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UVODNIK
COVID 19 - EPIDEMIJA SVETOVNE
RAZSEŽNOSTI
Miro Duić

Leto 2020 je nekaj posebnega. Nekaj, kar nihče ni
pričakoval. Ustavil se je čas in ustavilo se je delo.
Ogrožena so bila življenja zlasti naše in starejše
generacije. Vsak dan smo poslušali poročila o številu
obolelih pri nas in po svetu in na žalost tudi o velikem
številu umrlih.
V DU smo sledili navodilom vladnih resorjev o
izvajanju različnih ukrepov, prepovedi druženj v večjih
skupinah in omejitvi gibanja izven občine. Poslušali
smo zgodbe o maskah, ušesa pa so nam polnili odzivi,
komentarji in številna »strokovna« nakladanja o tem,
kaj je prav v takšni situaciji.
Izvedba začrtanih aktivnosti v DU je v tem času
ohromela in najbolj nujne stvari smo opravljali na
daljavo. Zaradi tega nismo izvedli vrsto aktivnosti, ki
smo jih z letnim planom sprejeli na upravnem odboru
DU. Tako 18. marca nismo pripravili zbora članov, do
4. maja smo imeli zaprto knjižnico, zastal je projekt
Starejši za starejše, športna tekmovanja na ravni PZDU
in ZDUS so preložena na drugo leto, pevski zbori so
prenehali s svojo dejavnostjo, ukinili smo kopalne
izlete na Debeli rtič ter v Izolo in Fojnico ter prestavili
piknik, preložena pa so tudi srečanja upokojencev
Gorenjske in dnevi medgeneracijskega sožitja ZDUS.
Upamo, da bomo do konca leta izpeljali vsaj še nekaj
aktivnosti, med katere sodi tudi izhajanje našega
glasila in ponudba ter organizacija večdnevnega
bivanja v Termah Topolšica in hotelu Donat v Rogaški
Slatini, za kar bo mogoče uporabiti tudi turistične
bone.
Pri vsem tem nas veseli, da v društvu nismo zabeležili
nobenega primera okužbe z novim virusom.
Napovedani naslednji valovi okužbe prinašajo nove
izkušnje, nova spoznanja in nove aktivnosti.
Upamo na najboljše in ostanimo zdravi.
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IVAN HAFNER, ČASTNI OBČAN OBČINE ŠKOFJA LOKA
Konec junija, ko Škofja Loka
praznuje, je Ivan Hafner postal
častni občan naše občine.
Strokovno je delal pri razvoju
loškega gospodarstva, pri družbenih
dejavnostih in mestni prenovi ter
dolga leta na področju športa.
V Društvu upokojencev Škofja Loka
smo ponosni na našega člana,
neutrudnega športnika, športnega
delavca in prostovoljca.
Ivan, iskrene čestitke!

DISKRIMINACIJA STAREJŠIH
KATERI IZRAZ JE BOLJŠI, STAROSTNIKI, OSTARELI ALI STAREJŠI LJUDJE?
Borjana Koželj

»Mislim, da bi bilo za vse nas bolj sprejemljivo, če dveh izrazov sploh ne bi uporabljali, pač pa bi
uporabljali zvezo starejši ljudje«. (Zlata)
Že dolgo, odkar sem upokojena, me jezijo izrazi, s
katerimi marsikdo označuje starejše ljudi. Iz besed
starostniki in ostareli dobimo izraze dom ostarelih
in dom starostnikov. Te besede in zveze slišimo
in vidimo v vseh medijih. Nikoli nisem imela časa
ali moči, da bi se izpostavila v medijih in izrazila
ostro kritiko na račun teh izrazov, medtem ko
sem v pogovoru sogovornika vedno opozorila in
predlagala zamenjavo besede starostniki z besedno
zvezo starejši ljudje.
Naša kolegica Maruša je javno opozorila na
izrazoslovje, ko je v časopisu Delo prebrala pismo
Milana Pavlihe. Napisala je svoje mnenje, ki so ga
objavili v pismih bralcev.
Tako sem šla v akcijo in nekatere naše članice
povprašala za mnenje. Odgovori so bili zelo
zanimivi, skupno pa jim je bilo mnenje o teh izrazih.
Nevenka se je poglobila v Slovar slovenskega
knjižnega jezika Fran in našla naslednjo razlago:
stárostnik in staróstnik: knjiž. človek v starosti:
zdravstveno varstvo starostnikov; domovi za
starostnike, ostaréti -ím dov. postati star, ostarèlTorej, ostareli so prezgodaj ostareli! Postali stari!?
Apolonija: »Mislim, da starejši ljudje bolj ustreza.«
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Nina Arnuš je v imenu Zavoda Tri napisala:
»Meni osebno ta dva izraza asocirata na žrtev, na
obnemogle. V našem zavodu pri ženskah včasih
uporabimo izraz ženske z vseh vetrov, ker se nam
zdi, da imajo izrazi, kot so priseljenke, begunke ali
prosilke za azil slabšalno konotacijo. Če že, imam
raje faktične opise, npr. ljudje, starejši od 65 let ali
70/20/80/45 let.«
Ela meni naslednje: »Starostniki se mi zdi bolje.
Ostareli mi zveni, kot da bi moral dodati še
onemogli. Še najbolje bi bilo pa starejši.«
Zlata je z nami delila svoje izčrpno mnenje: »Noben
od izrazov starostniki ali ostareli mi ni všeč. Pri obeh
se mi zdi, da poosebljata marginalizirane, bolne in
nemočne ljudi, ki so povsem odvisni od drugih.
Tako je bilo v mojih otroških časih, ko so v narodni
pesmi še peli: “Mamca so stari 60 let, oni ne morejo
sami živet!” Starejših ljudi zunaj doma in na cestah
skoraj ni bilo videti. Videvali smo jih na klopcah,
kjer so se greli na soncu, starejše kmečke ljudi pa
zgarane in sključene na njivah, kjer so po svojih
močeh pomagali pri delu. Pomilovali smo jih, saj
smo vedeli, da so v vsem svojem življenju veliko
garali.
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Danes smo upokojenci aktivni še dolgo po
koncu delovne dobe. Mnogi živijo sami in sami
skrbijo zase, se dodatno izobražujejo, pomagajo
kot prostovoljci, hodijo v hribe, potujejo po
celem svetu, se ukvarjajo z najrazličnejšimi
konjički in veliko pomagajo svojim otrokom in
vnukom. Niso nemočni in kljub zdravstvenim
tegobam živijo aktivno življenje.
Profesorica dr. Ana Krajnc, predsednica
Slovenske univerze za tretje življenje, naše
krovne organizacije pravi: »Izraz starostniki je
zelo slabšalen, pomeni odpisane ljudi. Enako
velja tudi za izraz ostareli, saj to pomeni ljudje,
ki nič ne zmorejo. Lahko bi starim priznali, da
smo tudi mi ljudje in nas naravno imenovali stari
ljudje, torej analogno kot pravimo mladi ljudje.
Tretje življenjsko obdobje traja v povprečju
trideset let in je najlepše življenjsko obdobje,
saj imaš možnost, da delaš tisto, kar počneš z
veseljem in zato najbolje delaš. Vseživljenjsko
izobraževanje daje dolžnost in pravico, da se je
potrebno do konca življenja učiti in tako deluješ
za družbeno in osebno korist. Človek je rojen
za delovanje, kot ptica za letenje. Brez dela in
delovanja propademo in zbolimo. Vseživljenjsko
delo (ne služba) je naraven proces. Tako stari
ljudje ohranjajo samostojnost, ustvarjalno moč
in družbeno vključenost.«

Za konec naj dodam še moje mnenje.
Menim, da bi bilo za vse nas bolj sprejemljivo, če bi
vedno uporabljali le izraza starejši ljudje ali stari ljudje.
Veliko nas je in vedno več nas bo, saj se življenjska
doba podaljšuje in dolgo življenje je dosežek
civilizacije. Po upokojitvi je vedno več ljudi zelo
aktivnih, saj so zdravi, zvedavi in zato aktivni. Nekateri
skrbijo za zdravo življenje, drugi pa so aktivni na
področju kulture. Nekateri se izobražujejo za svoje
veselje ter tako dopolnjujejo svoje znanje ali se z
novim znanjem aktivno vključujejo v sodobno družbo
in želijo si k razvoju družbe tudi nekaj prispevati.
Nenazadnje pomagajo svojim otrokom, vnukom in
tistim prijateljem, ki zase ne zmorejo več skrbeti.
Predlagam, da za začetek mi sami začnemo
uporabljamo prave izraze in na napake opozarjamo
na vsakem koraku.
V današnjem času izolacije smo še posebej
izpostavljeni diskriminaciji in raznim omejitvam. Bolj
smo izpostavljeni bolezni, vendar je vprašanje, ali bo
za nas postelja v bolnišnici, pri obisku trgovine pa so
nas časovno omejevali, saj smo lahko nakupovali le
zjutraj, ko police še niso napolnjene s svežim blagom,
ali zvečer, ko so police že prazne.
Odločevalci se ne zavedajo, da omejujejo četrtino
prebivalstva. Sprašujem se, ali ne poznajo starih
ljudi ali v svoji bližini nimajo nikogar v naših letih.
Nenazadnje: se ne zavedajo, da gredo za nami?

PROSTOVOLJSTVO JE VREDNOTA
JANJA PRIMOŽIČ, VSESTRANSKA PROSTOVOLJKA
Maruša Mohorič

Srečala sem jo v času koronavirusa, zelo posebne pomladi leta
2020, ko je s hčerko nameščala ročno izdelane okraske na ograjo
igrišča v Šolski ulici. Povedala mi je, da se imenujejo tekstilni
grafiti. Mene je navdušil že pred dnevi tisti dober dan na ograji
v Groharjevem naselju, potem pa so se zelo različni in domiselni
grafiti pojavljali na ograjah po celotni Loki, največ pri vrtcu
Kamnitnik. Ker je prostovoljka tudi v našem društvu, sem jo
nagovorila za predstavitev v glasilu.
Janja je po poklicu profesorica angleškega jezika s književnostjo
in ruskega jezika s književnostjo. Delovno dobo je opravila
v OŠ Peter Kavčič, preimenovano v OŠ Škofja Loka-Mesto s
poučevanjem angleščine in pri svojem delu zelo uživala.
V svojem prostem času se ukvarja z jogo. Kot vaditeljica
joge deluje v okviru društva Joga v vsakdanjem življenju. Še
vedno se izobražuje, hodi na seminarje v Sloveniji in v tujini,
redno vadi doma. Jogijske tehnike krepijo imunski sistem ter
vzdržujejo telesno, socialno in duševno zdravje. Pravi, da ji je
joga spremenila življenje, saj joga uči biti duhoven, dejaven,
Mi o sebi - september 2020
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Nadaljevanje s prejšnje strani
ustvarjalen in zaposlen ter delati dobra dela in
pomagati. Verjame, da se vsa dobra dela in pomoč
vrnejo in nam pomagajo.
Po upokojitvi v letu 2012 se je vpisala v Društvo
upokojencev, kjer kot prostovoljka raznaša glasilo
Mi o sebi. Njen teren je Demšarjeva ulica.
Ker jo zanima veliko stvari, se je vpisala v Društvo
U3. Z veseljem hodi na country plese, ustvarjalne
delavnice in delavnice o zdravju, ročna dela pa so
njena velika ljubezen.
Na Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto kot prostovoljka
vodi krožek ročnih del za otroke od 2. do 9. razreda.
V glavnem ga obiskujejo dekleta, vendar pa tudi
fantje ne manjkajo. Otroci se učijo pletenja in
kvačkanja, izdelujejo okraske iz volne, cofe in
podobno.
V običajnih časih s prijateljico Bojano kot
prostovoljki pripravljata delavnice ročnih del v VDC
Škofja Loka, ki ga obiskujejo odrasli z motnjami
v duševnem razvoju. Iz Loške predilnice dobijo
ostanke džersija, iz katerih izdelujejo okraske
in izdelke za vsakdanjo rabo. Tako ustvarjanje
udeležence zelo veseli in jim popestri dopoldanski
čas.
Kako je Janja zašla v Zavod 3, v okviru katerega
delajo prostovoljke Breje preje, pa tudi skupnost
Štrikeraj? Janja je pletla, po domače štrikala, že od

mladih nog. Veliko stvari si je naredila sama. Spletla
je pulover, ga nosila dva tedna, potem pa naredila
jopico. Že zgodaj je spoznala Bojano Pravst, s katero
sta še vedno prijateljici, obe aktivni v Štrikeraju, kjer
pletejo in kvačkajo. Družijo se vsak teden, prihajajo
tudi ženske iz drugih krajev, vse pa so v skupnostih,
ki promovirajo ročna dela. Bili so časi, ko ročno delo
ni bilo cenjeno, za obrat pa so poskrbeli modni
oblikovalci. Janja pravi, da jo ročno delo sprošča in
pomirja, v ustvarjanju najde svoj mir.
Prostovoljke Breje preje so zaslužne za vse stvaritve,
ki visijo na škofjeloških ograjah in ki so, vsaj meni,
popestrile samotne in puste dneve na sprehodih,
kjer nisi srečal znanke ali znanca, ker smo bili vsi
doma. K sreči so med nami ljudje, ki imajo smisel za
ustvarjanje in se lotijo različnih projektov.
Med drugim je Janja kot prostovoljka šivala tudi
maske za občino in delala še veliko stvari, vendar
ostaja skromna in se noče hvaliti.
Predsednik društva Miro Duić rad pohvali vse
prostovoljke in prostovoljce. Tudi župan Tine
Radinja je ohranil navado svojega predhodnika,
Miha Ješeta, in ne skopari s pohvalami. Občina
Škofja Loka je že več let uradno potrdila naziv
Prostovoljstvu prijazno mesto.
Janja je ena od dolgoletnih prostovoljk v našem
mestu. Vesela sem, ker je pristala, da se pogovoriva
o njenem delu za naše glasilo. Janja, hvala.

MED NAS PRIHAJAJO NOVI ČLANI
NAŠA NOVA ČLANICA MIRA KALAN
Nevenka Mandić Orehek

Miro sem spoznala, ko sem marca leta 2016 kot
prostovoljka začela delati v knjižnici Loškega
muzeja.
Mira Kalan, rojena Jesenko, je na Filozofski fakulteti
študirala zgodovino in umetnostno zgodovino.
Diplomirala je z nalogo o loškem sokrajanu, slikarju
Francu Koširju. Leta 1980 so v Loškem muzeju iskali
kustosa pedagoga, ki bo skrbel tudi za muzejsko
knjižnico in delo je prevzela Mira.
Že prvo leto je po muzeju vodila skupine šolskih
otrok in odraslih obiskovalcev, kar 115 skupin.
Skrbela je, da je bila predstavljena snov prilagojena
starosti otrok in v povezavi z učnimi načrti šol. Tudi
na predšolske obiskovalce ni pozabila. Z leti se je
povečalo število pedagoških dejavnosti, zato je bilo
potrebno usposobiti absolvente različnih smeri za
pedagoško delo v muzeju. Mira je ta izobraževanja
organizirala.
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V muzejski knjižnici
je Mira nadaljevala
delo svojih
predhodnikov pri
urejanju knjižnega
gradiva. Leta 1985
je v NUK opravila
bibliotekarski
strokovni izpit in
naprej delala na
inventarizaciji in
katalogizaciji knjig.
S člani društva
upokojencev je Mira prvič sodelovala, ko so leta
2008 v galeriji Loškega muzeja pripravljali likovno
razstavo Loška krajina v podobah zapisana. Kar 10
članov DU je šlo skozi usposabljanje za prostovoljne
kulturne mediatorje. Leta 2011 sta naši članici Špela
Mi o sebi - september 2020

Polajnar in Veronika Hartman delali tudi v knjižnici
pri urejanju Tavčarjeve zapuščine.
Po štirih desetletjih se je Mira poslovila od kolektiva
Loškega muzeja, le v smislu rednega dela. Še naprej
na gradu kot prostovoljka v COBISS vnaša podatke o
publikacijah, ki so v muzejski knjižnici.
Sedaj, med upokojitvijo, ima nekaj več časa zase,
vendar je tudi ta prosti čas zapolnjen. Doma skrbi
za 95-letno taščo, redno kuha, obdeluje vrt in bere.

Najraje bere knjige slovenskih avtorjev.
Veselijo jo ročna dela. Pred časom koronavirusa je
ob petkih popoldan občasno hodila v Marinkino
knjižnico na druženje ob kvačkanju z Jano Štucin.
In kako naprej? Ob pregledu ponudbe izobraževanj
društva U3 se je ustavila pri krožku Širimo obzorja,
ki ga bo vodila Ela Dolinar. Z veseljem se bo
udeležila obiskov naših botaničnih vrtov.
Mira, vesela sem, da si nam se pridružila.

MARINKINA KNJIŽNICA
PO TRINAJSTIH LETIH
Marija Draškovič

Letos teče 13 let, odkar je začela delovati Marinkina
knjižnica. Na začetku si nismo predstavljali, da se bo
tako razvila.
Med svojo delovno dobo sem več kot deset let
delala v knjižnici, opravila bibliotekarski strokovni
izpit in kasneje poučevala slovenski jezik. Po
upokojitvi sem se posvetila branju knjig in
spremljanju njihovega izhajanja. Ko je leta 2007
Marinka Gartner iz Železnikov podarila našemu
društvu več kot tristo knjig, smo se odločili, da
jih vpišemo in pripravimo za izposojo. Kmalu za
tem je več kot tristo knjig podarila tudi članica
našega društva Marinka Berce. Tako verjetno
ni presenetljivo, da se naša knjižnica imenuje
Marinkina knjižnica.
Od podarjenih knjig smo izbrali tiste, ki bi bile
primerne za naše člane. Kmalu so začeli prihajati
prvi obiskovalci, ki so si izposojali romane in povesti
slovenskih avtorjev. Med podarjenimi knjigami je
bilo veliko knjig redne zbirke Prešernove družbe in
strokovnih knjig. Knjižnica je delovala v prostoru
društva upokojencev v bivši vojašnici. Podarjene
knjige, ki jih nismo vključili v našo zbirko, smo
podarili drugim knjižnicam. Sodelujemo s knjižnico
pri fari, Bukvarno ter drugimi antikvariati in
knjižnicami. Pred vhodom v stavbo smo postavili
leseno skrinjico Vzemi knjigo, prinesi knjigo. V
to skrinjico
dajemo knjige,
ki jih lahko
vzame vsak,
veseli pa smo,
če kdo kako
prinese.
Danes imamo
8900 knjig,
prostori naše
Mi o sebi - september 2020

knjižnice pa so že premajhni. Vse knjige so vpisane v
sistem knjižnic Cobiss.
Naši bralci so člani društva upokojencev Škofja Loka
in člani tretje univerze. Izposoja knjig je brezplačna.
Določili smo čas izposoje štirinajst dni za leposlovje
in en mesec za strokovne knjige. Za aktualne knjige
se z bralci dogovorimo, da jih hitro preberejo. Bralce
opominjamo po telefonu. Vsako leto nas obišče
približno 1000 bralcev in si izposodi 1800 knjig.
Leta 2011 smo začeli organizirati bralno značko.

Zadovoljna publika ob obisku Karoline Kolmanič
Vsako leto smo določili vodilnega avtorja in
prebrali vse njegove knjige. Spomladi ob koncu
tekmovanja smo pisatelja povabili na podelitev
bralnih značk. Tako smo se srečali s pisatelji Ivanom
Sivcem, Tonetom Pavčkom in Bogdanom Novakom.
Brali smo knjige o gradovih, dela Antona Ingoliča
in Ivana Tavčarja. Iz Prekmurja nas je obiskala
pisateljica Karolina Kolmanič, pisateljico Polono
Škrinjar smo obiskali na njenem domu in se domov
vrnili polni lepih vtisov.
Pri bralni znački vsako leto sodeluje približno 30
bralcev, ki nam prinesejo izpolnjen obrazec o
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Nadaljevanje s prejšnje strani
prebranih knjigah. Za doseženo bralno značko
prejmejo priznanje in darilce za spomin.
Knjižnica deluje po ustaljenem urniku tudi poleti. V
slovenskih mestih so poleti organizirane knjižnice
pod krošnjami, kjer na bralnih otokih vabijo bralce
k branju knjig na prostem. Mi smo to prireditev
organizirali julija in avgusta, ko smo ob petkih
knjižnico prenesli na travnik pred knjižnico. Večkrat
smo na obisk povabili otroke iz vrtcev. Igralec
Matjaž Eržen je bral pravljice, zbor Mavrica je z njimi
pel, povabili smo pesnico Nežo Maurer, ki jih je
povabila v svoj pesniški svet, imeli smo delavnice
unicefovih prostovoljk, delavnice gline in pripravili

še mnogo zanimivih aktivnosti. Pod lipo smo imeli
tudi pogovore o knjigah, med drugim smo v goste
povabili pisateljico Minko Likar in Marijo Krajnik, ki
sta nam brali svoja dela. Trikrat smo sodelovali pri
Bralnici na Sokolskem vrtu.
Vse te dejavnosti smo izpeljale prostovoljke. V
trinajstih letih se nas je zvrstilo 12. Ob delu se tudi
družimo in ohranjamo tradicijo prostovoljstva.
Večkrat razmišljam, da bi podobno knjižnico
ustanovili v manjših krajih, saj vemo, da starejši
velikokrat zmanjšujejo svoje knjižnice. Knjige iz
zasebnih zbirk so ponavadi dobro ohranjene in bi
bile lahko na razpolago tudi drugim, hkrati pa bi
bile priložnost za prijetno druženje in pogovore o
knjigah.

