih so vozniki vedno 
izredno obzirni do kolesarjev. Tudi 
po bolj odmaknjenih naseljih je 
veliko turistov. Najlepša je bila 
etapa po gosto navitih okljukih na 
1566 m visoki Montvernier.
Na vprašanje, katera je bila njena 
najljubša kolesarska etapa, je 
Urška odgovorila: »Na vsako 
imam lepe spomine.. Spominjam se 
lepih razgledov na snežene vrhove 
in ledenike, bistre reke in slapove, 
studenčke in planjave rož ter majhne urejene vasice na strmih pobočjih kot orlova gnezda. Osupla sem bila nad 
drzno speljanimi cestami, vsekanimi v skale.«
Tekmovalno kariero je Urška zaključila leta 2014, saj si je  zaželela zaživeti brez pritiska minut in sekund 
ter preprosto uživati v vsem, kar jo veseli. To je zagotovo prav kolesarjenje.

VABIMO VAS NA 28. LETNO SREČANJE  UPOKOJENCEV  GORENJSKE, 
ki bo v četrtek, 6. junija 2019 

na prostoru (pod velikim šotorom) pri Termah SNOVIK v Snoviku 7, Laze v Tuhinju.

Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske v sodelovanju z DU Kamnik organizira letno srečanje 
upokojencev, ki bo v četrtek, 6. junija 2019, s pričetkom ob 10. uri.
Obvezna kotizacija znaša 8 € na osebo (bon za hrano). V tem znesku je zagotovljena prehrana (BON ZA 
HRANO), z možnostjo izbire med meniji – meni izberete ob prijavi: 
- cela kranjska klobasa s prilogo in kruhom,
- golaž s kruhom, 
- mešano meso na žaru s prilogo in kruhom,
- vegetarijanski meni.

V znesku 8 € so zajeti tudi stroški zavarovanja udeležencev, ekipa prve pomoči, gasilska služba, 
redarstvo s parkiranjem, mize in klopi, najem velikega šotora ter bogat kulturno-zabavni program z živo 
glasbo.
Vstop na prireditveni prostor bo mogoč samo z bonom. Hrano bo mogoče dobiti le za bon. Pijača bo v 
prosti prodaji. Za udeležence bo organiziran avtobusni prevoz, za tiste ki se bodo pripeljali z osebnimi 
avtomobili ali kombiji, bo parkiranje omogočeno ob prireditvenem prostoru.
Odhod avtobusa: ob 8.30 uri z avtobusne postaje v Šk. Loki.
Doplačilo za prevoz: 7,5 € 
Povratek ob 15.00 uri. 
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V SPOMIN

ANGELCA GROŠELJ 1939-2019
Od leta 2011 je bila članica Marinkine knjižnice. V 
zborniku, ki smo ga izdali ob 70. obletnici našega 
društva je podrobno opisana njena življenjska 
pot. Na srečanju planincev DU januarja 2019 ob 
predstavitvi programa pohodov za to leto,  nam je 
Dragica prenesla njeno zadnje sporočilo, ki se je 
glasilo: »Pozdravi vse in reči jim, naj hodijo, dokler le 
zmorejo.«
Rada je hodila s planinci in imela še veliko želja, a 
žal jo je zahrbtna bolezen premagala.
Na skali pod Špičkom pod Jalovcem piše:
»Hodi v planine, dokler je čas.
Prišel bo čas, ko ne bo več čas.
In kmalu bo ta čas!«
Angelca, spomini nate nas bodo spremljali na 
vsakem pohodu.

Julija Jenko

SREČKO TUŠAR 1925-2019

Polkovnik Srečko Tušar se 
je rodil 18. maja 1925 v 
Idriji v rudarski družini. 
Kot sin narodno zavedne 
družine je že leta 1942 
postal mladinski aktivist 
OF in se leto kasneje 
vključil v NOV. Med boji 
na Goriški fronti jeseni 
1943 je z le 18 leti postal 
komandir enote.
Leta 1945 se je včlanil v PD 

Mojstrana in postal aktiven alpinist, kasneje pa tudi 
član Gorske reševalne službe in učitelj smučanja. Ob 
ustanovitvi postaje GRS v Škofji Loki se je aktivno 
vključil v njeno delovanje in s svojimi izkušnjami 
pomagal premagati marsikatero težavo.
Srečko je svojo ljubezen do gora prenesel tudi 
na družinske člane, katere je ob vsaki priložnosti 
vodil na vrhove v svoj priljubljeni gorski svet, med 
katerimi ni izpustil očaka Triglava. Pobuda in zgled 
sta rodila dobre sadove, saj je njegova vnukinja Eva 
uspešna športna plezalka z vrsto odličnih uvrstitev, 
med drugim tudi 2. mestom s svetovnega prvenstva 
v Rusiji.
Srečka Tušarja smo v Škofji Loki poznali predvsem 
kot partizana, oficirja, ki se je s svojim pogumom 

Angelca Grošelj, upokojena 
učiteljica, se je v naše 
društvo včlanila leta 1998. 
Leta 2002 se je najprej 
pridružila pohodnikom, ki 
jih je takrat vodil Matevž 
Trilar, kasneje je hodila z 
Nežkino skupino, zadnja 
leta pa se je ponovno 
udeleževala izletov lažje 
pohodne skupine, ki jo vodi 
Dragica.

