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Spet leto odšlo je, pustilo sledi, 
novo prišlo je in sega v dlani.

Srečno novo leto 2022, polno obilja, 
veselja, zdravja in dragocenih trenutkov.
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Avtor fotografije 
na naslovnici je 
Sašo Kočevar.
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GREMO NAPREJ
Miro Duić

Negotova situacija v zvezi s širjenjem nalezljive bolezni 
covid-19 ni obšla niti našega društva. Tudi pri nas smo se 
morali prilagajati vsakodnevnim ukrepom vlade, ki niso 
bili vedno razumljivi. Tako smo delali okrnjeno, od doma 
na daljavo, toda nismo izgubili stika z našim članstvom.
Žal nekaterih dejavnosti, ki so bile med članstvom zelo 
dobro sprejete, kot npr. martinovanje, društveni piknik,
nekateri izleti, različna športna tekmovanja, projekt 
Starejši za starejše, pevski zbori ipd., nismo bili zmožni v 
celoti izvesti. Upam le, da bomo marsikaj lahko nadokna-
dili, ko bodo pogoji za to boljši.
Nepričakovan in osupljiv prezgodnji odhod v večnost 
naših dveh pomembnih članic zlasti pri izdajanju glasila 
Mi o sebi, Jelke Mlakar in Marije Draškovič, nas je spravilo 
v zagato. Kako naprej? Zavedali smo se, da ne smemo 
prenehati izdajati glasila, ki je vedno bil trdna vez med 
našim članstvom in brez katerega bi lahko doživeli večji 
osip naših članov.
Na moje veliko veselje sem imel srečo, da sem se našel z 
go. Danico Zavrl Žlebir, sveže upokojeno mlado 
novinarko Gorenjskega glasa, s katero sem se dogovoril 
za nadaljevanje urejanja glasila in vodenje uredniškega 
odbora. Zato imamo sedaj pred seboj novo številko 
glasila, ki vas bo spremljala tudi v novem letu.
Dragi člani!
Zahvaljujem se vam za zaupanje, s katerim nam boste 
omogočili, da pravočasno izvedemo zamenjave na 
vodilnih položajih v društvu. Napovedan prihod novih, 
mlajših kadrov nam daje nov pogum!
Ob koncu še enega iztekajočega se leta naj mi bo dovo-
ljeno, da se še enkrat iskreno zahvalim vsem našim 
članom za vse aktivnosti s katerimi ste bistveno pripomo- 
gli k prepoznavnosti našega društva v širšem okolju.
Novo leto naj prinese predvsem več zdravja in osebne 
sreče vsem našim članom in njihovim najbližjim!
Naj čarobnost božiča in novega leta še dolgo živi in naj bo 
pot dobre volje, ljubezni in zdravja!
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ŽUPANOVA BESEDA

UPOKOJENKE IN UPOKOJENCI V NOVEM SREDIŠČU 
Tine Radinja, župan

V nekdanji vojašnici v Škofji Loki smo v 
zadnjih letih vzpostavili lep družbeni  center, 
kjer poleg javnih institucij domujejo tudi 
številna društva. Poseben prostor tu ima 
tudi Društvo upokojencev Škofja Loka, eno 
naših najštevilčnejših in najbolj uspešnih 
društev, ki si zasluži nove prostore. Z njimi 
bodo upokojenke in upokojenci pridobili 
veliko več prostora za svoje dejavnosti in 
tudi boljše pogoje za knjižnico. Verjamem, 
da bomo s tem konceptom, kjer se na istem 
hodniku srečujejo različna društva za pomoč 
starejšim in invalidom, v skupnem sodelov-
anju vzpostavili še dodatne navezave, 
programe in izboljšali storitve, ki jih nudijo 
svojim članicam in članom.
V prostoru komande bo poleg Društva 
upokojencev svoje prostore našlo še Društvo 
Univerza za tretje življenjsko obdobje. Oba 
že danes zelo dobro sodelujeta in nudita številne 
izobraževalne programe za starejše v naši občini. Ob 
tem pa tudi društvo invalidov, ki se iz svojih manj
primernih prostorov na Spodnjem trgu seli v veliko 
primernejše na območje nekdanje vojašnice. 
Verjamem, da se s tem nekako zaokrožuje program 
za starejše. V neposredni bližini bo tudi prostor za 
„srečevalnico“,  neformalen prostor za starejše občan- 
ke in občane Škofje Loke, v katerem bodo vsak dan 
lahko preživljali nekaj svojega prostega časa in 
se kakovostno, pa tudi organizirano družili. Vse to 
delamo z mislijo čim bolj izboljšati mobilnost na tem 
območju. Da so prostori dostopni, primerno oprem-
ljeni in da imajo hkrati mesto na območju, kamor se 
da priti z avtobusom, v kombinaciji z Agato in 
Jurijem, tam je tudi Prostofer. Imamo pa še nekaj 
načrtov, kako izboljšati mobilnost tega območja. 
Ko bo v nekdanji vojašnici vse dokončano, bo ta 
prostor postal neko novo središče Škofje Loke. 
Močno namreč verjamem, da bodo številna škofje-
loška društva, ki delujejo na tem območju, tega 
vzdignila še na višji nivo.

Občina Škofja Loka se, navkljub temu da se lahko 
pohvalimo z dobro demografijo, vseeno relativno 
hitro stara. Vse več je starejših v naši sredini in naša 
skupna dolžnost je, da poskrbimo zanje. Zato imamo 
program staranja, prav tako različne programe, ini-
ciative in tudi investicije na Škofjeloškem. Primarno 
je, da poskrbimo za primerno zdravstveno mrežo, 
skupaj z našimi socialnimi zavodi za socialno oskrbo, 
takoj zatem pa primerno razvijamo društvene, kul-
turne, športne in druge dejavnosti ter tako omogo-
čamo čim bolj zdravo in polno preživljanje starosti 
v naši občini. Naš cilj je, da ob večanju števila 
starejših vseskozi širimo ponudbo njim namenjenih 
programov, pa naj gre za oskrbo na domu, da lahko 
čim več starejših ostane doma, kot tudi za institu-
cionalno varstvo za vse tiste, ki ga potrebujejo. 
Poskrbeti moramo za programe, tako za zdrave in 
čile upokojenke in upokojence kot za tiste, ki morda 
potrebujejo nekaj podpore. Večina teh dodatnih 
novih programov za generacije upokojencev in 
upokojenk, ki še prihajajo, se bo zgodila prav na 
območju nekdanje vojašnice.  

VABIMO K SODELOVANJU
K sodelovanju pri oblikovanju glasila MI o sebi vabi-
mo lektorja/lektorico. Med upokojenci so zagotovo 
slavisti/slavistke in drugi, ki imajo občutek za lep 
slovenski jezik in so pripravljeni deliti svoje znanje. 

Oglasite se urednici na: dzzlebir@gmail.com ali na 
tel.: 031 626 154 do 28. februarja, da vas bomo lah-
ko vključili v ekipo ustvarjalcev/ustvarjalk prihodnje 
številke glasila Mi o sebi.
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POGOVOR

NOVA UREDNICA GLASILA MI O SEBI 
Maruša Mohorič

Mnogi upokojenci smo se razveselili novice, da je predsednik Miro Duić »našel« Danico, ki je 
bila pogrešana /Gorenjski glas/. Bila je pripravljena prevzeti uredništvo našega glasila, čeprav 
zagotovo še ni dobro zadihala kot upokojenka.

Že kot študentka je Danica Zavrl 
Žlebir delala kot novinarka, 
potem pa v Gorenjskem glasu 
cela štiri desetletja nadaljevala, 
vse do upokojitve v letošnjem 
letu. Za študij novinarstva se 
je odločila, ker je želela pisati, 
imeti malo bolj svoboden 
poklic, a je ugotovila, da je kar 
precej omejitev – pomembni 
so roki, predpisano je število 
vrstic in znakov, prinaša tudi 
neprespane noči, praznike bolj 
občasno, enako zaposlen si med 
vikendi. Hkrati pa prinaša zado-
voljstvo zaradi srečanj z veliko 
zanimivimi ljudi in  zaradi dogodkov, ki pa te napol-
nijo z energijo, občutkom, da si naredil nekaj dobrega.
Zadnjih trinajst let je bila ob kolegu Cvetu Zaplotniku 
tudi izvršna urednica Gorenjskega glasa. Kar nekaj 
let pa je bila zadolžena za pisanje o dogajanju na 
škofjeloškem območju, torej je imela priložnost 
spoznati tudi naše društvo in njegovo glasilo Mi o 
sebi, ki ga je pohvalila z »zelo profesionalno«, čeprav 
smo v uredništvu same amaterke in amaterji, a smo 
imeli k sreči poklicno urednico, žal pokojno,
Jelko Mlakar. 
Dejstvo je tudi, da smo zanj dobili kar nekaj priznanj, 
od državnega do občinskega, pa tudi ZDUS-ovega, 
na kar smo vsi v društvu precej ponosni.
Na vprašanje, kakšne načrte, zamisli, spremembe, 
izboljšave naj bi bile pod komando nove urednice, 
Danica še nima dokončnih odgovorov, želi dodati 
kakšne detajle, morda več intervjujev, pogovorov z 
ljudmi, ki se ukvarjajo s starejšimi.
Mož je njeno odločitev za nadaljevanje „uredniške 
kariere“ sprejel, saj ima tudi sam svoje čebele, ukvarja 
se s kanarčki, ki jih neguje, hrani, dokupuje, pa gobar-
jenje mu je všeč. Otroka sta odrasla, delata vsak na 
svojem področju, vnukov pa trenutno še ni. Danica 
si je v mladosti želela igrati klavir, a ni bilo pogojev 
za to. Zato se je v zrelih letih odločila za električne 
klaviature in hodi vsak teden k organistki Mariji 
Jamnik na učne ure, doma pa sledi vsak dan še 

trening kakšno uro, pri čemer zelo uživa.
Tudi prostovoljka je že mnogo let pri 
Medobčinskem društvu slepih in slabo-
vidnih v Kranju. Sodeluje v njihovem 
študijskem krožku, kjer članicam in 
članom različnih starosti največkrat bere. 
V društvu so ji tudi omogočili, da se 
je prijavila na avdicijo in se vključila v 
knjižnico slepih in slabovidnih v Ljublja-
ni, kjer bere in snema zvočne knjige 
dvakrat na teden. Skratka, zelo zaposlena 
ženska. Večkrat se je že zgodilo, da sem 
se vprašala, ali ima dan za nekatere več 
kot 24 ur. Enako se je zgodilo tokrat, ko 
sem se pogovarjala z Danico. Res je kar 
nekaj let mlajša, pa vseeno.

Vpisala se je v naše društvo, v Univerzo za tretje živ-
ljenjsko obdobje, kjer obiskuje krožek pilates. Rada 
bi se učila ruščino, z veseljem pa tudi nemščino.
Draga Danica, dobrodošla pri nas! Dragi predsednik 
Miro, hvala, ker si jo našel!
Prepričana sem, da bi bila tudi bivša urednica vesela, 
da se delo nadaljuje in glasilo še razveseljuje člane 
društva upokojencev.