BRALNA ZNAČKA
Marija Draškovič

Kako je letos potekala bralna značka?
Letošnja bralna značka je potekala drugače kot
prejšnja leta. Seznam knjig sem napisala kot
vsako leto. Na njem so bile knjige Mohorjeve
družbe iz Celovca, dodala pa sem še roman Maje
Haderlap Angel pozabe, dela najpomembnejšega
slovenskega pisatelja na Koroškem Florjana Lipuša
in prekmurskega pisatelja Ferija Lainščka ter romana
Črnošolec in Strgane korenine pisatelja porabskih
Slovencev Franceka Mukiča. Ta dva romana sta še
posebej dragocena, saj nam odkrivata manj znano
življenje naših rojakov v Porabju. Ker so bili nekateri
romani za naše bralce morda prezahtevni, sem na
seznam dala tudi romane prekmurskega pisatelja
Ferda Godine. Njegovo najbolj znano delo je roman
Bele tulpike, v katerem pisatelj opisuje usodo
svojega prijatelja, mladega duhovnika,
ki omahuje med duhovniško službo in
ljubeznijo do judovskega dekleta.
Romani in novele Ferda Godine se
dogajajo v Prekmurju med 2. svetovno
vojno ali po njej. Pisatelj življenje v
domačem okolju prikazuje realistično.
Najbolj znani so romani Človek živi in
umira, Zaklenjeni dom, Jaz sem njena
mama, Nada, vrni se in roman Ko so
cvetele marelice o rojstvu pisateljevega
sina Marka med drugo svetovno vojno,
ko sta bila oba z ženo partizana. Njegovo
ustvarjanje je vrhunec doseglo leta 1981
z romanom Molčeči orkester, v katerem
opisuje usodo partizanov po vojni. Z njim
je na svoj način odgovoril na dogajanje
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v času informbiroja, na povojne procese ter na
ponižanje, ki sta ga z ženo doživela po vojni.
Bralci so knjige radi brali, zato bi morali imeti več
izvodov posameznih del. V bralni znački sodeluje
več kot 30 bralcev, ki na seznam knjig tudi napišejo,
ali jim je bila knjiga všeč.
Vsako leto priznanje za doseženo bralno značko
podelimo meseca maja, ker pa so bile letos v tem
času prireditve z več ljudmi prepovedane, smo
zaključek bralne značke preložili na september.
Želim si, da bi se lahko odpravili v Prekmurje
ter si ogledali kraje, ki jih opisuje Ferdo Godina
in njegovo rojstno vas Dolnjo Bistrico v občini
Črenšovci. Pot bi nadaljevali v Porabje, kjer bi se
družili z rojaki in pisateljem Francekom Mukičem.
Upam, da nam virus tega ne bo preprečil.

Mi o sebi - september 2020

BEREMO DOBRE KNJIGE
Ela Dolinar

Hrumenje časa, Julijan Barnes
Hrumenje časa je čudovit roman, ki nas potegne v
Šostakovičev čas in prostor. V tem delu spoznamo delovanje
tedanjih varnostnih služb, stisko ljudi in dvoličnosti sistema.
Napeto, lepo bogato branje o življenju velikega skladatelja,
njegovih ljubezni in pisanju glasbe, ki naj bi ugajala političnim
vrhovom. Politika ga je enkrat slavila, drugič pa zavračala, kot je
v tistem trenutku odločil Stalin.

Tri Evine hčere, Elif Shafak
Skozi roman spremljamo Peri, ki v Istanbulu živi precej
razkošno življenje. Nepričakovan dogodek v njej sproži
potlačene spomine in zgodba nas popelje v njeno otroštvo,
kjer odrašča z materjo, ki je popolnoma predana islamu, in
očetom, ki časti Ataturka. Nato se preselimo v Oxford, kjer je
Peri študirala. Tam se splete prijateljstvo med tremi popolnoma
različnimi dekleti in nekakšna vez z uporniškim profesorjem,
ki se konča s škandalom. Ali je mogoče pozabiti preteklost, je
vprašanje, ki ga pisateljica polaga v naše roke in srce.
Pokliči me po svojem imenu, Andre Aciman
Pokliči me po svojem imenu je roman o prijateljstvu
med dvema mladeničema, ki kmalu preraste v ljubezen.
Šest tednov nekega poletja zaznamuje mladega Elia
za celo življenje. Ne more in noče se upirati tej sili, tej
privačnosti, tej silni strastni in drugačni ljubezni.
V romanu spoznamo tudi Eliovega očeta, človeka, ki
bi si ga vsak sin ali hči lahko želel za starša, saj nudi
odlično oporo zbeganemu mladostniku.

Muriša, Feri Lainšček
Ljubezen, usoda in konflikti med generacijami, vse to je
vrhunsko opisano v knjigi, ki je predvsem ljubezenski
roman. V delu spoznavamo pokrajino ob Muri, življenje
tamkajšnjih ljudi, spletke, obrekovanja ter čisto
ljubezen, ki se ne pusti umazati. Vmes poseže tudi vojna
in zgodba se konča precej tragično.

MARINKINA KNJIŽNICA
je odprta
vsak ponedeljek od 14.30 do 16.30 ure,
vsako sredo in petek od 11. do 13. ure.
Mi o sebi - september 2020
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GLASBA
MePZ VRELEC NAPREJ V LETO 2020
Martin Bizjak

Zadnje dni veselega decembra 2019
je MePZ Vrelec na veselem druženju
v gostilni Oštarija pri Silvi v Crngrobu
zaključil svoje uspešno leto 2019.
Posvetili smo se sebi, utrjevanju
medsebojnih osebnih stikov in
spoznavanju novih pevk in pevcev,
ki so se nam pridružili v letu 2019.
Poleg Ane Frelih, Marjete Krašovec
in Franca Jesenovca, ki že niso več
novinci, se je zbor pred kratkim okrepil s
sopranistkama Sonjo Ferenc in Nevenko
Primc, ki prihaja s Primskovega, s
članico Loških orglic Ivanko Prezelj,
ter tenoristom Stanetom Rogljem in
basistom Jožetom Ruparjem, ki ima
zavidljivo pester pevski staž. S tem je
v zboru dopolnjena zasedba glasov, ki je bila že
rahlo kritična. V polnem sestavu zbora je sedaj 34
ženskih in moških glasov, medtem ko jih je bilo
v najboljših časih več kot 40. Kljub temu smo bili
na prednovoletnem srečanju kar malo na tesnem.
S svojim obiskom nas je počastil tudi predsednik
našega DU Miro Duić, kateremu smo se oddolžili
s pesmijo. V prijetnem in sproščenem vzdušju
jo znamo kdaj zapeti celo bolj
vzneseno kot na odru.
V novo leto 2020 smo vstopili brez
praznične ležernosti, saj smo že
na svečnico v kapucinski cerkvi sv.
Ane priredili tradicionalni koncert
božičnih pesmi. Za program
samostojnega koncerta je bilo treba
obnoviti in na novo pripraviti precej
pesmi, ki ustrezajo božičnemu
vzdušju. Naše pevke so z dobrotami
v zaodrju kapucinskega samostana
poskrbele, da je bil ves zbor na
zadnji božični dan praznično
razpoložen.
Teden dni kasneje smo skupaj s
slovensko kulturno srenjo na Prešernov dan slavili
praznik slovenske kulture. Na lep in topel februarski
dan se je v Kranju trlo obiskovalcev Prešernovega
semnja, na odru ob od sonca obsijanem mogočnem
Prešernovem spomeniku pa je na odru za nastope
tudi Vrelec pridal svoj doprinos k prazničnem
vzdušju s svojo pesmijo Luna sije in še z dvema v
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V Kranju na Prešernov dan
podobnem slogu.
Vrelec je tudi letos že prejel vabilo MePZ Lubnik,
da bi konec marca sodeloval na tradicionalnem
koncertu Generacije pojejo, a je žal nepredvidljiva
usoda posegla v načrte Vrelca in za nekaj časa
ustavila vse dejavnosti družbenega življenja.
Letošnje leto naš zbor praznuje 15. obletnico
delovanja in svoj jubilej namerava proslaviti s

Nastop na odru
slavnostnim koncertom. Pevke in pevci upamo, da
se nam bodo temni oblaki preteče usode kmalu
razkadili, da nam bodo kmalu zasijale svetlejše
zvezde kot znanilke lepše prihodnosti in da bomo
svojo zvesto publiko lahko še letos počastili s
svečano prireditvijo.
Mi o sebi - september 2020

PEVSKA SKUPINA MAVRICA
Rudi Zadnik

Danes naj pričnem z mislijo Jakoba Aljaža, ki je
napisal veliko pesmi in zbral kar nekaj pesmaric. V
uvodnem delu Slovenske pesmarice, ki jo je izdal
leta 1895, je med drugimi zapisal: »Radi bi peli,
Slovenci in Slovenke, Bog da bi znali. Česar človek
ne zna, tega se mora naučiti; tudi šola veselega
petja mora biti pri poštenih, dobrih ljudeh. Nate jih
torej čednih pesmic lično zbirko (pri čemer misli
na zbirko svojih pesmi, v katerih je zbral 162 pesmi
za moške, ženske in mešane pevske zbore). Radi se
jih učite, da si polepšate svoje življenje, poslajšate
svoje veselje, pa tudi polajšate svoje
trpljenje ….«
Nato nadaljuje: »Vedite, da kričanje
ni petje. Napevi, potem napredujete
po stopnjah od lahkih večglasnih
pesmic do težjih in umetnejših
zborov. Pazite na lepo, jasno,
razločno izgovarjanje besed,
pojte lahko, neprisiljeno, v duhu
zložene pesmi, s čutom, razumom.
Pevovodja vam bo pojasnil značaj
pesmi, kako se spreminjajo čutila,
tako je tudi glas zdaj bolj tih,
potem raste, vzdiguje se, kaže se v
polni moči in zopet pojenjuje, vsi
glasovi pa se zlivajo v jedno skupno
celoto…. Tako petje poslušalce
gane, očara in navdušuje.«
Mislim, da je v tem citatu napisano z veliko
zdravega razuma za vse pevce, ki skušamo kaj več
narediti z ubranim petjem in seveda ob poslušanju
naših pesmi ugoditi tudi poslušalcem.
Tako smo z našim zborovodjem ugotovili, da je naša
pevska skupina na tem področju napredovala in da
smo prešli iz večglasnih pesmic v štiriglasno petje in
tako povečali izbor pesmi.
Za nami je tudi žalostna vest, da je 3. decembra
2019 umrla naša priljubljena in srčna pevka Breda
Radelj, od katere smo se poslovili v Lipici s pesmijo
in s čustvenim poslovilnim govorom naše pevke
Marije Strah.
Decembra smo nastopili še za člane Zveze borcev
za vrednote NOB Škofja Loka, ki bivajo v CSS v Stari
Loki.
Ob koncu decembra smo imeli zbor članov, na
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katerem smo pregledali program dela v letu 2019 in
sprejeli program za leto 2020.
V poročilu je bilo navedeno, da smo imeli
38 pevskih vaj in devet pevskih nastopov,
med katerimi je bil najbolj uspešen in za nas
najpomembnejši nastop ob 10. obletnici pevske
skupine 14. novembra 2019. Opravili smo tudi 90
ur prostovoljnega dela pri urejanju pevske sobe in
še preko 100 prostovoljnih ur pri različnih izvedbah
in nalogah skupine ter razveselili udeležence v
domovih starejših. Zelo uspešno smo izvedli tudi

Nastop ob 10. obletnici Mavrice
izleta v Savudrijo in na Vršič.
Po novem letu smo se odpravili na ogled jaslic in
na krajši pohod na Krancelj ter pričeli z rednimi
vajami. Ne smem pozabiti, da smo odšli tudi na
koline v Zgornjo Žetino, kjer smo si ogledali slap na
izviru Slatuške, kjer plezajo po ledeniku. Potem smo
se napotili na kratek sprehod po zgornjem delu
Žetine, saj smo naleteli na dan, ko je bil s soncem
najbolj obsijan. Nato smo se vrnili na kmetijo pri
Andrejonovih in z veseljem prisedli k mizi, kjer
so nas čakale koline s prilogami. Seveda ni šlo
brez pesmi in sprejema nove altistke Olge v našo
skupino.
Nadloga v obliki novega virusa je ustavila naše
pevsko udejstvovanje. Po vsakem dežju posije tudi
sonce in tako bomo tudi mi nadaljevali našo pevsko
pot, ko se zjasnijo črni oblaki nad svetom.
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LOŠKE ORGLICE - LETOŠNJE LETO JE ZAZNAMOVAL KORONAVIRUS

Ivanka Prezelj

Po nastopu v Domžalah smo sredi septembra 2019 s
tremi skladbami nastopile na prireditvi Veter v laseh
na igrišču za OŠ Ivana Groharja v zelo razgibanem
programu in vrvežu obiskovalcev vseh starosti. V
zahvalo smo dobile prijetno presenečenje, saj nas
je karikaturist Boris Oblak v svojem stilu različno
dopadljivo narisal in nam izročil karikature.
15. decembra 2019 smo z dvema skladbama sodelovali na Božičnici 2019 v Jurjevi dvorani v Stari Loki.
18. decembra smo bili povabljeni v dom starejših
občanov Nove Fužine v Ljubljani, kjer smo imeli kar
tri nastope. Prvi nastop je bil za zdrave oskrbovance
v domski kavarni, ob sladkanju s čokoladnim
fondijem, kjer so se po našem nastopu veselili
še ob novoletni tomboli. Program je povezovala
direktorica Bojanka Genorio. Odigrali smo šest
skladb in kasneje z malo predaha predstavo
ponovili v oddelku za dementne oskrbovance in
njihove svojce. S tretjim nastopom smo se v njihovi
obednici poslovili od begavih oskrbovancev s
svojci. Vse nastope smo zaključili z božično pesmijo
Sveta noč, ki so jo poslušalci prepevali z nasmehom.
Obisk je bil obojestransko lepo doživetje. Dom
je res nekaj posebnega, saj je osebje prijazno in
med seboj usklajeno delujejo, vsi pa so zares v
službi oskrbovancev. To se odraža tudi na obrazih
in razpoloženju ljudi, ki so bili tudi v dementnih
oddelkih živahni in pripravljeni zapeti z nami.
V leto 2020 smo vstopili zelo aktivno. Najprej je
bilo treba izdelati poročilo o delovanju skupine z
opisom vseh nastopov v lanskem letu. Nato sem
veliko časa, razmišljanj, pogovorov, dogovorov in
poti namenila načrtovanju dela in sodelovanju z
drugimi skupinami in društvi za program dela v letu
2020. Načrtovali smo 15 nastopov.
29. januarja 2020 smo popestrili literarni večer v
Martinovi hiši v Škofji Loki, kjer je v družbi literatov
soustvarjala vsebino tudi naša članica Minka Marija
Likar. Bili so navdušeni nad našim izvajanjem pesmi,
tako, da nas je pot zanesla naprej v bližnjo Gostilno
pr Pepet’, kjer smo se predstavili tudi prijaznemu
birtu.
7. februarja smo se odzvali na prijazno povabilo
planinske sekcije našega društva, ki je v predavalnici
OŠ Škofja Loka-Mesto pripravila zbor članov.
Slavica Laznik je predstavila poti in vrhove, ki naj
bi jih prehodili v letošnjem letu, Marjan Luževič
pa je predstavil projekcijo svoje potopisne poti po
Patagoniji. Zaigrali smo 4 skladbe in še dodatek za
Martino Eržen, ki nas je povabila k sodelovanju.
Potem nas je zaustavil koronavirus, vendar ne v
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Nastop na zboru članov planinske sekcije DU
celoti. Tri mesece smo vadili doma vsak zase, kot
v šoli na daljavo. Da je bilo še bolj zanimivo, sem
članom poslala v orglično pisavo prevedeno pesem
Zbor hebrejskih sužnjev iz Verdijeve opere Aida, ki
jo sedaj že pridno obdelujemo na skupnih vajah.
31. julija smo se odpravili na tridnevne delovne
počitnice v slikovite Haloze. Prijatelji iz kluba
Halonga iz Cirkulan so nam pripravili prijetno in
poučno dobrodošlico z ogledom etnološkega
muzeja na Gorci, postregli s haloškimi dobrotami in
nam pripravili kulturni program. Za soboto zvečer
so pripravili antikorona kulturni umetniški večer od
orglic do ustne harmonike, kjer smo Loške orglice
nastopile kot častne gostje večera. Nastopilo je
osem vokalno instrumentalnih skupin. Minka Likar
in Marija Zadnik sta odigrali tudi skeč Snočkaj sem
pred pošto stal. To so bili res lepi dnevi, nepozabni

Minka Likar in Marija Zadnik
tudi za može in prijatelje, ki so nas spremljali.
Življenje teče naprej in od nas je odvisno, kako ga
živimo, kakšne spomine pustimo družbi in kako
prispevamo k življenju v domačem kraju.
Mi o sebi - september 2020

SPREHOD PO NAŠIH RAZSTAVAH
MARTIN GORIČANEC
Albina Nastran

11. junija 2020 smo v galeriji Hodnik postavili
na ogled razstavo Martina Goričanca, izvrstnega
akvarelista iz Virmaš.

Martin krajinskim motivom, predvsem iz loške
okolice, na svojstven način dodaja mehkobo,
barvitost in slikovitost. Njegovi akvareli so prežeti

z ljubeznijo do narave in do okolja, v katerem živi.
Včasih želi ohraniti zanimive objekte, ki bi sicer s
časom izginili. Njegovo srce in oko vidita naravo
v najlepši luči, jo želita ohraniti in
deliti z nami. Na slikah nam poklanja
delčke te lepote, nas razveseljuje z
optimizmom in sporoča, kako smo
lahko neizmerno hvaležni, da živimo
v tako lepem okolju in da smo del
tega tudi mi.
Martina Goričanca so v zadnjem
času prevzele tudi lesene skulpture.
Zavrženim delom lesa da novo
podobo in pomen. Ker je dober
opazovalec, z malo domišljije hitro
vidi, kaj lahko nastane iz najdene
veje, skrivenčene korenine, grče, lusk
ali storža. Malo jih sestavi skupaj in
nadgradi in že ima novo figuro, ki
zaživi. Zanimive in dobro izražene
so značilnosti, naj so to vrana ali čaplja, petelin,
sova ali jež, hrošč ali kačji pastir. Njegova dela pa
predstavljajo tudi ljudske junake ali posebneže iz
naših ljudskih pripovedi.

