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VOŠČILO
Drage članice in člani!
Prišel je čas, ko se konec dotakne začetka in zariše novo pot….
Vam in vašim družinam želimo prijetne praznične dni, v letu 2020  pa veliko sreče, zdravja in 
miru, topline in osebnega zadovoljstva. 
         Predsednik DU
              Miro Duić
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OBLETNICE SO NAŠE BOGASTVO
Jelka Mlakar

Poslavljamo se od leta 2019, v katerem v 70-letni zgodovini 
Društva upokojencev Škofja Loka praznujemo več obletnic 
pod skupnim naslovom NAŠE IZKUŠNJE SO NAŠE BOGASTVO. 
Z leti se ne spreminja samo barva naših las, spreminjamo 
se predvsem sami in dokazujemo, da lahko v tretjem 
življenjskem obdobju postorimo še marsikaj zase in za druge. 
To ni samo skrb za vnuke, ampak predvsem nekaj več.
V letošnjem jubilejnem letu smo obudili spomine na začetke 
naših aktivnosti na različnih področjih, od prostovoljstva, 
izobraževanja in kulture do športa in rekreacije. Ponosni 
smo na našo univerzo za tretje življenjsko obdobje, ki letos 
praznuje 15. obletnico, saj njeni uporabniki dokazujejo, da 
človek ni nikoli prestar za učenje.
Leta 2008 smo se vključili v program Starejši za starejše, ki je 
izjemen primer na področju prostovoljstva, in dokazuje, da 
je treba skrbeti drug za drugega, ko je naš najbližji nemočen, 
sam in osamljen. Da smo na pravi poti, dokazuje tudi naslov 
Škofja Loka prostovoljstvu prijazno mesto, ki ga je leta 2018 že 
petič zapored podelila Slovenska filantropija.
»Ko berete, ste v najboljši družbi« je misel, ki smo jo udejanjili 
s knjižnico, ki jo imamo od leta 2007 in ki je nastajala s 
podarjenimi knjigami. Naša knjižna zaloga danes šteje 
približno 8 800 knjig, knjižnica pa ima okrog 2000 bralcev. 
Leta 2010 smo uvedli bralno značko, s katero smo pritegnili 
veliko bralcev.
Brez petja vsekakor ne gre. Naše ime že dve desetletji po 
Sloveniji širi mešani pevski zbor Vrelec, ki se mu je pred 
desetimi leti pridružila pevska skupina Mavrica. Jubilejni 
koncert ob 10. obletnici Mavrice je novembra letos pozdravila 
tudi Dušica Kunaver, zbirateljica slovenskega ljudskega 
izročila, ki je po nastopu zapisala, da je zbor ljudsko pesem 
dvignil na koncertni oder.
Ob vstopu v naše društvene prostore nas prijazno sprejme 
Galerija Hodnik, v kateri so na ogled samostojne in skupinske 
razstave vseh vrst ljubiteljske ustvarjalnosti.
Šport in rekreacija sta najboljša oblika druženja, katera 
spremljajo tudi izjemni dosežki.
Zanimiva je tudi 25. obletnica planinskih pohodov. Povprečna 
starost udeležencev naših pohodov je 71 let, medtem ko naša 
najstarejša še aktivna športnica šteje kar 92 let.
Naj zaključim bero dobrih občutkov v jubilejnem letu 2019 z 
glasilom Mi o sebi, brez katerega ne bi brali teh vrstic.

Faks: 04 512 63 09
Računovodstvo tel.: 04 512 63 08

Blagajna tel.: 040 857 273
e-pošta: drustvoupokojencev@siol.net

Uradne ure sreda in petek od 8. do 12. ure
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Vojka Mihelič

Komisija za šport pri DU Škofja Loka je 7. septem-
bra 2019 na balinišču na Trati pripravila piknik za 
športnike in rekreativce, na katerem je razglasila 
najboljše športnike in športnice v sezoni 2018/2019. 
Prireditev je popestril kulturni program, saj je 
udeležencem zapela pevska skupina Mavrica, 
zaigrale so Loške orglice, Minka Likar pa je 
pripovedovala svoje skeče in recitale. Pevke Mavrice 
so pripravile tudi bogat srečelov. Program je 
povezoval Boris Pešelj.
V uvodnem nagovoru je predsednik društva Miro 
Duić čestital športnikom za uspehe na tekmovanjih 
na vseh ravneh. Pohvalil je tudi veliko udeležbo 
članov na planinskih pohodih. Dodal je še, da naj 
bodo člani društva tudi v bodoče še naprej tako 
množično športno aktivni.
Predsednik Komisije za šport in rekreacijo Ivan 
Hafner je povzel uspešno delo športnikov in 
rekreativcev, spregovoril pa je tudi o težavah, 
predvsem finančnih, saj so denarna sredstva vsako 
leto bolj omejena in bistveno nižja od pričakovanj. 
Društvo iz teh sredstev za prijavnine in ostale 
stroške tekmovanj prispeva le eno tretjino, ostalo pa 
prispevajo udeleženci. Povedal je še, da bo z letom 
2020 vodenje športne sekcije prevzel Dušan Čater.
Vodja sekcije planinskih pohodov Nežka Trampuš 
je predstavila 25-letno zgodovino pohodništva 
v društvu. V vseh teh letih je sekcija planinskih 

pohodov pripravila 334 pohodov, ki se jih je 
udeležilo 18 815 planincev, od tega 13 519 žensk. 
Najstarejša pohodnica je bila stara 81 let, najmlajši 
pohodnik pa 61 let. Najbolj vztrajni pohodniki so se 
udeležili že več kot 200 pohodov.
Posebno pozornost je bila na pikniku namenjena 
najstarejšim. V zadnji sezoni je od 1947 članov 
za društvo nastopilo 405 športnic in športnikov. 
Povprečna starost športnic je bila 71 let, najstarejša 
še aktivna športnica Kristina Mrak pa šteje kar 92 
let. Tudi pri športnikih je povprečna starost 71 let. 
Najstarejši trije še aktivni športniki Jože Bogataj, 
Ivan Breznik in Janez Klopčič štejejo 84 let.
Nato sta se predstavili dve odlični in uspešni 
športnici Jožica Anžel in Tina Ušeničnik, ki sta 
sodelovali na svetovnem veteranskem kolesarskem 
prvenstvu na Poljskem. Tina je prinesla domov 
bronasto medaljo, Jožica pa žal zlomljeno roko.
Sledila je razglasitev najboljših športnic in 
športnikov ter animatorja DU Škofja Loka. Seznam 
najuspešnejših športnikov je bil objavljen v 44. 
številki našega glasila. Poleg tega je Zveza društev 
upokojencev Slovenije za leto 2018 našim članom 
podelila še sedem priznanj za dolgoletno in 
uspešno delo na področju športa in rekreacije.

(Fotografije s piknika so bile objavljene v prejšnji, 
44. številki glasila Mi o sebi.)

PIKNIK ŠPORTNIKOV IN REKREATIVCEV

IVANKA PREZELJ  TUDI  V SEZONI 2018/2019 NAJBOLJŠA ŠPORTNICA 
NAŠEGA DRUŠTVA
Vojka Mihelič

Ivanka Prezelj je že 7 let najboljša športnica našega društva. Njeni rezultati in uspehi redno polnijo strani 
tega glasila, zato jih v tem prispevku ne boste našli, ampak si boste lahko prebrali nekaj o njenem življenju 
in odnosu do športa.

Kdaj si se prvič srečala s športom in tekmovalnim 
športom? Kakšni so bili tvoji prvi vtisi in občutki?
► Že kot otrok sem rajši tekla kot hodila. Vedno 
sem bila polna energije. Imela sem lepo mladost, saj 
smo se z brati, sestrama in sosedi veliko igrali, podili 
in prepevali. Tudi v šoli ter v službi in v prostem času 
mi je bila vedno všeč miselna in telesna telovadba. 
Po končani srednji šoli sem bila nekaj let vratarka v 
škofjeloški rokometni ekipi. V Dekorativni, kjer sem 
bila zaposlena, sem vodila žensko kegljaško sekcijo, 
šahovsko skupino in strelsko družino Dekorativna. 
Prva dva pokala sem dobila kot zmagovalka v šahu 

in streljanju z zračno puško leta 1973 na občinskem 
prvenstvu občine Ljubljana-Šiška.
Kdaj si se aktivno vključila v športno dejavnost DU 
Škofja Loka?
► Članica DU Škofja Loka sem postala leta 2003, 
ko sem se upokojila. Društvu sem se pridružila 
predvsem zaradi Julije Jenko, ki me je vabila na 
pokrajinska in državna tekmovanja DU v streljanju. 
S streljanjem se ukvarjam že od svojega 14. leta, ko 
sem se včlanila v strelsko društvo v Škofji Loki.
Kako si uskladila družinsko življenje in šport, saj 
tekmuješ v kar petih panogah?
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► Z možem sva oba aktivna. Najini otroci 
že imajo svoje družine, vnuki pa so vsako 
leto bolj samostojni in tako le še redkokdaj 
priskočiva na pomoč za varstvo najmlajših, 
ki tudi že hodijo v šolo. Tako moj mož kot 
jaz streljava, balinava, trenirava prstomet in 
rekreacijsko plavava. Poleg tega zelo rada 
tudi kegljam s kroglo na vrvici.
Katera športna panoga ti je najljubša?
► Prav vse panoge so mi všeč, vsaka po 
svoje. Pred leti sem igrala tudi badminton, 
ki mi je bil še najbolj všeč, vendar zaradi 
težav s koleni ne morem več poskakovati. 

šoli. Kasneje sem pela v Ženskem kvartetu Loka, 
PZ Dekorativna, Komornem zboru Loka, PZ Lubnik, 
zboru Glasbene matice v Ljubljani in različnih 
priložnostnih sestavih. Vesela sem, da pri svojih letih 
še lahko pojem.
Verjetno zanimanje za šport prenašaš tudi na 
vnuke?
► Ponavadi tisto, kar imaš rad, prenašaš na svoje 
otroke, seveda, če jih te stvari veselijo. Tudi najini 
otroci so ljubezen do športnega duha prenesli na 
svoje otroke. Tako se najini vnuki preizkušajo v 
rokometu, atletiki, potapljanju in odbojki. Pregovor 
Zdrav duh v zdravem telesu še kako drži.
Ivanka, najlepša hvala za tvoje iskrene odgovore. Še 
naprej ti želim veliko športnih uspehov.

Tako se danes ukvarjam samo z mirnejšimi športi, 
kjer nismo zasopihani in se med igro lahko tudi kaj 
pomenimo. Imam se zelo lepo.
Zadnje čase tudi poješ v zboru in igraš orglice, saj 
si tudi vodja Loških orglic. Zakaj si se odločila za 
to dejavnost?
► Pred štirimi leti smo ob koncu tečaja igranja 
na orglice, ki ga je organizirala Univerza za tretje 
življenjsko obdobje, morali predstaviti svoje znanje 
na odru. Ko sem zbrala dovolj tečajnic, ki so si upale 
zaigrati v polni Kristalni dvorani v Škofji Loki, so 
te želele, da postanem vodja skupine. Igranja na 
orglice sem se naučila sama kot otrok.
Petje je zelo pomemben in lep del mojega življenja. 
Peti sem začela doma, nato v šoli, cerkvi in glasbeni 

NAJ ŠPORTNIK LOJZE ŽITNIK
Vojka Mihelič

V sezoni 2018/2019 je bil najboljši športnik našega društva Alojz (Lojze) Žitnik, ki je tekmoval v kar 
devetih panogah. Za ta članek sem ga prosila, da mi odgovori na nekaj vprašanj o svoji športni karieri.

Kdaj si se prvič srečal s športom?
► Moji prvi koraki v športu so se začeli v OŠ Petra 
Kavčiča (danes OŠ Škofja Loka-Mesto) in pozneje 
na Trati, kjer sem obiskoval telovadne krožke. Med 
šolskim letom smo tudi tekmovali na medobčinskih 
krosih. S športom sem se začel več ukvarjati po 
osnovni šoli. Vsi moji prijatelji so bili športniki, 
nekateri pa so tudi že resno trenirali in tekmovali, 
predvsem kajak in kanu na divjih vodah, zato sem 
se jim kar hitro pridružil. Pri Krevsovem mlinu na 
žagi na Novem svetu (Benetke) smo imeli kajakaški 
klub, tekmovali pa smo za brodarsko društvo 
Livada iz Ljubljane. Trenirali smo na Poljanski in 
Selški Sori, Savi in Savi Bohinjki ter v dolini Krke 
in Kolpe. Najbolj zanimivo, veselo ter tudi najbolj 
vznemirljivo je bilo vedno po obilnih padavinah. 
Na tekmovanja smo hodili po celotni Sloveniji in 
bivši Jugoslaviji ter po sosednjih Avstriji in Italiji. 

Ko še nisem bil upokojen, sem igral namizni tenis, 
plaval in smučal. Veliko sem tudi plezal in osvojil več 
gorskih vrhov.
Kdaj si se včlanil v DU Škofja Loka in pričel biti 
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Nadaljevanje s prejšnje strani

SREČANJE PROSTOVOLJCEV
Nevenka Mandić Orehek

Vsakoletno srečanje prostovoljk in 
prostovoljcev našega društva je letos 
potekalo na Križni gori. Na avtobusu, ki 
nas je odpeljal na srečanje, smo se dobili 
16. oktobra 2019. Na Križno goro se nas je 
odpravilo 42.
V gostilni Pri Boštjanu so nas že čakale 
pogrnjene mize. Posedli smo, malo 
poklepetali s sosedi pri mizi in preden 
so nam postregli kosilo, nas je nagovoril 
predsednik našega društva Miro Diuć.
V svojem govoru je poudaril ogromen 
prispevek, ki ga s svojim prostovoljskim 
delom doprinesemo k delovanju društva in 
ki ga ne moremo meriti z denarjem. Aktivni 

pridružili še Janja, Ivanka, Rudi, Sonja in Cveta.
Prijetno druženje je trajalo do poznega popoldneva.
Nekaj udeležencev se je na Križno goro pripeljalo z 
lastnim prevozom in so nas prvi zapustili, nekateri 
pa so se v dolino podali kar peš.
Hvala vodstvu društva za organizacijo in izvedbo 
tega že tradicionalnega srečanja.

športno aktiven kot upokojenec?
► V DU Škofja Loka sem se včlanil 6. aprila 2018 po 
rehabilitaciji operirane strgane tetive na nogi in se 
takoj priključil športni sekciji.
Kako uskladiš vse aktivnosti? Vem, da skrbiš tudi 
za svojo mamo, ki je že lepih let.
► Skrbim za mamo, ki je stara 101 leto. Ker ni zelo 
zahtevna in je zelo potrpežljiva, skrb za njo ni težka, 
razen kadar ima težave s zdravjem, saj morava 
takrat malo več obiskovati zdravnike. Takrat mi 
na pomoč priskoči tudi sestra. Športne aktivnosti 
usklajujem tako, da zjutraj naredim načrt, s katero 
panogo se bom tisti dan ukvarjal. Ker so treningi in 
tekmovanja za nekatere panoge na isti dan ali celo 
ob isti uri, jih obiskujem izmenoma.

V katerih 9 panogah si letos sodeloval?
► Za naslov naj športnika leta 2018/2019 sem 
tekmoval v šahu, kegljanju s kroglo na vrvici, 
streljanju, kegljanju, teku, prstometu, alpskem 
smučanju, namiznem tenisu in smučarskih tekih.
Katera športna panoga ti je najljubša in s katero 
boš nadaljeval?
► Ne morem reči, katera panoga mi je najljubša, 
saj so mi vse enako všeč. Zame je samo sodelovanje 
premalo, zato si želim doseči boljše rezultate, 
posebej v tistih panogah, kjer zaostajam. Člani 
društva trenirajo 17 panog, tako da je izzivov še 
dovolj, če mi bo to le dopuščalo zdravje.
Lojze, najlepša hvala za tvoje izčrpne odgovore. 
Želimo ti še veliko športnih užitkov in dobrih 
rezultatov.

smo na mnogih področjih, od programa Starejši za 
starejše, kot poverjeniki, kot prostovoljci v Galeriji 
Hodnik in Marinkini knjižnici, pri izdajanju in 
raznašanju tega glasila, delamo pa še na področju 
kulture in športa.
Ker nobeno takšno srečanje ne mine brez glasbe, 
sta nam po kosilu na tubo in harmoniko zaigrala 
Valerija in Jože Dolenec. Pozneje so se jim s pesmijo 

KAJ JE DUHOVITICA?