10. novembra 2021 se je uredniški odbor glasila 
Mi o sebi prvič srečal z našo novo urednico Danico 

Zavrl Žlebir.
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COVID-19

IZKUŠNJA, KAKRŠNE SI VEČ NE ŽELIJO 
Maruša Mohorič

Pomenek z nekaterimi našimi člani, ki so preboleli covid-19. Nihče od njih si ne želi znova 
preživljati česa takega. 
Skoraj dve leti se svet ukvarja z virusom, ki so mu 
dali ime covid-19, pa že kar nekajkrat je mutiral. 
Naše življenje se je spremenilo, mnoge navade 
smo morali opustiti, ukrepi so se menjali iz meseca 
v mesec, včasih iz v dneva v dan. Nekateri niso 
imeli nobenih težav, drugi pa so izkusili zelo težke 
trenutke, dneve in tedne, pa tudi mesece. Nekateri 
naši člani so bili pripravljeni izkušnje s preživljanjem 
bolezni deliti z nami. Nihče od njih si ne želi znova 
preživljati česa takega.
Takole je napisala 
Marija Strah:
»Kljub upoštevanju 
vseh vladnih ukrepov 
in priporočil NIJZ ter 
prepričanju, da se meni 
to ne more pripetiti, 
sem se v začetku marca 
2021 soočila z nalezlji-
vim virusom, ki me je 
položil za 14 dni v poste-
ljo. Najhuje je bilo prvi 
teden. Spremljali so me 
močni glavoboli (ni pomagalo niti več tablet lekadol 
naenkrat), vročina, globok in trdovraten kašelj ter 
odpor do hrane in pijače.
Stanje se je začelo izboljševati po desetem dnevu, 
moč in odpornost pa sta se mi vrnili šele julija, ko 
sem počitnikovala na morju. Hvaležna sem Bogu, 
da nimam težjih posledic. Marsikatera zgodba se ni 
tako srečno končala.«

slabost, brez apetita in zelo slabo spanje, pa kar deset 
dni se je stopnjevalo. Soseda ji je kakšno malenkost 
prinesla in pustila v vrečki na kljuki stanovanja. 
Po desetih dneh se je odločila, da se oglasi na 
urgenci, kjer so opravili pregled krvi in slikali pljuča. 
Zdravnica ji je povedala, da bo vsaj 14 dni še hudo, 
čez pol leta pa naj bi bilo spet v redu. Napoved se 
je uresničila. »Nikomur ne privoščim, da bi moral 
preživljati vse, kar sem doživela.«

Anka in Rafko Kavčič 
sta bila nekaj dni celo 
v isti sobi v bolnišnici 
v Ljubljani, saj je tudi 
Anka imela covid, a je 
bila po dveh tednih 
skoraj dobra. Rafko je 
bil zelo bolan že v 
marcu. Ker mu je zmanj-
kovalo zraka, so ga 
odpeljali na predi-
havanje v bolnišnico v 
Ljubljano, kjer je bil na 
intenzivnem oddelku 

tri tedne zaradi covida. Zaradi komplikacij so ga 
odpeljali na Jesenice, kjer se je zbudil po mesecu in 
pol. Okrevanje se je vleklo, saj je pogrešal domače, 
ki so ga lahko prišli redko »pogledat« za par minut. 
Napotili so ga v rehabilitacijski center v Laško za štiri 
tedne, kjer so ga domači lahko obiskovali, zaposleni 
pa so ga učili ponovno hoditi in kmalu se je lahko po-
stavil na noge s pomočjo bergel. Po vrnitvi domov 
je z njimi hodil na malo daljše sprehode, okrog hiše 
pa poskušal tudi brez njih. Neizmerno vesel je bil, ko 
je po štirih mesecih okrevanja spet sedel v avto. Ko 
jima je zdravnik dovolil, sta se šla cepit.
Še več naših članov je prebolevalo covid, a se ne 
želijo izpostavljati. Vsi pa svoje pripovedi zaključijo 
z željo, da česa takega ne bi več preživljali in da 
nikomur ne privoščijo, da bi trpel kot so oni.

Marija Strah Francka Trampuš

Nekateri naši člani so bili pripravljeni
 izkušnje s preživljanjem bolezni deliti z 

nami. Nihče od njih si ne želi znova 
preživljati česa takega.

Francka Trampuš pravi, da ne ve, kje se je okužila, 
saj se je v glavnem zadrževala doma. Vročina, 

MISLI
Komur si pomemben, te bo poiskal.. 
Kdor te hoče videti, bo si vzel vsaj minuto zate..
Kdor te potrebuje, te bo našel...
Vse ostalo so samo opravičila!

Težave nastanejo iz dveh razlogov: ko veliko premišlju-
jemo, a nič ne naredimo in ko nekaj naredimo, a 
sploh ne premislimo... 
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MEDNARODNI PROJEKT MLADI IN STAREJŠI

KAKO IZBOLJŠATI KAKOVOST ŽIVLJENJA STAREJŠIH
Danica Zavrl Žlebir

O tem razpravljajo udeleženci mednarodnega projekta Mladi in starejši – Aktivno staranje, kjer je 
občina Škofja Loka vodilna partnerica, podpira pa ga Evropska unija. Letos so izpeljali dve srečanji. Do 
konca projekta bosta še dve, eno znova v Škofji Loki. 

Kot je povedal vodja projekta Miha Ješe, ki je na 
občini zadolžen za mednarodno sodelovanje, bi se 
moral projekt končati že marca letos, a je epidemije 
posegla tudi v te mednarodne načrte. Tako sta bili 
v prvih dveh letih le dve srečanji, obe v Škofji Loki, 
in sicer prvo o participativnem proračunu (občina 
ga zdaj že uspešno izvaja), drugo pa je predstavilo 
osnovno vsebino projekta.  „Cilj mednarodnega pro-
jekta Mladi in starejši – Aktivno staranje je najprej 
medgeneracijsko sodelovanje, nato pa priprava 
kakovostnih podlag za izboljšave, ki jih lahko nare-
dimo na področju kakovosti življenja starejših. In ne 
le teh, vseh generacij,“ je povedal Miha Ješe.

Boljše življenje starejših in vseh drugih
Mednarodni projekt, v katerem sodeluje enajst mest 
iz držav Evropske unije, dvanajsto pa je albansko 
mesto Kruja, je nastal na podlagi programa kako-
vosti staranja v Škofji Loki, sprejetega leta 2018, ki 
so ga prav tako predstavili na drugem srečanju v 
Škofji Loki. Letos so se udeleženci partnerskih občin 
srečali v madžarskem Köszegu in v Judenburgu v 
Avstriji. Temi srečanja na Madžarskem sta bili medge-
neracijsko sodelovanje in e-opismenjevanje starej-
ših. Predstavljena je bila anketa o sodelovanju sta-
rejših, udeleženci pa so si ob teh priložnosti ogleda-
li tudi zanimiv muzej za železno zaveso. Septembra 
so se v Judenburgu posvetili prevozom starejših in 
oviranih ter njihovemu gibanju po mestu. Občina 
Škofja Loka, od koder sta poleg Mihe Ješeta sodelo-
vala tudi Marta Satler in Igor Medič, je predstavila 
mestno linijo, avtobusa Jurij in Agata ter program 
Prostofer, napovedali pa so tudi izposojo koles, ki 
jo načrtujejo za prihodnje leto. V prihodnje pa bo 
treba pri gradnji in obnovi prometne infrastrulture 
še bolj skrbeti za to, da bo ta omogočala neovirano 
gibanje starejših in oviranih. Zadnje desetletje je 
sicer ponekod v mestu že poskrbljeno za te stvari. 
V Judenburgu so udeleženci mednarodne konfe-
rence tudi preizkusili, kako prijazno je mesto gibanju 
starejših in oviranih. Skupine so se podale v mesto z 
otroškim vozičkom, invalidskim vozičkom, „hojico“ 
za starejše in s prevezo za oči, da so se postavili v kožo 
mamic z otroki, invalidov, slepih in starejših. Tudi ta 

praktična izkušnja je poleg vseh drugih ugotovitev 
narekovala sprejetje predlogov, kako urediti mesta, 
da bodo ugodna za starejše in ovirane. Kot napove-
duje Miha Ješe, bodo tudi v Škofji Loki z enakimi pri-
pomočki preizkusili, kako je z dostopnostjo v mestu, 
na sprehod pa se bodo podali občinski svetniki in 
svetnice.

Znova srečanje v Škofji Loki
Prihodnje leto sledita še dve srečanji, najprej v nemš-
kem mestu Bad Kötzting, sklepno pa bo znova v 
Škofji Loki. V Nemčiji bo beseda o stanovanjih za 
mlade in starejše: kako živijo, kakšni so stroški, kako 
so stanovanja vzdrževana in predvsem, kaj storiti, da bi 
presegli današnja neravnovesja na tem področju. 
Starejši živijo pretežno v prevelikih hišah in stanova-
njih, kakršnih ne potrebujejo in jih tudi ne morejo 
vzdrževati, mlade generacije pa težko pridejo do 
stanovanj. Poudarek bi bil na stanovanjih, ki so že 
na voljo in se dogovoriti, kako starejšim omogočiti 
preselitev v manjša in cenovno dostopnejša stanova-
nja, ta, ki bi se pa sprostila, pa preurediti in ponuditi 
mladim. Tu ima občina pomembno vlogo, je prepri-
čan Miha Ješe. Na tem mednarodnem srečanju (pote-
kajo sicer v štirih skupinah: uradniki, učitelji, dijaki 
in študentje ter starejši), bodo poleg uradnikov, 
starejših in mladih vabljeni ne le udeleženci iz dvanaj-
stih sodelujočih mest, temveč tudi župani iz 
združenja evropskih mest Douzelage.
Avgusta prihodnje leto bo torej še zadnje srečanje iz 
omenjenega projekta. V Škofji Loki bodo udeleženci  

Vodja projekta Miha Ješe
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Nadaljevanje s prejšnje strani

STAREJŠI ZA STAREJŠE

strnili sklepe dotedanjih srečanj in predloge, ki 
so nastali ob izmenjavi dobrih praks. Na srečanju 
pričakujejo tudi veleposlanike, ob konferenci pa 
bo potekala tudi generalna skupščina združenja 

Douzelage, v katerem so povezana mesta iz 27 
držav Evropske unije, poleg njih pa še vedno tudi 
mesto iz Velike Britanije, čeprav je ta izstopila iz EU, 
in iz albanskega mesta Kruja.

PROSTOVOLJCI SO SPREJELI NOVE IZZIVE
Nežka Fojkar

Program STAREJŠI ZA STAREJŠE temelji na prostovoljnem delu z obiski na domovih starejših oseb. 
Izvajamo ga preko celega leta z namenom spoznati, v kakšnih razmerah starejši živijo ter kakšno 
morebitno pomoč potrebujejo.
V občini Škofja Loka se število starejših povečuje, od 
približno 23.500 prebivalcev je med nami preko 
3500 oseb, ki so starejše od 69 let (okoli 15 odstotkov).
Leto 2021 je bilo posebno leto, ki je krojilo življenje 
vsem nam. Epidemija covid-19 je pred nas posta-
vila velika vprašanja, tudi, kako v tem času izvajati 
obiske po našem programu oz. kako skrbeti za 
številne uporabnike, ki so v času karantene potrebo-
vali druženje, pomoč, pomirjujoče besede in vzpod-
bude. Prostovoljcev ni povsem ustavil ne strah in ne 
virus, sprejeli smo nove izzive in ob ustrezni preven-
tivi izvajali tudi osebne obiske. Poleg tega smo se 
večkrat zatekli k telefonskim stikom, naključnim 
srečanjem na sprehodih, v trgovini in tudi tako starej-
šim popestrili dneve in po svojih močeh reševali 
njihove stiske.
V naši evidenci imamo trenutno zbrane podatke o 
kvaliteti življenja za 2029 starejših oseb.
Prostovoljci so v letu 2021 na novo obiskali 
55 oseb, skupno pa 795 oseb in pri njih 
opravili 345 obiskov. Poleg tega so sami 
izvajali tudi enostavno laično pomoč pri 
84 osebah.
Največ je bilo druženja (326), pomoči pri 
osnovnih osebnih opravilih (160), dostave 
hrane iz trgovine (127), pomoči pri hišnih 
opravilih (47), prevozov (11), nekaj je bilo 
tudi sprehodov s starejšimi, razna svetova-
nja, pomoči pri vlogah za domsko varstvo, 
obiskov jubilantov in podobno. Ob obis-
kih starejše obveščamo in spodbujamo 
tudi za koriščenje ugodnosti, ki nam jih 
zagotavlja občina (brezplačni medkrajevni 
prevozi, Prostofer, Agata in Jurij). Najbolj 
rizična skupina so starejši, ki živijo povsem 
sami v hiši ali v stanovanju. Teh je kar 476, 
mnogi od teh so osamljeni in prav ti najpo-
gosteje potrebujejo dodatno pomoč.

Upravni odbor DU je decembra imel svojo redno sejo. 

Na vprašanje, kaj bi starejši želeli, da bi občina zanje 
še organizirala, je prva želja dom za starejše, saj se 
potreba po tej obliki varstva večkrat pojavi zelo na 
hitro, po kapi, nesreči, po bolezni... Tistim, ki imate 
morda že zdravstvene težave ali ste že v visoki staro-
sti, zelo priporočamo, da preventivno vložite Vlogo 
za sprejem v institucionalno varstvo. Če vloge v bliž-
njem domu še nimate, vas v takih primerih bolniš-
nica premesti v katerikoli dom v Sloveniji, lahko tudi 
zelo daleč.
S programom Starejši za starejše starejšim omogoča-
mo nova znanstva, prijateljstva, preprečujemo osam-
ljenost, izvajamo enostavne pomoči in zagotavlja-
mo bolj kakovostno življenje, obogateno s socialno 
bližino. Prostovoljstvo je temelj našega dela in z njim 
bomo nadaljevali in širili našo dejavnost. Pridružite 
se nam.
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DRUŠTVO U3

ŠE ENO LETO ŽIVLJENJA Z VIRUSOM
Borjana Koželj

Ko pišem ta prispevek, je že december in v društvu se že posvečamo poročilom o delu društva 
in pripravam na novo koledarsko leto. 