FOTOGRAFIJE OLGE LIPIČ IN PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKEGA BRALNEGA
KROŽKA KNJIGOSNEDK
Albina Nastran

V študijskem bralnem krožku knjigosnedk letos
praznujemo 15 let prijetnega druženja. V zrelem
obdobju življenja nam druženje in izmenjava mnenj
ob prebrani knjigi pomeni veliko in še mnogo
več. Branje nas plemeniti, širi obzorja, ozavešča,
navdušuje.
V prostorih Društva upokojencev smo lepo počastili
praznik kulture. Širšemu krogu upokojencev smo
predstavili delo našega krožka in fotografsko
razstavo. Ob otvoritvi je naša mentorica Nataša
Škofic Kranjc predstavila delo in pomen bralnih
krožkov, najmlajši članici študijskega bralnega
krožka Simona Kosi in Jelka Jelovšek sta nam
prebrali kratka odlomka iz knjige po njunem izboru,
skupina iz Društva Glasba - Drama pa je uprizorila
odlomek iz Butalcev Frana Milčinskega.
S fotografijo nas je predstavila članica krožka,
Mi o sebi - september 2020

ljubiteljska fotografinja Olga Lipič. Upodobitve
naših srečevanj skozi objektiv so nas navdušile.
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Nadaljevanje s prejšnje strani
Njen svet je poetičen, mehak, igriv in včasih
dvoumen, s poudarjeno estetsko noto in
tenkočutnim smislom za detajle. Tako nam, kot
gledalcem, dopusti prosto pot lastni domišljiji.
K prijetnemu vzdušju in druženju pripomorejo
tudi kulinarični izzivi, domišljeni pogrinjki naših
članic, ki so mnogokrat »vzeti« iz takrat prebrane
knjige. Druženja, različna mnenja, vtisi in
pogledi ob prebrani knjigi so res dragocena.
V naši sredi smo pozdravili gostjo dr. Nevenko
Bogataj, predstavnico Andragoškega centra
Slovenije in Tejo Dolgan iz ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, učenka
Glasbene šole Škofja Loka Ajda pa nam je na
violi zaigrala Menuet Johanna Sebastijana
Bacha.
Drugi dan nam je dr. Nevenka Bogataj naklonila
prijazne besede zahvale:
„Hvala vam za presenetljiv večer. Redko obiščem

Društvo upokojencev. Živo srečanje in njegova
neposrednost, skorajda domačnost celo v tako
razširjeni družbi, sta me po napornem dnevu vrnila
domov prav prešerne volje. Če kaj, je to »kultura«. Pa
tudi potrditev Knjigosnedk in krožkov, kjer smo vsi –
od malčkov dalje. ”

Druženje s knjigosnedkami

OSTALE SMO BREZ EDIJA
Mira Golja

Članice škofjeloškega društva U3 smo imele srečo, da smo pred
desetimi leti za enotedenski tečaj slikanja z akvareli kot mentorja
dobile Edija Severja. Edi je začel delati z nami po intervjuju, ki ga
je z njim opravila Maruša Mohorič in ga objavila v istem glasilu, v
katerem se sedaj od njega poslavljamo.
Teden se je zavlekel v leta in nikoli nismo pomislile, da ga bo
kdaj konec. Že na začetku smo si postali domači, saj je bil Edi
pač takšen, vendar smo udeleženci tečaja kljub temu upoštevali
Edijeve napotke. Pravzaprav je bilo to že od začetka lepo druženje.
Druženje ljudi, ki radi slikajo in si želijo pridobiti znanje, in na
drugi strani Edija, ki nam je ta znanja z odprtim srcem podarjal.
Da, resnično nam jih je podarjal, vendar na svoj način, ki se ga je
bilo treba privaditi. In nam udeleženkam to ni bilo težko. Če smo
delale dobro, smo bile vedno pohvaljene. Pokazal je napake, nam
razložil, kaj in zakaj kakšna stvar ne deluje, in v skrajnem primeru
vzel v roke čopič in stvar popravil kar sam. Najhuje je bilo, če ni
rekel nič. To je pomenilo, da delaš nekaj, kar je bilo že velikokrat
pojasnjeno, in tišina je dala slutiti, da slikanje ne gre v pravo smer.
Zame je bil to vedno znak, da bo treba začeti znova in se spomniti
vsega, kar nam je bilo že povedano. Nenazadnje je tudi Edi vsako
uro slikal z nami, skoraj vedno sliko tudi dokončal in nam tudi tako
posredoval ogromno znanja. Dobile smo možnost, da postopek
tudi vidimo in ne da Edija samo poslušamo. Na ta način nam je dal
vedeti, da je treba slikati hitro, učinkovito in obenem dajal občutek
lahkosti, enostavnosti in igranja. Kdo ne bi imel rad takšnega
učitelja!
Na tečajih smo si nabrale toliko znanja, da smo upale svoje
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izdelke tudi razstaviti. Sprva boječe,
vendar smo tudi na tem področju
postale pogumne. Na razstavah smo
se predstavljale kot Edi in njegove
akvarelistke. Svoja dela smo pokazale
na razstavah v Galeriji Hodnik našega
društva upokojencev, knjižnici v Škofji
Loki in v muzeju v Železnikih.
Edi, hvala za vse!
Mi o sebi - september 2020

ZANIMIVE OSEBE
JUŠA BERCE, NJENA VELIKA LJUBEZEN JE GLEDALIŠČE
Ela Dolinar

Že od malih nog se je drži ime Juša. Uradno je sicer Jožefa, Jožica. Mama jo je od vsega začetka
klicala Juška, če pa je bila poredna, je bila Juša in ime je ostalo. Otroštvo je preživljala v Poljanah, tam
obiskovala osnovno šolo in že kot osnovnošolka sodelovala na vseh proslavah.
Po končanem izobraževanju na učiteljišču se je
zaposlila na posebni šoli, kot so takrat imenovali
šolo Jela Janežiča. Dodeljena ji je bila služba v Davči,

ker je bila štipendistka občine, vendar jo je gospod
Janežič pregovoril, da je poučevala njihove otroke.
Kasneje je ob delu končala še študij defektologije.
Od prvega dne vse do odhoda v pokoj je uživala v
svojem delu, med sodelavci in otroki, ter bila srečna,
da je lahko delala, kar jo veseli.
Njena velika ljubezen je tudi gledališče. Že na
učiteljišču je sodelovala z lutkovnim gledališčem.
Bila je tudi članica dekliškega pevskega zbora RTV
Ljubljana, s katerim so posneli veliko pesmi, ki so se
pogosto vrtele na radiu. Plesala je v folklorni skupini
Tine Rožanc. Na turnejo po republikah nekdanje
Jugoslavije s skupino ni smela zaradi slabe ocene
pri matematiki. Drugič je travmo doživljala, ker
ponovno zaradi matematike ni smela na telovadni
nastop v Beogradu v počastitev Titovega rojstnega
dne.
Še v času šolanja je v KUD Poljane igrala Meto v
Cvetju v jeseni. Režiser predstave je bil njen oče.
Nekaj let za tem so ponovno uprizorili to dramo in
spet je režiral njen oče. Igor Torkar je bil pogosto
v Poljanah in večkrat je prišel na vaje ter usmerjal
igralce, zato mu je njen oče prepustil tudi režijo.
S predstavo so gostovali v MGL. Sledila je igra
Ravbarski cesar, katere avtor in režiser je bil prav
tako Igor Torkar. Tudi s to predstavo so gostovali
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v MGL in nato še v Šentjakobskem gledališču.
Predstavo so si ogledali tudi profesionalni igralci
iz ljubljanske Drame in Polde Bibič je Juši dejal, da
bi z njo z veseljem igral Meto. Lepo je slišati takšne
besede iz ust takšnega igralca. Kasneje so posneli
tudi film Ravbarski cesar.
Na Loškem odru je začela igrati leta 1965. Prvi
režiser je bil Polde Polenc, operni pevec iz Nacetove
hiše v Puštalu, prva predstava pa Za pravdo in srce.
Vaje so potekale kar v Nacetovi hiši, nastopili pa
so na gradu v sklopu poletnih iger. Natančnega
števila vseh odigranih predstav ne ve (saj veste,
matematika) in se ji tudi ne zdi pomembno. Najbolj
pri srcu ji je vloga, ki jo je odigrala v predstavi
Arzenik in čipke, odlični kriminalki in satiri obenem.
Tudi priznanj ji ne manjka, zato omenimo samo
nekaj bolj pomembnih. Leta 2006 je prejela
nagrado sklada Staneta Severja za najboljšo igralsko
stvaritev v slovenskem ljubiteljskem gledališču, ki
temelji na Severjevem umetniškem izročilu. Ima
tudi Linhartovo plaketo in spominsko plaketo
občine Škofja Loka. Njeno najljubše priznanje je
prejela leta 2013 na 9. festivalu komedije v Pekrah
za vlogo v komediji Bosa v parku. JSKD ji je podelil
priznanje za pomembne dosežke na področju
gledališkega ljubiteljskega ustvarjanja. Meni pa je v
oči padla plaketa, ki jo ji je izročil dolgoletni lektor
Ludvik Kaluža in sicer zaradi čudovitih verzov:
»Zavesa druži in deli,
vse, tu in tam.
A ni ločnica.
Pred njo, za njo ni človek sam.
Jemala si od nas in dušo nam dajala,
zlivala si jo v like,
saj nisi le igrala.«
Roko na srce, priznati moramo, da je Juša Berce
polna življenja, temperamentna in v svojih vlogah
izjemno prepričljiva. Kot bi se sklenil krog je danes
spet na odru s Poljanci in igrati z njimi ji je v veliko
veselje. K sodelovanju jo je povabil Andrej Šubic in
veseli se vsake predstave Visoške kronike v njej tako
ljubem poljanskem narečju.
Nikoli nisi prestar za tisto, kar te veseli, zato kar tako
naprej in še mnogo aplavzov.

15

SVET PANJSKIH KONČNIC TONČKE BAJT
Alma Vičar

Ko hodimo mimo hiš v mestu, se redkokdaj vprašamo, kaj skrivajo. Tudi ko srečujemo nove ljudi, velikokrat
spregledamo bogastvo njihovih talentov. Ko sem prvič stopila v hišo Tončke Bajt, sem se takoj zavedla,
kakšne darove in bogastvo skrivata obe. Že ob vstopu v hišo se zaveš, da si v domu ustvarjalnih ljudi, saj te
takoj pozdravijo stene, polne barvitih panjskih končnic, ki jih ustvarja Tončka.
Tončko sem spoznala najprej preko moje sosede, ko sem pri
njej zagledala kup surovih lesenih deščic, velikosti 30 x12,5
x1,4 cm. Nisem si znala predstavljati, čemu so namenjene,
nato pa mi je soseda pokazala nekaj narisanih panjskih
končnic, katere ji je podarila Tončka. Tako sem odkrila hišo
v Podlubniku, Tončkin dom, kjer me je pričakala izjemna
zbirka 761 panjskih končnic, razstavljenih na stenah. Za
to je poskrbel njen mož Roman, ki vsako porisano deščico
zaščiti z lakom. Če bi prišteli še vse panjske končnice, ki
jih je Tončka podarila, bi se številka povzpela čez 1200. V
pogovoru sem tako stopila v svet zlatih rok in ustvarjalnosti,
ki seže od vezenja, kvačkanja, klekljanja in izdelave
gobelinov do zbirke prtičkov, žabic, okrašenih pirhov
in kamnov posebnih oblik, ki jih je z dodatkom barve
spremenila v živali. Vsak dan se poda na Križno goro, kjer
nabira zdravilne rastline in iz 55 rastlin dela svoje zeliščno
žganje. Skrbi za vrt in rože ter rešuje križanke. Zaupala mi je
še, da resnično rada kuha. To ljubezen je prinesla od mame.
Družinska miza ob praznikih ni samo polna kuharskih
dobrot, ampak je vedno tudi primerno okrašena, pa naj bo
božič, velika noč, pust ali valentinovo. Posebno veselje v
hišo prinaša pet vnukov in vnukinj, maček Mocart pa je tudi
že dolgo del družine.
Risanje prav gotovo še vedno ostaja njena velika ljubezen.
Ko sva se sprehajali med množico panjskih končnic, sva
naleteli na risbo, ki jo je Tončka narisala v 6. razredu osnovne
šole. Priznala mi je, da je že takrat dobila na razstavah kar
nekaj pohval, njen talent pa sta pomagala razviti tudi slikarja
Pavle Bozovičar in Dora Plestenjak.
Ljubezen do izročila ljudske umetnosti panjskih končnic
izhaja še od doma. Oče je bil čebelar in še v študentskih letih
sta mu z bodočim možem Romanom za rojstni dan kupila
tri panjske končnice, ki so skupaj z drugimi krasile steno
ob kaminu. Ko sta z možem zgradila svojo hišo, denarja za
nakup panjskih končnic za okrasitev praznih sten ni bilo,
zato se jih je lotila risati sama. Mož Roman ji je pomagal pri
iskanju strokovne literature, iz katere je črpala motive. Tako
se v njeni zbirki nahaja množica replik panjskih končnic, ki
so ohranjene v naših muzejih, vključno z znanimi motivi
slikarja Maksima Gasparija. Velikokrat je v risbe dodala tudi
kakšen detajl, narisala kaj svojega in dodala barve, saj je bilo
mnogo predlog takrat dostopnih le v črno beli tehniki.
Z upokojitvijo je risanje postalo samo še bolj pomemben del
njenega življenja in vedno bolj smelo so panjske končnice
dobivale unikatno podobo.
Pred štirimi leti je začela po motivih majhnih slik v križankah
o slovenskih gradovih nastajati serija panjskih končnic s
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Dve od 761 panjskih končnic
podobami slovenskih gradov. 120 gradov,
graščin in ruševin je že upodobljenih na
140 panjskih končnicah, 60 pa jih še čaka,
da pridejo na vrsto. Rada bi upodobila tudi
vse slovenske gorske koče ter bivake in
178 deščic že čaka na čopič in barve.
Ob njeni 70-letnici sta ji sestri podarili cel
fascikel novih idej za risanje. Motivi rastlin,
gob, živali in domačih obrti ter verski
motivi, humor in motivi iz otroških pravljic
in vsakdanjega življenja so sedaj stalnica
njenih panjskih končnic. Posebno serijo je
ustvarila za svoje domače, saj je vsak dobil
panjsko končnico z uro svojega rojstva,
nebesnim znamenjem in inicialkami,
za sestri pa je dodala še patrone vseh
družinskih članov, tudi od pokojnega očeta
in mame. Vsak udeleženec slavja ob njeni
70. obletnici je prejel panjsko končnico
s podobo škofjeloškega gradu. Letošnje
čudno leto z virusom in karanteno je prav
tako precej prispevalo k povečanju njene
zbirke.
Kot je sama poudarila, se ob risanju
panjskih končnic sprosti in preseli v drug
svet. Ko vzame v roke čopič in barve, je
pozabljena vsa utrujenost in vse ostale
skrbi. Prav iz vsakega njenega giba pa
ljubezen do življenja, do ustvarjanja in do
vsega lepega. Tončka, naj bo še dolgo tako.
Mi o sebi - september 2020

MARICA MRAK - AVTORICA KNJIGE BO ŽE KOK, ŠE ZMERI JE BLO KOK
Ela Dolinar

Povod za nastanek knjige so bile zgodbe, ki jih je
slišala od staršev, starih staršev in nekaterih drugih
starejših sorodnikov. Marica si je marsikatero
zapisala v svoj rokovnik. Jeseni leta 2016 so imeli
srečanje rodbine Sovinc in Marica je pripovedovala
zgodbe ki jih je do takrat že zapisala. Smeha ni
manjkalo in sorodniki so jo k nastanku knjige
spodbudili z besedami, da bi bilo škoda, da gre vse
to v pozabo. Hčeri sta jo dokončno nagovorili, da je
knjigo izdala tako rekoč ob svoji 80. letnici.
Včasih si je zapisala samo stavek ali dva, mnogokrat
ponoči in vse na roko, kot se reče. Pozneje ji je hči
vse pretipkala, ilustracije v knjigi pa sta prispevala
vnuk in njegova partnerka. Marica ima neverjeten
spomin, predvsem pa se zelo dobro spominja
otroških let in vseh pripovedi, ki jih je slišala. Humor
je zanjo pomemben in tudi v knjigi ne manjka
zgodb, ki so podane na hudomušen način, čeprav
so včasih žalostne. Knjiga nas popelje v svet, ki
smo ga v mladih letih več ali manj vsi doživljali,
nas nasmeji in hkrati tudi ponuja mnogo stvari
v razmislek. Knjiga je razdeljena na več delov.
Najprej so rodbinske zgodbe, nato zgodbe iz časa

Vrstnika Edo Erzetič in Marica Mrak
pri čaju ob petih
otroštva med vojno, potem zgodbe iz mladosti ter
zgodbe o nenavadnih dogodkih in vražah. Vsebine
vam ne morem predstaviti, zato priporočam, da
knjigo sami vzamete v roke in naj vas s svojimi
kratkimi zgodbami popelje v druge čase, ki so, žal,
nepreklicno minili.
Ob koncu pogovora pri čaju ob petih, nam je njena
hči Uršula Ramoveš zapela še lepo ljudsko pesem.

TONČKA ŠTREMFELJ TRILAR, 80-LETNA MLADENKA
Maruša Mohorič

Naključje je bilo, da sem v imenu našega društva in seveda v svojem imenu sredi junija leta,
zaznamovanega s koronavirusom, Tončki, uradno Tončki Štremfelj Trilar, voščila za njenih 80 pomladi. Bilo
je prijetno srečanje, saj smo z njenim možem, Matevžem Trilarjem, obujali spomine na neke druge, bolj
prijetne čase, ko smo pod njunim vodstvom pohodniki ta lažje skupine spoznavali Slovenijo.
Tončka pravi, da je vse življenje hodila v šolo, najprej
v osnovno, potem poklicno, nato pa v službo.
Izučila se je za šiviljo, rada pa je obiskovala tečaje
gospodinjstva. Gospa Ahačičeva, ki jih je vodila,
je Tončko povabila, naj se zaposli kot kuharica v
osnovni šoli Ivana Groharja. Tam se je ustalila in še
po upokojitvi večkrat nadomeščala kuharja, ki je bil
aktiven rokometaš in zato večkrat odsoten po več
dni.
Iz Dobja se je preselila v Škofjo Loko, se zelo
mlada poročila in življenje podarila trem otrokom.
Življenje pa ni vedno samo lepo in pravično, saj je
moža izgubila pri komaj 38 letih. V Groharjevem
naselju, v svoji soseščini, je srečala Matevža Trilarja,
skoraj soseda, ki je bil vdovec z dvema otrokoma.
Ko ji je pomagal na vrtu, je poskočila iskrica in
odločila sta se za skupno življenje. Še danes sta
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Tončka in Matevž Trilar
srečna in zadovoljna. Skupna družina je štela pet
otrok, zdaj imata 16 vnukov in 8 pravnukov, ki ju
radi obiščejo in pomagajo, če potrebujeta pomoč.

17

Nadaljevanje s prejšnje strani
V času koronavirusa, letos spomladi, sta bila Tončka
in Matevž večinoma doma. Za nabavo je skrbel sin,
maša je bila na televiziji, dela na vrtu in po hiši ni
zmanjkalo, za popestritev pa je Tončka šivala prte in
pekla zelo okusne piškote. Peka je njen konjiček in
njena ljubezen. Verjemite mi, da je prava mojstrica,
saj sem imela priložnost se posladkati z njenimi
dobrotami.
Po upokojitvi sta se z Matevžem vpisala v DU.
Ko sta zakonca Müllner prenehala z vodenjem
pohodniške skupine, ki je začela z delovanjem
na pobudo bivše predsednice Mane Veble Grum,
je Matevž pristal na prošnjo za vodenje. Imel je
izkušnje pri Društvu invalidov, Tončka pa mu je,
kot vedno, stala ob strani in prevzela evidenco
vodenja pohodnikov ter pisala poročila za vsak
pohod z imeni in priimki udeležencev. Njeni zvezki
opisujejo programe prehojenih poti, zanimivosti
na njih in stike z lokalnimi vodniki po vsej Sloveniji,
za kar se je zelo trudila, saj so popestrili celotno
dogajanje. Gre za zelo bogato gradivo. V poročilu za
leto 2008, ki sem ga prebrala v celoti, opisuje med
ostalimi pohode po čebelarski poti v bližnji okolici
ter izlet na Gorjance in vožnjo s splavom v Novem
mestu, kjer je Matevž naredil izpit za splavarja, jaz
pa sem bila njegova botra. Nepopisno doživetje in
krasni spomini. Ko sta prenehala z vodenjem, sta se

občasno pridružila pohodnikom, ki jih je prevzela
Dragica Gartner.
Zakonca Trilar sta znana tudi po tem, da sta zbrala
prijave za ogled koncertov, ki jih je organiziral
Karitas v Celju, romanja za starejše na Brezje in v
Maribor, pa tudi gledališke predstave na Studencu
pri Domžalah. Tončka je prevzela poverjeništvo
za invalide in obiskuje člane v Stari Loki, Veštru,
Moškrinu, Virlogu in Groharjevem naselju. Za
svoja leta je neverjetno aktivna, vedno dobre
volje in nasmejana. Njena ljubezen je peka peciva
in piškotov vseh vrst. Za nekatere uporabi samo
beljake, za druge pa le rumenjake. Najnovejši so
florjančki, za katere uporabi kar sedem rumenjakov.
Seveda pa nikakor ne morem in ne smem pozabiti
povedati, da je tudi amaterska pesnica. Prav
neverjetno, kaj vse pove s preprostimi besedami. Da
boste verjeli, preberite vzorec:
»Čeprav v teh letih zdravje rado ponagaja, za obupat
ni…
tudi če dalj časa traja.«
Ali pa misel, ki ji jo, čeprav avtorici, namenjam ob
njeni zavidanja vredni obletnici:
»Zabava, hrana, spanje,
mir in kak kozarec vina
je pri 80-ih najvažnejša vsebina.«
Tončka in Matevž, hvala, ker sta mi polepšala dan.