V rubriki Zanimive osebnosti smo v tej številki objavili pogovor s prejemnico pisne zahvale Društva U3 
Alenko Veber, ki o duhoviticah pravi naslednje:
»Besede duhovitica si nisem izmislila, ampak sem jo že večkrat zasledila. Sestavljena je iz besed duhovnost 
in vitica, torej poimenovanja za organ, podoben tanki brezlistni vejici, s katerim se rastlina oprijema opore. 
Gre torej za kratko duhovnost, ki je le del nekoliko daljših duhovnih misli, katere pišem za oddajo Duhovna 
misel na prvem programu Radia Slovenija. Z veseljem vam podarjam nekaj duhovitic.«
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PROSTOVOLJSTVO JE VREDNOTA

CVETA IN META O PROSTOVOLJSTVU
DRUŽENJE IN DOBRI OBČUTKI
Maruša Mohorič

V občini Škofja Loka je 
nekaj več kot 23 000 
prebivalcev, med katerimi 
je kar 3300 starejših od 69 
let. V državnem programu 
Starejši za starejše, v 
katerega se naše društvo 
vključuje od leta 2008, 
dela več kot trideset 
prostovoljk in prostovoljcev 
z nalogo, da obiščejo 
čim več ljudi, starejših od 
69 let. V Frankovem in 
Hafnerjevem naselju delata 
naši članici Cveta Dorič in 
Meta Gartnar (letnik 1955), 
sosedi, ki sta se vpisali v 
društvo upokojencev, da 

ljudje nočejo odpreti vrat in ne želijo sodelovati, 
vendar v navodilih za delo piše, da prostovoljci ne 
smejo nikogar siliti, da naj odgovori na resnično 
zelo preprosta vprašanja v anketi, zato ne vztrajata.
Meta in Cveta se redno udeležujeta sestankov 
prostovoljk in prostovoljcev ter izobraževanja, ki 
jih vsako leto organizira koordinatorka Nežka. Z 
veseljem se tudi pridružita drugim prostovoljcem 
na izletu, ki ga za vse organizira naše društvo.
Da jima dela ne zmanjka, obe delata tudi kot 
prostovoljki pri Rdečem križu Krajevne skupnosti 
Trata. Pomagata pri krvodajalskih akcijah, na katerih 
je udeležba običajno zelo dobra. Pravita, da se akcij 
udeležujejo mladi ljudje, ki z veseljem darujejo kri. 
Ko gre leto h koncu, članom RK raznosita darila, 
ženskam pa pri Rdečem križu pozornost namenijo 
tudi na dan žena 8. marca. Jubilante, ki dopolnijo 
90 ali 100 let, obiščeta na domu in ženske obdarita 
z rožami, moške pa s steklenico dobrega vina. Ta 
srečanja so običajno zelo prijetna in tudi čustvena.
Tako Meta kot Cveta z veseljem bereta glasilo Mi o 
sebi, zlasti prispevke o izletih in zanimivih ljudeh.

bi hodili na izlete in se družili z drugim člani. Ker 
se večkrat srečamo in sta vedno nasmejani, jima 
pravim dvojčici, čeprav sta po horoskopu bikici.
Meta je svojo upokojitev dočakala v CSS v Škofji 
Loki. Tam je delala tudi koordinatorka programa 
Starejši za starejše Nežka Fojkar, ki je Meto 
nagovorila k sodelovanju. Meta je k sodelovanju v 
programu povabila še svojo sosedo Cveto, ki se je 
upokojila po delu v Mercatorju v Ljubljani. Odločili 
sta se, da bosta delali v paru. Zjutraj se pokličeta in 
gresta na teren, če nimata drugih obveznosti. Srečali 
sta že veliko zanimivih ljudi, zlasti žensk, ki so brez 
oklevanja odprle vrata in odgovorile na vprašanja 
iz ankete. Vedno je zanimivo obujanje spominov na 
dobre stare čase. Starejše z veseljem obiskujeta, saj 
jim obiski veliko pomenijo, tako da je zadovoljstvo 
vsestransko. Cveta je prijazna in za nekatere ljudi, 
ki sami ne zmorejo, odide tudi v trgovino ter jim z 
veseljem pomaga. Meta in Cveta sta opravili že kar 
veliko anket, vendar pokrivata obsežno območje, 
zato si želita, da bi se jima pridružil še kakšen 
prostovoljec.
Pravita, da se zlasti v blokih velikokrat zgodi, da 

DUHOVITICA

»Na starost lahko gledamo kot na približevanje smrti ali kot na klic, da naj začnemo uporabljati drugačne 
darove in začnemo novo službo.«

Prostovoljki Cveta in Meta
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DRUŠTVO U3

POLETNA UNIVERZA
Borjana Koželj

Že pred leti smo razmišljali, kako bi vsaj 
delno zapolnili poletni čas tistim članom, 
ki bi med počitnicami želeli početi še 
kaj več kot le »ležati na plaži z možgani 
na off«. Tako se je konec avgusta 2015 
rodila šola v naravi v zelenem okolju 
doma Pristava v Javorniškem Rovtu nad 
Jesenicami. Počasi je prerastla v poletno 
univerzo in programu smo vsako leto 
nekaj dodali. Začeli smo z delavnico 
oblikovanja gline, naslednje leto smo 

VSE SE ENKRAT ZAČNE
Marta Satler

Ustanovitveni sestanek univerze za tretje življenjsko 
obdobje je potekal decembra 2004 v sedanji 
Marinkini knjižnici. Soba je bila nabito polna, kar 
je kazalo, da bo zanimanja veliko. Borjana Koželj je 
po uvodu za študijsko leto 2004/2005 predlagala 
krožek angleščine, krožek o ohranjanju zdravja in 
popotniški krožek. Teme krožkov so bile namenoma 
takšne, da bi bile za slušatelje zanimive in koristne, 
vendar hkrati ne bi zahtevale veliko predznanja in 
učenja.
Za popotniški krožek, ki sem ga vodila takrat kot 
že izkušena popotnica, sem bila v zadregi, saj nisem 
vedela, kako pripraviti program, da bo zanimiv za 
slušatelje. Ko sem izvedela, da so se prijavile le 

dodali intenzivno učenje angleščine, kasneje še 
učenje nemškega jezika, septembra 2016 pa so se 
nekateri posvetili tudi računalništvu.
Tudi letos smo v poletje zakorakali z angleškim in 
nemškim jezikom. Mentorica Jasna Kejžar Hartman 
pravi, da je delo z majhnimi skupinami, kot so na 
poletni univerzi, zelo prijetno in hkrati učinkovito, 
saj ima tako vsak udeleženec dovolj možnosti, da 
pride do besede. Udeleženci so predlagali različne 
teme iz vsakdanjega življenja, kot so prosti čas, 

ženske, sem si kar malo oddahnila, saj se pogled 
moškega in ženske na potovanje precej razlikujeta. 
To lahko povem iz izkušenj, saj so me Karničarjeve 
ženske povabile na Jezersko, da bi jim povedala, 
kako je v Perujskih Andih, ker so jih njihovi možje 
prvič nameravali vzeti s seboj, vendar jim niso znali 
povedati zanje nič uporabnega.
S predavanji in diapozitivi sem pri slušateljicah 
želela vzbuditi veselje do spoznavanja tujih dežel, 
jim približati svoja popotniška doživetja in jim 
razložiti, kako in zakaj se sploh lotiti potovanja. 
Govorile smo tudi, kdaj je dobro potovati v skupini 
in kakšne so prednosti, če greš na pot sam ali skupaj 
z ljudmi, ki jih dobro poznaš. Ker skupina ni bila 

hobiji, turizem, nakupovanje, zanimivosti po svetu, 
življenje v Angliji in Nemčiji, horoskop in prazniki.
Posvetili smo se tudi športu in na delavnici z 
naslovom priprava na morske počitnice pridobivali 
na moči, gibljivosti in ravnotežju (stabilnosti).
Tudi v poletnih mesecih postopoma dosegamo 
pomembne cilje, saj razvijamo nove oblike 
sodelovalnega učenja in skupinskega dela, krepimo 
trajnost in kakovost znanja ter spodbujamo 
vseživljenjsko učenje.

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

velika, smo se lahko sproščeno 
pogovarjale. Slušateljice so veliko 
spraševale in tudi bile pripravljene 
deliti svoje izkušnje.
Nikoli ne bom pozabila slušateljice, 
ki do takrat še nikoli ni odšla čez 
mejo in ni bila še na nobenem 
potovanju, čeprav si je tega zelo 
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želela. Spodbudile smo jo, da se je prijavila 
na organizirano romanje v Avstrijo. 
Naslednjič je prinesla tako čustven spis 
o svojih vtisih, da smo bile popolnoma 
ganjene. Tudi druge so opisovale svoje 
vtise s potovanj. Tako so spoznavale, da je 
za ostale zanimivo vse, kar pripravijo, če se 
le potrudijo in to lepo opišejo.
Sproščen pogovor je zelo pomemben, 
saj je za popotnika izjemno pomembno, 
da se ne boji vprašati in odgovarjati na 
vprašanja ljudi, ki jih srečuje. Dobro je, 
če zna vsaj malo katerega od svetovnih 
jezikov, vendar to ni nujno, saj se je 
vse mogoče dogovoriti z rokami in 

MENTOR
Kdo je lahko mentor? Mentor je oseba, ki na univerzi za tretje življenjsko obdobje vodi študijski krožek, 
in strokovnjak na svojem področju, ki skupini določi cilje in izbere metode dela. Predvsem je prijazen 
človek, ki ima občutek za delo z ljudmi. 
Za delo s starejšimi je bila prava oseba eden prvih mentorjev na naši univerzi, prof. angleškega jezika Tadej 
Gartner. Krožek je vodil kar deset let, zahtevnost pa je bila vsako leto večja. Če katera od študentk ni več 
zmogla, se je takoj vključil nekdo, ki si je želel več.

O svojem delu na 
naši univerzi je Tadej 
Gartner povedal:
»Kot prvi učitelj sem 
z vodenjem tečaja 
angleščine začel 
leta 2005. Takrat sem 
dobil priložnost, da 
svoje znanje 

slušateljice lahko vsaj približno predstavljale, kaj 
mlade žene v neznani svet, kako ga sprejemajo 
in kako jih ljudje tam sprejemajo. Namen tega 
predavanja je bil, da bi slušateljice lažje razumele 
svoje otroke in vnuke, ko se bodo odločili za pot v 
neznano, in jih zanje ne bilo strah.

Z vrha Kilimanyara leta 1997

prenesem tudi na starejše generacije. To mi je 
predstavljalo nov izziv, saj sem do takrat poučeval 
že vse druge generacije, od predšolskih in 
osnovnošolskih otrok ter srednješolske mladine do 
odraslih. V desetih letih vodenja tečaja me je delo 
po stopnjah z mojo skupino zelo veselilo, saj smo 
postali tudi prijatelji.
Čeprav smo bili iz različnih generacij, smo se lepo 
dopolnjevali in tudi jaz sem izvedel in se naučil 
mnogo novega. Vsi, tečajnice in tečajnika so imeli 
veliko življenjskih izkušenj in znanja, zaradi česar 
mi je marsikatera njihova modrost prišla zelo 
prav. Delo z njimi mi je bilo v resnično veselje, 
saj so bili vsi zelo delavni in vestni. Z večino smo 

imeli tudi skupni konjiček - potovanja, tako da 
tem za razpravljanje, seveda v angleščini, ni nikoli 
zmanjkalo. Učili so se z veseljem, saj so se za to 
odločili sami.
Na tem mestu bi se rad zahvalil voditeljici Društva 
U3 Borjani Koželj za to priložnost, saj sem pridobil 
neprecenljive izkušnje tudi na področju poučevanja 
starejših generacij.
Še enkrat hvala in želim vam še veliko uspeha v 
prihodnosti. Opravljate izjemno delo.«

Country ples, 
mentorica Milena 
Razinger: »Tečaji 
potekajo odlično 
in tako jaz kot tudi 
udeleženke tečajev 
nimamo nobenih 
pripomb. Tečaji 
bodo potekali 
tako kot doslej od 
začetka novembra 
pa do konca maja.«

nasmehom. Iz izkušenj iz Peruja in Kenije ter s 
Kitajske in drugod sem se naučila, da je najbolje, če 
govorim kar po naše.
Na eno od srečanj sem povabila Anžeta Voglenika, 
mladega popotnika, ki nam je predstavil svoje 
potovanje s kolesom po Siriji in Jordaniji, da so si 
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Nadaljevanje s prejšnje strani

NAJBOLJ USTVARJALNA LETA

PROSTOVOLJNI KULTURNI MEDIATORJI V LOŠKEM MUZEJU
Borjana Koželj

Andragoški center Slovenije vsako leto podeli vrsto priznanj. Enega od teh priznanje je za leto 2008 
prejela skupina desetih prostovoljcev v Loškem muzeju.

Predlagateljica Loškega muzeja Mira 
Kalan je v prijavi o loških kulturnih 
mediatorjih zapisala naslednje: 
»Mediatorji so prepričani, da lahko 
družbi, kljub svojim letom, še veliko 
prispevajo, predvsem pa so veseli, da 
je njihovo delo v muzeju cenjeno.«
Leta 2008 smo se člani Univerze za 
tretje življenjsko obdobje v okviru 
projekta Lase Slovenske univerze za 
tretje življenjsko obdobje pripravljali 
na prostovoljstvo in se izobraževanja 
za prostovoljno delo v Loškem 
muzeju udeležili v velikem številu. 
Spoznali smo pomen prostovoljstva 
in naloge kulturnega mediatorja. 
Poglobljeno smo se učili o zbirkah, 
ki jih hranijo v muzeju, ter govorili 

Kvačkanje, mentorica prostovoljka Jana Štucin:
»V letošnjem letu bomo kvačkali nakit, se učili novih 
vzorcev in tehnik ter izdelovali unikatna oblačila in 
dodatke.«
Španščina, mentorica Jasna Batagelj, animatorka 
Marija Ravnik: »Tečaji so potekali odlično. Bolje bi 
bilo, če bi imeli računalnik s projektorjem ali vsaj CD 
prevajalnik na razpolago kar v učilnici in ga ne bi 

o razvoju slikarstva od gotike do moderne in o 
posebnostih pedagoško-andragoške dejavnosti v 
muzeju. Opremljeni z znanjem smo prevzeli skrb 
za razstavo Loška krajina v podobah zapisana. 
Vsak izmed mediatorjev je enkrat na teden 
nekaj ur preživel v družbi slikarjev, ki so slikali 

pokrajino v okolici Škofje Loke. Obiskovalce smo 
prijazno sprejeli in jim ponudili pomoč pri ogledu. 
Običajno se je razvil prijeten pogovor in ne le, da 
smo obiskovalca vodili od slike do slike, pogosto 
smo izvedeli tudi kaj novega o posameznem 
slikarju ali pa nam je obiskovalec predstavil svoj 

bilo potrebno prenašati vsako uro.«
Dobrobiti vibracijske medicine, mentorica Breda 
Poljanec, animatorka Katarina: »Za predloge, 
pripombe in želje za uspešnejše delo in večje 
zadovoljstvo morate vprašati slušateljice. Kot 
mentorica ocenjujem to leto kot uspešno, saj smo 
se vse naučile veliko zanimivega.«

Zbrala Ela Dolinar

SPOMINI PROSTOVOLJKE IN ŠTUDENTKE ELE DOLINAR

Kot bi mignil, je minilo 15 let, odkar smo začeli razpisovati in izvajati krožke. 
Sama jih obiskujem že enajsto leto in vedno se naučim česa novega in 
zanimivega. Prepričana sem, da lahko na naši univerzi vsak najde nekaj zase in 
si širi obzorja, se srečuje s prijatelji in si tako bogati zrela leta, saj se takrat lahko 
učimo o tistem, kar nas zanima, brez ocen in pritiskov. »Kdor se neha učiti, je 
star« je rekel Henry Ford in člani univerze za tretje življenjsko obdobje se z njim 
strinjamo. Učenje je odkrivanje, da je nekaj mogoče.

