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PETDESET
Danica Zavrl Žlebir

Lani je minilo petnajst let, odkar se je skupina 
zanesenjakinj domislila, da bi izdajala glasilo Mi o 
sebi. Glasilo se jim je zdel nekakšen logični nasledenik 
radijskega krožka, ki ga je takrat vodila upokojena 
radijska novinarka in urednica Jelka Mlakar ter vanj 
pritegnila delavoljne in idej polne upokojenke. Tako je 
nastalo glasilo, Jelka pa je postala njegova urednica. 
Med sodelavci in sodelavkami glasila Mi o sebi jih je 
še dandanes večina »prvopristopnic«, saj še vedno 
vztrajno pišejo, fotografirajo, urejajo, oblikujejo ... 
Zaradi epidemije je lanska obletnica minila domala 
neopazno, epidemija pa je tudi kruto zarezala v 
vrste ustvarjalk glasila, kajti zaradi bolezni so izgubili 
dve pomembni sodelavki, urednico Jelko Mlakar 
ter avtorico in lektorico Marijo Draškovič. V takšnih 
okoliščinah pač ni prostora za proslavljanje. Društvo 
upokojencev Škofja Loka ter članice in člani uredništva 
so se nato zavezali, da bodo izdajanje glasila 
nadaljevali.
In tako je pred vami že petdeseta številka glasila 
Mi o sebi. Glede na to, da ga ustvarja skupina 
neprofesionalnih prostovoljcev in prostovoljk, je to 
šteti za velik uspeh. Žene nas misel, da si naši bralci in 
bralke zaslužijo čim več zanje pomembnih informacij 
in vsebin, ki bodo njihovo življenje napolnjevale z 
optimizmom in upanjem. V poldrugem desetletju so 
se navadili, da jih štirikrat na leto obišče poverjenica 
in jim prinese glasilo. Radi ga berejo. V tokratni 
številki glasila smo zato nekatere prosili, da ocenijo 
vlogo glasila in povedo, kaj jim je v njem všeč in kaj 
pogrešajo. Še naprej smo odprti tudi za pripombe in 
pobude vseh bralk in bralcev glede vsebine, tako da jih 
bomo v prihodnje lahko upoštevali po svojih najboljših 
močeh. Še naprej se bomo trudili izpolnjevati vaša 
pričakovanja, vi pa nas z enakim zanimanjem berite še 
naprej.
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LETNI ZBOR ČLANOV DU 

LETNI ZBOR V ŽIVO
Danica Zavrl Žlebir

Po dveh letih omejenega druženja je Društvu upokojencev Škofja Loka znova uspelo v živo pripraviti 
zbor članov. Ocenili so delo v minulem letu in spregovorili o načrtih za naprej. 
Društvo upokojencev (DU) Škofja Loka je zaradi še 
vedno veljavnih koronavirusnih ukrepov svoj zbor 
članov v omejenem obsegu izvedlo v petek, 18. 
marca 2022, v prostorih Osnovne šole Škofja Loka 
- Mesto. Uvodni nastop glasbene skupine Loške 
orglice je poskrbel za kanček slovesnega ozračja, 
nato pa je zbrane pozdravil škofjeloški župan Tine 
Radinja.
»Po dveh letih je to moj prvi občni zbor in upam, da 
napoveduje pomlad tudi za vaše društvo, tako da 
bo spet lahko zagnalo vse svoje aktivnosti,« je dejal  
župan in pohvalil delo našega društva, ki ponuja 
širok nabor dejavnosti za starejše, od športa in 
kulture do socialnih programov. Kot je še povedal,  
društvo opravlja vrsto podpornih dejavnosti, ki 
bi jih ljudje sicer pričakovali od države in občine. 
Omenil je nekatere načrte, ki jih ima občina v 
zvezi s starejšimi. Tako bo med drugim podprla 
klicni center, v katerem bodo lahko starejši že z 
enim samim klicem dobili potrebne informacije in 
različno pomoč. Ker se starejši v občini med seboj 
zelo razlikujejo, mora biti odgovorna občina tista, 
ki poskrbi za vse skupine starejših. Ob koncu je 
društvu na letošnjem občnem zboru zaželel: »V 
nove zmage v tem letu!«

invalidov, ki si bodo delili skupno domovanje, 
so glede urejanja prostorov in pogojev za najem 
pripravili predloge občini. V prihodnjem letu, 
ki bo za  društvo volilno, predsednik Miro Duić 
pričakuje dobre kadrovske rešitve. Ob tem je izrazil 

O poročilih o delu društva v 
minulem letu in finančnem 
stanju (obe poročili je 
predstavil predsednik Miro 
Duić), o delu nadzornega 
odbora (predstavila ga 
je predsednica NO Sonja 
Dolinar) in častnega 
razsodišča (podal ga je 
Rafael Kavčič) ni bilo 
razprave, vsa pa so 
bila potrjena soglasno. 

Predsednik Duić je  predstavil tudi program dela v 
letu 2022, ob tem pa izrazil skrb, kako bo društvo 
gospodarilo ob napovedanih težavah zaradi 
preskrbe z energenti in njihovo vse višjo ceno. 
Članom je pojasnil tudi, da še naprej potekajo 
dogovori z občino glede novih prostorov, ki še niso 
urejeni. Društvo upokojencev, Društvo Univerza za 
tretje življenjsko obdobje in Medobčinsko društvo 

tudi veselje nad tem, da se v društvo včlanjuje več 
mlajših upokojencev. Člani so potrdili tudi program 
dela in finančni načrt za leto 2022. V razpravi se je 
oglasila Borjana Koželj, ki vodi Društvo U3, Univerzo 
za tretje življenjsko obdobje. Delo tega društva se 
prepleta z delom upokojenskega društva, njegova 
naloga pa je predvsem izobraževanje, ki je v tretjem 
življenjskem obdobju zelo pomembno. Poudarila 
je pomembnost digitalne pismenosti za starejše, 
zato univerza omogoča tudi tovrstno izobraževanje.  
Sicer pa je razpravljavka omenila tudi dogovarjanje 
o novih prostorih, v zvezi s čimer pričakujejo 
razumevanje občine za svoje predloge ter ureditev 
primernih razmer in možnosti za svoje delo. 

Sonja Dolinar, 
predsednica NO

Delovni predsednik zbora Rudi Zadnik, 
župan Tine Radinja in 

predsednik DU Miro Duić

Borjana Koželj med razpravo
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DELO DRUŠTVA SPET ŽIVAHNEJŠE
Miro Duić

Zaradi covida-19 leta 2020 okrnjene dejavnosti so si 
lani nekoliko opomogle in bolj ali manj potekale v 
skladu s sprejetimi načrti.  

Pregled gibanja članstva po podatkih 
na dan 31. 12. 2021 

Leta 2021 se je upravni odbor sešel na treh 
rednih in eni korespondenčni seji, na njih pa 
smo obravnavali poročili o poslovanju društva 
ter izvajanju programov sekcij društva in drugo. 
Društvo je lani pripravilo redni letni zbor članov in 
na njem obravnavalo tudi delo v letu 2020, saj zbor 
v tem letu zaradi covida-19 ni bil izvedljiv. Zaradi 
obravnave sprememb in dopolnitev novega statuta 
društva je bil izveden še izredni zbor članov. Obeh 
zborov se je udeležilo 113 članov DU.
V prostovoljno delo v vseh njegovih oblikah sta bila 
vključena 102 člana, v programu Starejši za starejše 
pa je sodelovalo 32 poverjenikov. 
DU je leta 2014 izobraževalno dejavnost preneslo na 
Društvo U3, člani pa se lahko vključujejo v različne 
oblike izobraževanja tako v U3, knjižnici, pri Ljudski 
univerzi, v Medgeneracijskem centru kot tudi v 
samem društvu. 
Najbolj razširjena šport in rekreacija
Najbolj razširjeni društveni dejavnosti sta šport 
in rekreacija, saj se člani dejavno vključujejo 
v tekmovanja in nastopajo na vseh ravneh, in 
sicer tako v okviru Pokrajinske zveze društev 
upokojencev Gorenjske (PZDU) in Športne zveze 
Škofja Loka kot tudi na športnih igrah Zveze 
društev upokojencev Slovenije (ZDUS). Leta 2021 
je 386 članov našega društva (146 moških in 242 
žensk) nastopilo na tekmovanjih v 15 športnih 
disciplinah, in sicer v 47 različnih sekcijah in v 
streljanju na državni ravni. Rekreacija je potekala v 
štirih rekreativnih disciplinah, obiskovalo pa jo je 
344 članov in članic društva. Leta 2021 se je športno 
udejstvovalo 132 naših članov (92 moških in 40 
žensk), ki so nas zastopali v devetih panogah. Naše 
društvo je lani uspešno organiziralo pokrajinske 

Leto 2020 2021 Indeks Razlika

ženske 1208 1148 95,0 - 60

moški 589 550 93,4 - 39
Skupaj 1797 1698 94,5 - 99
novi člani 42 36 85,7 - 6
umrli 39 51 130,7 + 12
izstopili 71 70 98,6 - 1
oprošč. čl. 77 62 80,5 - 15

igre v ruskem kegljanju in namiznem tenisu. 
Planinske in pohodniške izlete organiziramo ob 
pomoči Planinskega društva Škofja Loka, preostale 
dejavnosti pa potekajo v okviru društva.
Spodbujamo kulturno dejavnost 
Društvo spodbuja tudi kulturno dejavnost. Na 
področju glasbe delujejo Pevski zbor Vrelec z 38 
člani (nastopil je na Reviji pevskih zborov Slovenije v 
Bohinjski Bistrici), Pevska skupina Mavrica s 16 člani 
(lani ni nastopala) in Inštrumentalna skupina Loške 
orglice z devetimi člani (lani je nastopila šestkrat). 
V Galeriji Hodnik so bile leta 2021 postavljene štiri 
razstave. Marinkina knjižnica je uspešno delovala 
tudi med epidemijo. Lani je bilo v njej na voljo 7529 
knjig. Društvo je zlasti prepoznavno po svojem 
glasilu Mi o sebi, žal pa je lani doživelo hud udarec 
z nenadno smrtjo glavne urednice Jelke Mlakar 
in lektorice Marije Draškovič. Za nadaljevanje 
dela nam je uspelo pridobiti nekdanjo novinarko 
Gorenjskega glasa Danico Zavrl Žlebir, ki je prevzela 
mesto glavne urednice. Pod njeno taktirko smo 
izdali 49. številko glasila. Načrtujemo, da bodo 
poslej izhajale po štiri številke glasila na leto. 
Uspešno in prepoznavno društvo
Prepoznaven je tudi program Starejši za starejše, 
ki ga izvaja skupina prostovoljcev. Program se je 
že večkrat izkazal s svojim humanitarnim delom 
in pomočjo starejšim ljudem, potrebnim pomoči. 
Velja za primer dobre prakse in je med člani dobro 
sprejet. Prilagojeno je deloval tudi med epidemijo. 
Člane zelo zanimajo različni oglasi, objavljeni na 
oglasnih mestih in v glasilu Mi o sebi. Tudi zaradi 
tega za letos načrtujemo uvedbo društvene spletne 
strani. Društvo sodeluje z različnimi organizacijami 
in ustanovami (z Občino Škofja Loka, ZDUS, s 
PZDU Gorenjske, Centrom slepih in slabovidnih, 
z Zavodom O, Društvom U3, Zavodom za šport, s 
Centrom za socialno delo ipd.).
Društvo na zelo različne načine pridobiva sredstva 
za svoje delovanje. Občina Škofja Loka mu namenja 
letno dotacijo v vrednosti 10.000 evrov, poleg tega 
pa sredstva pridobiva tudi na podlagi projektov 
(šport, kultura) ter iz prostovoljnih prispevkov in 
sponzorstev. Vsako poslovno leto si prizadevamo 
končati pozitivno ter ob tem poskrbeti tudi za 
zadovoljstvo naših članov pri uresničevanju široko 
zastavljenih ciljev.
Obveznost, ki jo moramo izpolniti še pred iztekom 
naših mandatov, pa še naprej ostaja pomlajevanje 
vodilne ekipe društva. Hvala vsem članom za 
podporo in prizadevno delo!
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NAČRTI ZA LETO 2022
Miro Duić

Nadaljevali bomo uresničevanje nalog, pomembnih za delovanje društva
bo tudi pevska skupina Mavrica nadaljevala svoje 
delo, saj je bilo to lani zaradi korone prekinjeno. 
Tudi Loške orglice za letos načrtujejo nove nastope 
in so prav tako kot Vrelec pripravile vlogo za 
sofinanciranje izvedbe svojih projektov.