Angelca je tekmovala za naše društvo v plavanju. 
Na prvenstvu DU Gorenjske je leta 2005 v svoji 
starostni kategoriji osvojila zlato medaljo, kasneje 
pa še nekajkrat tekmovala in zasedala vidna mesta. 
Z možem Matjažem sta se nam večkrat pridružila na 
letovanju.

in vztrajnostjo zapisal v slovensko in tudi svetovno 
zgodovino. Njega in njegovo delo so počastile tudi 
mnoge tuje delegacije z vsega sveta.
Aktivno je sodeloval v mnogih različnih 
organizacijah in za svoj prispevek prejel številna 
priznanja in pohvale. Nenazadnje je bil dolgoletni 
član ZZB NOB Stara Loka-Podlubnik.
Takoj po priselitvi v Škofjo Loko se je vključil tudi v 
Avto-moto društvo in pomagal pri organizaciji dirk 
za nagrado Loke. Sodeloval je tudi pri  organizaciji 
vseh drugih prireditev, tudi mednarodnih 
tekmovanj, med drugim tudi skupaj s pripadniki 
Slovenske vojske. Kot član Smučarskega kluba 
Alpetour je sodeloval pri organizaciji Pokala Loka in 
med drugim reševal težave s snežnimi razmerami 
na olimpijskih igrah v Sarajevu. Za svoj prispevek k 
razvoju športa na Loškem je prejel zlato plaketo za 
športne dosežke.
Srečko Tušar je nedvomno živel polno življenje. 
Izgubili smo velikega učitelja, ki nam je skozi 
desetletja sodelovanja nudil varno zavetje in nam 
kazal, kako biti človek z veliko začetnico, kako delati 
dobro in kako prisluhniti drug drugemu v veselju in 
žalosti.
Srečko, hvala ti za vse, vedno se te bomo spominjali.

Vesna Harej
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ŠPORT

NAŠI ŠPORTNIKI ZMAGOVALCI 38. ŠRI
Besedilo Ivan Hafner, fotografije Domen Kosmač

Zadnje tekme v tej sezoni Športno rekreativnih iger 
so bile konec novembra 2018, slovesni zaključek, 
razglasitev rezultatov in podelitev odličij najboljšim 
pa je bila v mali telovadnici Športne dvorane Trata.
Poleg vodilnih v športu v Škofji Loki, torej članov 
Športne zveze kot organizatorja iger, članov Zavoda 
za šport in seveda članov organizacijskega odbora 
za ŠRI, so se slavja udeležili predstavniki dobitnikov 
odličij in najboljši športniki posamezniki. Naše 
društvo je zastopal predsednik Miro Duić, spremljali 
pa so ga nekateri vodje sekcij.
V tej sezoni so organizatorji igre popestrili z 
nekaterimi novimi panogami in pristopi, tako da je 
v 18 panogah nastopilo kar 288 ekip in blizu 800 
tekmovalcev.
V moški konkurenci je nastopilo 82 ekip, poleg 
tega pa še 18 izven UE Škofja Loka, torej izven 
točkovanja.
Naše ekipe so nastopile kar v 12 panogah in  
zbrale 627 točk, s čimer so bile drugim ekipam 
nedosegljive in zato premočno zmagale. Ekipa 
Poclain Hydraulics iz Žirov na drugem mestu je 
zbrala 410 točk, ekipa Domela iz Železnikov na 
tretjem pa 401 točko.
V ženski konkurenci je nastopilo 17 ekip. Naše 
članice so nastopile v 6 panogah in zmagale še bolj 
prepričljivo, saj so zbrale 288 točk. Drugo uvrščena 
ekipa Domela je zbrala 148 točk, tretje mesto pa so 
zasedle ekipe Zavod Šole s 94 točkami.
V skupni konkurenci 109 ekip, od katerih jih je bilo 
19 izven UE Škofja Loka, so tako ponovno zmagale 
ekipe DU Škofja Loka s kar 915 točkami. Ekipe 
Domela so zasedle drugo mesto s 549 zbranimi 
točkami, ekipe Poclain Hydraulics pa so bile tretje 

Predsednik ŠZ Škofja Loka Blaž Pipp predaja pokal 
predstavniku zmagovalne ekipe Miru Duiću.

117 posameznikov, med njimi kar 27 naših 
športnikov. Pri tem tekmovanju se točkuje le 
absolutna konkurenca brez starostnih kategorij, 
zato naši tekmovalci ne morejo konkurirati mladim 
nabrušenim športnikom. Naslov je tako osvojil Anže 
Žakelj pred Rokom Primožičem, oba iz ekipe Poclain 
Hydraulics. Naš najboljši tekmovalec je bil Franc 
Rupar na 10. mestu.. V dvajseterico sta se uvrstila še 
Brane Korenčič na 16. mestu in Srečo Pirman na 17. 
mestu.
V ženski konkurenci je sijajen uspeh dosegla Jožica 
Anžel, saj je osvojila naslov Naj rekreativke 38. ŠRI, 
za kar ji iskreno čestitamo. V prvo deseterico so se 
uvrstile še Francka Demšar na petem, Tina Ušeničnik 
na devetem in Vojka Mihelič na desetem mestu. 
Točke je osvojilo 48 športnic, med njimi 12 naših 
članic.
Takšen je bil odličen uvod naših športnic in 
športnikov v proslavljanje 70. obletnice našega 
društva.

s 410 točkami, ki 
so jih zbrale brez 
nastopov ženskih 
ekip.
Šest panog, kjer 
se tekmuje tudi 
posamično za 
medobčinske 
naslove, se je 
točkovalo tudi 
za naslov Naj 
rekreativca 38. ŠRI.
V tej konkurenci 
je pri moških 
točke osvojilo 

V moški konkurenci za Naj športnika 38. ŠRI 
so bili v ospredju naši člani Franc Rupar, Mirko 

Pintar in Srečo Pirman.

V ženski konkurenci je bila najboljša 
Jožica Anžel, med boljšimi pa še Vojka 

Mihelič.
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V JUBILEJNEM LETU SMO ŽE PRIČELI Z 39. ŠPORTNO REKREATIVNIMI 
IGRAMI
Ivan Hafner

Za nami so že tri panoge novega ciklusa ŠRI in tekmovanja smo vzeli resno.