Mira Kalan z mediatorji Veroniko Hartman, Meri Bozovičar in 
Marjanom Gantarjem  v Loškem Muzeju
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VERONIKA HARTMAN
Alma Vičar

Ko sem pred tremi leti sprejela 
izziv, da zavrtim čas nazaj in zopet 
postanem študentka, tokrat v 
okviru Univerze za tretje življenjsko 
obdobje, sem spoznala Veroniko, 
ki kot mentorica že dolgo vodi 
krožek angleške konverzacije. 
Veronika pravi, da je bila odločitev 
za mentorsko delo zanjo velik 
izziv, saj kljub zaključenemu 
študiju angleškega in ruskega 
jezika nikoli ni poučevala, vedno 
pa se je želela preizkusiti tudi na 
tem področju. Njeno pedagoško 
delo je bilo uspešno, saj je krožek 
postal mesto sproščenega 
učenja angleščine, predvsem pa 

mediatorjev, ki je 
nastala v okviru 
Društva U3 in ki so 
se izobraževali pod 
vodstvom kustosov 
Loškega muzeja. 
Kulturni mediatorji 
so tako postali most 
med zaposlenimi 
v muzeju in 
obiskovalci. Prav 
gotovo gre za 
izjemen projekt, saj 
je skupina kulturnih 
mediatorjev leta 
2009 za svoje 
delo v muzeju 

dragocenega prijateljskega druženja. Še posebej je 
lahko ponosna na prav poseben projekt. Pri Univerzi 
za tretje življenjsko obdobje se je namreč rodila 
ideja, da bi v angleški jezik prevedli strip Jelene 
in Matjaža Bertoncelj, ki ga je izdal Loški muzej in 
v katerem so predstavljene tri loške pripovedke 
iz zbirke Kamniti most pisatelja Lojzeta Zupanca. 
Prevedeni strip bi ponudili šolam kot gradivo za 
dodatno bogatenje znanja angleškega jezika. 
Krožek se je pod vodstvom Veronike v sodelovanju 
z muzejem z veseljem lotil prevajanja in delo tudi 
uspešno končal, saj je muzej prevod stripa izdal v 
samostojni knjižici, s tem uspešnim prostovoljskim 
projektom pa se je tudi vključil v dneve kulturne 
dediščine 2011. Takšno prevajanje je bilo za 
udeležence krožka nekaj povsem novega in je 
popestrilo njihovo učenje, prevedli pa so tudi nekaj 
podnapisov o Visokem v Tavčarjevi zbirki muzeju.
In tako smo že pri njenem drugem velikem 
poslanstvu. Leta 2007/8 so člani univerze za tretje 
življenjsko obdobje dali idejo, da bi se v Loškem 
muzeju organiziralo neke vrste prostovoljno delo. 
Tako se je Veronika pridružila skupini kulturnih 

prejela priznanje Andragoškega centra Republike 
Slovenije. Veronika je tako postala nepogrešljiv 
delček Loškega muzeja in se je vključila tudi v popis 
Tavčarjeve knjižnice, ki je del muzeja in v kateri 
hranijo več kot 600 del, katera so sedaj dostopna v 
programu slovenskih knjižnic COBISS.
Prav gotovo ni naključje, da se je Veronika 
vključila v skupino kulturnih mediatorjev, saj je že 
v gimnazijskih letih, ko je bila leta 1962 za obisk 
odprta Škoparjeva hiša na grajskem vrtu, v njej 
delala kot prostovoljka, umetnike na Loškem pa je 
predstavila v svoji maturitetni nalogi. Tudi športnica 
je bila od mladih let, saj je trenirala gimnastiko in še 
vsak dan skrbi, da sklepi ne zarjavijo.
Vse to in še marsikaj je Veronika Hartman, ki ji 
je Društvo U3 letos za njen izjemen prispevek k 
delovanju društva podelilo naziv častne članice. 
Članek naj zaključim z njenimi besedami: »Zdi se mi 
prav, da kot upokojenka prostovoljno prispevam 
nekaj časa za dejavnosti, s katerimi pomagam 
drugim. S takšnim delom vedno nekaj tudi 
dobim, saj so novi stiki, možnosti za pogovore in 
pridobivanje novih znanj nadvse dragoceni.«

so jo nekoč s fižolčki igrali v dolgih zimskih večerih. 
Meri še vedno lahko srečate v Škoparci.
To delo smo eno leto opravljali skrbno, odgovorno 
in z velikim veseljem. Uživali smo v družbi 
obiskovalcev in v prijetnem okolju s podobami, 
ki so jih naslikali slovenski slikarji. Dokazali smo, 
da starejši nismo le godrnjavi, ampak še vedno 
vedoželjni in delavni. Starejši smo za novi čas.
Smisel prostovoljstva je v tem, da ne delujemo le 
zase, v svoje dobro, ampak tudi v dobro drugih. 

pogled na razstavljene slike in včasih tudi kakšno 
zanimivost, ki ni nikjer zapisana. Gostje so bili 
podpore pri ogledu vedno veseli, hkrati pa se jim je 
zdelo zanimivo, da člani univerze na takšen način 
sodelujemo z muzejem.
Za obnovljeno Škoparjevo hišo iz 16. stoletja na 
vrtu Loškega gradu (muzej na prostem) je ob 
nedeljah skrbela Meri Bozovičar, ki je odlično 
predstavila življenje v stari, skromni hišici. Pogosto 
je obiskovalcem predstavila tudi igrico fškalco, ki 
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ČAJ OB PETIH ŽE DVANAJST LET
Borjana Koželj

V naslednjih letih so se zvrstile druge zanimive teme. 
Spoznali smo jamarstvo, gasilstvo, lovstvo in mnoge druge 
aktivnosti na Škofjeloškem. Največkrat smo se srečali s 
popotniki, ki so potovali po domači zemlji, do evropskih 
znamenitosti ter vse do Andov in Himalaje. Ta srečanja so 
bila tudi najbolj zanimiva.

IRINA GUŠČINA
Alma Vičar

Mnogo let nazaj sem se nekega sončnega 
popoldneva sprehajala po Mestnem trgu v Škofji 
Loki, ko sem zaslišala čudovit glas, ki je pel rusko 
narodno pesem. Glasbenika, fant in dekle, sta me 
tako očarala, da sem kupila njun CD. Počasi sem 
nanju pozabila. Ko sva se srečali z Irino Guščino, da 
bi jo predstavila v tem članku, se je izkazalo, da je 
prav ona tisto pojoče dekle iz mojega spomina.
Irina Guščina je prišla v Slovenijo iz Samare, mesta 
ob Volgi v osrednjem delu evropskega dela Rusije, 
in je že 20 let naša someščanka. Pred 5 leti se je kot 
mentorica pridružila univerzi za tretje življenjsko 
obdobje in začela poučevati ruščino, svoj materni 
jezik. Krožek ruskega jezika ima že ves čas zelo 
zveste učence, saj jih je Irina znala pritegniti. Pred 
tremi leti jih je celo popeljala na ogled svoje rodne 
Rusije. Posebnost tega krožka je tudi, da ne manjka 
moških udeležencev, kar pri ostalih izobraževanjih 
ni ravno pogosto.
Irina preko Društva U3 poučuje tudi solo petje. 
Diplomirala je iz študija zborovodji in študija režije 
na akademij za umetnost v Rusiji, vendar sta glasba 
in ples prav gotovo njena prva ljubezen. Že več kot 
25 let je članica številnih pevskih zasedb ter solistka 

skupin IRA ROMA, 
Diva Dodola 
in Antorino, ki 
delujejo pod 
okriljem kulturno 
umetniškega 
društva Rustika, 
katerega 
soustanoviteljica 
je. S svojo 
vokalno skupino 
Ruski talisman, 

ustanovljeno pri Ruskem kulturnem društvu 
Talisman, je obogatila tudi našo proslavo ob 15. 
obletnici univerze za tretje življenjsko obdobje 
oktobra 2019. Nastopa so se tudi udeležile 
študentke njenega krožka ruščine. S svojo mehko 
slovansko dušo in s pesmijo ves čas povezuje rusko 
in slovensko kulturo. Kot predsednica Kulturno 
umetniškega društva Talisman organizira koncerte, 
branja pravljic za otroke, festivale in delavnice.
V Sloveniji živita tudi oba njena otroka in z veseljem 
se je pohvalila, da je že tudi babica.

Prvi dve leti delovanja naše univerze smo 
se uspešno posvečali izobraževanju. Ker 
je bila naša ponudba v Škofji Loki nekaj 
novega, smo hitro rastli in dodajali nove 
programe. V zahvalo smo pridnim članom 
želeli ponuditi še nekaj več in začeli smo 
organizirati redna srečanja. Prva srečanja 
so bila zelo odmevna, saj smo jih posvetili 
starim staršem in njihovim vnukom. »Brati 
pomeni otroka imeti rad« je bil naslov članka, 
ki ga je v neki reviji napisala Manca Košir in 
njenega obiska smo bili izjemo veseli. Ker so 
otroške knjige seveda tudi ilustrirane, smo 
v goste povabili akademsko slikarko Majo 
Šubic, ki nam je predstavila delo ilustratorja. 
Otroci radi poslušajo pripovedovanje, kar 
nam je nazorno prikazala vzgojiteljica Breda 
Benedik. Naša gostja je bila tudi Dušica 
Kunaver, s katero smo prepevali stare otroške 
in ljudske pesmi.
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ŠE VEDNO PRAZNUJEMO
Borjana Koželj

Prireditev, na kateri smo obeležili 15 let delovanja naše 
univerze, je bila 22. oktobra 2019, vendar mi še vedno 
praznujemo.
Prireditev je bila torej 22. oktobra ob 17.30. v OŠ Škofja 
Loka-Mesto. Priprave so bile dolge in naporne, a trud se 
je na koncu poplačal.
Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali v programu, ter 
gostom in našim članom, da so se prireditve udeležili.
Zahvaljujem se tudi Gorenjskemu glasu, ki je v 
novemberski številki Loških novic objavil posebno izdajo 
našega glasila Mi o sebi z imenom Učimo se vse življenje.
V številki glasila, ki je pred nami, se še vedno posvečamo 
prazničnemu občutenju in dodajamo še nekaj 
spominov.

Borjana Koželj, Vesna Žakelj in Vesna Klavora dežurajo 
pri stojnici na mesečnem sejmu.

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

DRUŠTVO U3 NA MESEČNEM SEJMU

Še enkrat smo dokazali, da se je vredno celo življenje 
učiti. V sredo, 11. decembra 2019 smo se z našimi izdelki 
na stojnici prvič preizkusili z dobrodelnim bazarjem, ter 
tako začeli zbirati sredstva za opremo naših novih pros-
torov. Zahvaljujemo se vsem donatorjem, ki so naredili 
naš bazar uspešen in predvsem zaradi njih naš prvi bazar 
prav gotovo ne bo zadnji. Veliko sreče in 

trdnega zdravja 
v letu 2020!
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TUDI STAREJŠI SE RADI UČIMO IN SMO AKTIVNI, ZLASTI ČE JE 
IZOBRAŽEVANJE DOSTOPNO IN SI GA LAHKO PRIVOŠČIMO
Apolonija Kandus
Strokovna delavka Zavoda O, Zavoda Škofjeloške Mladine na področju VGC Gorenjske

V Sloveniji je na začetku leta 2017 začelo delovati 15 večgeneracijskih centrov, delo katerih financirajo 
država, evropski socialni skladi in občine. V okviru Večgeneracijskega centra Gorenjska, katerega vodilni 
partner je Ljudska Univerza Kranj, programe v Škofji Loki izvaja Zavod O, Zavod Škofjeloške Mladine.

Ta projekt je namenjen mladim z nizko delovno 
intenzivnostjo, otrokom in mladim, ki tvegajo 
socialno izključenost, mladim s posebnimi potrebami, 
migrantom, invalidom, družinam in najbolj številnim 
udeležencem programov v naši občini, starejšim.
Programi v posameznih večgeneracijskih centrih po 
Sloveniji niso povsem enaki, prav tako tudi predvidene 
ure v posameznih ciljnih skupinah niso enako 
razporejene, vsi centri pa imamo enak cilj, torej povečati 
socialno vključenost in zmanjšati tveganje za revščino.
V našem zavodu smo si zgornji slogan dobro zapomnili 
in se že na samem začetku projekta odločili, da bomo 
programe in vse aktivnosti načrtovali skupaj z lokalnimi 
društvi, institucijami in organizacijami. Te že dolgo let 
uspešno delujejo, mi pa vidimo dobrobit vseh vključenih 
predvsem v skupnem povezovanju.
Pri vsebinah namenjenih starejšim ali bolje rečeno 
ljudem v najboljših letih so z nami na samem začetku 
začeli sodelovati Univerza za tretje življensko obdobje, 
Društvo upokojencev, Skupine za samopomoč pri RKS-
OZ Škofja Loka in Društvo invalidov.
Oglasna deska Univerze za tretje obdobje je vedno 
polna prihajajočih dogodkov in spominov na preteklo 
dogajanje. Iz vsega tega je jasno razvidno, da se univerza 
rada povezuje z okoljem in da so člani vedno pripravljeni 
na sodelovanje. Enako je bilo tudi z nami in našimi 
vsebinami in zasluga za to, da so vsebine za starejše tako 
dobro sprejete, gre tudi vam. Projektne vsebine, ki so 
določene za starejše, so namreč vedno polno zasedene 
in čeprav sem ure, določene za posamezno aktivnost, v 
zadnjem letu povečala v najvišjem možnem obsegu, jih 
glede na povpraševanje še vedno ni dovolj.
Od samega začetka projekta tečejo delavnice in vadbe, 
ki nam bogatijo življenje ter so dostopne tudi tistim, ki si 
takšnih aktivnosti drugače ne bi mogli privoščiti.
Omeniti moram predvsem različna predavanja, 
kamor sodijo izobraževalne vsebine ter predvsem 
predavanja o znanju računalniških vsebin ter uporabi 
pametnega telefona. Aktivno smo se pridružili tudi akciji 

e-opismenjevanja starejših.
Delavnice za zdravo in aktivno staranje v 
našem projektu so najbolj obiskane, kar 
kaže, da nam za zdravje res ni vseeno in da 
se zavedamo, da na tem področju lahko sami 
naredimo največ.
Dobro obiskana so tudi predavanja, ki jih 
v sodelovanju s knjižnico Ivana Tavčarja 
organiziramo v Kašči in na katerih so 
spregovorili mnogi uspešni predavatelji.
Za konec naj se zahvalim Občini Škofja Loka, 
brez katere teh vsebin ne bi bilo, in tudi vam 
za pripravljenost, da skupaj z nami ustvarjate 
in bogatite naš vsakdanjik. Zahvaljujem 
se tudi udeležencem, ki se z veseljem 
udeležujete dokogdkov in delavnic ter tudi 
sami predlagate teme (moja tabla je namreč 
polna vaših predlogov, ki čakajo na izvedbo, 
kajti prav vse si zapišem in upoštevam, 
ko je to izvedljivo), vsem društvom in 
organizacijam, svojim sodelavcem v Zavodu 
O, Zavodu Škofjeloške Mladine, ki vedno 
priskočijo na pomoč, odličnim mentorjem in 
predavateljem, posebna zahvala pa gre tudi 
prostovoljcem, brez katerih vseh teh vsebin 
ne bi zmogli uresničiti.

DUHOVITICA

»Svoj prestol moči lahko starejši človek zamenja s sedežem modrosti.«
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BRALNA ZNAČKA 2019-2020
Marija Draškovič

Letos spomladi nam je Mohorjeva družba iz Celovca 
podarila 33 naslovov knjig. Nekatere od njih so 
tudi primerne za naše bralce, zato smo jih uvrstili 
na priporočeni seznam za letošnjo bralno značko. 
Na seznam smo nato dodali tudi nekatere avtorje 
književnosti koroških Slovencev in porabskih 
Slovencev.
Najprej bi rada opozorila na pisatelja porabskih 
Slovencev Franceka Mukiča, jezikoslovca in 
odgovornega urednika slovenskega radia Monošter. 
S svojima romanoma Črnošolec in Strgane korenine 
je posegel v povojni, za Slovence na Madžarskem, 
zlasti v Porabju, izjemno krut čas. Pisatelja je 
najprej predstavila Mohorjeva družba v svoji knjigi 
Slovensko Porabje s povestjo Poteptani češnjevi 
cvetovi. V tem delu spoznamo, kako so živeli naši 
rojaki ob Rabi.
Zgodba Črnošolca je rekonstrukcija grozljivega 
in do danes nepojasnjenega umora porabskega 
mladeniča Marcija Lončariča v času informbiroja. 
V zgodbo je vključena tudi usoda učitelja Avgusta 
Trplana, ki je iz Porabja prebegel v Slovenijo. Avgust 
Trplan je najprej poučeval na Goričkem, danes pa 
kot upokojenec živi blizu Ljubljane.
Drugi roman Vtrgnjene korenjé je najprej izšel 
v narečju, nato pa še v knjižni slovenščini pod 
naslovom Strgane korenine. Tudi v tem delu se 
Francek Mukič loteva travmatičnega povojnega 
obdobja, ko je komunistična oblast porabske 
Slovence in tudi mnoge druge čez noč preselila v 
delovna taborišča v madžarski pusti pri Hortobágyu. 
Zgodba je zgrajena na neprijazni usodi Jožefa 
Gumilarja iz Gornjega Senika, ki so ga odpeljali 
v taborišče, njegovo domačijo pa podrli in mu 
prepovedali hoditi v bližino svoje zemlje.
Književnost Slovencev na avstrijskem Koroškem je 
zelo pestra. Tako pesnica Milka Hartman v svojih 
pesmih opeva svet svojega vsakdanjega življenja: 
rodni dom, domače polje in travnike, domači 
gozd in domovino. Njena zbirka Lipov cvet opeva 
koroškega človeka v domači pokrajini in je izšla ob 
pesničini sedemdeseti obletnici.
Zelo znan koroški pesnik je tudi Andrej Kokot, ki je 
pisal liriko, prozo in kritiko, bil pa je tudi prevajalec. 
Pesniška zbirka Nekje pa pesmi pojo je izbor 
njegovih pesmi.
Na področju proze sta pomembna dva avtorja. 
Prva je Maja Haderlap, ki je napisala roman Angeli 

 MARINKINA KNJIŽNICA

pozabe. Njeno delo pripoveduje o grozljivih 
poskusih iztrebljenja koroških Slovencev v času 
nacizma med 2. svetovno vojno v lepenskih 
in železnokapelških grapah. Bralci spoznavajo 
hude osebne travme preganjanih Slovencev 
in polpreteklo zgodovino koroških upornikov 
proti nacizmu, ki so tudi po končani vojni v svoji 
domovini Avstriji ostali tujci, za svoje sosede na 
avstrijskem Koroškem pa izobčenci.
Pisatelj Florjan Lipuš je najpomembnejši slovenski 
pripovednik na avstrijskem Koroškem, ki je za svoja 
dela prejel najvišje literarne nagrade tako v Sloveniji 
kot v Avstriji. Iz njegovega obsežnega opusa 
posebej izstopa roman Zmote dijaka Tjaža. Roman 
sodi med pisateljeva zgodnejša dela. V desetih 
poglavjih je sicer prikazano kratko obdobje v 
Tjaževem življenju, vendar pa s preskoki iz obdobja 
njegovega odraščanja v čas otroštva dobimo celovit 

vpogled v zgodbo, ki opisuje intimno čustveno in 
duhovno krizo mladega Tjaža v utesnjenem idejno 
in nacionalno razdvojenem okolju.
Prekmurski pisatelj Feri Lainšček je vsestranski 
umetnik, predvsem pisatelj in pesnik, ki trdi, da 
ustvarjanje zanj ni poklic, temveč način življenja. Po 
njegovih romanih je bilo posnetih tudi več filmov. 
Posebej zanimiv je roman Ločil bom peno od valov, 
zgrajen iz treh novel. V prvi noveli spoznamo Elico, 
ki z materjo živi na podeželju. V drugi se Elica poroči 
z Ivanom in mu rodi sina. Po rojstvu mož Elico 
vedno bolj zasužnjuje. Straži jo Andi, s katerim se 
zbližata in poskušata zaživeti skupaj.
Vabim vas, da se nam pridružite in z nami spoznate 
bogati svet romanov.
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BEREMO DOBRE KNJIGE
Ela Dolinar

Tatiana de Rosnei: Sarin ključ
Roman Sarin ključ govori o židovski deklici Sari, o njenih strahovih, 
pogumu in stiskah. Dogaja se v Franciji med 2. svetovno vojno. 
Sarino družino nacisti deportirajo v Auschwitz, Sari pa uspe 
pobegniti. Skrivnost je razkrita mnogo let pozneje, ko raziskovalna 
novinarka raziskuje preteklost družine Starzynski. Zgodba je žalostna, 
pretresljiva in napeta, obenem pa nam razkrije sodelovanje francoske 
policije z nacisti. Roman nam kaže, da pomembne življenjske 
odločitve pustijo sledi pri vsakem posamezniku, toliko bolj, če so 
prvotno mišljene dobronamerno in se kasneje izkaže, da temu ni bilo 
tako.