MIRA BERNIK JE MAJA PRAZNOVALA 92. ROJSTNI DAN. Obiskala sem jo
v CSS V Stari Loki.
Julija Jenko

Mira Antonija Hafner, poročena Bernik, se je rodila
8. maja 1928 mami Frančiški Kršmanec iz Šiške pri
Ljubljani in očetu Ločanu Antonu Hafnerju. Dve leti
pred Miro je na svet privekala sestra Ljuba.
Rodila se je v hiši na Trati - Kolodvor, sedaj Kidričeva
cesta, ki se ji je reklo po domače Pr Jošk. Starejši
Ločani še vedno vedo, kje ta hiša stoji. Mira mi je
povedala, da se hiša imenuje po staremu očetu
Jožetu Hafnerju, ki so ga klicali Jošk. Stari oče
Jože in potem še njen oče Anton sta imela veliko
gostišče s sobami za prenočevanje. Za poslopjem
na dvorišču so imeli v tleh veliko tehtnico, da
so okoliški kmetje pridelke pripeljali z vozom in
jih stehtali. Za to delo je bila odgovorna mama
Frančiška. Mira je imela lepo otroštvo. Ko je hodila
v šolo k uršulinkam v Škofjo Loko, je med tednom
stanovala pri družini Berčič na Spodnjem trgu, ker
je bilo za tako majhno punčko vsak dan hoditi peš
predaleč. Žal se je njeno lepo življenje končalo pri
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Mira kaže Juliji foto album, ki ga je dobila od sina.
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13. letih, ko so 9. maja 1941 Nemci očeta Antona
odpeljali v zapor v Begunje. 3. julija 1941 je pripeljal
kamion z očetom in drugimi izgnanci iz Begunj.
Hitro so morali vzeti najnujnejše, nato pa so Miro,
sestro in mamo odpeljali v Šentvid v Škofove
zavode. Tam so bili tri dni zaprti, nato pa so jih
z vlakom odpeljali v Valjevo v Srbijo. Na vlaku je
bilo kar nekaj Ločanov in drugih Slovencev, ki so
bili izgnani v Srbijo. Ko so prispeli v Valjevo, so bili
razpuščeni in Nemci kot okupatorji nad njimi niso
več izvajali terorja. Popolnoma so bili odvisni od
pomoči domačinov Srbov, ki so jih lepo sprejeli in
jim pomagali s hrano in ostalim potrebam. Oče v
izgnanstvu ni miroval, ampak je poiskal prijatelja v
Beogradu, ki mu je našel skromno stanovanje pri
svojemu prijatelju. Tako so že v septembru 1941
odšli iz Osladiča v Beograd. Oče je za preživljanje
družine opravljal priložnostna dela. Mira je nekaj
mesecev hodila v srbsko nižjo gimnazijo. Želja
po vrnitvi v Slovenijo je bila velika, zato je oče od
mamine sestre iz Ljubljane prejel garantno pismo,
katerega je uveljavil na italijanskem veleposlaništvu
s prošnjo za vrnitev v Ljubljano, ki je bila takrat pod
Italijo. Prošnjo so mu odobrili in marca 1942 so prišli
k teti Ani v Ljubljano. Mira je v Ljubljani hodila v
šolo in končala gimnazijo. Na svoj dom na Trato v
Škofjo Loko so se vrnili šele na dan osvoboditve 9.
maja 1945. V znak hvaležnosti za srbsko gostoljubje
je po osvoboditvi oziroma po vojni iz Slovenije v
Srbijo vsako leto vozil vlak bratstva in enotnosti.
Ko se je družina vrnila na svoj dom na Trato, si je
Mira poiskala zaposlitev in jo dobila v TVD Partizanu
v Škofji Loki. Kmalu so v Narodni banki na Mestnem
trgu iskali pripravnike in Mira se je na razpis prijavila
in bila sprejeta. Na banki je delala do upokojitve.
V povojnih časih so se dekleta in fantje v mestu

zelo veliko družili. Nastopali na akademijah v
TVD Partizanu, hodili v hribe ali se sprehajali po
Mestnem trgu. Mira nam je povedala, da je bila
trikrat na Triglavu, velikokrat pa je iz Škofje Loke
pešačila tudi na Lubnik. Kasneje so na Lubnik hodili
tudi z družino. Vedno se rada spominja poletnih
časov na kopališču v Puštalu in na morju kasneje
z družino. Nepozabne so bile pustne zabave v
TVD Partizanu, ki so jih na pustni torek organizirali
planinci, saj se je tudi Mira s prijateljicami
preoblekla v maškare. Pridružila se je tudi Loškemu
gledališču in med pogovorom mi je pokazala
album, ki ga ji je ob 80. letnici naredil sin Jure. V
njem sem našla slike z igre V Ljubljano jo dajmo.
Poleg Mire sem na slikah prepoznala kasnejšega
profesorja Alojza Malovrha in tov. Janežiča, ki je v
šoli učil pomožni razred. Žal Mira nima nobene slike
iz operete Planinska roža, kjer je igrala glavno vlogo.
Te igre se tudi sama še vedno dobro spominjam.
Mira je bila poročena s Stanetom Bernikom pri
Kisovcu. Njegova družina je izdelovala glavnike v
spodnjem Karlovcu, danes Fužinskem predmestju.
V zakonu sta se jima rodila sinova Jure in Stane. Z
možem sta zgradila hišo na sotočju Poljanske in
Selške Sore.
V bližini sta si hiše zgradila še dva Stanetova brata
Vinko in Lojze. Vsi so se lepo razumeli in veliko
družili. Žal je Mirin mož Stane umrl veliko prezgodaj
in ostala je sama s sinovoma ter poskrbela, da sta
oba dokončala študij.
V CSS je morala zaradi bolezni in poškodbe ob
padcu, sedaj pa že nekaj časa biva v domu. Sinova
in njeni domači jo pogosto obiskujejo. Z osebjem
se razume in jo imajo radi, sama pa pravi, da je
zadovoljna.

EVROPSKI PROJEKT MLADI ZA STAREJŠE - AKTIVNO STARANJE
v Škofji Loki od 3. do 5. septembra 2020
Delovno srečanje predstavnikov iz 10-ih evropskih
Delavnico je vodil Igor Medič.
mest je zaradi koronavirusa delovalo v okrnjeni
sestavi in po video konferencah. Delavnice so
potekala na štirih lokacijah. Na delavnici Seniorji,
na Ljudski univerzi, so
naše mesto predstavili
udeleženci iz Društva
upokojencev, Društva
U3, Zavoda O in Ljudske
univerze. Vodja projekta
Organizacijski sestanek loških
Delavnica Seniorji
v Škofji Loki je Miha Ješe.
organizacij v Marinkini knjižnici
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DRUŠTVO U3
Društvo U3
Univerza za tretje življenjsko obdobje

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA U3
Borjana Koželj

Starejši nismo od včeraj, ampak smo enakovredno
vključeni v sodobno družbo, novo pridobljena
znanja pa znamo uporabiti v praksi.
Za nas je marec čas obračunov, saj moramo
pregledati celotno poslovanje društva, tako
vsebinsko kot tudi finančno. To je dolžnost vsake
organizacije in tudi naše društvo jo vestno opravi
vsak leto. Če je društvo uspešno, je dela res veliko
in če je bilo delo dobro opravljeno, se veselimo
srečanja s člani društva, kjer predstavimo poleg
uspehov tudi težave ter prisluhnemo predlogom.

Seja upravnega odbora
Na dan zbora članov vedno poskrbimo za poseben
uvodni dogodek. Letos smo načrtovali obiskati
čistilno napravo na Suhi. Seznaniti smo se želeli z
delovanjem naprave in z velikimi težavami, ki jih
povzroča kopičenje odpadkov. Želeli smo vprašati
odgovorne, kje so možnosti za rešitev globalnega
problema onesnaževanja naše zemeljske oble
in vsega, kar na njej živi. Celovite rešitve najbrž
nimamo. Žal smo morali to točko prestaviti v
prihodnost.
Letos je zbor namreč potekal v senci pandemije
koronavirusa. Do zadnje minute smo bili prepričani,
da ne bo tako hudo in bomo lahko srečanje speljali
po dnevnem redu. Vabila za 17. marec smo namreč
že poslali.
Prvo točko dnevnega reda smo tako res spustili,
ker pa so se razmere stopnjevale, smo se zadnji

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

trenutek odločili za sejo preko elektronskih medijev.
To je bila zahtevna naloga za naše člane. Vendar
sem ponosna na vse in na vsakega posebej, saj so z
razumevanjem in vzorno opravili svojo obveznost.
Natančno so prebrali poročila in načrt delovanja ter
sprejeli odločitve. Enoglasno smo potrdili poročilo
in plan dela.
Mogoče je kdo dvomil, vendar smo opravili izpit
iz praktične uporabe računalnika. To je samo eden
izmed jasnih dokazov, da starejši nismo od včeraj,
ampak smo enakovredno vključeni v sodobno
družbo ter da nova znanja znamo uporabiti v praksi.
Zahvaljujem se tudi vsem prostovoljkam, ki
sodelujejo v vodstvu univerze. Kar devet nas je in
vsaka je zgledno opravila svoje naloge. Najlepša
hvala upravnemu odboru, ki se je še uspel zbrati in
odločati v živo. Posebej se zahvaljujem nadzornemu
odboru in predsednici Meri Bozovičar, ki je svoj
pregled poslovanja zaključil s pohvalo delovanju
univerze.
Z velikim veseljem poročamo, da smo dosegli
vse zastavljene cilje iz preteklega leta. Imamo
vestno sodelavko Tanjo, ki nam je v veliko oporo.
Obogatili smo program študijskih krožkov in ostalih
dejavnosti ter za več kot 10% povečali število
udeležencev.
Praznovali smo peto obletnico delovanja univerze,
ki ima kar desetletno podlago uspešnih učnih let,
izvedenih v okviru Društva upokojencev. Podelili
smo vrsto priznanj in dobili poleg Meri Bozovičar
še eno častno članico, Veroniko Hartman. Veselo
druženje nam je dodalo veliko novega zagona.
Letošnje leto ocenjujemo kot odlično tako s
poslovne kot tudi s finančne plati. Tudi načrti so
smeli, saj se pripravljamo na nove prostore. Bo
selitev uspela v jeseni?
Iz poročila:

Rast števila opravljenih ur izobraževanja in števila udeležencev v času zadnjih treh študijskih letih:
študijsko leto
2016/2017
2017/2018
2018/2019
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št. opravljenih ur izobraževanja
1042
1118
1536

št. udeležencev v izobraževanju
262
560
739
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SMELI NAČRTI DRUŠTVA U3
Borjana Koželj

Vsako društvo na svojem letnem zboru članov sprejme tudi načrt dela za naslednje leto. Kot vedno smo
letos to naredili tudi našem društvu, vendar smo kmalu ugotovili, da bo načrt potrebno temeljito dopolniti.
Življenje v času karantene nam je pokazalo, da bomo morali v naš program študijskih krožkov vključiti nove
vsebine.

Izobraževanje, vseživljenjsko učenje, želimo še bolj približati starejšim.

Tako bomo v program vključili predvsem
nove vsebine s področja računalništva. V
času karantene se je pokazalo, da so znanja
uporabe računalniških programov za
sodelovanje na daljavo nujno potrebna, zato
bomo organizirali delavnice uporabe tovrstnih
orodij. Poleg tega bomo nudili tudi nove
vsebine, kot na primer zgodovina, etnografija
in umetnost na Škofjeloškem. Poleg
izobraževanja v študijskih krožkih bomo še
naprej organizirali neformalno izobraževanje.
Tako bomo kot na primer v programu Biseri
Slovenije obiskovali zanimive kraje in se
seznanjali z njihovo zgodovino in življenjem.
Še naprej bomo raziskovali tudi kotičke Škofje
Loke in njene okolice ter z njimi obogatili
obiske naših domačih gostov. Ustanovili smo
sekcijo Širimo obzorja, ki ima za letošnje leto
v načrtu obiskati vrsto botaničnih vrtov po
Sloveniji. Sekcijo bo vodila Ela Dolinar.

Dobro obiskan čaj ob petih z Marico Mrak
Čaj ob petih je živ in bo živel še naprej.
Najbolj živahno bo septembra, saj ta mesec
predstavlja uvod v novo študijsko leto.
Ponudba vsebin vključuje intenzivno učenje

jezikov in uporabe
računalnika, poleg
tega pa bomo
v sodelovanju z
VGC na delavnici
predstavili športno
vadbo v naravi na
novih orodjih, ki že
stojijo v parku pred
našo vrsto zgradb.
Prav tako bomo
ponudili tudi krožek
pilatesa in krožek
vadbe z naslovom
Razgibajmo se.
Sodelovanje z
Telovadnica v naravi
lokalnim okoljem je
že tradicionalno. Kot
vsako leto bomo sodelovali z Društvom upokojencev,
Večgeneracijskim centrom in Zavodom O, pridružila pa se
nam bosta še Zavod Kres in Zavod TRI.
Seveda se bomo trudili nadoknaditi vse, kar smo zamudili
zaradi epidemije koronavirusa, ko smo se obnašali
odgovorno in ostali doma. Nekateri krožki so svoje
izobraževanje opravili na daljavo.
O uspehih in težavah vas bomo redno obveščali v
dostopnih medijih. Najbolj priljubljeno je glasilo Mi o
sebi, vzdrževali bomo tudi stik z Gorenjskim glasom in
Loškimi novicami. Vsi, ki uporabljajo računalnik, nas lahko
spremljajo na naši spletni strani in na Facebooku. Oglašali
se bomo na radiu Sora.
Jezikovni krožki so že maja potekali od doma. Irina
Guščina je člane ruskega krožka učila preko aplikacije
ZOOM, španskega jezika pa so se naši učenci učili v živo
preko aplikacije ZOOM ali preko e-pošte.
Tako smo ugotovili, da nam manjka računalniško
znanje. Letos je naš cilj naučiti se uporabljati čim več
načinov učenja na daljavo.

VABIMO K VPISU V ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021
Vpis poteka v septembru, vsak delovni dan od 10. do 12. ure
v pisarni na Partizanski cesti 1 v Škofji Loki.
Seznam študijskih krožkov je v prilogi tega glasila, na oglasni deski Društva U3 ter na spletni strani:
http://3univerza-loka.splet.arnes.si
Mi o sebi - september 2020
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PROSTOVOLJSTVO V LETU 2020
Prostovoljstvo živi med ljudmi že od nekdaj, v bližnji preteklosti pa se je formalno organiziralo tudi v
našem okolju z organizacijami, kot so Rdeči Križ, Karitas, taborniki in skavti.
Nevladne organizacije in neformalno, neplačano
delo, so se razmahnili po letu 1979, zlasti pa po
osamosvojitvi Slovenije.
Krovna organizacija prostovoljcev je Slovenska
filantropija s 1600 organizacijami, med katere sodi
tudi Društvo upokojencev Škofja Loka in Društvo U3.
Od leta 2014 Slovenska filantropija priznanja
podeljuje tudi občinam, ki spodbujajo in
podpirajo razvoj prostovoljskih organizacij. Med
prvimi osmimi, ki so to priznanje dobile, je bila

tudi naša občina. Letos je 24 slovenskih občin
naziv Prostovoljstvu prijazno mesto ponovno
potrdilo, dve občini, Logatec in Velika Polana, pa sta
ga pridobili prvič.
Veseli nas, da smo k razvoju prostovoljstva
v naši občini prispevali tudi mi, saj smo kot
univerza za tretje življenjsko obdobje, ki temelji
na prostovoljstvu, prisotni že šestnajst let. V letu
2019 je 241 naših prostovoljcev opravilo kar 3056
prostovoljskih ur (povprečno 12 ur na prostovoljca).

ČAJ OB PETIH
KITAJSKA- POTOPISNO PREDAVANJE
Ela Dolinar

Kar dvakrat se je v Marinkini knjižnici odvijalo
potopisno predavanje o Kitajski, ki sem jo z
vnukinjo obiskala julija 2019. Dežela je neverjetna
v vseh pogledih. Ogromna mesta, ogromno ljudi,
veličastni hribi in narava in odlična hrana, a vendar
popolnoma drug svet. Najino potovanje je trajalo
17 dni in videli sva le en majhen košček te ogromne
dežele. Hitri vlak je posebno doživetje, vožnja s

Pot proti grobnicam dinastije Ming
čolnom po reki Li med visokimi koničastimi gorami
pa nepozabna. Tudi sprehodi med terasastimi
riževimi polji, predstave akrobatov, Kitajski zid,
vojska glinenih vojščakov ter Hong Kong in Macao
pustijo vtis. Kitajska ni več dežela koles, saj jih skoraj
nikjer nismo videli, preseneča pa na vsakem vogalu.
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V mestu Xian, ki je bilo dolga stoletja prestolnica
Kitajske, smo se s kolesi popeljali po skoraj 13 km
dolgem in vsaj 10 m širokem obzidju. Xian je mesto,
staro več kot 5000 let, in je bilo prestolnica kar 11
dinastij. Znotraj obzidja stoji staro mesto, zunaj
obzidja pa popolnoma moderno mesto. V Šanghaju,
mestu ob morju, kot ga imenujejo Kitajci, ki leži ob
Modri reki, je na vsakem koraku nekaj zanimivega:
dih jemajoče zgradbe v steklu,
neverjetni muzej in čudoviti mestni
vrtovi. Stati na kitajskem zidu je prav
posebno doživetje. Ob najinem obisku
je bilo vroče, vendar smo se vseeno
vsi povzpeli vsaj do prve trdnjave. V
Pekingu smo se sprehodili čez največji
trg na svetu Tianamen in si ogledali
Prepovedano mesto, največjo in
najbolje ohranjeno cesarsko palačo, ki
je bila domovanje pomembnih dinastij
Ming in Qing. Tudi Hong Kong navduši.
Tam smo se povzpeli na Viktorijin vrh,
od koder se širi razkošen razgled po
otoku, in se popeljali z ladjico po zalivu.
Tudi Macao je bil poln presenečenj. Zelo
se pozna vpliv Portugalske v arhitekturi
in moč denarja. Do leta 1999 je bil
Macao portugalska kolonija. Obiskali smo hotel
Venetian, ki je druga največja zgradba na svetu, in
kjer je igralništvo glavni vir prihodkov.
Nepozabno potovanje, polno, zanimivo, bogato,
skratka čudovito.
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POTEPANJE PO IRANU - POTOPISNO PREDAVANJE
Ela Dolinar

Miloš Četrtič se je z ženo Majdo podal na dolgo
pot v Iran. Imata predelan jeep, ki služi kot motel in
je po potrebi tudi kuhinja. Iran je čudovita dežela,
drugačen, skrivnosten in neprimerljiv svet, ki vedno
znova očara obiskovalce. Ljudje so neverjetno
iskreno prijazni, radovedni, odprti in vabljivi,
v resnici glavno doživetje dežele. Med njunim
potovanjem ni bilo dneva, da ju prijazni domačini
ne bi vabili k sebi domov ter jima ponujali hrano in
prenočišče.
Shirazu, Isfahanu, Teheranu in ostalim mestom
poseben čar dajejo čudovito urejeni parki in vrtovi,
polni cvetja, živahne, hrupne ulice s kaotičnim
prometom (kljub temu na 6000 km dolgi poti po
Iranu nista videla nobene omembe vredne nesreče),
sijoče mošeje, barviti bazarji in zanimiva kulinarika,
skratka, drugačnost na vsakem koraku. Čudovita,
neverjetna narava, ki jo krasijo pokrajine kot z
nekega drugega sveta, slikovitosti gora in planot.
Ker je Miloš zagnan planinec, ni šlo brez vzpona na
5671 m visoko goro Damavand. Visoko v gorah tudi
rute niso več tako strogo obvezne.
Poleg največje antične perzijske znamenitosti Irana
Perzepolisa, prestolnice Darijevega časa izpred
2.500 let, ju je še posebej očaralo puščavsko mesto
Yazd. Med obema puščavama, na višini 1320 m, se

skriva ta pomemben arhitekturni spomenik starega
sveta, v katerem se je čas ustavil. Raziskovanje
labirinta ulic, posebna oblika vetrnih stolpov, ki
opravljajo svojo funkcijo kot klimatska naprava
in se spustijo do razvejanega sistema podzemnih
kanalov za vodo, obisk starih zoroastrianskih
pokopališč – stolpov tišine in njihovega hrama
večnega ognja je kot v pravljici, nepozabno. Iran je
stara civilizacija z bogato kulturno dediščino, kar se
kaže na vsakem koraku. Dežela je tudi popolnoma
varna in občutek varnosti te spremlja ves čas.
Puščava, gore, vrtovi in mesta, vse to je drug svet,
zanimiv, privlačen in vreden ogleda.

KARANTENA ZA NAS NI OVIRA, JE IZZIV
Nevenka Mandić Orehek

Marec 2020. Študijski krožek ruskega jezika pod
mentorstvom Irine Guščine je, tako kot vsi ostali
študijski krožki, moral prenehati s srečanji v
Marinkini knjižnici. Vsi smo se spraševali, kako
bomo nadaljevali z delom. Vse šole so prenehale s
poukom in se preusmerile v poučevanje na daljavo.
Naši otroci in vnuki so delali in se učili od doma.
Študijski krožki angleščine, ki jih vodi Jasna Kejžar,
so delovali na enak način, zato smo sklenili poskusiti
še mi.
V stiku smo bili po elektronski pošti. Kot animatorka
krožka sem se obrnila na Irino. Predlagala je, da
naredimo konferenco na programu Skype, kar žal
ni delovalo. Potem je naša mentorica predlagala
program Zoom. Ker poskusiti nič ne stane, nam
je poslala vabilo z navodilom, da se 5 minut pred
predvideno uro, priključimo preko računalnika,
tablice ali pametnega telefona. Tokrat je stvar
delovala.
Lepo je bilo znova videti znane obraze. Pogrešala
Mi o sebi - september 2020

Učilnica na tablici
sem jih in tudi naša četrtkova srečanja.
Program Zoom je brezplačen za 40 minut, potem
se zveza prekine. Za nas to ni bila težava. Irina
nam je poslala vabilo za 3 zaporedne 40-minutne
seanse in brez težav smo lahko izvedli dobri 2 šolski
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Nadaljevanje s prejšnje strani
uri pouka. Pogovarjali smo se in brali. Učiteljica je
namesto na tablo pisala v računalnik in sproti smo
videli napisano. Še prepisovati nam ni bilo treba, saj
nam je po elektronski pošti poslala napisano, skupaj
s kakšnimi ilustracijami. Seveda ni pozabila na
domačo nalogo. Izgovora, da je kdo pozabil, kakšna
je naloga, ni bilo več.
Sedela sem za mizo v kuhinji in pred sabo imela

tablico. Tablica ima vgrajeno kamero in mikrofon in
ne potrebujem slušalk. Res je zaslon manjši, tako da
istočasno nisem videla vseh sošolcev, vendar sem z
dotikom tablice premaknila vrstico in videla ostale
sodelujoče, med njimi tudi sebe.
Čas karantene je priložnost za korak s časom tudi
glede uporabe tehnologij, ki so nam dostopne in
nam omogočajo stik na daljavo.
40-urni študijski krožek smo zaključili, vendar
ostajamo doma in nadaljujemo s srečanji.