Dragi bralci našega glasila
V arhivu na naši spletni strani najdete posebno 
številko glasila Mi o sebi, ki smo jo izdali ob 
petnajsti obletnici našega društva. Tam najdete 
tudi razpredelnico, ki kaže, kako strmo je rasla 
naša univerza. Iz pričujočega poročila pa lahko 
vidimo, kako uničujoče je med nami rovaril virus. 
Podatki kažejo, da so številke podobne, kot so bile 
davnega leta 2010. V teh kriznih časih skušamo 
našim članom vsebine, ki jih ponuja naš bogati 
program, približati z možnostjo izobraževanja na 
daljavo. Kar 18 krožkov je doslej potekalo preko 
Zooma. Marsikdo ne mara sodelovanja na daljavo, 
a če ne gre drugače, nas vse več sprejema ta 
način druženja. Da bi se otresli negotovosti, smo 
med drugimi vsebinami vsem ponudili srečanja z 
mentorjem Domnom na delavnicah in marsikomu 
je pomagal osvojiti znanje uporabe računalnika za 
delo (izobraževanje) na daljavo. Tako se vključujejo 

2021
Število krožkov v živo Število krožkov na 

Zoomu
Število vseh 
udeležencev

pomlad 5 13 125
poletje
projekt Zlati most

9 srečanj x 181 otrok
7 mentoric

Medgeneracijsko 
sodelovanje

jesen 11 5 134

starejši v krožke kar na varnem od doma. V tem času 
je ta možnost  prednost. Res je za vse pomembno 
druženje s prijatelji, a če že ni mogoče v živo, se 
lahko družimo vsaj virtualno. Znanje uporabe 
računalnika je rešitev tudi v vsakdanjem življenju, 
kot na primer: stik s svojim zdravnikom, ki se 
na telefonski klic ne oglasi, na naše elektronsko 
sporočilo pa nam lahko odgovori, ko ima čas za to, 
nakupovanje… Pri teh težavah so lahko v veliko 
pomoč mladi, otroci ali vnuki, a kaj ko imajo tudi oni 
premalo časa in veliko preveč svojih skrbi. 
Ena četrtina družbe smo starejši in čas v tretjem 
življenjskem obdobju je vse daljši. Ne moremo 
iz dneva v dan samo »gledati v zrak«. Tudi mi se 
moramo učiti, da bi se lahko pravilno in hitro 
odločali in sodelovali v družbi. Pričujoča kriza pa je 
pokazala, kako samostojni smo še lahko starejši. 
V novem letu vam želimo veliko neodvisnosti, 
samostojnosti. Računalnik vam je lahko v pomoč.

POROČILO O DELU 
Na področju izobraževanja poteka načrtovanje in poročanje o delu v okviru študijskega leta in tako je tudi 
v naši univerzi, a ob zaključku koledarskega leta pripravimo poročilo za uradne inštitucije.

Iz podatkov v razpredelnici je razvidno, kako se za 
dobro delo trudimo tako študentje kot mentorji in 
vodstvo univerze. V spomladanskem semestru je le 
5 krožkov delalo v živo, kar 13 pa na daljavo. Poletje 
je bilo veliko bolj sproščeno, zato smo lahko izpeljali 9 
srečanj iz projekta Zlati most z otroki, ki jih je vodilo 
7 mentoric in to v živo. Veselje do druženja se je 
nadaljevalo v jeseni, ko je 11 krožkov delalo v živo in 
le 5 virtualno.
Včasih se nam zdi, da je uspeh premajhen, a ko 
pogledamo čez plot, ugotovimo, da so res nekatere 
večje univerze uspešnejše, a je vrsta univerz, ki ima-
jo manj krožkov in bolj skromno udeležbo. 
Sama sem še posebej ponosna na uspeh medgenera-

cijskega projekta Zlati most. Mentorice, rokodelke 
v ustvarjanju z glino, so pridobile praktično znanje 
mentorstva, ki so ga v poletnih mesecih preizkusile 
pri delu z otroki. Zahvaljujem se Mari Furlan kot tudi 
neutrudni Katki Žbogar in programu ŽIVI-ŽIVO živ-
ljenjske veščine odraščanja, prevencija pred digital-
no zasvojenostjo otrok in mladine. Upam, da bomo 
novo razvit program (oblikovanje gline) in obenem 
ohranjanje rokodelskih veščin in spretnosti še kdaj 
ponovili.
To je recept za kvalitetno preživljanje prostega časa 
in preprečevanje osamljenosti – zgradili smo nova 
prijateljstva in medgeneracijske vezi.

Izobraževanje odraslih v Društvu U3 za leto 2021
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ŠIRIMO OBZORJA
Ela Dolinar
 
Ja, naša obzorja se širijo. Začeli 
smo lani z botaničnimi vrtovi 
in letos nadaljujemo z muzeji 
in drugimi zanimivostmi. 
Botanični vrt v Ljubljani je bil 
naš prvi obisk in izvedeli smo 
ogromno novega: o semenski 
banki, o japonskih češnjah… 
in še mnogo zanimivosti o 
naši najstarejši (leto 1810) 
kulturni, znanstveni in 
izobraževalni ustanovi. Vrt v 
Sežani je popolnoma druga 
zgodba. Vrt ob vili Mirasasso 
je odraz davnega časa, 
velikega bogastva in izjemne 
ljubezni. Mozirski gaj nas 
je navdušil z obilico cvetja 
in različnimi etnografskimi 
objekti. Arboretum Volčji 
potok smo obiskali jeseni in 

PRESEJALNI TEST ZA ZGODNJE ODKRIVANJE DEMENCE
Borjana Koželj

vojne pa do osamosvojitve. Predstavljena so tudi 
umetniška dela, pričevanja ljudi, zdravstvo, šolstvo, 
šport. Naši generaciji je vse to nekako znano, pa 
vendar je prav lepo obujati spomine. Po dobri uri 
sprehoda skozi čas smo se razkropili po muzeju in 
vsak si je lahko pogledal, kar ga je zanimalo.
Ko se bodo razmere malce umirile, se bomo podali 
novim odkrivanjem znamenitosti naproti. Prva 
bosta na vrsti džamija v Ljubljani in Mestni muzej.
Pridružite se nam!

Vsakega v poznejših letih zaskrbi, ko ugotovi, da 
se včasih česa ne spomni. Zato smo se nekateri 
razveselili vabila v ta presejalni test. Študentki sta 
se predstavili in prosili za dovoljenje: »Ajda Ogrin 
in Tisa Pavlovčič, magistrski študentki programa 
kognitivne znanosti na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani bi radi testirali vaše sposobnosti. V sklopu 
najine magistrske naloge bova pod mentorstvom 
prof. Janeza Demšarja in dr. Uroša Marušiča testirali 
nov presejalni test za zgodnje odkrivanje demence, 
ki deluje na podlagi tehnologije podjetja Braintrip 
(https://www.braintrip.net/). Naš projekt je idejni 
naslednik vseslovenskega projekta za zgodnje 
odkrivanje demence ADAM, o katerem si več lahko 

preberete na https://projektadam.si/.« Kar 20 članov 
se je odzvalo vabilu. Želeli smo izvedeti več o sebi, 
hkrati pa sodelovati s študentkami, ki pripravljajo 
zahtevno magistrsko nalogo s tega področja. 
Opravili smo tri srečanja in čeprav še nimamo 
izvidov, imamo občutek, da so rezultati kar dobri.

Eden izmed prvih 
preizkusov je bil: narišite 
uro s številčnico in določite 
položaj kazalcev, ki kažejo 
čas 10 min. čez 10.

V Mozirskem gaju pod cvetno mavrico

to je popolnoma drug park, kot je tisti spomladi. Bili 
smo pa tudi v muzeju Bistra. Med izjemno pestrim 
izborom stalnih zbirk in postavitev velja posebej 
omeniti zbirko limuzin nekdanjega predsednika 
SFRJ Josipa Broza Tita. Vedno, na vseh ogledih smo 
bili deležni odličnega vodenja.
Na ta Veseli dan kulture 3. december, Prešernov 
rojstni dan, se nas je zbralo trinajst radovednih in 
obiskali smo domači Loški muzej.  Vodenje po 
razstavi nam je kronološko prikazalo čas od konca 
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ZANIMIVA OSEBNOST

EDOVI AFORIZMI ZA IN PROTI
Maruša Mohorič

»Aforizem je komet, ki gre 
mimo oči in ga moraš v tistem 
trenutku zapisati, saj gre sicer 
v vsemirje (pozabo)«, pravi naš 
član Edo Erzetič.
Že nekaj let se ukvarja s 
pisanjem aforizmov. V njih vidi 
nekakšen moto razburkanih 
časov. Za popestritev pogovora 
se nasmehne in izjavi, da ve, 
kdo bo bral in kateri aforizem 
mu bo všeč, kateri pa ne. A to 
naj bi bil smisel. Lepo število se 
jih je nabralo, zato se je odločil, 
da jih izda kar v samozaložbi. 
Zdaj so zagledali luč sveta, zato 
se je oddahnil. V njih je zajeto 
obsežno časovno obdobje.
Hotela sem napisati za uvod, pa sem se odločila, naj 
bo za konec. Če si zaželim, da me nekdo spravi v 
dobro voljo ali smeh v teh časih, ki trajajo in trajajo, 
srečevanja v živo pa so omejena, pokličem Erzetiča, 

ki običajno reče: »A ti nekaj povem?«
Edo, čestitke za korajžo in hvala za izjemne aforizme. 
Naj bo knjižica dobra spodbuda za nadaljevanje 
pisanja. 

AFORIZMI
Edo Erzetič

Interpelacija je pranje opranega perila samo zato, 
ker ni bilo zlikano.
Človeka moraš imeti toliko rad, da mu v minutah 
polepšaš ves dan.
Cankar je zatajil (le) svojo mater, mi pa danes 
slovenščino – »I FEEL SLOVENIA«

Mladina naj si poišče delo, ne pa službo. 
Ko ti sosed preneha biti zoprn, si na pravi poti.
V tujini se znamo pobahati, da smo Slovenci, doma 
pa razprodajamo Slovenijo in slovenstvo.
Sem takšen kot sem. Tudi za vas ne bi bilo dobro, da 
bi bil drugačen.

IZDELOVALE SMO VOŠČILNICE ZA STANOVALCE CSS

Nekaj članic Društva U3 se nas je zbralo sredi de-
cembra v Marinkini knjižnici in smo se v prijetnem 
vzdušju lotile izdelave voščilnic za stanovalce Cen-
tra slepih, slabovidnih in starejših občanov v Stari 
Loki. Pri delu se nam je pridružila tudi ena vnučka in 
je akcija postala medgeneracijska. Iz kartona, papir-
ja, sukanca in z barvicami ter bleščicami ali gumbki 
smo ustvarile množico voščilnic. Dve voščilnici nista 
bili enaki! 
V mislih smo imele starejše, ki jim tudi taka drobna 
pozornost lahko polepša praznične dneve. Upamo, 
da nam je uspelo priklicati vsaj nasmeh na lica. 
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ROMAN TERŽAN 
(1930 – 2021)

4. 11. 2021 so se svojci za vedno poslovili od očija, dedija in pradedija 
Romana Teržana.
Po letu in štirih mesecih se je na pokopališču v Poljanah nad Škofjo Loko 
pridružil svoji življenjski sopotnici, mami in babici Stanki.
 