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

Fabio Geda: V morju so krokodili
Roman V morju so krokodili je resnična zgodba o dečku, ki iz Afganistana 
beži v Italijo. Mama ga odpelje v Pakistan in ga pusti tam z osnovnimi 
napotki za pošteno življenje. Po nevarnih ilegalnih poteh se čez Iran, Turčijo 
in Grčijo prebije v Italijo. Njegova pot traja pet let in mnogo njegovih 
vrstnikov nima sreče, da bi prišli na cilj. Hrepenenje po boljšem in lepšem, 
predvsem pa varnem življenju se je končalo nekje na sredi ali pa so tragično 
preminuli. Ganljivo in poučno branje.

Cris Cleave: Zlato
Kate in njena najboljša prijateljica ter hkrati največja tekmica Zoe sta 
vrhunski športnici, ki si želita osvojiti olimpijsko zlato v dirkališčnem 
kolesarstvu. Na poti do tja s silovito voljo in odločnostjo presegata meje 
telesne in čustvene zdržljivosti. Toda to ni edina bolečina, s katero se 
spopadata. Sophie, Katina osemletna hči, se namreč bojuje z levkemijo, 
skrbeti za bolnega otroka pa je olimpijada starševstva…
Zlato je zgodba o tem, kaj nas žene k uspehu in kaj smo zanj pripravljeni 
žrtvovati. Zgodba o odrekanju, ki to hkrati ni. In zgodba o tem, kaj je v 
življenju zares pomembno.
Avtor Cris Cleave je po izobrazbi psiholog. Prepričan je, da se ljudje z leti 
razvijamo in rastemo, zato se enako razvijajo in rastejo tudi liki v njegovih 
romanih. Razmere se lahko spremenijo v trenutku, ljudje pa se nanje 
odzivamo vsak po svoje.

 MARINKINA KNJIŽNICA
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GLASBA

MePZ VRELEC JESENI 2019
Martin Bizjak

Poletno lenobnost dopustniškega časa 
ob morju je MePZ Vrelec poživil z gosto-
vanjem v hotelu Delfin v Izoli skupaj 
s člani Loških orglic. Pred avditorijem 
hotela sta sestava izvedla celovečeren 
glasbeni program pretežno znanih 
ljudskih in umetnih pesmi ter popu-
larnih skladb. Pevci smo tako navdušili 
poslušalce, da so ti po zaključku 
prireditve zapeli skupaj z nami in našo 
pesem je zaneslo naprej nad morsko 
prostranstvo. Prijetno razpoloženje ob uspelem 
koncertu je spremljala tudi prešerna pesem med 
potjo domov.
Na začetku šolskega leta smo v zboru spet 
zavihali rokave in začeli z intenzivnimi rednimi 
pevskimi vajami. Zaradi natrpanega urnika 
našega zborovodje Dejana je bilo treba redne vaje 
prestaviti z večernega v dopoldanski čas, zaradi 
česar smo prostor za vaje našli v Domu zveze 
borcev. Že na začetku oktobra je Vrelec nastopil v 
Cankarjevem domu na Festivalu za tretje življenjsko 
obdobje s tremi pesmimi. Tudi tokrat se je zdel 
ambient, v katerem so nastopale glasbene in 
pevske skupine, za izvajanje umetniške dejavnosti 
manj primeren, saj je bilo prizorišče umeščeno 
med stojnice s ponudbo različnih izdelkov in 
uslug, namenjenih populaciji tretjega življenjskega 
obdobja. Za ta nastop, tako kot tudi za vsakega 
drugega, smo se pevke in pevci Vrelca dobro 
pripravili, zato razmišljamo, da se naslednjega 
festivala ne bi več udeležili.
Vaje našega zbora so delavne in potekajo 

Gostovanje v hotelu Delfin v Izoli (foto Tone Ravnikar)

Slika s koncerta Z roko v roki

po programu. Vedno začnemo s temeljitimi 
predpripravami za ogrevanje telesa, grla in 
ustnonosne votline za pravilno oblikovanje glasu. 
Poudarek je na dinamiki pesmi in obvladovanju 
težjih detajlov. Vedno se tudi spomnimo osebnih 
jubilejev naših pevcev in pevk, ki jih praznujemo 
v skupinah. Kar nekaj naših članov je že slavilo 80 
let. Na enem od naših slavij jih je z arijo počastil 
naš zborovodja Dejan, ki je tudi operni pevec. V 
MePZ Vrelec se vključujejo tudi novi pevci in pevke, 
ki se hitro vpeljejo v delo zbora. Po potrebi si kdaj 
izposodimo pevce iz drugih mešanih zborov in jim 
tudi posodimo svoje. Tako sta se naša prekaljena 
baritonista Ferdo in Jure priključila MePZ iz Šenčurja 
na gostovanju po Franciji.
Tik pred veselim decembrom je MePZ Vrelec 
priredill tradicionalni vsakoletni dobrodelni koncert 
Z roko v roki, da bi s prostovoljnimi prispevki olajšal 
stiske pomoči potrebnih. Na koncert v Kristalni 
dvorani Sokolskega doma smo kot goste povabili 
učence OŠ Jela Janežiča in zavoda Muzikator, ki so 
svoj nastop izvedli pod naslovom Glasbene zvezde. 

Ženska pevska skupina Blegoške sinice 
in učenci Glasbene šole Škofja Loka 
so kot solisti, v duetu in v kvartetu 
ob spremljavi kitare in harmonike v 
žlahtni glasbeni izvedbi predstavili 
nekaj slovenskih ljudskih pesmi. Skoraj 
polna dvorana poslušalcev je izvajalce 
skoraj dveurnega sporeda nagrajevala 
z dolgimi aplavzi. V preddverju so 
prizadevne pevke našega zbora za 
pogostitev same pripravile domače 
dobrote, za katere je bila velika miza 
skoraj premajhna. Po koncertu se 
je veselo druženje vseh prisotnih 
nadaljevalo še naprej v večer.
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PRAZNOVANJE 10. OBLETNICE PEVSKE SKUPINE MAVRICA
Kot smo že povedali, mineva 10 let od ustanovitve Pevske skupine Mavrica. Ta jubilej smo proslavili 14. 
novembra 2019 v obnovljenem prostoru stare vojašnice. Člani Pevske skupine Mavrica smo za ureditev 
tega prostora opravili več kot 150 ur prostovoljnega dela in vložili tudi preko 700 € lastnih sredstev.
 
Na praznovanje smo se dobro pripravili in slovesno 
uredili prostor. Članice so pripravile domače 
dobrote, za pijačo pa je poskrbelo Društvo 
upokojencev Škofja Loka.
Na program smo uvrstili domače pesmi, ki jih 
zbral naš dirigent prof. Viktor Zadnik. V nagovoru 
je predsednik skupine predstavil zgodovino in 
dejavnost skupine, Marija Strah je z pesniškim 
načinom prestavila pevce skupine, na video 
posnetku pa so si udeleženci lahko ogledali prerez 
nastopanja in drugih programov skupine v tem 
desetletju.
Na praznovanje smo povabili vse ustanovitelje 
skupine ter nekdanje pevce in goste, ki so se 
praznovanja večinoma tudi udeležili. Veseli smo 
bili, da so se nam pridružili župan Občine Škofja 

Loka Tine Radinja, predsednik Društva upokojencev 
Škofja Loka Miro Duić in predsednica Društva 
Univerze za tretje življenjsko obdobje Borjana 
Koželj. S svojim obiskom nas je lepo presenetila 
prof. Dušica Kunaver, zbirateljica ljudskega izročila 
in etnološkega gradiva.
Vsi gostje so nas pozdravili in pohvalili naše uspešno 
delo ter pevski program in nam zaželeli še veliko 
uspehov in nadaljnjega petja narodnih pesmi.
Ob tej priliki smo podelili priznanja Pevske skupine 
Mavrica in DU vsem pevcem, ki že deseto leto 
pojejo v naši skupini. Tako so priznanja prejeli Janja 
Eržen, Franc Jesenovec, Iva Kogovšek, Marjeta Pivk, 
Breda Radelj, Marija Strah, Marjeta Štrekelj, Milka 
Šmuc in Matevž Trilar. Posebno priznanje je prejela 
Sonja Dolinar za zamisel za ustanovitev skupine. 

DAN, KI SI GA VELJA ZAPOMNITI
Marija Strah, Rudi Zadnik

Pevska skupina Mavrica se je 4. septembra 2019 
odpravila na poznopoletni izlet na Poštarski dom na 
Vršiču.
Naša šoferja Rudi in Lojze sta nas varno peljala 
mimo Kranja, Jesenic in Kranjske Gore vse do 17. 
ovinka na cesti za Vršič. Parkirali smo pri Tonkini 
koči, ki je bila naše izhodišče. Že med vožnjo smo 
občudovali prelepo naravno kuliso, Prisankovo 
okno, Ajdovsko deklico, Rusko kapelico in okoliške 
gorske vršace.
Vzeli smo pot pod noge in se sprehodili po 
razgibanem terenu. Stara cesta na Vršič nas je vodila 
gor v hribe dihat gorski zrak. Stopali smo po travnati 
preprogi, posuti z redkim gorskim cvetjem, se tu in 
tam naslonili na skale ob poti, zrli v kristalno jasno 
nebo brez oblačkov in občudovali stvarnico Naravo. 
Poštarski dom je bil to sredo pravi babilon jezikov. 
Angleški, nemški in nizozemski gorski kolesarji ter 
japonski turisti so prepletali svojo govorico z našim 
slovenskim jezikom. Takoj smo zapeli nekaj ljudskih 
pesmi, da se ne bi pozabilo, kdo je tam gospodar.
Po kratkem oddihu in prigrizku smo se spustili nazaj 
do Tonkine koče, kjer nas je čakalo okusno kosilo. 
Na poti domov smo se ustavili še pri jezeru Jasna. 

Kratek sprehod in martinčkanje na toplem soncu ob 
vodi sta bila pika na i tistega dne.
Za nepozaben dan je zaslužen predvsem naš pevec 
Lojze, ki si je pot prej ogledal in izdelal načrt. Svež 
gorski zrak, okusna hrana, dobra volja in pesem na 
ustnicah so naredili svoje in prej nismo šli domov, 
dokler se nismo ustavili še pri altistki Magdi na 
Grencu. Z možem sta nas lepo sprejela in pripravila 
pravo gostijo. Ob sončnem zahodu so se razšle 
tudi naše poti, ostaja pa nam dan, ki se ga velja 
zapomniti.

PS MAVRICA
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ORGLICE, ZAIGRAJTE
Marija Zadnik

»Le zaigrajte, orglice, da se spomini prebude.« pravi 
besedilo pesmi Orglice Otavia Brajka. O ogrlicah 
vemo, da so po nastanku med najmlajšimi ljudskimi 
glasbili, po razširjenosti pa med prvimi, saj so v 
malo več kot sto letih prodrle v vse evropske dežele. 
Orglice so bile zelo popularne med svetovnima 
vojnama, saj so jih prodali več milijonov. Bile so 
namreč prvi instrument, ki si ga je lahko kupil 
praktično vsak. Danes jih uporabljajo glasbeniki, 
ki igrajo blues, uvajajo jih tudi v klasično glasbo, 
najbolj pa so uporabne za igranje zabavnih zvrsti 
glasbe.
Članice Loških ogrlic smo si letošnje poletje 
privoščile krajše počitnice in si tako nabrale novih 
moči za nadaljnje delo. Kljub temu orglice niso poči-

Lepo vreme je na tržnico privabilo precejšnje število 
poslušalcev, ki so z veseljem prisluhnili različnim 
glasbenim sestavom. Nastopili so namreč solisti, 
dueti in skupine z različnimi glasbenimi instrumenti. 
Loške orglice smo nastopile med zadnjimi in pri 
igranju pesmi Čebelar Lojzeta Slaka se nam je 
pridružil še Marjan Urbanija.
Kaj je še novega?
Zavedamo se, da je velika težava društva 
pomanjkanje prostorov. Knjižnica, kjer smo imele 
vaje, je prezasedena in večkrat smo se morale seliti 
in se prilagajati drugim. Sedaj vadimo v OŠ Ivana 
Groharja, kjer nam je ravnatelj Marko Primožič 
dal na razpolago eno učilnico. Za to se mu lepo 
zahvaljujemo, saj sedaj vadimo redno, vaje pa 

tretje življenjsko obdobje in Mana Veble, posebno 
zahvalo pa tudi Dušica Kunaver. Člani skupine 

vale, saj se znanje hitro pozabi, 
če ga ne utrjuješ. Že avgusta smo 
se začele pripravljati za nastop 
na 
4. pikniku športnikov na Trati, ki 
je potekal 7. sep-
tembra. Na srečanju smo 
zaigrale štiri pesmi. Udeležence 
so zvoki orglic navdušili in 
dokazali so, da znajo tudi 
peti. Že naslednji teden smo 
se udeležile mednarodnega 
srečanja orgličarjev v Domžalah, 
ki ga organizira Marjan Urbanija. 

Koncert ob 10-letnici PS Mavrica - foto Peter Pokorn ml.