Ogled prihodnjih novih prostorov

Pričakujemo, da nam bodo finančne razmere 
omogočile uresničitev zastavljenih ciljev, še zlasti 
večji del sredstev, ki jih za delovanje našega društva 
prispeva občina. Ob tem naj opozorim tudi na nove 
stroške, povezane z ureditvijo novih prostorov, saj 
tega samo z lastnimi sredstvi ne bomo mogli izvesti. 
Osredotočili se bomo na prednostne naloge, ki so 
zelo pomembne za društvo kot celoto in ne bodo 
povečevale prispevkov članov.

Že tradicionalno bogat nabor dejavnosti na 
področju turizma, izletov, letovanj, dogodkov, 
pohodov in planinskih izletov bomo izvedli v skladu 
s predlogi, navedenimi v prejšnji številki glasila.
Lanski projekt uvedbe spletne strani bomo 
uresničili letos.
Čaka nas tudi priprava na selitev v nove prostore, 
v zvezi s tem pa se moramo natančno dogovoriti o 
pogojih in financiranju ureditve prostorov. 
Leto 2022 je leto splošnih in posebnih volitev v naši 
državi, spomladi 2023 pa bodo tudi volitve vodstva 
DU. Upamo na ustrezen odziv članstva. 
Ni odveč poudariti, da bomo tudi letos skrbno 
ravnali z zaupanimi nam finančnimi sredstvi ter 
organom društva poročali o porabi in izvedenih 
projektih. Skrbeli bomo za to, da našim članom 
omogočimo udejstvovanje na različnih področjih 
(šport, glasba, knjižnica, razstave, izleti, druge 
prireditve).
Še naprej bomo podpirali projekt Starejši za 
starejše, saj je zelo pomemben tako za društvo kot 
njegove člane.
Dokler bomo še na tej lokaciji, bomo postavili še 
kakšno novo razstavo, ki bo aktualna za naše člane.
Stalna naloga našega društva je nadaljevanje 
sodelovanja z Občino Škofja Loka, KS, Društvom U3, 
PZDUG in ZDUS pri izvedbi in usklajevanju nalog in 
ciljev.
Prepričan sem, da bomo tudi v letu 2022 izpolnili 
pričakovanja našega številnega članstva.

Več prihodkov, a tudi višji stroški 
Finančno poročilo za prejšnji dve leti kaže, da je 
imelo DU Škofja Loka leta 2020 45.738 evrov, leta 
2021 pa 51.652 evrov prihodkov. Stroški so lani 
dosegli vrednost 44.986, predlani pa 39.262 evrov. 
Iz minulega leta je torej društvu ostalo 6666 evrov.
V finančnem načrtu za leto 2022 društvo 
predvideva prihodke v vrednosti 57.800 evrov 
(oziroma za 13 odstotkov več). Več prihodkov 
pričakuje zaradi povečane dotacije občine in tudi 
zaradi zvišanja drugih prihodkov, hkrati pa zaradi 
inflacije pričakuje tudi občutno povečanje stroškov 
(energentov in drugih materialnih stroškov). Skupni 
prihodki naj bi tako zadoščali za poplačilo vseh 
stroškov, zato upamo, da bo društvo tudi v tem letu 
poslovalo v skladu z načrtovanimi smernicami in 
pričakovanji.
Tako bo višina članarine za leto 2022 ostala 
nespremenjena, torej 12 evrov (od tega zneska 
bomo 1 evro odvedli na ZDUS in PZDUG), prav tako 
bosta nespremenjeni ostali vpisnina za nove člane 
in vzajemna samopomoč. Člani, ki so nastanjeni v 
domovih za starejše, so tudi letos oproščeni plačila 
članarine.
Na sestanku uredniškega odbora glasila Mi o sebi 
pod vodstvom nove urednice Danice Zavrl Žlebir, 
ki je pridobila tudi lektorico, smo se dogovorili, da 
bomo letos izdali štiri številke glasila, prav tako pa 
tudi, da bo to vsebovalo nekoliko manj strani in 
da bomo tiskali nekoliko manjše število izvodov 
posamezne številke (1700). Ob tem naj se še 
enkrat zahvalim tistim našim članom, ki ob plačilu 
članarine lahko kaj primaknejo kot finančno pomoč 
za poplačilo stroškov tiska.
Na področju športa letos kandidiramo za 
organizacijo prvenstva PZDUG v streljanju in 
kegljanju.
Pevski zbor Vrelec bo, upam, ob 20-letnici svojega 
delovanja letos lahko izvedel proslavo, ki bi sicer 
morala biti že pred dvema letoma. Za ta namen 
pričakujemo finančno pomoč občine. Upamo, da 
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SPODBUJAMO IZOBRAŽEVANJE 
Borjana Koželj
 
Poročilo Društva U3 o delu v letu 2021
Pred nami je sedemnajsto leto dela naše univerze. 
Razvijala se je počasi, a uspešno, dosegala 
tako povečevanje števila članstva kot pestrost 
izobraževalnih področij, dodajala nove vsebine ter 
doživela in preživela tudi dve težavni leti epidemije.
V tem kriznem obdobju je program obsegal enaka 
področja: jeziki, zdravje in osebnostni razvoj, 
umetnost, računalništvo in druga področja, med 
katera uvrščamo zgodovinske, geografske in druge 
priložnostne vsebine (Širimo obzorja, Kotički Škofje 
Loke, Biseri Slovenije, Spoznavanje zelišč in njihove 
uporabe).
Študij v živo in na daljavo
Končne številke, ki zaznamujejo minulo leto, so: 383 
sodelujočih in 494 ur izobraževanja v živo ali na 
daljavo. 
V tem študijskem letu se je samo v okviru krožkov 
v 16 skupinah izobraževalo 147 slušateljev. Na 
daljavo se jih je izobraževalo 52, v živo pa 95. Zelo 
smo se trudili vzdrževati stike z vsemi sodelujočimi. 
Njihovo število se je zelo počasi povečevalo, zato 
smo ponudili vrsto novih dejavnosti, kot so obiski 
kulturnih znamenitosti bližnje in daljne okolice, 
obiski prireditev, delavnice ročnih spretnosti in 
skrb za telesno aktivnost. S člani in članicami smo 
se pogovarjali po telefonu, stike smo vzdrževali po 
elektronski pošti, jih obveščali o spletnih dogodkih 
in drugih naših dejavnostih ter jim pošiljali spletne 
povezave. Pri vključevanju smo jim po potrebi 
ponudili individualno pomoč. V stiku smo bili tudi z 
mentorji, animatorje pa smo prosili, naj spodbujajo 
člane svojega krožka in pomagajo pri njihovem 
vključevanju v delo na daljavo. Temu smo namenili 
pozornost zlasti na začetku epidemije. Vključili smo 
se tudi v gibanje »Znaš, nauči drugega«.   
Kot organizator izobraževanj smo se z največjo 
težavo spopadali ob prehodu na študij na daljavo: 
kako prepričati udeležence, da je učenje na daljavo 
lahko zabavno in koristno ter v danih razmerah tudi 
varno. Znanje uporabe računalnika je pomembno 
tudi v vsakdanjem življenju in veseli nas, da je kar 
80 odstotkov naših članov računalniško pismenih, 
žal pa je vrsta aplikacij za večino še neznanka. Ko 
je bila prva težava z odpiranjem aplikacije Zoom 
premagana, pa je večina  ugotovila, da pogrešajo 
osebne stike s prijatelji in z mentorjem.

DRUŠTVO U3

Sodelovali smo 
V okviru Medgeneracijskega sodelovanja – nosilec 
projekta Grozd NVO Gorenjske 2019−2023 je 
Zavod TRI, ki skrbi za nevladne organizacije – 
smo skupaj z Zavodom KRES prijavili projekt 
»Zlati most«. Spodbujali smo medgeneracijsko 
sodelovanje in prenos praktičnih znanj ter pripravili 
za delo nove prostovoljke – mentorice za izvedbo 
delavnic oblikovanja gline. V poletnih mesecih je 
bilo v okviru devetih delavnic, ki se jih je udeležilo 
181 zainteresiranih, opravljenih 31 ur. Z uspehom 
smo zelo zadovoljni. Poslanstvo  Zavoda KRES 
(K-ultura, R-okodelstvo, E-kologija/-tnologija, 
S-kupnost) je ozaveščanje in preventivno delovanje 
na področju digitalne zasvojenosti, nekemičnih 
odvisnosti, razvijanje kompetenc z mediji in 
medijske pismenosti v potrošniško orientirani 
sodobni družbi. Starejši pa potrebujemo prav 
nasprotno: spodbude za uporabo digitalnih 
spretnosti in znanj. 