ŠPANSKI JEZIK NADALJEVALNI
Marija Ravnik

Takšen je bil naslov našega krožka v šolskem letu
2019/20. Mentorica je bila Jasna Batagelj. Krožka
se nas je udeležilo 9 slušateljev in zelo veseli smo
bili, da je bil med nami tudi moški. Glede znanja
smo bili precej heterogena skupina, saj so nekateri
znali veliko več kot drugi, vendar so bili zelo strpni
in potrpežljivi. Super skupina smo bili in upam, da
jeseni nadaljujemo v enaki sestavi, morda pa se
nam pridruži še kdo nov.
Mentorico Jasno smo imeli zelo radi, saj je bila
vedno dobre volje in vedno dobro pripravljena.
Nikoli nam ni bilo dolgčas, saj smo obravnavali
zelo zanimive tekste in dobivali zanimive domače
naloge. Dve šolski uri tedensko sta tako hitro
minili, vedno prehitro. Še prav posebno zanimivo
pa je, da se naš tečaj ni končal, ko nas je presenetil
koronavirus. Z delom smo nadaljevali, sicer ne v
skupni učilnici, pač pa na daljavo preko aplikacije
Zoom. Sedeti doma ob kavici ter gledati in poslušati
sošolke in sošolca in slediti mentorici je bil poseben
užitek. Jasna je lepo govorila špansko (no, malo
tudi slovensko, da smo se bolje razumeli), hkrati
pisala na ekran, nam postavljala vprašanja ter
nam tudi pomagala pri odgovorih, saj španske
besede še vedno gredo težko iz naših ust. Vendar se

izboljšujemo.
Jasna nas ni učila le španščine, morala je biti tudi
potrpežljiva asistentka pri uporabi aplikacije Zoom
in bila je uspešna. Res je, da vse sošolke niso bile
pripravljene sodelovati, vendar so kljub temu po
elektronski pošti dobile vse tekste in vse pravilno
rešene domače naloge ter bile tako na tekočem z
našim delom.
Jasna, hvala vam v imenu celega razreda.
!Nos vemos en octubre!

Učilnica na namiznem računalniku

MOJI SOŠOLCI
Vesna Klavora

Ko sem dobila sporočilo, da naj animatorji
napišemo nekaj o svoji skupini na U3, sem najprej
pomislila, ali sem sploh oddala poročilo.
Ker nisem jasno vedela, kaj naj napišem, sem se
odločila, da šaljivo predstavim svoje sošolce in našo
tovarišico Jasno. Vsi veste, da je naša generacija
učiteljice v šoli klicala tovarišice.
Naša skupina je skupaj že šest let. Nekaj slušateljev
se je zamenjalo, nekaj pa nas vztraja od začetka. Letos nam je grozilo, da krožka ne bomo več imeli, saj
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nas je oktobra v klopi sedlo le pet in zato bi bil višje
tudi plačilo. To se je uredilo, ko se nam je iz druge
skupine pridružila Patricija.
Patricija je torej naša nova sošolka in jo zato malo
manj poznamo, saj do letos z nami ni hodila na obvezno kavo po tečaju. O njej vemo, da živi čisto blizu
sedeža U3, da ima avto predelan v “wohnwagen” in
da jo kar sama mahne na potepanje po Sloveniji
ter na morje. No, ne čisto sama, ampak s psom.
Tudi letos ni šla vedno z nami na kavo, saj v Davči
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skrbi za ostarele in bolne starše. Patricija je pridna
učenka, saj angleščino vadi tudi tako, da učno snov,
naloge in članke prepisuje. Mogoče je to za koga
tudi recept za izboljšanje učnega uspeha. Ko sem
jo nekega dne, v času karantene, poklicala in jo
vprašala, kaj počne, je rekla, da prepisuje snov, skrbi
za starše in sprehaja psa.
Zanimivo v naši skupini je, da sva v njej kar dve
Vesni, Vesna Ž. in Vesna K. Očitno je bil film Vesna
sredi petdesetih res popularen. Vesna Ž. dobro obvlada angleščino, sedi na desni in tovarišica vedno
začne pri njej.
Vesni Ž. se pozna, da je bila profesorica, saj je izredno dosledna
in natančna, rada pa zamuja,
čeprav stanuje nasproti U3 in bi
tudi ona lahko prišla v copatih.
Vesna Ž. je proti koncu februarja
odletela na dolgo načrtovane
počitnice na Filipine, ob povratku pa je njihova skupina za rep
ujela zadnje lete v Evropo. Vmes
nam je pošiljala čudovite slike s
potovanja, celoten potopis pa
je preprečila karantena in bomo
nanj morali še malo počakati.
Boris je naš najbolj tih in miren
sošolec, če pa je treba napisati
kakšen prosti spis, je temeljit in
se razpiše. Mislim tudi, da je on edini, ki bere prave
knjige v angleščini, in pri tem ne govorim o tistih
drobnih po stopnjah znanja iz Marinkine knjižnice.
Ne, on bere Alkimista Pabla Coelha in ostala njegova dela. Ko pri uri vsi tovarišici razlagamo, kaj smo
v preteklem tednu doživeli, je Boris modro tiho in
ga mora Jasna posebej izzvati. Ja, tak je naš Boris.
Ko sem ga poklicala in vprašala, če je dobil vaje za
kontrolko, in kaj dela, mi je odgovoril, da rezbari, saj
je to v preteklosti že počel, zdaj, v času karantene,
pa se je tega posla ponovno lotil.
Če grem po vrsti, tako kot sedimo, je zdaj na vrsti
Lojze, ki tudi precej dobro obvlada angleščino. Kako
je tudi ne bi, saj je neprestano med Knapi in Luxemburgom in tam se mora sporazumevati v angleščini,
ko razvaža vnuke v šolo in na izvenšolske dejavnosti. Res je, da Lojze nazaj nikoli ne pride brez slaščic
in takrat so naše ure angleščine precej sladke.
V teh korona časih me je dobro nasmejal, ko mi je
povedal, da hodi v trgovino z masko, ki je obvezna
zaščitna oprema pri škropljenju drevja, saj zaščitnih
mask ni bilo mogoče kupiti. Sicer pa je Lojze tehnični tip, izredno delaven in se na marsikaj spozna,
na primer na gradnjo, na sečnjo v gozdu, in na divje
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živali, saj je lovec. V zadnjem času je zelo zaposlen
z adaptacijo stare družinske hiše, ki jo bo obnovil v
enakem slogu kot je bila nekdaj.
Mariji se je v tem semestru največ dogajalo. Prodala
je prelepo hiško v naravi in se preselila v urbano
okolje, praznovala okroglo obletnico in za darilo
dobila počitnice na Zanzibarju v decembru, ko je
bila pri nas zima. Po slikah sodeč ji v bungalovu,
tik ob morju, ni bilo nič hudega in skoraj je ne bi
bilo nazaj, saj je bilo resnično rajsko. Drugače pa je
Marija najboljša v znanju angleščine od vseh nas.
V zadnjih letih je utrjevala svoje znanje na tečajih

Na izletu v Železnikih
v Angliji in ga dopolnjevala še na U3. Marija se uči
tudi španščine, obiskuje country ples in je dejavna
tudi na drugih področjih.
Zadnja v vrsti za predstavitev sem jaz, Vesna K. Že
nekaj časa sem animatorka skupine in poskrbim
za vse drobne stvari, ki mi pritičejo in še za kakšno
več. Na U3 v Škofjo Loko rada hodim, rada imam
svoje sošolce in tovarišico Jasno, saj se dobro
razumemo. Angleščina mi ne gre najbolje, saj sem
se je začela učiti pozno, že v letih. Res je tudi, da ne
vlagam dovolj energije in truda v učenje, saj menim,
da je to oblika druženja in treniranja možganov ter
zmanjševanje in upočasnjevanje možnosti za pozabljivost. Kljub temu se potrudim in pridno delam
domače naloge. V času karantene se ukvarjam z
ročnimi deli, berem in gledam televizijo, z možem
veliko hodiva, trenutno le po kucljih v svoji občini.
V drugih časih sem tudi prostovoljka in zagovornica
človekovih pravic in svoboščin.
Vsako leto ob zaključku tečaja gremo na izlet, kot
v starih časih. Tudi letos smo jo nameravali mahniti nekam pod Blegoš, vendar nam je karantena
prekrižala načrte. Če se bo vse dobro izteklo in če
bomo zdravi, bomo zamujeno zagotovo nadoknadili.
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PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE
BREZPLAČNI PREVOZI ZA STAREJŠE
Nežka Fojkar

V sodobni družbi, ki poveličuje predvsem mladost, vitalnost in privlačno zunanjost, je položaj starejših
drugačen in žal tudi bistveno slabši. V naši družbi imamo starejši nižji status, manjšo družbeno moč in nižje
dohodke. Mnogi naši vrstniki s svojimi prihodki težko preživijo mesec in si kaj več od skromnega življenja
iz dneva v dan ne morejo privoščiti. Vendar imamo tudi v poznejših letih starejši potencial, ki bi ga morali
bolj izkoristiti in si polepšati starost. Seveda to zahteva tudi določena sredstva, ki jih mnogi zaradi nizkih
pokojnin nimajo. Vedno znova pričakujemo pozitivne premike, ki pa so žal redki.
1. julija letos nas je razveselila vest, da bo
Ministrstvo za infrastrukturo omogočalo
brezplačne medkrajevne prevoze za upokojence.
Upravičenci so torej vsi upokojenci, poleg teh
pa tudi invalidi, vojni veterani in druge osebe,

starejše od 65 let. Brezplačna vozovnica za
medkrajevni javni prevoz z avtobusom in/ali
vlakom velja eno leto z možnostjo podaljšanja.
Še posebej smo starejši veseli, da brezplačna
vozovnica v Škofji Loki velja tudi za lokalni promet.

Kako do brezplačne vozovnice, če je še niste pridobili?
 Izpolnite vlogo za subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz (obrazec).
 Vlogo oddajte v najbližjo prodajalno vozovnic za vlak ali avtobus.
 Počakajte na izdajo, vozovnica vas stane 3 €.
PROSTOFER je druga vesela novica za starejše v
Škofji Loki. To storitev uvaja občina Škofja Loka
na predlog Zlate mreže in programa Starejši za
starejše in bo tudi krila stroške. Izraz Prostofer
pomeni prostovoljne šoferje, ki bodo od septembra
dalje izvajali brezplačne prevoze za starejše od vrat
do vrat. Voznik bo prišel uporabnika iskat na dom,
ga odpeljal po opravkih in pripeljal nazaj domov.
Kdor bo potreboval prevoz, si ga bo zagotovil s
predhodnim klicem na brezplačno telefonsko
številko 080 10 10. Kljub brezplačni vozovnici
za medkrajevne in lokalne prevoze bo ta oblika
prevoza zelo dobrodošla še posebej za socialno
šibkejše, za tiste, ki nimajo svojcev in za gibalno

ovirane osebe, saj lokalni avtobusi ne vozijo v vse
vasi in naselja. S Prostoferjem bodo starejši lahko
šli v trgovino, na pregled k zdravniku, v knjižnico
in še kam drugam. Šoferji, ki bodo opravljali
prevoze, bodo izbrani na razpis in pridobili
ustrezno predhodno znanje za vožnjo električnega
avtomobila.
Dragi starejši, če vam zdravje dopušča, izkoristite
možnosti, ki nam jih nudi tako država kot tudi naša
občina. Polepšajmo si življenje in se poleg nujnih
opravkov odpeljimo tudi na kakšen izlet ali na
obisk k svojcem in prijateljem, saj so medkrajevni in
lokalni prevozi za nas odslej brezplačni.

UPOKOJENEC - TALEC ČASA PANDEMIJE KORONAVIRUSA
ŠE EN DAN

Nevenka Mandić Orehek
Še en dan. Vsi enaki, a vendar malo drugačni.
Zjutraj, po telovadbi, zajtrkujem ob branju časopisa.
Preden ga odložim, rešim sudoku. Če ne iz prve, se
potrudim in ga prerišem ter se ga znova lotim.
Pregledam prispelo elektronsko pošto in naredim
ohlapni načrt za ta dan.
Pospravljenje? Hitra hoja v naravi? Kuhanje? Kakšen
dan vse od navedenega.
Ob četrtkih se prek aplikacije Zoom udeležim
študijskega krožka ruskega jezika. Večkrat na teden
pogledam v učbenik, da obnovim pozabljeno.
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Ob petkih zjutraj hodim v trgovino.
Na povabilo iz Društva U3 sem iz devetih starih
majic nakvačkala 2 podritnika, potem pa mi je
zmanjkalo preje. Napisala sem pismo stanovalcem
CSS. Male sive celice sem zaposlila z reševanjem
igre Otok iz sobe pobega Enigmarijum. Za nagrado
sem dobila popust za čas po pandemiji
Popoldan si pripravim kavo in se s knjigo zleknem
v fotelj. To je priložnost za video pogovor z bratom.
Enkrat na teden ali dva poklepetam s prijatelji po
svetu, povsod enake težave z virusom.
Danes ni velike razdalje, ne za novice, ne za viruse.
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BIL JE ČAS …

JAZ V KARANTENI

Bil je čas, ko sem pogrešala osebne stike z družinskimi
člani in objeme obeh vnukov ter klepet ob kavi na
prostem, srečanja in druženja s kolegicami in kolegi.
Bil je čas, ko smo obujali spomine na otroštvo in mladost s
sestro in bratom – po telefonu, se razume.
Bil je čas, ko smo s prijateljicami obujale spomine na
pohodniške podvige na slovenske vršace ter na potovanja
v daljne kraje, od Evrope do Afrike, Amerike in Japonske,
in neuresničene Avstralije.
Bil je čas, ko si na sprehodu ali na poti v trgovino na
ograjah vrtca in šolskega igrišča občudoval ročno
izdelane umetnine, ki so jih ustvarile pridne in zagnane
prostovoljke, ki slišijo na ime Breja preja, in so ti polepšale
in popestrile dan.
Bil je čas, ko smo recepte za zdravila naročali po telefonu
ali elektronski pošti.
Bil je čas, ko smo upokojenci stali v vrstah pred trgovinami
in lekarnami, ker smo morali vse opraviti do desete ure
dopoldne. Malce ponižujoče, če smem reči.
Bil je čas, ko so bili prometni znaki in semaforji
nepotrebni, saj jih niso upoštevali ne pešci in ne kolesarji,
pa tudi avtomobilom so bili odveč, šoferji so pa pozabili,
zakaj imajo avtomobili smerne kazalce.
Bil je čas praznine, čas tišine, … in celi dnevi, ko nisi srečal
znanega človeka, da bi malo v živo poklepetali, zato pa se
je moj telefon polnil vsak dan.
Bil je čas, ko smo imeli ogromno časa, a ga je za nekatere
stvari vedno zmanjkalo.
Želim si, da se nikoli več ne bi ponovil.

Beseda karantena izhaja iz italijanske
besede quaranta, ki pomeni štirideset. Vse
prepovedi, posti in sumljiva opazovanja so
nekoč trajala štirideset dni. Letos smo bili
karanteni podvrženi vsi državljani zaradi
koronavirusa, ki je neusmiljeno pobiral
ljudska življenja. Reči moram, da sem te
stvari vzel zelo resno, čeprav sem po značaju
bolj norčav kot resen. Predpisi in stroga
navodila s strani vlade glede obnašanja v
času karantene niso bila pravljična, ampak
hudo stroga in podprta z zakoni. Resnično
mi ni bilo težko. Treba se je bilo pač nekoliko
ponižati in se sprijazniti z novim načinom
življenja.
Ko sem opazoval, kako so nekateri doživljali
karanteno, sem ugotovil, da so se sklicevali
na izgubo lastne svobode in celo na kršenje
človekovih pravic. Namreč, ni jih malo, ki
ne dovolijo, da bi jih kdo »komandiral«!
In te vrste »karantencev« so pravzaprav
največji reveži in trpini v primeru strogih
prepovedi. S tem se je odkril novi sindrom
v antropohigieni med Slovenci, bi dejali
strokovnjaki s tega področja.
Za konec: o svobodi sem že pred izbruhom
korona virusa zapisal: »Svoboden sem šele
takrat, ko upoštevam vse prepovedi.« Torej se
to dogaja danes?

Maruša Mohorič

Edo Erzetič

PISMO ZA GOSPO, GOSPODA
Nekatere naše članice so se domislile, da bi vsaj za
trenutek polepšali dan stanovalcem našega doma
Centra slepih, slabovidnih in starejših občanov
Škofja Loka in jim napisali kratka pisma. Kar nekaj
se nas je opogumilo in smo to tudi storile. Nekatera
kratka spodbudna pisemca so vsebovala prisrčno
pesmico, anekdoto ali vic.
V naši pisarni smo jih natisnili in vtaknili v kuverte.
V CSS so se zelo dobro organizirali proti
koronavirusu, zato med stanovalci in zaposlenimi
nimajo zdravstvenih težav. Največja težava je
osamljenost, zato so našo ponudbo z veseljem
sprejeli.
Spoštovana gospa, gospod
Pišem vam, čeprav vas ne poznam. Dobro poznam
dom, v katerem bivate, saj sem tam 6 let obiskovala
svojo mamo. Vem, kako so ji bili moji obiski in najini
skupni sprehodi dragoceni. Ker je že pozabljala,
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Zahvala iz CSS
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Nadaljevanje s prejšnje strani
dnevi so si bili vsi podobni, je včasih pozabila, da
sem dopoldan že bila pri njej. Kljub temu sem
hodila k njej vsak dan. Takrat so bila vrata doma za
obiskovalce vedno odprta – danes pa se moramo
izogibati vsakem stiku, hoditi 2 metra stran eden od
drugega in pokrivati obraz z masko, ki nam skriva
celo nasmeh, če ga komu namenimo. Zato so hitro
nastale šale na temo virusa in željene razdalje med
ljudmi.
Ste slišali tistega: »Nikoli si nisem mislila, da bo
prišel čas, ko me bo med sprehodom po gozdu bolj
strah, da srečam človeka, kot pa medveda.«
Vedite, da v domu vi in vaši sostanovalci niste sami.
Huda je ta bolezen, ta virus, ki vam preprečuje stik
s svojimi bližnjimi, prijatelji in znanci. Vsi imamo
potrebo po bližini, po dotiku, stisku roke, a večini je
to onemogočeno. K sreči imamo danes telefone in

lahko slišimo glas sebi ljubih. Lahko se pogovorimo,
pojamramo, se nasmejemo. Sami veste, kako je bilo
včasih, če je kdo kam odpotoval. Pisma smo pisali, a
pisma so dolgo potovala.
Verjetno sledite, kaj se tu zunaj dogaja. Tudi maske
smo si sami izdelovali.
Nekdo je povedal: »Vzel sem elastiko iz gat, da si
do konca sešijem masko. Zdaj mi maska lepo stoji,
samo gate mi pa dol padajo«.
Pa še enega vam zaupam: V času epidemije sedim
na kavču in se kar raznežim, ko žena zraven mene
zašepeta: “Najboljše pri vsem tem je, da več časa
lahko preživim s tabo”. Šele potem opazim, da
govori najinemu psu.
Pravijo, da je smeh pol zdravja, druga polovica je
izolacija. Ostanite zdravi, in naj se vam na obrazu
izriše nasmeh!
Nevenka

ROJSTVO PIKAPOLONICE
Mira Kofler

V tem nenavadnem času koronavirusa, ki nam je
odvzel mnoge radosti pohajkovanja in druženja,
najdemo mnogo lepega tudi doma, na vrtu ali
balkonu.

Pred dnevom sem pri pometanju balkona, na listu
bršljanaste pelargonije, s kotičkom očesa opazila
rumenkastega hroščka v nenavadni drži. Odložila
sem metlo in pogledala.

prebila čas do rojstva. Najprej je iztegnila kožnata
krila, da so se poravnala in bila pripravljena za
letenje.
Počasi so se sušile tudi pokrovke, torej zunanja trda
krila, in že so se videli obrisi prvih črnih pik.
Le s čim si jih je tako hitro prislužila?

Ko so bila kožnata krila pripravljena, jih je pospravila
pod pokrovke in se še vedno tesno objemala s
hitinastim levom, v katerem je kot buba preživela
približno teden dni, ter se v njem spremenila v
rumenega hroščka, ki počasi postaja oranžne barve
in tudi sedem pik je postajalo čedalje izrazitejših.

Po obliki se je takoj videlo, da se je rodila
pikapolonica. Ko sem stopila bližje, sem videla, da
je pravkar zapustila hitinsko ogrodje v katerem je
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Še malo, potem se je spustila na trdna tla cvetličnega korita in odkorakala.
Ne takoj.
Vzela sem jo v dlan, upajoč na srečo. Ta rdeči
hrošček je morda edini, ki ga imajo ljudje radi in
brez zadržkov celo vzamejo v roke. Po ljudskem
verovanju vam zagotovo prinese srečo, če ji zaupate
željo in ona odleti.

No, ta ni odletela. Premlada je še in bližal se je večer.
Vrnila sem jo na liste mlečka in hitro je splezala proti
vrhu. Jutri zjutraj bo gotovo poletela na vrt in iskala

listne ušice.Tudi zato jo imajo ljudje radi, saj jim na
ekološki način odstranjuje škodljivce.
Čez teden dni bo postala živo rdeče barve, in morda
bo komu, ko bo poletela z njegovo željo v zrak, to
tudi uresničila.

