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NAPOVEDNIK

Fotografije na naslovnici:
1. Piknika na balinišču na Trati se je udeležilo 110 članov DU. 
2. Zaigrale so nam Loške orglice.
3. Zapeli so člani pevske skupine Mavrica.
4. Jožica Anžel in Tina Ušeničnik sta sodelovali na svetovnem veteranskem kolesarskem prvenstvu na  
     Poljskem. Tina se je vrnila z bronasto medaljo, Jožica pa z zlomljeno roko!
5. Prejemniki priznanja ZDUS za dolgoletno in uspešno sodelovanje na področju športa in rekreacije.
6. Tekmovanje v šaljivem prstometu - metanje ploščic v lonec. 
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KDAJ IN KAKO DO NOVIH PROSTOROV
Miro Duić

Naše društvo upokojencev je letos praznovalo 70. 
obletnico delovanja in ob tej priložnosti izdalo 
zbornik, ki povezuje niti različnih dejavnosti, 
ki bogatijo naše društvo. Zbornik ima trajni in 
zgodovinski pomen. Društvo je v svoji zgodovini 
vedno delovalo v prid svojih članov v skladu s svojimi 
možnostmi in potrebami članstva.
Ena od redkih neizpolnjenih želja in potreb društva 
je vsekakor trajna rešitev težav s prostorom. Društvo 
se je namreč v svoji zgodovini velikokrat selilo, saj 
nikoli ni imelo možnosti priti do lastnih prostorov, ki 
bi trajno rešili to vprašanje. Velikemu številu društev v 
Sloveniji je družba zagotovila trajno streho nad glavo. 
Nam to do sedaj ni uspelo kot tudi ne vsem mojim 
predhodnikom. Morda je sedaj pravi in tudi zadnji 
trenutek, da to vprašanje enkrat za vselej umaknemo 
z dnevnih redov prihodnjih sestankov, čeprav imamo 
v sedanjih prostorih vse pogoje za trajno delo, za kar 
se moramo zahvaliti predvsem prostovoljnemu delu 
naših članov.
Poleg razmisleka, kako in kdaj naprej, je treba urediti 
tudi status in namen obstoječih prostorov, predvsem 
lastništvo, plačilo stroškov, določitev pogojev 
uporabe in status dosedanjih vlaganj.
Ker je čas dopustov mimo, pričakujemo, da bomo 
tako mi kot tudi Univerza za tretje življenjsko 
obdobje trajno rešili to vprašanje s skupnim 
dogovorom z Občino Škofja Loka v dobrobit vseh 
svojih članov. Naloga ne bo lahka, toda če je dobra 
volja, bomo kmalu razrešili tudi to težavo, pri čemer 
računamo na pozitiven odziv in aktivnost vseh 
udeležencev.
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SREČANJE UPOKOJENCEV GORENJSKE

GORENJSKI UPOKOJENCI SO SE LETOS SREČALI V SNOVIKU
Nežka Fojkar

Letošnje že 28. srečanje upokojencev Gorenjske je 
organizirala Pokrajinska zveza društev upokojencev 
Gorenjske v sodelovanju z Društvom upokojencev 
Kamnik. Vsakoletno srečanje je namenjeno 
druženju, zabavi in sprostitvi. Organizirano je bilo 
v prijetnem okolju Term Snovik, program pa je 
povezovala simpatična napovedovalka Slavica 
Bučan. Srečanje je bilo, tako kot že v preteklih letih, 
povezano tudi s programom Starejši za starejše, 
v katerem sodeluje tudi okrog 200 gorenjskih 
prostovoljcev.
Uradni del srečanja so z nastopi popestrili Mešani 
pevski zbor DU Kamnik in skupina ljudskih pevk 
Predice.

starost. Ob koncu govora je pozval politike k večji 
skrbi za današnje upokojence.
Zdravko Malnar, predsednik PZDU Gorenjske, je 
v svojem nagovoru poudaril, da se tistega dne 
ne bi družili in veselili  brez dobrega sodelovanja 
Term Snovik in Turističnega društva Tuhinjska 
Dolina. Udeležence je pozval k podpisu peticije 
Zveze društev upokojencev Slovenije za ureditev 
dolgotrajne oskrbe kot nove in posebne oblike 
socialne varnosti za starejše. Peticijo so tako mnogi 
podpisali že na srečanju.
Dolgotrajne oskrbe, ki je nujno potrebna v naši 
starajoči se družbi, se je v svojem pozdravu dotaknil 
tudi predsednik ZDUS Janez Sušnik. Poudaril je, da 
si bo prizadeval  za zvišanje pokojnin, dolgotrajno Slavnostni govornik, župan občine Kamnik Matej 

Slapar, se je zahvalil organizatorjem za izvedbo 

srečanja in nas 
povabil, naj se 
še vrnemo v 
Tuhinjsko dolino, 
ki resnično 
ne skopari 
z naravnimi 
lepotami. 
Zahvalil se je tudi 
upokojencem, ki 
so trdo delali 40 
let in več, danes 
pa pokojnine 
pogosto žal ne 
zadoščajo več 
za brezskrbno 

oskrbo, 
medsebojno 
pomoč in 
varno staranje, 
pri čemer 
potrebuje 
trdno podporo 
upokojencev.
Udeležence 
so pozdravili 
še predsednik 
DU Kamnik 
Vinko Polak, 
direktorica 
hotela Delfin 
v Izoli Nina 
Golob, Župan občine Kamnik Matej Slapar

Zdravko Malnar, predsednik 
PZDU Gorenjske

Skupina ljudskih pevk Predice
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predsednik TD Tuhinjska dolina Ivan Hribar 
in koordinator programa Starejši za starejše 
za Gorenjsko Edo Kavčič, ki je ponosen na vse 
gorenjske prostovoljce, ki sodelujejo v programu.

Za udeležence srečanja so organizatorji pripravili 
vrsto zanimivih in zdravju koristnih doživetij. Tako 
smo se podali na voden ogled Term Snovik, se 
prepustili vodnim užitkom v termalni vodi, spoznali 
Kneippovo življenjsko filozofijo ter preizkusili 
Kneipp oblive. Terme Snovik se lahko pohvalijo tudi 
s 3,2 km dolgo bosonogo potjo, ki je bila nagrajena 
z nazivom najboljše tematske poti leta 2018, ki 
smo jo preizkusili med vodenim ogledom in jo zelo 
priporočamo.
Pestra izbira menijev ter klepeti s prijatelji in znanci 
ob pijači, kavi in sladoledu so nam pričarali prijetno 
vzdušje in nas napolnili z novo energijo. Vse to je 
prijetno dopolnjeval še topel in sončen dan, ki smo 
ga mnogi izkoristili tudi za sprehod po bližnji okolici 
in občudovanje narave.
Zahvaljujemo se organizatorjem, da je okrog 2 000 
gorenjskih upokojencev preživelo lep dan. Bilo je 
zanimivo in prijetno, zato vas vabimo, da se nam 
prihodnje leto pridružite tudi vi.

Po uradnem delu je bil čas namenjen kosilu ter 
živahnemu druženju in plesu ob zvokih ansambla 
Špica.

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

Nadzorni odbor
 Meri Bozovičar
 Sonja Dolinar
 Marinka Trojar

Namestnice 
Erna Živec
 Marija Ravnik
 Martina Eržen

Častno razsodišče
 Rafael Kavčič
 Ela Dolinar
 Nežka Trampuš

Namestnice
Julija Jenko
Marinka Volčjak
Danica Celestina

Upravni odbor
 Nežka Fojkar
 Jelka Mlakar
 Zlata Ramovš
 Ferdo Pozvek
 Alma Vičar

 Miro Duić
 Milica Habjan
 Cveta Škopelja
 Ivan Hafner
 Nevenka Mandić Orehek
 Rudi Zadnik
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PROSTOVOLJSTVO JE VREDNOTA

PROSTOVOLJKA ZDENKA STANONIK
Maruša Mohorič

bi bilo življenje pestro in zanimivo tudi v tretjem 
življenjskem obdobju. Pridružila se je Matevževim 
pohodnikom, s katerimi je spoznavala nove kraje ter 
njihove zanimivosti in posebnosti. Na teh pohodih 

je bilo vedno zelo pestro 
in poučno ter tudi veselo 
in zabavno.
Glasilo, ki ga izdajamo 
trikrat na leto, razdeli 
bližnjim in malo manj 
bližnjim sosedom v svoji 
ulici, za kar ne potrebuje 
veliko časa. Običajno 
je to priložnost za 
kakšen klepet. Ko obišče 
jubilante z vrečko dobrot, 

ki jim jih društvo nameni ob taki priložnosti, jo 
nekateri povabijo na kavo, vsi pa so veseli društvene 
pozornosti, zato takšna srečanja popestrijo dan tako 
njej kot tudi slavljencu ali slavljenki. Pri tem sliši 
veliko zanimivih zgodb.
Ko je njena mama zbolela, je ostala doma in ji 
pomagala. Skrbi za hišo in vrt, rada rešuje križanke, 
v lepem vremenu pa se odpravi na sprehod. Njene 
prijateljice so tudi knjige, Radio Sora pa jo obvešča 
o bolj in manj pomembnih dogodkih. Rada se 
udeleži tudi prireditev v Sokolskem domu. Obiskala 
je tudi prireditev ob obletnici našega društva, ki ji je 
bila zelo všeč.
Vsak petek obišče Slavko Mullner na Partizanski 
cesti in ji dela družbo, medtem ko je Slavkin mož 
odsoten. Veliko si imata povedati in čas jima zelo 
hitro mine.
Člani društva smo veseli in ponosni, da je med 
nami veliko ljudi, ki so pripravljeni del svojega časa 
pokloniti v dobro vseh nas.

V zborniku, ki smo ga izdali ob 70. obletnici 
našega društva, smo objavili seznam prostovoljk 
in prostovoljcev, ki delajo v društvu na različnih 
področjih, mnogi med njimi že več let. Predsednik 
Miro Duić vedno poudari, da je ponosen na vse 
delo, ki ga prostovoljci opravijo. Od leta 2007, ko 
smo začeli izdajati to glasilo, smo v njem predstavili 
mnoge izmed njih. Veliko jih še vedno dela, 
nekateri so pokojni, drugi pa zaradi bolezni ali 
drugih vzrokov ne morejo več pomagati v društvu. 
Večinoma se ne želijo izpostavljati, vendar so s 
srcem in dušo še vedno z nami.
Tako je tudi s prostovoljkami in prostovoljci, ki 
glasilo prinašajo našim članom. Janja Primožič 
raznaša glasilo in je poverjenica na Demšarjevi 
cesti, Nada Čuk se je odločila za pokrivanje dela 
Groharjevega naselja, Bernarda Sovinec pa je 
nadomestila Kati Šegulo na Suški cesti z okolico. 
Mimi Dizdarević je doma v Stari Loki in je priskočila 
na pomoč Dragici Šuštar iz Binklja, ki raznaša 
glasilo na zelo obsežnem območju. Breda Mesec je 
doma na Zgornji Luši in glasilo raznaša po vaseh in 
zaselkih v Selški dolini do Železnikov, le Praprotno 
in Bukovico obiskuje Marinka Mesec.
Vabilu za predstavitev se je odzvala Zdenka 
Stanonik, ki raznaša glasilo na Sorški cesti v Škofji 
Loki. Hkrati je tudi poverjenica, kar pomeni, da 
obišče jubilante ob njihovih 80, 90 in 100 letih in 
pri tistih, ki sami ne morejo priti do društvenih 
prostorov, pobere članarino. Pravi, da je delo 
ne obremenjuje in da je vesela, ker se društvo 
prostovoljcem za delo zahvali z zanimivim izletom 
ob koncu leta, s čimer dobimo priložnost, da se 
bolje spoznamo.
Zdenka se je v društvo vpisala leta 1999, ko je 
zaključila delovno dobo v Elektro Kranj. Želela je 
spoznati nove ljudi ter najti pravo druščino, s katero 

POMNITE

•	 Ženska je za dom nesreča, vendar naj ne bo noben dom brez te nesreče.
•	 Dom je za mlado dekle ujetništvo, za ženo pa delavnica.
•	 Ko te žena vpraša, povej po pravici, ker verjemi, če te vpraša, že vse ve.
•	 Moški dom gradijo, ženske ga ustvarjajo.
•	 Preteklost je treba spoštovati, toda v njej se ne da živeti.
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PRIJETNO DRUŽENJE S KNJIGO

BRALNA ZNAČKA 2018/19
Besedilo Marija Draškovič, fotografije Jože Dolenec

Ob zaključku letošnje bralne značke smo se odpravili v prelepo 
Poljansko dolino na Visoko in potem v gostilno Na Vidmu v Poljanah, 
ki jo je obiskoval tudi pisatelj Ivan Tavčar. 
Udeleženci bralne značke so prebirali znana Tavčarjeva dela in 
ugotovili, da so jih poznali že prej, vendar so sedaj bolje razumeli 
njihovo vrednost. Posebej so pohvalili Visoško kroniko, ki so jo 
ocenjevali kot najboljši slovenski roman.
Na Visokem nas je sprejela Lucija Kavčič in nam razkazala pisateljev 
muzej. Potem smo se odpravili v kavarno, kjer smo pripravili kratek 

je napisal ob smrti Ivana Tavčarja 
in jo je objavil v zbirki pesmi Za 
dva snopa besed.
Meni je zelo všeč opis cvetoče 
češnje, ki jo je pisatelj napisal v 
noveli Posavčeva češnja, zato sem 
ga ob tej priložnosti prebrala. V  
odlomku je opisano, kako se je 
Posavčev Jakob spominjal domače 
češnje. 

program. Najprej so nam zaigrale tri pesmi Loške orglice. Potem je 
Jože Dolenec prebral pesem ljudskega pevca Franca Vidmarja, ki jo 
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Nadaljevanje s prejšnje strani

KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI 
Marija Draškovič

knjižnico povabili članico našega društva Meri 
Bozovičar. Meri nam je predstavila svojo knjigo 
Krvava zarja, v kateri je opisala medvojno in povojno 
dogajanje na Škofjeloškem. Glavna misel njene 
knjige je, da se bomo boleče preteklosti osvobodili le 
z resnico in se kot narod ozrli v lepšo prihodnost.
16. julija 2019 smo na vrtu Sokolskega doma 
pripravili literarni večer, na katerem sta svoja izbrana 
besedila in pesmi brali domači pisateljici Marija 
Krajnik in Minka Likar. Za glasbeno popestritev sta 
poskrbeli Pevska skupina Mavrica in skupina Loške 
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Tudi letos poleti smo na travniku pred prostori našega 
društva pripravili knjižnico pod krošnjami, kjer smo 
se srečevali vsak petek julija in avgusta. Namen teh 
prireditev je druženje, želimo pa tudi predstaviti, kaj 
delajo naši člani. Našim bralcem tako želimo omogočiti, 
da bi poleti knjige, časopise in revije brali na prostem.
Začeli smo 12. julija 2019, ko smo na travnik pred 

orglice. Veseli smo bili, da se je prireditve udeležilo 
veliko članov našega društva.
19. julija in 9. avgusta 2019 smo obiskali enoti vrtca 
Škofja Loka Najdihojca v Podlubniku in Pedenjped 
na Trati. Za to priložnost smo znanega loškega 
igralca Matjaža Eržena prosili, da je otrokom prebral 
zgodbico Kamniti most. Otroci so po poslušanju 
zgodbe ustvarjali z barvicami, spremljala pa jih je 
Pevska skupina Mavrica. Risbe smo razstavili v galeriji 
Hodnik.

Literarni večer na vrtu Sokolskega doma

Obisk vrtca Pedenjped

Nežka Trampuš in Martina Eržen 
z Mirom Duićem v knjižnici pod krošnjami

»Vsako pomlad se je naša črnica pokrila s cvetjem 
in vsaka najmanjša vejica je nosila belo oblačilce, 
stkano iz golih cvetov. Iz dalje se je gledala kakor s 
snegom pokrit vrh snežnikov. Ko pa je prišel sveti 
Urban, tedaj se je pokrilo vse vejevje s črnim sadom, 
da je kar vse viselo in da so vrabiči, kosi, vrane in 
drugi krilati in zveneči kruhoborci prišumeli od vseh 
strani ter okljuvali in obrali v družbi z brenčečimi 
sršeni in osami sladke črnice.« 
Priznanja za doseženo bralno značko in darilce, 

klekljan lipov list, sva podelili z gospo Lucijo. 
Obiskali smo še  grobnico družine Tavčar in se 
potem peš odpravili proti Poljanam. Med potjo 
smo se ustavili v vasi Hotovlja, kjer smo si ogledali 
mesto, kjer je rasla Šarevčeva sliva, ki je opisana v 
istoimenski noveli. Videli smo tudi hišo, v kateri so 
bili rojeni slikarji bratje Šubic in fresko Iveta Šubica. 
Napotili smo se še v vasico Predmost, kjer smo 
občudovali fresko na hiši Ivana Šubica, na znamenju 
v vasi  je Maja Šubic upodobila štiri ženske figure, 
ki predstavljajo letne čase. Srečanje smo zaključili v 
gostilni Na Vidmu, kjer smo se tudi poveselili.    
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Goran Vojnović: 
FIGA
Knjiga govori o 
ljubezni, iskanju in 
razumevanju. Gre za 
razkošno pripoved 
o družini, njenih 
razhajanjih, zapuščanju 
in vračanju domov. 
Glavni lik Jadran se 
trudi razumeti izginotje 
svojega očeta Safeta iz 
Ljubljane v prvem letu 
balkanske vojne in svojo mamo Vesno, predvsem 
njeno nerazložljivo jezo na dedka in zamolčano 
razočaranje nad očetom. Ta roman v prvi plan 
postavlja družino po razpadu Jugoslavije, družino, 
v kateri se odnosi krhajo, družino, ki razpada in se 
spet najde. Figa je roman, sladek kot sadež in na 
trenutke trpek.