Priznanja so prejeli še Društvo upokojencev Škofja 
Loka, Občina Škofja Loka, Društvo Univerza za 

smo se z velikim rastlinsko-
mesnim šopkom zahvalili tudi 
predsedniku skupine.
Resnično veseli smo bili vseh, 
ki so se nam pridružili, saj so 
prostor napolnili do zadnjega 
sedeža in z nami prepevali 
narodne pesmi.
Praznovanje smo zaključili z 
domačimi dobrotami naših 
članic, ob nazdravljanju in lepih 
pohvalah poslušalcev.
Ob koncu naj dodam še stavek 
iz pisma, ki nam ga je Dušica 
Kunaver poslala po našem 
nastopu: »Vaš zbor je ljudsko 
pesem v ljudskih glasovih 
dvignil na koncertni oder. 
Prekrasno pojete.«
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SPREHOD PO NAŠIH RAZSTAVAH

NAŠE LETOŠNJE RAZSTAVE
Mira Kofler

Bolj kot se leto bliža h koncu, hitreje teče čas, 
ta čudna četrta dimenzija, ki je le izjemoma 
prepočasna, največkrat pa prehitra. Leto na hitro 
spolzi, kot pesek v peščeni uri, in že je pred nami 
novo. Navada je, da se ob bližajočem izteku leta 
ozremo nazaj, pregledamo opravljeno delo in 
načrtujemo še zadnje dogodke, ki jih še želimo 
uresničiti, preden se začne novi čas.
Prvi članek o dogodkih v galeriji Hodnik v letošnjem 
letu je bil izjemno bogat. O pestrem dogajanju je 
že maja v 43. številki tega glasila pisala Nevenka 
Mandić Orehek. Bogata galerijska dejavnost 
ni zamrla niti v vročih poletnih dneh. Razstavo 
Naših 70 let smo iz Sokolskega doma preselili v 
našo galerijo Hodnik, razstavo Milana Mihaliča 
S fotoaparatom v roki v Centru slabovidnih in 
starejših pa je avgusta zamenjala razstava Jelke 
Dolinar o Namibiji. Septembra smo odprli razstavo 
priznanega fotografa Janeza Pelka z naslovom 
Infrardeče pokrajine. Nato se je že najavila pozna 
jesen, ta najbolj barviti čas narave. V novembru je 
bila tako pred nami postavitev nove razstave, ki 
se je s svojim naslovom in vsebino povsem ujela z 

letnim časom. Barvitosti so jo poimenovali člani 
foto krožka tretje univerze.
Ob otvoritvi 7. novembra je prostor zažarel v pravi 
mavrici. K slovesnosti dogodka je pripomogla tudi 
Pevska skupina Mavrica z nekaj pesmimi. Članice 
fotografskega krožka, ki ga vodi mentor Peter 
Pokorn iz Foto kluba Anton Ažbe, so s svojimi 
aparati ujele nenavadno veliko barvitih in zanimivih 
motivov. Barvitost bo stene naše galerije krasila do 
sredine decembra, potem pa jo bo v predprazničnih 
dneh zamenjala razstava Obrazi fotografa Milana 
Gramca iz Fotografskega društva Janez Puhar 
iz Kranja. Ker bo vstop v leto 2020 že čisto pred 
durmi, se bodo v decembru z razstavo Praznične 
dekoracije predstavili še udeleženci delavnice 
prazničnih dekoracij z mentorico Sonjo Dolinar.
Pestro dogajanje v galeriji Hodnik bo vsem, ki bodo 
obiskali naše društvo, ponudilo veliko možnosti 
za polepšanje dneva. Gotovo poznate latinski 
pregovor: »Dneva ne moreš zadržati, lahko pa ga 
izkoristiš«. Izkoristite ga torej tudi z ogledom vsega, 
kar za vas pripravljamo. Naša ekipa vam bo tudi v 
letu 2020 skušala predstaviti čim bolj pester nabor 
razstav in ustvarjalcev.
Člani odbora za razstave vam želimo, da bi bila v 
letu 2020 sreča vaš stalni sopotnik in da naj vas 
optimizem nikoli ne zapusti. Srečno!

potekajo brez zapletov.
Povedati moram še, da sta se v skupino vrnila naša 
nekdanja člana Alenka in Bogdan Snoj. Njune 
vrnitve smo se vse zelo razveselile, saj ob Bogdanovi 
spremljavi na kitari in Alenkinih solo dodatkih 
pesmi zvenijo veliko lepše.

Poleg dobrega igranja je lepo, če je skupina 
oblečena enako. V trgovini Miramar v Sv. Duhu nam 
je lastnica Mira sešila nove obleke in komaj čakamo, 
da jih oblečemo za naslednji nastop.
Člani Loških orglic imamo veliko veselja, zagnanosti 
in obilo načrtov, zato vemo, da bomo iz orglic 
izvabili še mnogo lepih napevov.

Nadaljevanje s prejšnje strani

Druženje ob razstavi BarvitostNagovor Mira Duića v galeriji Hodnik
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ZANIMIVE OSEBNOSTI

VLASTA MEKIŠ
Alma Vičar

Vedno znova se potrjuje dejstvo, da naša univerza 
za tretje življenjsko obdobje ni pomembna le zaradi 
možnosti, ki jih ponuja naši generaciji na področju 
vseživljenjskega učenja, temveč ima včasih še večjo 
vlogo kot mesto srečevanja in tkanja novih vezi 

kar nam danes omogoča, da samo z nekaj kliki 
pridemo do vseh analiz.
Leta 2011 je univerzi pomagala, da se je v okviru 
programa vseživljenjskega učenja skupaj z drugimi 
prijavila na mednarodni projekt Gruntvig. Projekt 
je bil zasnovan kot izmenjava prostovoljnega dela 
s Ciprom, namenjen pa je bil predstavitvi kulturne 
dediščine svojega naroda drugemu narodu v 

med člani. Prav preko Društva 
U3 sem v zadnjih letih stkala 
mnoge nove vezi in med drugim 
spoznala tudi Vlasto Mekiš. 
Univerza za tretje življenjsko 
obdobje je letos praznovala 15. 
obletnico delovanja in Vlasta 
je ob tej priložnosti prejela 
plaketo, s katero se ji je društvo 
zahvalilo za njeno dolgoletno 
in obsežno prostovoljsko delo. 
Zaradi tega sem se resnično 
razveselila priložnosti, da 
pokukam malo globje in v tem 
prispevku predstavim delo, ki se 
skriva za tem priznanjem.
V prijetnem razgovoru v njeni 
hiši nedaleč od prostorov obeh naših društev 
mi je zaupala, da jo je, kot mnoge druge, ob 
upokojitvi zaskrbelo, da bi ji postalo dolgčas. 
Marinkina knjižnica je bila kot magnet, ki jo je 
pritegnila k univerzi za tretje življenjsko obdobje, 
katera je takrat še delovala pod okriljem društva 
upokojencev. Kot prostovoljka je z malo ekipo 
univerze začela z veseljem deliti svoje znanje. Pri 
svojem poklicnem delu se je ukvarjala s financami, 
projektno delo ji ni bilo tuje, domače ji je bilo 
tudi delo z računalnikom in zato dela zanjo res ni 
zmanjkalo.
Hitro je ugotovila, da zaradi vsakoletnega 
povečevanja števila krožkov in števila članov 
univerza potrebuje računalniško obdelavo 
podatkov. Predvsem ob vpisu je bilo treba vse 
vpisnice za vsak krožek posebej izpolnjevati ročno 
in takšen način dela je oteževal tudi vse kasnejše 
analize. Ob pomoči sina, ki je računalničar, je 
izdelala računalniški program, ki smo ga na univerzi 
uporabili že ob vpisu v študijsko leto 2012/2013 in 
brez katerega si danes vpisa sploh ne znamo več 
predstavljati.
Poskrbela je tudi za sistematično urejanje 
dokumentov in evidenc ter njihovo digitalizacijo, 

Evropski uniji. Žal na razpisu 
nismo bili uspešni.
Še posebej zavzeto mi je 
pripovedovala o svojih lepih 
spominih na delo v okviru 
projekta Znaš, nauči drugega, 
ko je prenašala svoje znanje 
računalništva na druge 
vedoželjne upokojence. Kot pravi 
sama, so pravzaprav učili drug 
drugega in se pri tem tudi veliko 
zabavali. Vodila je tudi delavnico 
brskanja po spletu.
Okusila je tudi študentsko 
plat naše univerze, saj se je 
udeležila marsikaterega krožka in 
delavnice.

Ko se je univerza za tretje življenjsko obdobje 
preoblikovala v samostojno društvo, je bilo treba 
pripraviti nove dokumente, od statuta do vseh 
pravilnikov in ostalih dokumentov. Ker je Vlasta že 
imela nekaj izkušenj iz drugih društev, je bila njena 
pomoč pri pripravi temeljev za novo Društvo U3 
neprecenljiva.
Vedno je skrbela za finance, predvsem pa za vsa 
potrebna finančna in druga poročila. Poleg tega je 
pripravljala vloge za projekte in subvencije. Uvedba 
davčne blagajne je bila z njeno pomočjo lažja.
Njene predstavitve v programu Power Point so 
nepogrešljiv del vseh večjih dogodkov, ki jih 
pripravlja Društvo U3.
Skupaj s kolegicami in Rokom Pogačnikom je 
poskrbela za oblikovanje internetne strani, na 
katero smo lahko resnično ponosni. Pri tem smo 
imeli nekaj pomoči s strani javnega zavoda Arnes, ki 
nam zagotavlja omrežne storitve za spletno stran.
Gotovo sem še kaj pozabila omeniti, vendar že vse 
navedeno pokaže, kako tesno je Vlasta povezana z 
delovanjem univerze za tretje življenjsko obdobje. 
Kot je sama poudarila, je bil marsikakšen projekt in 
trd oreh zanjo tudi izziv, ki ji je, poleg prijetne ekipe 
sodelavcev, obogatil življenje.
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ALENKA VEBER, VZORNA MENTORICA, DOBITNICA PRIZNANJA 
DRUŠTVA U3
Besedilo  Borjana Koželj, foto Blaž Žnidaršič

Alenka Veber, univ. dipl. soc. del., je doma iz Babnega Polja na Notranjskem. Do aprila 2018 je bila 
zaposlena kot urednica knjižnih izdaj pri najstarejši slovenski založbi Celjski Mohorjevi družbi. Alenka je 
ljubiteljska etnologinja, fotografinja in turistična vodnica, mentorica študijskih krožkov ter predavateljica. 
Leta 2011 je ustanovila neprofitni Zavod Rihtarjeva domačija. Leta 2018 je pustila službo v Ljubljani in se 
posvetila delu v svojem zavodu. Danes se ukvarja z izobraževanjem, saj je mentorica študijskih krožkov 
o kulturi, etnologiji, turizmu in fotografiji. Fotoaparat je njen spremljevalec na sprehodih in pohodih. 
Čudovite fotografije objavlja na Facebooku, kjer žanje veliko všečkov.

Alenka z Društvom U3 
sodeluje že vse od njegove 
ustanovitve leta 2014. Za naše 
društvo pripravlja in vodi vsa-
koletne strokovne ekskurzije.
Že drugo leto nas navdušuje 
tudi kot mentorica študijskega 
krožka Skriti biseri Slovenije.
Zdi se, da vas v društvu vsi 
poznamo, pa vendar nas 
zanima, kdo Alenka sploh je.
► Kdo bi vedel? Na trenutke 
se mi zdi, da še sama sebe ne 
poznam dovolj. Včasih se mi 
zgodi, da presenetim tudi 
samo sebe. Mogoče me je še
najbolje opisal moj prijatelj in pronicljiv slovenski 
mislec p. dr. Karel Gržan, ki je o meni dejal 
naslednje: »Alenka ni samo ena izmed mnogih 
Alenk, ujetih v splošnost našega časa. Alenka Veber 
je Alenka iz Babnega Polja, z območja, ki nas že z 
imenom kraja opozarja, da je (bilo) tam bivališče 
(tudi) prebujenih žensk.«
Reciva, da se je Alenka ravno pravi čas prebudila 
v čas, ki potrebuje »divje babe«, torej duhovno 
prebujene ženske, ki bodo s srčnostjo in intuicijo 
razbrale smeri za prehod v novo obdobje in vanje 
pritegovale.
V Škofjo Loko radi prihajate. Kaj vas vleče med 
naše člane?
► S Škofjo Loko me povezuje veliko trdno spletenih 
niti. Kar nekaj let sem bila članica Foto kluba Anton 
Ažbe, sodelovala sem z Majo Šubic, nato pa sem 
spoznala še vašo aktivno članico Elo Dolinar, ki mi je 
odprla vrata v vaše društvo. Ela je nedvomno tista, 
ki skrbi, da ta vrata ne bi padla s tečajev.
Med vaše člane me vleče njihova radovednost, 
učljivost, prijaznost in dobra volja ter občutek 
sprejetosti in domačnosti.
Za delo v Škofji Loki je še en zelo oseben razlog. 
Leta 2018 sem po tridesetih letih dela in življenja 

ušla iz navidezne cone 
ugodja ter se iz Ljubljane 
vrnila domov v Babno Polje. 
Živim v več kot dvesto 
let stari hiši z 80-letno 
mamo in 365 obrazi njene 
demence. Moj pobeg 
enkrat tedensko v Škofjo 
Loko je tako pobeg med 
ljudi. Babno Polje je namreč 
majhen kraj z nekaj sto 
prebivalci in vsega skupaj 
14 šoloobveznimi otroki. 
Občina Loška dolina, kamor 
spada Babno Polje, ima 
3 744 prebivalcev, vaša 

pa 23 067. Pri nas na žalost še nimamo univerze za 
tretje življenjsko obdobje. Živa resnica je, da so moji 
domači kraji žal premajhni, da bi lahko to, kar znam, 
delala samo tam.«
In ker se v Škofji Loki počutim doma, mi razdalja, 
ki jo moram prevoziti, da pridem v Marinkino 
knjižnico, ne predstavlja nobene težave.
Na Facebooku objavljate čudovite fotografije 
iz vašega domačega kraja in pogosto tudi 
duhovitice. Imate kakšno tudi za nas, starejše iz 
Društva U3?
► Res je. Čeprav še vedno ne razumem najbolje 
socialnega omrežja Facebooka, se ga velikokrat 
poslužujem. Na njem želim širnemu svetu 
predstavim svoj domači kraj kakor tudi drugo 
kulturno in naravno dediščino. Občasno objavim 
tudi kakšno t. i. duhovitico.

Naši Alenki se v svojem imenu in v imenu Društva 
U3 zahvaljujem za vse posredovano znanje, 
vedrino in življenjsko energijo, ki jo trosi med 
naše člane. Krog njenih sledilcev se širi, saj vodi že 
kar dva velika študijska krožka.
In ena njena duhovitica:
»Živeti s starostjo je tvegano, vendar je tudi 
dogodivščina.«
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FRANC ŽONTAR – NANO
Julija Jenko

Franc Žontar tekmuje že 20 let in je eden najboljših kegljačev našega društva.

namiznega tenis je Franc igral tudi šah in tekmoval 
za LTH na Marisovih igrah.
Po končani osnovni šoli v Škofji Loki je odšel v 
internat v Šentvid in tam končal šolo za strojnega 
ključavničarja. Ko je bil že zaposlen, je naredil še 
delovodsko šolo. Po obvezni praksi v podjetju SKIP 
(Strojno kovinarsko podjetje) je odšel v službo v 
Škofjo Loko v podjetje Elra in kasneje leta 1957 
v Motor v Vincarje. Upokojil se je leta 1996 in se 
kmalu včlanil v DU Škofa Loka.
Franc je nogomet igral kot pionir, mladinec in 
kasneje član. Tekmoval je za klub Loka, ki je 
sodeloval v conski lig, torej ligi zahodne Gorenjske, 
in celi Sloveniji. Slavo Božnar, zvezni sodnik, je 
skrbel za igralce in jih vodil na tekmovanja. Za 
organizacijo so skrbeli gospodje Savnik, Baldrman 
in Krajnik.
V TVD Partizanu se je v tistih časih dogajalo 
marsikaj, od plesnih tečajev in mladinskih plesov 
do veselic in akademij. Franc je tam spoznal bodočo 
ženo Marinko Miklavčič, ki je bila orodna telovadka. 
Poročila sta se leta 1971 in takrat se je Franc preselil 
k ženi v Tavčerjevo ulico za Kamnitnik ali po domače 
k Savc.
Franc je že kot fant rad kegljal. S prijatelji je najprej 
hodil kegljat v Predvor, Stražišče in Železnike. Ko 
so na kopališču v Puštalu zgradili kegljišče, je začel 
tekmovati za LTH na občinskih tekmah na Marisovih 
igrah, ki so potekale v okviru podjetij LTH, TIKI, ETA, 
Flora Maribor in še nekaj drugih. Od upokojitve že 
20 let tekmuje za DU Škofja Loka. Dolgo je bil eden 
izmed naših najboljših kegljačev, vendar ga zadnja 
leta pri tekmovanjih ovira bolezen, Zato sedaj meče 
bolj za rekreacijo ter da se na treningih druži s 
prijatelji kegljači.
Franc je bil tudi strasten planinec, saj se je vsaj 
25-krat povzpel na Triglavu. Z ženo Marinko sta 
s planinsko sekcijo IMP in planinskim društvom 
Železničar hodila po hribih Slovenije in tudi Evrope, 
po vzpetinah Jadranskega morja. Nekajkrat se je 
pridružil tudi našim planincem, vendar je zaradi 
prevelike množičnosti prenehal.
Rad prebere naš časopis. Letos sta z ženo odšla na 
trgatev, kjer sta se imela lepo in zato pravita, da 
bosta nanjo še šla. France, ostani zdrav, da se nam 
boš lahko pridružil tudi v prihodnje.

kot večino fantov v Škofji Loki takrat, brcal žogo. 
Tisti, katerim so starši lahko kupili smuči, so smučali 
za gradom na Štangruf ali na Sten v Puštalu. Veliko 
smo se sankali po Pepetovem klancu. Od maja do 
septembra je oživelo sotočje obeh Sor.
Franc je rad igral namizni tenis. Spominja se, da 
je bilo zelo težko dobiti žogice in da se je nekaj 
Lontrčanov ponje odpravilo s kolesi v Ljubljano. 
Pepevnakov Janez je počeno žogico zalepil tako, 
da jo je omehčal z acetonom in na režo položil 
filmski trak. Seveda je bila taka žogica bolj felšasta, 
neenakomerna in je bilo z njo težje igrati. Poleg 

DOLGO, DOLGO ŽIVLJENJE

Franc se je rodil 31. julija 1937 v Karluc v Škofji Loki 
Trdinčkovi Francki in Francu Žontarju. Pred njim 
sta na svet privekali sestri Nada in Ela, ki sta obe že 
pokojni, za njim pa še sestra Zlata. Družina Žontar 
se je iz Karluca preselila na Lontrg. Nano ga je 
začela klicati sestra Ela, ki je bila dobro leto starejša 
in tako se ga je vzdevek prijel za vedno. Še danes 
pa se vsi, ki smo živeli na Studencu ali na Lontrgu, 
pozdravimo z Kako si, Lontrčan/ka.
Franc je bil kot pionir član TVD Partizan in je, tako 
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IŠČEMO NOVE SODELAVCE
Besedilo Nežka Fojkar, foto Alenka Veber

Prostovoljstvo je vrednota in njegov učinek je vedno obojestranski. V tem medsebojnem odnosu 
pridobi tako tisti, ki pomoč prejema, kot tudi tisti, ki pomoč daje. Zadovoljstvo obeh je največja 
nagrada za medsebojno sodelovanje.