VELESLALOM
Tokrat so organizatorji pohiteli in tekme 
so bile že 10. februarja 2019. Tehnično 
organizacijo je prevzelo ŠD Rudno in 
uspešno pripravilo tekmo na malem 
smučišču Rudno.
V ekipnem tekmovanju je v ženski 
konkurenci med sedmimi ekipami naša 
dvojica v sestavi Tončka Dolinar in Tina 
Ušeničnik med bolj ali manj mlajšimi 
smučarkami zasedla šesto mesto.
V moški konkurenci je nastopilo deset 
ekip, med njimi tri iz našega društva. Naša 
najboljša ekipa, v kateri sta smučala Tine 
Eržen in Franc Guzelj, je bila sedma, druga 
ekipa v sestavi Janez Potočnik in Janko 
Podrekar pa osma.
V tekmovanju za naj športnika 39. ŠRI je 
točke prejelo sedem naših smučarjev in 
obe naši smučarki.
V posamični konkurenci, kjer tekmujejo v 
starostnih kategorijah, so naši tekmovalci 
pobrali vse medalje.
V kategoriji žensk nad 60 let je Tončka 
Dolinar prehitela Tino Ušeničnik in osvojili 
sta zlato ter srebrno medaljo.
Med moškimi v kategoriji od 61 do70 let je 
bil Tine Eržen drugi, Alojz Žitnik pa tretji.
V kategoriji nad 70 let smo imeli klubsko 
prvenstvo. Med petimi našimi smučarji 
je bil prvi Franc Guzelj pred Janezom 
Potočnikom in Jankom Podrekarjem. Vodja 
smučarske sekcije Boris Vodopivec žal ni 
mogel nastopiti.

ŠAH I.
Prva od tekem v šahu za točke 39. ŠRI je bila v mali 
telovadnici Športne dvorane Trata 2. marca 2019. Prvi od 
osmih turnirjev za Pokal Poljanske doline je štel tudi za 
točkovanje ŠRI.
Ekipo sta sestavljala dva šahista. Nastopilo je deset dvojic, 
od tega osem v konkurenci. Naši okrnjeni ekipi ni šlo kot 
po maslu. Naša boljša dvojica v sestavi Tase Ristov in Lojze 
Homan je bila četrta, Tihomir Ristič in Andjelko Trajkov pa sta 
zasedla šesto mesto.
Hkrati je potekalo tudi občinsko prvenstvo Škofje Loke 
v pospešenem šahu, kjer se je z drugim mestom odlično 
odrezal Slobodan Milošev.

PRSTOMET I.
Prva tekma je potekala 23. marca 2019, kot običajno v 
telovadnici OŠ Žiri. Zaradi pomanjkanja ženskih ekip 
tekmujejo vse ekipe v enotni konkurenci, pridobljene točke 
pa štejejo v moški ali ženski konkurenci.
V Žireh je nastopilo deset dvojic, od tega dve moški in dve 
ženski ekipi iz našega društva.
Vera Bokal in Vojka Mihelič sta se od vseh naših igralcev 
najbolje odrezali, saj sta bili odlični tretji. Peto mesto sta 
osvojila Niko Prevc in Franci Prezelj, naša druga ženska ekipa 
v postavi Jožica Zakotnik in Lea Ahčin kot gostja sta bili 
sedmi, druga moška ekipa v sestavi Rasto in Kos pa osma.
Omeniti moramo še, da so tri naše prstometne ekipe 
nastopale tudi v medobčinski zimski prstometni ligi 
2018/2019, ki se je pravkar končala. Žal so bili manj uspešni 
kot v prejšnji sezoni. Najboljša je bila ekipa KO-PR (Kos in 
Kosec ter Prezelj in Prevc), ki je osvojila četrto mesto. Ženska 
ekipa je zasedla sedmo mesto v 8-članski ligi, druga ženska 
ekipa pa je bila zadnja.

Vsi nastopajoči v prstometu v Žireh, med njimi tri 
ekipe naših članov 

Fo
to

:S
re

čo
 G

ab
er

Fo
to

: S
re

čo
 G

ab
er

Tekmovanje v prstometu je potekalo v OŠ Žiri.
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V POČASTITEV 70. OBLETNICE DRUŠTVA SMO PRVIČ ORGANIZIRALI 
PRVENSTVO PZDU GORENJSKE V ŠAHU
Besedilo in fotografije Ivan Hafner

V društvu smo se zavedali, da moramo prvenstvo 
izvesti na primernem nivoju, zato smo se nanj 
temeljito pripravili. V organizacijski odbor smo 
vključili predsednika Mira Duića, vodjo šahovske 
sekcije Ferda Pozveka, člana sekcije Jožeta Ruparja 
in zunanjo članico Simono Orel Mušič, vodenje 
odbora pa sem prevzel pisec teh vrstic.
Zaradi sodelovanja zunanje članice, ki ni le znana 
odlična šahistka, ampak tudi priznana šahovska 
sodnica je bila tehnična plat prireditve brezhibna.
Tekmovanje je potekalo v Športni dvorani Trata 
in sicer v mali telovadnici, ki je ustrezala vsem 
zahtevam.
Na slovesni otvoritvi je predsednik Miro Duić 
pozdravil vse navzoče šahiste, župana Tineta 
Radinjo, direktorja Zavoda za šport Igorja Drakslerja 
in druge. Nekaj tehtnih besed je povedal še župan, 
nato pa je vajeti prevzela Simona Orel Mušič in 
turnir se je začel.

Nastopilo je osem društev PZDU Gorenjske s 36 
igralci, natančneje 34 šahisti in dvema šahistkama.
Kvaliteta igralcev je bila visoka, saj je nastopilo
 devet mojstrskih kandidatov, sedem prvokate-
gornikov, štirje drugokategorniki in šest tretjekate-
gornikov. Brez kategorije je bilo le devet šahistov. 
Najvišjo kategorijo nacionalne mojstrice je imela 
88- letna Alojzija Pongrac z Jesenic.
Igrali so po švicarskem sistemu, torej sedem krogov 
po 10 minut. Tekmovanje je potekalo brez zastojev 
in pritožb ter se zaključilo v predvidenem času.
Kot vsa zadnja leta je tudi tokrat prvo mesto osvojila 
ekipa DU Domžale. Vsi štirje igralci so mojstrski 
kandidati in so zbrali 19,5 točk. Na drugo mesto se 

Ob koncu slovesne otvoritve je Simona Orel Mušič 
dajala še zadnja tehnična navodila. Ob njej stojijo 
predsednik našega društva Miro Duić, župan Tine 
Radinja, direktor Zavoda za šport Igor Draksler in 

vodja šahovske sekcije Ferdo Pozvek.