Elena Ferrante: 
GENIALNA 
PRIJATELJICA
Zgodba se prične v 
petdesetih letih 20. 
stoletja in spremlja 
otroštvo dveh izjemnih 
deklet, Lile in Elene, ki 
sta si različni kot noč in 
dan.
Lila in Elena, revni 
neapeljski deklici, 
zaupnici, tovarišici in 

Steven Galloway: 
SARAJEVSKI ČELIST
Pisatelja je za pisanje 
tega zgodovinskega 
romana navdihnil 
tragični dogodek, ko je 
med vojno v Sarajevu 
maja 1992 granata ubila 
22 ljudi, ki so čakali na 
kruh. V spomin na to 
tragedijo je glasbenik 
Vedran Smailović na 
mestu pokola 22 dni 

zaporedoma na čelo zaigral Albinonijev Adagio v 
g-molu. Skozi oči treh preprostih ljudi, mladega 
Kenana, peka Dragana in ostrostrelke Strelice, 
spoznavamo še življenje drugih meščanov 
v obleganem Sarajevu, predvsem njihov 
vsakodnevni boj za preživetje, ko so ves čas na muhi 
ostrostrelcev. Odlično napisan roman kanadskega 
avtorja, ki ne obsoja ali moralizira, ampak nam skozi 
resnično zgodbo približa življenje v obleganem 
Sarajevu.

občasni rivalki, dneve preživljata v zanemarjeni 
delavski soseski, razpeti med stroga in zapeta 
družinska, cerkvena in šolska pravila. Roman nas 
popelje v njun svet odraščanja, prvih ljubezni, 
razočaranj in upanja na lepši, predvsem pa 
bogatejši jutri. Zmage in razočaranja ter zapleti 
in njihovo reševanje nam ponujajo napeto in niti 
za trenutek dolgočasno branje, ki nam ne dovoli 
odložiti knjige. Težko se boste odločili, katera je res 
prava prijateljica.

V našem društvu imamo kar tri skupine pohodnikov. 
Planinski pohodi potekajo že 25 let in že od samega 
začetka jih vodi Nežka Trampuš s svojimi pomočnicami 
in pomočniki. V pogovoru z Nežko smo izvedeli, kako 
se pripravi na pohod in kako izleti potekajo. Pred 25 leti 
so se na začetek pohoda odpeljali kar z avtomobilom, 
do danes pa se je število pohodnikov povečalo toliko, 
da potrebujejo avtobus. Nežka je večkrat poudarila, da 
se veseli vsakega pohoda, ker je Slovenija resnično lepa 
dežela.

Poletne dejavnosti smo zaključili z dvema delavnicama 
oblikovanja gline, na katerih so se nam pridružili otroci, 
ki se družijo pri Društvu prijateljev mladine Škofja 
Loka. Delavnici je vodila prostovoljka v naši knjižnici 
Katarina Goljat. Na prvi delavnici so otroci oblikovali 
posodice iz gline in pujske za srečo, na drugi pa slike 
in najljubše predmete. Glinene izdelke so nam spekli 
v peči Vzgojnega zavoda Škofja Loka. Otroci so bili z 
delavnicama zelo zadovoljni, mi pa se z njimi vedno 
radi družimo.

BEREMO DOBRE KNJIGE
Ela Dolinar

Tokrat vam predstavljamo tri knjige, ki vas bodo pritegnile in vam dale misliti. Vsebine vseh treh so 
popolnoma različne, vendar je njihov skupni imenovalec prijateljstvo. Tri različne zgodbe se dogajajo v 
treh različnih državah, glavni junaki s svojimi problemi, strahovi in upanjem pa nam bodo prinesli obilo 
zadovoljstva ob napetem branju.
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GLASBA

ŽIVAHNA POMLADANSKA ZBOROVSKA DEJAVNOST
Besedilo Martin Bizjak

Kot nam narava od pozne jeseni do konca zime 
v svojem zaodrju neopazno pripravlja scenarij 
svojih čudes, s katerimi nas bo na pomlad znova 
presenetila, se je tudi naš zbor Vrelec jeseni in 
pozimi vneto pripravljal na spomladanske koncerte 
ter nastope v gosteh in na pevskih revijah. Pod 
vodstvom prof. Herakovića smo pesmi, ki smo jih že 
osvojili, osvežili z novim pristopom.
Po kratkem predahu od koncerta na zadnji dan 
božičnih praznikov in po nastopu na proslavi 
kulturnega dne pred Prešernovim spomenikom 
v Kranju smo marca nastopili na zboru članov DU 
Škofja Loka, tokrat pod vodstvom naše prejšnje 
zborovodkinje Nade Krajnčan. Aprila je Vrelec 
gostoval na koncertu Generacije pojo, ki postaja 
že tradicionalen. To je bila revija zborovskega petja 
vseh generacij, saj so nastopili otroški PZ Murenček, 
otroški in mladinski PZ OŠ Ivana Groharja, pevske 
skupine vzgojiteljic vrtca do ponovno mladih 
pevcev in orgličark DU Škofja Loka, kot smo se 
pevke in pevci počutili v tako pestri in prijetni 
družbi nastopajočih.

predstavili svoj prispevek v glasbeni dejavnosti 
našega DU. Kot vsako leto je tudi letos območna 
podružnica Javnega sklada za kulturno dejavnost 
Republike Slovenije organizirala območno srečanje 
odraslih PZ. Na srečanju smo nastopili kot eden 
izmed 10 zborov in vokalnih skupin, med katerimi 
so bili tudi MeMIPZ Gimnazije Škofja Loka, Moški 
PZ Alpina Žiri ter vokalni skupini Cantabile in 
Crescendo. Med temi vokalnimi sestavi smo 
dostojno zastopali naše DU.
Maja se je moški sestav Vrelca udeležil vsakoletne 
komemoracije za padlimi italijanskimi partizani 
v Rovtu nad Lušo, katere pobudnik so borčevske 
organizacije iz zamejstva. Zaradi odsotnosti 
nekaterih pevcev je bila interpretacija žalostink 
žal manj impresivna, a kljub temu iskrena. Zato 
pevke in pevce, bralce tega glasila, pozivam, naj ne 
prezrejo vabila za včlanitev v naš zbor.

Piknik Vrelca pod Krancejlnom pri Jožici 
 Foto Tone Ravnikar

Vrelec se pripravlja na nastop na reviji Gorenjski 
upokojenci pojo, kjer se je uvrstil na 2. mesto. 

 Foto Martin Bizjak

Že naslednji dan smo nastopili na regijski reviji 
pevskih zborov Društev upokojencev Gorenjske v 
OŠ Bistrica pri Tržiču. V konkurenci 14 mešanih in 
ženskih PZ smo dobili 2. nagrado strokovne žirije za 
najbolje interpretirano pesem. Zapeli smo skladbo 
Loka in Grad na besedilo loške pesnice Neže Maurer, 
ki jo je uglasbil Radovan Gobec, v aranžmaju za 
MePZ Lojzeta Krajnčana.
Konec aprila smo nastopili v Sokolskem domu na 
proslavi ob 70. obletnici DU Škofja Loka, kjer smo 

Kljub številnim koncertom in intenzivnim pripravam 
pevke in pevci zbora Vrelec najdemo tudi trenutke 
za sproščeno druženje ob praznovanju osebnih 
jubilejev. Junija smo se zbrali na zborovskem 
pikniku pri naši članici Jožici na vikendu pod 
Kranceljnom. Pesem Loka in Grad, s katero smo 
se izkazali na letošnji reviji PZ upokojencev 
Gorenjske, namreč govori o skrivnostni sili »Kadar 
zapoje marčevski veter na Kranceljnu«. Našega 
zborovodjo Dejana je zanimalo, kje Krancelj je in 
kakšno neustavljivo moč ima na ljudstvo pod njim. 
V prijetnem vzdušju na Jožičinem vikendu mu tega 
ni bilo težko prikazati.
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VABILO NOVIM PEVCEM
Člani mešanega pevskega zbora VRELEC pod 
vodstvom novega dirigenta prof.  Dejana 
Herakovića vabijo, da se jim pridružite.
V svoje vrste bodo z veseljem sprejeli vse, ki 

10 LET DELOVANJA PEVSKE SKUPINE MAVRICA
Besedilo Rudi Zadnik, fotografija iz arhiva PS Mavrica

Oktobra bo minilo 10 let od ustanovitve pevske 
skupine Mavrica. Prve zamisli o njenem nastanku 
so prišle na dan leta 2007 na prireditvi Čaj ob petih, 
kjer je Dušica Kunaver predstavljala slovenske 
običaje. Med pogovorom so obiskovalci namreč 
popolnoma spontano zapeli narodno pesem.
Skupina je nato nastajala še skoraj 2 leti in 
ustanovni sestanek je bil tako šele 29. oktobra 
2009 v knjižnici našega društva. Udeleženci so se 
na sestanku dogovorili o urniku vaj, poimenovanju 
Pevska skupina Mavrica in programu. Za 
predsednico so predlagali Sonjo Dolinar, za 
podpredsednico pa Mano Veble Grum.
Pevska skupina je tako pričela vaditi pod vodstvom 
Saša Zagorška. Vaje so imeli vsak četrtek ob 10. uri 
v knjižnici društva. Leta 2009 so v skupini Mavrica 
peli Sonja Dolinar, Iva Kogovšek, Franci Jesenovec, 
Francka Kranjc, Nadja Podgoršek, Marjeta Pivk, 
Breda Radelj, Marika Strah, Marjeta Štrekelj, Irena 
Telban, Matevž Trilar, Mana Veble Grum in Marička 
Zadnik.
Sašo Zagoršek je pevsko skupino vodil do leta 2016, 
nato pa jo je od decembra 2017 prevzel zborovodja 
prof. Viktor Zadnik. Sašo Zagoršek je nato leta 
2018 žal preminil. Več o poti naše skupine si lahko 
preberete v zborniku našega društva.
V skupini sedaj pojejo Janez Bohinc, Lojze Čadež, 
Sonja Dolinar, Janja Eržen, Marijan Gortnar, Avgust 
Hartman, Franci Jesenovec, Iva Kogovšek, Marjeta 
Pivk, Breda Radelj, Marika Strah, Milka Šmuc, 
Marjeta Štrekelj, Matevž Trilar, Magda Ziherl in avtor 
tega prispevka. Zbor ima tudi tri podporne članice.
Ob praznovanju 10. obletnice bomo oktobra 
pripravili podelitev priznanj in pevsko vajo za vse 
sodelujoče na našem praznovanju v pevski sobi 
Mavrice.
Dodam naj še nekaj vrstic o naših aktivnostih od 
novega leta do sedaj.
25. aprila 2019 smo nastopili na praznovanju 70. 
obletnice Društva upokojencev Škofja Loka v 
Sokolskem domu. Maja smo nastopili na otvoritvi 
razstave izdelkov iz gline in kvačkanih izdelkov, ki so 
jih ustvarili udeleženci krožkov pri društvu U3.

Ob koncu maja smo se člani skupine odpravili na 
letni izlet v Strunjan, kjer smo na njenem vikendu 
obiskali našo pevko Sonjo. Najprej smo se dobro 
okrepčali ob dobrotah naših članic, nato pa se 
peš odpravili od Strunjana do Belvedera in nazaj. 
Uživali smo in peli, suše pa seveda tudi ni bilo. Naši 
izleti vedno minejo v prijetnem vzdušju in veselih 
trenutkov se še dolgo spominjamo.
V okviru prireditev knjižnice pod krošnjami je naša 
skupina nastopila julija na vrtu Sokolskega doma in 
v vrtcu Najdihojca in 8. avgusta v vrtcu Pedenjped 
na Trati.

Med nastopoma v vrtcih smo se poveselili ob 
praznovanju rojstnih dni pevcev Lojzeta Čadeža, 
Marjete Štrekelj in Magde Ziherl.
Avgusta smo obiskali našo pevko Francko Kranjc 
v domu starejših v Cerkljah. Pripravili smo enourni 
nastop za njo in za vse, ki so nas želeli poslušati na 
terasi doma. Kaj je sreča, smo videli tistega dne na 
Franckinem obrazu.
V začetku septembra smo pripravili srečelov na 
športnem pikniku društva na Trati, kjer smo tudi 
zapeli nekaj pesmi. Z vajami bomo začeli ob koncu 
septembra in se pripravljali na praznovanje naše 10. 
obletnice konec oktobra.
»Brez snega ni zime, brez cvetja ni pomladi; 
tako tudi ni pravega veselja, če ga nimaš s kom deliti.«
Srbski pregovor

Mavrica v vrtcu Najdihojca

imajo smisel za petje ter veselje do sodelovanja v 
zboru. Še posebej bodo veseli basistov, tenoristov in 
sopranistk.
Za več informacij je na voljo tel. št. 041 735 921 
(Ferdo Pozvek).
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ORGLIČARSKI UTRINKI
Besedilo Marija Omejc, fotografija Maruša Mohorič

V tem glasilu je bilo o Loških orglicah napisano  
že veliko, tokrat pa sem poleg letnega poročila 
pripravila še nekaj zanimivosti o naši skupini.
V letošnjem letu smo nastopile dvanajstkrat. S 
svojo glasbo smo popestrile otvoritev slikarske 
razstave v Galeriji Hodnik in večer ob 200. obletnici 
smrti Valentina Vodnika v Miheličevi galeriji v 
Kašči. Udeležile smo se Mednarodnega festivala 
ustnih harmonik Ah, te orglice, ki je bil letos zaradi 
slovesnega praznovanja 20. obletnice festivala 
manj tekmovalno obarvan. Posebej ponosne smo 
na samostojne 
nastope v Domu 
starejših občanov 
Naklo in na srečanju 
starejših krajanov 
v Gorenji vasi, 
saj smo ta dva 
nastopa obogatile 
z recitacijami, 
šalami, petjem in 
skečem. Izredno 
povezovanje 
z mlajšimi 
generacijami smo 
doživele na nastopu 
v kranjskem vrtcu 
Čebelica, kjer smo 
otrokom skozi 
pesmice približale 
inštrumente in 
jih z glasbenimi 
ugankami popeljale 
v svet glasbe. 

Organizira nastope in vaje ter nas o vsem tudi 
obvešča.
Milka Šmuc je naša blagajničarka, ki je odgovorna 
za vse zadeve zvezi z denarjem. Prihodkov res 
ni veliko, vendar počasi zbiramo denar za nakup 
enakih oblačil za nastope.
Marija in Nataša Zadnik sta mati in hči. Od začetka 
sta izjemno pripomogli k izboljšanju igranja ogrlic v 
naši skupini. Igrata tudi pri Francetovih orgličarjih, 
zato nam je vsak njun nasvet zelo dobrodošel.
Za kulturni program na naših nastopih poskrbi 

sodelovanja z nami. Zelo ju pogrešamo, še posebej 
Božovo spremljavo na kitari. Še vedno upamo, da se 
vrneta.
Nenazadnje naj se predstavim še avtorica prispevka. 
Pri Loških orglicah igram že skoraj 4 leta. Moj 
spomin na orglice sega v otroške dni, ko nam je oče 
osmim otrokom po večerni molitvi in petju zaigral 
še pesem na orglice. Tako sem si zaželela tudi sama 
izvabljati zvoke iz tega malega žepnega glasbila.
Igranje na orglice nam je v veselje, v naših letih pa 
je tudi koristno za krepitev spomina, saj se pesmi 
naučimo na pamet.

Otroci so nas presenetili s svojim neverjetnim 
poznavanjem glasbil.
V Sokolskem domu smo nastopile na koncertu 
Generacije pojejo in proslavi ob 70. obletnici tega 
društva, na vrtu Sokolskega doma pa na srečanju 
dveh domačih pisateljic v okviru Knjižnice pod 
krošnjami. V Tavčarjevem dvorcu na Visokem smo 
zaigrale na podelitvi bralnih značk Marinkine 
knjižnice. V sodelovanju s pevskim zborom Vrelec 
smo nastopile v Izoli v hotelu Delfin in samostojno 
pri Arharjevi kapelici na hribu Sv. Petra nad 
Zmincem.
Motor naše skupine je Ivanka Prezelj, ki po posluhu 
priredi pesmi v zapis za orglice. Kot umetniški vodja 
skrbi, da naše pesmi zazvenijo v pravih barvah. 