No, pa sem v času koronavirusa vseeno
prisostvovala rojstvu, rojstvu pikapolonice.
Na domačem balkonu.
Prav lepo doživetje.

ŽIVLJENJE V KARANTENI
Mari Furlan

V tem prispevku bom opisala nekaj zanimivejših dogodkov moje družine v času koronavirusa letos marca
in cvetočega aprila.
Kakor vsako leto smo se že
pogovarjali o prvomajskih
praznikih, ko se je življenje zaradi
virusa ustavilo. Srečo imamo, da
živimo v hiši z vrtom in dvoriščem,
zato nas karantena ni tako zelo
prizadela.
V tistem času je starejši sin
razstavljal svoje umetnine
v Španiji, starejši vnuk pa je
odpotoval na štirinajstdnevno
izobraževanje v Italijo. Oba sta se
srečno vrnila in hvaležni smo, da
nihče od njiju ni zbolel.
Novica o zaprtju osnovne šole
je vnukom prinesla kratkotrajno
veselje. Hčerka je zelo hitro
postala hišna učiteljica petim
šolarjem, računalniki in tablice
pa so dobili še drugo funkcijo.
Šola je potekala kar cel dan, ker so se izmenjavali
na računalnikih. Štirje vnuki se ukvarjajo z glasbo,
vsak igra svoj inštrument in tudi glasbene učne
ure so prav lepo potekale prek skypa in telefona.
Poleg šole se vsi vnuki ukvarjajo še s športom. Dva
plezata, dva se ukvarjata z gimnastiko, ena plava,
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Učilnica v domači hiši
zraven pa igrajo še nogomet in košarko ter se učijo
karate. Kar naenkrat smo morali nekako poskrbeti
tudi za porabo vse energije. Srečo imajo, da jim
njihov dedi izpolni vsako željo. Pridobili so mizo
za namizni tenis sredi dvorišča, hišico na drevesu,
manjšo plezalno steno za hišo in še marsikaj.
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Nadaljevanje s prejšnje strani
Doma so bili tudi vsi trije najini otroci, ki so se zelo
potrudili, da bi kar najbolje poskrbeli za najino
zdravje. Vzpostavili so nova pravila v hiši in mlajši
sin je postal pravi hišni protivirusni inšpektor.
Nabavo hrane, zdravil in ostalo so prevzeli oni. Sama
sem dobila prepoved odhajanja od doma. Čas sem
si zapolnila z vrtnarjenjem, kuhanjem in klepetom
s sosedi ob vrtni ograji. Pravzaprav novi način

življenja ob razposajenih vnukih sploh ni bil preveč
težaven. Zanimivo, še skregali se nismo, čeprav so
nas kdaj otroci tudi prelisičili in so se namesto šole
z računalniki povezali in igrali igrice. Otroci pač vse
obvladajo. Sama sem najbolj pogrešala druženja s
prijateljicami na krožkih in skupne kavice.
Ne glede na trajanje karantene pa mi bo za ta čas
najbolj ostala v spominu velika skrb vseh domačih
za moje in Jožetovo zdravje.

VIRUS ALI KAKO SE MI JE ŽIVLJENJE OBRNILO NA GLAVO
Alma Vičar

Da se tam daleč na Kitajskem nekaj dogaja z nekim virusom, sem z levim ušesom slišala daleč preko luže,
v Argentini, kamor sem na izlet in obisk odpotovala januarja. Virus je v času mojega potepanja preskočil
tudi v Evropo, kar sva s prijateljico iz prve roke ugotovili februarja ob pristanku v Italiji, saj je velika večina
potnikov na letališču že uporabljala maske.
Ob prihodu domov me je pričakal nov izziv. Oče,
ki je še samostojno hodil, preden sem odpotovala,
je ob mojem prihodu potreboval voziček in s tem
celodnevno oskrbo. Mama, ki je 8 let od njegove
možganske kapi neutrudno skrbela zanj, tega ni več
zmogla, zato smo začeli iskati možnost namestitve
v domu za starejše. Pri več kot 10 000 čakajočih na
mesto v domovih po vsej Sloveniji je bila to skoraj
misija nemogoče.
Po treh tednih upanja in skrbi, kdaj se bodo okužbe
pojavile tudi pri nas, smo dobili pozitiven odgovor
iz Ormoža. Odločitev, da starša daš v domsko
oskrbo, je stresna, še nekaj dodatnih sivih las pa mi
je povzročilo dejstvo, da je šel oče tako daleč v tako
negotovih časih. Datum sprejema je bil 5. marec,
le dan prej pa je bil v Sloveniji odkrit prvi primer
okužbe.
Da bi bil prehod v dom čim prijaznejši za očeta,
je mama nameravala ostati v Ormožu nekaj dni
in ga dnevno obiskovati. A že naslednji dan so se
vsi domovi v Sloveniji zaprli za obiske. Šok je bil
nepopisen in sploh si ne morem predstavljati, kako
je to doživljal oče, sam med tujimi ljudmi, z mislijo,
da smo ga vsi zapustili. Ker oče slabo sliši, tudi vidi ne
dobro, prav tako pa tudi govoriti ne more, so bili stiki
v naslednjih dveh mesecih in pol skoraj nemogoči.
Edini kontakt preko telefona oziroma videoklica je
očetu povzročal več zmede kot koristi.
Potem so se začele pojavljati tudi okužbe v domovih
in trepetati smo začeli ob vsakem jutranjem klicu,
kdaj bo okužba prišla tudi v Ormož. Nezmožnost
pristnega stika z očetom, objema, me je čisto
ohromila. Ko sva se z mamo prvič odpeljali na obisk,
sem očeta lahko videla le za trenutek, od daleč, saj je
bil dovoljen obisk le ene osebe.
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Po dolgih dveh mesecih in pol sem lahko tudi jaz
na daljavo, z masko in ob nadzoru osebja, sedela
nasproti njega. Še mojega nasmeha ni mogel videti,
kaj šele da bi bil deležen mojega dotika.
Po dveh takih razčlovečenih obiskih so me obvestili,
da je oče zbolel in da so ga odpeljali v bolnišnico na
Ptuj. Tako so spet minili trije tedni brez obiskov.
Dober mesec nazaj je oče prišel bližje k nam v
dom na Jesenicah. Po štirih mesecih sem ga prvič
lahko objela in ga pobožala ter mu povedala, da ga
nismo zapustili. Kljub temu spet trepetam, ali bo
požrtvovalnemu osebju uspelo, da jih nov val okužb
zaobide in ali ga bom jutri še lahko objela.
Vsi ukrepi, za katere upam, da so bili res strokovno
premišljeni in nujni, so nam vzeli štiri mesece
bližine, ki je ne bo mogoče nadomestiti. Našim
staršem in nam samim so vzeli spokojnost staranja.
Tudi zato še vedno težko shajam s tem virusom.

Končno lahko obiščemo očeta, a le na 2 metra
razdalje!
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SLEDOVI PRETEKLOSTI
PUSTNA ZABAVA PLANINSKEGA DRUŠTVA
Meri Bozovičar

Pustna zabava pod okriljem loškega planinskega
društva leta 1973 se je zame pravzaprav začela že
na novoletni zabavi v hotelu Lev v Ljubljani. Takrat
sem namreč prvič okusila tatarski biftek, ki me je
tako prevzel, da sem stopila do kuharja in on mi je
pojasnil vse skrivnosti priprave, od strganja pljučne
pečenke do petnajstih začimb. Ker znanje, ki ga ne
uporabiš, ne koristi ničemur, sem se priprave lotila
še sama in tatrski biftek postregla udeležencem
omenjene pustne zabave. Ljudje so ga poizkusili,
negativnih komentarjev ni bilo, pojedli so vse in
nihče ni imel posledic. Če je kdo bruhal, je bilo to
od pijače. Še danes se čudim lastnemu pogumu, saj
še kruh, ki ga prvič spečeš, ni za v javnost, kaj šele
tatarski biftek.
Tudi sicer so ljudje priprave za pusta začeli že takoj
po novem letu. Vse kostume je bilo namreč treba
izdelati doma, saj mask in preoblek ni bilo mogoče
kupiti. Ljudje so kupili material, kakršen je bil na
razpolago, ostalo pa so naredile spretne roke loških
deklet in žena, ki jim nikoli ni zmanjkalo domišljije.
Da ne bo zamere, tudi moški so rade volje priskočili
na pomoč.
Zabava je bila v Sokolskem domu in maske so imele
prost vstop. Prostor se je hitro napolnil s pisano in
zanimivo druščino mask, med katerimi velja posebej
omeniti stonogo, ki je imela nekaj problemov pri
vstopu. Ne zato, ker bi bila tako dolga, pač pa zato,
ker se je pod preprostim pregrinjalom, ki naj bi bil
trup stonoge, nagnetlo cel kup študentov, ki jim
tako ni bilo treba plačati vstopnine. Nazadnje je
prevladalo mnenje, da je stvar korektna in smeli
so vstopiti, navkljub nezadovoljstvu pobiralcev
vstopnine. Maska je pač maska, nobenih posebnih
pogojev ali omejitev ni bilo postavljenih.
Veliko mask imam še vedno v spominu. Med njimi
je bila lepa in graciozna gejša, vendar ne vem,

katera jo je predstavljala. Janez Sušnik se je našemil
v obilnega okroglega snežaka. Prepoznala sem
ga po njegovih svetlečih očeh, ki so bliskale izpod
preobleke, ko se je nerodno ˝valil˝ naokoli. Plesati
vsled obilnosti ni mogel. Peharjev Jože si je omislil
zanimivo kulinarično dobroto. Naokoli je hodil z
nočno posodo, v kateri je imel gorčico, vanjo je
pomakal hrenovke in z njimi bolj ali manj uspešno
˝krmil˝ prisotne. Pridružila se nam je tudi skupina,
preoblečena v tulipane. Neki gospod imenitnega
videza jih je povezal v šopek in uprizoril ples s
šopkom tulipanov. Skupina, ki je preoblečena v
markacije, je predstavljala planinsko pot po loškem
hribovju.
Ob polnoči so se maske odkrile, komisija pa je
nagradila najlepšo in najbolj izvirno masko. Rajanje
se je nato nadaljevalo do jutranjih ur, odvisno od
vzdržljivosti posameznikov.
Še danes ne vem, kdaj sem prišla domov, a časa
za spanje ni bilo. V kopalni kadi sem spirala s sebe
vtise zabave in nenadoma je nastopila nenavadna
tišina, zunaj pa je bila čudna svetloba. Prevzel me je
močan vtis neke neznane nevarnosti in prešinilo me
je spoznanje, da bo konec sveta. Karkoli je že bilo, je
hitro minilo in treba je bilo v službo.
Življenje je teklo in teče dalje, zabave tonejo v
pozabo, maškare so pa še vedno. Za pusta so bile pri
meni. Skupina šestnajstih maškar, povečini deklet,
je bila izbrano in okusno našemljena. Povedale so,
da so s Spodnjega trga, in mi pokazale, kaj znajo.
V naši dnevni sobi so uprizorile pravi akrobatski
nastop. Slikala sem jih, vendar mi je aparat nekaj
nagajal. Ko sem dala razviti slike, se je izkazalo, da je
nagajal preveč in slik žal ni bilo. Da tudi maškar ne
bi bilo, se ni bati, saj lepe tradicije ne umirajo. Narod
jih obdrži pri življenju.

KORONSKI HUMOR iz zbirke Slovenskega etnografskega muzeja







NIJZ sporoča: Tisti, ki že 4 mesece nosite masko za enkratno uporabo, ste odporni na vse.
Leto 2020 je isto kot reklama za Top Shop: “Počakajte, to še ni vse”...
Nikoli si nisem mislu, da bodo moje roke zaužile več alkohola kot moja usta!
Spet se počutim kot pri 16-ih. Spet imam dolge lase, bencin je poceni, a nikamor ne smem.
Toliko si umivam roke, da sem prišla do plonk zapisov iz srednje šole
Celo življenje so mi govorili, naj bom pozitiven. Zdaj ko sem, se me pa vsi izogibajo.
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ŠPORT
DUŠAN ČATER, NOVI PREDSEDNIK KOMISIJE ZA ŠPORT IN REKREACIJO
Vojka Mihelič

Dušan Čater je od 1. januarja letos novi predsednik Komisije za šport in rekreacijo pri Društvu upokojencev
Škofja Loka.
Dušan se je rodil v Brežicah, kjer je tudi obiskoval prve štiri razrede osnovne šole, nato pa je šolanje
nadaljeval v Kranju in Ljubljani. Tako je Gorenjska postala njegov drugi dom.
► Za mladega človeka
je šport nepogrešljiv
spremljevalec. Je bilo tako
tudi pri tebi? Kakšni so tvoji
spomini na leta, ko si bil
aktiven športnik, in na leta, ko
si bil funkcionar?
Kljub poskusom pri atletiki in
dviganju uteži je bil rokomet
tisti šport, ki me je prevzel
in sem se mu popolnoma
posvetil. S športom je aktivno
povezanih vsaj 40 let mojega
življenja. Rečem lahko celo,
da je bil rokomet in moje
delovanje v njem kot igralec,
trener, sodnik, sekretar in predsednik društva) način
življenja, čemur je bilo marsikaj podrejeno. Ponosen
sem na dejstvo, da smo na mojo pobudo kot prvo
rokometno društvo v Slovenji leta 1980 ustanovili
Loško šolo rokometa, iz katere smo vzgojili veliko
državnih reprezentantov in vrhunskih mednarodnih
igralcev.
► V DU Škofja Loka si se včlanil leta 2010. Sta te
pritegnila predvsem šport in rekreacija?
V društvo sem se vključil takoj po upokojitvi.
Privabilo me je dejstvo, da se v društvu veliko
pozornosti posveča gibalnim aktivnostim članov,
torej starejših mladincev. Videl sem tudi možnost
vključitve v družabno življenje in razgibavanje že
nekoliko okrnelih delov telesa.
► Bo nova vloga vodenja športno rekreativne
dejavnosti težka?
Seveda bo, vendar se je ne bojim. Vodenje te
dejavnosti jemljem skrajno resno in z namenom,
da ne glede na vpeljane športne panoge in metode
dela tudi tu ponudim svoje izkušnje in način
dela, ki bo temeljil na sodelovanju, dogovarjanju,
sistemskem urejanju in reševanju problemov, ki bi
nas ovirali pri osnovnem poslanstvu organiziranja
športno rekreativnih dejavnosti v tretjem
življenjskem obdobju. Če bomo vsi, torej vodstvo
DU in vodje posameznih panog z mano na čelu,
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delovali izključno v interesu
zagotavljanja in ohranjanja
različnih gibalnih sposobnosti
naših članov, kar mora ostati
osnovni moto delovanja, nam
zadovoljstvo in korist ne bosta
manjkala. Če bomo pri tem dajali
prednost druženju, tovarištvu in
prijetnemu preživljanju zadnjih
petkov naših življenj potem mi
vodenje športnorekreativnih
aktivnosti v DU ne bo v breme. Pri
tem se ne smem pozabiti zahvaliti
dosedanjemu predsedniku
Ivanu Hafnerju, ki se zaveda
kompleksnosti in odgovornosti
te dejavnosti ter pristaja na postopno prenašanje
nalog in obveznosti.
► Kje so slabe točke sedanjega dela v društvu na
tem področju? Kaj boš skušal najprej spremeniti?
Če odgovorim odkrito, ta trenutek še ne vem.
Načeloma večjih sprememb ne načrtujem, ker
ni smisla spreminjati nekaj, kar je dobro in se
že vrsto let odraža v zadovoljstvu članov in z
dobrimi rezultati na vseh področjih. Kljub temu
se zavedam, da je menjava vodenja vedno
priložnost za spremembe in ureditve praks, ki
povzročajo nezadovoljstvo. Prav zato so moje prve
aktivnosti usmerjene k razgovorom z vodji športno
rekreativnih panog, od katerih pričakujem podatke
o težavah, s katerimi se srečujejo, in predloge za
reševanje. Pripombe, ki jih bo imelo več vodij,
tisti predlogi, ki bodo aktualni, splošno koristni
in potrebni ureditve ali sprememb in ki ne bodo
namenjeni posameznim interesom, bodo osnova za
sestavo predloga programa aktivnosti komisije za
šport in rekreacijo.
Takšen predlog za leto 2021 bom nato posredoval
upravnemu odboru društva v obravnavo in
potrditev. Iz tega razloga pričakujem od vseh vodij,
da mi pri pripravi pomagajo s podatki o treningih in
tekmovanjih, ki se odvijajo v tekočem letu.
► Vedno je težava denar. Kaj bi bilo potrebno
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storiti, da bi bil proračun za športnorekreativne
dejavnosti pokrit v čim višjem odstotku?
Te težave kot tudi obremenjenosti denarnic
upokojencev se zelo dobro zavedam. V dolgoletni
aktivnosti v športu sem se vedno srečeval s težavo
premajhne količine sredstev. Prav zaradi tega si
želim zadeve tudi na tem področju urediti in vpeljati
nekaj novosti, ki bi bile usmerjene v sistemsko
ureditev financiranja dejavnosti na nivoju društva.
Poleg tega nameravam začeti nekatere aktivnosti
zbiranja dodatnih sredstev, ki bi jih v različnih
oblikah zbirali člani športnorekreativnih panog in
bi bila namenjena izključno tem aktivnostim ter
spodbujati vse člane DU, da pristopijo k zbiranju
dodatnih sredstev, ki bi razbremenilo naše
denarnice v obliki večjih prispevkov društva vsem
področjem aktivnosti, ki so povezane s stroški.
Pri tem naj omenim le eno možnost. V naše društvo
je včlanjenih 1 870 članov. Če vsi člani pridobijo
vsaj 3 sorodnike, sosede ali znance, ki so pripravljeni
odstopiti 0,5 % dohodnine društvu, to nikakor
ni zanemarljiv prihodek, s katerim pa ni nihče
oškodovan. Iz tega naslova je leta 2018 v državnem
proračunu ostalo 5 milijonov €.
► Dejstvo je, da se družba premalo zaveda
pomena telesne aktivnosti za starejše generacije,

in pozablja, da je prav povojna generacija
ustvarjala pogoje za nadaljnji razvoj. Kje vidiš
svojo vlogo v občini kot predsednik komisije za
šport in rekreacijo v DU Škofja Loka?
Res je, država je v preteklosti zanemarjala
starejše državljane na vseh področjih. To je zlasti
vidno na področju pokojnin in preventivnega
aktivnega ukvarjanja s telesno aktivnostjo. Tako
kot na mnogih drugih področjih se pomen pestrih
aktivnosti društev upokojencev podcenjuje,
predvsem pa financiranje ni sistemsko urejeno in
je popolnoma prepuščeno na milost in nemilost
občinam. Žal se mnogi mladi ne zavedajo dovolj,
da je zlasti naša, povojna generacija iz nič in iz
povojnih ruševin zgradila sodobno državo, ki je
ustvarila osnovo izobraževanja za vse in žal tudi za
poosamosvojitveno plenjenje.
Ne delam si utvar, da bi v tej vlogi lahko na občini
bistveno spremenil odnos do upokojencev,
predvsem tistih, ki so organizirani v društva.
Vsekakor pa si bom prizadeval občinskemu
vodstvu predstaviti pomen in težave našega
društva z namenom, da bi iz občinskega proračuna
dejavnosti društva kot celoti, odrezala vsaj skromen
košček pogače, v katero kljub bednim pokojninam
še vedno prispevamo tudi upokojenci.

TINA UŠENIČNIK, LANI SEPTEMBRA BRONASTA NA SVETOVNEM
KOLESARSKEM PRVENSTVU ZA AMATERJE V POZNANU NA POLJSKEM
Jožica Anžel

Modrooka, majhna, drobna in iskriva gospa z energijo, ki je nimajo tridesetletnice. Mama in babica, ki bo
letos dopolnilna sedemdeset let. V društvu je poleg kolesarjenja in teka aktivna še v kegljanju in ruskem
kegljanju. Redno se udeležuje tekmovanj v okviru medobčinskih športnih iger. Na zaključku 39. športnih
iger je bila razglašena za najrekreativko.
Lani avgusta in na začetku septembra je tekmovala
na svetovnem amaterskem kolesarskem prvenstvu
v Poznanu na Poljskem. Na tovrstnih tekmovanjih so
tekmovalci razdeljeni v starostne kategorije na pet
let. V kategoriji nad 65 let je v cestni vožnji, dolgi 107
kilometrov, prišla na cilj tretja in z odličnim časom
osvojila bronasto medaljo. Nastopila je tudi v vožnji na
čas in zasedla 4. mesto. Konkurenca je bila huda, zato
medalje sploh ni pričakovala in veselje na stopničkah
je bilo toliko večje. Na svetovno prvenstvo pridejo
res najboljši, saj morajo skozi sito kvalifikacij v svojih
državah in v svoji kategoriji zasesti najboljša mesta,
odvisno od števila udeležencev. To so tekmovanja gran
fondo, ki jih v različnih državah organizira Mednarodna
kolesarska zveza (UCI). Mednje šteje tudi naš maraton
Franja. Tina je na Franji v svoji kategoriji zmagala in
si tako zagotovila vstopnico na svetovno prvenstvo.
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Tina se s prijateljico Ajdo Opeka veseli uspeha
na svetovnem prvenstvu v Poznanu.
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Nadaljevanje s prejšnje strani
Prvenstva se je udeležila že šestič zapored
in si v tem času nabrala kar precej izkušenj.
Osvojila je že zlato in bronasto medaljo.
Lani sva jo z možem spremljala na
svetovno prvenstvo v Italiji v Vareseju, kjer
je bilo vzdušje veličastno in organizacija
vrhunska. Imela sem občutek, da
spremljam olimpijado. Proga je bila tam
zelo zahtevna, dolga 103 kilometre, z
višinsko razliko 1447 metrov. Takrat je bila
Tina peta.
Lani jeseni je prejela pokal Kolesarske
zveze Slovenije za tretje mesto za vzpone
v kategoriji nad 50 let, ki šteje za državno
prvenstvo v amaterskem kolesarjenju.