Študijsko leto 2021/2022 se izteka in priprave na 
novo že potekajo.
Z Ljudsko univerzo smo sodelovali v projektu 
»Teden vseživljenjskega učenja«, ki je potekal od 
6. septembra do 10. oktobra 2021. Prav tako smo 
v soboto, 11. septembra 2021, od 9. do 12. ure 
sodelovali na Tržnici znanja na Mestnem trgu. 
V Loškem muzeju so nam predstavili zanimivi 
razstavi: Foto Loka in Šport na Loškem.
Sodelujemo tudi v Presejalnem testu za zgodnje 
odkrivanje demence. Ajda Ogrin in Tisa Pavlovčič, 
magistrski študentki programa kognitivne znanosti 
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, sta v okviru 
svoje magistrske naloge 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/). Testiranja se je 
udeležilo 21 članic in članov in ugotovili smo, da 
smo ga vsi zelo dobro prestali. Je to tudi rezultat 
aktivnega izobraževanja in vseh drugih dejavnosti 
naše univerze?!
Po spletu smo sodelovali tudi s Slovensko univerzo 
za tretje življenjsko obdobje – UTŽO. 
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KOTIČKI ŠKOFJE LOKE
Jasna Kejžar, mentorica študijskega krožka

Krožek Kotički Škofje Loke deluje od študijskega 
leta 2015/16, ko je zaživel pod malce drugačnim 
imenom, pa tudi prvotni koncept se je nekoliko 
razlikoval od zdajšnjega. Krožek se je lepo prijel, 
saj nepretrgano poteka vse do dandanes. Srečevali 
smo se celo med najtežjim »korona obdobjem«, 
takrat seveda »na daljavo«, torej prek aplikacije 
Zoom. V prejšnjih letih je kar precej udeležencev 
krožka spoznalo naše srednjeveško mesto, njegove 
častitljive stavbe, ulice in trge, bogato in pisano 
zgodovino ter seveda življenje meščanov v minulih 
stoletjih. Ogledali smo si tudi nekaj okoliških 
znamenitosti, saj so prijavljeni plačali polno 
ceno krožka in tako dobili možnost udeležbe na 
vseh desetih ogledih. Sčasoma se je izkazalo, da 
posamezni udeleženci nekaterih znamenitosti iz 
tega ali onega razloga niso želeli ali mogli obiskati, 
po drugi strani pa je marsikdo, ki se sicer v krožek 
ni vpisal, vprašal, ali se lahko pridruži le za ogled 
določene znamenitosti. Zato smo se odločili, da 
bomo krožek letos izvajali nekoliko bolj prožno – vsi 
člani Društva U3 so nekaj dni vnaprej obveščeni 
o vsebini naslednjega obiska, zainteresirani pa se 
vsakokrat posebej prijavijo za ogled, ki jih zanima. 
Seveda je od števila obiskov odvisno tudi plačilo. 
Če je le mogoče, se prilagajamo tudi vremenu, tako 
da ob morebitni slabši napovedi izberemo tisto 
znamenitost, v kateri smo na suhem in toplem.  
Na tak način smo decembra izvedli dve srečanji.  
V okviru prvega smo se podali v Staro Loko, 
prav pred božičem pa smo obiskali še mogočno 
srednjeveško cerkev v Crngrobu. Prvega ogleda 
se je udeležilo osem naših članov, drugega pa 
sedem. Tolikšno število je sicer ravno pravšnje, da 
lahko tudi udeleženci pridejo do besede, saj naša 
srečanja nikakor ne potekajo v duhu monotonega 
predavanja, temveč smo odprti za sodelovanje 

Borjana Koželj

»Ker nam razmere preprečujejo druženje, ki je 
pomemben del dejavnosti v Društvu U3, smo se 
odločili, da bomo stike skušali ohraniti z novim 
Občasnikom, v katerem vas bomo tudi  seznanjali z 
našim delom, ki kljub vsemu ni obstalo. Po novem smo 
v pisarni ob ponedeljkih, sredah in petkih od 10. do 12. 
ure. Veseli bomo vsakega vašega odziva.« 

Tako smo 12. januarja 2021 nagovorili naše člane 
in vse, ki jih zanima naše delo. Objavili smo že 
šestnajsto številko in v njej – kot v vseh doslej – 
objavili aktualna obvestila o našem delu. Stike smo 
želeli vzdrževati tudi v kriznih časih in uspelo nam 
je ohraniti večino članov, tudi takih, ki se ne želijo 
družiti le na daljavo. Časi so se spremenili in upamo, 
da se bomo lahko spet v polni meri družili v živo. 
Če kateri izmed bralcev želi prejemati obvestila o 
dogajanju v Društvu U3, naj nam to sporoči in z 
veseljem bomo poskrbeli, da bodo novice dosegle 
tudi njega.

udeležencev, ki s svojim znanjem, zanimivimi 
podatki ter različnimi mnenji in vprašanji bogatijo 
naše sprehode in oglede.  

OBČASNIK
Številka 16       Leto ll       1. marec 2022

Društvo Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Škofja Loka

Partizanska cesta 1, 4221 Škofja Loka

Letos smo krožku dodali tudi nekaj novih vsebin, 
tako da se je s prejšnjih desetih razširil na trinajst 
srečanj.  Od decembra, ko smo začeli, pa do zdaj, 
smo jih deset že opravili. Podali smo se v Staro Loko, 
si ogledali cerkve v Crngrobu, na Suhi in na Hribcu, 
se sprehodili skozi Mestni in Spodnji trg, ogledali 
smo si bogate zbirke Loškega muzeja vključno s 
Škoparjevo hišo na grajskem vrtu in z aktualno 
razstavo v galeriji, občudovali najstarejše tiske v 
kapucinski knjižnici ... Predvidoma konec marca pa 
bomo študijsko leto sklenili na mogočni Tavčarjevi 
domačiji na Visokem. 
Povprečno število udeležencev na posameznem 
ogledu je okoli osem.
Med udeleženci naših ogledov so po večini 
domačini, nekateri »stari Ločani«, drugi priseljeni 
pozneje, skoraj vsi pa priznavajo, da svojega 
domačega kraja ne poznajo dovolj, tako da vedno 
izvejo in odkrijejo še kaj novega, neznanega. Krožek 

Cerkev sv. Križa na Hribcu
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OBISKALI SMO PRENOVLJENO CUKRARNO
Majda Puhar Kovač

Kljub divjanju omikrona nas je v drugi polovici januarja kar 
nekaj obiskalo prenovljeno Cukrarno v Ljubljani. Gre za eno 
izmed najpomembnejših stavb iz prve polovice 19. stoletja 
na slovenskem ozemlju. Začetek sladkorne rafinerije in s 
tem nastanek Cukrarne sega skoraj dvesto let v preteklost, v 
leto 1828, že leta 1835 pa so v njej postavili prvi parni stroj 
na Balkanu. Zdaj jo poznamo predvsem po tem, da je tam 
nastajala in zorela slovenska moderna in da sta v stavbi pred 
več kot stotimi leti živela pesnika Josip Murn in Dragotin 
Kette. Poslopje je bilo namenjeno različnim dejavnostim in 
je vse do leta 2018, ko ga je začela Mestna občina Ljubljana 
temeljito obnavljati, postopno propadalo. Prenova Cukrarne 
velja za največjo naložbo v kulturo v samostojni Sloveniji, 
saj je stala kar približno 23 milijonov evrov. Obnovljeno 
poslopje so odprli jeseni 2021. Zdaj je namenjeno sodobni 
likovni in vizualni umetnosti ter galerijski dejavnosti. Stavba 
je resnično velikanska, a je od prvotne ohranjen le njen 
stari obod, ki je betonsko utrjen. V notranjosti obiskovalca 
impresionirata zlasti njena velikost in višina, saj je prostor 
poln svetlobe, ki sije iz neštetih oken. 
Naslov tokratne razstave v Cukrarni je »Čudovitost spomina«, 
na njej pa sodelujejo umetniki iz Amerike, Japonske in 
Evrope, ki z različnimi pristopi in v različnih tehnikah s 
prepletanjem preteklosti in sedanjosti oblikujejo zgodbe, 

Društvo U3
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka
Uradne ure: pon., sreda, petek od 10.  do 12.  ure.
E-pošta: loka3univerza@gmail.com
http://3univerza-loka.splet.arnes.si
Telefon med uradnimi urami:  064 233 535

V Cukrarni

Posebnost cerkve sv. Križa na Hribcu 
je tudi slika, ki jo lahko gledamo 
s treh strani: naravnost prikazuje 

Brezmadežno, z leve strani se vidi sv. 
Janez Nepomuk, z desne pa sv. Anton 

z detetom Jezusom.

◄ ►

ki bodo v prihodnosti postale del nekega drugega 
spomina. Ob odličnem vodenju smo si ogledali za 
marsikoga doslej neznane podobe umetnosti, ki so 
postale z razlago jasnejše in zanimivejše.
Sodobna umetnost res potrebuje odprtost in 
zračnost, kot jo daje prenovljena Cukrarna.  
Hvaležni smo lahko, da je ta pomnik naše 
preteklosti tako lepo ohranjen za prihodnje rodove.

je tudi odlična priložnost za obisk 
znamenitosti, do katerih sicer dostop ni 
povsem prost (npr. uršulinski samostan, 
kapucinska knjižnica, nekatere cerkve). 
Zato se veselim in vas vabim na nova 
odkrivanja srednjeveške lepotice in 
njene okolice! 



Mi o sebi - marec 202210

SOBIVANJE STAREJŠIH

Deset udeležencev z območja Škofje Loke se je 13. 
januarja letos srečalo na Zoomu, pridružila pa se jim 
je tudi Marija Gabršek iz Ilirske Bistrice. Tema 
pogovora je bilo sobivanje starejših. Srečanje so 
naslovili kot »Čas je za spremembo – ostanimo 
vitalni in družabni«, Marta Satler pa je za to priložnost 
pripravila predstavitev možnosti bivanja starejših. 
»Ideja ima že dolgo brado, pa je ni uresničila niti 
Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), 
ki je leta 2010 sodelovala v evropskem projektu 
sobivanja HELPs (ko je 2012 zmanjkalo evropskih 
sredstev, je zamrla tudi ideja), niti je niso uresničili 
odločevalci, ki so v enajstih mestih ustanovili 
infotočke, da bi izvedeli, kaj si želijo starejši, pa 
tudi ne člani neformalne skupine, ki bi želeli bivati 
v skupnosti, a se tega niso znali lotiti. Prav tako 
to ni uspelo mladim arhitektom, ki se v Ljubljani 
trudijo ustanoviti zadrugo, v kateri naj bi skupaj s 
starejšimi rešili njihov stanovanjski problem. Poskusi 
z oskrbovanimi stanovanji so v Ljubljani, Murski 
Soboti in Krškem, vendar so to vedno le manjše 
bivalne enote, skupni prostori pa ne zaživijo,« je 
povedala Marta Satler.
Zamisel pa je že pred petimi letu uresničil Peter 
Prezelj iz Davče. V reviji Vzajemnost je objavil oglas, 
da želi svoj turistični objekt nameniti starejšim za 
sobivanje. V hiši je prostora za osem starejših, ki imajo 

vsak svojo opremljeno sobo z balkonom, kopalnico 
in televizijo. To jim zagotavlja zasebnost. Razkošni 
skupni prostori – kuhinja, jedilnica, dnevna soba, 
pralnica, terasa, zimski vrt, zelenjavni vrt in 
rastlinjak – so namenjeni vsem. Toliko ljudi brez 
težav poskrbi za čistočo skupnih prostorov, nakup 
hrane in kuhanje kosil za vso skupino … In katere 
so prednosti? Zasebnost v skupnosti, neokrnjena 
narava, sveže pripravljena hrana, možnost druženja, 
popolna svoboda gibanja, topli prostori, vsa 
potrebna oprema, skrbnik, ki poskrbi za vse!
»Ko nas bo v različnih delih Slovenije veliko, ki nas 
to zanima, se bo tudi kaj spremenilo!« sklene Marta 
Satler. 