Minka Likar. 
Pripravlja 
recitacije, 
anekdote, šale, 
pesmi in skeče, 
ki popestrijo 
program in 
marsikoga 
nasmejejo.
Letos sta se od 
naše skupine 
poslovila Alenka 
in Božo Snoj. 
Ker sta mlada 
in zaposlena ter 
ne živita v Škofji 
Loki, smo ostale 
članice skupine 
razumele, da 
jima čas ni 
več dopuščal 

Z leve: Marija Šmuc, Minka Likar, Marija Omejc, Nataša 
Zadnik, Ivanka Prezelj in Marija Zadnik

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



Mi o sebi - september 2019 13

SPREHOD PO NAŠIH RAZSTAVAH
Mira Kofler

Pomladni meseci so polni optimizma in energije. 
K večji aktivnosti spodbudijo tudi nas. Vrstijo se 
praznovanja in proslave, zaradi česar dogodkov 
aprila in maja ne manjka. Letos smo praznovali tudi 
v našem društvu.
Začeli smo aprila s proslavo ob 70. obletnici društva 
v Sokolskem domu. Gre za častitljivo obletnico, v 
kateri spominov ne manjka.
Spomini so zanimiva priložnost, da zavrtimo čas 
nazaj in si prikličemo, kar smo doživeli, čeprav je 
to lahko zelo daleč. V mislih podoživljamo lepo in 
brišemo manj ljubo. To počnemo velikokrat.
Obletnice, tako osebne kot tudi drugačne, so čas, ko 
posegamo daleč nazaj, na sam začetek.
Fotografija je odlična pričevalka in zapisovalka 
dogodkov.
S spremljevalno razstavo fotografij Naših 70 let 
ob slavnostni proslavi v Sokolskem domu, ki smo 
jo nato preselili v našo galerijo Hodnik, je bila na 

NAŠE RAZSTAVE

devetih panojih predstavljena pot, ki jo je društvo 
prehodilo v sedemdesetih letih.
Z ujetimi trenutki smo se tako sprehodili skozi čas 
od ustanovitve društva leta 1949 do danes. Zazrli 
smo se v obraze vseh predsednikov društva, videli 
prostore, v katerih je društvo delovalo, in dejavnosti, 
s katerimi so si člani bogatili vsakdan in jih je bilo 
vsako leto več.
Pred nami so se zvrstile fotografije ujete preteklosti 
in sedanjosti, ki so v strnjeni obliki spregovorile o 
nastanku in razvoju društva, o ljudeh, zaslužnih 
za njegov razcvet, in tistih, ki danes živijo izjemno 
ustvarjalno življenje tretjega obdobja ter ne 
poznajo meja v vedoželjnosti, kreativnosti, športni 
aktivnosti in humanosti.
Razstava je ponudila lep sprehod skozi bogat in 
ustvarjalen čas, ki nam je v ponos in hkrati izziv, da 
bomo dodajali nove spomine za 80. obletnico 
društva.
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Nadaljevanje s prejšnje strani Sredi avgusta je v Centru slepih, 
slabovidnih in starejših razstavo 
Milana Mihaliča, ki je tam 
štiri mesece razstavljal svoje 
fotografske mojstrovine pod 
naslovom S fotoaparatom v roki, 
zamenjala razstava Jelke Dolinar. Z 
razstavo Namibija nas je popeljala 
v Afriko, v svet sonca in peska, svet 
kralja živali, impal, zeber, gnujev, 
v svet zibelke človeške civilizacije. 
Če ste Jelkino razstavo zamudili v 
Mali galeriji Upravne enote, imate 
zdaj še vedno priložnost, da si jo 
ogledate. Na ogled bo do konca 
oktobra.
Prve dni astronomske jeseni, 
natančneje 4. septembra, je bila 
v galeriji Hodnik otvoritev nove 
razstave z naslovom Infrardeče 
pokrajine fotografa Janeza Pelka. 
Janez Pelko je znan po 
inovativnem in svojstvenem 
pristopu izražanja v fotografiji 
portretirancev, aktov in pokrajine. 
Njegova amaterska fotografska pot 
je izjemno bogata, saj je sodeloval 
na mnogih razstavah doma in po 
svetu. Poleg tega je imel več kot 
30 samostojnih razstav in za svoje 
delo prejel številne nagrade. Z 
njegovo razstavo v naši galeriji 
Hodnik smo tokrat tudi mi dobili 
priložnost, da se o tem prepričamo 
sami.

S fotografske razstave Namibija avtorice Ele Dolinar

Bukov vrh - avtor Milan Mihalič

Janez Pelko predstavlja 
svoje fotografije na 

odprtju razstave v
 galeriji Hodnik.
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MILAN MIHALIČ
NOVI VODJA ODBORA ZA RAZSTAVE
Mira Kofler

Kadar slišimo novico o fotografski razstavi v Galeriji Hodnik, 
vedno z razlogom pomislimo na Zlato Ramovš, ki je bila devet 
let vodja odbora za razstave.
Razstava v Sokolskem domu ob 70. obletnici društva je bila 150. 
po vrsti in hkrati njena zadnja ter največja.
Tudi pri odločitvi, da se poslovi s funkcije vodje odbora za 
razstave, vendar še vedno ostane njegova članica, ni ničesar 
prepustila naključju. Za naslednika je izbrala Milana Mihaliča, ki 
bo odbor vodil odslej.
Milan Mihalič, odličen amaterski fotograf, je zagotovo dobra 
odločitev.
Že do sedaj je aktivno sodeloval pri postavitvah razstav in imel 
v začetku poletja 2018 v Galeriji Hodnik svojo prvo samostojno 
razstavo z naslovom S fotoaparatom v roki. Društvo U3 je za leto 
2019 izdalo koledar z Milanovimi fotografijami ptičev.
Ker Milana odlikujejo strokovnost, delavnost in ljubiteljski, srčni 
odnos do fotografije, bodo fotografske razstave zagotovo tudi 
naprej ostale lep del kulturnega življenja našega društva.

POPRAVEK
V prejšnji številki glasila smo na strani 30 napačno 
navedli podatke o odprtju razstave mandal KUD 
Bitnje. Delo ustvarjalnega krožka nam je predstavila 
Tatjana Muraja Oblak in ne Mateja Arhar, kot je 

navedeno v članku in tekstu pod fotografijo. Obema 
razstavljavkama se za neljubo napako iskreno 
opravičujemo.

OB LETOŠNJEM OBČINSKEM PRAZNIKU JE OBČINSKI SVET OBČINE 
ŠKOFJA LOKA PODELIL BRONASTI GRB UREDNIŠKEMU ODBORU 
GLASILA MI O SEBI.

Prejemniki priznanj Občine Škofja Loka za leto 2019 
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FRANC OBLAK
Besedilo in fotografija Ela Dolinar

Franc Oblak je na svet prijokal dan po božiču 
leta 1943 kot nezakonski otrok. Takrat še 
ni vedel, da mu v življenju ne bo z rožicami 
postlano. Ko je bil star komaj dve leti, mu je 
umrla mama. Otroštvo je preživljal pri starih 
starših na Podjelovem brdu, pri Reženarju, 
kot se je reklo po domače. Delo je bilo vedno 
na prvem mestu. Pri šestih letih je začel pasti 
ovce in to počel do svojega 12. leta. Njihove 
ovce so bile vedno najbolj rejene in stari oče 
je bil na čredo zelo ponosen. Ni namreč vedel, 
da so ovce fantiču velikokrat ušle med peso 
in koruzo ter se tam dobro najedle. Koštruni 
so se večkrat prerivali med seboj v borbi za 
ovce in fantič je že kmalu ugotovil, kako to 
gre. Glavnega koštruna je držal stran, da so 
tudi mlajši koštruni prišli do ovac. Njegov stric 
se je poročil, zato se je delo začelo kopičiti in 
fant je garal od zore do noči. Moral je poprijeti 
za vsa dela, poleg tega pa še paziti 3 stričeve 
deklice. Hrana je bila enolična. Celo leto so 
jedli kislo zelje, krompirjeve žgance in mleko, 
poleti kislo. Suho meso je bilo na mizi samo ob 
nedeljah, pa še to ne vsako nedeljo. Niti gob, 
ki jih je nabiral, niso pripravili doma, ampak 
so jih prodali, da je v hišo prišel kakšen dinar. 
Nekoč je bila v medli miška in ko jo je stara 
mama vzela ven, so vsi nehali jesti. Stara mama 
se je razjezila in jim rekla: »Dokler je bila miška 
v medli, ste jo pa jedli, kajne?«« in miš vrgla 

ZGODBA, KI SEŽE DO SRCA

nazaj v jed. Brez besed so jo vzeli ven in pojedli do 
konca. Ko so ga nekoč poslali po opravkih k Žunerju, 
je tam prvič v življenju jedel krompirjevo solato. 
Vprašal je, kako se naredi, nato pa nabral gobe, jih 
prodal, kupil kis in olje, ki ga doma niso imeli, in ju 
ponosen prinesel domov. Takrat jih je dobil okrog 
ušes. Pomanjkanje je bilo veliko tudi zato, ker je bila 
hiša med vojno požgana in obnova je bila na prvem 
mestu. Kljub temu je čutil, da ga ima stara mama 
rada, saj so ji med vojno ubili tri sinove.
Ko je dopolnil 18 let, je odšel k vojakom. Bil je v prvi 
generaciji, ki je vojsko služila samo 18 mesecev. Pri 
vojakih je bil rad, saj ni bilo nobenega težkega dela, 
hrana pa je bila dobra in raznolika. Po odsluženem 
vojaškem roku se je kmalu zaposlil. Večino delovnih 
let je preživel v Dinosu in od tam odšel v pokoj. 
Ženo je spoznal na veselici, med ličkanjem koruze. 
Vzela sta se leta 1968 in se preselila k njeni družini 

v Dorfarje, kjer je spet pomagal na kmetiji. Kmalu 
sta zgradila svojo hišo in družina se je povečala za 
2 člana, fanta in deklico, ki sta rasla in odrasla. Nova 
nesreča ga je zadela, ko mu je prav na dan mrtvih 
leta 1999 umrla žena. Tudi to bolečino je čas počasi 
zgladil in čez leta je v Puštalu spoznal prijateljico. 
Vsak dan gresta na kavo in uživata v prijateljstvu, ki 
traja že 12 let. Letos sta bila z upokojenci na morju, 
lani pa to ni bilo mogoče, ker mu jo je zagodlo 
srce. Bilo je samo še s 30 utripi na minuto in zadnji 
trenutek so ga odpeljali v Ljubljano ter mu vstavili 
srčni spodbujevalnik.
Danes živi zadovoljen. Sam gospodinji, pri čemer 
kuha še za sina, razveseljuje ga 16-letna vnukinja in 
želi si, da bi tako ostalo še dolgo.

Franc s prilateljico Ano Varl
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DOLGO, DOLGO ŽIVLJENJE

MILAN KEPA, LETNIK 1921
Besedilo in fotografija Nevenka Mandić Orehek

Milana Kepo sem obiskala na njegovem domu 
na Suški cesti. Stanovanje ima urejeno v kleti 
montažne hiše, kjer je dolga leta živel z družino. Sin 
si je ustvaril svojo družino in sezidal novo hišo, tako 
da danes nad Milanovim stanovanjem živi družina 

Fani je umrla pred enajstimi leti. Milan je povedal, 
da je bila dobra žena in da sta se lepo razumela. Sin 
Lado je umrl za rakom, star 53 let.
Danes je Milan ponosen dedek Milanu in Tanji ter 
pradedek enemu fantu in štirim deklicam, starim od 

sinovega prijatelja.
Milanovo stanovanje je 
prijetno. Vanj vstopite z lepo 
urejenega vrta, kjer se Milan 
včasih zadržuje. Uredi ga 
sam, saj nima veliko. Čisti in 
pospravlja mu neka gospa, 
hrano mu prinesejo, vnuk Milan 
pa poskrbi, da dobi vse, kar 
potrebuje.
Milan Kepa je Trboveljčan, ki je 
v Kranju končal tekstilno šolo. 
Ko so leta 1941 v Trbovlje prišli 
Nemci, je bil Milan s svojimi 
21. leti na listi za vojsko. Oče, 
ki je delal na železnici, mu je 
svetoval, naj se zaposli pri njih, 
saj so železničarje šteli kot vojake. Vpisali so ga k 
železničarjem in teden dni je ostal v Trbovljah, nato 
pa so ga poslali na Dunaj, od tam pa v Berlin, kjer 
so ugotovili, da ni Nemec in ga prisilno mobilizirali. 
Najprej je bil na francoski fronti, potem pa 16 
mesecev do leta 1944 v ameriškem ujetništvu. 
Pravi, da je bilo to premalo. Če si bil namreč v 

avto. Njegov prvi avto je bil fičo. V življenju je imel 
14 avtomobilov, nazadnje Toyoto. Vozi že več kot 
70 let. Zadnje leto nima avta, saj pravi, da ga ne 
potrebuje, čeprav bi mu včasih prišel prav. Če kaj 
potrebuje ali mora kam oditi, mu na pomoč priskoči 
vnuk Milan. Noge mu ne služijo več tako dobro, da 
bi se podal na daljši sprehod.
Upokojil se je z 41 leti delovne dobe. Po upokojitvi 
je našel čas za ribištvo in se je včlanil v ribiško 
družino. Z ulovom je kdaj razveselil tudi sosede in 
prijatelje. Bil je tudi član avtomoto društva in en 
mandat predsednik krajevne skupnosti.
Na moje vprašanje, kaj počne sedaj,  odgovori, da 
nič. Včasih gre v gozd, drugače pa ne dela nič. Doma 
rešuje križanke in malo gleda televizijo, poročila ali 
kakšen film. Preveč televizije ne gleda, saj ga skrbi, 
da bi lahko imel težave z očmi, čeprav še vedno 
dobro vidi. Posebnih zdravstvenih težav nima.
S sosedi se dobro razume. Ima nekaj prijateljev, s 
katerimi skupaj kdaj popijejo kakšno kavo. Povedal 
je, da bi rad pogosteje igral tarok in da so se že 
skušali dobiti prijatelji, vendar to ni dolgo trajalo. 
Vsakega malo drugače nese pot.
Sorodnikov v Trbovljah nima in odkar je umrla 
žena, sorodnikov nima niti po njeni strani. »To je 
normalno,« pravi, »saj gre svet naprej.«

3 do 10 let.
Po delu v predilnici v Litiji je Milan 
delal v dveh izvoznih podjetjih. V 
tem obdobju sta s Fani živela tudi 
v Nemčiji.
Tudi drugače je veliko hodil po 
svetu. Štirikrat je bil v Ameriki, v 
Memphisu, kjer je prevzel bombaž, 
ki so nam ga Američani pošiljali 
kot pomoč. Dvakrat je bil v Indiji, 
vedno kot tekstilec. Udeležil se je 
tudi kongresa tekstilcev v Ugandi.
V Škofjo Loko je prišel leta 1968, 
ko se je zaposlil v Predilnici.
Kot hobi je Milan omenil šofiranje. 
Voziti ga je naučil prijatelj v 
Trbovljah, , ki je že zgodaj imel 

nemški vojski 18 mesecev, 
potem bi po vojni služil 
le 6 mesecev vojaškega 
roka, če pa manj, potem 
pa 1 leto. Tako je bil 1 leto 
voznik sanitetnega vozila v 
Sarajevu.
Kasneje se je zaposlil v 
predilnici v Litiji, kjer je 
spoznal dve leti mlajšo 
Fani, s katero se je poročil. 
Fani je bila med vojno v 
Auschwitzu, kjer je zbolela za tuberkulozo. Dolgo 
so jo zdravili in ko ji je ob rojstvu umrl otrok, so ji 
zdravniki odsvetovali novo nosečnost.
Tako sta leta 1960 posvojila 4-letnega dečka. Ko so 
jima v Kranju pripeljali Ladota, mu je Fani dejala, 
da je od tistega dne naprej ona njegova mama in 
deček ji je skočil v objem.

Mladi Milan Kepa
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USPEŠNIH 15 LET DELOVANJA UNIVERZE ZA TRETJE 
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE ŠKOFJA LOKA
Besedilo Borjana Koželj, fotografiji Nevenka Mandić Orehek 

Leta 2014 smo v marčevski številki glasila pisali o 
uspešnih prvih desetih letih delovanja univerze. 
Zapisali smo tako: »20. decembra 2004 je bil ob 17. 
uri sklican predstavitveni sestanek in z negotovostjo 
in nestrpnostjo sem ugibala, kakšna bo udeležba.« 
Takrat smo se spraševali, ali bo univerza za tretje 
življenjsko obdobje za člane društva upokojencev 
sploh zanimiva. Marca 2014 nas je Slovenska 
univerza za tretje življenjsko obdobje povabila na 
slovesnost ob trideseti obletnici svojega delovanja, 
s čimer smo dobili potrditev o naši uspešnosti po 
desetih letih našega delovanja. Tako smo se 20. 
marca 2014 udeležili proslave v Cankarjevem domu 
z naslovom Njenih 30 let, ki je potekala pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika Boruta Pahorja. 
Ob zaključku prireditve smo tudi mi, tako kot 
druge uspešne članice Slovenske univerze, dobili 
priznanje za uspešno delo.
Desetletnico smo praznovali delavno in spomladi 
študijsko leto zaključili z ekskurzijo. Odpravili smo 

se na isti konec Slovenije 
kot pred desetimi leti, 
natančneje na Prem in v 
Ilirsko Bistrico, da bi preverili, kaj se je v tem času 
spremenilo na jugovzhodu naše države. Področje 
se je zelo razvilo, kot je tudi zrastla naša univerza. Iz 
tega razloga smo se odločili, da nadaljujemo naše 
delo samostojno in sledile so intenzivne priprave 
na ustanovitev samostojnega društva. Tako smo 20. 
junija 2014 na ustanovnem sestanku sprejeli statut 
in Društvo U3 se je rodilo.
Delo je kljub temu potekalo naprej vse poletje z 
enako ali celo večjo zagnanostjo. Kot vsako leto 
smo pripravljali predstavitve vsebin študijskih 
krožkov, programe srečanj Čaj ob petih in ekskurzij 
ter sodelovali z lokalnim okoljem.
In letos? Praznovali bomo tako delovno kot tudi 
slavnostno.

Grad Prem: poslikave v dvorani leta 2005 10 pet pozneje
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TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

smo zgibanko in glasilo Mi o sebi. V zgibanki je 
predstavljena bogata izbira študijskih vsebin, ki jih 
bomo ponudili v novem študijskem letu. Glasilo je 
dokaz ustvarjalnosti starejših, saj uredniški odbor 
v njem beleži bogato vsebino delovanja društva 
upokojencev in univerze. Člani odbora še vedno 
nabirajo znanje, ki bogati življenjske izkušnje. Vsaka 
nova številka je med bralci dobro sprejeta.
Pogovarjali smo se z mimoidočimi.
Obiskovalce tržnice  so posebej očarale country 
plesalke.