Rodil se je 9. 8. 1930, v Dobju pri Planini, kot peti, najmlajši otrok mame Ivanke 
in očeta Antona. Doma so imeli trgovino in gostilno. Vile rojenice mu niso 
bile naklonjene. V ranem otroštvu je zaradi bolezni izgubil mamo, na pragu 

V SLOVO 

najstniških let pa še očeta, ki je bil ustreljen v Celjskem piskru.
„Oče je bil še z dvema sestrama izseljen v Nemčijo v delovno taborišče, star komaj 11 let. Leta v izgnanstvu 
ni nikoli opisoval tragično, nasprotno, v vsako od zgodb je vnesel kanček humorja. V zadnjem letu mi je 
povedal veliko zgodb iz tega obdobja. Pripovedoval mi je, kako prav mu je prišlo znanje nemškega jezika, ki 
se ga je na očetovo zahtevo pridno učil v prvih letih šolanja. V taborišču je bil – kljub svojim letom – glavni 
prevajalec za slovenske izgnanke. Znanje jezika mu je vsekakor pomagalo, da ga v vseh letih izgnanstva 
niso ločili od sester,“ o Romanovi mladosti pripoveduje hčerka.
Kot 15-letni fant je dočakal svobodo in se iz izgnanstva vrnil domov na Štajersko. Doma se je izučil za 
trgovca in ker je bil zelo resen in odgovoren delavec, je kmalu postal poslovodja majhne vaške trgovine. 
Pot ga je peljala v Celje, temu pa je sledilo skoraj tri leta služenja vojaškega roka. Po vrnitvi je našel delo v 
Ljubljani, kjer je že živel deset let starejši brat.
Prelomnico v življenju pomeni selitev na Jesenice konec petdesetih let. Tam je spoznal Stanko, mlado 
učiteljico iz Poljanske doline, ki je postala njegova dolgoletna življenjska sopotnica. Skupaj sta spletla 
gnezdo, v katerem sta se jima rodili v razmiku petih let dve hčerki, Metka in Tina. V tem obdobju je veliko 
časa namenil študiju in tako konec šestdesetih let končal mariborski VEKŠ. Veliko lepih in bogatih spominov 
je imel tudi na leta vodenja hotela Prisank v Kranjski gori. Temu je leta 1969 sledilo povabilo v Škofjo Loko, 
v takratni Transturist, ki je v letih njegovega službovanja /vodenja zrasel v veliko podjetje Alpetour, v 
katerem so bile združene različne panoge (tovorni promet, potniški promet, gostinstvo, turizem). Z manjšo 
prekinitvijo je bil v Alpetourju vse do odhoda v pokoj leta 1990.
Ves čas je bil zelo družbeno angažiran in imel veliko različnih funkcij – od tistih pri mladini, pa zvezi 
komunistov, kot tudi do častnih npr. v organizacijskem odboru pokala Loka. Kot aktiven mladinec je 
spremljal pot Titove štafete na Triglav.
V svojih aktivnih letih je bil sicer veliko odsoten od doma, a družina mu je bila zelo pomembna, se 
spominjata hčerki. Za svoja dekleta je izbral stanovanje v prvi stolpnici v Loki z najlepšim razgledom 
na Loški grad, na Partizanski cesti. Vedno je pokazal, kako ponosen je na svoji hčerki in jima bil za vzor 
odgovornega Slovenca, poštenega, skromnega, vedno pripravljenega pomagati.
Po odhodu v pokoj je sprejel novo »službo« - skupaj z ženo sta bila idealen par, ki je ljubeče skrbel za štiri 
vnuke. Končno je našel čas za svoj hobi, kuhanje, in med prijatelji si je s svojo peko metrov božanskega 
zavitka pridobil naziv »štrudel profesor«.
Vnuki so odrasli v može in dočakal  je štiri pravnuke.
Leta pa so tekla in prinašala številne resne zdravstvene težave, a prav vse je premagoval z velikim 
pogumom in optimizmom in avgusta letos praznoval 91. rojstni dan.
A sprehodi so postajali krajši, zmanjkalo mu je volje za kuhanje, še vedno pa je bil vesel, ko se je na kupu 
zbrala vedno večja družina. Težave, ki jih je prinašalo vsakdanje življenje, je vse do zadnjega reševal 
samostojno, seveda ob pomoči družinskih članov.
          Miro Duić
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KULTURA

BRALNA ZNAČKA IN ŠE KAJ
Nevenka Mandić Orehek

Bralna značka se vrača v našo knjižnico! Tokrat je 
drugačna, bolj sproščena.
Vabimo vas k branju zelo široke izbire knjig. 
Nimamo seznama priporočenih naslovov, nimamo 
skupnega imenovalca glede avtorja ali teme. 
Pomembno je, da beremo!
Predlagamo vam romane različnih zvrsti: zgodovin-
ske, ljubezenske, biografske ali kriminalke. Morda 
vas mikajo potopisi ali biografije? Kaj pa kakšna 
knjiga humorja v teh sivih dneh? Preberite pesmi 
domačega ali tujega avtorja. Morda aforizme?
Dobro smo založeni s kuharskimi knjigami, kjer 
boste našli ideje za razvajanje ob mizi ali se samo 
znova spomnili jedi, ki ste jih včasih pripravljali vi ali 
vaša babica.
Zgodovina je vedno zanimiva! Tu so pričevanja, 
spomini... Kaj pa pravljice iz daljnih dežel?
Za sprostitev in druženje vam predlagamo, da v 
roke vzamete knjigo z družabnimi igrami, knjigo z 
logičnimi ugankami ali knjigo z ročnimi deli. Tudi za 

naše malčke se najdejo slikanice in knjige s pesmi-
mi, ki jih boste skupaj listali.
Od vas pričakujemo, da boste do konca aprila 2022 
prebrali 5 knjig ter v obrazec vpisali naslov knjige in 
avtorja. Vesele bomo vaših komentarjev o prebrani 
knjigi, saj nam bodo v pomoč, ko bomo pomagale 
našim bralkam in bralcem pri izbiri čtiva.

NAMIBIJA, RAZSTAVA FOTOGRAFIJ ELE DOLINAR
Alma Vičar

Novembra smo v naši galeriji Hodnik razstavili 
fotografije naše prostovoljke, popotnice in fotogra-
finje Ele Dolinar z njenega potovanja po Namibiji, 
dežele, ki te s svojo lepoto očara in za vedno 
prevzame, kot je dejala sama.
Dežela, tako drugačna od naše, ki je bila mnoga leta 
nemška kolonija, je svojo neodvisnost pridobila le 
dobro leto pred Slovenijo. Velika je za 40 Slovenij in 
ima le malo več prebivalcev kot naša država.
Na predavanju ob otvoritvi razstave nam je Ela 
odstrla tančice s te čudovite dežele, ki jo malokdo 
od nas pozna. Ob mojstrskih fotografijah smo 
odkrivali naravo, dih jemajočo lepoto brezkončnih 
sipin puščave Namib, čarobnost puščavskih noči in
potovali po cestah, ki jih ni. Spoznali smo raznoliki 
živalski svet, tako drugačen od našega. Podoživeli 
smo srečanja s čredami zeber, oriksov in gnujev v 
širnih območjih savan. S fotografij so nas pozdravili 
levi, leopardi, noji in žirafe v svojem naravnem 
okolju.
Občudovali smo lepoto ljudi maloštevilnega 
plemena Himbe in prvobitnost Bušmanov, 
malih ljudi, ki vztrajajo pri ohranjanju svojega 

tradicionalnega načina življenja. S fotografij so nas 
gledali nasmejani, zvedavi pogledi otrok.
V teh časih pandemije, ko se nam je svet zaradi 
omejitev potovanj kar nekako skrčil, je Ela s svojimi 
fotografijami poskrbela, da je delček tega širnega 
sveta, del čarobne, ogromne Afrike, vseeno prišel k 
nam. Sprehodite se po razstavi, ne bo vam žal.

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

Odprtje razstave je, z igranjem na violino, 
popestrila Elina vnukinja Mila.

Pred vami je 49. redna številka našega glasila, tokrat 
z novo odgovorno urednico. 15 let je minilo od prve 
številke in z vodstvom Društva upokojencev smo 
poskrbeli, da smo vseh dosedanjih 48 rednih in eno 
izredno številko glasila Mi o sebi dali vezati. Lahko 
si jih boste pri nas ogledali in sposodili ter obujali 
spomine na dogodke in ljudi.
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PEVCEV VIRUS NI UTIŠAL
Martin Bizjak

Korona virus ne popušča, a MePZ Vrelec se mu ne pusti utišati

Uresničila se je ena od črnih verjetnosti, da bo 
jesenski val epidemije korona virusa preprečil zboru 
Vrelec izvesti jubilejni koncert ob dvajsetletnici 
njegovega pevskega udejstvovanja. Slavnostni 
koncert bi se po koledarju moral zgoditi že prejšnje 
leto, saj je bil Vrelec ustanovljen leta 2000. V dobri 
veri, da nam bo letošnja jesen bolj naklonjena za 

kulturne dejavnosti, smo letos poleti izbrali koncertni 
repertoar in začeli zavzeto pripravljati pesmi za 
izvedbo pred avditorijem. Naše DU nam je zagotovilo 
prostor za vaje v traktu bivše loške kasarne, kjer smo 

pričakujemo, da spet stopimo pred naše poslušalce 
v soj odrskih luči in da koncertno dvorano spet 
preplavi naša pesem, zapeta v vaše in naše veselje.

Delovno vzdušje na vaji Vrelca

KULTURA

daje moč, da vzdržujemo 
delovni zagon in tudi naš 
zborovodja Dejan večkrat 
poleg kritičnih pripomb 
tudi z izrazom zadovoljstva 
na obrazu izreče kako 
previdno odmerjeno 
besedo pohvale.
Novi suknjiči koncertnih 
uniform Vrelca z metuljčki 
že kar predolgo časa visijo 
v garderobnih omarah, 
le temu članku priložene 
fotografije naj ilustrirajo 
utrip Vrelca na vajah v teh 
sivih epidemičnih razme-
rah. Vendar pa pevke in 
pevci MePZ Vrelec že težko 

si ustvarili pogoje za vaje tudi v zimskem 
času. A življenje ni praznik: če lahko gre 
kaj narobe, se prej ko slej kaj zaplete; 
tako je z jesenskim hladom in meglo 
plima epidemije korona virusa odplavila 
naše upe na koncert, ni pa ustavila naše-
ga petja.
A protiepidemični ukrepi so občutno 
zavrli našo dejavnost. Vaje Vrelca pa 
kljub vsemu potekajo redno tedensko, 
le da se zaradi omejene dopustne 
številčnosti oseb v prostoru na vajah 
vsak teden zbere po polovico zbora 
izmenično. Zaradi izpolnjevanja varnost-
nih ukrepov so žal nekateri pevci in 
pevke začasno opustili pevske vaje. 

Kljub omejitvam za zborovsko dejavnost pa je v tem 
času v Vrelec vstopilo kar nekaj novih pevk in pevcev 
z nezanemarljivo pevsko »kilometražo«. Zlasti smo 
veseli novih sopranistk in tenoristov, ki s svojo vokal-
no svežino podprejo glasove že nekoliko opešanih 
pevk in pevcev z najdaljšim pevskim stažem. 
Upanje v boljše čase po epidemiji nam v Vrelcu 

Zbor na vaji v polovični sestavi z zborovodjem Dejanom
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LOŠKE ORGLICE – SNEMANJE ZGOŠČENKE 
Ivanka Prezelj

Imeli smo zelo ambiciozen plan nastopov v upanju, da bo morda covid popustil. Pa ni. Še 
slabše, podaljševal se je v novih oblikah. Zato smo imeli letos prvo vajo šele konec aprila.

V plan 2021 sem zapisala tudi, da želi-
mo izdati svojo zgoščenko. Dekleta 
so me opozarjala, da je to pretrd oreh 
za nas. Jaz pa sem vztrajala in v svojih 
mislih iskala možnosti. In zgodilo se 
je nekaj nepričakovanega. Gospa 
Apolonija Kandus, koordinatorka 
Zavoda O, nam je ponudila možnost 
snemanja in izdelave zgoščenke iz sred-
stev projekta Večgeneracijskega cen-
tra Gorenjske. To je bilo, kot bi na moč-
no oblačen dan nenadoma posijalo 
sonce. Tako razveselil in obdaril nas ni 
še nihče.
Takoj sem naredila načrt vaj, da obno-
imo celoten repertoar pesmi, saj že 
več kot pol leta nismo vadili skupaj. 