Šahisti zmagovalne ekipe Domžal z organizatorji

je uvrstilo DU Radovljica, ki je s tremi mojstrskimi 
kandidati v ekipi zbralo 18,5 točk. DU Jesenice je  z 
dvema mojstrskima kandidatoma osvojilo 17 točk, 
četrto DU Kamnik pa je zbralo 15,5 točk.
Naša ekipa je zbrala 13,5 točk in tako pristala na 
petem mestu, kar je dober rezultat, saj imamo v 
ekipi po enega prvo-, drugo- in tretjekategornika, 
medtem ko naš četrti šahist ni imel kategorije.
V posamični konkurenci je s 5,5 točk zmagal Marjan 

Karnar iz DU Domžale. Odlično drugo mesto je 
osvojil Tase Ristov, ki je prav tako zbral 5,5 točk, 
vendar je po Bucholzu Karner žal osvojil točko več. 
Tretji je bil Primož Bajželj iz DU Radovljica.
Po koncu tekmovanja smo se odpravili v lepo 
pripravljeno restavracijo Kompliment na odlično 
kosilo ter nato svečano razglasili rezultate in podelili 
odličja.
Prvič doslej so prve tri ekipe Domžal, Radovljice in 
Jesenic prejele pokale, igralci teh ekip pa medalje. V 
posamični konkurenci  so prvi trije uvrščeni prejeli 
medalje in koristno darilo, vseh prvih deset pa še 
simbolična darila.
Vrhunec podelitve je bila predaja prehodnega 
pokala najboljši ekipi. Prehodni pokal je ekipi DU 
Domžale podelil predsednik komisije za šport PZDU 
Gorenjske Franci Pretnar, ki je tudi izrekel nekaj 
pohvalnih besed na račun brezhibne organizacije in 
prijetnega vzdušja.
Ob koncu podelitev smo se spomnili še najstarejše 
udeleženke Alojzije Pangrac, ki je imela tudi najvišji 
šahovski rating in ji podelili spominsko plaketo, naši 
pevci šahisti pa so ji tudi zapeli.
Delegat PZDU Filip Železnik, ki je ves čas spremljal 
prireditev, ni imel pripomb, saj celo pri preverjanju 
veljavnosti društvenih izkaznic ni bilo težav.
Po zaključni podelitvi smo se razšli; organizatorji pa 
smo ocenili uspešnost svojega dela.
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Tradicionalna letna slovesnost ob podelitvi 
občinskih športnih priznanj za leto 2018 je bila 26. 
marca 2019 v Kristalni dvorani Sokolskega doma.
Ob kulturnem programu so obiskovalce nagovorili 
župan Tine Radinja, predsednik ŠZ Blaž Pipp, 
predsednik sveta ZZŠ in predsednica komisije za 
odlikovanja pri ŠZ Saška Benedičič Tomat. Govorci 
so tudi podelili odličja, povezovalec Gregor Murn pa 
je prebral utemeljitev za vsakega nagrajenca.
Najvišje odličje, svečano listino, je občina podelila 
Društvu upokojencev Škofja Loka z naslednjo 
utemeljitvijo: »Društvo upokojencev Škofja Loka je 
vse od ustanovnega občnega zbora 24. aprila 1949 
eno od najbolj aktivnih društev v našem prostoru. 
V začetnih letih je prizadevanje vodstva šlo v 
smer zagotavljanja materialnih možnosti za delo 
podružnice in za oskrbo svojih članov s sezonskimi 
dobrinami. S pridobitvijo prostorov leta 1964 so se 
pogoji za delo toliko izboljšali, da so v društvu lahko 
dali večji poudarek druženju na različnih področjih, 
zaradi česar je tudi šport začel pridobivati 
pomembno mesto. Začelo se je z občasnimi 
izleti, družabnimi igrami, šahom, balinanjem, 
smučanjem, streljanjem in kegljanjem. Prve stopinje 
so bile zaznamovane s skromno udeležbo, ki se je 
postopoma povečevala. DU beleži posebno hitro 
rast športnih aktivnosti po letu 1980, ko so se z 
izgradnjo nekaterih športnih objektov, tudi dvorane 
Poden, pogoji za vadbo in tekmovanja v našem 
okolju začela izboljševati. Ta rast še kar traja, društvo 
pa je vseskozi dodajalo številne nove športne 
panoge. Število sodelujočih se je povečevalo, saj vsi 

vedno bolj spoznavajo pozitivne učinke športnih 
aktivnosti za svoje zdravje. Člani DU se tega dejstva 
še bolj zavedamo. Nič pa ni nastalo samo od sebe. 
To so ustvarjali ljudje v vodstvu DU, ki so imeli vizijo, 
današnji člani pa to še nadgrajujejo. Naj omenim 
le najbolj izpostavljene, Milana Žaklja, Srečka 
Tušarja, Julijo Jenko, Nežko Trampuš, Mira Duića, 
Ivana Hafnerja in še mnoge druge, ki neumorno 
pomagajo pri vseh 16 panogah, v kar 12 pa je 
organizirana redna ali občasna vadba. Športni 
uspehi loških upokojencev na društveni, regijski in 
državni ravni uvrščajo loško DU med najboljše tako 
v organizacijskem pogledu kot po množičnosti.
Samo planinskih izletov se udeležuje od  50 do 
70, včasih pa tudi več članov v vsaki skupini, kar 
letno pomeni 2 000 do 3 000 udeležencev. Na 
medobčinskih športnih igrah so bili kar 7-krat 
zmagovalci.
DU Škofja Loka ob 70. obletnici izrekamo še 
posebno čestitko z željo, da za rekreacijo in 
tekmovanja svojih članov tako vestno skrbi tudi v 
prihodnje.«
Omenim naj še, da je bila med nagrajenci tudi 
Nevenka Mandić Orehek, ki je na pobudo Strelskega 
društva Škofja Loka prejela bronasto plaketo za 
dolgoletno delo v strelskem društvu in za odlične 
strelske rezultate veterank, v zadnjih letih pa tudi 
upokojenk našega društva.
Po razglasitvi je sledilo še obvezno slikanje, nato 
pa pogostitev, srečanje starih športnih znancev, 
pogovor in obujanje spominov, zaradi česar se je 
odhod domov malce zavlekel.