Torek, 14. maja 2019, DAN ODPRTIH VRAT
14. maja 2019 smo odprli vrata naše univerze, ki 
domuje v prostorih društva upokojencev.
Naše tesno sodelovanje z društvom upokojencev se 
kaže tudi v tem, da gostujemo v njihovih prostorih. 
Naš dan odprtih vrat je potekal v Marinkini 
knjižnici in je bil posvečen predstavitvi naše skrbi 
za ohranjanje kulturne dediščine. Za uvod nam je 

Andragoški center Slovenije že vrsto let po celotni 
državi organizira teden vseživljenjskega učenja. 
V tem tednu tudi podeli priznanja za promocijo 
vseživljenjskega učenja, ki ga je naša skupina 
prostovoljnih kulturnih mediatorjev v Loškem 
muzeju dobila leta 2008. S priznanjem smo 
dokazali, kako pomembno je dejavno staranje.
Pri naši univerzi smo prepričani zagovorniki 
vseživljenjskega učenja, zato se vedno odzovemo 
vabilu Ljudske univerze, ki teden organizira v Škofji 
Loki.

Sobota, 11. maj 2019, DAN ZA KAKOVOST
Kot vsako leto smo tudi letos postavili stojnico na 
Mestnem trgu, kjer smo predstavili, kako v našem 
društvu letom dodajamo življenje. Predstavili 
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DRUŠTVO U3 
Borjana Koželj, predsednica Društva U3

MED NAS VABIMO NOVE PROSTOVOLJCE

1. oktobra bodo z delom pričeli naši študijski krožki, tega meseca pa bomo pripravili tudi prireditve 
ob praznovanju 15. obletnice delovanja naše univerze. Zaradi vedno večjega števila aktivnosti bi 
potrebovali pomoč v naši pisarni, saj je dela tako pri organizaciji kot tudi pri administraciji vedno več. 
Tisti, ki krožke obiskujete že dlje, veste, da se trudimo zadovoljiti željam in potrebam na področju 
izobraževanja, kulture in zdravega načina življenja. Poleg tega se zahteve na področju administracije 
povečujejo tudi za društva.
Pred nekaj leti sta se nam pridružili dve prostovoljki, vendar bi bili zaradi povečanega obsega dela zelo 
veseli vsakega novega prostovoljca.
Iščemo prijazno osebo, ki ji v pokoju počitek ni dovolj in je pripravljena priskočiti na pomoč našemu 
društvu in svojim vrstnikom. Pomembno je aktivno znanje uporabe računalniških programov. Delo ni 
zahtevno, poteka pa v prijaznem, prijateljskem okolju z veselimi ljudmi.
Če bi vas sodelovanje z nami zanimalo, nam pišite na loka3univerza@gmail.com ali se oglasite v naši 
pisarni.

pevska skupina Mavrica zapela nekaj ljudskih pesmi, 
potem pa smo občudovali razstavo klekljanih čipk z 
naslovom Ujeta svetloba. Klekljaricam so se pridružile 
oblikovalke gline, predstavili pa smo tudi kvačkane 
izdelke.

Nadaljevanje s prejšnje strani

Udeležencem delavnice uporabe pametnih telefonov 
je naš mentor Domen Kokelj v kratki učni uri predstavil, 
kaj vse jim njihov pametni telefon omogoča. Udeleženci 
so posedli kar okrog razstavljenih izdelkov, ob 
koncu delavnice pa že spraševali, kdaj bomo takšno 
izobraževanje ponovili.
Presenetilo nas je, da za predavanje o inkontinenci ni bilo 
velikega zanimanja, čeprav so tej nadlogi izpostavljene 

predvsem ženske, ki so v naši univerzi v 
večini. Z višjo medicinsko sestro smo se na 
to temo pogovarjali kar v naši mali pisarni. 
Ugotovili smo, da se bomo morali bolj 
potruditi in jeseni privabiti več udeležencev.
Česa ste se na delavnici uporabe pametnega 
telefona naučili vi?
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V PISARNI
Borjana Koželj

Komaj se je zaključilo študijsko leto 2018/2019, 
že smo pričeli s pripravami na novo študijsko leto. 
Poleg ustaljenega dela ob septembrskem vpisu 
se pripravljamo tudi na praznovanje 15. obletnice 
naše univerze, ki bo potekalo konec oktobra, ter na 
selitev v nove prostore, ki jih težko pričakujemo.
V tem prispevku predstavljamo prostovoljke, ki 
skrbijo za nemoteno delo univerze.

Kerec. Dragica pregleda vsak račun, ki ga dobimo, 
in poskrbi za njegovo plačilo, pri čemer vodi 
natančno evidenco, Sabina pa ima splošni pregled 
nad financami.

Zberemo se vsak četrtek in se pogovorimo o vsem, 
kar smo v preteklem tednu že opravili in kar nas še 
čaka.
Tanja Nikolić je naša neutrudna administratorka, 
ki je našim članom na voljo vsak dan od 10. do 12. 
ure. Vsako poletje junija poleg tekočega dela zbira 
predloge za krožke za naslednje študijsko leto in 
sestavlja program, ki je za naslednje leto objavljen v 
tej številki.
Vlasta Mekiš nas je začasno zapustila, a za tehnično 
pomoč je še vedno na voljo.
Za naše finance skrbita Sabina Košir in Dragica 

Nevenka Mandić Orehek skrbi za oblikovanje naših 
objav in v to delo uvaja še Almo Vičar.
Mari Furlan je animatorka, ki skrbi predvsem za 
ustvarjalke z glino in za različne druge opravke, Ela 
Dolinar pa je animatorka nekaterim krožkom in 
vedno na voljo, če kdo potrebuje njeno pomoč.
Za šport na naši univerzi skrbi Dorena Kumerener.

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

Tanja in Sabina

Alma in Nevenka

Ela 
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VABILO K VPISU

v krožke Univerze za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka
v študijskem letu 2019/2020.

Ste že razmislili, kako boste zapolnili dolge zimske dni?

Novo študijsko leto je pred vrati, zato vas vabimo, da se nam pridružite 
in se z nami veselite spoznavanja novih vsebin v družbi vrstnikov.

Vpis v programe poteka v prostorih univerze na Partizanski cesti 1 v Škofji Loki od 1. septembra dalje 
vsak dan od 10. do 12. ure.

DODAJTE LETOM ŽIVLJENJE!

SODELOVANJE Z LOKALNIM OKOLJEM
Borjana Koželj

Akcija Veter v laseh
Športna unija Slovenije nudi zdravo in zabavno 
možnost preživljanja prostega časa v okviru 
vseslovenske športno-družbene akcije Veter v laseh 
– s športom proti zasvojenosti.
V okviru te akcije tudi v Škofji Loki že veliko let 
potekajo športne aktivnosti in različni dogodki, 
na katerih je nekajkrat že sodelovala tudi naša 
univerza. Organizator je Lokalna akcijska skupina 
LAS.
Naša univerza bo tudi letos sodelovala v tem 
nacionalnem športno-družbenem programu.

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

Večgeneracijski center Gorenjske (VGC)
Večgeneracijski center Gorenjske je zadnji dve 
leti naš veliki podpornik, saj je starejšim omogočil 
sodelovanje v mnogih brezplačnih dejavnostih.
Poleg tega je center partner v projektu, ki ponuja 
različne vsebine in se trudi dvigniti kakovosti 
življenja obrobnih skupin, kamor sodijo tudi 
starejši. Projekt se izvaja območju več občin na 
Gorenjskem od leta 2017. V Škofji Loki je nosilec 
aktivnosti Zavod O, letos pa je 
večina sredstev namenjenih 
drugim skupinam, zlasti mladim 
s posebnimi potrebami. Centru 
se zahvaljujemo za ustvarjalno 
sodelovanje in upamo, da kmalu 
spet pridemo na vrsto.
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MIRA IN BOJAN KOFLER
Alma Vičar

Ko sem dobila priložnost, da v tem glasilu 
predstavim zakonca Miro in Bojana Koflerja, sem 
se malo ustrašila. Zakoncev nisem poznala in ob 
besedah farmacija, biologija in hrošči, s katerim ju 
lahko povežemo, sem bila še malo bolj preplašena, 
saj nisem ravno doma v teh vodah. Mira mi je pred 
obiskom poslala obsežno Bojanovo bibliografijo in 
ko sem se oborožila še z nekaj podatki o Mirinem 
delu, sem postala radovedna, kdo sta ta ustvarjalna 
zakonca.

Že v mladosti sta pokazala, da sta iz prav posebnega 
testa. Bojan, ki prihaja iz Železnikov, se je v mladih 
letih ukvarjal z atletiko in, kot je Mira ponosno 
povedala, je bil slovenski prvak med mladinci v teku 
na 1500 m. Poleg tega je bil tudi udarnik, predvsem 
pa biolog po duši. Biologija in živali ter tudi 
zbirateljstvo so ga privlačili že v mladosti. Medtem, 
ko nam je Mira kuhala kavo, mi je Bojan s ponosom 
zaupal, da je bila njegova žena, ki prihaja iz Radelj, 
najboljša učenka v Dravski dolini in da je za svoje 
diplomsko delo prejela študentsko Prešernovo 
nagrado.
Spoznala sta se kot študenta. Mira je študirala 
biologijo, Bojan pa farmacijo. Oba sta svojo 
službeno pot začela v takrat še malem 
farmacevtskem podjetju Lek, ki mu je Bojan ostal 
zvest do upokojitve. Miro je službena pot, ker ni bilo 
babic za varovanje vnukov, popeljala v učiteljske 
vode kot profesorico biologije na Srednji lesarski 
šoli v Škofji Loki, kamor sta se preselila na začetku 

svoje skupne poti, si ustvarila družino in zgradila 
hišo v Podlubniku. Ko sta otroka odrasla, se je Mira 
vrnila na delo v Ljubljano, kjer je do upokojitve 
vodila mikrobiološki oddelek na Zavodu za 
farmacijo in za preizkušanje zdravil.
Vse življenje ju povezuje ukvarjanje z živalmi, 
predvsem z žuželkami. Ali ste vedeli, da so žuželke 
največja skupina živali na Zemlji, vendar jih najmanj 
poznamo in imamo pred večino popolnoma 
nepotreben strah ali odpor? V prijetnem razgovoru 

je še nedoločenih. Ima 13 novoodkritih in opisanih 
vrst, 4 novoodkrite vrste pa so trenutno na opisu 
v Italiji. Izdelal je tudi osebno knjigo, ki predstavlja 
vsebino njegove zbirke. Koliko dela, časa, ljubezni 
in predanosti predstavlja ta zbirka, predvsem pa 
Bojanove novoodkrite vrste, sem doumela šele, ko 
sta mi Mira in Bojan povedala, da je za določitev 
vrste hrošča poleg njegove oblike, barve in zunanje 
podobe pomembna posebna mala kost v njegovem 
spolnem organu. Si lahko predstavljate, kaj pomeni 
najti takšno kost pri tako malem hrošču, ki ga je 
treba že celega pregledovati pod mikroskopom? Kaj 
pomeni predanost svojemu poslanstvu, pove tudi 
dejstvo, da se je Bojan pri 50 letih izučil za jamarja, 
da je lahko poglobil svoje raziskovanje jamskih 
prostranstev.
Mira je od vsega začetka poznala Bojanovo 
zbirateljsko strast in ga kot biologinja pri njegovem 
delu tudi podpirala. Bojan je zbirko pred davnimi 
leti začel z njenim darilom, malo škatlico z dvema 

sem spoznavala čisto nov svet. 
Bojan in Mira sta mi razložila 
zgodovino raziskovanja hroščev 
v Škofji Loki in okolici. Povedala 
sta mi, kako hrošča uloviš in da za 
določitev nove vrste potrebuješ več 
primerkov, zaradi česar se moraš 
večkrat odpraviti v gore ali spustiti 
v jame.
Bojan hrošče raziskuje in zbira že 
40 let. Do danes je zbral že okrog 
40 000 primerkov in ima največjo 
zasebno zbirko hroščev v Sloveniji. 
Najdragocenejši so tisti najmanjši 
primerki, ki jih je najtežje videti 
in najti, saj živijo le v jamah pod 
zemljo. Določenih ima več kot 
5000 vrst in podvrst, veliko pa jih 
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hroščkoma. Za njen šestdeseti rojstni dan se ji 
je poklonil s prav posebnim darilom, novo vrsto 
jamskega hrošča, ki ga je odkril v opuščenih 
rudnikih v Racmanskem kovaškem vrhu in 
Vancovcu v bližini Železnikov. Poimenoval ga je po 
Miri Anophthalmus Miroslavae. Mira ima poleg tega 
po sebi imenovana še dva hrošča.
Bojan svoje članke redno objavlja v strokovnih 

čudovitimi fotografijami, objavljati na spletni strani 
Seniorji.si. V vseh letih je na tej strani objavila že več 
kot sto zapisov, nekaj pa tudi v društvenem glasilu 
brežiških planincev Planinski utrinki.
S svojim fotoaparatom, ki jo spremlja povsod, skuša 
ujeti lepoto pokrajine, živali, rastlin in ljudi in uživati 
v umetninah narave ter še globlje razumeti njena 
sporočila. Fotografija ji pomeni ujeti čas, ki ga lahko 
podoživi in z njim premika letne čase. Nekoč je 
dejala, da tako lahko gledaš poletje, ko je zima ali 
vidiš svojo mamo v babičinem naročju. Leta 2017 
se je s samostojno fotografsko razstavo z naslovom 
Gledam svet, življenje vidim predstavila v Mali 
galeriji v Škofji Loki, v Centru slepih, slabovidnih 
in starejših v Stari Loki ter v galeriji Hodnik. Svoje 

POPRAVEK 

V 43. številki tega glasila smo v članku o Juliji Jenko, 
častni članici DU Škofja Loka, napačno zapisali, da 
se je že v rani mladosti udeleževala tekmovanj v 
smučanju, kegljanju, plavanju in celo v streljanju po 
celi Jugoslaviji.
Pravilno je, da je bila že v rani mladosti orodna 

telovadka in je s slovensko reprezentanco 
tekmovala po celi Jugoslaviji. Kasneje med 
svojim delom v podjetju LTH in v našem društvu 
upokojencev  je tekmovala v kegljanju, streljanju, 
plavanju, smučanju in pikadu.

revijah. Do 
sedaj jih je 
objavil 56, 
med njimi 
22 v Loških 
razgledih. 
Poleg hroščev 
je pustil 
neizbrisen 
pečat tudi 
v farmaciji. 
Kot član 
ekipe, ki je 
razvila najbolj 
prodajan 
Lekov 
antibiotik 
Amoksiklav 

in zdravilo za želodčne težave Omeprazol je 
za inovaciji leta 2004 dobil zlato priznanje 
Gospodarske zbornice Slovenije, za patentno rešitev 
končnih oblik Amoksiklava in Omeprazola pa dva 
ameriška patenta.
Po vsem tem bi človek mislil, da se Mira skriva nekje 
v Bojanovi senci, vendar je to daleč od resnice. 
Mira je odlična fotografinja in uživa v pohodih 
planincev pri Društvu upokojencev, katerim sta 
se z Bojanom pridružila po upokojitvi. Nekje sem 
prebrala njene misli, da vzpenjanje na gore občasno 
potrebujemo, saj tako pozabimo na ošabnost, ki je 
gore ne dovoljujejo. Ob srečanju z njimi se naučimo 
spoštovanja in vztrajnosti ter se zavemo minljivosti. 
Vseh lepih doživetij ni ohranila le zase. O planinskih 
izletih je začela pisati in zapise, opremljene s 

fotografije pošilja tudi na nacionalno televizijo in 
zato so jo kot gostjo povabili v oddajo Dobro jutro.
Da bi svet žuželk približala širšemu občinstvu, sta 
z Bojanom ob otvoritvi razstave Živali v galeriji 
Hodnik pripravila predavanje in razstavo o hroščih 
in to ponovila tudi za člane planinskega društva pri 
našem društvu upokojencev.
Prepričana sem, da s tem zapisom nisem zajela 
vsega bogastva ustvarjalnosti tega para. Ta zapis naj 
zaključim z Mirinimi mislimi, objavljenimi v Loškem 
glasu ob njeni samostojni razstavi: »Z upokojitvijo je 
prišlo tisto največje razkošje, ko lahko počnem, kar 
me veseli in zanima. In za vse imam čas. Živim zlato 
jesen, najlepši čas svojega življenja.« Naj bo tako za 
vse nas.
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JURIJ RIHAR IN NJEGOVA ZGODBA O RESTAVRIRANJU THONETOVEGA 
KRIVLJENEGA POHIŠTVA
Besedilo in fotografije Nadja Podgoršek