PROGRAM STAREJŠI ZA STAREJŠE

Možnosti je veliko, zato se nam pridružite in s 
svojim delom prispevajte k skrbi za sočloveka in 
kakovostno staranje. Za prostovoljstvo vas bomo 
ustrezno usposobili.
Prostovoljstvo je sicer delo brez plačila, v zahvalo pa 
vam bomo občasno v skladu z možnostmi namenili 
tudi kakšno pozornost.
Oglasite se nam osebno v tajništvu društva, nas 
pokličite na številko 041 717 210 ali pa nam pišite 
na e-naslov nezkafojkar@gmail.com.

V društvu upokojencev 
so prostovoljci vedno 
dobrodošli na različnih 
področjih. Prostovoljci so 
osnova naših dejavnosti, 
saj brez njih te ne bi bile 
tako bogate. Za različne 
dejavnosti na kulturnem, 
socialnem, športnem, 
izobraževalnem in drugih 
področjih so nove moči 
vedno dobrodošle. Ker 
pa narava zahteva svoje, 
moč starejših članov 
upada, zato moramo naše 
vrste nujno pomlajevati. 
To vabilo velja še posebej 
za mlajše člane, ki ste se 
včlanili v naše društvo 
pred kratkim in želite po 
upokojitvi ostati aktivni, 
se počutiti koristnega, 
pridobivati nova znanja, prijateljstva in izkušnje ter 
si tako popestriti svoj prosti čas. Naš moto je Danes 
bom jaz pomagal tebi, jutri bo drug meni.
Društvo upokojencev Škofja Loka prostovoljce 
trenutno najbolj potrebuje na socialnem področju, 
kjer iščemo nove kandidate za obiskovanje starejših 
oseb, ki živijo v neposredni bližini. Potrebujemo 
tudi nove kandidate za obiskovanje jubilantov in 
prevoze starejših po opravkih, lahko pa postanete 
animator tudi za druge dejavnosti, ki so vam blizu. 

Prostovoljke programa Starejši za starejše na ekskurziji v Štanjelu.

BABIČINI NASVETI - Svež vonj po vsej hiši

1.  Vonj eteričnih olj se hitreje širi in je močnejši, če jih v skodelici postavite na radiator.
2.  Zrak v prostoru osvežite, če  v vlažilce zraka na radiatorjih nakapate nekaj limoninega soka.
3.  Proti zatohlemu zraku v platnene ali bombažne krpe nakapajte olje smrekovih iglic in jih obesite na 
različna mesta v prostoru.
4.  Neprijeten vonj po zelju se ne bo razširil, če pri kuhanju dodate skorjo kruha.
5.  Vonj po tobačnem dimu boste pregnali s skodelico kisa. Neprijeten vonj iz pepelnika pa preženete 
tako, da v pepelniku zažgete lovorov list.
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PRSTOMETAŠICE NISO UBRANILE NASLOVA DRŽAVNIH PRVAKINJ
Vojka Mihelič

ŠPORT

Zaključek sezone 2019 1. lige državnega prvenstva 
v prstometu, v kateri sodeluje tudi naša ženska 
ekipa, je bil 18. septembra v Britofu pri Kranju, kjer 
so nas gostili člani ŠD Rokce. Žal nam ni uspelo 
ponovno osvojiti naslova državnih prvakinj iz leta 
2018, saj smo finalno tekmo z ekipo ŠD Pajek iz 
Šenčurja izgubile in tako zasedle 2. mesto, kar je pri 
tako kvalitetnih ekipah velik uspeh. V državni ligi je 
sodelovalo 9 ženskih in 35 moških ekip. V posamični 
konkurenci je bila naša najboljša igralka naša nova 
okrepitev Lea Ahčin, ki je med 35 igralkami osvojila 
odlično 2. mesto. V ekipi smo sodelovale še Vera 
Bokal, Ivanka Prezelj, Nežka Fojkar in avtorica tega 
prispevka.
Prstometaši smo se udeležili tudi 3. občinskega 
turnirja v prstometu za Notranjski pokal in Odprto 
prvenstvo Logatca, ki je potekal 14. septembra 
2019 v Logatcu v organizaciji ŠD BARON. Turnirja 
se je udeležilo 17 ekip, največ iz Ljubljane in njene 
okolice. Ekipe so bile lahko izključno ženske, 
izključno moške ali mešane. Iz našega društva sta 
se tekmovanja udeležili ena ženska in ena mešana 
ekipa. Mešano ekipo, ki šteje 3 tekmovalce in je 
zasedla 5. mesto, smo sestavljali avtorica prispevka, 
Ciril Jenko in zunanja okrepitev Matej Ahčin. Žensko 

ekipo so sestavljale Vanja Jenko, Vera Bokal in Nežka 
Fojkar, ki so se uvrstile na 12 mesto. Za popestritev 
so organizirali tudi metanje ploščka v krog, kjer sta 
bili najboljši Nežka Fojkar, ki je zmagala, in Vera 
Bokal, ki je zasedla 2 .mesto.
Prstometaši si želimo, da bi se lahko večkrat 
udeleževali tekmovanj, turnirjev in srečanj, vendar 
je to pogojeno s financami, saj moramo stroške za 
vsa tekmovanja, ki niso izključno uradna prvenstva 
upokojencev in tekmovanja za medobčinske ŠRI, 
nositi igralci sami.

Lea Ahčin, Angelca Kranjc, Anica Brezar

DRAGE ČLANICE, ČLANI, SPOŠTOVANI UPOKOJENCI !

Vabimo vas, da se včlanite v Društvo upokojencev Škofja Loka oziroma, da svoje članstvo v društ-
vu obnovite tudi v letu 2020. Vabljeni vsi, ki ste se s spoznanji, življenjskimi izkušnjami in idejami 
srečali v svojem dosedanjem življenju in bi radi svoja spoznanja, razmišljanja in dobre prakse na 
področju svojega delovanja izmenjevali in razvijali v sodelovanju z drugimi.
Poleg navedenega vam nudimo veliko možnosti, kako preživeti prosti čas in aktivnosti, katere 
vam lahko popestrijo vaš vsakdanjik.

UPOKOJENCI STORIMO V TEM ČASU TUDI NEKAJ ZASE!

Obljubimo, da vam ne bo dolgčas, da se bomo lepo zabavali in vas vabimo, da nas čim hitreje 
obiščete, da se o vsem, kar vas bo zanimalo, še bolj podrobno pogovorimo.

Pripravljeni smo prisluhniti vašim željam in interesom, morda še po kakšnih drugih aktivnostih.
Za več informacij lahko pokličete ob sredah in petkih med 8. in 12. uro na tel. 04/512 06 64.
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ZADNJE TEKMOVANJE PZDU 2019 JE BILO PLAVALNO PRVENSTVO V 
RADOVLJICI
Ivan Hafner

Sekcija kegljanja s kroglo na vrvici je 21. 
oktobra 2019 organizirala spominski 
turnir kegljanja s kroglo na vrvici, ki 
smo ga letos posvetili Tonetu Kejžarju, 
preminulemu članu našega društva, ki 
je skupaj z Ivanom Hafnerjem ustanovil 
to sekcijo. Turnir naj bi organizirali vsako 
leto, za kar smo namenili tudi prehodni 
pokal. Na spominski turnir smo povabili 
prijatelje iz DU Kamnik, kamor smo vsako 
leto povabljeni na njihov spominski 
turnir, posvečen njihovi preminuli članici 
Tatjani Kalčič. Na turnirju so tekmovale 
ženske in moške ekipe. Tekmovanje je 
potekalo tako, da je vsak tekmovalec na 
vsaki stezi podiral dvakrat na polno in 
dvakrat na čiščenje. Prehodni pokal smo 

Skupinska slika vseh udeležencev ob prehodnem pokalu

Lojze Homan, Pio Lapajne, Slavko Fojkar in Ivan Hafner 
(manjka Franc Rupar) so bili v ekipi DU Škofja Loka.

Gorenjsko prvenstvo upokojencev 
v plavanju je bilo 28. avgusta 2019 
v odprtem olimpijskem bazenu v 
Radovljici. Tokrat smo prvič tekmovali 
samo v dveh disciplinah, na 50 m prsno 
in 50 m prosto.
Za nas najuspešnejše discipline 100 
m prosto ni več na sporedu, prvič pa 
smo lahko tekmovali v novi starostni 
kategoriji nad 80 let. Te kategorije lani 
še ni bilo, ker se je prijavilo premalo 
plavalcev, letos pa nas je presenetljivo 
tekmovalo kar osem starejših od 80 let.
Skupaj je nastopilo 8 moških in 5 
ženskih ekip, skupaj 51 plavalcev, od 
tega 34 moških in 14 žensk.
Naše društvo se je tokrat predstavilo z 

prejeli kegljači našega društva, saj smo DU Kamnik 
premagali za 12 kegljev. Ženska ekipa je premagala 
DU Kamnik za 14 kegljev, pri moški ekipi pa je 
zmagala ekipa DU Kamnik za 2 keglja. Pri ženskah 
posamezno sem prvo mesto dosegla avtorica 
prispevka s 191 podrtimi keglji. Na drugo mesto 
se je uvrstila Dragi Virijent iz DU Kamnik, tretja 
pa je bila Ivanka Prezelj iz našega društva s 174 
podrtimi keglji. Pri moških je s 189 podrtimi keglji 

zmagal Peter Prijatelj iz DU Kamnik, Drugo mesto 
je dosegel Lojze Žitnik, ki je prav tako podrl 189 
kegljev, vendar je imel na čiščenju »1 ribo« (zadel 
ni nobenega postavljenega keglja) več, na tretje 
mesto pa se je s 180 podrtimi keglji uvrstil Miha 
Prosen iz DU Kamnik.
Dobro organiziran spominski turnir je potekal v 
prijateljskem in športnem duhu, zaradi česar se že 
veselimo ponovnega srečanja.

SPOMINSKI TURNIR PREMINULEMU TONETU KEJŽARJU
Vojka Mihelič
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Naš najboljši kolesar Franc Hafner-Aci prejema 
zasluženo medaljo.

SEDEM TEKMOVANJ JESENSKEGA DELA 39. ŠRI
Ivan Hafner

V jesenskem delu 39. ŠRI je potekalo veliko tekmovanj. Naši člani so se udeležili sedmih tekem, medtem ko 
nam za tenis ni uspelo sestaviti ekipe, tekma v balinanju nas pa še čaka. V nadaljevanju si lahko preberete 
več o rezultatih in naših dosežkih.

KOLESARJENJE - kronometer
Kot običajno je kolesarska tekma 
potekala v Hrastnici in sicer 13. 
septembra 2019.
V moški konkurenci je nastopilo 13 
dvojic. V konkurenci mladih, treniranih 
kolesarjev sta naša odlična kolesarja 
Franc Hafner in Ivan Mihovilovič zasedla 
10., Franc Jenko in Miro Pintar pa 12. 
mesto.
V ženski konkurenci so nastopile štiri 
ekipe. Naše društvo predstavnic ni 
imelo, saj je Tina Ušeničnik nastopila z 
Dragom Frelihom.
V posamični konkurenci so naši člani 
pobrali vse medalje in si vsi prislužili 
točke za naj rekreativca 39. ŠRI. 
Zmagovalec najstarejše kategorije 
je postal Franc Hafner pred Ivanom 
Mihovilovičem.
PLAVANJE
Tekmovanje v plavanju je bilo 27. septembra v 
bazenu v Železnikih. Nastopilo je sedem dvojic, 
večinoma zelo mladih treniranih plavalcev.
Od naših članov so nastopili Franc Rupar in nov 
plavalec Mišo Cerovski ter Tina Ušeničnik.
Moška predstavnika sta ekipno zasedla sedmo 
mesto. V posamezni kategoriji so naši člani pobrali 
vse medalje v najstarejši kategorij.
ŠAH II.
Šahovska tekma-odprtega tipa je potekala 19. 
oktobra 2019 v Železnikih.

Skupaj je nastopilo 11 ekip, od tega devet z 
območja UE Škofja Loka, ki dobijo točke.
Naša najboljša sta bila Jože Rupar in Tase Ristov na 
odličnem drugem mestu, medtem ko sta bila Lojze 
Homan in Angelco Trajkov peta. Vsi člani so zbrali 
lepo število točk.
PRSTOMET II.
Tekma v prstometu je bila 19. oktobra 2019 v mali 
telovadnici ŠD Trata.
Tekmovanje je potekalo v enotni kategoriji, moške 
in ženske ekipe skupaj, točke pa so odnesli vsak v 
svojo konkurenco. Nastopilo je 12 dvojic. Med vsemi 

zelo skromno ekipo štirih plavalcev in po dolgem 
času brez ženske predstavnice.
Kot vodja te sekcije, ki nima pogojev za redno 
treniranje, zaradi bolezni, odsotnosti ali celega leta 
brez plavanja nisem uspel sestaviti boljše ekipe.
Zmagala je ekipa iz DU Kamnika, medtem ko smo 
se plavalci iz našega društva uvrstili na še kar dobro 
četrto mesto. V ženski konkurenci so premočno 
zmagale plavalke iz DU Kranj. To moštvo je bilo tudi 
skupni zmagovalec in dobitnik prehodnega pokala.
Naša skromna ekipa tudi posamično ni posegla 
po najvišjih mestih. Naš najboljši plavalec je bil 

Lojze Homan, ki je na 50 m prosto osvojil bronasto 
medaljo, četrto mesto pa smo v svojih starostnih 
kategorijah dosegli Slavko Fojkar na 50 m prsno, 
Pio Lapajna na 50 m prosto in avtor članka med 
najstarejšimi tudi na 50 m prosto. Točke za ekipo je 
priplaval še Franc Rupar.
Vse, ki vas imam v evidenci tekmovalno plavalne 
sekcije, in tudi nove kandidate vabim, da se nam 
v bodoče pridružite. Če bi se tega tekmovanja 
udeležili v večjem številu, bi bili tudi Ločani lahko 
enakovredni konkurenti.
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JESENSKI KEGLJAŠKI MOZAIK
Ivan Hafner

Na začetku septembra 2019 je 26 kegljačev in 
kegljačic pričelo z rednimi treningi. Dva člana 
sta nova, nekaj pa jih je bolnih ali v procesu 
rehabilitacije.
Pričela so se tudi že prva tekmovanja. Kegljači so 
začeli s krompirjevim turnirjem, na katerem je 
nastopilo 10 naših članov. Ob koncu novembra je 
naša ekipa gostila kegljače DU Jesenic. Pričela se 
je tudi medobčinska liga, v kateri bosta sodelovali 
moška in ženska ekipa našega društva, več naših 
kegljačev pa se bo udeležilo Miklavževega turnirja. 
Več podrobnosti o aktivnostih naših kegljačev si 
lahko preberete v nadaljevanju.
Krompirjev turnir 2019/2020 z nagradnim skladom 
desetih vreč krompirja je organizirala ŠZ Škofja Loka 
konec oktobra 2019. Nagrade so dobili najboljši 
kegljači in nekaj naključno uvrščenih po razpisu.
Tako sta Tine Uršič in Franc Žontar odnesla vreči 
za 8. in 13. mesto med moškimi, enako pa tudi 
Smiljana Oblak in Tina Ušeničnik za 2. in 3.mesto ter 
Tončka Dolinar za 8. mesto med ženskami.
25. novembra 2019 smo gostili ekipo kegljačev in 

kegljačic DU Jesenice.
Tradicionalni kegljaški dvoboj smo v minuli sezoni 
na Jesenicah po mnogo letih izgubili, zato smo 
težko čakali povratno srečanje. Ob prijateljskem 
druženju in navijanju gledalcev so naši kegljači 
Jeseničane popolnoma nadigrali. Ob visoki razliki 
v kegljih smo dobili sedem dvobojev in izgubili le 
enega ter dosegli končno zmago s kar 9:1. Najboljši 
med gostujočimi kegljači Mirko Savandič je podrl 

V tretji zasedbi so kegljali: Zdenka Gaber - naša 
najboljša, Peter Mravlja - edini oddal točko, 

najboljša Jeseničanka Marija Kranjc in najboljši 
Jeseničan Mirko Savandić.