STARAMO SE IN ČAS JE ZA SPREMEMBO MIŠLJENJA
Marta Satler

Starejši smo vedno bolj dejavni, zato tudi 
sedemdesetletnik na smučišču,  kolesu ali 
jezikovnem tečaju ni več redkost. Kljub temu pa 
obstajajo bolezni in poškodbe, ki marsikoga tako 
rekoč čez noč spravijo v dom za starejše.  
Seveda, vsi najraje živimo doma, v znanem okolju, 
bodisi v hiši, ki smo jo z veliko odrekanja gradili več 
let, bodisi v svojem stanovanju, v katerem pa smo 
ostali sami, ker so si otroci ustvarili svoje družine. 
Hiše in stanovanja je treba vzdrževati, a pokojnine 
so majhne, tako da marsikdo celo stroškov 
ogrevanja ne zmore več.
Ko ne moremo več sami skrbeti zase, se vse postavi 
na glavo. Zdaj je že jasno, da otroci ne bodo mogli 
poskrbeti za nas, tako kot so številni v preteklosti 
poskrbeli za svoje starše. Na državo tudi ne moremo 
računati, saj že zdaj v domovih primanjkuje 12.000 
postelj in tudi oskrbovalcev ni dovolj. Zato je čas, 
da se začnemo pogovarjati, kako in kje bomo 

živeli čez nekaj let!
Slovenski nevrolog in gerontolog dr. Zvezdan 
Pirtošek se veliko ukvarja s preučevanjem staranja. 
Sprašuje se, kaj starost sploh je, saj je to zelo 

Pogovor po Zoomu

relativen 
pojem: 
nekdo je 
pri 65 letih 
že star, 
brezvoljen, 
osamljen 
in ne vidi 
več smisla 
svojega 

življenja, nekdo drug pa je aktiven, živahen, 
optimističen, ustvarjalen celo pri 100 letih. Po 
navadi govorimo o kronološki starosti, tj. o 
številu let od rojstva do smrti, vendar je v medicini 
pomembnejša biološka starost. Ker se ne staramo 
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vsi enako hitro, se ta lahko od kronološke starosti 
razlikuje celo za deset in več let. Pomembna je tudi 
psihološka starost – o njej govorimo, kadar nekdo 
ponotranji t. i. starizem (tj. občutek, da je star). 
Zaradi takšne naravnanosti se življenjska doba teh 
ljudi lahko skrajša celo za sedem let in pol. Vsekakor 
je dejstvo, da večina umsko in fizično dejavnih ljudi 
živi dlje.
Slovenci na splošno doživimo visoko starost 
(približno 80 let, ženske nekaj več, moški nekaj 
manj). Do leta 2030 bo že četrtina prebivalcev naše 
države stara 65 let, po ameriški raziskavi z naslovom 
Starajoči se svet pa bo leta 2050 Slovenija glede na 
starost prebivalstva že na petem mestu na svetu.
V zadnjem času je značilno malikovanje 
videza mladosti, vendar nam ta ne zagotavlja 
dolgotrajnega zadovoljstva, saj se človek kljub 
kirurškim popravkom vendarle stara. Veliko 
pomembneje je, da se dobro počutimo in da smo v 
svojem okolju sprejeti. Občutek sprejetosti namreč 
precej zmanjša obolevnost.
Kako je biti star(ejši) v Sloveniji?
Vedno težje je, veliko slišimo o dolgotrajni oskrbi  
na domu, pa nimamo niti oskrbovalcev niti 
predvidenih sredstev, da bi jih plačali. Po tem se 
občutno razlikujemo od drugih razvitih držav, saj 
pri nas žal nimamo priliva ljudi iz tujine (migrantov), 
kot je to v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Švici, na Cipru …
Smo izrazito stara družba; pri nas zdaj živi več kot 
33.000 oseb z demenco, ki potrebujejo 24-urno 
varstvo. Domovi za starejše bodo počasi postali 
negovalne bolnišnice, saj oskrbovanci zaradi visoke 
povprečne starosti potrebujejo vedno več nege.
Drugi bomo morali poskrbeti zase, kakor bomo 
zmogli in znali. Nekateri računajo na 24-urno 

pomoč na domu (vendar takšno pomoč le redkokdo 
lahko plača), drugi na oskrbovana stanovanja, a ta 
za starega človeka niso rešitev, če ni oskrbovalcev, 
tudi če bi jih lahko plačal. To se že dogaja, pa 
najštevilnejša generacija šele prihaja.
Ena izmed primernih možnosti, ki se je v svetu 
v različnih oblikah že izkazala, je sobivanje oz. 
možnost, da bi ljudje, ki iz kakršnega koli razloga ne 
morejo več živeti sami, vendar so fizično in miselno 
še aktivni, lahko živeli kolikor mogoče dolgo 
samostojno, v družbi s sostanovalci. To zelo zmanjša 
stroške, delo je porazdeljeno, pomoč je pri roki, 
poleg tega pa niso osamljeni. 
Sama sem od leta 2011 sodelovala pri evropskem 
projektu HELPs, v neformalni skupini somišljenikov 
ter z mladimi arhitekti v Zadrugatorju, seznanila 
sem se z oblikami sobivanja na Dunaju, v Barceloni, 
Londonu, na Cipru … 
Kot kandidatka za sobivanje (77 let) sem doslej 
trikrat po mesec dni živela v taki skupnosti v 
Davči. Nad takšno obliko bivanja na stara leta sem 
navdušena, zato si res želim, da bi odločevalci imeli 
več posluha za to. O tem, kako je v Davči, sem že 
veliko pisala v različnih revijah, zato naj tokrat 
poudarim le, da je to oblika bivanja za tiste, ki so 
prilagodljivi, strpni, razumevajoči, pripravljeni 
spremeniti marsikatero zakoreninjeno navado, 
se včasih tudi ugrizniti v jezik. Je pa v starosti 
pomembno, da imaš na drugi strani vrat nekoga, ki 
ti bo priskočil na pomoč, kadar bo treba! Če bivajo 
skupaj dobri ljudje, se vse uredi, saj smo ustvarjeni 
za sodelovanje in druženje, ne za samoto.
Počasi postane vse enostavno in življenje v 
starosti je prijetno.

NOVE KNJIGE V MARINKINI KNJIŽNICI

Amrita Pritam: Pinjar    
Hindujsko dekle Puro je 
za ženo obljubljeno fantu 
Ramchandu iz sosednje vasi. 
Nekega dne jo ugrabi mus-
liman Rashid, ki jo sicer že 
nekaj časa opazuje. Dekletu 
uspe zbežati, vendar je starši 
v strahu pred maščevanjem 
družine ugrabitelja ne upajo 
znova sprejeti v svoj dom.

Janez Pirc: 
Nad ledenikom in 
velemestnim šikom
Knjiga je pustolovska zgodba 
bratrancev Lada in Staneta, ki 
sta se tik pred drugo svetovno 
vojno odpravila na dvoteden-
sko, več kot tisoč kilometrov 
dolgo kolesarsko popotovanje 
po Srednji Evropi.

Nevenka Mandić Orehek

Iz založbe Modrijan smo dobili 51 novih knjig. Naj vam jih nekaj predstavim. 
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V PRIČAKOVANJU POMLADI IN KONCA EPIDEMIJE 
Martin Bizjak

GLASBA

Z daljšimi dnevi je tudi 
sonce prijazneje posijalo 
na dejavnost Mešanega 
pevskega zbora (MePZ) 
Vrelec, pritisk epidemije je 
začel popuščati, vaje zbora 
znova potekajo v običajnem 
zaporedju, saj pričakujemo, 
da bo jubilejni koncert ob 
dvajsetletnici Vrelca junija 
letos tokrat res izveden. 
Tradicionalni nastopi Vrelca 
ob svečnici v kapucinski 
cerkvi, ob kulturnem dnevu 

pevsko popotnico, saj ga je zborovsko petje 
poneslo v širni svet, našo pesem je ponesel 
tako po Evropi kot čez veliko morje. Pesem ga 
je povsem zasvojila in včasih je hitel na več 
pevskih vaj na dan k nekaj zborom. V Vrelcu je 
bil nosilni tenorist in njegov jasen glas je dajal 
poseben zven vsemu zboru. 
Naj mi bo kot piscu tega sestavka dopuščeno 
v njegov spomin obuditi nekaj utrinkov iz 
druženja z njim. Njegovo življenje v prispodobi 
ni bilo pesem, a petje je bilo vodilo in gonilo 
njegovega življenja. V moškem sestavu Vrelca 
smo zapeli kar nekaj lepih pesmi, a kadar 
smo zapeli staro dalmatinsko Pod tvojim 

pri Prešernovem spomeniku v Kranju in otvoritveni 
nastop na občnem zboru Društva upokojencev 
so odpadli, a pomlad prinaša novo upanje. Toda v 
pričakovanju prijaznejših dni za zborovsko petje je 
na pragu pomladi v svet tišine za vedno odšel naš 
odlični tenorist Tone Maršič.
Tone nas je zapustil nepričakovano, manjkal je 
le nekaj vaj zapored, zato nas je pevke in pevce 
pretreslo, da je njegov zveneči tenor nenadoma 
utihnil za vedno. Tone se je Vrelcu pridružil leta 
2006. Iz kranjskega zbora Peter Lipar je k nam 
prišel skoraj hkrati z zborovodkinjo Nado Krajnčan, 
vendar je še naprej ostal pevec tega zbora, pel 
pa je tudi v šenčurskem MePZ. Prišel je z bogato 

prozorom v priredbi Peregrina Capudra, me je 
z  njegovim zvenečim tenorjem nosilne melodije 
prepojena harmonija te pesmi vsega prevzela, 
da me je od tega vsakič zaščemelo po hrbtu. To 
pesem smo zapeli ob marsikaterem prijateljskem 
druženju in nikdar več je ne bo slišati tako kot s 
Tonetom. Čeprav je petju v Vrelcu dal srce in dušo, 
mu žal ni bilo dano dočakati slovesnega koncerta 
ob dvajsetletnici Vrelca, ki ga je Tone šestnajst let 
žlahtnil s svojim glasom.
Dragi Tone, pevke in pevci v MePZ Vrelec te bomo 
pogrešali ne samo zato, ker nam bo manjkal tvoj 
jasno zveneči tenor, ampak tudi zato, ker bo v naših 
vrstah na tvojem mestu še dolgo ostala praznina. 

Tone Maršič

Roman, poln nepričakovanih preobratov, slikovitih 
opisov avstralske narave in vsakdana ter z nenavad-
no (anti)junakinjo v ospredju bralcev ne bo pustil 
ravnodušnih.

Nadaljevanje s prejšnje strani

Miles Franklin: Moja sijajna 
kariera
Gre za pripoved o »navad-
nem« dekletu, ki se boleče 
zaveda svoje navadnosti in 
se na umetnosti nenaklonje-
nem avstralskem podeželju 
zaobljubi prav tej in samo tej. 
Čuti se prikrajšano in nera-
zumljeno ter žrtev neusmi-
ljene usode. 

Juan Octavio Prenz: Samo 
drevesa imajo korenine
Odlomek iz knjige:
»Moj pravi priimek je bil v 
drugih časih Kreuz, kot se je 
pisal moj praded, in preden je 
dobil priimek Croce, se je moja 
družina pisala Križ.«
Bralec bo razumel, da moj oče 
ni rekel tako, temveč v svojem 
nenavadnem jeziku, poseja-
nem z izrazi iz drugih jezikov, 
ki se jih je bil naučil med 
delom v italijanskem Tržiču in 
v Gradcu, kar je bilo smešno, 
čeprav se tega ni zavedal.
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MI O SEBI 

RADI GA BEREJO

Glasilo Mi o sebi izhaja petnajst let. Pred izidom jubilejne 50. številke so naše sodelavke vprašale nekatere 
bralke in bralce, kaj jim pomeni, kaj jim je v njem všeč in s kakšnim vsebinami bi ga po njihovem lahko še 
obogatili. 