Ko sem prestopila prag doma Jurija in Ilone Rihar 
v Podlubniku, sem se znašla v njuni veliki dnevni 
sobi. Ob pogledu na številne stole, dvo- in trosede, 
otroške stolčke, prekrasno mizo in polne stene 
umetniških slik sem dobila občutek, kot da sem se 
znašla v muzeju ali umetnostni galeriji, opremljeni 
s Thonetovim pohištvom. Po mnenju arhitekta 
in dobrega poznavalca tega pohištva Janeza 
Suhadolca je zbirka družine Rihar nedvomno ena 
najlepših daleč naokoli.
V svet Thonetovega pohištva je Jurija pripeljala 
njegova žena Ilona. Kot petletno deklico jo je 
dedek jemal s seboj v kavarno Evropa ali Union, 
kamor so takrat na kavo zahajali ugledni ljubljanski 
meščani. Kavarne so bile opremljene s Thonetovim 
pohištvom in Ilonka se je vanj zaljubila že takrat, 
zanj pa pozneje navdušila tudi soproga. Začela je 
kupovati Thonetove stole, o katerih Jurij takrat še ni 
vedel veliko.
Prvo priložnost za restavriranje poškodovane 
klopi s tremi sedeži je dobil pred 40 leti. Sprva ni 
vedel, kako se lotiti te težke naloge, saj je bil celo 
njen lastnik Janez Suhadolc prepričan, da je ni 
mogoče popraviti. Ker pa je Jurij že od mladih nog 
veliko časa preživel v mizarski delavnici svojega 
dedka Andreja Kregarja v Šentvidu, mu je bilo 
pridobljeno mizarsko znanje v veliko pomoč. Iz 
tiste delavnice je namreč izšlo veliko izvrstnih 
mizarskih mojstrov. Takrat so delali s šelakom 
in ta postopek Jurij pri restavriranju krivljenega 
pohištva uporablja še danes. Pletenja mreže za 
naslone in sedeže je njega in njegovo ženo naučila 
gospa Fani iz Kamnika. To je zelo zamudno delo, 
saj za vsak kos potrebuje okrog 30 ur, vendar 
Jurij trdi, da na izvirne stole ne bi nikoli montiral 
industrijsko izdelane mreže. Vsi obnovljeni stoli so 
iz bukovega lesa. Obnova tistega troseda mu je 
izredno lepo uspela in smel ga je obdržati. Od takrat 
je ljubezen do tega pohištva samo še rasla. Še danes 
je ta trosed eden od njegovih najljubših kosov v 
njegovi zbirki, ki šteje približno 100 kosov. Poleg 
tega jih je vsaj še 50 obnovil za prijatelje, slučajne 
naročnike in za Janeza Suhadolca. Z ženo sta stare 
stole intenzivno iskala na sejmih starin po bivši 
Jugoslaviji in tudi v tujini. Tako mu je pred leti prišel 
v roke najstarejši primerek s Thonetovim žigom, 
kultni stol številka 14 iz prve serije, na katerega je še 
posebej ponosen.
Da bi lažje razumeli izvirnost in veličino 

Thonetovega krivljenega pohištva, moramo 
povedati nekaj besed o tem izjemnem izumitelju. 
Michael Thonet se je rodil v nemškem mestu 
Boppart, kjer imajo danes velik in izjemno bogat 
muzej njegovega unikatnega pohištva, s katerim 
je osvajal evropske in svetovne trge. Razvil in 
patentiral je oblikovanje krivljenega pohištva, 
predvsem stolov. Za surovino je uporabljal okrogle 
bukove palice, ukrivljene na različne načine. 
Thonet naj bi trpežnost stolov testiral med drugim 
tudi tako, da je tu in tam kakšnega vrgel z vrha 
Štefanove katedrale na Dunaju. Stoli so padec 
dobro prenesli. Bilo jih je mogoče razstaviti, kar je 
bilo zelo pomembno zaradi transporta. Thonet je 

Jurij Rihar pri pletenju nove mreže

Obnovljeni Thonetovi stoli
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imel več tovarn, predvsem na Moravskem, v katerih 
so samo leta 1900 izdelali neverjetnih 3,5 milijona 
stolov. Z njimi so opremljali hotele, banke, kavarne, 
lekarne in druge prostore. Svoje pohištvo je izvažal 
po južni železnici z Dunaja v Trst, od tam pa v 
Avstralijo, Ameriko in drugam po svetu. Izdeloval 
je tudi opremo za gledališča in koncertne dvorane. 
Opremil je celo Unionsko dvorano v Ljubljani. To 
pohištvo je bilo poceni in zato dosegljivo tudi manj 
premožnim. Arhitekt Janez Suhadolc pravi, da se 
je Evropa z izumom krivljenega pohištva končno 
»posedla«.
Po 2. svetovni vojni se je v Ljubljani začela dogajati 
žalostna zgodba. Večino tega dragocenega pohištva 
so brez občutka za lepo in dragoceno kulturno 
dediščino zamenjali z novim, izdelanim iz ivernih 
plošč. Veliko ga je bilo brezobzirno uničenega in 
narejena je bila neprecenljiva škoda.
Da to dragoceno znanje in umetnost restavriranja 
stolov ne bi šla v pozabo, Jurij že nekaj let svoje 
znanje prenaša tudi na mlajši rod. Pletenja je naučil 
soseda Lojzeta, postopke pletenja pa že kar dobro 
obvladata tudi dva vnuka. Tako je imel za dijake 
postojnske lesne šole predavanje v zasebni galeriji 
umetnice Nataše Prestor v Lazah. Obiskujejo ga tudi 
mladi arhitekti in študenti umetnostne zgodovine. 
Obnavljati stole je naučil tudi veterinarko Alenko, ki 
je z njim tudi že razstavljala.
V zadnjem času se bolj kot restavriranju posveča 
študiju in zbiranju literature o Thonetovih stolih in 
njegovih posnemovalcih. Med iskanjem literature 

je našel izjemno dokumentarno knjigo Giovannija 
Renzija o italijanskem proizvajalcu krivljenega 
pohištva Antoniu Volpe. Renzi je menda našel 
dokaz, da je najznamenitejši stol tega proizvajalca, 
imenovan Jajce (it. Uovo), oblikoval arhitekt 

Nadaljevanje s prejšnje strani

HINKO GROBOLJŠEK
1937-2019

Vse, ki smo Hinka poznali, nas je novica o njegovi nenadni smrti presunila. Navajeni smo bili njegovih 
rednih obiskov v društvu. Naš član je bil od leta 1994, v letih od  2010 do 2016 pa tudi naš praporščak. 
Poleg tega je bil tudi aktiven v projektu Starejši za starejše, našim članom, ki so živeli v bližini njegovega 
doma, pa je raznašal glasilo.
Izven društva je veliko let igral nogomet, redno pa je sodeloval tudi pri ureditvi balinišča na Trati.
Spomnim se, kako vitalen je bil ob praznovanju 100. rojstnega dne njegove mame Doroteje. Nedolgo 
zatem sem izvedel za njegove težave z zdravjem in ga obiskal v Bolnici dr. Petra Držaja. Kot da bi slutil, da 
bo kmalu konec, je pohitel z njemu značilnim vprašanjem: »Kaj je novega v društvu?«
Vsi, ki so ga poznali, vedo, da je v njegovi hiši bivalo 5 generacij, na kar je bil zelo ponosen. S soprogo 
Majdo, ki je umrla že leta 2015, sta imela sina in hčerko, štiri vnuke in enega pravnuka.
Svojo poklicno pot je začel v Gradisu, nadaljeval v Avtokovinarju, zaključil pa v Gorenjski predilnici.
Hinko, vsi, ki smo te poznali, te bomo ohranili v trajnem spominu.

            Miro Duić

V SPOMIN

Maks Fabiani, ki bi ga lahko razglasili za prvega 
in največjega mojstra oblikovanja italijanskega 
pohištva. Vsaka stranica čudovitega gugalnika je 
skrivljena iz enega kosa lesa, dolgega okoli šest 
metrov. Takšnih so naredili samo okrog 20.
Žal vsega, kar me je naučil Jurij Rihar, ne morem 
zapisati, saj imam na razpolago premalo prostora. 
Pomembno je, da obstaja upanje, da ljubezen do 
tega poklica in veščina obnavljanja tega pohištva 
ne bosta šli v pozabo, ker jo prenaša na mlajšo 
generacijo.
Jurij, želim vam, da bi še dolgo bogatili vašo 
dragoceno zbirko stolov in vzgojili čim več 
restavratorjev tega dragocenega pohištva.

Prvi obnovljeni trosed
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SEZONA NAMIZNOTENIŠKE SEKCIJE ZNOVA USPEŠNA
Besedilo Nada Somrak, fotografiji Slavko Somrak

Članice in člani namiznoteniške 
sekcije smo letošnjo sezono imeli 
kar nekaj smole. Zaradi zdravja se je 
poslovil od nas Jure Posavec, zaradi 
poškodbe pa sva celo sezono izgubila 
Boris Pešelj in moja malenkost. To na 
srečo ni vplivalo na uspešnost ostalih 
igralcev, saj smo izpeljali vse projekte, 
ki smo si jih zadali.
Letošnje prvenstvo PZDU Gorenjske 
v namiznem tenisu je potekalo 
16. aprila v Šenčurju. Tako kot 
vedno doslej so se Šenčurjani 
izkazali z organizacijo prireditve. 
Na tekmovanju je sodelovalo 18 
ekip. Naše društvo je zastopalo 14 
tekmovalcev, od tega 2 ženski in 12 
moških. Medalje sta med posamezniki 
osvojila Minka Bertoncelj, ki je zasedla 

Del zmagovalne ekipe v Šenčurju

2. mesto, in Jano Rant s 3. mestom, med dvojicami 
pa sta bili tako Minka Bertoncelj in Andreja Kecman 
kot tudi Jano Rant in Franc Prezelj tretji. Seveda 
ne moremo prezreti ostalih dobrih rezultatov, saj 
drugače v skupnem seštevku ne bi zmagali. Ekipo 
Tržiča na drugem mestu smo premagali za 8 točk 
in tako znova osvojili prehodni pokal, tokrat že v 
trajno last.
Društveno tekmovanje smo zaključili aprila. V 
okrnjeni ženski konkurenci je tokrat zmagala 
Andreja Kecman pred Minko Bertoncelj in Ireno 
Marguč.
V moški konkurenci, kjer je tekmovalo 12 članov, je 
bil zmagovalec Jano Rant pred Francem Prezljem in 
Petrom Žagarjem.

Sodelovali smo še na tekmovanjih namiznoteniške 
sekcije ŠD Partizana, kjer kot sekcija DU tudi vadimo 
in smo njeni aktivni člani. Naša ekipa je tekmovala 
tudi v medobčinski ligi.
Zaključek sezone smo kot vedno pripravili maja na 
strelišču v Crngrobu, kjer smo na pikniku uživali vsi, 
ki smo kakorkoli povezani z namiznim tenisom v 
naši občini. Zmagovalcem društvenega tekmovanja 
je medalje v imenu DU Škofja Loka podelil Ivan 
Hafner.
Za konec vabim vse, ki ta članek berete, da sem nam 
pridružite. Pri igranju namiznega tenisa z nami ne 
gre le za medsebojno tekmovanje, ampak tudi za 
prijetno druženje.

in julija. Serija se zaključi v Združenih državah 
Amerike avgusta in septembra, ko v New Yorku 
poteka Odprto prvenstvo ZDA oziroma US Open.
Poleg tega tenisačice in tenisači odigrajo še veliko 
drugih turnirjev po celem svetu, ki jim prinašajo 
točke za uvrstitev na svetovno teniško lestvico.
Za tenisače DU Škofja Loka je vsako leto turnir na 
najvišjem rangu prvenstvo v tenisu Gorenjske.
Prvenstvo je letos organiziralo DU Kamnik na 

TENIS 2019
Boris Pešelj

Tenis igrajo po celem svetu. Vsako leto se 
največja tekmovanja začnejo s serijo turnirjev za 
Grand Slam, ki jih organizira združenje teniških 
profesionalcev ATP. Sezona se začne januarja z 
Odprtim prvenstvom Avstralije v Melbournu. 
Naslednji turnir je Roland Garros oziroma Odprto 
prvenstvo Francije, ki poteka maja in junija v Parizu. 
Sledi turnir na t.i. sveti travi v Wimbledonu, Odprto 
prvenstvo Anglije, ki ga Angleži organizirajo junija 
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Naši ekipi na prvenstvu v Planici

pri ženskah Zdenka Gaber in pri moških Janko Demšar.
Tekmovanje je bilo odlično izpeljano, gostitelji pa 
izjemno prijazni.

Nadaljevanje s prejšnje strani

teniških igriščih v Kamniku in Duplici. 
Sodelovalo je kar 11 ekip z več kot 100 
nastopajočimi. Tudi letos smo igrali v 
posameznih starostnih kategorijah v močni 
ženski in moški konkurenci.
Ekipa našega društva je štela 8 članov in 
vsi, ki smo se prvenstva udeležili, smo bili 
zmagovalci. Pri sestavljanju ekipe smo imeli 
nekaj težav zaradi poškodb nekaterih igralcev 
ali odsotnosti iz drugih razlogov. Kljub temu 
smo tisti, ki smo igrali, doživeli lep športni 
dan, pri čemer nas ni zmotilo niti nekaj kapljic 
z neba.
Med ženskami je v posamezni konkurenci 
zmagala Nada Nastran in tako osvojila zlato 
medaljo. Na odru se ji je na drugem mestu 
pridružila še naša članica Nada Fojkar, ki je 
tako osvojila srebro. Nadi sta skupaj nastopili 
še v konkurenci ženskih dvojic, kjer sta prav 
tako slavili zmago. Pri moških posamezno je 
najboljšo uvrstitev od naših članov osvojil 
Jože Avguštin z 2. mestom, za njim pa se je 
na 3. mesto uvrstil Slavko Fojkar. Prav tako 
3. mesto sta zasedla Jože Avguštin in Vasilij 

Kosec v konkurenci moških dvojic.
Turnirja smo udeležili še Jože Dolinar, Peter Kalan in avtor 
prispevka.
Ekipno sta dekleti dosegli odlično 3. mesto, moški pa 5. 
mesto. Tenisači našega društva smo med 11 ekipami prav 
tako zasedli 5. mesto.
Vsem za lepe uspehe čestitamo, ostale ljubitelje tenisa v 
našem društvu pa vabimo, da se nam pridružijo.

SPOMINSKI TURNIR V PIKADU
Julija Jenko

DU Kamnik je štiri društva upokojencev z 
Gorenjske povabilo na spominski turnir v 
pikadu, ki je potekal 28. marca 2019. Med 
povabljenimi je bilo tudi naše društvo in 
turnirja se je udeležila mešana ekipa naših 
članov v sestavi Marija Marinšek, moja 
malenkost, Janko Demšar in Franc Prezelj. 
Gre za druženje v spomin njihovemu 
preminulemu članu, ki je igral pikado. V našem 
društvu se turnirja udeležimo vsako leto, 
udeleženci pa stroške udeležbe pokrijemo 
sami.
DU Rateče Planica je 17. aprila v Nordijskem 
centru Planica organiziralo prvenstvo PZDU 
Gorenjske v pikadu za leto 2019. Iz našega 
društva ste se tekmovanja udeležili ženska 
ekipa v sestavi Marija Marinšek, Zdenka Gaber, 
Cveta Škopelja in avtorica tega prispevka ter 
moška ekipa, za katero so nastopili Janko 
Demšar, Adi Kočar, Franc Prezelj in Stane 
Gaber. Ženska ekipa je zasedla 10., moška pa 
9. mesto. Naša najboljša posameznika sta bila 
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Letošnje srečanje kolesarjev 
Gorenjske je ob svoji 70. oblet-
nici organiziralo DU Kranj. 
Kolesarili smo na treh različno 
zahtevnih etapah in prevozili 
okrog 30 kilometrov po okolici 
Kranja. Kolesarji iz našega 
društva smo seveda prevozili 
še 20 dodatnih kilometrov iz 
Škofje  Loke do Kranja in nazaj.
Zadnji dan maja nas je ob 
svežem jutru končno pozdra-
vilo sonce, ki smo ga ves 
mesec močno pogrešali. 
Iz našega društva se nas 
je srečanja udeležilo deset 
kolesarjev, skupaj s preostalimi 

KRANJSKO DRUŠTVO UPOKOJENCEV JE KONEC MAJA GOSTILO KOLESARJE 
GORENJSKE
Jožica Anžel

V začetku julija smo slavnostno sprejeli v 
društvo in kolesarske vrste Miho Ješeta. 

Miha je ljubitelj kolesarjenja in zelo dober 
kolesar, zato smo ga še posebej veseli. 

udeleženci pa nas je bilo več kot 150. Do 
zadnjega kotička smo napolnili vojašnico Petra 
Petriča, kjer so nas postregli z odličnim golažem 
in poskrbeli, da nam ničesar ni manjkalo.