Nadaljevanje s prejšnje strani
je odlično drugo mesto zasedla naša ženska dvojica 
v postavi Vanja Jenko in naša okrepitev Lea Ahčin. 
Naši moški dvojici, Vasilij Kosec in Franc Prezelj ter 
Peter Zakotnik in Lojze Žitnik, sta zasedli dobri 4. in 
5. mesto.
NAMIZNI TENIS
19. oktobra so se pomerili tudi naši pinkponkaši in 
sicer v mali dvorani Hale Poden.
Kot pri prstometu so tudi v namiznem tenisu 
tekmovali v enotni kategoriji. Nastopilo je 10 dvojic. 
Naša prva ekipa v postavi Peter Žagar in Boris Pešelj 
je bila odlična druga, tretja pa sta bila Franc Prezelj 
in Miro Krek. Pri ženskah sta bili Minka Bertoncelj in 
Andreja Kecman sedmi.
PIKADO
Tekma v pikadu je potekala v bifeju bazena v 
Železnikih 9. novembra 2019.
Kljub zelo skromni udeležbi, tekmovale so namreč 
le štiri ekipe, se je tekmovanje zavleklo v nedeljsko 
noč.
Ker sta tekmovali le dve ekipi Društva invalidov in 
dve naši ekipi, se tekma ni točkovala.
Naša moška ekipa, za katero sta metala Franc Prezelj 
in Janko Demšar, je bila druga, ženska ekipa v 

postavi Julija Jenko in Marija Marinšek pa je osvojila 
četrto mesto. Vsi udeleženci so prejeli le tolažilne 
točke za sodelovanje.
KEGLJANJE
Ženske ekipe so na kegljišču na Podnu 9. novembra 
kegljale klasično, torej 120 lučajev mešano.
Nastopilo je pet dvojic. Zmagali sta naši članici 
Smiljana Oblak in Zdenka Gaber, ki sta z odličnim 
kegljanjem Smiljane podrli 1006 kegljev. Na odlično 
drugo mesto sta se uvrstili Marija Tolar in Majda 
Bogataj.
10. in 17. novembra 2019 so metale moške ekipe. 
Kegljalo je šest štiričlanskih ekip po sistemu 
borbene partije. Rasto Kos, Peter Mravlja, Franc 
Žontar in Tine Uršič niso bili posebno razpoloženi, 
saj so zasedli le peto mesto.
BALINANJE – MOŠKI
Pred koncem novembra so kot zadnji v moški 
konkurenci nastopili še naši balinarji. Naša dvojica 
Bojan Berčič in Jurij Štancar je med štirimi ekipami 
zmagala in osvojila maksimalno število točk.
Kot zadnje bodo nastopile balinarke, ki bodo s tem 
zaključile 39. ŠRI.
Upamo, da bomo tudi na  39. ŠRI najuspešnejši.
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MEMORIAL PAVLETA JEREBA
Janko Demšar

Minilo je leto dni, odkar smo izgubili dobrega prijatelja in odličnega strelca Pavleta Jereba. Njemu v spomin 
smo 28. novembra 2019 pripravili strelsko srečanje. O njegovem delu in rezultatih je bil objavljen lep članek 
v 41. številki tega glasila.

Memorial, za katerega si želimo, da bi postal tradicionalen, smo 
organizirali Društvo upokojencev Škofja Loka, strelci SD Škofja Loka 
ter Pavletova sinova in partnerka. Pred pričetkom tekmovanja sem 
pozdravil vse, ki so se odzvali vabilu, sin Pavle Jereb pa je povedal 
nekaj besed o svojem očetu.
Na 1. memorialu je tekmovalo 30 strelk in strelcev. Tekmovanje je 
potekalo po pravilih SZS. V posamezni konkurenci so prva mesta 
dosegli domači strelci, med ženskami Ivanka Prezelj, med moškimi 
pa Milenko Štimac. Prehodni pokal so osvojili strelci SD Kamnik.
Strelci se zahvaljujemo vsem, ki so kakor koli prispevali pri izvedbi 
tekmovanja in prijateljskem druženju. Nasvidenje drugo leto.

PIKADO
Julija Jenko

V obnovljenem prostoru v 
drugem nadstropju vojašnice, 

kjer sta dve ruski kegljišči, 
smo postavili tudi tri table za 
pikado. Treningi potekajo ob 
ponedeljkih od 10. ure ter ob 

četrtkih od 11. ure.
Pridružite se nam!

539 kegljev, kegljačica Marija Kranjc pa 484 kegljev. 
Domačini so vsi premagali mejo 500 kegljev. 
Odlična sta bila Rasto Kos, ki je podrl kar 576 
kegljev, in Tine Uršič s 560 keglji. Tudi Peter Mravlja 
in Franc Žontar sta igrala dobro, saj sta podrla 532 in 
516 kegljev. Naša najboljša kegljačica je bila Zdenka 
Gaber, ki je podrla 512 kegljev. Smiljana Oblak, 
Marija Tolar in Majda Bogataj so dobro metale in 
dosegle malo manj kot 500 kegljev. Še največ nam 
je pomenilo prijateljsko druženje.
Medobčinska kegljaška liga bo v sezoni 2019/2020 

imela 7 članov. Nastopili bosta naša moška in 
ženska ekipa, ki bo edina med samimi moškimi 
ekipami. Po dolgem času v ligi ne bo sodelovala 
naša druga moška ekipa. Vzroki so varčevanje in 
tudi zdravstvene težave, saj mora kar nekaj boljših 
kegljačev iz zdravstvenih razlogov počivati. 
Za začetek lige je naša moška ekipa v prvem kolu 
presenetljivo gladko premagala ekipo DU Šelške 
doline. Po zmagi v vseh dvobojih 4:0 in končnim 
rezultatom 2159:1977 podrtih kegljev smo zmagali 
6:0 in osvojili prvi točki na lestvici.
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LEPI SPOMINI NE UMIRAJO
Meri Bozovičar

V tokratnem prispevku se vračam v čas, ko sem bila 
majhna deklica. Marsičesa lepega se še vedno živo 
spomnim, med drugim tudi našega ganka, kakor 
smo rekli balkonu, na katerem je moja mama gojila 
fiole, rože lepega izgleda in naravnost opojnega 
vonja. Rože smo imeli tudi na oknih in sicer 
begonije različnih barv. Te mi niso bile tako všeč, 
ker sem jih morala zalivati, vsekakor pa je krašenje 
naših domov tradicija, ki se ne bi smela opuščati.
Poleg hiše je bila štala, v njej pa dve kravi, za kateri 
je pretežno skrbel ati. Svoje zadolžitve sem imela 
tudi jaz. Tako sem ju morala med molžo držati za 
rep, da nista opletali naokoli, kar bi lahko imelo 
neprijetne posledice. Mleko smo najprej precedili in 
odnesli v klet, kjer se je preko noči na njem naredila 
debela plast smetane. Zjutraj jo je pobral stari ata 
in vedno poskrbel, da jo je nekaj ostalo tudi za nas 
otroke.
Da smo lahko pobrali smetano, molža ni bila dovolj, 
ampak smo morali pred tem še marsikaj postoriti. 
Vsak dan je bilo potrebno kravam skidati in nastlati 
z listjem, katerega smo uporabljali za steljo. Listje 
smo vsako pomlad nagrabili v gozdu, ki smo ga 
imeli nad vojaško cesto za brajdo. Ati ga je naložil 
v velik koš, tako velik, da bi se vanj lahko stlačili 
vsi otroci. S tem košem, tako polnim, da je listje 
padalo ven, se je nato previdno spuščal po grapi 
od Pahovca proti cesti. Klanec je bil tako strm in 
težek, da se je moral ati večkrat nekoliko spočiti. To 
je naredil tako, da je koš preprosto naslonil na breg, 
ne da bi ga snel. Listje smo hranili v kumarinu. Še 
danes ne vem, zakaj se je prostor tako imenoval, 
zagotovo pa v njem nismo hranili kumar.
Krave je bilo treba tudi nahraniti in travo smo dobili 
na strmem bregu za hišo. Kosili smo dvakrat na 
leto, za seno in otavo. Ko se je trava posušila, je 
ati nasekal debele veje in naredil vlako. Tako smo 
rekli, ko je ati na veje naložil posušeno travo in jo 
po strmem bregu bolj spuščal kot vlekel v dolino. 
Najlepše pri tem je bilo, da sva z bratom Janezom 
morala sedeti na kupu sena, kjer sva kot obtežitev 
preprečevala, da bi se kup med premikanjem 
prevrnil. Takšna vožnja je bila vedno imenitna.
Na sredi tega brega je stala velika skala, ob kateri 
so rasle sladke rdeče jagode. Vedno sem se sladkala 
z njimi, včasih pa sem jih nabrala v lonček in nesla 
mami. Ko pa sem nekoč prišla do skale in želela 
obrati jagode, celo roko sem že stegnila proti njim, 

SLEDOVI PRETEKLOSTI

V članku omenjeni ˝gank˝, v ospredju sta 
prababica in praded Meri Bozovičar 

(Ivana in Urban Miklavčič), slikano 1920

sem zagledala modrasa, zvitega v klobčič. Tako je 
bilo mojega sladkanja konec za vedno, saj me je bilo 
preveč strah.
Vsako pomlad smo v gozdu pregledali, koliko škode 
je čez zimo naredil sneg. Z garami smo polomljen 
les pripeljali domov in ga razžagali na polenčke, ki 
smo jih zložili ob steno, kjer so se sušili. Večja debla 
je bilo treba razžagati s precej dolgo in že na videz 
neprijetno, če ne že kar nevarno žago. Pri žaganju 
sem morala staremu očetu pomagati, kar nikakor ni 
bilo zabavno. Skoraj je vpil name, da naj potegnem, 
jaz pa sem morala ob vlečenju in popuščanju žage 
hoditi sem in tja, da sem mukoma lovila ritem 
potegov starega očeta. Zdelo se mi je, da me s 
tem žaganjem muči in lahko bi mu celo zamerila, 
če ne bi bil človek, ki mu zaradi njegove zabavne 
dobrodušnosti ni bilo mogoče ničesar zameriti. 
Dreves v gozdu drugače nismo nikoli žagali ali 
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sekali. Bila so preveč dragocena in požagati lepo 
odraslo drevo bi bil prevelik greh, če že ne povsem 
nerazumno dejanje.
Imeli smo tudi race, ki so se večinoma zadrževale ob 
Sori. Lepo jih je bilo videti, ko so ob jutrih v vrsti šle 
čez cesto proti vodi. Vedno je najprej hodil racman, 
za njim pa račke. Ob reki so hodile do prvega 
ovinka, naprej pa ne, razen kadar je bilo veliko vode 
in jih je odneslo niže proti Loki. Takrat jih je ati odšel 
iskat, saj same niso znale domov.
Iti na planino smo rekli, kadar smo šli višje v hrib 
nad hišo. Tam sem imela svoj kotiček, manjšo jaso, 
kjer sem sanjala svoje sanje, vladala lastnemu 
kraljestvu. Najlepše otroške trenutke sem preživela 
prav tam, v čarobnem objemu matere narave, ki 
je poskrbela za še eno veselje, tako za mene kot 

brata Janeza. Prav tam, na moji čarobni jasi, je 
bila skala, izpod katere je po vsakem obilnejšem 
deževju bruhala voda in ustvarila potoček, ki se je 
po bregu vil mimo hiše in končal v Sori. Na njem sva 
z Janezom postavila nič koliko mlinčkov. Čarobnost 
potočka je bila v tem, da ni obstajal dolgo, ampak 
je kaj kmalu izginil in čakati je bilo treba na novo 
čarovnijo.
Voda je nasploh čarobna stvar. Moj stari ata je 
govoril, da je v času velikih poplav lovil ribe v kleti 
in da so se pojavljale tudi v vodi, ki je takrat menda 
bruhala iz krtin. Moj stari ata je bil med drugim 
tudi velik šaljivec in nikoli nisi bil prepričan, kaj je 
v njegovih pripovedih res in kaj ne. Zagotovo pa 
drži, da je bilo moje zgodnje otroštvo lepo in lepi 
spomini k sreči ne umirajo.

VESELI POHODNIKI

O PONEDELJKOVIH SKUPINAH, DALJŠI in KRAJŠI
Dragica Gartner

Marca letos smo začeli s krajšimi pohodi. Pohodi trajajo od ure in pol do dveh ur in pol in potekajo 
pretežno po ravninskem terenu, namenjeni pa so vsem, ki želijo hoditi, vendar zaradi različnih, predvsem 
zdravstvenih težav ne zmorejo več 3 ali 4 ur hoje. Sprva se je teh pohodov udeleževalo le malo članov, 
zadnje čase pa je udeležencev vedno več, velikokrat pa so se nam pridružili tudi člani skupine Veseli 
pohodnik, česar smo bili zelo veseli.

skupini skupaj, o čemer vas bom vedno 
obvestili. Pohoda bosta tako samo 
ob ponedeljkih dvakrat na  mesec. 
Nekateri se udeležujejo pohodov z 
obema skupinama, med njimi pa so 
tudi najstarejši pohodniki.
Za to možnost smo se odločili, ker je 
trenutno vsega preveč, tako planinskih 
pohodov in krožkov kot tudi različnih 
izletov, zaradi česar ljudem zmanjka 
denarja, časa in volje.
Vesela sem, da ste se nekateri udeležili 
krajšega pohoda z nekdanjo torkovo 
skupino. Upam, da vas bo še več, želim 
pa si tudi, da bi se nam pridružili novi 
pohodniki. Kar pogumno, če vam le 
dopušča čas, saj vedno poskrbimo, da 
je prav za vse. Vedno se imamo lepo.

Na pohode smo se do sedaj odpravljali ob 
ponedeljkih in torkih, pred kratkim pa smo se 
odločili, da vse skupine združimo. Po novem se 
bomo na pohode odpravljali samo ob ponedeljkih 
in sicer enkrat na daljši, enkrat pa na krajši pohod.
Kadar bo mogoče, bomo pripravili pohod za obe 

V teh dveh skupinah lahko jasno vidimo, da danes 
še lahko hodiš, jutri pa morda že ne več, zato 
hodimo, dokler le lahko. Ne odlašajmo na jutri, 
ker je hoja najcenejši, enostaven in tudi najbolj 
priporočljiv način rekreacije za nas. Skoraj 7 sezon je 
vse teklo kot po maslu, nato pa so se začele težave 

Hoja med visokimi travami na Ivanac v Benečiji
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Nadaljevanje s prejšnje strani

ČETRTKOVI PLANINCI
Martina Eržen

Za začetek lahko povem, 
da bomo Četrtkovi planinci 
izpolnili načrt za leto 2019. 
Najprej smo se odpravili na 
poti, ki sem jih opisala že v 
majski številki glasila, torej 
po poti slovenskega tolarja, 
Jeterbenk, Sivka, Pasja ravan 
in Makolski griči. Aprila smo 
se podali okrog Škocjanskih 
jam na zelo zanimivo pot 
po lepem Krasu in odročnih 
vasicah Notranjske. Prehodili 
smo tudi  Krpanove kraje 
na Blokah, po katerih nas 
je vodil domačin, ki nam je 
povedal pregovor za te mrzle 
kraje: »Ob Sv. Jakobu nehajo 
kuriti v peči, za Sv. Ano (ki je 
že naslednji dan) zopet zakurijo peči.«
Žal zaradi prevelike količine snega spet nismo 
osvojili Dovške babe, zato smo spremenili smer 
pohoda in namesto tega uživali v hoji po Žirovskem 
vrhu. Po Bohorskih slapovih in kanjonih nas je tudi 
vodil domačin. Pot je bila zelo lepa, dolga in strma, 
zaradi česa nas je nekaj zelo težko hodilo, vseeno pa 
smo počasi prišli na cilj.
Slavica vsako leto za naše pogumne plezalce 
organizira ferato in letos se je odločila ponovno 
za Gradiško turo, bolj znano Furlanovo pot, ki se 
nadaljuje v novo in težjo Otmarjevo pot. Na pot se 
je podalo več kot dvajset pogumnih pohodnikov, 

med njimi tudi France s svojimi 80 leti, in vsi so 
zadovoljni, veseli in varno prišli na cilj na Abrama.
Dvodnevnega izleta v Gorski Kotar ne bomo nikoli 
pozabili. Z avtobusom smo se pripeljali do koče na 
Plataku, kjer je tudi smučišče, s katerega je mogoče 
videti morje. Ko smo prtljago odnesli v sobe, smo se 
nemudoma podali na hrib Snježnik, kjer smo morali 
vedriti pod napuščem zapuščene planinske koče. Ko 
je posijalo sonce, smo hitro nadaljevali našo pot do 
Guslice. Po počitku in zasluženi malici smo se začeli 
spuščati nazaj proti naši koči, potem pa je v gozdu 
dvakrat zagrmelo, ulil se je dež, pomešan z sodro, in 
v hipu smo bili popolnoma premočeni. K sreči smo 

zaradi bolezni in poškodb. Pokazalo se je, da smo v 
pokoju z razlogom, toda mi se ne damo!
Krajšo skupino vodimo vsi vodniki četrtkove 
skupine po vrstnem redu. Izbiramo poti v bližini in 
tudi drugje po Sloveniji, ker bi sami težko odšli na 
daljšo pot. Menimo namreč, da je tudi v zrelih letih 
lepo videti kaj novega. Daljši ponedeljkovi pohodi 
so ostali v enaki vodniški zasedbi.
Letos se je pohodov udeleževalo manj članov, zato 
si v naslednjem želimo več obiska. Tudi prevoz bo 
tako cenejši, čeprav se prevozi in cestnine dražijo.
Želimo vam, da bi bilo zdravje vaš tesen sopotnik in 
prijatelj vse leto!