Prejemniki nagrad v športu za leto 2018: 
v sredini Miro Duić s svečano listino, spodaj 

naša strelka Nevenka Mandić Orehek z 
bronasto plaketo. 

NAŠE DRUŠTVO JE PREJELO NAJVIŠJE OBČINSKO ŠPORTNO PRIZNANJE  
SVEČANO LISTINO
Besedilo Ivan Hafner, foto arhiv Športne zveze
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KEGLJAŠKI MOZAIK ZAČETKA LETA 2019
Besedilo in fotografija Ivan Hafner

V zadnjih štirih mesecih se je zvrstilo kar nekaj kegljaških dogodkov.

TRADICIONALNI DVOBOJ Z OBMOČNO 
OBRTNO ZBORNICO (OOZ)
Dve kegljačici in šest kegljačev v vsaki ekipi se je 
19. decembra 2018 pomerilo po sistemu ekipnih 
tekmovanj KZS.
V medsebojnih dvobojih je šest naših kegljačev 
zmagalo, dva pa sta izgubila. Sedem naših 
tekmovalcev je podrlo več kot 500 kegljev. Naš 
najboljši kegljač je bil Roman Selan, ki je podrl 547 
kegljev. Naša ekipa je podrla odličnih 4116 kegljev 
in zmagala s kar 8:2. Obdržali smo prehodni pokal. 
Pomembnejše od tekme je bilo druženje preko 
celega popoldneva.

TRADICIONALNI DVOBOJ Z DU SELŠKA 
DOLINA
Z DU Selška dolina smo se letos srečali 30. marca 
2019. Lani smo dvoboj izgubili, zato je bilo 
pričakovanje še večje. Tudi na tem tekmovanju 
v ekipi sodeluje  šest kegljačev in dve kegljačici. 
Borba je bila izenačena od začetka in napeta do 
samega konca. Po petem paru je bilo še 2,5:2,5. 
Nato sta naša dva kegljača tesno izgubila in Selčani 
so vodili 4,5:2,5. V zadnjem paru sta nastopila 
izkušeni Janez Ivan Rihtaršič proti našemu novemu 
upokojencu, odličnemu kegljaču Rastu Kosu. 
Nazadnje je zmagal Rasto z ravno dovolj razlike v 
kegljih, da smo zmagali s 4145:4125 in tako dosegli 
najtesnejšo zmago 5,5:4,5, s čimer smo ponovno 
osvojili prehodni pokal.

od novembra 2018 do sredine februarja 2019.
Naša prva ekipa, za katero so kegljali Peter Mravlja, 
Vlado Podviz, Franc Žontar, Tine Uršič in Janko 
Fojkar, se je borila odlično in na koncu zasedla 
drugo mesto za ekipo OOZ, za katero so nastopili 
izključno ligaški igralci.
Naša druga ekipa je doživljala krize zaradi bolezni 
in pomanjkanja discipline ter z le dvema zmagama 
na koncu osvojila sedmo mesto. Resno in redno 
sta uspešno kegljala le Roman Selan in naš novi, 
perspektivni kegljač Franc Bradeško.
Naša ženska ekipa je bila v močni moški konkurenci 
na dnu lestvice, vendar število osvojenih točk 
kaže, da ni igrala podrejene vloge. Smiljana Oblak, 
Zdenka Gaber, Marija Tolar, Majda Bogataj in Lidija 
Podviz so se borile brez rešpekta.

MEDOBČINSKO PRVENSTVO 
POSAMIČNO V ŽENSKI IN MOŠKI 
KONKURENCI
V prvem delu, kjer mečejo vsi prijavljeni kegljači 
in ki je letos potekal 17. marca, je naše društvo 
zastopalo pet kegljačic in šest kegljačev. Tri naše 
kegljačice so podrle več kot 500 kegljev. Tako je  
Smiljana Oblak podrla 522 kegljev, Marija Tolar pa 
521 kegljev. Ta rezultata sta kot najboljša zadoščala 
za uvrstitev v finale štirih najboljših tekmovalcev.
Finale je potekalo 5. 4. 2019. Smiljana je z odličnim 
rezultatom 551 podrtih kegljev prednost le 
še povečala in s skupno 1073 podrtimi keglji 
prepričljivo postala medobčinska prvakinja 2019, 
za kar ji čestitamo. Marija je podrla solidnih 502 
kegljev, skupaj pa 1023 kegljev, kar je zadoščalo 
za tretje mesto. Drugo mesto je zasedla Lea Ahčin 
, ki je 519 podrtim kegljem iz prvega dela v finalu 
dodala še izvrstnih 538 podrtih kegljev.
Moška konkurenca je bila mnogo številnejša in 
kvalitetnejša, saj je igralo veliko ligaških kegljačev, 
zaradi česar je bila uvrstitev v finale za naše kegljače 
veliko težja. Kljub temu so se z odličnimi rezultati 
kar štirje uvrstili v zaključne boje šestnajstih 
najboljših. Franc Žontar-Nano je v prvem delu podrl 
562 kegljev, Peter Mravlja 553 kegljev,Tine Uršič 
535 kegljev in Roman Selan 525 kegljev. Za boljše 
razumevanje naj dodam, da je bil kar nekaj let nazaj 
rezultat nad 500 kegljev že zagotovilo za uvrstitev v 
finale.
Finale moških je potekalo 6.4. 2019. Presenetljivo 
je prvak postal Franjo Jelenc iz ekipe Društva 

Na začetku dvoboja sta naši članici Zdenka Gaber in 
Smiljana Oblak dosegli izvrstne rezultate, vendar je bil 

izid dvoboja z Verono Šmid in Miro Božič le 1:1.