►
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Gorenjske za leto 2019, ki je potekalo na Jesenicah. 
Ženska ekipa , ki smo jo sestavljale Ivanka Prezelj, 
Zvonka Rant, Vojka Mihelič, Tončka Dolinar in 
moja malenkost, je glede na rezultate zadnjih let 
nastopila slabše, saj smo zasedle šele šesto mesto 
med enajstimi ekipami. Nasprotno  se je moška 
ekipa  zelo izkazala, saj so Jure Štancer, Peter 
Zakotnik, Jože Avguštin, Drago Jazbič in Drago 
Dimač zasedli tretje mesto. Med 17 ekipami so 
zmagali kegljači Jesenic, za njimi pa se je na drugo 
mesto uvrstila ekipa iz Komende.
Tradicionalni prijateljski ženski turnirji se vsako 
leto začnejo na našem domačem igrišču. Letos smo 
tekmovanje organizirale 7. maja. Tekmo je vodil 
Jure Štancer, ker je naš dolgoletni sodelavec Ivan 
Breznik okreval po srčni operaciji. Poleg organizacije 
samega tekmovanja moramo zagotoviti tudi 

Loški kolesarji v Kranju

BALINAMO CELO LETO
Besedilo Smiljana Oblak, fotografiji Zvonka Rant

Leto 2018 smo balinarke skupaj z našimi moškimi 
kolegi zaključile 11. decembra 2018 z novoletnim 
turnirjem naključno izžrebanih mešanih dvojic na 
domačem balinišču na Trati.
V prijetnem novoletnem vzdušju je nastopilo 11 
parov. Tekmovanje sta vodila in na njem sodila Ivan 
Breznik in Jure Štancer.
Z zbrano startnino smo kupili priznanja in praktične 
nagrade, ki so jih za prva štiri mesta prejele dvojice 
v sestavi Marica Sorčan in Bojan Berčič za prvo 
mesto, Zvonka Rant in Janez Klopčič za drugo 
mesto, Ida Jelenc in Jure Štancer za tretje mesto ter 
Anica Košir in Sandi Simonišek za četrto mesto.
Novoletna darila smo si izmenjala dekleta na malici 
pri Ingliču.
14. in 15. maja 2019 smo se po dolgem 
tekmovalnem premoru udeležili prvenstva 
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Nadaljevanje s prejšnje strani
pogostitev za 40 sodelujočih in srečelov. Za to 
poskrbimo tekmovalke, ne glede na to, ali tistega 
dne nastopamo. Na turnirju smo nastopile izjemno 
uspešno, saj je naša prva ekipa, za katero smo 
balinale Tončka Dolinar, Zvonka Rant, Ivanka Prezelj 
in avtorica prispevka, zmagala. Druga ekipa, ki so 
jo sestavljale Marica Sorčan, Marija Sovinc, Vojka 

Mihelič in Ida Jelenc, je zasedla tretje mesto. Turnirja 
so se udeležile še ekipe iz Most, Mengša, Komende, 
Bičevja, Gameljn in Žiri.
Ekipe ki jih povabimo na naš domači turnir, nas 
potem preko celega poletja vabijo na svoje turnirje. 
Tako smo kasneje v različnih zasedbah sodelovale 
na turnirjih v Gameljnah, Žireh, Kamniku, Mengšu 
in Komendi ter pri Bičevju na Viču v Ljubljani. 
Največji uspeh so dosegle Ivanka Prezelj, Zvonka 

Rant, Marica Sorčan in Tončka Dolinar, ki so zmagale 
na turnirju v Mengšu. V kategoriji posameznic je 
najboljšo uvrstitev dosegla Ivanka Prezelj, ki je bila 
tretja v bližanju v Ljubljani.
Društveno prvenstvo za posameznice je tudi letos 
potekalo avgusta. Udeležilo se nas je 11 tekmovalk, 
med katerimi je zmagala naša najperspektivnejša 
in najmlajša balinarka Zvonka Rant. Za uspešno 

Mengeš - Ivanka Prezelj Gorenja vas - Slavka Stanonik

MEDNARODNI USPEH BALINARK
Besedilo Smiljana Oblak, fotografiji organizator turnirja

okrevanje čestitamo Ivanu Brezniku, ki je ponovno 
vodil tekmovanje.
Prvi del športno-rekreacijskih iger v balinanju 
dvojic za ženske je letos gostila gostilna Jager v 
Gorenji vasi. Zmagali sta Slavka Stanonik in Zvonka 
Rant, avtorica prispevka in Ivanka Prezelj pa sva 
bili tretji. Na žalost zadnjih nekaj mesecev z nami 
ne sodeluje več Anica Košir, ker ji je to preprečila 
operacija. Želimo ji hitro in uspešno okrevanje.

Zvonka Rant, Vojka Mihelič in Smiljana Oblak

Balinarke smo 23. avgusta 2019 prvič nastopile 
v tujini, saj smo se udeležile mednarodnega 
balinarskega turnirja za ženske v Novigradu.
Na turnirju smo nastopile v konkurenci ženskih 
parov (2+1) in v končni razvrstitvi zasedle odlično 
2. mesto. Za naše društvo smo balinale Zvonka 
Rant, Vojka Mihelič in moja malenkost. Na turnir 
se je prijavilo 16 ekip, od katerih se ena turnirja ni 
udeležila. Igrale smo v štirih skupinah, dve na igrišču 
v Novigradu in dve na igrišču v Dajli. Slovenijo smo 
zastopale ekipe Milje-Kranj, Portorož in Škofja Loka.
V naši skupini smo odigrale tri tekme po 60 minut. 
Premagale smo Vrsar in eno od domačih ekip ter 
igrale neodločeno z balinarkami s Krka. Z enakim 
številom zmag in boljšo točkovno razliko smo se 
kot vodilne iz skupine uvrstile v polfinale, kjer smo 
premagale ekipo Milje-Kranj, tekmo za prvo mesto z 
najboljšo domačo ekipo pa žal izgubile.

Organizacija turnirja je bila enkratna, odlična pa 
je bila tudi pogostitev ob živi glasbi, ki je trajala še 
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Kegljači s kroglo na vrvici smo morali sredi avgusta 
zaradi gradnje novega vrtca zapustiti stavbo vojaš-
nice, kjer smo imeli postavljeni kegljišči in tako ostali 
brez prostora za trening. Pomoč so nam ponudili na 
balinišču na Novem svetu, kjer imajo postavljeno 
zunanje kegljišče. Zaradi slabih vremenskih razmer 
smo imeli zelo malo treningov, saj smo se med 
septembrom 2018 in majem 2019 zbrali le 12- krat.
Po nekajmesečnem premoru smo se kegljači lahko 
ponovno začeli zbirati na lepo urejenih ruskih kegl-
jišč v stavbi komande vojašnice.
Za nova kegljišča se zahvaljujemo predsedniku 
našega društva Miru Duiću, predsedniku KŠR v 
društvu Ivanu Hafnerju in loškemu županu Tinetu 

Radinji. Pohvaliti moramo tudi neumorne kegljače, 
predvsem prizadevnega Adija Kočarja, ki so kegljišča 
prostovoljno pripravljali več kot mesec dni.
Otvoritev naših novih kegljišč smo imeli 10. junija 
2019. Poleg naših članov društva sta se otvoritve 
udeležila tudi župan Tine Radinja in predstavnik 
Zavoda za šport Škofja Loka Aleš Murn, s katerim se 
dogovarjamo, da bi kegljanje s kroglo na vrvici 
uvrstili v tekmovalni koledar občinskih športno-
rekreativnih iger.
Čeprav smo trenirali zelo malo, smo na tekmovanjih 
dosegali lepe uspehe.
Društvenega prvenstva se je udeležilo 9 žensk in 8 
moških. V ženski konkurenci sem zmagala avtorica 
tega prispevka. Drugo mesto je zasedla Ivanka 
Prezelj, tretje pa Smiljana Oblak. Pri moških je 
zmagal Adi Kočar, drugi je bil Anton Mihelič, tretji 
pa Ivan Hafner. Izmed vseh tekmovalcev je najboljši 
rezultat dosegel Adi Kočar in ob 70. obletnici 
društva prejel spominski pokal.
Na prvenstvu PZDU za leto 2019 sta obe ekipi 
izboljšali rezultate iz prejšnjih let, saj sta se obe 
uvrstili na 2. mesto v svoji konkurenci. Nastopilo 
je 7 ženskih in 8 moških ekip. Med ženskami se je 
tekmovanja udeležilo 34 kegljačic, med katerimi je 
v posamični konkurenci najboljšo uvrstitev dosegla 
Ivanka Prezelj s 4. mestom. Iz našega društva smo 
nastopile še Vanja Jenko, Slavka Plestenjak, Smiljana Trening v novem prostoru
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KEGLJAČI S KROGLO NA VRVICI SMO BILI DELOVNI IN USPEŠNI
Besedilo Vojka Mihelič, fotografije Ivan Hafner

pozno v noč. Žal smo se zaradi dolge poti domov 
odpravile kmalu po razglasitvi rezultatov.

Poleg pokala smo dobile tudi kolajne in 
lepe skupinske slike za spomin.
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Oblak in avtorica prispevka. Med 39 moškimi je bil 
naš najboljši Adi Kočar, ki je v posamični konkurenci 
končal na 5. mestu. Iz našega društva so nastopili 
še Lojze Žitnik, Franci Mrak, Tone Mihelič in Ivan 
Hafner.
Tudi letos nas je DU Kamnik 31. maja 2019 povabilo 
na spominski turnir v Kamniku. Na turnir povabijo 
ekipe iz DU Naklo, DU Rateče-Planica in DU Škofja 
Loka. Na turnirju ekipe ne tekmujejo med seboj, 
temveč se udeleženci žrebajo, tekmovanje pa 
poteka med prijetnim spoznavanju in druženju. 

Nadaljevanje s prejšnje strani

Letošnjega spominskega turnirja smo se iz našega 
društva udeležili Smiljana Oblak, avtorica tega 
članka, Ivan Hafner, Adi Kočar, Anton Mihelič in 
Peter Zakotnik.
Vse, ki bi se želeli preizkusiti v kegljanju s kroglo na 
vrvici, vabim, da se nam pridružite na treningih ob 
ponedeljkih ob 8. uri. Če bi vas bilo več, bi organizi-
rali še trening ob četrtkih. S treningi bomo pričeli na 
začetku septembra.
Za vse dodatne informacije lahko pokličete avtorico 
tega prispevka, Vojko Mihelič, na telefonsko številko 
040 747 489.

Pokal društvenega in pokalnega prvaka v 
kegljanju s kroglo na vrvici je Adiju Kočarju predal 

predsednik Miro Duić.

Svoj največji uspeh - drugo mesto - je dosegla 
moška ekipa Adi Kočar, Tone Mihelič, Franci 

Mrak, Lojze Žitnik in Ivan Hafner.

PRSTOMETAŠI SMO IMELI USPEŠNO SEZONO
Vojka Mihelič, Ivan Hafner

Prstometaši našega društva smo kljub maloštevil-
nosti v zadnjem obdobju dosegali dobre rezultate.
Označenih vadišč nimamo, zato poleti ob lepem 
vremenu treniramo na parkirišču v nekdanji 
vojašnici, pozimi pa plačujemo ure treningov v 
športni dvorani na Trati.
Za obe ekipi je najpomembnejše tekmovanje 
prvenstvo PZDU Gorenjske. Letos je prvenstvo 
organiziralo DU Podnart, potekalo pa je 11. junija. 
Ob zelo dobri udeležbi, nastopilo je namreč 15 
moških in 8 ženskih ekip, naši člani niso ponovili 
uspeha zadnjih let. Moška ekipa v sestavi Franci 
Prezelj, Niko Prevc, Vasilij Kosec in Ciril Jenko, je 
zasedla 9. mesto, ženska ekipa, za katero smo 
nastopile Ivanka Prezelj, Vera Bokal, Vanja Jenko 
in avtorica tega prispevka, pa 5. mesto. Sistem 
tekmovanja po svojih željah oblikuje vsakokratni 
organizator. V DU Podnart so se tokrat odločili 
uporabiti sistem izpadanja po predhodnem 
žrebanju. Po tem pristopu so rezultati močno 
odvisni od sreče pri žrebu. V prihodnje bomo 

Z leve: Vera Bokal, Ivanka Prezelj, okrepitev Lea 
Ahčin, Vojka Mihelič in Nežka Fojkar uspešno

 tekmujejo v I. državni prstometni ligi.

preko KŠRGK skušali doseči, da se uporabi sistem 
podskupin in finalnih bojev, kot v večini drugih 
panog.
V enotni zimski ligi, ki jo organizira Športna zveza 
Škofja Loka in je potekala od 8. novembra 2018 do 
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Velik del pokalov in daril so pobrali naši kegljači 
in kegljačice, preveč, da bi vse naštevali.

KEGLJAČI SO BILI AKTIVNI IN USPEŠNI TUDI SPOMLADI LETA 2019
Besedilo in fotografiji Ivan Hafner

29. marca 2019, je sodelovalo tudi 9 mešanih ekip. 
Najboljša ženska ekipa, ki smo jo sestavljale Ivanka 
Prezelj, Vera Bokal, Nežka Fojkar in moja malenkost 
je dosegla 7. mesto, prva moška ekipa v sestavi 
Franc Prezelj, Niko Prevc, Rastko Kos in Vasilij Kosec 
pa 4. mesto, čeprav so kar nekaj časa vodili. Naša 
druga ekipa, v kateri so tekmovali Peter Zakotnik, 
Alojz Žitnik, Branko Korenčič in Drago Frelih, se je 
žal uvrstila na dno lestvice.
Prstometašice Ivanka Prezelj, Vera Bokal, Nežka 
Fojkar, moja malenkost in zelo dobra okrepitev Lea 

Ahčin redno igramo v 1. ženski državni ligi, ki jo 
organizira Prstometna organizacija Slovenije.
V tej ligi sodeluje 9 ženskih ekip s 34 tekmovalkami. 
V letu 2017/1018 smo bile državne prvakinje, 
v letošnji sezoni pa smo po 9. krogu ponovno 
vodilne. Ker igramo po enokrožnem sistemu, poleg 
tega pa 4 najboljše ekipe v finalu igrajo medsebojni 
dodatni krog, bodo končni rezultati znani šele v 
sredini septembra.
Trenutno je v posamični ženski konkurenci Lea 
Ahčin na odličnem 2. mestu.

Kegljači so s treningi in tekmovanji nadaljevali tudi 
spomladi.

Prvenstvo PZDU Gorenjske v kegljanju za 
leto 2019
Najpomembnejše tekmovanje letošnje pomladi 
je organiziralo DU Tržič 21. in 22. maja 2019. 
Organizacija je bila sicer utečena, vendar je prvi dan 
prišlo do zamud, ker ob okvari kegljišča niso našli 
vzdrževalca.
Udeležba je bila odlična, saj je v 15 moških ekipah 
nastopilo kar 61 kegljačev, v 9 ženskih pa 36 
kegljačic.
V moški konkurenci je DU Kamnik tesno premagal 
domačine, medtem ko so lanski prvaki iz DU Šenčur 
osvojili tretje mesto. Našim kegljačem tudi letos ni 
šlo dobro, saj razen odličnega Rasta Kosa nihče ni 
metal po svojih zmožnostih, in ekipa je na koncu 
zasedla sedmo mesto. Za naše društvo so poleg 
Rasta Kosa nastopili še Tine Uršič, Vlado Podviz in 
Peter Mravlja.
V posamični konkurenci je zmagal Kamničan Rudi 
Vidic, ki je podrl 587 kegljev. Rasto Kos je bil s 
559 keglji odličen peti, Peter Mravlja pa je s 510 
podrtimi keglji zasedel šele 24. mesto.
Tudi v ženski konkurenci je zmagala ekipa DU 
Kamnika pred domačinkami. Naša ekipa je osvojila 
zelo dobro tretje mesto, čeprav dekleta z rezultati 
niso blestela, saj je največ kegljev, le 509, podrla 
Zdenka Gaber.
Posamično je zmagala Kamničanka Lidija Pirman, ki 
je podrla 588 kegljev, kar je celo en več od njenega 
društvenega kolega. Tudi na drugo in tretje mesto 
sta se uvrstili Kamničanki, naša najboljša pa je bila 
Zdenka Gaber z osmim mestom.
Rezultati niso bili odlični, medtem ko je bilo 
druženje zelo živahno.
Prehodni pokal je dobilo DU Kamnik.

I. del tekmovanja v kegljanju za 39. ŠRI
I. del tekmovanja v kegljanju za dvojice za 39. ŠRI 
je potekalo 17. in 18. maja 2019 na dvosteznem 
kegljišču v Železnikih. Na neugodnem Merovem 
kegljišču je naša dvojica Rasto Kos in Tine Uršič 
podrla 820 kegljev in zasedla deveto mesto, 
Smiljana Oblak in Marija Tolar pa sta bili tretji s 734 
podrtimi keglji. Kljub temu sta nam dvojici priborili 
nekaj nujno potrebnih točk.

Tekmovanje v dvojicah
Med 14 moškimi dvojicami sta se v finale šestih 
izmed naših tekmovalcev uvrstila le Rasto Kos 
in Tine Uršič, ki sta v predtekmovanju zasedla 
tretje mesto. V finalu sta zaradi odsotnosti obeh 
prvo uvrščenih dvojic iz predtekmovanja z zelo 
dobrim metanjem, predvsem Rasta Kosa, postala 
medobčinska prvaka, kar je odličen rezultat.
Ženske in mešane dvojice smo zaradi nepotrebnih 
stroškov odpovedali, saj je bila udeležba skromna in 
bi tekmovanje bilo le interno društveno prvenstvo.

Zaključek kegljaške sezone 2018/2019 v 
okviru ŠZ Škofja Loka
Kegljaško sezono 2018/2019 je Športna zveza Škofja 
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TEKMOVANJA ZA 39. ŠRI SO SE NADALEVALA TUDI V II. ČETRTLETJU
Ivan Hafner

V II. četrtletju je bilo sicer kar 8 tekmovanj za 39. ŠRI, vendar nekatera 
niso bila primerna za upokojensko populacijo, zato se jih nismo 
udeležili. Panog, ki so bile primerne za nas, je bilo pet, vendar tudi v vseh 
teh nismo nastopili, saj za tenis nismo uspeli sestaviti dvojice.
O balinanju in kegljanju poročamo v posebnih prispevkih, v tem pa 
si bomo podrobneje ogledali rezultate naših članov, ki so nastopili v 
orientacijskem teku in streljanju z zračno puško.

ORIENTACIJA
Tekma je potekala 11. maja 2019 na terenih Podlubnika in v športnem 
centru Poden.
Med osmimi mešanimi dvojicami sta se naša tekača Srečo Pirman in 
Franc Rupar znašla odlično. Z manj kot pol sekunde zaostanka sta 
zasedla odlično drugo mesto za mladima Žirovcema in tako osvojila 
lepo število točk.

STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO
Streljanje je potekalo 25. maja 2019 na novem strelišču v komandnem 
traktu nekdanje vojašnice v Škofji Loki.
Ekipe so tekmovale v enotni kategoriji, torej moški in ženske skupaj.

Nadaljevanje s prejšnje strani
Loka zaključila 6. junija 2019 s piknikom na kegljišču 
v Benetkah.
Kegljači in kegljačice našega društva so dobili 
številne nagrade za posamezne dosežke, poleg tega 
pa so bili tudi med najboljšimi kegljači sezone. V 
moški konkurenci je med 16 kegljači najboljši postal 
Srečo Jezeršek, iz našega društva pa je Tine Uršič 
zasedel 11. mesto. V ženski konkurenci 10 kegljačic 
je naslov najboljše osvojila Smiljana Oblak, tretje in 
četrto mesto pa sta zasedli Zdenka Gaber in Majda 
Bogataj.

Jubilejno 20. prvenstvo društva in 
zaključek sezone 2018/2019 pr ‘Andrejonu
Že 20. leto se je po istih pravilih, tudi letos od 
februarja do konca maja odvijalo društveno 
prvenstvo. Kegljači igrajo 12 krogov, od katerih 
se upoštevajo rezultati 10 najboljših, ki kažejo 
dejansko formo in kvaliteto kegljačev.
Med moškimi je sezono pričelo 18 kegljačev, vendar 
so nekaterim poškodbe ali bolezni preprečile, da 
bi prvenstvo dokončali. Tako je med 14 kegljači 
zmagal Rasto Kos, ki je s 5576 podrtimi keglji 
postal društveni prvak in pokalni prvak ob 
70.obletnici našega društva. Drugi je bil s 5406 
podrtimi keglji rutinirani Tine Uršič, tretji, vedno 
odlični Peter Mravlja s 5400 podrtimi keglji, četrti 
Ljubo Podpečan s 5313 podrtimi keglji, peti pa 
Vlado Podviz s 5279 podrtimi keglji.
Od 12 kegljačic jih je sezono zaključilo 11. 

Udeleženci zaključka so se zbrali pri koči na 
Blegošu in pozirali skupaj s kravjo čredo.

Društvena in pokalna prvakinja je ponovno 
postala Smiljana Oblak s 5126 kegljev. Druga je 
bila kot največkrat doslej Zdenka Gaber s 5011 
podrtimi keglji, tretja z najdaljšim kegljaškim 
stažem pa Marija Tolar s 4909 podrtimi keglji. Lidija 
Podviz je bila četrta s 4846 podrtimi keglji, peta 
Majda Bogataj pa je zbrala 4795 podrtih kegljev.
Po pohodu skoraj 30 kegljačev na Blegoš smo se po 
krajšem druženju pri koči odpravili do kmečkega 
turizma Pr’ Andrejonu, kjer je po obilnem kmečkem 
kosilu sledila razglasitev rezultatov ter podelitev 
pokalov, medalj in daril.
Sledilo je druženje, zabavno tekmovanje v 
prstometu s podelitvijo nagrad najboljšim in 
počasni odhod proti domu. Na tem, že skoraj 
tradicionalnem zaključku nam je vedno prijetno.

Franc Rupar in Srečo Pirman
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NOV PODVIG URŠKE BIZJAK
Besedilo Ivan Hafner, fotografija Martin Bizjak

Urška Bizjak je pred petimi leti, potem ko je bila 
trikrat razglašena za najboljšo športnico našega 
društva, nehala tekmovati, vendar pa kljub temu 
ostala aktivna. Z možem Martinom veliko kolesarita, 
tako po domovini kot tudi v tujini in raje kot po 
ravnini kondicijo nabirata  in uživata lepote narave v 
hribovitem svetu, najraje v Alpah.
Junija je Urška dopolnila 70 let, julija pa sta z 
Martinom vpregla svoje konjičke in se podala v 
francoske Alpe. Urškin cilj je bil premagati najvišji, 
2770 m visoki  prelaz Col de l’Iseran.
Za nabiranje vrhunske kondicije sta najprej 
prevozila pet prelazov, med njimi enega nad 1400 
m, tri nad 1600 m in enega nad 1700 m. 
Prelaz Col de l’Iseran je najvišji prelaz v Alpah v 
Franciji. Vključen je bil tudi v najtežjo, 19. etapo 
letošnje kolesarske dirke Tour de France, ki je 
potekala le dober teden dni potem, ko je ta prelaz 
premagala tudi Urška.
Na prelaz vodi 12,9 km asfaltirane gorske ceste s 
povprečnim naklonom 7,5%.
Podviga sta se lotila dne 14. julija 2019, oba dobro 

pripravljena in opremljena. Martin je imel vlogo 
spremljevalca in je Urško spremljal v avtomobilu.
Urška je strmino uspešno prekolesarila in vrh 
dosegla ob 14.30 uri, potem pa se po drugi strani 
spustila po še bolj zastrašujočem klancu do mesta 
Val d’Isere.
Za ta neverjeten podvig je potrebovala veliko 
kondicije, poguma, vztrajnosti in volje.
V imenu našega društva, vseh naših športnikov in 
rekreativcev ji iskreno čestitamo in ji želimo, da bi 
čim dlje nadaljevala s takšnimi podvigi.

Nastopilo je sicer kar 11 dvojic, vendar je bilo 
tekmovanje odprtega tipa, zato je nastopilo tudi 
pet ekip izven naše upravne enote, torej izven 
točkovalne konkurence. Od ostalih šestih ekip je 
bilo kar pet ekip iz našega društva.
Tako po pravilniku niso bili izpolnjeni pogoji za 
običajno točkovanje, zato so vsaki ekipi pripadle le 
tolažilne točke za prisotnost.

Glede na rezultat je bila najboljša ekipa JBI 
Medvode, naša člana Milenko Štimac in Janko 
Demšar pa sta bila tretja. Vse ekipe na prvih treh 
mestih so dosegle 358 krogov. Franc Prezelj in Adi 
Kočar sta se uvrstila na četrto mesto. Naša najboljša 
ženska ekipa v sestavi Francka Demšar Mesec in 
Nevenka Mandić Orehek je bila šesta.

ŠPORTNE IGRE ZDUS 
DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO

Tekmovanje je potekalo v soboto, 
14. septembra 2019 v Trzinu. 
Ženska ekipa DU Škofja Loka v 
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sestavi Nevenka Mandić 
Orehek, Francka Demšar 
Mesec, Ivanka Prezelj in 
Marija Sovinc je osvojila 
1. mesto pred DU 
Slovenj Gradec in DU 
Novo mesto. Moška 
ekipa v sestavi Janko 
Demšar, Milenko Štimac, 
Boris Vodopivec in Franc 
Prezelj je zasedla 3. mes-
to za ekipama DU Žalec 
in DU Medvode.
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MOJI SOSEDI PAULINOVI
Meri Bozovičar

Pri Paulinovih se je reklo po domače, pisali pa so se 
Kovač. Pred vhodom je tekel studenec, ob cesti pa 
je stal križ. Hiša je bila velika in stala je pod strmim 
bregom, na vrhu katerega si prišel na ravnino, 
kjer so imeli njivo. Iz studenca pred hišo so vedno 
dobili svežo vodo, otrokom pa nam je predstavljal 
prostor za igro. Prostora je bilo dovolj tudi za vrt in 
sadovnjak ter za majhen hlev s kravo, ki je stal poleg 
vhoda v hišo. Poleg krave je v hlevu bival še koštrun, 
katerega se še posebej dobro spomnim, saj nas je 
kot otroke zelo rad brcal v zadnjo plat, ne glede na 
to, ali smo bili pridni.
Kovačevi so bili številna družina s dvema hčerama in 
sedmimi sinovi. Paulinova mama je vzorno skrbela 
zanje kot tudi za gospodinjstvo in ob tem še veliko 
klekljala. Oče je imel blizu hiše uspešno mizarsko 
delavnico. Za nas otroke ni bilo lepšega kot da smo 
se v njegovi delavnici igrali z oblanci, ki so skupaj s 
sveže pooblanimi deskami dišali neverjetno sveže 
in prijetno. Paulinov ata je za našo hišo med drugim 
izdelal omaro, ki se je tesno prilegala steni, v kateri 
smo imeli skrita vrata v naslednjo sobo, kjer smo 
hranili družinski zaklad. Zaklad so bili predmeti, ki 
so v tistih časih imeli posebno vrednost.
Otroci smo se pri Paulinovih zelo radi igrali, kadar 
smo bili prosti, običajno ob nedeljah. Največkrat 

SLEDOVI PRETEKLOSTI

smo se šli ravbarje in žandarje. To je pomenilo, da 
smo se izštevali z izštevanko An ban, pet podgan, 
štiri miši, v uh me piši, vija, vaja, ven. Zadnji, ki je 
ostal, je bil ravbar in je lovil ostale, ki smo se skrivali 
in bežali po razgibanem dvorišču, polnem skritih 
kotičkov.
Najstarejši sin Ivan je bil spreten pri ročnih delih in 
je iz kartona izdeloval hišice. Naredil je celo vas in 
hiše so se nam zdele zelo lepe. Vsi fantje so imeli 
umetniško žilico, predvsem za glasbo. Marjan še 
vedno prepeva v upokojenskem pevskem zboru 
Vrelec, Franci pa je bil tudi amaterski igralec.
Sestri te nadarjenosti nista kazali. Marica se je 
poročila v Poljansko dolino, Anica pa je odšla v 
samostan in bila pozneje v okviru svojega reda 
uspešna medicinska sestra na Kosovem. Tone je 
gospodaril doma, Jože pa si je dom ustvaril tam, 
kjer je stala mizarska delavnica. Za svoje imetje so 
vedno lepo skrbeli in še sedaj občudujem balkon na 
njihovi hiši, ki je vedno čudovito okrašen z rožami.
Ob vseh težavah življenja mi je ostalo veliko lepih 
spominov in vedno se rada vračam v čase, ki jih 
ni več. Vsak dan se zahvalim stvarniku, ki mi je 
omogočil življenje v čudovitem okolju z zanimivimi 
ljudmi, ki je vse te spomine omogočilo.

VARNO NA POT
Rudi Zadnik

► Med vožnjo ne uporabljajte telefona.

► Pred železniškim prehodom se ustavite. Vlak se ne more.
► Pri vožnji vedno upoštevajte varnostno razdaljo.
► Odrasli vedno držite otroke za roko, ko hodite ob cesti. Otroci se ne smejo igrati ob cestišču.
► Ne prehitevajte vozila, ki je ustavil pešcu za prečkanje ceste.
► Še posebej previdno vozite v bližini šol, vrtcev in igrišč ter povsod, kjer se pogosto zadržujejo otroci in 
      starejši, ki so še posebej ranljivi.

PRAVILNO RAVNANJE OB NESREČI NA AVTOCESTI ALI KADAR USTAVITE NA ODSTAVNEM PASU
► Vklopite varnostne utripalke.
► Ob vstopu iz avtomobila oblecite odsevni telovnik in se umaknite za ograjo.
► Postavite varnostni trikotnik na razdalji od 80 do 100 metrov od vozila.
► Uporabite klicni stebriček SOS in pokličite pristojno službo.
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VESELI POHODNIKI

PORTRET DRUGE NAJSTAREJŠE POHODNICE
Dragica Gartner

Najstarejši pohodnici Marica in Ivanka
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hribe ima zelo lepe spomine, še največ pa ji pomeni 
lepota narave.
Ivanka vsem svetuje, naj se gibajo in naj ne sedijo 
doma. Četudi je velikokrat težko, nam polaga na 
srce, da vztrajamo in ne izgubimo upanja, zato kar 
veselo pot pod noge!
Torkovi pohodniki ji z veseljem želimo, da vztraja in 
nas še naprej navdihuje z optimizmom. Ivanka, še 
dolgo hodi z nami, stotka je še daleč.

V spodnji tabeli najdete seznam torkovih, najlažjih pohodov do konca leta. Pozivam vas, da se jih 
udeležujte, saj bo drugače skupina razpadla. To bi bila velika škoda, saj starejši resnično potrebujemo 
gibanje. Poskrbimo zase in za svojo starost! Prijave na pohode še vedno zbiram Dragica Gartner na 
telefonski številki 041 607 483.

Poti so načrtovane za od 1,5 do 2 uri hoje brez postankov. Za več informacij SPREMLJAJTE OBVESTILA 
DRUŠTVA.
V primeru slabega vremena lahko spremenimo smer pohoda.

Ivanka Pivk je vztrajna pohodnica, ki je vedno polna 
pozitivne energije in optimizma. Življenje ji ni 
prizanašalo z boleznijo, vendar nas z vztrajnostjo, 
trudom in pametno trmo vedno znova preseneča. 
Ko že misliš, da se nam ne bo mogla pridružiti, te 
preseneti nežen glas na drugi strani telefona, ki 
reče: »Dragica, jaz bi se prijavila na pohod.« Odlično, 
zapoje nekje globoko v meni. Vedno se vprašam, 
ali bo zmogla, ker je takšna kot sapica, a doslej še 
vedno je. Njeno voljo in pogum občudujemo vsi.
Ivanka se je rodila 12. decembra 1931 v idilični 
vasici Bujtanovi med Lučinami in Polhovim 
Gradcem kot deveti in tudi najmlajši otrok v družini. 
S 13. leti je morala od doma na šolanje v Škofjo 
Loko, kjer je stanovala pri sestri. Zaposlila se je v 
škofjeloški Predilnici. Že kmalu se je zaradi bolezni 
invalidsko upokojila in se še naprej nenehno 
bojevala z različnimi boleznimi in poškodbami. 
Nikoli ni obupala, ampak je zaradi lepote narave in 
skrbi za zdravje začela s prijateljico hoditi na Lubnik. 
Kasneje se je priključila Nežkini skupini, potem 
Matevževi, kasneje ponedeljkovi, nazadnje pa še 
najlažji, torkovi skupini.
Na različne planinske doživljaje, pohodnike, kraje in 

Datum  Cilj      Vodi
17.9.  Okrog Javorij     Nežka
1.10.  Bloško jezero na Bloški planoti  Slavko
15.10.  Vlakec okrog Makol pri Poljčanah  Draga
29.10.  Hoja po notranjem delu Brda pri Kranju Branko
12.11.  Kubed – Sv. Kvirik pri Sočergi   Draga
26.11.  Okoli ribnika Vrbje    Slavica
3.12.  Zaključno srečanje    Vsi vodniki
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ČETRTKOVI PLANINCI

POHOD PASJA RAVAN – DRAŽGOŠE
Besedilo Nežka Trampuš, fotografiji Slavica Laznik

Lepi so, ti naši škofjeloški in polhograjski hribi. Po 
njih vodijo številne poti. Veliko smo jih prehodili, 
nekatere že večkrat in z različnimi pristopi, torej 
enkrat iz ene smeri, drugič pa iz druge smeri. Vedno 
so lepi, ti naši domači hribi, tako na začetku leta v 
snegu, spomladi v cvetju in zelenju, poleti v vročini, 
jeseni v čudovitih barvah, ko pa se leto poslavlja, pa 
v ivju, megli ali snegu.