Štatenberg, vožnja z vlakcem - torkovi pohodniki

Ratitovec
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imeli rezervna oblačila na suhem v koči, težavo pa 
so predstavljali čevlji, ki smo jih napolnili s starimi 
časopisi in sušili na električnem radiatorju. Kljub 
dežju in mokri obleki dobre volje ni zmanjkalo. 
Po dobri večerji in lepem spancu smo naslednji 
dan pot nadaljevali do Risnjaka, najvišjega vrha v 
pogorju Kotarja.
Bohinjske planine so nas pričakale v megli, vendar 
smo vztrajali in na planini Ogradi je posijalo sonce. 
Ograda je čudovita planina, kjer še pasejo živino 
ter pridelujejo domač bohinjski sir in zelo dobro 
kislo mleko. Za naslednji izlet smo se odpravili na 
Pohorje. Pot smo začeli pri Grmovškemu domu 
na Kopah in nadaljevali do Ribniške koče ter nato 
do Lovrenških jezer z izjemno lepo urejenimi 
lesenimi pešpotmi med zelenim rušjem in modrimi 
jezeri. Pohod smo zaključili na znanem smučišču 
na Golteh. Na Dolgih njivah smo se razdelili v 
dve skupini. Hitrejša se je povzpela na Macesje 
(2124 m), lažja pa na nižji Plešivec in se je vrnila na 
planino Dolge njive, kjer smo občudovali krave, 
prašičke, purane, osličke, konje, kokoši in ovce. Pot 
smo nadaljevali po lepi zložni poti na 
planino Pungartnik in se tam srečali s 
hitrejšo skupino. Pohod na Malenski vrh 
je bil manj naporen, saj je bil namenjen 
druženju in lahkemu potepanju po 
poljanskih hribih. Mirnock v Avstriji 
je naše planince pričakal s prelepim 
vremenom in v čudovitih jesenskih 
barvah in z zrelimi brusnicami.
Za preizkus vzdržljivosti smo zopet 
pripravili pohod Pasja ravan – 
Dražgoše (21 km). Poti se je udeležilo 
31 pohodnikov, od katerih jih je 15 
prehodilo celo pot, ostali pa so se peljali 
iz Zminca do Breznice. Vsem čestitam 
za to dolgo pot, ki smo jo prehodili v 
vročini. Na pot na Ratitovec s Soriške 
planine se nas je podalo kar 80. Pot je dolga, vendar 
smo uživali v čudovitem vremenu, lepih razgledih 
in dobri malici s flancati ter preživeli resnično 
nepozaben dan.
Oktobra smo se namenili na Notranjsko, na 
hrib Kozlek v pogorju Snežniškega robu. Spet 
smo preživeli čudovit dan s hojo, druženjem in 
dobrotami, ki sta jih pripravila slavljenca Urška 
Bizjak in Franc Potočnik. Še enkrat čestitamo 
obema za lep jubilej in jima želimo, da bi skupaj 
naredili še veliko korakov. Dragica nas je na lep 
sončen dan popeljala na Kozjansko med gričke 
in doline, med barvite vinograde in lepe kraje 
ter prijazne domačine. Ko smo na poti šli mimo 

kmetije, je gospodar ravno kosil, vendar je takoj 
odložil koso in nam postregel z aperitivom. Malo 
višje na drugi kmetiji nas je k sebi zopet povabil 
drug domačin, tudi planinec. Ta članek sem pisala 
oktobra, preostala dva pohoda pa bomo izvedli 
še novembra, zato o njih več besed kasneje. 
Povem naj le, da se bomo na Planino nad Vrhniko 
odpravili z Rovt nad Žirmi, na Slajko malo drugače 
nas bo popeljala Dragica, leto pa bomo zaključili z 
pohodom v neznano.
Leto je naokrog in zopet smo pripravili nov program 
za vse, ki ljubijo hojo, gibanje in rekreacijo ter v 
lepotah narave uživajo v vseh letnih časih. Zbrali 
smo se na deževen četrtek in prost dan izkoristili 
za pripravo plana za leto 2020 na Planinskem 
društvu. Na seznamu je triindvajset pohodov, saj je 
vsak vodnik pripravil svoje predloge. Odpravili se 
bomo v različne dele naše lepe domovine, obiskali 
pa bomo tudi naše sosede. Pričeli bomo z lažjimi 
pohodi in krajšimi izleti, nato pa se bomo podali 
tudi v višje gore. Izlete bomo vodili udeležencem 
primerno, saj še vedno velja misel naše Nežke, da 

je naš cilj pot, uživanje v vsakem trenutku dneva 
pa je tisto pravo. Trudimo se , da na cilj pridemo 
vsi, nekateri lažje, drugi težje, zato moramo hoditi 
tako kot najpočasnejši med nami. Vsi si želimo priti 
na cilj, zato se je v skupini treba prilagajati, pa če 
nam je prav ali ne. Vodniki smo najbolj srečni, kadar 
pridemo vsi varno, srečni in veseli na cilj. Hvala tudi 
prevozniku Frelihu za srečne vožnje, čeprav včasih 
po zelo zavitih in ozkih cestah.
V prihajajočem letu želimo vsem predvsem zdravja 
in da bi se še naprej v takšnem številu družili, 
srečevali in se veselili novih planinskih poti.
Martina Eržen in vodniki Nežka, Slavica, Dragica in 
Slavko

Planina Pungert
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GREMO NA POT

PROGRAM IZLETOV, LETOVANJ IN PRIREDITEV ZA LETO 2020

31. januar   Družabno ponovoletno srečanje
5. in 6. marec   Dan žena, hrvaška Istra (turistični in družabnozabavni izlet)
18. marec   zbor članov
14.-17. april.   Ohrid, biser Makedonije (turistični izlet)
4. junij ali 10. julij  Srečanje upokojencev Gorenjske
26. junij - 3. julij  Biograd na Moru, Hrvaška (letovanje)
29. junij - 6. julij   Hotel Delfin Izola (letovanje)
1. julij    Debeli Rtič
8. julij    Strunjan
15. julij    Debeli Rtič
22. julij    Debeli Rtič
29. julij    Strunjan
5. avgust   Debeli Rtič
10. avgust   Grossglockner (turistični izlet)
19. avgust   Strunjan
26. avgust   Debeli Rtič
september   Društveni piknik
september   Trgatev
27. sept. do 5. oktober letovanje v Fojnici (terapije, kopanje, izleti)
oktober   Izlet prostovoljcev
6. november   martinovanje
november   Hotel Delfin Izola, (jesenski oddih - brezplačni prevoz)

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

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

KAPLJICE ZA NASMEH

-  Večerne novice se začnejo z ‘dober večer’, nato sledi razlaga, zakaj to ne drži.

-  Čista vest je ponavadi znak slabega spomina.

-  Svetloba potuje hitreje kot zvok. Zato nekateri izgledajo pametno, dokler ne spregovorijo. 

-  Ni pomembno, da se mi danes nič ne da; važno je, da se mi nič ne vzame!!!!!
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DALJŠI POHODI PONEDELJKOVIH UPOKOJENCEV ZA LETO 2020

Datum  Cilj izleta       Vodi
6. 1.   Mali in Veli Mluni pri Istrskih Toplicah   Draga
3. 2.  Kobdilj – Štanjel – Kobja glava    Draga 
2. 3.  Fajti hrib pri Cerju      Brane 
30. 3.  Bukovica v Savinjski dolini     Brane
20. 4.   Rejcov hrib – Vrh Jame na Vojskarski planoti  Draga
18. 5.  Veliki Rog       Brane
15. 6.  Ostrič nad Obrovom      Draga
13. 7.  Planina Pecol – Pl. Kregnedul iz Sella Nevea   Draga
10. 8.  Plešivica nad Žužemberkom     Slavko
7. 9.   San Leonardo nad Pliskovico     Brane
5. 10.  Javor 1132m - Zasavsko hribovje    Brane
2. 11.  Vršič po stari cesti      Draga
30. 11.   Skupno srečanje s kratkim pohodom kar nekam  Vsi vodniki
7. 12.   Lajše - Baba iz Kladij      Draga

Poti so tempirane  od 3 – 4ure hoje brez postankov, večina krožne ture.  GLEJ OBVESTILA Z NAMI NA POT !!      
Dragica Gartner, Franjo Koprek, Jana Bešter, Nika Križnar in Branko Velkavrh                                  

Vodja skupine : Dragica Gartner
                            Zg. Luša 25, 4227 Selca
                           GSM: 041 607 483
                           Tel. doma 04 514 11 92
                            e-pošta: gartner.dragica@gmail.com 

KRAJŠI POHODI PONEDELJKOVIH, (bivših torkovih) UPOKOJENCEV 
Torkovi pohodi so prestavljeni na PONEDELJEK!! 

Datum  Cilj izleta       Vodi
20. 1.  Visoko – Dobrava      Nežka
17. 2.  Jagodje – Strunjan      Slavko
16. 3.  Okrog Brda       Brane
6. 4.   Kosmačeva pot in vožnja z ladjico na Mostu na Soči Draga
4. 5.   Oplotniški Vintgar       Slavica
1. 6.   Malenski vrh – Brda      Nežka
29. 6.  Učna pot Rute pri Gozd Martuljku    Slavko
27. 7.   Planina Talež na Jelovici     Draga
24. 8.   Po Solčavskem      Brane
21. 9.  Lovrenška jezera na Pohorju     Slavica
19. 10.   Malkovške gorice na Dolenjskem    Draga
16. 11.  Skupni pohod od Štivana do Sesljana ob morju  Draga
30. 11.  Skupno srečanje s kratkim pohodom kar nekam  Vsi vodniki

Hoja je tempirana na cca 1,30 – 2,30 ure, z malo vzpona, in bo prilagojena za tiste, ki težko hodijo. 
Prijave sprejema vodja skupine:  Dragica Gartner,  
GSM: 041 607 483, tel. doma 04 514 11 92, e-pošta: gartner.dragica@gmail.com 

Obveščanje in opisi veljajo isto, kot za četrtkovo in ponedeljkovo skupino.

GREMO NA POT
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PREDLOG PLANINSKIH IZLETOV ZA LETO 2020

11.01.  Po poti slovenskega tolarja - Slavica
13.02.  Krminska gora – Italija - Dragica
27.02.  Sv.Tomaž – Gabrška gora – Slavica
12.03.  Radelska stena – Bela Krajina - Slavko 
26.03.  Škofi - Ermanovec – Dragica
09.04.  Zeleni vir – Hrvaška - Slavko
23.04.  Slavnik – Nežka
07.05.  Čepa – Avstrija - Slavica
21.05.  Predjama – Sv. Lovrenc - Slavica
04.06.  Kurji vrh - Slavko
18.06.  Pokljuka – Viševnik - Slavica
02.07.  Drežnica – Krn – 2 dni – Dragica

16.07.  Debela peč – Slavica
30.07.  Kojca – Nežka
13.08.  Ferata - Slavica
27.08.  Velika Planina - Nežka
10.09   Tolsta  Košuta - Slavko
24.09.  Riznock – Avstrija - Dragica
08.10.  Šmohor - Slavica
22.10.  Lubnik – Dragica
05.11.  Dvori – Veliki Gradež - Dragica
19.11.  Svetina nad Celjsko kočo - Slavica
03.12.  Zaključni izlet v neznano N+S+D+M

Predlagani planinski 
pohodi so z datumom, 

vendar glede na 
vremenske razmere 

se datum in smer 
pohoda lahko spremeni.

GREMO NA POT

Ivanac, zadaj Matajur

KAPLJICE ZA NASMEH

-  Nikoli zares ne odrastemo, samo naučimo se obnašati v javnosti. 

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

-  Če se ti zdi, da nikomur ni mar, če obstajaš, poskusi zamujati s plačili.

-  Kako lahko ena samcata vžigalica povzroči gozdni požar, če pa potrebujemo celo škatlico, da lahko 
zanetimo taborni ogenj?

-  Zakaj ljudje takoj verjamejo, če jim poveš, da je zvezd štiri bilijone, če pa rečeš, da se barva še ni 
posušila, pa morajo preveriti?
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Cveta Škopelja

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA, Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka

KORISTNE INFORMACIJE

Uradne ure: sreda in petek od 8. do 12. ure
Blagajna: od 8. do 11. ure
Tel.: 04 512 06 64
Fax: 04 512 63 09
Predsednik: Miro Duić, tel. 04 512 06 64; 040 226 648
Podpredsednica: Milica Habjan, tel. 04 512 63 08; 040 292 647
Tajnica: Cveta Škopelja, tel. 04 512 06 64; 040/ 226 667
E-mail: drustvoupokojencev@siol.net
Računovodstvo: Milica Habjan, tel. 04 512 63 08; 040 292 647
Vplačila članarin in enodnevnih izletov: Danica Celestina, tel. 040 857 273
Letovanja in turistična potovanja: Cveta Škopelja, tel. 04 512 06 64; 040 226 667
Šport in rekreacija: Dušan Čater, tel. 040 452 734
Planinska sekcija: Nežka Trampuš, tel. 041 225 226
Pohodniška sekcija: Dragica Gartner, tel. 041 607 483
Odbor za razstave: Albina Nastran, tel. 041 731 368
Glasilo Mi o sebi: Jelka Mlakar, tel. 031 640 162
Marinkina knjižnica: Marija Draškovič, tel. 051 371 052
ponedeljek     14.30 - 16.30 
sreda in petek     11.00 - 13.00
Starejši za starejše in najemna stanovanja: Nežka Fojkar, tel. 041 717 210
vsako 1. sredo v mesecu     8.30 - 10.30 
vsak 3. četrtek v mesecu                 8.30 - 10.30

Ob smrti našega člana prosimo svojce, da o dogodku obvestijo praporščaka Draga Pavičeviča na tel. 040 327 770, 
poverjenika našega člana ali tajnico društva.

ČLANARINA ZA LETO 2020 
Letna članarina (11,00 € za DU; 0,50 € za PZDU; 0,50 € za ZDUS)      12 €
Vpisnina z izkaznico za nove člane                            2 €
Sklad vzajemna samopomoč                                       12 €
Včlanijo se lahko člani do 70. leta starosti.
Člani DU, nastanjeni v domovih za starejše, so s 1. 1. 2020 po sklepu UO z dne 7. avgust 2019 oproščeni plačila 
članarine.

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 za sklad vzajemne 
samopomoči veljata od 1.  januarja do 31. decembra 

za tekoče leto.
V primeru prenehanja članstva zaradi izključitve 
oziroma odpovedi članstva član nima pravice do 
vračila vplačane članarine. 

Informacije za člane vzajemno posmrtninskega sklada
Vzajemna samopomoč je prostovoljna solidarna 
skupnost članov, ustanovljena z namenom, da se ob 
smrti izplača posmrtnina. Deluje kot sklad in jo ureja 
Pravilnik vzajemne samopomoči. Letni prispevek in 
višino posmrtnine vsako leto določi upravni odbor.
V sklad se lahko vključijo člani društev upokojencev 
do dopolnjenega 70. leta starosti. Pravica do izplačila 
posmrtnine pripada posameznemu članu po preteku 
čakalne dobe, ki je odvisna od starosti člana ob vpisu. 
Če član društva upokojencev preneha biti član, ne 

more biti več član samopomoči in nima pravice do 
vračila vplačanih prispevkov.
Pomembno je, da so člani ob vstopu opozorjeni na 
dejstvo, da mora biti članarina poravnana vsako leto 
nepretrgoma in da po enem letu neplačila članstvo 
preneha.
Posmrtnina se lahko izplača najpozneje v enem letu 
po smrti člana samopomoči. Če po preteku enega 
leta niso bila predložena dokazila o smrti, pravica do 
posmrtnine preneha.
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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 ob vstopu v članstvo VPS ali kasneje določi 
član VPS. V primeru smrti člana, ki za tekoče leto še ni 
poravnal članarine in posmrtnine, mora upravičenec 
za izplačilo posmrtnine to storiti najkasneje v 
šestih mesecih po smrti člana. Zahtevek za izplačilo 
posmrtnine lahko upravičenec vloži najpozneje v 

KORISTNE INFORMACIJE nadaljevanje s prejšnje strani

12 mesecih od dneva smrti člana VPS. Zahtevku za 
izplačilo posmrtnine mora društvu predložiti mrliški 
list umrlega člana ter fotokopijo osebne izkaznice in 
bančne kartice upravičenca. Če po preteku dvanajstih 
(12) mesecev niso bili predloženi dokumenti, pravica 
do posmrtnine ugasne.
VPS mora posmrtnino izplačati v tridesetih dneh od 
dneva predložitve navedenih dokazil.

POSMRTNINA IN POGREBNINA
Posmrtnina v višini 385,05 € in pogrebnina v višini 
770,10 € sta enkratni denarni socialni pomoči, 
namenjeni kritju stroškov pogreba. Vlogo za kritje 
navedenih stroškov 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.

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.

ZBORNIK DU
Ob 70. obletnici Društva upokojencev Škofja Loka smo 
izdali zbornik. V kolikor ga še niste prejeli, ga lahko 
dobite ob plačilu članarine za leto 2020.

Januarja in februarja 2020 lahko članarino poravnate 
ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 11. uro v 
prostorih društva.
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