POHODNIKI IN POHODNICE
Dragica Gartner

Devet pohodnikov in pohodnic ponedeljkove 
skupine sem spraševala, kaj menijo o glasilu Mi 
o sebi. Dobila sem same pozitivne odgovore: da 
je dobro, kakovostno, pestro, da ga ocenjujejo 
pozitivno in da ga vsakokrat z veseljem vzamejo 
v roke. In kaj jim je v njem najbolj všeč? Po večini 
vse v zvezi z izleti, odgovarjajo aktivni pohodniki in 
pohodnice, samo nekdo je pripomnil, da je v njem 
preveč slik istih ljudi. In kaj pogrešajo? Po večini nič, 
morda le kak generacijski nasvet. Spremenili ne bi 
ničesar, veseli pa bi bili več novic s področja kulture. 
Na vprašanje, ali bi ga pogrešali, če ne bi več izhajal, 
so soglasno odgovorili, da bi ga.

RADI BEREJO O ŠPORTNIH DOSEŽKIH 
Julija Jenko 

Glasilo Mi o sebi je nastalo oktobra leta 2007. Takrat 
sem našim članom raznašala približno dvesto 
izvodov. Zdaj je teh že manj, tako da bralkam in 
bralcem na Fužinsko cesto, Studenec, Staro cesto, 
Koširjevo cesto, Ljubljansko cesto, Kidričevo cesto, 
Suho, v Lipico in Frankovo naselje raznosim 180 
izvodov. Januarja sem ga nesla tudi v Breznico  
gospe Kožuh, a žal niti jaz niti v društvu nismo 
vedeli, da je gospa umrla že pred tremi meseci. 
Vsakič pa en izvod peljem tudi prijateljici, nekdanji 
telovadki Mari iz Puštala, ki zdaj živi v Kranju. 
Od leta 1996, odkar v omenjenih krajih pobiram 
članarino po domovih, se je v naše društvo na novo 
včlanilo zelo malo upokojencev. Večina je takih, 
ki se po upokojitvi še naprej ukvarjajo s športom 
ali takih, ki prek društva iščejo stanovanje pri 
Nepremičninskem skladu PIZ. Na mojem področju 
je deset športnikov in približno toliko pohodnikov. 
Z nekaterimi od njih sem se pogovarjala o glasilu 
Mi o sebi. Všeč jim je in zelo so ga veseli, ko jim ga 
prinesem. Osemdeset odstotkov članov na tem 
območju je starejših od 80 let,  dvaindvajset članov 
je starih celo 90 let in več. Kot so mi povedali, je 
časopis ličen, lep in s primerno velikimi črkami 
za nas starejše ter da ga z veseljem preberejo. 
Pregledajo slike, če je na njih kdo, ki ga poznajo, 

in če pišemo o njem. Seveda športniki pregledajo 
vse  dosežene rezultate. Drugih članov šport preveč 
ne zanima, izjema so le tisti, ki so bili v mladosti 
tudi tekmovalci. Večine mlajših članov športnikov 
namreč ne poznajo. Najstarejše člane tudi manj 
zanimajo podatki o krožkih na univerzi za tretje 
življenjsko obdobje. Zanimajo jih predvsem izleti, 
letni dopusti na morju, toplice. Pogrešajo društveni 
piknik in zabavo. Pred epidemijo je bilo veliko 
zanimanje za pohodništvo in planinstvo. 
Glede vsebine glasila nimajo posebnih predlogov. 
Kot so še povedali, so o vsem dogajanju dobro 
obveščeni tudi iz dveh lokalnih škofjeloških glasil.
 
VEZ Z ŽIVLJENJEM »TAM ZUNAJ« 
Alma Vičar

Kaj o našem časopisu Mi o sebi razmišljajo 
stanovalci Centra slepih, slabovidnih in starejših 
Škofja Loka (CSS), sem ob 15-letnem jubileju 
časopisa preverila ob obisku dveh varovank in že 
v avli me je »pozdravila« prejšnja številka. Vida 
Kunstelj, moja dolgoletna prijateljica, se je v center 

preselila pred nekaj 
več kot letom 
dni, ko je njeno 
življenje po moževi 
smrti postalo 
preveč težavno in 
preveč osamljeno. 
V svojem novem 
domu je obkrožena 
z novimi prijatelji 
na novo zaživela. 
Kot sama pravi, 
je v centru toliko 
dogodkov, da ji 
nikoli ni dolgčas. 
Je dolgoletna 

članica našega društva, dolgih deset let pa je tudi 
prepevala v pevskem zboru Vrelec. Naš časopis 
redno bere in vsako številko težko pričakuje, 
predvsem je vesela novic o »svojem« zboru in 
njegovih uspehov.
Druga sogovornica, ki mi jo je predstavila Vida, je 

Vida Kunstelj
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Nadaljevanje s prejšnje strani
bila Tončka Langerholc. Ko mi je zaupala svojo 
življenjsko pot, kar nisem mogla verjeti, koliko 
življenjske energije še premore pri 80 letih. Našla 
sem res pravo sogovornico, saj je bila dolga leta 
dejavna v Društvu upokojencev. Bila ena od tistih, ki 
poskrbijo, da naš časopis pride do bralk in bralcev. 
Dolga leta je več kot 70 izvodov raznašala na Križno 
Goro, Novi svet, v Vincarje in tudi v CSS, v katerem 
domuje zadnjih sedem let. Delala je v skupini 
Starejši za starejše in sedem let vodila kolesarsko 
sekcijo. 30 let je delovala pri Rdečem križu, delala 
je pri Zvezi borcev in s Planinskim društvom 
obiskovala hribe. V dom je prišla bolna, na vozičku, 
po pol leta pa se je že lahko spet povzpela na 
Lubnik. Zdaj v domu skupaj s partnerjem Jankom, 
ki je »duša in motor rokodelcev«, ustvarja v skupini 
ročnih del, v kateri šivajo obeske, pletejo in 
ustvarjajo še druge izdelke, tudi čudovite novoletne 
čestitke.
V dnevni sobi, kjer smo klepetali in ki jo krasijo 
njihovi izdelki, so se nam pridružile še druge 
stanovalke in nekatere so se vključile v pogovor. 
Dobila sem vtis, da so z našim  časopisom 

BEREJO GA TUDI POŠTARJI  
Maruša Mohorič

Glasilo Mi o sebi berejo tudi poštarji, gotovo pa vsaj dva med njimi. Takole sta povedala: 

Jure Bogataj (50 let): »Preberem skoraj vse članke. Poznam večino ljudi, o katerih pišete, pa pisce 
tudi. Všeč so mi aforizmi. Zelo so zanimivi. Skratka, odlično glasilo, zato pohvale celotni ekipi.«

Tine Oblakovič (29 let): »Z veseljem prelistam glasilo, najraje pa berem o zanimivih osebnostih in 
potopise. Uspešno delo želim še naprej!«

Janko in Tončka

zadovoljne in da vsako številko težko pričakujejo. 
Pomeni jim vez z življenjem njihove generacije tam 
zunaj. 
Čeprav tega nihče od sogovornikov ni posebej 
omenjal, se mi je ob tem obisku porodila misel, 
da bi v našem časopisu lahko kdaj predstavili tudi 
njihove dejavnosti, saj res ne mirujejo.

STAREJŠI V PROGRAMIH DRUGIH DRUŠTEV
Danica Zavrl Žlebir

S starejšo generacijo se v svojih programih 
ukvarjajo tudi druga društva, na našem območju 
med drugimi Rdeči križ Slovenije – Območno 
združenje Škofja Loka (RKS – OZ). V krajevnih 
organizacijah Rdečega križa tako deluje enajst 
skupin starejših za samopomoč, in to v vseh štirih 
občinah na Loškem, dve tudi v občini Škofja 
Loka. V vse je vključenih 98 članov, vodijo pa jih 
usposobljene voditeljice, ki so lani opravile 1690 ur 
prostovoljnega dela, nam je pojasnil Rudi Zadnik, 
predsednik RKS – OZ Škofja Loka. Ta mesec bo 
namreč zbor članstva te organizacije, poročilo o 
delu v minulem letu pa vključuje tudi vsebine o 

delu skupin starejših za samopomoč. »V minulem 
letu smo morali zaradi epidemije covid-19 prekiniti 
srečevanja, a so voditeljice kljub temu ostale prek 
telefona povezane z uporabniki. Pomagale so 
jim z različnimi nasveti, kako ravnati v teh časih, 
jim omogočile psihološko podporo in skrbele za 
prevoze na preglede k zdravnikom ali v bolnišnice,« 
dodaja Zadnik. Po njegovih besedah s starejšimi 
veliko delajo tudi zunaj teh skupin. Tako v krajevnih 
odborih RK pripravljajo srečanja s starejšimi, jih 
obiskujejo ob osebnih jubilejih ali za praznike (z 
nageljčki ob 8. marcu ali z darilci ob novem letu), ob 
boleznih in v domovih za starejše, skrbijo pa tudi za 
prevoze in podobno. 
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PROSTOVOLJCI  SE TUDI IZOBRAŽUJEMO 
Nežka Fojkar

STAREJŠI ZA STAREJŠE

Program Starejši za starejše temelji na 
prostovoljnem delu in ga z obiski na domovih 
starejših oseb izvajamo vse leto. Ob prvem obisku 
z osebo izpolnimo anketo z osnovnimi podatki, 
kot so kakovost bivanja, potreba po pomoči, 
osebno počutje, druženje in prosti čas, predlog za 
vnovični obisk, predlog osebe, ki smo jo obiskali, 
pripombe in želje, soglasje obiskane osebe za 
vodenje evidence in dogovor o občasnem stalnem 
obiskovanju. Podatki so zaupni in varovani, javno so 
uporabljeni samo statistični podatki. 
Prostovoljci in prostovoljke programa Starejši 
za starejše smo se zavezali, da se bomo za 
učinkovitejše delo tudi izobraževali/-e. Tako Zveza 
društev upokojencev Slovenije (ZDUS) vsaj enkrat 
na leto za nas organizira predavanje na sedežu 

našega društva. Žal pa je bilo lani druženje zaradi 
epidemije covid-19 prepovedano, zato je odpadlo 
tudi izobraževanje. Kljub temu pa nismo ostali 
povsem brez novih znanj, saj nam je Društvo 
U3 ponudilo tečaj Zooma. Udeležilo se ga je 12 
prostovoljk in ga tudi uspešno opravilo. Ker je 
vabil za sodelovanje prek Zooma na predstavitvah, 
posvetih in dogodkih vedno več, smo veseli, da se 
zdaj znamo vključiti in da lahko sodelujemo tudi na 
ta način.
Izobraževanje in usposobljenost za medsebojno 
komuniciranje postajata v obdobju digitalizacije 
vedno bolj pomembna. Več znanja nam omogoča 
večjo sposobnost  medsebojnega komuniciranja  in 
s tem tudi učinkovitejšo  pomoč starejšim osebam.