MEDOBČINSKA LIGA
Tudi tokrat je v ligi sodelovalo 9 ekip, potekala pa je 
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PRVENSTVO PZDU GORENJSKE V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO
Besedilo Ivanka Prezelj, fotografije Jože Baronik

PZDU je organizacijo pokrajinskega prvenstva 
v streljanju dodelilo našemu društvu. V 
organizacijskem odboru smo sodelovali Ivan Hafner, 
Miro Duić, Janko Demšar in avtorica teh vrstic ter 
si prizadevali za popolno izvedbo tega športnega 
srečanja. Zahvaliti se moramo tudi Rudiju Zadniku, 
ki je s pevci iz skupine Mavrica veliko sobo, kjer 
imajo vaje, pripravil za sprejem 45 strelk in strelcev 

medalj in pokalov najboljšim posameznikom in 
ekipam.
Rezultati tekmovanja so bili za naše društvo odlični, 
saj smo osvojili prvo mesto v moški in ženski 
konkurenci ter tako ponovno prejeli tudi prehodni 
pokal za najboljše DU na Gorenjskem. 2. mesto je 
pripadlo DU Kamnik, 3. mesto pa DU Jesenice.
Med 19 strelkami je gorenjska prvakinja s 170 
krogi in 4 centri postala Nevenka Mandić Orehek. 
Podprvakinja je postala Frančiška Demšar Mesec 
s 170 krogi in 1 centrom, 3. mesto pa je osvojila 
85-letna Pavla Sedej z Jesenic, ki je ustrelila 160 
krogov. Od naših strelk sem se avtorica teh vrstic s 
159 krogi uvrstila na 4. mesto, Marija Sovinc pa je s 

iz devetih društev upokojencev Gorenjske. Izvedbo 
tekmovanja je prevzelo Strelsko društvo Škofja 
Loka. Tekmovanje je potekalo v četrtek, 11. aprila 
2019, na novem 17-mestnem strelišču s pričetkom 
ob 9. uri, ob 12. uri pa se je zaključilo s podelitvijo 

154 krogi in 2 centroma osvojila 8. mesto.
Pri moških je bil boj precej trši. Najboljši 
posameznik med 26 strelci je bil s 182 krogi in 7 
centri naš član Milenko Štimac. 2. mesto je zasedel 
Kamničan Pavel Serša s 180 krogi in 7 centri, 3. 
mesto pa osvojil Janko Demšar s 180 krogi in 3 
centri. Od naših članov je Boris Vodopivec zasedel 
6. mesto s 174 krogi in 3 centri, Franc Prezelj pa je s 
162 krogi in 2 centroma pristal na 13. mestu.
Posebnost tega tekmovanja je bila prisotnost 
vseh ekip na uradni otvoritvi in tudi na zaključku 
tekmovanja. Čeprav vsi ne moremo biti najboljši, se 
je skozi tekmovanje razvijalo prijetno druženje, na 
koncu pa smo se prijazno in nasmejano poslovili.

Nadaljevanje s prejšnje strani
invalidov, ki je bil v predtekmovanju tretji, vendar je 
z zelo dobrim finalnim rezultatom ostal nedosegljiv. 
Med našimi kegljači so se trije prebili v prvo 
deseterico. Najboljši je bil Franc Žontar-Nano, ki je 
s skupno 1084 podrtimi keglji zasedel šesto mesto. 

Roman Selan je bil osmi s 1070 podrtimi keglji, 
Peter Mravlja pa deseti s 1060 podrtimi keglji.
Naši kegljači in kegljačice intenzivno nadaljujejo 
s tekmovanji, saj so trenutno sredi klubskega 
prvenstva, ki letos šteje tudi za Pokal ob 70-letnici 
društva.

Domači ekipi s prehodnim pokalom

Strelke na stopnički za prvo mesto

Strelci na stopnički za prvo mesto
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VESELI POHODNIKI

OBVESTILO VESELIM POHODNIKOM
Besedilo in fotografija Dragica Gartner

Na začetku naj omenim, da se je od nas za vedno 
poslovila Angelca Grošelj, naša stalna pohodnica, ki 
se je pohodov ponedeljkove skupine udeleževala 
od vsega začetka leta 2011. Od 99 pohodov je 
manjkala le na petih in bila resnično naša zvesta 
spremljevalka. Angelca, hvala, da smo imeli čast biti 
tvoji pohodniški prijatelji. Mirno počivaj v zemlji 
domači in prepričana sem, da nas boš v duhu 
spremljala še naprej. Angelca mi je še teden dni 
pred smrtjo naročila, naj vse pohodnike pozdravim 
in da naj vsi hodimo, dokler bomo še lahko. 
Angelca, potrudili se bomo.
Ob tej priložnosti obveščam vse nekdanje 
pohodnike ponedeljkove skupine, ki iz 
različnih vzrokov ne morete hoditi več z nami na 
ponedeljkove pohode, in vse, ki bi želeli še hoditi, 
da bomo na željo mnogih organizirali še lažjo 
skupino za 1 do 2 uri bolj ravninske hoje. Če bi 
vas takšni pohodi zanimali in če vam zdravje vsaj 
malo dopušča, se priključite skupini in tako ostanite 
v gibanju ter prijetni družbi, ki ste jo nekoč že 
poznali, ali pa spoznajte nove prijatelje s podobnimi 
težavami in željami. Enkrat je vedno tudi prvič, zato 
ni nikdar prepozno. Hoja in druženje sta tudi zelo 
koristna, zato kar pogumno.
Ker bližnjo okolico Škofje Loke lahko spoznavate 
sami, se bomo na pohode odpravili z avtobusom, 
ki nas bo peljal do izhodišča in prišel iskat na cilj, da 
se ne bomo vračali po istih poteh in tudi več videli. 
Poti bodo načrtovane tako, da boste s hojo lahko 