Rupar.
V snemalnem studiu Zavoda O smo opravili štiri 
snemanja, najprej orglice s kitaro, kasneje še 
vokal. Snemanje je zanimivo pa tudi trdo delo. 
Po treh urah aktivnega igranja smo bili izčrpani 
in se dogovorili za naslednji termin. Gregor nam 

Posebna zahvala gre Zavodu O, 
ki je v okviru projekta VGC Gorenjske 

omogočil izid zgoščenke Loških orglic.

Sredi maja nas je prišel poslušat snemalec Gregor 
Lavtar in predlagal začetek snemanja 5. junija. Poleg 
rednih tedenskih vaj smo se odpravili tudi na tro-
dnevne intenzivne vaje, daleč od doma, v Osilnico, 
kjer smo imeli vsak dan dopoldan in popoldan 
večurne vaje. Zadnji večer smo za hotelske goste 
in krajane izvedli glasbeno 
zabavni večer. Med doma-
čini nas je prišla poslušati 
tudi skupina ljudskih pevk 
in pevcev, ki so naše igranje 
oplemenitili s petjem in nas navdušeni povabili naj 
pridemo k nedeljski maši, da bomo na koru skupaj 
prepevali.
Izbor pesmi za zgoščenko smo izbirali vsi člani 
Loških orglic. Napravila sem spisek 27 pesmi, ki smo 
jih že igrali na nastopih in jih celotni skupini Loških 
orglic poslala po elektronski pošti, z željo, da vsak/a 
odbere 15 takih, ki bi jih želel/a imeti na naši prvi
zgoščenki. Tako smo skupaj določili 16 pesmi, ki 
smo jih nato vadili in posneli. Naš kitarist Bogdan 
pa je predlagal, da bi nekatere skladbe popestrili z 
vokalom in tako se nam je pridružil še moj brat Jože 

je vse posnetke preko 
ključka posredoval v 
poslušanje, tako da 
smo lahko sooblikovali 
nekatere skladbe in jih, če 

je bilo potrebno, z dodatnim snemanjem uredili. 
Po zadnjem snemanju smo pripravile prigrizek in 
skupaj z Gregorjem nazdravili dobro opravljenemu 
delu.
Oblikovanje ovitka zgoščenke in ploščka ter  
pripravo za tisk smo zaupali oblikovalki Tini Hočevar 
iz Ljubljane, ki nam je pred leti izdelala tudi vizitko 
Loških orglic.
Pričakujemo, da bomo lahko zgoščenko poslušali že 
v januarju 2022.
To je res plod našega šestletnega prostovoljnega 
dela in skupen dosežek povezovanja z Zavodom O. 

Vaja v Osilnici

KULTURA

MISLI
Največ kar lahko nekomu podariš je svoj čas. Ko podariš čas je to del tvojega življenja, ki se ne more vrniti!
Dve stvari opisujeta človeka: potrpljenje, ko nima nič in obnašanje, ko ima vse...
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ŠPORT

NAMIZNI TENIS: KLJUB KORONA VIRUSU NAM JE USPELO
Nada Somrak

Namizni tenis je spomladi znova zaživel.
Tako kot že vrsto let doslej, smo člani namiznoteni-
ške sekcije aktivni. Žal nam je v letu 2020 virus 
preprečil vadbo in izvedbo gorenjskega prvenstva 
DU v namiznem tenisu. Spomladi letos pa smo 
znova zaživeli. Tisti najbolj pogumni smo znova 
pričeli z vadbo in tako prišli v oktobru tudi do 
organizacije prvenstva PZDU Gorenjske 2021 v 
namiznem tenisu. Kljub kratkemu roku in stalnem 
strahu pred odpovedjo nam ga je uspelo izpeljati. 
Izostal ni niti rezultat. Prijavilo se je 11 ekip. 
Tekmovali smo v več starostnih kategorijah. Našo 
ekipo je zastopalo 10 tekmovalk in tekmovalcev in 
sicer 2 ženski in 8 moških. Vsekakor so vsi doprinesli 
k skupni zmagi našega društva. 
Izstopali so naslednji posamezniki: v ženski katego- 
riji je bila Mira Golja tretja in v kategoriji dvojic sta 

zmagali Mira Golja in Nada Somrak; v kategoriji 
od 66 do 70 let je zmagal Peter Kalan; v kategoriji 
od 76 do 80 let je bil je bil Jano Rant drugi; v obeh 
kategorijah dvojic pa so tretje mesto osvojili Franc 
Prezelj in Viko Debeljak ter Peter Žagar in Roman 
Cenčič.
Ekipno smo zmagali pred Tržičem in Bohinjsko 
Bistrico. Letošnje tekmovanje nam je prineslo 
že sedmo zaporedno zmago na Gorenjskem kar 
pomeni, da smo zelo aktivni v sekciji namiznega 
tenisa pod okriljem ŠD Partizan.
Tekmovanje smo zaključili s podelitvijo medalj in 
pokalov ter prijetnim druženjem. Vsekakor vabimo 
tudi nove člane med nas, vendar pa v tem trenutku 
vsi, ki se udeležujemo igranja namiznega tenisa, 
spoštujemo PC odlok.

SKLENILI KOLESARSKO SEZONO 
Jožica Anžel

Kolesarke in  kolesarji, združeni v sekciji pri Društvu upokojencev Škofja Loka, so se na sončni 
ponedeljek sredi oktobra zbrali na srečanju ob zaključku letošnje sezone. 

Hkrati so obeležili 10-letnico svojega 
delovanja pri društvu pod vodstvom 
Jožice Anžel in nepogrešljivega pomo-
čnika Romana Hartmana.
Zadnja leta se zbirajo v baru Barok 
pod zdravstvenim domom, kjer hrani- 
jo vpisno knjigo in se po zaključku 
kolesarske »runde« prepustijo prija-
zni postrežbi lastnice Klare, ki jim je 
tudi za zaključek  ponudila v uporabo 
svoje prostore. Vsak ponedeljek se 
sproti dogovorijo za smer in dolžino 
poti. Zavrtijo pa približno 60 do 80 
kilometrov.
Sekcija šteje dvajset rednih članov, 
vsaj deset jih je še na spisku, ki pa se 
zaradi  različnih razlogov zadnja leta 
kolesarjenja ne udeležujejo več. Tudi 
koronski časi so prispevali svoje. Na 
srečanju so ob klepetu načrtovali nove 
izzive. Med drugim tudi, da bi ustano- 
vili posebno skupino za tiste, ki imajo 
električna kolesa.

Letos se je sekciji na novo pridružila Marija Bratuž, ki je popestrila 
žensko ekipo, za katero si močno želijo, da bi se še povečala. 
Kolesarke in kolesarji so po Loki in Gorenjski prepoznavni po 
dresih v barvah loške zastave in z zamorcem na hrbtni strani. Žal 
pa so v desetih letih izgubili kar nekaj svojega sijaja, zato si srčno 
želijo novih. Upajo, da bodo pridobili čim več sponzorjev in v 
prihodnjo sezono zapeljali z novimi dresi. 

Pokal v Janezovi roki si je prislužila ženska ekipa 
na kronometru v Hrastnici.
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V NAŠIH VRSTAH IMAMO DVE SVETOVNI PRVAKINJI 
Miro Duić

Sarajevo tokrat gostilo najboljše svetovne amaterske kolesarje

Med 5. In 9. oktobrom 2021 je v Sarajevu potekalo 
Svetovno amatersko prvenstvo v cestnem kolesar-
jenju. Pod okriljem Kolesarske zveze Slovenij sta se 
ga v okviru slovenske reprezentance udeležili tudi 

in še enkrat oblekla mavrično majico, Jožica pa je 
bila tretja. Res pa je, da so bili tisti dan zmagovalci 
vsi, ki so premočeni in premraženi na cilju komajda 
zlezli s koles. Veliko je bilo odstopov, veliko pa jih 

naši dve članici, 
Tina Ušeničnik 
in Jožica Anžel. 
Pogoj za udeležbo 
je bil: članstvo 
v registriranem 
kolesarskem 
klubu (obe sta 
članici ŠD Bambi), 
veljavna licenca 
in kvalifikacija na 
eni izmed tekem 
UCI gran fondo, 
med katere šteje 
tudi Maraton 

tudi ni prišlo na 
start.  Prvenstva se 
je udeležilo 1800 
tekmovalcev iz 50 
držav. Za Slovenijo 
je nastopilo 52 
tekmovalcev, od teh 
6 Škofjeločanov (2 
moška in 4 ženske).
Tina Ušeničnik je 
v Vodicah konec 
oktobra na zaključni 
prireditvi za Pokal 
Slovenije prejela

Franja. Obe sta v svoji kategoriji zmagali in tako 
pridobili pravico do udeležbe na svetovnem 
prvenstvu. Zaradi korona virusa je bilo po koledarju 
tekmovanje zamaknjeno za dva meseca.
Praviloma se tekme odvijajo v začetku septembra. 
Prvenstvo se je začelo v sredo, 6. oktobra, z 
izredno zahtevno vožnjo na čas, dolgo 19,2 km, 
s startom in ciljem na Palah. Tina in Jožica sta 
vsaka v svoji kategoriji zmagali in oblekli belo 
majico z mavričnimi črtami, ki pripada svetovnim 
prvakinjam.
Cestna dirka za moške nad 60 let in ženske nad 
50 let je bila v soboto, 10. oktobra, naslednji dan 
pa za starostne kategorije od 18 do 50 let. Start 
cestne dirke je bil v mrazu in dežju pri 7 stopinjah. 
Tekmovalcem je bil največji izziv, kako se obleči, 
saj je prvi del proge potekal po mestnih ulicah, 
drugi del pa prek planine Trebević (1255 n. m.) do 
smučišča na Jahorini (1590 n. m.), kjer je bil cilj. Za 
nameček je na koncu tekmovalce spremljal še sneg 
pri eni stopinji. Tina je v svoji kategoriji zmagala 

nagrado za 
posebne 
tekmovalne 
dosežke v 
sezoni 2021. 
Obe z Jožico 
sta bili na 
stopničkah 
v skupni 
razvrstitvi v 
cestnih dirkah 
in vzponih 
za leto 2021. 
Tina se je od 
tekmovalne 
kariere 
poslovila, Jožica 
pa pravi, ko 
gleda Tinine 

Jožica Anžel in Tina Ušeničnik

Tina Ušeničnik s priznanjem za 
posebne dosežke v sezoni 2021

rezultate, da ima še kar nekaj izzivov, če bo le 
zdravje in dovolj motivacije. 

ŠPORT

Tisti, ki o ženskah govorijo samo dobro, jih ne 
poznajo dovolj. Tisti, ki o ženskah govorijo samo 
slabo, jih sploh ne poznajo.  
- G. Pigault Lebrun  

Ženske imajo “problem” za vsako rešitev!  
- Stephen W. Hawking

Jaz sem vse probleme z ženskami rešil!  
- Sir Elton John  
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KEGLJAČI ŽE TRENIRAJO IN TEKMUJEJO
Ivan Hafner

VADBA
Kegljači in kegljačice 
so pričeli z vadbo 
takoj 1. septembra 
2021, seveda pod 
pogoji covid-19. 
To  pomeni, da sem 
kot vodja kegljaške 
sekcije moral pripra-
viti in voditi spisek 
udeležencev z imeni, 
priimki, telefoni in 
e-naslovi. Pri prvem 
kegljanju so mi 
morali vsi pokazati 
PC potrdilo. Pohvalno 
je, da so bili prav vsi 
cepljeni! Zato lahko 
mirno kegljajo.
Smo pa tudi ugoto-
vili, da se naše vrste 
nekoliko redčijo. 
Vzrok je seveda 

ekipa Blaž Oberstar s. p.. Naši so bili drugi, ker so pri 
39 praznih metih-ribah napravili eno ribo manj!

MEDOBČINSKA KEGLJAŠKA LIGA
Letošnja kegljaška liga je prav neverjetno osiro-
mašena, saj nastopajo le 4 ekipe: naša moška in 
naša ženska ekipa, ekipa invalidov MDI Škofja Loka 
in ekipa ELSON d.o.o Škofja Loka. V I. kolu se je 
naša ženska ekipa 10. decembra 2021 pomerila z 
ekipo MDI. Oslabljena 4- članska ekipa v kateri sta 
manjkali dve stalni članici ekipe, se ni mogla resneje 
upirati nasprotnikom in je izgubila 6 : 0. V naši ekipi 
so kegljale Smiljana Oblak, ki je edina podrla nad 
500 (502) kegljev, Zdenka Gaber, Milena Kužel in 
Tončka Dolinar. Moška ekipa je imela v I. kolu za 
nasprotnika ekipo ELSON d.o.o., kjer sta kegljala dva 
ligaška tekmovalca. Naši so se zelo dobro borili. V 

84-letni Jože Primožič je 
pred leti prenehal s 

kegljanjem. V CSS pa 
mu je dolgčas in se kar 

dvakrat tedensko izmuzne 
iz doma in meče. 