O STANOVANJIH ZA MLADE IN STAREJŠE

MEDNARODNI PROJEKT MLADI IN STAREJŠI

V okviru mednarodnega projekta Mladi in starejši 
– Aktivno staranje, v katerem je občina Škofja Loka 
vodilna partnerica, se bodo sodelujoči znova sešli 
aprila. Srečanje bo od 21. do 24. aprila v nemškem 
mestu Bad Kötzting, udeleženci pa bodo govorili 
o stanovanjih za starejše in mlajše ter možnostih 
za preseganje zdajšnjih neravnovesij na tem 
področju. Starejši po večini živijo v prevelikih hišah 
in stanovanjih, kakršnih ne potrebujejo in jih tudi 

ne morejo vzdrževati, mlade generacije pa težko 
pridejo do stanovanj. Na tem področju lahko 
veliko naredi zlasti občina, zato bodo udeleženci 
srečanja tudi župani iz združenja evropskih mest 
Douzelage, med njimi tudi škofjeloški župan Tine 
Radinja. V delegaciji bodo še: Miha Ješe (vodja 
projekta), Igor Medič (vodja programa za starejše), 
Ela Dolinar (predstavnica seniorjev) in Sergej Novak 
(predstavnik mladih). 

NA SPREHOD V MESTO
Delavnica je krasna metoda, da si zapomniš, kaj nam želijo povedati
Marta Satler

Pri partnerjih projekta Mladi za starejše smo 
novembra 2021 v Judenburgu pozornost namenili 
skrbi za mobilnost starih in gibalno oviranih v 
osmih manjših evropskih mestih. Vsako mesto 
je predstavilo, kaj je bilo na tem področju 
že narejenega in kakšni so njihovi načrti za 
prihodnosti. Škofja Loka je predstavila brezplačne 
prevoze, kot so Agata in Jurij, mestni promet, 
Prostofer ter prevozi z avtobusi in vlaki po Sloveniji.  
Potem smo šli na delavnico – z invalidskim 
vozičkom, s hojco, z otroškim vozičkom in 
vozičkom za dvojčke, z berglami in s palico za slepe. 
Sprehodili smo se po mestu – v eno smer po glavni 

ulici in v drugo po stranskih ulicah – ter opozarjali 
na neprimerne klančine za pločnike, preozke 
prehode na pločniku zaradi stebrov za razsvetljavo, 
pomanjkanje  klopi, na katerih bi si lahko odpočili, 
pomanjkanje javnih sanitarij … V trgovino smo 
vstopili skozi neprimerna vrata, ki jih gibalno oviran 
človek težko odpre, opazili smo, da so živila zložena 
na previsoke police, saj so od tal nedosegljiva, da je 
prehod med vrstami polic preozek in da prodajalka 
slepega ni nagovorila, kaj bi želel kupiti …
To je zelo dobra metoda in želela bi, da bi jo tudi pri 
nas kdaj uporabili za opozarjanje na pomanjkljivosti 
v našem mestu.
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FRANCKA JE ŠE ČILEGA IN JASNEGA DUHA
Martin Bizjak

DOLGO, DOLGO ŽIVLJENJE 

Francka Krajnc, ki starost preživlja v Domu starejših 
občanov Taber, je stara šestindevetdeset let.
Francko sem obiskal januarja letos v Domu starejših 
občanov Taber pri Cerkljah. Zdravje ji sicer še 
dobro služi, le noge je ne nosijo več tako kot še 
donedavna, ko je vsako jutro z implantiranim 
kolenom prehodila nekaj kilometrov do okoliških 
vasi. Čeprav je odvisna od negovalnega osebja v 
domu, je še čilega in živahnega duha, zato se je 
bilo z njo prav prijetno pogovarjati o zdajšnjih in 
preteklih dogodkih.
Njena življenjska pot se je začela 
leta 1926 v delavski družini 
Krmelj, ki si je dom našla v 
loškem predmestju Karlovec 
pri Alčevih. Oče, Pokrovčnkov 
Francelj, doma z Ožbolta nad 
Škofjo Loko, se je kot ranjenec 
vrnil s fronte v Galiciji in se 
poročil z Mino Proj iz Pevna. 
Rodilo se jima je pet otrok in 
Francka je bila najmlajša med 
njimi. Oče delavec je preživljal 
družino, mama je gospodinjila in kot dobra šivilja 
zaslužila marsikateri dinar s šivanjem moških srajc. 
Vseh sedem jih je živelo v stanovanju z eno sobo 
in kuhinjo. Kljub prostorski stiski v družini nikdar ni 
bilo medsebojnih trenj, živeli so složno in umirjeno. 
Oče je vsak dan hodil peš na delo k trgovcu 
Hajnriharju na Trato, kjer je skrbel za dostavo blaga. 
Tudi njega je zajel val stavk in zaradi solidarnosti s 
stavkajočimi je bil odpuščen. Takrat so začeli graditi 
nov puštalski most in tam je dobil novo zaposlitev, 
dokler most ni bil zgrajen. Nato je delal kot grobar 
na loškem pokopališču. V začetku vojne leta 1940 je 
umrl za rakom in že tako skromni dohodki družine 
bi presahnili, če ne bi mati Mina služila s šivanjem. K 
sreči je bila od otrok nepreskrbljena le še najmlajša 
Francka, ki je morala med vojno oditi v Kranjsko 
Goro na obvezno delo. Brata Jože in Francelj sta leta 
1943 odšla v partizane, a se od tam nista več vrnila. 
Po vojni se je Francka, ki je opravila štiri razrede 

meščanske šole, zaposlila kot uslužbenka na pošti, 
kjer je ostala sedem let. Moža Staneta je spoznala 
na vojaški postojanki pri Otitu v Loki, kjer je moral 
po vrnitvi iz Barija kot borec prekomorske brigade 
odslužiti še triletni vojaški rok v Titovi armadi. Po 
opravljeni vojaščini se je na povabilo znancev 
zaposlil v tovarni Motor v Vincarjah in leta 1949 sta 
se s Francko poročila. Služba v tovarni LTH (prejšnji 
Motor), kjer je delal kot strokovnjak za hladilno 
tehniko, je družini omogočila, da je Francka lahko 

skrbela za gospodinjstvo in dva sinova. 
Milan - Mišo je magister elektrotehnike 
in strokovnjak za vzdrževanje 
elektronskih naprav v civilnem letalstvu, 
Stane ml. pa je konstruktor padal in 
samostojni podjetnik za padalsko 
opremo. Kot eden od pionirjev letenja z 
zmajem in jadranja s padalom je postal 
legenda na tem področju.
Francka je ostala zvesta svojemu 
poslanstvu, to je skrbi za razširjeno 
družino in vnuke, ki so ji bili zaupani 
v varstvo. Kot mi je povedala žena, 

učiteljica Urška, so bile njihove domače naloge 
in izdelki za obšolsko dejavnost nadvse skrbno 
izdelani. Zaradi svojega veselja do petja je Francka 
več kot petdeset let sodelovala v cerkvenem 
pevskem zboru na koru župnijske cerkve sv. Jakoba 
in v kapucinski cerkvi sv. Ane. Po smrti soproga 
Staneta je od leta 2009 pela v pevski skupini 
loškega DU Mavrica, dokler ni leta 2015 odšla v dom 
starejših občanov. Še zdaj občuti veliko navezanost 
in pripadnost tej skupini, saj je zanjo najlepše 
doživetje obisk njenih članov in članic v domu 
Taber, da lahko skupaj zapojejo katero od njej še 
posebej priljubljenih pesmi.
Čeprav je Francka zdaj vezana na invalidski voziček, 
se v domu vestno udeležuje vseh dejavnosti in 
delavnic, ki so še primerne zanjo, tako da ima komaj 
kaj časa za obiske. Naj ji zdravje še dolgo tako dobro 
služi in naj bo še naprej tako čilega in jasnega duha!     

AFORIZMI
Edo Erzetič 

Če hočeš kaj napisati, moraš imeti televizor v popravilu.
Vse življenje sem stal na mestu in vedno mi je 
iz ozadja nekdo vpil: »Kam pa rineš?«
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Z DAMIRJEM IN E- MINIBUSOM PO LOKI 
Maruša Mohorič

Bila sem precej otovorjena, ko 
je ustavil minibus in prijazni 
voznik Damir Družinec me je 
vprašal, ali me lahko kam pelje. 
Malce sva poklepetala in ideja 
za predstavitev nasmejanega 
dolgolasega voznika je bila 
sprejeta.
Srečala sva se na lep sončen dan 
na parkirišču v nekdanji vojašnici, 
pa je že zazvonil njegov telefon. 
Povabil me je, naj prisedem. Neko 
gospo je pobral pred njeno hišo 
in jo odpeljal v zdravstveni dom. 
Ker ni vedela, kdaj bo opravila, 
sta se zmenila, da ga pokliče in 
pride ponjo, saj je telefon spet 
zvonil. Peljeva se do glasbene 
šole v Puštalu in potem  do CSS v 
Stari Loki, kjer sem srečala gospo 
Silvo, ki je na vozičku. »Včasih sem morala klicati 
svoje in so prišli, ko so imeli čas. Zdaj pa pokličem 
minibus, ki me pelje v lekarno, zdravstveni dom, v 
trgovino pa še kam. Veselim se pomladi, ko nas bo 
odpeljal na grad, kjer bomo spili kavico in uživali 
v prelepi okolici. Iz vsega srca smo hvaležni vsem, 
ki so omogočili tako udobje za nas, starejše.« Da, 
pelje lahko tudi invalide. Minibus je urejen tako, 
da sprejme ljudi, ki so na standardnih invalidskih 
vozičkih. Spet je zvonil telefon. Greva v Staro Loko 

POKLIČITE  051 444 760!
po otroka, ki ima vaje v 
glasbeni šoli.
In tako dalje in tako naprej v 
izmenah od 8. do 14. ure in od 12. do 18. ure vsak 
dan razen ob nedeljah in praznikih. Poleg Damirja, 
ki je uradno upravljavec e-minibusov in voznik, 
je zaposlen tudi Blaž, v zlati rezervi imajo še dva 
voznika, Enverja in Primoža. Njihov delodajalec je 
Komunala Škofja Loka, storitev pa je vzpostavila in 
organizirala Občina Škofja Loka.
Zanimalo me je, kako se Damir počuti v tej službi. 
Povedal je, da uživa, da je zadovoljen in srečen, ker 
so srečni in veseli ter zadovoljni in hvaležni tudi 
uporabniki. Od septembra 2021, ko je začel voziti, 
še ni bilo pritožb ali pripomb. Zgodilo se je, da mu 
je gospa prinesla ročno izdelane pletene nogavice 
in rekla: »Izvolite, da vas ne bo zeblo in da se ne 

prehladite!« Seveda je bil vesel tudi mandarin in 
zahvale, ki jo je potnica opremila z besedami, »naj 
ostanem fit«.
Večkrat je peljal tudi turiste iz različnih držav, da so 
si na ta način ogledali mestno središče. Zanimivi 
so nekateri starejši ljudje, ki mu razlagajo, kje so 
bile včasih trgovine, različne delavnice, pa lekarna 
nasproti avtobusne postaje. Damir je vesel in jim 
je hvaležen za spomine, ki tudi njemu popestrijo 
dneve, v katerih prevozi od 65 do 70 kilometrov. 