zaključili tudi 
med potjo in 
pobral vas bo 
avtobus. Na 
koncu bomo, 
kot je v navadi 
in če se boste 
strinjali, imeli 
skupno malico, 
saj je druženje 
v naših letih 
izrednega 
pomena. Na 
pohode bi 
hodili 2 krat 
na mesec ob 
torkih, vendar 

je vse stvar dogovora. Za pohode se primerno 
opremite, torej obujte gojzarje za varnejšo hojo, 
ne pozabite pa tudi na palice, kapo, rokavice in 
dodatna oblačila. 
Po velikih  mukah sem končno našla dobro 
osebo, Jožico Rupar, ki je pripravljena prevzeti 
administrativna dela, kar je skoraj najtežje, vodniki 
pa bomo prevzeli vodniški del in skrbeli, da se boste 
imeli lepo in da bo hoja varna.
Lep pozdrav od vodnikov in Jožice Rupar, ki jo lahko 
pokličete na številko 031 647 520 ali ji pišete preko 
elektronske pošte na naslov jozica.pustavrh@
gmail.com.

ČETRTKOVI PLANINCI

ČETRKOVI PLANINCI PRAZNUJEMO 25 LET
Martina Eržen

Četrtkovi planinci smo že krepko zakorakali v naš 
letošnji načrt pohodov. Na tradicionalnem pohodu 
po poti slovenskega tolarja smo se ponovno imeli 
zelo lepo. Letos smo na pobudo planincev na 
začetku leta obiskovali domače kraje, zato smo se 
na drugi izlet odpravili na Jeterbenk in Svetega 
Jakoba, kjer sta nas presenetila Danica in Zvone, 
ki sta nam takoj zjutraj postregla aperitiv in sladke 
dobrote, kasneje pa še okrepčilo pod kozolcem.
Za naslednji pohod smo si izbrali Vrsnik, Ledine 
in Sivko. Na tej poti je veliko naših planincev 

pridobilo kar nekaj žigov za Škofjeloško planinsko 
pot in Slovensko transverzalo. Z nami je hodil tudi 
Franc Krmelj, ki je februarja praznoval 80 let, zaradi 
česar smo mu nabrali spomladansko cvetje in mu 
čestitali, on nas je pa lepo pogostil. Presenetil nas 
je tudi gospodar kmetije pri Jurež na Ledinah, ki je 
slavljencu zaigral na harmoniko, pohodniki pa smo 
lahko še malo zaplesali.
Nežka nas je popeljala v svoje domače kraje. Iz 
Hotovelj smo se po Koroški poti povzpeli na Pasjo 
ravan, kjer nam je prijazna gospa predstavila 

Angelca Grošelj 
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delovanje vremenske postaje, 
lahko pa smo se povzpeli tudi 
na razgledno ploščad. Pot 
smo nadaljevali proti Lučinam, 
kjer smo del poti hodili po 
Loški planinski poti in dobili 
še nekaj žigov. S Sivke smo se 
nato spustili do Suhega dola. 
Letos kar nekaj pohodnikov 
praznuje visoke jubileje, med 
njimi tudi Franc Kolman, ki je 
na začetku marca praznoval 80 
let. Tudi njega smo obdarili s 
šopkom rož, on pa nas je lepo 
pogostil.
Ob koncu marca smo se 
odpeljali proti Štajerski 
v Makole. Hodili smo po 

Franc Kolman

Franc Krmelj

Rudi in Ivica Kožuh

Nadaljevanje s prejšnje strani

Dravinjskih gričkih, kjer smo si ogledali zanimivo 
razstavo Forma viva s skulpturami iz varjenega železa, 
ki jih ustvarja kipar Ivan Dvoršak. Zopet je bil med 
nami slavljenec. 80 let je tokrat praznoval Rudi Kožuh, 
ki je, tako kot ostali slavljenci, dobil šopek lepega 

cvetja, on pa nas je pogostil z čudovito ocvirkovico.
Z veseljem lahko pohvalim naše vztrajne pohodnike. 
Franc Krmelj z nami hodi 17 let in se je udeležil že 193 
izletov. Franc Kolman se nam je pridružil pred 11 leti 
in se je do sedaj udeležil 126 izletov. Rudi Kožuh je naš 
član 15 let in je z nami prehodil že 236 poti. Ti možje 
so lahko za vzgled tudi tistim, ki si ne upajo z nami na 
pot. Občudujemo jih in upamo, da bomo tudi mi pri 
teh letih v tako dobri formi, za kar pa moramo seveda 
poskrbeti sami, tako da ostanemo aktivni in poskrbimo 
za svoje zdravje. Slavljencem še enkrat čestitamo in 

si želimo, da se bomo na naših 
pohodi družili še mnogo let.
Letos teče že 25 leto, odkar 
je naša vztrajna in neutrudna 
Nežka začela organizirati 
planinske pohode pri društvu 
upokojencev. Začela je z majhno 
skupino, ki je z leti rasla, zato 
je pri 68 letih kot najstarejša 
tečajnica opravila vodniški 
izpit. Zaradi velikega števila 
planincev je v skupino za 
pomoč pri vodenju povabila še 
Slavico, Dragico in avtorico tega 
prispevka. Skupino združuje 
prijateljstvo, dobra volja ter 
ljubezen do narave in gora. 
Ker nam z leti moči pojenjajo, 
hribi pa postajajo vedno višji, 
je Dragica ustanovila lažjo 
pohodniško skupino, kateri se je 

pridružilo veliko pohodnikov, ki so s hojo začeli 
že na samem začetku z Nežko. Za vse to ima 
zasluge Nežka, ki je s svojim aktivnim načinom 
življenja, organizacijskimi sposobnostmi ter 
pripravljenostjo deliti lepe stvari z drugimi za 
hojo po hribih navdušila tako veliko število 
planincev.
Nežka, hoja v planine v našem društvu brez tebe 
ne bi bila to, kar je danes, zato hvala za vse lepe 
poti, ki smo jih skupaj prehodili. Upamo, da jih 
bomo prehodili še veliko, zato ostani zdrava ter 
še naprej tako vesela in optimistična.
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GREMO NA POT