Vmes malo počiva.

staranje in s tem povezane zdravstvene težave. 
Rezultati rednega treniranja se počasi izboljšujejo, 
kar se kaže pri uspehih na tekmovanjih, ki so se tudi 
že začela.

TEKMOVANJA
40. ŠRI - KEGLJANJE ŽENSKIH EKIP- DVOJIC
Žal so sodelovale le tri ekipe, vse upokojenske, 
dve naši in ekipa DU Železniki. Naša ekipa (dvojica 
Majda Bogataj in Tina Ušeničnik), je bila najboljša. 
Podrli sta 996 kegljev. Druga ekipa, kjer sta metali 
Smiljana Oblak in Zdenka Gaber, je podrla dva 
keglja manj, torej 994 podrtih kegljev, pri čemer je 
bila od vseh najboljša Zdenka Gaber s 530 podrtimi 
keglji.

40. ŠRI - KEGLJANJE MOŠKIH EKIP po sistemu 
»BORBENIH PARTIJ«
Tekmovanje je bilo že bolj zahtevno in kvalitetno, 
saj je nastopilo 7 dobrih ekip. Vsaka ekipa nastopa 
s štirimi kegljači. Tesno je zmagala ekipa ŠD Buldo-
žerji - Rudno, ki je podrla 882 kegljev. Odlično 2. 
mesto je zasedla  ekipa DU Škofja Loka, ki je podrla 
855 kegljev. Kegljali so Peter Mravlja, Janko Fojkar, 
Roman Selan in Tine Uršič, rezerva je bil Franc 
Žontar. Tretje mesto je z enakim rezultatom zasedla 

dvobojih sta Janko Fojkar in Peter Mravlja zmagala. 
Peter je premagal celo člana ekipe ELSON, bivšega 
reprezentanta Severne Makedonije! Sicer so v naši 
ekipi metali odlično. Janko Fojkar je podrl 571 
kegljev, Roman Selan 565 kegljev, Peter Mravlja 551 
kegljev, Tineta Uršiča pa je mučila bolečina v nogi, 
zato je podrl le 474 kegljev. Skupno so naši podrli 
2161 kegljev, tekmeci pa 2178 kegljev, torej 17 več. 
Tako so tekmeci zmagali 4 : 2.

POKAL LOKA 2021
Dne 7. decembra 2021 se je pričelo tradicionalno 
tekmovanje za Pokal Loka v kegljanju.
O rezultatih naših bomo poročali prihodnjič, saj bo 
končano nekaj pred koncem leta.

V enem paru dvoboja sta se Smiljana Oblak 
in Tončka  Dolinar upirali Jožetu Avguštinu in 

Avguštinu Valančiču

ŠPORT
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PRSTOMET, KEGLJANJE S KROGLO NA VRVICI, PIKADO
Vojka Mihelič

Pridružite se nam, saj naša srečanja ne stremijo po ne vem kakšnem tekmovalnem vzdušju, 
temveč da se sproščeno družimo in se poveselimo. 

Moj kontakt je: Vojka Mihelič, GSM: 040 747 489.

PONOVNO IMAMO DRŽAVNO 
PRVAKINJO V PRSTOMETU
Kljub zaostrenim razmeram zaradi civida-19 
smo  9. septembra 2021 zaključili državno 
ligo v prstometu, ki jo organizira Prstometna 
organizacija Slovenije in ekipno zasedle drugo 
mesto.
Prve so bile tekmovalke iz društva Ejga-Nike Cifra, 
tretje iz DU Kranj – Čebelice, sledila je ekipa DU 
Šenčur in ŠD Podnart. Državna prvakinja je letos 
postala Vera Bokal, sledile pa so ji Lea Ahčin, Ivanka 
Prezelj, Vanja Jenko, Nežka Fojkar in avtorica pris-
pevka. Vseh igralk in igralcev je bilo 202.
Oktobra smo pričeli s treningi v mali dvorani na Trati 
in sicer vsak torek od 17. do 19. ure. Vsi, ki se nam 
želijo pridružiti, lepo vabljeni.
Športna zveza Škofja Loka nas je povabila na zimsko 
prstometno ligo, ki bo trajala od novembra 2021 do 
marca 2022. Vabilu se je odzvalo 10 ekip, iz našega 
društva pa tekmujejo 3 ekipe. Tekmovanje poteka 
vsak petek od 16.30 do 19.30. O zaključku vas 
obvestim po tekmovanju.

KEGLJANJE S KROGLO NA VRVICI 
Dvakrat tedensko, v ponedeljkih in četrtkih imamo 
treninge kegljanja s kroglo na vrvici  (tako imeno-
vano »rusko kegljanje«) in sicer od 8.30 do 9.30 in 
od 10.30 do 11.30. Vmes od 10.30 do 11.30 imamo 
treninge pikada, ki je v istem prostoru. Treninga se 
redno udeležuje 21 upokojencev. 
30. septembra 2021 smo bili organizatorji Pokrajin-
skega tekmovanja društev upokojencev Gorenjske v 
kegljanju s kroglo na vrvici. Tekmovanja na dveh 
igriščih v notranjih prostorih DU Škofja Loka se je 
udeležilo 34 tekmovalk in 37 tekmovalcev iz osmih 
gorenjskih društev (Dovje-Mojstrana, Naklo, 
Žirovnica, Kamnik, Rateče-Planica, Kokrica, Kranjska 
gora in Škofja Loka). Naša ženska ekipa je zasedla 
tretje mesto za prvo uvrščeno ekipo Dovje-Mojstrana 
in Naklo. Najboljša iz naše ekipe je bila avtorica 

prispevka na 10. mestu, sledile pa so Ivanka Prezelj, 
Slavka Plestenjak, Smiljana Oblak in Vanja Jenko. 
Moška ekipa je zasedla odlično 1. mesto pred 
ekipo Dovje-Mojstrana in ekipo Kamnika. Gorenjski 
prvak je naš Adi Kočar, sledili pa so mu Ivan Hafner, 
Lojze Žitnik, Vinko Langerholc in Branko Korenčič. 
Organizacija tekmovanja PZDU Gorenjske nam je 
zelo dobro uspela, kar so nam potrdile in se zahva-
lile vse prisotne ekipe in PZDU Gorenjske.
V novembru smo predvidevali tudi organizacijo 
Spominskega turnirja v kegljanju s kroglo na vrvci 
za umrlega našega zelo športno aktivnega člana, 
a so to onemogočili ukrepi glede virusa covid-19. 
Upamo, da ga bomo lahko izvedli v januarju 2022.
31. avgusta 2021 smo na prošnjo Sindikata upoko-
jencev Slovenije organizirali športno rekreativno 
srečanje v kegljanju s kroglo na vrvici. Nastopilo 
je sedem žensk in sedem moških iz vse Slovenije. 
Tekmovanje je potekalo v zelo lepem, spoštljivem in 
družabnem vzdušju. Takih tekmovanj je zelo malo!!!

TRENING PIKADA
V jesenskem delu letošnjega leta nam je ponovno 
uspelo organizirati treninga v pikadu. 
Treningi so vsak ponedeljek in četrtek od 9.30  
do 10.30. Največ zaslug za ponovno zanimanje 
in treninge imata Adi Kočar in Franci Bradeško. 
Kljub začetnemu delovanju sekcije smo se 26. 
septembra 2021 udeležili tekmovanja Pokrajinske 
zveze društev upokojencev Gorenjske v Žirovnici. 
Sodelovalo je 22 ekip, nastopalo je 48 žensk in 
49 moških. Tako ženska kot moška ekipa našega 
društva sta zasedli tretje mesto. Pri ženskah je 
postala gorenjska prvakinja Zdenka Gaber, sledile 
so ji avtorica prispevka na desetem mestu, sledijo 
Smiljana Oblak, Olga Loboda in Slavka Plestenjak. 
Pri naših moških je bil najboljši na 12. mestu Franci 
Bradeško, sledili pa so mu Milenko Štimac, Franci 
Prezelj, Peter Zakotnik in Lojze Žitnik.

ŠPORT
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BALINAMO IN ODGANJAMO MISLI NA PANDEMIJO
Smiljana Oblak

Upoštevamo vsa navodila in ukrepe glede pandemije in redno treniramo, veliko manj pa tekmujemo. 
Ženska balinarska sekcija se polnoštevilno udeležuje treningov. 

V drugi polovici leta smo se udeležile prijateljskega 
turnirja v Logatcu, izpeljale društveno prvenstvo 
in sodelovale na drugem letošnjem športno-
rekreacijskem tekmovanju.

Zmagale so domačinke, druge so bile igralke Loške 
doline, tretje pa igralke iz Blok.
Letos je bil prvič na sporedu ŠRI (medobčinsko 

STRELCI USPEŠNI NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU
Ivanka Prezelj

Letošnja organizacija področnih in državnih tekmovanj je bila deležna raznih prilagoditev v covid času, 
ki že drugo leto lomasti po vsem svetu.

Kljub zdravstvenim omejit-
vam smo lahko izpeljale 
doslej vsa društvena 
tekmovanja. Letos smo 
se zbrale  na balinišču na 
Trati 25. avgusta. Od osmih 
udeleženk je zmagala 
Ivanka Prezelj, druga je 
bila Vera Hartman in tretja 
Ida Jelenc. Potem pa so se 
zvrstile še Marija Sovinc, 
Smiljana Oblak, Vojka 
Mihelič, Tončka Dolinar, 
Zvonka Rant in Ljuba Pejić. 
Tekmovanje je brez zaple-
tov pripeljal do konca naš 
organizator in sodnik Jure Štancer, nato smo se 
tradicionalno zapeljale pod Sveti Lenart k Mici na 
„ajmoht“ in „štrudl“. Ob zaključku tekmovanja je 
kolajne delil naš predsednik Miro Duić.
Povabili so nas na prijateljsko druženje v Logatec 3. 
septembra na balinišče Balinček. Ob udeležbi petih 
ekip smo pristale na četrtem mestu. Ker smo imele 
rezervno tekmovalko Ido Jelenc, smo jo na prošnjo 
domačink, posodile njihovi ekipi. Za DU Škofja 
Loka smo nastopile Nada Fojkar, Zvonka Rant in jaz. 

tekmovanje) turnir v Žireh z udeležbo moških, 
ženskih in mešanih ekip (12). Tekmovale smo v 
enotni kategoriji vseh udeležencev s tremi ženskimi 
dvojicami. Poleg nas so nastopile še tri mešane 
ekipe, vse ostale so bile moške. Resda so ženskim 
ekipam dali nekaj prednosti, vendar se nismo uspele
uvrstiti višje od petega mesta, ki sta ga zasedli 
Ivanka Prezelj in Ida Jelenc. Nastopile smo še za 
drugo ekipo Zvonka Rant in Tončka Dolinar, za 
tretjo pa jaz in Vojka Mihelič.

V letu 2020 ni bilo v nobeni športni panogi 
pokrajinskih tekmovanj društev upokojencev. 
Posledično jih tudi na državni ravni Zveze društev 
upokojencev Slovenije ni bilo. Zato so na Zvezi DU 
Slovenije odločili, da smejo v letu 2021 nastopiti 
na državnem prvenstvu prvo uvrščena društva iz 
pokrajinskih tekmovanj izvedenih v letu 2019 v 

moški in ženski kategoriji. Ker PZDU Gorenjske v 
letu 2021 ni organizirala področnega tekmovanja 
v streljanju z zračno puško, smo se na državno 
prvenstvo uvrstili na podlagi tega dogovora. Vse 
pokrajinske zveze, ki pa so uspele organizirati 
področna tekmovanja 2021, so poslale v Velenje 
letošnje zmagovalne ekipe.
Tekmovanje se je odvijalo, dne 14. oktobra 2021 

ŠPORT
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na 12. mestnem strelišču SD Mrož v Velenju. 
Sodelovalo je 7 ženskih in 14 moških ekip. 
DU Škofja Loka sta zastopali ženska in moška 
ekipa. Zmagovalke med ženskimi ekipami 
so bile domačinke DU Velenje, podprvakinje 
ekipa DU Medvode, tretjega mesta pa smo 
se razveselile strelke DU Škofja Loka. Med 
vsega 26 strelkami je dosegla naša Nevenka 
Mandić Orehek 3. mesto, Frančiška Demšar 
Mesec 6. mesto, Ivanka Prezelj 13. mesto in 
Olga Loboda, ki se je kljub bolezni odzvala 
in tekmovala, na 26. mesto.
Pri moških so prvaki strelci iz DU Trebnje, 
na drugem mestu DU Žalec, tretja je ekipa 
DU Velenja, četrta DU Medvode, peto 
mesto ekipno so dosegli strelci DU Škofja 

Naša ženska ekipa: Francka, Nevenka, Ivanka in Olga

Loka. Vseh tekmovalcev je bilo 52. Naši strelci so 
dosegli: 13. mesto Milenko Štimac, 18. mesto Janez 
Demšar, 27. mesto Boris Vodopivec in 33. mesto 
Franc Prezelj.