Prednost imajo starejši, 
gibalno ovirani in pomoči 
potrebni. Včasih ga ustavijo 

tudi otroci. Njih je treba spodbujati k pešačenju, ki 
je zdravo tako zanje kot za okolje, a če imajo na rami 
težke inštrumente, naj le skočijo na Agato ali Jurija. 
Tako sta po junakih iz Visoške kronike poimenovana 
naša minibusa. Na cesti ju opazijo, mahajo in 
pozdravljajo prijaznega Damirja, ki vedno odzdravi 
z nasmeškom na obrazu.
Prebivalke in prebivalci naše Loke smo zelo hvaležni 
vsem, ki so se odločili in omogočili prevoze na 
cestah, po katerih ne vozijo lokalni avtobusi. 
Pohvale tudi vsem voznikom za prijaznost. In še ena 
zanimivost: večina voznikov na cesti daje prednost 
e-minibusom. 
Najlepša hvala Damirju, ker mi je polepšal dan!

Damir Družinec pred minibusom

AGATA IN JURIJ
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NOVI ČLANI

NAJPOMEMBNEJŠI STA DRUŽENJE IN UČENJE
Danica Zavrl Žlebir

Lani upokojena Vesna Čadež z Gabrške Gore je nova članica Društva upokojencev Škofja Loka. S svojimi 
bogatimi izkušnjami iz gospodarstva – več kot dve desetletji je bila tudi direktorica – želi obogatiti delo 
društva.

Vesna Čadež je univerzitetna diplomirana 
ekonomistka. Štiri desetletja je delala v družbi 
Sava Kranj (in njenih poznejših naslednikih, tujih 
delodajalcih), v kateri je imela dobre možnosti 
za izobraževanje in razvoj in v kateri je bila od 
leta 2002 tudi članica poslovodstva družbe 
Savatech. Dejavna je bila v organih Gospodarske 

epidemije korone, med katero sem se upokojila, 
številni kontakti pretrgali, zato je zame pomembno, 
da se ukvarjam z dejavnostmi, ob katerih se bom 
družila in pogovarjala s svojimi sodobniki. Ko se 
upokojiš, sta namreč najpomembnejša druženje in 
učenje. Poleg tega sem se po upokojitvi vključila 
tudi v Kulturno društvo Ivana Tavčarja Poljane.

zbornice Slovenije in 
Združenju kemijske 
industrije. Z možem, 
ki je nasledil kmetijo 
v Poljanski dolini, sta 
vsa leta gospodarila 
na njej, zdaj pa sta jo 
prepustila starejši hčeri 
in zetu, ki s tremi otroki 
nadaljujeta družinsko 
tradicijo. Sama sta se z 
mlajšo hčerko preselila 
na Gabrško Goro, še 
vedno pa sta mladim 
pripravljena pomagati.
Kakšno energijo 
prinašate v DU Škofja 
Loka, kakšni so vaši cilji 
in pričakovanja?
► Z upokojitvijo in selitvijo se je moje življenje zelo 
spremenilo. Prej je bilo izjemno veliko angažiranja, 
zdaj pa mi ostaja precej energije, ki jo je treba 
nekam usmeriti. Po upokojitvi sem želela početi 
stvari, ki so me veselile, pa zanje prej ni bilo toliko 
časa: branje leposlovja, obiskovanje kakovostnih 
filmskih predstav v kinu, učenje tujih jezikov. 
Vpisala sem se v jezikovno šolo k italijanščini. Ker 
so moji soslušatelji mlajši od mene, je to zame 
poseben izziv, saj se moram bolj potruditi, kot bi se 
nemara morala med vrstniki. Vključila sem se tudi v 
Univerzo za tretje življenjsko obdobje (U3), in sicer 
h kvačkanju. To zaposli roke in um in te pripravi 
do povsem novega načina razmišljanja. Tako 
pri kvačkanju kot pri jeziku je zame pomembno 
predvsem druženje, saj sem se prav zaradi 
tega odločila za dejavnosti, ki potekata v živo. 
Računalniško sem sicer pismena, vendar so se zaradi 

Delovanja DU 
prej nisem 
poznala. Všeč 
mi je, da si 
zdaj prizadeva 
vzpostaviti 
internetno 
stran, kazalo 
pa bi prenoviti 
tudi nekatere 
vsebine. 
Statistika kaže, 
da je v društvu 
veliko več žensk 
kot moških. Da 
bi pritegnili tudi 
te, bi jim bilo 
treba ponuditi 
zanje zanimive 

vsebine. Enako velja tudi za mlajše upokojence, 
ki nekako ne najdejo poti v upokojenska društva. 
Za društvo je dobro, da so v njem zastopane vse 
generacije upokojencev. Veliko prostora v DU 
je prav tako še za digitalizacijo; za te projekte bi 
lahko pridobili sredstva iz državnih in evropskih 
virov in s tem omogočili, da bi bile tovrstne 
vsebine za upokojence brezplačne. Kakšno pomoč 
potrebujejo in katere vsebine so zanje zanimive, pa 
se najbolje pokaže med druženjem in medsebojnim 
pogovorom. 
Kako ocenjujete položaj starejših in v čem vidite 
največje izzive?
► Vem, da ima velik del slovenskih upokojencev 
nizke pokojnine. Po drugi strani pa je javno manj 
znano, da lahko pridobijo stvari, ki jih subvencionira  
država: brezplačne javne prevoze, možnost 
sodelovanja v tečajih, za katere so organizatorji 
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pridobili evropska sredstva, subvencionirane 
cene pri kulturnih in športnih dejavnostih. Je pa 
vprašanje, ali boš to vzel ali samo tarnal. Dandanes 
je v vsej družbi, ne samo med upokojenci, veliko 
tarnanja in kritiziranja, a malo zadovoljstva. Osebno 
menim, da je za ljudi po upokojitvi poskrbljeno 
tudi prek socialnega sistema. Resda manjka domov 
upokojencev, po drugi strani pa vsi niti ne želijo 
oditi v dom, saj želijo starost čim dlje preživljati 
doma. Med svojimi številnimi službenimi potovanji 
sem opazila, da se pri nas lepo in dobro živi in 
da smo ljudje še vedno pripravljeni pomagati 
drug drugemu. Pokojnine niso visoke, a z našim 
prizadevanjem bi lahko za izboljšanje razmer 
pridobili državna ali evropska sredstva. Vsekakor pa 
se je treba med seboj veliko pogovarjati.

Kakšen je vaš odnos do staranja in kako si želite 
preživeti tretje življenjsko obdobje?
► Staranje je dejstvo, ki ga moraš sprejeti. Res to 
prinese veliko težav in ti oteži življenje. Poleg tega 
tudi odnos družbe ni naklonjen starejšim, kljub 
temu pa nimam občutka diskriminacije. Ljudje 
velikokrat niti sami ne razumemo, da v starosti 
obstajajo omejitve: da je denimo pri devetdesetih 
težje voziti avto kot pri tridesetih ali da pri 
osemdesetih nisi več tako hiter kot pri štiridesetih. 
To mora razčistiti vsak sam in se objektivno oceniti. 
Osebno si želim v starosti ostati aktivna: brati, 
hoditi v kino, se ukvarjati s kulturo, hoditi v hribe (z 
možem vsa tudi člana planinskega društva), želim 
še delati in s svojim znanjem pomagati, če me bodo 
potrebovali. To želim uporabiti v dobro drugih in 
seveda tudi v moje dobro.  

MARICA MRAK, GOSPA, KI LJUBI BESEDE 
Alma Vičar 

Malo je ljudi, ki so v moje življenje vstopili tako intenzivno in iskreno kot Marica Mrak. Po enem samem 
pogovoru z njo sem občutila, kot da se poznava vse življenje. K njej sem prišla po zgodbo za naš 
časopis, odšla pa s polnim srcem njene topline in iskrenosti. 

ZANIMIVE OSEBNOSTI

Marica je že dolga leta del 
našega društva, leta 2019 pa 
smo jo še posebej spoznali 
kot zapisovalko zgodb, saj je 
v samozaložbi izdala zbirko 
»Bo že kok, še zmeri je blo 
kok«. S knjigo nas je vse 
popeljala v delček svojega 
otroštva, družine in okolja, v 
katerem živi. 
Ko me je sprejela v topli 
kuhinji, je bilo njeno prvo 
vprašanje: »Pa kaj boš pisala 
o meni, ni kaj za pisati, nikoli 
nisem bila aktivna ne pri 
Rdečem križu ne pri gasilskem društvu, nisem pela v 
nobenem pevskem zboru in tudi druge knjige nikoli 
ne bo.«
Ko pa je beseda nanesla na svet, v katerem živimo, 
na dve »virusni« leti, ki jih sama, tudi zaradi ne 
več rosnih let, občuti kot izgubljeni, me je s svojo 
zgodbo popeljala v leta šolanja, med katerimi je do 
pridobitve poklica zaradi takratnih okoliščin prav 
tako kot zdaj »izgubila« dve leti.  
Prav ob koncu druge svetovne vojne je namreč 

dopolnila šest let in takoj vstopila 
v šolo. Ker je bila bližnja šola v 
Gabrku med vojno požgana, 
je prvi razred obiskovala kar v 
začasni šoli v stari hiši v Brodeh, 
kjer je takrat živela z družino. 
Leto pozneje je bila šola v Gabrku 
že obnovljena in obiskovala jo 
je do 6. razreda. Ko pa je želela 
nadaljevati šolanje v Škofji Loki, 
se je morala vpisati v prvi letnik 
nižje gimnazije, torej znova v 5. 
razred in dve leti sta bili za vedno 
izgubljeni.
Kako je postala učiteljica?

V letih po vojni je zelo primanjkovalo učiteljev. 
Pridobljena izobrazba na gimnaziji je bila 
enakovredna učiteljišču, zato so dijake ob zaključku 
višje gimnazije obiskovali občinski možje in jih 
prosili, naj gredo vsaj za eno leto učit, potem pa se 
bodo lahko vpisali na univerzo. Marica se je kljub 
temu odločila drugače in se vpisala na pravno 
fakulteto. Ko pa je napočila jesen, je bila postavljena 
pred kruto dejstvo, da se brez denarja ne da 
študirati. Skupaj s sošolko sta se tako odločili, da 
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Nadaljevanje s prejšnje strani
gresta za eno leto učit na šolo v Sovodenj, tako da 
bosta z zaslužkom naslednje leto lahko nadaljevali 
študij. 
No, zgodilo pa se je čisto drugače. Res velja, da 
človek obrača, življenje pa obrne. V Sovodnju je bilo 
prosto le eno učiteljsko mesto in Marica se je znašla 
sama v šoli v Lučinah. 
Čeprav je v Lučine prišla s priporočilom, naj ji kot 
začetnici ne dodelijo prvega razreda, je dobila kar 
celodnevno zaposlitev. Dopoldne je učila četrti, 
popoldne pa prvi razred. Obremenitve so bile 
prehude, zbolela je za zlatenico in se potem več let 
spopadala s posledicami bolezni. 
V Lučinah je poučevala deset let in tam sta se ji 
rodila dva otroka. Ob tem je sodelovala v kulturno-
umetniškem društvu, v katerem so vsako leto 
pripravili gledališko igro, in se preizkusila tudi kot 
igralka. Prav tako je fizično  pomagala pri graditvi 
tamkajšnjega zadružnega doma.
Besede so jo očarale in začarale
Naslednjih 22 let je poučevala v šoli v Gorenji 
vasi ter ob delu končala pedagoško akademijo. Z 
družino se je preselila v hišo v Zmincu, kjer z eno 
od hčera živi še dandanes. Hiša je obkrožena s kiviji 
in trto, katerih sadeži jo vsako jesen spremenijo 
v pridno gospodinjo, ki soči, vlaga in skrbi za 
ozimnico.
Še enega pomembnega dela njenega življenja nisva 
mogli izpustiti, to je ugankarstva, ki jo je spremljalo 
vse življenje. Kot sama pravi, so jo besede očarale 
in začarale. Ni naključje, da jo je ljubezen do besed 
privedla do igre Križemkražem, v kateri se še kako 
izkažeta besedni zaklad in bistrost uma. Z igro 
se aktivno ukvarja od leta 2004, igra tudi prek 
računalnika. Do leta 2019, ko jo je spet nekoliko 
ustavila bolezen, se je udeleževala tudi republiških 
turnirjev, na katerih je prejela nekaj medalj in 
priznanj. Pred desetimi leti je igro »prinesla« tudi v 
naše društvo in še vedno skrbi, da nam možgančki 
ne zakrnijo prehitro. Bila je tudi sodelavka 