Tina na kronometru

TRADICIONALNI ZAKLJUČEK KEGLJAŠKE SEZONE
Ivan Hafner

Treninge kegljanja in tekmovanja v tej panogi smo prekinili marca ob zaostritvi protivirusnih ukrepov,
zaradi česar tudi nismo zaključili tradicionalnega klubskega prvenstva, ki ga sicer redno izvajamo že od leta
1999. Tako na zaključku sezone nismo razglašali rezultatov ali delili medalj.
Kljub temu sem med pregledom rezultatov minule sezone
našel nekaj zanimivih podatkov.
Decembra 2019 je Marija Tolar postavila najboljši rezultat
sezone pri ženskah in svoj novi osebni rekord s 548 podrtimi
keglji. Dobro sta igrali tudi Smiljana Oblak s 546 keglji in
Zdenka Gaber s 526 keglji. Nova kegljačica te sezone Urška
Bradeško je postavila svoj prvi zelo dober osebni rekord, saj je
podrla 485 kegljev.
Pri moških je rekord sezone dosegel Rasto Kos s 622 podrtimi
keglji. Odličen je bil Tine Uršič, ki je podrl 602 keglja. V
zadnjem kolu pred prekinitvijo je Roman Selan podrl 571
kegljev, Franc Žontar pa 562 kegljev. Omeniti moramo odličen
osebni rekord Dareta Brdnika, saj je na prvem treningu kot
upokojenec našega društva podrl kar 531 kegljev, žal pa tega
rezultata kasneje ni več ponovil.
V konkurenci za naj športnika za sezono 2019/2020 je pri
damah največ točk, kar 91, zbrala Zdenka Gaber. Sledijo ji
Smiljana Oblak z 82 točkami, Majda Bogataj z 71 točkami in
Tina Ušeničnik z 61 točkami.
Pred odhodom z Blegoša smo se na
Pri kegljačih je največ točk, 68, zbral Peter Mravlja. Za njim
hitro poslikali.
so se razvrstili France Žontar s 67 točkami, Tine Uršič s 63
Po isti poti smo odšli nazaj in okoli 13.
točkami in Lojze Žitnik s 36 točkami.
ure se nas je 26, torej skoraj vsi, zbralo
Program zaključnega pohoda je bil enak kot vsako leto.
pri Andrejonu. Posedli smo zunaj pod
Večina je na Blegoš pešačila s Črnega Kala, nekateri manj
orehi in uživali v prelepem vremenu ter
pripravljeni pa so odpeljali čez vrh Blegoša ali neposredno do
zdravem in okusnem kmečkem kosilu.
koče.
Nato nas je pozdravil predsednik društva
Držali smo se epidemioloških priporočil in zato hodili v
Miro Duić in z vzpodbudnimi besedami
raztrgani koloni. Tudi pri koči smo počivali, se odžejali in se
pohvalil za aktivno in uspešno delo
podprli na primerni razdalji.
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kegljačic in kegljačev. Avtor sem vse zbrane povabil
na športni piknik z razglasitvijo naj športnic in
naj športnikov, ki je predviden za prvo soboto v
septembru.
Sledil je tradicionalni srečelov, saj mi je spelo pri
svojem ozkem krogu sponzorjev zbrati toliko darilc,
da je vsak potegnil svojo srečko in dobil svojo
vrečko.
Za zaključno razvedrilo je Vojka Mihelič pripravila
tekmovanje naključnih dvojic v prstometu za
nagrade domačih dobrot, ki jih je podarila domačija
Andrejon.
Preden se je pričelo mračiti, smo se vsi počasi
odpravili v dolino.
Preživeli smo resnično prijeten dan.

Turnir v prstometu je pritegnil zanimanje
udeležencev.

MILA ZIMA JE SMUČARSKA TEKMOVANJA MOČNO OKRNILA
Ivan Hafner

Naši smučarji imajo že tako skromen nabor tekmovanj, letošnja mila zima pa je število tekem še okrnila.
Osrednja tekma sezone, prvenstvo PZDU Gorenjske v veleslalomu in smučarskem teku, je, tako kot lani,
odpadla tudi letos. Tako ostaja prehodni pokal za najboljšo upokojensko smučarsko ekipo Gorenjske še
naprej v našem razstavnem hodniku.
Cirila Tavčar pred Tino Ušeničnik. V kategoriji do 65
Prvenstvo Upravne enote Škofja Loka v
veleslalomu, tekmovanje z dolgo tradicijo, je
let pa je bila med tremi najboljša naša članica Janja
Stanonik.
potekalo 13. februarja 2020 na smučišču Rudno.
Prvenstvo je organiziralo DU Selške doline, tehnično Med moškimi je v najstarejši kategoriji nad 75
let tekmovalo šest smučarjev. Kot pričakovano
pa so tekmo rutinirano speljali domačini ŠD Rudno.
je zmagal naš član Franc Guzelj, medtem ko je
Tekme so se udeležila vsa štiri društva z loškega
bil Roman Berčič tretji. Med šestimi smučarji v
območja (DU Sovodenj se ne udeležuje nobenih
kategoriji od 70 do 75 let je bil Viktor Debeljak peti.
športnih aktivnosti), ki so aktivna tudi na
V kategoriji od 65 do 70 let je tekmovalo deset
športnorekreativnem področju.
Vseh udeležencev je bilo 34, od tega 28 smučarjev
smučarjev in med njimi je bil vodja naše smučarske
sekcije Boris Vodopivec odličen drugi, v najmlajši
in le 6 smučark.
Ker je proga dokaj
kratka, so vsi vozili dva
teka. Tekmuje se po
starostnih skupinah.
Naše društvo so
zastopale tri smučarke
in pet smučarjev. Bili
so uspešni, saj so
osvojili kar sedem
medalj. V vseh treh
kategorijah pri
ženskah so zmagale
naše smučarke. V
kategoriji nad 70
let je zmagala sama
Tončka Dolinar, med
Tončka je zmagala v kategoriji
V najstarejši kategoriji je zmagal Franc,
smučarkami od 65 do
nad 70 let.
Roman je bil bronasti.
70 let pa je zmagala
Mi o sebi - september 2020
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prva ekipa v sestavi Boris Vodopivec in Franc Guzelj
je bila šesta, Andrej Franko in Roman Berčič pa sta
zasedla osmo mesto. Zmago sta odnesla odlična
smučarja ekipe Poclaina Dušan Seljak in Anže
Žakelj.
Posamično so naši v starejših kategorijah pobrali
vse medalje. Tako je Tončka Dolinar dobila zlato,
Tina Ušeničnik pa srebrno medaljo. V najstarejši
moški kategoriji nad 70 let je postal prvak Franc
Guzelj, drugi je bil Roman Berčič, tretje mesto pa
je zasedel Viktor Debeljak. V kategoriji od 69 do 70
let je bil Boris Vodopivec srebrn, Andrej Franko pa
bronast.

kategoriji do 65 let je med šestimi smučarji peto
mesto zasedel naš novi član Andrej Franko ml..
Tradicionalno druženje loških alpskih smučarjev
upokojencev se je zaključilo s podelitvijo medalj,
dobro malico in klepetom.
S tekmovanjem v veleslalomu so se pričele tudi
jubilejne 40. ŠRI.
Tekma je potekala 29. februarja 2020 na smučišču
Rudno. Organizator je ŠZ Škofja Loka, tekmo pa je
tehnično izpeljalo ŠD Rudno. Tudi na tej tekmi so
smučarji odpeljali dva teka, odločali pa so skupni
rezultati.
Kot je na ŠRI
običajno, so
bili smučarji
razdeljeni
na starostne
kategorije le
na posamični
tekmi in ne
tudi na ekipni
tekmi. Skupaj
je nastopilo 30
tekmovalcev,
od tega 10
smučark in
Franc, Roman in Viktor so zasedli zmaV kategoriji 65-70 let je bil Boris Vodopivec
20 smučarjev,
govalni oder v v kategoriji nad 70 let.
podprvak, tretji pa Andrej Franko ml.
med katerimi
sta smučali tudi dve članici in pet članov našega
Po dobri malici in podelitvi odličij je senca
društva.
tekmovalce kmalu pregnala domov.
Med ženskami so tekmovale štiri ekipe. Zmagali
Smučarski tek je zaradi pomanjkanja snega in
sta domači tekmovalki Tanja in Sabina Gartner,
premalo volje organizatorjev odpadel, čeprav so
medtem ko sta Tončka Dolinar in Tina Ušeničnik, ki
napovedovali celo dve tekmi, eno za prejšnjo in
sta nastopili za naše društvo, zasedli četrto mesto.
drugo za novo sezono.
V moški konkurenci je nastopilo osem ekip. Naša

ZAKLJUČEK 39. ŠPORTNO REKREACIJSKIH IGER ŠTIRIH OBČIN NA LOŠKEM
Dušan Čater

Z zaključno prireditvijo, ki jo je tokrat pripravila občina Žiri, so se s proglasitvijo končnih rezultatov
in podelitvijo pokalov in priznanj najboljšim ekipam in posameznikom, zaključile 39. Športnorekreacijske igre, ki jih za vse štiri občine na Loškem organizira Športna zveza Škofja Loka.
Na tokratnih igrah je sodelovalo 264 ekip iz 113
različnih društev, podjetij in organizacij.
Tekmovanja so se začela 10. februarja in končala 26.
decembra 2019.
Udeleženci so tekmovali v 19 športnih panogah.
Izvedenih je bilo 29 tekmovanj. Iger se je udeležilo
87 žensk in 777 moških, torej skupaj 864 rekreativk
in rekreativcev.
V tekmovanju za najrekreativca se je v ožji izbor
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uvrstilo 37 tekmovalk in 100 tekmovalcev, ki so kot
posamezniki zbrali največ točk.
Pri ženskah je bila za najrekreativko razglašena
Tanja Gartner iz ŠD Rudno.
V tekmovanju za najrekreativko ŠRI sta bili od naših
tekmovalk (brez upoštevanja letnice rojstva) odlični
Tončka Dolinar na 13. mestu in Tina Ušeničnik na 14.
mestu.
Tina Ušeničnik je nastopila v največjem številu
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športnih, panog za kar je prejela posebno priznanje.
Pri moških je bil za najrekreativca preteklega leta
proglašen Boštjan Bernik iz Obrtne zbornice.
Med najrekreativci so bili v absolutni kategoriji
(brez upoštevanja letnice rojstva) odlični tudi
člani našega društva. Med 777 tekmovalci in v
konkurenci veliko mlajših in aktivnih športnikov so
bili od naših članov najbolje uvrščeni Tine Eržen na
15., Franc Guzelj na 16., Janez Potočnik na 17., Janko
Podrekar na 18. in Alojz Žitnik na 20. mesto.
Naše društvo je tekmovalo skupaj v 18 športnih
panogah.
Ženske so nastopila v 7 od skupno 8 panog,
izpustile so le smučanje.
Moški so tekmovali v 11 od skupno 19 panog.
Nastopili niso v tenisu, futsalu, košarki 5 na 5 in 3 na 3,
odbojki na mivki in odbojki v dvorani ter hokeju v
dvorani.
Kot že vrsto let so se naše članice in člani izvrstno
izkazali v konkurenci športnih društev in ekip, kjer
se upoštevajo doseženi rezultati v vseh športnih
panogah.
V obeh konkurencah so člani našega DU prepričljivo
in z velikim naskokom zmagali.
Ženske ekipe skupno:
1. DU Škofja Loka 212 točk
2. ŠD Rudno
80 točk
Moške ekipe skupno:
1. DU Škofja Loka 431 točk
2. Domel
266 točk
Skupno je bilo med 80 sodelujočimi društvi
oziroma ekipami za naj udeleženca 39. Športnorekreativnih iger (tako po osvojenih točkah kot po
množičnosti) proglašen naslednji vrstni red:
1. DU Škofja Loka 643 točk
2. Domel Železniki 334 točk
3. Zavod šole
270 točk
Naše ženske in moške ekipe so torej prepričljivo
zmagale. Skupna zmaga našega društva je bila na
dosedanjih ŠRI najbolj prepričljiva in z največjo
razliko v točkah.
Žal prehodnega pokala ne dobimo več, saj ga je
Športna zveza potem, ko smo ga osvojili v trajno
last že dvakrat, pred nekaj leti preprosto ukinila.
Poleg tega je po zadnjih informacijah organizacijski
odbor za nove 40. ŠRI sklenil, da točkovanja
rezultatov ekip po posameznih panogah ne bo več.
Štelo bo samo število nastopajočih, torej samo
množičnost. Po mnenju organizatorjev naj bi to
Mi o sebi - september 2020

vzpodbudilo k večji množičnosti, vendar je takšna
odločitev po našem mnenju paradoksalna.
Cilj takih tekmovanj po našem mnenju morda
res niso samo doseženi rezultati. Zanesljivo pa
so medsebojna tekmovanja med posamezniki
in društvi oziroma ekipami stimulacija, da se
tekmovalci na tekme pripravljajo, torej, da celo
leto čim bolj redno vadijo ter so telesno aktivni in
pripravljeni in skrbijo za zdravo aktivno življenje ter
prijetno druženje.
To je še posebej pomembno za nas starejše, vse v
tretjem življenjskem obdobju.
Prav najaktivnejši člani iz vrst upokojencev so tisti,
ki so tekmovalni in željni dokazovanja, po drugi
strani pa so vzgled in magnet za mnoge izmed nas.
Običajno večina od njih v panogah, v katerih
nastopajo in imajo v njih najboljše rezultate,
postanejo vodje takšne športno rekreativne
panoge.
Za organizirano vadbo upokojencev pa je prav to
ključnega pomena.
Kaj zapisati na koncu?
Vsem članom našega društva, zlasti pa članom
19 športno-rekreativnih sekcij, v katerih vadite
in tekmujete, se zahvaljujem za redno vadbo in
aktivno skrb za razgibavanje svojih sklepov in mišic.
Prav to je tisto, česar bi se morali zavedati in za kar
bi moral poskrbeti vsak sam.
Še enkrat čestitamo vsem, ki se udeležujete ŠRI UE
Škofja Loka, organizirate tekmovanja in tekmujete
na tekmovanjih po Gorenjskem.
S tem skrbite za svojo formo in dostojno zastopate
barve vašega društva in Društva upokojencev Škofja
Loka.
S svojim početjem ste nam vzgled in dokaz, da leta
niso in ne smejo biti ovira za športno rekreativno
aktivnost v panogah, ki so našim letom primerne.
Zaradi vsega zgoraj naštetega in v vašo korist vabim
vse člane, ki se še niste vključili v športnorekreativne
aktivnosti, da se nam pridružite in s tem poskrbite
za svojo fizično pripravljenost.
Hkrati vabim tudi tiste upokojence iz naše
občine, ki še niste člani DU Škofja Loka, da se
nam pridružite in s tem premagate monotonost,
osamljenost in pomanjkanje druženja.
V društvu imamo zanesljivo tudi za vas in vaše
sposobnosti primerno aktivnost, ki bi vas v
druščini sebi enakih pritegnila.
Pokličite nas na številko 04 51 20 664 in se nam
pridružite. Na voljo smo vsako sredo in petek od
8. do 12. ure.
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RUSKI KEGLJAČI IN METALCI PIKADA SMO SE V MESECU JUNIJU 2020
ODZVALI VABILU NA PRIJATELJSKA SREČANJA
Vojka Mihelič

Rekreativni športniki, ki treniramo kegljanje s kroglo
na vrvici, smo bili kljub omejitvi zaradi koronavirusa
aktivni junija 2020. Sekcija za kegljanje s kroglo
na vrvici DU Kamnik nas je tudi letos povabila
na spominski turnir v takoimenovanem ruskem
kegljanju, ki ga vsako leto organizirajo v spomin
na preminulo članico, ustanoviteljico te panoge v
DU Kamnik. Turnir je potekal 22. junija 2020. Zaradi
omejitev so turnir organizirali v manjšem obsegu
in iz vsakega društva povabili le 4 člane. Na turnirju
smo nastopili člani društev Rateče-Planica, Naklo,
Škofja Loka in seveda organizatorji. Iz našega
društva so se turnirja udeležili Smiljana Oblak,
Tončka Dolinar, Ivan Hafner in Adi Kočar. Kljub

Naše društvo so zastopali Adi Kočar,
Tončka Dolinar, Ivan Hafner in Smiljana Oblak.
trenutni situaciji so turnir uspešno organizirali, saj
je potekal v zelo dobrem vzdušju, tekmovalce pa so
odlično pogostili.
Sodelujoče so izžrebali v šest mešanih ekip. V
razburljivem boju je zmagala ekipa I., za katero je
nastopil med pretežno domačimi borci tudi Ivan
Hafner, ki je odločno pripomogel k zmagi.
Športno društvo BARON DU Logatec nas je povabilo
na športno-družabni dogodek ob prazniku dneva

državnosti 25. junija 2020 v kegljanju s kroglo na
vrvici in pikadu za ženske in moške ekipe. Vabilu
smo se z veseljem odzvali, udeležili pa so se ga še
ekipe iz DU Vrhnika, DU Rovte in DU Loška Dolina.
V kegljanju s kroglo na vrvici je naša ženska ekipa v
sestavi Tončka Dolinar, Vanja Jenko, Smiljana Oblak,
Ivanka Prezelj in avtorica tega prispevka zmagala
pred ekipo DU Vrhnike. Naša moška ekipa v sestavi
Ivan Hafner, Adi Kočar, Franci Mrak in Zakotnik Peter
je zasedla četrto mesto, zmagali pa so domačini
pred DU Loška Dolina.
Tekma v ruskem kegljanju je bila zelo zanimiva,
saj na kegljišču, kjer so vsi elementi, ki kegljišče
določajo, nestabilni, še nismo metali. Po vsakih
nekaj metih je bilo treba popravljati položaj
krogle, tudi sam podstavek, kjer keglji stojijo, se je
premikal in ga je bilo treba premikati na označeno
mesto, spreminjala se je tudi višina nosilca krogel.
Domačini so bili tako nenavadnih pogojev najbolj
vajeni in so zmagali.
V pikadu so tekmovale štiri ženske in štiri moške
ekipe. V ženski konkurenci so prvo mesto zasedle
metalke pikada iz ŠD BARON Logatec, drugo
tekmovalce iz DU Vrhnika, tretje pa ekipa našega
društva v sestavi Julija Jenko, Marija Marinšek,
Gaber Zdenka in Vanja Jenko.
Moška ekipa našega DU je prav tako zasedla tretje
mesto. Ekipo so sestavljali Franci Prezelj, Adi Kočar,
Ciril Jenko in Peter Zakotnik. Zmagali so domačini
ŠD BARON Logatec.
Ob razglasitvi rezultatov smo vsi navzoči tekmovalci
prejeli kolajne ne glede na mesto, ki smo ga zasedli,
saj je bil to res športno-družabni dogodek. Le ekipa
iz društva, ki je v ruskem kegljanju in pikadu skupno
osvojila najboljši rezultat, je prejela prehodni pokal.
Letos je to bila ekipa iz ŠD BARON Logatec.
Sledila je pogostitev in prijetno druženje. Takih
srečanj si vsi želimo še več.

VABILO NA ŽENSKO BALINANJE
Ob sredah dopoldne od 9. do 11. ure uvajamo nov termin za žensko balinanje. Lokacija je znana
balinarska dvorana na Trati. Pridružite se nam in nemudoma vas bomo naučili osnov in vas
vključili v igro. Posodimo tudi krogle. Koronavirus ni ovira.
Smiljana Oblak, vodja športne panoge balinanje za ženske
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KEGLJAČI SMO IMELI BOGATO ZIMO
Ivan Hafner

Kegljači in kegljačice že od septembra redno trenirajo, od 10. februarja pa že mečejo za svoje 21. društveno
prvenstvo. Koronavirus nam je marca žal onemogočil nadaljevanje tekmovanja in nas prizemljil v domače
kamre. Vseeno smo imeli od takrat do danes že kar nekaj zanimivih tekmovanj.
A.
Medobčinska kegljaška liga
7-članska liga, ki se je pričela sredi novembra 2019,
se je končala v začetku februarja 2020.
V njej sta sodelovali naša moška in kot edina tudi
naša ženska ekipa.
Moška ekipa je zasedla tretje mesto. Odločno je
premagala ekipo DU Selška dolina in našo žensko
ekipo, tesno pa izgubila z ekipo iz Zminca, ki je
bil zmagovalka lige, z ekipo OOZ in ekipo MDI.
Odločno jih je premagala le ekipa Obrtnika.
Ženska ekipa je bila v moški konkurenci sicer
zadnja, a je z MDI igrala neodločno in tesno izgubila
z ekipo DU Selške doline ter z ekipo Obrtnika.
V moški ekipi je bil daleč najboljši posameznik Rasto
Kos, ki je po kolih podrl 622, 576, 566, 598 in 558
kegljev. Sledili so mu Tine Uršič, ki je podrl največ
547 kegljev, Peter Mravlja, Franc Žontar in v enem
kolu še Janko Fojkar ter Franc Bradeško.
V ženski ekipi so metale Smiljana Oblak (522, 536 in
544 podrtih kegljev), Zdenka Gaber (524 kegljev),
Marija Tolar(548 kegljev v 4. kolu) in Majda Bogataj.
Enkrat je vskočila še Lidija Podviz.
B.
Tradicionalni prijateljski dvoboj za
prehodni pokal z ekipo OOZ Škofja Loka
Že skoraj dve desetletji se kegljaško pomerimo,
vmes pa družimo, navijamo in uživamo v napetih
dvobojih, z ekipo Obrtne zbornice. Že nekaj let smo
prehodni pokal hranili v naših razstavnih prostorih,
zato nam 21. januarja ni bilo lahko.
Osemčlansko ekipo je sestavljalo šest kegljačev in
dve kegljačici.