Tekmovanje se je zaključilo v zadovoljstvo vseh, 
eni so bili veseli rezultatov, večina pa prijetnega 
vzdušja ob druženju z organizatorji, s sotekmovalci 
in sotekmovalkami.

ŠPORT

Vse, ki vas zanima strelski šport, vabimo, da se nam pridružite. Vadimo v novem Strelskem društvu 
Škofja Loka na Partizanski 1 (v kletnih prostorih nekdanje vojašnice), kjer so strelska mesta oprem- 
ljena s pregradnimi stenami iz pleksi stekla in ni nevarnosti za okužbo s covid-om. 
  Čas treningov je:
   v ponedelkih in sredah od 18.00 do 19.30 (za vse člane) in 
   v četrtkih od 8.30 do 10.00 (za veterane)
  Kontaktni številki: Janez Demšar 041 719 049, Ivanka Prezelj 031 742 628.

Sonja Dolinar (levo) ob pomoči 
Mire Mihalič krasi smrečico za 

našo galerijo Hodnik.

MINI FOTO GALERIJA

Izredni zbor članov DU smo imeli 10. septembra 2021 pod 
krošnjami dreves pred društvenimi prostori.
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„BRZIČI“ in „POLŽKI“

Pohodniki smo želeli organizirati še eno, lažjo skupino, da bodo lahko šli na krajši pohod tudi tisti, ki so 
morali predvsem iz zdravstvenih razlogov zapustiti zahtevnejšo ponedeljkovo skupino.

POHODNIKI

Pred tem smo imeli torke. Začeli so se pre-
hodi pohodnikov med skupinama, zato je 
bilo pohodnikov veliko, kar je pohvalno. 
Tako je bilo vse dokler ni nastopila zdrav-
stvena kriza z zaprtjem javnega življenja. 
Število pohodnikov se je zniževalo, zato 
smo se v letu 2021 odločili, da bomo 
skupini združili in se razdelili na skupino 
BRZIČEV in POLŽKOV, da je bil cenejši 
prevoz. Dobro se je obneslo. Kljub temu se 
je po drugem zaprtju število pohodnikov 
razpolovilo. Trudimo se, da bi ljudem 
pokazali čudovite skrite kotičke naše 
dežele in ljudje, ki gredo z nami, izražajo 
zadovoljstvo. Tako ocenjujemo, da je velik 
upad pohodnikov povzročila pretežno 
korona, verjetno pa deloma tudi tegobe, ki 

Zanimivi podatki: 
leta 2019 smo imeli 25 pohodov in 1290 

udeležencev,
v letu 2020 = 9 pohodov in 452 udeležencev

in leta 2021 = 10 pohodov in 379 udeležencev

Pohod obeh skupin

PLANINCI

POHAJAMO PO SLOVENSKIH HRIBIH 
Martina Eržen

gljivi z osebnim prevozom, bi bilo vredno videti, kaj 
pravite? 
Nadaljevali bomo takoj, ko bo mogoče. Tudi zato, da 
ne boste preveč osamljeni, ker človeku ni dobro biti 
sam. Zato bi vas lepo povabili, da se nam pridružite. 
Vabljeni ste vsi, tudi tisti, ki še vedno oklevate, ker 
vas je strah, da ne boste zmogli ali pa ste preprosto 
med tistimi, ki bi vas moral nekdo izbezati iz brloga. 
Zdaj vidimo, da moramo iti danes, če imamo mož-
nost, ker jutri morda ne bo več mogoče.
 Se vidimo!
 Dragica Gartner in vsi vodniki

Tudi za leto 2022 imamo načrtovane lepe pohode 
za obe skupini po vsej Sloveniji, in sicer take, za 
katere vemo, da jih večina še ni obiskala.  Ali ni lepo 
videti nekaj novega? Pa tudi kotičke v domačih kra-
jih, ki jih verjetno večina še ni obiskala in so dose-

Zaključujemo že 27. sezono pohodnikov številčne 
četrtkove skupine. Začetek pohodov smo prestavili 
na maj in morali predčasno zaključiti naš načrt 
planinskih pohodov, saj nanj še vedno vplivajo 
koronski in pokoronski časi. 
V letu 2021 smo kljub omejitvam uspeli organizirati 
13 pohodov s 515 udeleženci, od maja do oktobra. 
Maja, od konca prepovedi zbiranja, smo obiskali: 
Grapo Sovpat, Rupnikovo linijo, Slavnik, Kopitnik, 

Pokljuko in Blegoš. V začetku avgusta se nas je 30 
vztrajnih planincev v čudovitem vremenu povzpelo 
na dvatisočak Viševnik nad Pokljuko. Proti koncu 
avgusta je večja in hitrejša skupina osvojila Tolsto 
Košuto, tudi dvatisočak, druga počasnejša pa malo 
nižji Plešivec. V pastirski koči Dolge njive smo obču-
dovali cvetoče gorenjske nageljne in pisano drušči-
no živali. Septembra nas je vodnik Nejc iz Logatca 
popeljal po logaških gozdovih do hriba in cerkve 

jih prinašajo naša leta. Ampak mi se ne damo!
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Sv. Lovrenca. Septembra smo šli na 
Primorsko, na Jelenk nad Kanalom. Na 
vrhu hriba so zanimive skale, ki jih je 
izdolbla voda - škraplje. Večina pohod-
nikov je bila prvič na tem hribu, samo 
vodnica Dragica je že hodila po teh poteh. 
V Belo krajino v oktobru nas je popeljal 
vodnik Slavko, prehodili smo del Obkolp-
ske poti, speljane je ob reki Kolpi, mimo 
avtokampa in še edinega delujočega 
mlina na reki. Naslednji pohod je bil v 
Slovensko Istro: z avtobusom smo se 
zapeljali do vasi Dvori in od tam nadalje-
vali peš čez Veliki Gradež. Ves čas so  nas 
spremljale čudovite barve ruja, primor-
skega grma, ki se na jesen pobarva v vse 

nami pa so tudi čvrsti 80- letniki.
Načrt pohodov za leto 2022 smo pripravili v upanju, 
da ne bo več epidemije in da se čim večkrat sreča-
mo na naših druženjih in prijetnih pohodih.
Dragi upokojenci, vabimo vas, da se nam pridružite, 
ker je pohodništvo nekaj lepega, zdravega in človeka 
bogati bolj, kot si moremo misliti.

Da bi v prihajajočo leto 2022 stopili z lepimi željami, 
predvsem veliko zdravja, da bi se še naprej v 
takšnem številu družili in se veselili novih planinskih 
poti, vam želimo vodniki. 

Na poti do Velikega Gradeža

JUBILEJ IVANKE PIVK 
Martina Eržen

Naša upokojenka Ivanka Pivk je 12. decembra dopolnila 90 let in je 
vztrajna pohodnica na Lubnik že mnogo mnogo let. 

Letos se je od 1. septembra do 12. decembra vzpela na Lubnik že 90- 
krat za svoj jubilej in bo letos najbrž dosegla rekord, 10 tisoč vzponov.
Za njen jubilej so ji vztrajni Lubnikarji že zjutraj navsezgodaj 
pripravili presenečenje. Že pred sedmo zjutraj so se v sneženem in 
mrzlem jutru zbrali v koči na Lubniku in imeli pevske vaje za sprejem 
slavljenke.  Vsi planinci so se postavili v špalir, ji zapeli nekaj lepih 
pesmi in jo obdarovali s šopkom ročno izdelanih 90 vrtnic in lepim 
voščilom, oskrbnica koče Tatjana je poskrbela še za torto, tako da je 
presenečenje in slavje bilo popolno.
Ivanka se je rodila v vasi Bujtanovi med Lučinami in Polhovim 
Gradcem kot deveti otrok v družini. Še kot otrok je morala od doma 
v šolo v Škofjo Loko, kjer je stanovala pri sestri. Po šolanju se je 
zaposlila v škofjeloški predilnici, vendar se je zaradi bolezni kmalu 
invalidsko upokojila.
V skrbi za zdravje je začela s prijateljico hoditi na Lubnik in se še 
vedno skoraj vsak dan povzpne nanj. Vso pot iz Hafnerjevega naselja 
do vrha in nazaj do doma je prehodila peš, in to že petnajst let do 

mogoče odtenke, od rumene do oranžne in rdeče.
Planinsko sezono smo zopet zaključili prezgodaj, 
vendar nam bodo ostali spomini na prehojene poti 
in prijetna prijateljska druženja. Spoznali smo več 
lepih krajev in hribov od Štajerske, Primorske, Bele 
Krajine in Gorenjske. Letos je žal občutno manj 
prijav za naše pohode, čeprav zdravniki zelo priporo-
čajo hojo v naravo, pozna se epidemija koronavi-
rusa. Vodniki se po najboljših močeh trudimo, da 
so naše poti zanimive in prijetne  ter dostopne 
tudi starejšim in tistim, ki težje hodijo, včasih jih pa 
tudi krajšamo in izbiramo položnejše, prilagojene 
starosti planincev. Ta je večinoma čez 70 let, med 
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Nadaljevanje s prejšnje strani

VABLJENI NA IZLETE
Drage članice in člani!
Sprostitev, druženje, spoznavanje novih krajev 
in ljudi – vse to omogočajo izleti in letovanja. 
Pojav epidemije koronavirusa je močno pretresel 
vse gospodarske panoge, med njimi seveda tudi 
turistično (zaradi omejevanja druženj, zaprtja mej, 
onemogočanja turistične ponudbe, prepovedi 
potovanj in še vsega drugega).
Kdaj se bo pandemija končala ? To je vprašanje, ki si 
ga zastavljamo, odkar je bila marca 2020 razglašena 
pandemija novega koronavirusa. Čeprav se poleti 
ukrepi omilijo in nam dajo upanje, da bo morda 
pandemije kmalu konec, s hladnejšimi meseci 
znova dobimo nove okužbe in občutek, da se ta 
ne bo nikoli končala. Tako nam virusna bolezen 
že drugo leto onemogoča življenje, kot smo ga 
bili vajeni.  Upamo, da bolezen ni ogrozila vašega 
zdravja in zdravja vaših bližnjih.
Kako bo z izvajanjem našega programa v letu 2022, 
še ne vemo. Aktivnosti se bodo izvajale le v primeru, 

če bodo pogoji glede virusa covid-19 to dopuščali. 
Pri načrtovanju našega programa smo upoštevali 
dane razmere v upanju, da ga bomo v največji meri 
tudi uresničili. Pridržujemo pa si pravico do odpove-
di ali sprememb objavljenih dogodkov.
Enodnevni kopalni izleti (Debeli Rtič) bodo tudi še 
pod vprašajem tako zaradi epidemije, kot tudi glede 
brezplačnih vozovnic za upokojence, ki trenutno 
veljajo do junija 2021 in še ne vemo, kako bo po 
izteku njihove veljavnosti. 
Nekateri programi bodo skupaj s pogoji prijav 
in plačil objavljeni takoj po novem letu (Opatija, 
Zalavar in Blatno jezero, Hvar, Korčula) na oglasnih 
deskah v društvu, pri Pošti in na Šolski ulici. 
Poslani bodo tudi naslovnikom e-pošte, s katerimi 
razpolagamo.
 Pazite nase in ostanite zdravi!