Pohodniki smo se odločili, da po sedmih letih spet 
prehodimo pot iz Pasje Ravni v Dražgoše. Zbralo se 
nas je trideset. S Črnega vrha smo se po kratkem 
vzponu spustili proti Zavrhu v Zminec, od tod pa 
smo zagrizli v hrib do Naceta , kjer smo imeli krajši 
postanek z malico. Nato smo se mimo Zalubnikarja 
in mimo Sv. Tomaža spustili v Lušo do Birta. Pot 
nas je naprej vodila čez Selško Soro po ravnem v 
vas Ševlje, potem pa zopet v hrib mimo Pozirna  in 
Zabrekev proti Lajšam. Pot se je vlekla, saj sta nas 
spremljali vročina in žeja, vendar smo vse to kot tudi 
vzpone uspešno premagovali. Na poti skozi Pozirno 
sta nas prijetno postregla Mitja in Savina. Piškoti so 
bili čudoviti, tekoče okrepčilo dobro, voda, ki nam jo 
je že zmanjkovalo, pa več kot odlična.
Če pomislim, da pohodniki to pot vsako leto 
prehodijo pozimi na začetku januarja v spomin na 
naše partizane, ki so na začetku leta 1942 to pot 
prehodili v hudi zimi in visokem snegu ter slabo 
opremljeni, lačni, prezebli in preganjani, je bila 
naša pot lahka, varna in prijazna, saj nas ni nihče 
preganjal. Včasih, ko sem med hojo v hrib lovila 
sapo, sem pomislila nanje in bilo mi je lažje. Vsak od 
nas, ki je to pot prehodil, si lahko čestita, še posebej 
osemdesetletniki Nežka, Franc in Rudi. Deset ur 
hoje s krajšimi postanki je tudi za nas zahtevno. Leta 
nam tečejo, poti so vedno težje in bolj strme, višji 

hribi pa postajajo za nas vse težje dosegljivi.
Letos teče 25. leto pohodov četrtkove skupine, kar 
je za skupino upokojencev lepa številka. Družimo 
se že 25, 20, 15, 10 in mogoče tudi manj let ter 
uživamo v lepih razgledih in prijateljskih razgovorih. 
Naših pohodov se redno udeležuje šest 80- letnikov, 
ki so letos z nami prehodili tudi malo daljše poti. 
Tako je Franc s skupino preplezal zahtevno drugo 
etapo Gradiške ture.
Navedem naj še nekaj podatkov o udeležbi 
planincev na naših pohodih v 25 letih.
V 25 letih smo vodniki organizirali 334 pohodov, 
ki se jih je udeležilo 18 815 planincev, od tega 
13 519 žensk in 5 296 moških. Še vedno se nam 
pridruži premalo moških, čeprav je hoja resnično 
zdrava, kar potrjuje tudi dejstvo, da z nami hodi 
kar nekaj 80-letnikov, veliko našim članom pa ne 
manjka veliko do te okrogle številke. Najstarejša 
članica naše skupine jih tako šteje 81, najmlajša pa 
61. Največ planincev , ki hodijo z nami, se je rodilo 
v letih od 1946 do 1954. Najbolj vztrajni planinci, 
ki so se udeležili že več kot 200 pohodov, so Ida 
Arhar, Zorka Demšar, Alenka Dolenc, Martina Eržen, 

Marija Malovrh, Mira Pegam, Franc Potočnik, Tončka 
Potočnik, Francka Tušek, Marinka Volčjak in moja 
malenkost. Veliko se jih je udeležilo med 100 in 200 
pohodov. Mnogo planincev, ki so začeli pred 25 leti, 
danes zaradi zdravja in starosti hodi z lažjo skupino , 
kjer so poti krajše in lažje.
Vsem planincem se vodniki Nežka, Martina, 
Dragica, Slavica in Slavko zahvaljujemo za druženje 
in udeležbo na pohodih v vseh teh letih. Tudi 
v prihodnje se bomo potrudili, da vam bomo 
pripravili lepe planinske pohode.
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GREMO NA POT

BOLGARIJA
Veronika Hartman

Skupina 53 članov našega 
društva je od 6. do 9. 
maja 2019 spoznavala 
južni del Bolgarije, ki leži 
med gorovjema Balkan 
in Rodopi ter se preko 
Trakijske doline razteza 
do Črnega morja.
Najprej smo z letalom 
poleteli do Sofije, 
glavnega mesta Bolgarije, 
kjer nas je pričakal 
avtobus s prijaznim 
šoferjem Grišo. V 
naslednjih 3 dneh smo 
prevozili kar precej 
kilometrov in na tej poti 
poleg Sofije obiskali še 
druga najpomembnejša 
mesta Plovdiv, Kazanluk, 
Nesbar in Burgas. 
Vremenska napoved ni 

na mesto Plovdiv. Iz Plovdiva nas je po dolini vrtnic 
ali dolini tračanskih kraljev pot vodila v Kazanluk, 
mesto vrtnic, kjer gojijo znamenito roza vrtnico 
damaščanko. To je izredno rodovitna dolina, kjer 
se barva zelenih žitnih polj preliva z rumeno barvo 
oljne repice. Nesebar je turistično mesto ob Črnem 
morju, kjer je novi del mesta z mostom povezan 
s starim delom, ki leži na otoku in je v celoti pod 
Unescovo zaščito, saj gre za eno samo arhitekturno 
sliko zgradb iz 18. in 19. stoletja.
Burgas je 4. najpomembnejše mesto v Bolgariji 
in 2. največje pristanišče za Varno. Tam je Lukoil, 
največja rafinerija v JV delu Evrope. Mesto leži ob 
jezeru Burgas, ki je zaščiteno biotsko področje, saj 
je pomembno za selitve ptic, njihovo gnezdenje in 
zimovanje.
Življenje v Bolgariji je na podeželju še zelo 
tradicionalno, velika mesta pa so podobna drugim 
evropskim mestom. Priključitev Bolgarije k EU je 
prinesla nove naložbe. Veliko se gradi, evropska 
podjetja pa tam iščejo prostor za svoje proizvode. 
Seveda pa mora država postoriti še marsikaj, 
predvsem na področju ozaveščanja prebivalstva o 
pomembnosti čistega okolja.

bila dobra, vendar nas je dež ujel samo prvi večer 
v Sofiji, ko smo imeli priložnost videti papeža 
Frančiška, ki je bil takrat na obisku v Bolgariji. 
Vodič Izak nam je obširno razlagal dolgo in pestro 
bolgarsko zgodovino, ki je pustila sledi po celotni 
pokrajini. Začetki segajo v leto 5000 pr.n.š. in skozi 
stoletja so Bolgarijo naseljevali različni narodi. Šele 
leta 1878 se je Bolgarija osamosvojila s pomočjo 
Rusov in se začela razvijati kot samostojna država. 
Vedeli smo, da je to nekdanja socialistična država, 
podobna naši nekdanji skupni državi, vendar se 
med betonskimi zgradbami iz tega socialističnega 
obdobja skrivajo arhitekturni biseri in arheološki 
ostanki preteklih obdobij vse do časov Tračanov.
Na sprehodih po mestih smo videli veliko 
znamenitosti, vendar pa naj omenim samo 
nekatere.
V Sofiji je znana cerkev Aleksandra Nevskega, 
zgrajena v spomin na ruske žrtve, ki so sodelovale 
pri osvoboditvi Bolgarije izpod turške nadvlade. 
S svojo pozlačeno kupolo spada med največje 
arhitekturne dosežke na Balkanu. Letos je evropsko 
mesto kulture Plovdiv, ki leži na bregu reke Marice 
in je obdano s 7 griči. Ima zelo lepo urejen stari del 
z rimskim amfiteatrom, od koder je čudovit razgled 

Fo
to

: a
rh

iv
 C

ve
te

 Š
ko

pe
lja



Mi o sebi - september 201940

TUNIZIJA
Besedilo Cveta Škopelja, fotografija Zlata Ramovš

28. maja 2019 se je 38 članov našega društva 
odpravilo na letovanje v Tunizijo, arabsko in 
muslimansko državo ob Sredozemskem morju na 
najsevernejšem delu Afrike. Potovali smo z letalom 
in z avtobusom ter se nastanili v lepem hotelu El 
Mouradi El Menzah 4, kjer nas je sprejelo prijazno 
osebje in nas ves teden bivanja razvajalo z odlično 
postrežbo. Naši vodički Ajda in spremljevalka Eva sta 
poskrbeli za informacije o vsakodnevnem dogajanju 
ter izletih in nas vodili ob ogledih bližnje in širše 
okolice.

veščini barantanja. Na tržnici turisti kupujejo 
predvsem keramiko, začimbe, datlje, olivno olje 
ter usnjene izdelke, kot so torbice, denarnice in 
pasove.
Ker je bila Tunizija v preteklosti velikokrat 
oblegana, je tudi njihova tradicionalna kuhinja 
zelo raznolika. Nikoli jim ne manjkata kuskus in 
čičerika, glavne jedi pa so sestavljene iz različnih 
vrst mesa, razen svinjine, z veliko zelenjavnimi 
prilogami. Zelo znana je harissa, pekoča začimba, 
ki jo dodajajo številnim jedem in omakam.
Napitnina je v Tuniziji način življenja. Pričakujejo 
jo nosači prtljage, vozniki, lokalni vodiči, natakarji 
in sobarice. Uradni jezik je arabski, zelo dobro 
govorijo francosko, v turističnih območjih pa tudi 
angleško in nemško.
Nekaj naših članov se je v času letovanja z eno 
od tunizijskih turističnih agencij podalo na 
dvodnevni safari, privlačen adrenalinski izlet v 
puščavo, približno 500 kilometrov od hotela. Kot 
so udeleženci povedali ob povratku, je bila poleg 
puščave izredno zanimiva vožnja z džipi in jahanje 
kamel. Žal je med preveč počasnim sestopom 
ob koncu jahanja enega od naših članov kamela 
dvignila in ga z velike višine vrgla na tla. Utrpel je 
hude poškodbe, zaradi česar je tri tedne ostal v 
bolnišnici v Tuniziji. Domov se je vrnil v spremstvu 
našega zdravnika in anesteziologa.
Poleg tega nesrečnega dogodka sta pri hotelu 
zaradi padca poškodbe utrpeli še dve naši članici. 
Ena si je zlomila roko, druga pa izpahnila kolensko 
pogačico in imela alergijsko reakcijo, zaradi česar 
je bila deležna 24-urne oskrbe na bližnji polikliniki.
K sreči smo že pred odhodom poskrbeli, da so 
bili vsi člani letovanja dodatno zavarovani in 
imeli asistenco v tujini. Zahvaljujemo se tudi 
naši vodnici Ajdi in njeni spremljevalki Evi za 
izredno vsestransko pomoč in požrtvovalno skrb 
za poškodovance pri komunikaciji z zdravniki, 
zavarovalnico in njihovimi domačimi.
Celotno ekipo naših članov so nesreče močno 
užalostile, saj smo v 15-letni zgodovini turističnih 
potovanj v našem društvu doslej imeli le eno 
resnejšo nezgodo.
V agenciji Loka Turist, s katero smo potovali, 
so sklenili, da bodo v prihodnje v sklopu te 
destinacije upokojencem odsvetovali safari izlet.
Za zaključek naj povem, da je življenje Tunizijcev 
zelo drugačno od našega in to deželo je vsekakor 
vredno spoznati. Vendar smo kljub temu že v 
letih, ko nas podobne nesreče lahko večkrat 
presenetijo, zato velja, da previdnosti ni nikoli 
dovolj in preveč.

Med letovanjem smo obiskali Tunis, glavno mesto 
Tunizije, ki so ga krojili otomanski, arabski in 
kolonialni vplivi. Ta mešanica mestu daje njegovo 
barvito in magično atmosfero.
Zanimiv je bil izlet s turističnim vlakcem v stari 
del Hammameta. Obiskali smo tudi živalski vrt in 
znamenito tržnico Medina s številnimi trgovinicami, 
majhnimi stojnicami in skrivnostnimi kotički, kjer 
lahko človek dobi resnično vse. Vodička nas je 
opozorila, da si moramo vsak izdelek pred nakupom 
dobro ogledati in se za ceno nujno pogajati, saj je 
veliko nepridipravov, ki čakajo na nepazljive turiste. 
Tako smo se bolj ali manj uspešno preizkušali v 

Vhod na tržnico v Medini
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PROGRAM IZLETOV, LETOVANJ IN PRIREDITEV DO KONCA LETA 2019

24. september  trgatev
13. november  martinovanje

Komisija za izletništvo in turizem pri PZDU Gorenjske: 
30. sept. do 5. okt. Makedonija – Črna gora – Albanija (turistični izlet)  
20. nov. do 26. nov. Hotel Delfin Izola, (letovanje – brezplačni prevoz)

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

IZLETI PONEDELJKOVE SKUPINE UPOKOJENCEV ZA LETO 2019

Datum  Cilj        Vodi
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

07.11.  Planina nad Vrhniko - Slavica
21.11.  Slajka malo drugače - Dragica
05.12.  Zaključni izlet v neznano - N+S+D+M

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

26.09.  Ratitovec - Dragica
10.10.  Kozlek - Slavko
24.10.  S klopce na klopco - Dragica

POMNITE

•	 Ženske veliko govorijo samo zato, ker se moškim nič ne more pojasniti v dveh besedah.
•	 Samo tri izjave lahko ženi izboljšajo počutje: 1. Rad te imam.  2. Znižano.  3. Shujšala si..
•	 Drage dame! Če je vaš mož začel slediti modi, začnite slediti možu.
•	 Starši te niso zapustili, ko si bil otrok, zato ne zapuščaj ti njih sedaj, ko sta ostarela.
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KORISTNE INFORMACIJE

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 zagotovi upravičencu 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. Za članstvo v VPS mora bodoči član izpolniti pristopno izjavo, kjer navede svoje 
osebne podatke, in jo podpisati.
Oseba preneha biti član VPS ob svoji smrti, z odpovedjo članstva, z izključitvijo iz sklada ali zaradi 
neizpolnjevanja 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 18. decembra 2018 določili, da letna članarina Vzajemnega posmrtninskega sklada za leto 
2019 znaša 12 € na člana, izplačilo posmrtnine pa 180 €.

Član mora letno članarino praviloma poravnati do konca maja tekočega leta, v izjemnih primerih iz 
opravičenih razlogov pa najkasneje do julija tekočega leta.
Društvena članarina in članarina vzajemne samopomoči (VS) veljata od 1. januarja do 31. decembra za tekoče 
leto.
V primeru prenehanja članstva zaradi izključitve iz DU ali VPS oziroma odpovedi članstva član nima pravice 
do vračila vplačane članarine. Če oseba ni starejša od 70 let, se lahko v VPS ponovno včlani kasneje.
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 včlanitvi 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. Zahtevku 
za izplačilo posmrtnine mora predložiti mrliški list umrlega člana ter fotokopijo osebne izkaznice in bančne 
kartice upravičenca. Če upravičenec ne predloži dokumentov v 12 mesecih, pravica do posmrtnine ugasne.
VPS mora posmrtnino izplačati v tridesetih dneh od dneva predložitve 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 lahko 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 dobavitelj 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.
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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 celo leto in na podlagi Pravil za oddajanje stanovanj vsako leto oblikuje 
prednostno listo prosilcev. Če 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/ v rubriki 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.

ZAHVALE JUBILANTOV
Maruša Mohorič

Pri našem društvu imamo lepo navado, da članom ob visokih jubilejih, torej ob njihovem 80., 
90. in 100. rojstnem dnevu, podarimo skromno darilo, ki jim ga običajno na njihov dom prinese 
prostovoljec. Jubilanti so te pozornosti veseli, mnogi tudi presenečeni, in se zahvalijo na različne 
načine. Nekateri pokličejo, drugi prinesejo rujno kapljico, prispejo pa tudi pisma zahvale, med 
katerimi se najde tudi kakšno hudomušno. Enega od njih objavljamo v nadaljevanju. V imenu 
društva se vsem jubilantom zahvaljujemo in jim želimo vse dobro.

ZAHVALA
Spodaj podpisani Edvard Erzetič (Edo za prijatelje in znance), rojen 25. majnika leta 1939 v Gradnem 
v Goriških Brdih, trenutno stanujoč v Škofji Loki, član društva upokojencev od 9. januarja 2002, se 
omenjenemu društvu zahvaljujem za ustno in praktično voščilo (darilo), ki sem ga bil deležen preko 
prostovoljke ob praznovanju mojega življenjskega jubileja, to je 29220 življenjskih dni ali na kratko 
80 let življenjske poklicanosti. Tega sem toliko bolj vesel, ker se zavedam, da ima osebje društva s 
predsednikom Mirom Duićem na čelu dušo za človeka in medsebojne dobre odnose, ki so danes bolj 
redki. Človek je namreč ob svojem okroglem - pa ne zaradi alkohola - jubileju še posebej občutljiv, 
zato je vsaka pozornost več kot prijetna.
Vaš vedno zvesti član in jubilant Edo Erzetič

ZAHVALA ZDUS
 
V sklopu Dnevov medgeneracijskega sožitja 2019, je sodelovala tudi naša članica Minka Marija Likar. 
Za njen prispevek na »Uricah poezije« 15. maja 2019, ji je Zveza društev upokojencev Slovenije 
podelila zahvalo.



  Naj športnik 
Lojze Žitnik   438 točk 9 panog

Zlate medalje - moški
France Prezelj   333 točk 5 panog
Adolf Kočar   286 točk 3 panoge
Tase Ristov   275 točk 1 panoga

Srebrne medalje – moški
Franc Rupar   263 točk 4 panoge
Miro Pintar   245 točk 4 panoge
Jože Avguštin   244 točk 3 panoge
Ivan Hafner   242 točk 4 panoge
Janko Demšar   236 točk 2 panogi
 Bronaste medalje – moški
Peter Zakotnik  215 točk 4 panoge
Brane Korenčič  201 točka 5 panog
Boris Vodopivec  197 točk 4 panoge
Srečo Pirman   196 točk 5 panog
Milenko Štimac  194 točk 1 panoga
Ferdo Pozvek   166 točk 1 panoga
Jože Drnovšek   151 točk 1 panoga
Franc Žontar   150 točk 1 panoga
Jože Rupar   145 točk 1 panoga
Marko Prosen   138 točk 1 panoga 

  Naj športnica
Ivanka Prezelj    423 točk 5 panog

Zlate medalje  - ženske
Vojka Mihelič   377 točk 5 panog
Smiljana Oblak  344 točk 4 panoge
Jana Bešter   274 točk 4 panoge
 Srebrne medalje  - ženske
Tončka Dolinar  235 točk 6 panog
Martina Eržen   228 točk 3 panoge
Tina Ušeničnik  227 točk 6 panog
Alenka Dolenc  220 točk 3 panoge
Nežka Trampuš  215 točk 3 panoge

Bronaste medalje – ženske
Jožica Anžel   210 točk 3 panoge
Dragica Gartner  201 točka 3 panoge
Minka Bertoncelj  194 točk 3 panoge
Marija Sovinc   189 točk 3 panoge
Nika Križnar   185 točk 2 panogi
Nevenka Mandić Orehek 162 točk 1 panoga
Marija Malovrh  161 točk 1 panoga
Francka Demšar Mesec 158 točk 1 panoga
Marica Sorčan   154 točk 2 panogi
Zdenka Gaber   153 točk 3 panoge

 Naj animator
Ivan Hafner, za 2 desetletji vodenja kegljaške in plavalno – tekmovalne sekcije

NA 4. PIKNIKU ŠPORTNIKOV SO PODELJENA PRIZNANJA NAJBOLJŠIM 
ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNICAM DU ZA ŠPORTNO SEZONO 2018/2019

Bogat srečelov so pripravili 
člani PS Mavrica!

Savina Obolnar in Mitja Kozina z
dobitki s srečelova

Srečke so 
Borisu Vodopivcu prinesle 5 knjig!

Množica nagrad čaka 
dobitnike.