Borba je bila do zadnjega povsem izenačena. V
medsebojnih dvobojih so zmagali Zdenka Gaber in
Smiljana Oblak ter Roman Selan in Peter Mravlja, ki
so priborili 4 točke. Franc Žontar, Jože Avguštin, Tine
Uršič in Rasto Kos so vsi tesno izgubili in tako je bil
rezultat dvobojev 4 : 4.
Skupni rezultat je bil 3989 : 3979 podrtih kegljev
v korist OOZ. Dvoboj smo tako najtesneje izgubili
in prehodni pokal predali v varstvo prijateljski
nasprotni ekipi.
Ob vnetem navijanju in živahnem komentiranju ob
pestri postrežbi je prijetno popoldansko druženje
hitro minilo.
C.
Medobčinsko posamično prvenstvo
kegljanju
Sredi februarja 2020 je 12 kegljačic, od tega kar 7
naših članic, in 32 kegljačev, med njimi tudi sedem
naših članov, odigralo prvi del prvenstva. V finalu
6. marca 2020 je nastopilo 8 najboljših kegljačic. Po
več letih ni zmagala naša tekmovalka. Prvakinja je
postala nova, mlada tekmovalka Monika Blagovič,
ki je v prvem delu podrla odličnih 578 kegljev, v
finalu pa skromnih 517, skupaj 1095 kegljev. Druga
je bila naša Zdenka Gaber s 1049 podrtimi keglji,
od tega 550 v finalu, tretje mesto pa je zasedla
mnogokratna prvakinja Smiljana Oblak, ki je podrla
skupno 1042 kegljev.
V moški konkurenci je v finalu nastopilo 16
najboljših, večinoma klubskih kegljačev, med
njimi trije naši člani. Prvak je s 1190 podrtimi keglji
postal dolgoletni ligaški kegljač Edo Oberstar,
presenetljivo drugo mesto pa je prikegljal naš
rutinirani Tine Uršič, ki je skupaj podrl odličnih 1120
kegljev.
Konec februarja sta dve naši dvojici nastopili na
občinskem turnirju, a brez vidnejšega uspeha.
Prvenstvo ženskih, moških in mešanih dvojic bi
moralo biti sredi marca, a ga je odnesel koronavirus.
Odpadel je tradicionalni prijateljski dvoboj z DU
Selške doline. Tudi društveno prvenstvo je obtičalo
nekje na sredini. Kdaj naprej?

Prehodni pokal sem predal vodji zmagovalne
ekipe Bojanu Budnu.
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VESELI POHODNIKI
BILANCA OBEH PONEDELJKOVIH POHODOV
Dragica Gartner

Kako smo se imeli in
kje smo hodili Veseli
pohodniki? Sedaj po
novem smo ponedeljkova
krajša skupina (bivša
torkova), ki sta v
letošnjem letu obe ob
ponedeljkih, 1x veseli
pohodniki, 1x krajša
skupina. Nekateri hodijo
z obema skupinama, kar
je zelo lepo in tudi ceneje.
Če je možno, se delimo v
daljšo in krajšo skupino.
Trudimo se, da bi bilo za
vse sprejemljivo, vendar
je vsem težko ustreči
in vedno se moramo
prilagajati in usklajevati.
Človek se uči celo
življenje.
Trinajst 80-letnikov, Ribnik Vrbje
Zelo sem vesela, da so
se za krajšo hojo odločili tisti, ki so morali odnehati
čestitke vsem trem in želimo, da bi tako lahko tudi
iz različnih, predvsem iz zdravstvenih razlogov.
nadaljevali. Seveda se moramo vsakemu pohodniku
Lani so se 3 člani v tej skupini udeležili vseh 10
posebej zahvaliti za udeležbo.
pohodov, kar je lep dosežek. V preteklem letu od
Zelo zanimivo je bilo, da so se na zadnjem pohodu
27 načrtovanih pohodov v obeh skupinah le dveh
lani okrog Jezera Vrbje slikali vsi stari 80 let in
nismo izpeljali, obeh zaradi slabega vremena. Sprva več. Takrat jih je bilo12, samo ena pohodnica je
je bil obisk nekdanje torkove skupine slabši, nato
manjkala.
pa so se vse večkrat priključili tudi pohodniki iz
Lani smo hodili po celi Sloveniji in pokukali tudi čez
ponedeljkove skupine, tako da je nastala pestra
mejo, letos pa slabše kaže. Začeli smo dobro, nato
druščina, kot ena velika družina. Spet so se srečali
pa je kot strela z jasnega naše načrte prekrižal virus.
stari prijatelji. Prav lepo je poslušati veselo in
Življenje in naši pohodi so se ustavili, vendar se mi
sproščeno čebljanje ljudi za sabo, saj veš, da so vsi
ne damo in iz te krize bomo prišli še močnejši. Še
zadovoljni in veseli. Res mi je lepo pri duši, da so se
bolj se bomo zavedali, kako pomembno je krepiti
vrnili skoraj vsi tisti, za katere sem upala, da bodo še imunski sistem z nabiranjem kondicije in še bolj
našli dovolj volje in energije. Vidim, da se trudijo in
bomo hvaležni za vsak pohod, ki nam ga bosta
hvaležni so za vsak dan, ko lahko hodijo in se družijo naše zdravje in mati narava omogočila. Še se bomo
s prijatelji. Hura za vse, ki se trudite in vztrajate! Naš
potikali po naši prelepi deželici, saj je še toliko
trudi ni bil zastonj.
kotičkov in gričkov, ki jih še nismo prehodili. Upanja
Zanimiv je tudi podatek, da je bilo lani na pohodih
ne bomo nikoli izgubili, saj za vsakim dežjem posije
31 pohodnikov, ki so bili več kot 10 krat na obeh
sonce in z vsakim korakom in telesno vadbo doma
pohodih, od tega 5 čez 20 krat v obeh skupinah,
pripomoremo k boljšemu počutju. Telo ne pozabi,
9 nas je pa 1 krat – 2 krat manjkalo. Še najbolj
da zanj skrbimo.
zanimivo pa je to, da je bila edina članica vedno
Ostanimo zdravi, optimistični in v gibanju, osamo
v obeh skupinah na pohodu naša najstarejša
pa izkoristimo za pogovor s samim seboj.
pohodnica Marica Jesenovec. Enkrat je manjkala
Vaši vodniki, ki že delamo račune brez krčmarjev
Majda Dolenec, dvakrat pa Marinka Cerar. Iskrene
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ČETRTKOVI PLANINCI
NAŠI POHODI 2020
Nežka Trampuž

Naši letošnji pohodi so se začeli 11. januarja s
pohodom po poti slovenskega tolarja. Februarja
smo nadaljevali s potjo na Krminsko goro v Italiji in
še s pohodom od sv. Tomaža na sneženo Gabrško
goro.
12. marca smo uživali v prečudovitem dnevu in
lepih razgledih na hribu Škofje nad Cerknim. Dan
je bil preveč lep, topel, nič kaj marčevski. Že med
pohodom so po telefonu prihajale čudne novice.
Stanje v dolini je bilo skoraj izredno, zapirali so
se šole, vrtci in podjetja, saj je grozila karantena.
Mi tega nismo občutili, čeprav so nas obhajale
zmedene misli. Odločili smo se jih pustiti v dolini in
uživati, kajti tako, kot je bilo, ne bo več.
Žal je tudi naše planinske pohode prekinila
karantena in strah, tako da se skoraj ne upamo več
pozdraviti in spregovoriti s sosedom drugače kot na

31. julija smo se odpravili na Cerkljansko in se na
zelo vroč in soparen dan povzpeli na 1360 m visoko
Kojco. Po krajšem počitku in malici smo se spustili
do vasi Zakojca, kjer se je rodil pisatelj France Bevk.
To so lepi, odmaknjeni kraji visoko nad Baško grapo
in Cerknim. Na avtobusu nam je Slavica obudila
spomin na šolske klopi in nam predstavila življenje
Franceta Bevka ter njegove povesti, na katere smo
že malo pozabili in jih bo treba ponovno prebrati.
Tako počasi začenjamo s pohodi, ki pa žal ne bodo
izpeljani po načrtu za leto 2020, saj jih bomo
prilagajali napotkom zdravstvenih služb. O vsem
vas bomo obveščali sproti po elektronski pošti in
objavah na oglasnih deskah.
Vabljeni vsi, ki se nam želite pridružiti.
Nežka, Dragica, Slavica in Martina

Fotografije z zadnjega planinskega izleta na Kojco
zapovedano razdaljo.
Tako smo ostali doma, se pogovarjali po
telefonu in čakali na boljše čase. Kasneje
se je prepoved druženja omilila in spet
smo začeli hoditi na pohode. 4. junija
smo se iz Poljan odpravili skozi Predmost
mimo Vinharjev od Bačne do Žabje vasi.
Pohod smo zaključili pri čebelarju Štefanu
v Srednji vasi z ogledom čebelarskega
muzeja in pokušino medenih dobrot.
Naslednji pohod 18. junija je vodila
Slavica. Z vlakom smo se odpeljali do
Laškega in se povzpeli na Sv. Mohor.
Doživeli smo še en lep dan in ponovno
videli lepe kraje, ki jih sami nikoli ne bi
obiskali.
Mi o sebi - september 2020
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MOJE RAZMIŠLJANJE
Antonija Ravnikar takole razmišlja o življenju pred in po osamosvojitvi Slovenije.
Rodila sem se 9. junija 1941, torej sem preživela
vse vojne in povojne grozote. Nerada spremljam
politiko, vendar mi življenje, ki ga živim z otroki,
vnuki in pravnuki kaže tako slabo prihodnost, da bi
rada opisala razmere, ki sem jih preživljala sama s
hčerkama, danes pa že s svojimi vnuki in pravnuki.
S sedmimi leti sem začela hoditi v osnovno
šolo. Takrat smo imeli poleg ostalih predmetov
na urniku tudi verouk. Poučeval nas je prijazen
skromen katehet, na katerega imam še po toliko
letih zelo lepe spomine. Rodila sem se rahitična
in zelo slabega zdravja, zato so me že v prvih
razredih osnovne šole začeli pošiljati v brezplačne
zdravstvene kolonije. Z očetovo skromno plačo
smo živeli mama in trije otroci. Bili smo revni,
vendar o tem nisem nikoli razmišljala. Prav nič ni
bilo narobe, ker s starši nismo bili nikoli na morju,
saj je bila Poljanska Sora čista in topla, zato smo
imeli Ločani ter tudi kopalci iz drugih krajev dovolj
kopalnih in športnih užitkov kar doma. Od rudnika
urana v Žirovskem vrhu vem le, da se je veliko ljudi
zaposlilo tam, ko so ga začeli odpirati, po dolgih
letih odpiranja pa so ga začeli spet dolgo zapirati.
Ogromno denarja je bilo porabljenega, še več pa je
bilo povzročene škode, saj je bilo kopanje na Sori
za več desetletij prepovedano. Ne vemo niti, koliko
naših ljudi je zaradi izkopavanja izgubilo zdravje in
koliko je rib in življenja v vodi je propadlo, poleg
tega pa do zdaj še nisem slišala, da bi kogarkoli
od dosedanjih ljudi na oblasti to sploh skrbelo. Za
povzročitev takšne škode bi se mi zdelo prav, da bi
nekdo odgovarjal, ampak že od kar pomnim, so se
vedno kaznovali le manjši prekrški, na velike pa se
nekako pozabi.
Po končani osnovni šoli sem v štirih letih končala
nižjo gimnazijo, nato pa še štiriletno ekonomsko
srednjo šolo v Kranju. Rada sem se učila jezike,
matematika pa mi ni šla, vendar mi je bila zaradi
pomanjkanja sredstev dostopna edino le najbližja
srednja šola. Pokojnino sem si prislužila z delom v
računovodstvu in bila sem zgrožena, ko je naša prva
slovenska oblast, od katere smo Slovenci resnično
veliko pričakovali med najpomembnejšimi ukrepi
po osamosvojitvi najprej ukinila službo družbenega
knjigovodstva, ki je bila temelj vseh državnih financ.
Takrat sem osebno začela dvomiti v naše boljše
čase.
Pred osamosvojitvijo smo imeli navadni državljani
dostop do vsake šole. Če si bil sposoben, si lahko ob
delu končal univerzo in ker sem si prehitro umislila
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družino, sem pač delala, za kar sem se izučila,
čeprav me delo ni veselilo. Tudi vse zdravstvene
storitve so bile dolgo brezplačne, potem pa se je
začelo počasi vse spreminjati. Ljudje smo se začeli
deliti na bogate, ki so si lahko preko vrste plačevali
zdravnike in zobozdravnike, ljudje srednjega in
nižjega razreda pa smo začeli čakati v vrstah na
dobrine, ki so nam bile v tistih, kot jim nekateri
pravijo »železnih časih« vsem dostopne.
Ne samo na bogate in revne, po osamosvojitvi
smo se spet začeli deliti na črne in rdeče, kot po
očetovem pripovedovanju v njegovih letih na
Sokole in Orle. V Sloveniji trenutno živi približno
polovica ljudi tuje narodnosti in vere, zato ne
morem razumeti dolgoletnih prepirov vladajoče
črne in rdeče klike. Spet delite Slovence na Sokole in
Orle, tako kot so se delili naši predniki. Vesela bi bila,
da bi državljane ločili po kvaliteti življenja in morali,
vse drugo pa je balast, ki po nepotrebnem sproža
jezo in sovraštvo med ljudmi. V svobodni in, kakor
nam je nova oblast obljubljala, socialni državi se je
takoj začelo vse spreminjati. Katoliška cerkev se je
začela mešati v vse pore političnega in družbenega
življenja. Začela je ustanavljati svoje vrtce in šole,
dobili smo tudi skavte in tako so zdaj naši potomci
že od malega naprej razdeljeni v dve skupini. Tisti, ki
obiskujejo cerkvene inštitucije, imajo očitno boljše
pogoje za delovanje, ker jih pomaga vzdrževati tudi
državna oblast.
Najbolj žalostno je, da so nas, navadne državljane,
po osamosvojitvi okradli državni in cerkveni
oblastniki. Oboji so obogateli na račun delavcev,
ki smo od leta 1945 gradili tovarne, šole, vrtce in
vse javne dobrine s prispevki od svojih plač. Tudi
za pokojnino in za zdravstvo smo vse življenje
plačevali, zdaj pa si s svojimi malimi pokojninami
ne moremo privoščiti primernega zdravljenja. Ne
predstavljam si, kako životarijo ostareli in bolni, ki
nimajo denarja niti za hrano, kaj šele za normalno
dostojno življenje. Pravijo, da smo si kapitalizem
želeli. Če bi naši novodobni kapitalisti zaslužili
svoje dobrine z delom, bi tudi navadni ljudje dobro
živeli. Tako pa jim je bilo s hitrimi zakoni dovoljeno
pokrasti vse državno premoženje, ga prodati in
pospraviti denar v svoje žepe.
Svojim potomcem sem želela lepo življenje,
vendar tudi njim v teh časih ni lahko. Tisti, ki delo
imajo, delajo od jutra do noči in v tovarnah celo
ponoči. Veliko mladine je na zavodih ali doma
pri starših. Prav je, da smo začeli ceniti obrtna in
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druga fizična dela, ni pa prav, da doma ne najdejo
služb študirani ljudje. Če bi doma zaslužili toliko
denarja, da bi si upali z dohodki ustvariti družino,
bi si jih prav malo želelo oditi v tujino. Zdaj pa jih
država z nerazumljivimi ukrepi prav načrtno podi
na tuje, uvaža pa iz tujine ljudi, katerim brez težav
več plačuje, jim zagotavlja stanovanja in jim takoj
zagotovi lepo in udobno življenje.
V mojih časih so bile sindikalne funkcije brezplačne.
Sindikalisti so z zbranimi prispevki od zaposlenih
kupili počitniške hišice in prikolice, kamor so lahko
do osamosvojitve delavci hodili na dopust. Tudi to
premoženje je novim oblastnikom uspelo prodati.
Sindikati so priskrbeli tudi nujno potrebne dobrine,
ki jih na trgu večkrat ni bilo mogoče dobiti. Delo

je dobil vsak, ki je delati hotel in po enomesečni
preizkušnji si bil sprejet za nedoločen čas. Takoj si
dobil pravico do najetja kreditov, lahko si zaprosil za
najemno stanovanje in ga v doglednem času tudi
dobil. Ženske smo si lahko hitreje ustvarjale družine
in mlade rojevale zdrave otroke.
Strinjam se, da je bilo v prejšnjem režimu marsikaj
narobe. Vsi smo si želeli oditi na svoje, vendar ne
pod tako krutimi pogoji. Oblastnikom, ki smo jih
izvolili in jih volimo kar naprej, po vsakih volitvah
verjamemo, da se bodo razmere v državi izboljšale,
vendar je vedno slabše. Prav bi bilo, če bi po
osamosvojitvi odpravili le tisto, kar je bilo za državo
in državljane škodljivo, dobre in preizkušene stvari
pa obdržali.

GREMO NA POT
PROGRAM IZLETOV, PRIREDITEV IN LETOVANJ
september		trgatev
7. - 14. oktober
letovanje terme Topolšica (možnost koriščenja turističnih bonov)
19. - 23. oktober
letovanje Grand hotel DONAT 4* (možnost koriščenja turističnih bonov)
oktober		izlet prostovoljcev
6. november		martinovanje
POZOR: Zaradi koronavirusa in vladnih ukrepov, ki se glede na epidemiološko sliko spreminjajo, so vsi
zgoraj načrtovani izleti oziroma prireditve navedeni pogojno in bodo izvedeni, če bodo takratne razmere
to omogočali in če bo dovolj prijav.
 Posamezne objave si lahko preberete na oglasnih deskah v DU, pri Pošti in na Šolski ulici.
 Prijave z obveznimi vplačili sprejemamo do objavljenega roka oz. do zapolnitve prostih mest v
avtobusu.
 Prijave z obveznimi vplačili sprejemamo v DU v času uradnih ur ob sredah in petkih od 8. do 11. ure
do objavljenega roka oziroma do zapolnitve prostih mest v avtobusu. Prijave bomo upoštevali z dnem
vplačila.
 Prijave in vplačila na enodnevne izlete sprejema Danica Celestina na tel. 040 857 273.
 Na večdnevna potovanja in letovanja se prijavite pri Cveti Škopelja na tel.040 226 667.
 Obiske gledaliških predstav objavljamo sproti.
 Prijave bodo upoštevane z dnem vplačila.
 Izletov in prireditev se udeležujete na lastno odgovornost.
 Pridržujemo si pravico do sprememb, odpovedi ali dopolnitev terminov posameznih izletov in akcij.
Vse dodatne informacije v zvezi s programom lahko dobite pri Cveti Škopelja na tel. 040 226 667 ali na
e-naslov cveta.skopelja@gmail.com.

NE POZABITE NA KORONSKI BONTON
1,5 m
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KOLESARJI
Pred kolesarjenjem moramo preveriti tehnično brezhibnost kolesa.
Obvezna oprema kolesa obsega:
 brezhibno sprednjo in zadnjo zavoro,
 prednjo belo luč za osvetljevanje ceste, zadnjo rdečo luč ter odsevnike na pedalih ali na boku,
 zvonec,
 ustrezno napolnjene pnevmatike,
 primerno nastavljeno višino krmila in sedeža.
Na kolesu je priporočljivo imeti tudi blatnike,
ščitnik verige ter prtljažnik ali nosilno košarico
za prtljago. Kolo moramo redno vzdrževati in
čistiti, da bo pravilno delovalo.
Prav tako je zelo pomembna oprema
kolesarja. Za kolesarja je nujna kolesarska
čelada, ki ščiti glavo pri morebitnem padcu.

Prav tako je pomembno, da imamo športna
oblačila, ki omogočajo dovolj prilagodljivosti.
Oblačila naj bodo svetle barve, uporabimo
pa lahko tudi odsevni brezrokavnik, da nas
bodo vozniki prej opazili. Hlačnice spnemo
skupaj, lahko z odsevnim trakom, ter tako
preprečimo, da bi nam zašle med napere.
Rudi Zadnik, SPVCP Škofja Loka