PROGRAM LETOVANJ, IZLETNIŠTVA IN ZBOR ČLANOV 

2. do 8. marec Delfin Izola (brezplačni prevoz)
3. do 6. marec Opatija – Dan žena
18. marec - Zbor članov
17. maj  - Madžarska
24. junij do 1. julij - Delfin Izola
25. junij do 2. julij - Hvar
13. julij - Debeli Rtič

25. julij - Društveni piknik
17. avgust - Debeli Rtič
10. do 17. september - Korčula
September - Trgatev
27. september do 5. oktober - Fojnica
10. november - Martinovanje

 Vodja sekcije za izletništvo in turizem 
Cveta Škopelja: tel.: 040 226 667

GREMO NA POT

vrha in nazaj do doma. Sedaj ji leta takih podvigov 
ne dopuščajo več, vendar ima prijazne sosede, 
da se že navsezgodaj zjutraj skupaj prepeljejo do 
domačije pri Nacetu, od koder se povzpne peš na 
vrh Lubnika. Začela je tudi s pohodi z upokojenci 
Nežko in Dragico, takrat potem manjka na Lubniku. 

Na planinske pot, različne doživljaje, planince, kraje 
in hribe ima zelo lepe spomine zato ni čudno, ko 
je na našem srečanju povedala, da je bilo zadnjih 
trideset let najlepših v njenem življenju. Zato Ivanka 
svetuje vsem: veselo pot pod noge.
Lubnikarji ji želimo zdravja in še mnogo vzponov na 
naš Lubnik!

„REGRES“ ZA UPOKOJENCE

Kolikšen bo letos letni dodatek, ki ga upokojenci 
skupaj z redno pokojnino prejmemo junija? Uživalci 
pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 570 
evrov, bodo prejeli 450 evrov; upokojenci s prejemki 
od 570 do 680 evrov, bodo dobili 310 evrov; tistim 

s pokojninami med 680 in 805 evri pripada 250 
evrov; 200 evrov bodo dobili upokojenci s pokojni-
nami med 805 in 970 evri. Uživalcem pokojnin, ki 
prejemajo pokojnino v znesku, višjem od 970 evrov, 
bodo izplačali 140 evrov letnega dodatka.
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PREDLOG PLANINSKIH IZLETOV               

  8. 1.  Po poti slovenskega tolarja  Slavica
10. 2.  Škocjanski zatok - Izola - Piran Slavko
24. 2.  Vrtovčeva pot    Nežka
10. 3.  Škavnica nad Vipavo    Dragica
24. 3.  Črnivec - Menina planina  Slavica
  7. 4.  Sv. Ana nad Ribnico   Slavko
21. 4.  S klopce na klopco    Dragica
  5. 5.  Po sledeh narcis – Kočevska Reka Slavko
19. 5.  Nanos     Slavica
  2. 6.  Donačka gora    Dragica
16. 6.  Porezen – Davča   Nežka
30. 6.  Snežnik     Slavica

14. 7.  Šavnik     Dragica
28. 7.  Tosc      Slavica
11. 8.  Ferata      Slavica
25. 8.  Virnikov Grintavec   Slavko
  8. 9.  Krožna pot – Ožbolt   Slavica
22. 9.  Ratitovec     Dragica
6. 10.  Črmošnjice - Na stene  Slavko
20. 10.  Vršič – Sleme    Slavica
 3. 11.  Jošt – Crngrob   Nežka
17. 11.  Stržišče – Durnik    Dragica
 1. 12.  Zaključni izlet v neznano                  N+S+D+M
Rezervni pohod: Čreta

Predlagani planinski pohodi so z datumom, vendar glede na vremenske razmere se datum in smer pohoda 
lahko spremeni.

POHODI OBEH PONEDELJKOVIH SKUPIN 

17. 1.  Odvisno od vremena       Draga
14. 2.  Fajti hrib pri Cerju       Branko
28. 2.  Sv. Socerb - Motovun      Draga
14. 3.  Dvorec Visoko – Poljane – Gorenja vas    Nežka
28. 3.  Ortnek – Sv. Gregor pri Ribnici     Draga
11. 4  Učna pot Rute pri Gozd Martuljku     Slavko
25. 4.  Plešivec nad Olimjem      Branko
 9. 5.  Oplotniški Vintgar        Slavica
16. 5.  Ptičji vrh v grebenu Golice      Draga
13. 6.  Belska planina – Galetovec na Pokljuki    Draga
 4. 7.  Planina Pecol – Italija iz Sella Nevea - Italija    Draga
25. 7.  Po poljanskih gričih       Nežka
22. 8.  Po Solčavskem       Branko
12. 9.  Rejcov grič – Vrh Jame na Vojskarski planoti   Draga
 3. 10.  Police - Bukovski vrh na Šentviški planoti    Draga
24. 10.  Vršič po stari cesti       Draga
 7. 11.  Bela krajina        Slavko
21. 11.  Skupno srečanje s kratkim pohodom kar nekam 
                       Vsi vodniki
5. 12.  Okrog Sevnice       Draga

Poti so časovno načrtovane od 3 – 4 ure 
in 1,30 – 2 uri, oz. po dogovoru, večina 
krožne ture. GLEJ OBVESTILA

Z NAMI NA POT!! vsi vodniki: Jana, Nika, 
Draga, Franjo, Branko, Slavko, Nežka, 
Slavica

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

MISLI
Vsaka ženska je nemočna, dokler se ji ne posuši 
lak na nohtih.  
- Burt Reynolds  
 
Treba se je poročati samo z lepimi ženskami, 
drugače se jih je kasneje nemogoče znebiti. 
- Rod Stewart  

Lepe ženske so za moške, ki nimajo fantazije,  
pametne pa za tiste, ki nimajo sreče!  
- Casanova  
 
Dobro odpri oči, ko se ženiš, potem jih pa zapri.  
- Shakespeare  
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Cveta Škopelja

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA, Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka
Uradne ure v pisarni društva: ob sredah in petkih: 8. do 12.  ure
Blagajna: od 8. do 11. ure
Tajništvo tel.:  04 512 06 64
Faks: 04 512 63 09
e-pošta: drustvoupokojencev@siol.net

Predsednik: Miro Duić, tel.: 040 226 648
Tajnica: Cveta Škopelja, tel.: 040 226 667
Računovodstvo: Milica Habjan, tel.: 040 292 647
Vplačila članarin in enodnevnih izletov: Alenka Malenšek, tel.: 040 857 273
Letovanja in turistična potovanja: Cveta Škopelja, tel.: 040 226 667
Sekcija za kulturo: Jelka Dolinar, tel.: 041 801 980
Šport in rekreacija: Miro Duić, tel.: 040 226 648
Planinska sekcija: Nežka Trampuš, tel.: 041 225 226
Pohodniška sekcija: Dragica Gartner, tel.: 041 607 483
Glasilo Mi o sebi: Danica Zavrl Žlebir tel.: 031 626 154
Marinkina knjižnica: Nevenka Mandić Orehek, tel.: 068 617 159
 vsak ponedeljek od 14.30 do 16.30 
 vsako sredo in petek od 11. do 13. ure
Starejši za starejše in najemna stanovanja: Nežka Fojkar, tel.: 041 717 210
Ob smrti našega člana prosimo svojce, da obvestijo:
praporščaka: Drago Pavičevič, tel.: 040 327 770, svojega poverjenika ali tajnico DU.

ČLANARINA DRUŠTVA ZA LETO 2022
Društvena članarina in članarina vzajemne samopomoči za leto 2022 predvidoma ostajata enaki kot doslej, 
to je 12 € in velja za tekoče leto (januar-december).
Član je dolžan plačati članarino praviloma do konca meseca junija 2022.
Prispevka posameznega člana sta naslednja:
- letna članarina 12 €
- vpisnina za nove člane 2 € (članska izkaznica)
- Vzajemna samopomoč (VS) 12 € (neobvezno)
V primeru prenehanja članstva zaradi izključitve oziroma odpovedi članstva, član nima pravice do vračila 
vplačane članarine.

Člani DU nastanjeni v domovih za starejše so s 1. 1. 2020 po sklepu UO DU z dne 7. 8. 2019
oproščeni plačila članarine za DU.
Članarino lahko nakažete tudi na naš TRR pri GB Škofja Loka št. TRR: 07000-0001134214  s pripisom 
članarina 2022, referenca SI99. Plačilo v članski knjižici vam bomo kasneje potrdili v pisarni.

POSEBNO OBVESTILO
Obveščamo vas, da nas je zaradi prevelike količine pošiljanja vabil, obvestil in drugih gradiv e-naslovnikom, 
Google blokiral in nam onemogočil dostop do celotne baze elektronskih naslovov. Načrtujemo 
vzpostavitev spletne strani našega društva. Hkrati ponovno delamo tudi novo bazo (seznam) e-naslovov, 
vendar nam veliko naslovov manjka.
Vljudno vas prosimo, da v času do vzpostavitve spletne strani spremljate vsa društvena obvestila na 
oglasnih deskah v društvu ali na Šolski ulici ali pri Pošti v Škofji Loki ali preko našega glasila in telefona. V 
kolikor želite biti obveščeni po e-pošti, nam lahko na spodaj navedeni novi e-naslov pošljete vaše podatke: 
ime in priimek ter e-naslov z oznako test in sicer:
Cveta Škopelja  sk.loka.du@gmail.com
     Prosimo za razumevanje.

KORISTNE INFORMACIJE
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KORISTNE POVEZAVE - NASLOVI SPLETNIH STRANI
Občina Škofja Loka     https://www.skofjaloka.si/
ZDUS Ljubljana     http://www.zdus-zveza.si/
PZDU Kranj      http://www.pzdugorenjske.si/
Društvo U3 Škofja Loka    http://3univerza-loka.splet.arnes.si/
Ljudska univerza Škofja Loka   https://www.lu-skofjaloka.si/
Zdravstveni dom Škofja Loka    https://www.zd-loka.si
Knjižnica Ivana Tavčarja    https://www.knjiznica-skofjaloka.si/
Lekarna Škofja Loka         https://www.gorenjske-lekarne.si/enote
TIC Škofja Loka     https:/www.visitskofjaloka.si
Radio Sora      https://www.radio-sora.si

DOBAVA KURILNEGA OLJA POD UGODNEJŠIMI POGOJI

Pri društvu lahko člani društva dobijo posebno 
naročilnico za nakup kurilnega olja, ki je nekoliko 
cenejše. Ob naročilu 800 l in več imajo tudi 
brezplačni prevoz. Naziv dobavitelja:  P&S d.o.o., 
Struževo 66, 4000 Kranj. Vse podrobnejše 
informacije dobite na tel.: 04 257 25 75 oz. tel.: 031 
629 073.

			

			
	

		

		

FEBRUARJA USKLADITEV POKOJNIN

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje (ZPIZ) je sredi decembra sprejel finančni načrt 
za leto 2022 in ga poslal v soglasje vladi. Med drugim 
je v njem načrtovana štiriodstotna uskladitev 
pokojnin in drugih prejemkov v februarju 2022 s 
poračunom za januar 2022. Pri dodatkih za pomoč 
in postrežbo je za leto 2022 predvidena uskladitev v 
marcu 2022 v višini 2,5 odstotka. Svet zavoda pred-
laga, da se invalidnine za telesno okvaro usklajujejo 
na enak način kot dodatek za pomoč in postrežbo. 

Letni dodatek bo zavod izplačal z junijsko pokojnino.
Finančni načrt sicer predvideva izravnavo med pri-
hodki in odhodki v višini 6.479.982.473 evrov, kar je 
za 4,1 odstotka oziroma 253,7 milijona evrov več od 
ocene za leto 2021. Znesek bo višji predvsem zaradi 
načrtovanih višjih odhodkov za pokojnine, nado-
mestila plač ter posledično višjih plačil prispevkov 
za zdravstveno zavarovanje uživalcev pokojnin in 
nadomestil plač, so zabeležili na spletni strani ZPIZ.



		

			

	

		

		



SREČNO 2022!

Naše roke - niso več za trdo delo,
naše noge - niso več za dolga pota,

naše misli - niso več za dolge zgodbe…
A naše srce je še veselo,
naše oči nam še žarijo,

naše pesmi – še vedno glasno zazvenijo…
Zdravja, veselja in vsega dobrega

vam želimo
iz Centra slepih, slabovidnih in

starejših Škofja Loka!

direktorica Silva Košnjek, zaposleni
in stanovalci CSS Škofja Loka

Želimo vam zdravo, prijazno 
in srečno novo leto 2022
Ekipa hotela Delfin