PROGRAM IZLETOV, LETOVANJ IN PRIREDITEV ZA LETO 2019

29. maj do 5. junij    Tunizija (letovanje)
6. junij   Srečanje upokojencev Gorenjske
15. do 22. junij Kaštel Štafilič (Hrvaška)
3. julij   Debeli rtič
10. julij   Debeli rtič
17. julij   Strunjan
24. julij   Debeli rtič
31. julij   Debeli rtič
7. avgust  Strunjan
12. avgust  Nockberge (Avstrija)

14. avgust  Debeli rtič
21. avgust  Debeli rtič
28. avgust  Debeli rtič
7. september   Piknik DU
7. do 14. september  Bol na Braču
september  trgatev
20. do 28. september Fojnica    
   (terapije, kopanje, izleti)
8. november  martinovanje

•  Obiske gledaliških predstav objavljamo sproti.
•  Vse objave si lahko preberete na oglasnih deskah v DU, pri Pošti in na Šolski ulici.
•  Prijave z obveznimi vplačili sprejemamo v DU med uradnimi urami ob sredah in petkih od 8. do 11. ure do 
objavljenega roka ali do zapolnitve prostih mest v avtobusu. Prijave bomo upoštevali z dnem vplačila.
•  Prijave na enodnevne izlete zbira Danica Celestina, ki jo za dodatne informacije lahko pokličete na 
številko 040 857 273.
•  Na večdnevna potovanja in letovanja se prijavite pri Cveti Škopelja, ki jo lahko pokličete na številko 040 
226 667.
•  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. 

28. junij do 5. julij    Hotel Delfin Izola (letovanje)
30. september do 5. oktober  Makedonija – Črna gora – Albanija (turistični izlet)
20. november do 26. november 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.
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IZLETI PONEDELJKOVE SKUPINE UPOKOJENCEV ZA LETO 2019

Datum  Cilj        Vodi
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.  Izlet v neznano      Draga
9. 12.  Križna gora pri Bloški planoti     Draga

Poti so večinoma krožne 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

Dragica Gartner
telefon: 041 607 483
e-pošta: gartner.dragica@gmail.com

PLAN PLANINSKIH IZLETOV ZA LETO 2019

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

23.05.  Bohorski slapovi – Bohor - Nežka
06.06.  Ferata - Slavica
19.06.  Gorski Kotar, Hrvaška, 2 dni - Slavko
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

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

SVARILO

V  UPOKOJENCU,  glasilu Društva upokojencev SRS  aprila 1966 smo prebrali:

»Obveščamo naše člane, da so se ponovno pripetili primeri, da je tuja ženska izvabila denar pod 
pretvezo, da jim bo pripomogla do višje pokojnine. Ponovno svarimo upokojence, naj ne nasedajo 
sleparki. «
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KORISTNE INFORMACIJE

PODATKI O DRUŠTVU 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA, Partizanska cesta 1, 4220  Škofja 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 obvestijo praporščaka Draga Pavičevića na 
številko 040 327 770, tajnico našega društva ali poverjenika pokojnega člana.

Cveta Škopelja

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.

12 €

MISLI

	 ⁕		Fizika nas uči, da če si pozitiven, boš pritegnil nase vse, kar je negativnega.
	 ⁕  Hoditi v službo je sicer žalostno, ampak plača je pa smešna.
	 ⁕  Najtežji predmet v osnovni šoli je šolska torba.



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.
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Na zboru članov DU Škofja Loka 22. marca 2019 v večnamenskem prostoru OŠ Škofja Loka-Mesto so 
bili za mandatno obdobje 2019 – 2023 soglasno izvoljeni naslednji člani:

Vodstvo DU
predsednik          Miro Duić
podpredsednica    Milica Habjan
tajnica           Cveta Škopelja

Upravni odbor
 Miro Duić
 Milica Habjan
 Cveta Škopelja
 Ivan Hafner
 Nevenka Mandić Orehek
 Rudi Zadnik
 Nežka Fojkar
 Jelka Mlakar
 Zlata Ramovš
 Ferdo Pozvek
 Alma Vičar

Nadzorni odbor
 Meri Bozovičar
 Sonja Dolinar
 Marinka Trojar

Namestniki članov nadzornega odbora
 Erna Živec
 Marija Ravnik
 Martina Eržen

Častno razsodišče
 Rafael Kavčič
 Ela Dolinar
 Nežka Trampuš

Namestniki članov častnega razsodišča
 Julija Jenko
 Marinka Volčjak
 Danica Celestina
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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. 
ahtevku 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 v prostorih DU 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, vendar je 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.



07
1949- 2019

let

Prireditev 
Naših 70 let   
v Sokolskem 

domu

Fo
to

: P
et

er
 P

ok
or

n 
m

l.

Fo
to

: P
et

er
 P

ok
or

n 
m

l.

Fo
to

: M
ila

n 
M

ih
al

ič

Fo
to

: P
et

er
 P

ok
or

n 
m

l.

Fo
to

: P
et

er
 P

ok
or

n 
m

l.

Fo
to

: P
et

er
 P

ok
or

n 
m

l.

Fo
to

: P
et

er
 P

ok
or

n 
m

l.

Fo
to

: P
et

er
 P

ok
or

n 
m

l.

MePZ Vrelec pod taktirko prof. Dejana Herakovića Članice Kulturnega društva Glasba – Drama 

Loške orglice
Plesalke Country plesa pod vodstvom Milene Razniger

Učenke baleta iz Glasbene šole Škofja Loka

Otroci vrtca Pedenjped 
z  Ido Jesenko in Urško Jeraša

Učenke baleta iz Glasbene šole Škofja Loka

PS Mavrica pod vodstvom prof. Viktorja Zadnika