ugankarske revije KIH, za katero je pripravljala 
skrivanke, anagrame, zlogovnice – drobižke, kot jih 
je sama ljubkovalno poimenovala. Kar mimogrede 
je spremenila tudi moje ime in priimek in namesto 
Alma Vičar sem postala Mara Valič.
Kako vsestranska je Marica, se je izkazalo tudi leta 
2012, ko je bila izbrana za udeleženko Grundtvig 
mednarodne delavnice Pottery Magic, Čudež 
gline v Bolgariji. Te delavnice se je udeležilo le 
dvanajst udeležencev iz Slovenije, Srbije, Finske, 
Danske, Poljske, Latvije, Italije in z Malte. Teoretično 
in praktično je spoznala celotno fazo nastajanja 
izdelka, od kepe gline prek obdelovanja, barvanja, 
poliranja in žganja do končnega izdelka. Zanjo je 
bilo najzanimivejše delo na lončarskem kolesu. 
Na izletih so udeleženci spoznavali Bolgarijo ter 
obiskali Sofijo, Rilski samostan, Blagojevgrad in 
Busince.
Še nekaj je Marica: čisto prava Slovenka, saj je 
osvojila Triglav. Leta 1967 se je namreč udeležila 
druge odprave v okviru akcije Sto žensk na Triglav. 
Hodi še vedno rada in vsak dan se sprehodi v hrib za 
hišo do svoje najljubše točke, kjer lahko v miru uživa 
v lepoti svojih domačih krajev. 
Tako kot številni upokojenci je ostanek prostega 
časa porabila za potovanja. Spomin jo je ponesel v 
leto 1989, ko je obiskala Ukrajino, državo, v kateri 
zdaj divja vojna. Tedaj je namreč ob poletu iz Lvova 
v St. Peterburg doživela neverjeten pristanek letala, 
saj letalo ni pristalo na pristajalni stezi, temveč 
na travi zunaj nje. Obiskali so tudi Bolšoj teater in 
občudovali severni sij. Veliko lepih spominov si je 
nabrala v letih popotovanj po svetu. 
No, toliko o tem, da o Marici ni kaj pisati. 
S slabo vestjo sem ji ob koncu pogovora tudi 
priznala, da njene knjige še nisem prebrala. Zdaj me 
knjiga s posvetilom čaka na nočni omarici. Hvala, 
Marica! Srčno upam, da ne bodo obveljale tvoje 
besede o nobeni knjigi več.  Zdaj vem, da je ostalo 
nezapisanih še veliko, veliko zgodb, ki čakajo, da 
pridejo do nas.

Na kratko

ZNOVA SE JE PRIKAZALA MAVRICA
Rudi Zadnik

V četrtek, 17. marca 2022, smo se znova zbrali pevci 
pevske skupine Mavrica. Pregledali smo delo v 
minulem obdobju, ko nas je zelo ovirala epidemija, 
saj zaradi varnosti nismo imeli pevskih vaj, temveč 
zgolj povezavo prek telefonov in elektronske pošte. 

Na četrtkovem srečanju smo se dogovorili, da 
se bomo prihodnji teden odpravili na strokovno 
ekskurzijo v Radovljico. Vnovično svidenje smo 
sklenili tako, kot znamo: s pesmijo in manjšo 
zakusko.
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TINA UŠENIČNIK: NIKOLI NI PREPOZNO 
Alma Vičar

Tino sem spoznala pred leti, ko sva se skupaj 
vpisali na tečaj angleščine. Žal ga je sama kmalu 
zapustila zaradi priprav na svetovno prvenstvo 
amaterskih kolesarjev v Avstraliji in najini poti sta 
se razšli.
Ko sem dobila priložnost, da jo predstavim v 
našem časopisu Mi o sebi, sem ugotovila, da se 
pogovarjam s športnico, ki je v svetovnem merilu 
amaterskega kolesarjenja dosegla sam vrh in še 
več. Pred menoj se je odprl neverjeten svet volje, 
naporov, vztrajnosti in seveda tudi talenta, ki ga 
Tina skriva v sebi. 
Ko mi je pripovedovala o vseh dosežkih svoje 
kolesarke kariere, kar nisem mogla verjeti, da se 
je na športno pot podala šele pri 54 letih. Kot je 
povedala, se ji je življenje popolnoma spremenilo, 
ko je spoznala svojega dolgoletnega partnerja, 
kardiologa dr. Matijo Horvata, sicer triatlonca, ki 
je tekmoval v disciplini ironman in je bil sploh 
velik športnik. Ob njegovi podpori se je tudi sama 
odločila, da se preizkusi na tekmah. Na prvo 
kolesarsko tekmo leta 2004 v Medvodah je šla kar s 
sposojenim kolesom in osvojila drugo mesto. To je 
bil začetek njene športne kariere. Sledile so tekme, 
na katerih je skoraj vedno stala na stopničkah, in to 
je bila dodatna močna spodbuda, da je še vztrajneje 
kolesarila.
Leta 2006 se je prvič udeležila kolesarskega 
maratona Franja in zmagala v svoji kategoriji. Vsi ti 
rezultati so bili odskočna deska za prihodnje tekme, 
tudi na svetovnih prvenstvih.
Nizala zmago za zmago
Leta 2013 je izpolnila kvalifikacijsko normo za 
svetovno kolesarsko amatersko prvenstvo (SKAP), 
ki je bilo v Trentinu v Italiji in na katerem je zasedla 
peto mesto. Leta 2014 je bilo svetovno prvenstvo 
v Sloveniji, a se ga Tina ni udeležila, saj zaradi 
nenadne smrti njenega Matije ni bila niti fizično niti 
psihično pripravljena na tako težko dirko. Vendar 
ni odnehala. Odločila se je, da se bo leto pozneje 
udeležila svetovnega prvenstva na Danskem, saj 
se je na ta način želela zahvaliti Matiji za skupna 
leta, ko ji je bil tako trener kot tudi sponzor, 
zdravnik, psiholog, predvsem pa zelo dober 
partner. In je zmagala, kot sama pravi: »Noro!« 
Nato je vsako leto sledila dirka na svetovnem 
kolesarskem amaterskem prvenstvu: Avstralija 2016 
– 5. mesto, Francija 2017 – 5. mesto,  Italija 2018 

–  5. mesto, Poljska 2020 – 3. mesto in 4. mesto v 
kronometru ter Sarajevo 2021 – 1. mesto in 1. mesto 
v kronometru.
Za državni pokal je začela tekmovati 2015 in na 
teh tekmah dosegla nekaj lepih rezultatov. Vseh 
njenih dobrih rezultatov na prestižnih tekmah v tem 
kratkem prispevku ni mogoče strniti, vseh tekem na 
10 in 7 km pa je bilo toliko, da jih niti ne šteje. V vseh 
teh letih je zbrala več kot tristo medalj in pokalov, ki 
zdaj krasijo njen dom v Podlubniku.
Opravila s hudo konkurenco
Vsi ti rezultati pa niso bili doseženi brez truda. 
Trenirati je začela pri klubu Polet v Ljubljani s 
trenerjem Andrejem Hauptmanom. Pozneje so ji 
zavetje ponudili v kolesarskem klubu Branik, kjer 
je, tudi zaradi sotekmovalke Ajde Opeka, vedno 
dobila podporo. Z Jožico Anžel, s katero zadnja 
leta trenirata in tekmujeta skupaj, sta zdaj članici 
KK Bam.Bi, Tina že vse od leta 2006. Vsako sezono 
je prevozila več tisoč kilometrov, in kot je sama 
povedala, so neizbežni tudi padci. Oprema je draga, 
vse stroške bivanja in potovanja na mednarodne 
tekme morajo poravnati udeleženci sami. 
Mednarodna konkurenca je velika. Na Poljskem je 
premagala vse tekmovalke iz Avstralije in z Nove 
Zelandije, ki so, kot sama pravi, razred zase, zato 
je ta bronasta kolajna zanjo kot zlata. Še posebej 
naporno pa je bilo zadnje svetovno prvenstvo v 
Sarajevu, saj so bile vremenske razmere izjemno 
slabe, tako da so vozile tudi v snegu in mrazu. Kljub 
temu sta se Tina in Jožica v Škofjo Loko vrnili kar s 
tremi zlatimi in z eno bronasto medaljo. 

ŠPORT

Klekljano zlato kolo, ki ga je  za Tino izdelala 
sestra Mojca.
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Nadaljevanje s prejšnje strani
Vsestranska športnica
Človek kar težko verjame, da je poleg vseh 
mednarodnih kolesarskih tekmovanj Tina našla 
čas tudi za vse druge športe, kot so tek, plavanje, 
alpsko smučanje, tek na smučeh, kegljanje in rusko 
kegljanje. Ko se je upokojila in vrnila v Škofjo Loko, se 
je takoj vključila v tukajšnje društvo upokojencev in 
zanj na športnih tekmovanjih priborila marsikatero 
medaljo. Da je Tina res izjemna športnica, potrjuje 
tudi občinska nagrada za šport za leto 2015. Še 
posebej ponosna je na priznanje za posebne 
tekmovalne dosežke v sezoni 2021 v okviru Pokala 
Slovenije za amaterske kategorije. 
Vsaka zgodba pa se enkrat konča in Tina se je 
odločila, da ne bo več tekmovala na kolesarskih 
dirkah. To seveda ne pomeni, da bo prenehala 
kolesariti, in kolikor jo zdaj poznam, to tudi ne bo 
povsem »upokojensko« kolesarjenje. Še vedno bo 
tudi tekla, z družbo hodila na manjše hribe, kegljala, 

tekla na smučeh, smučala, saj je šport postal način 
njenega življenja.
Nikoli ni prepozno začeti migati
Zdaj ji bo več časa ostalo za družino. Ob taki babici 
ni nič čudnega, da sta športnici tudi obe vnukinji. 
Nika se ukvarja z atletiko, Pija je v kolesarski  
reprezentanci in dosega odlične rezultate, saj je 
tudi državna prvakinja. Sin Aleš, ki je bil eden od 
njenih trenerjev, je bil prav tako kar devetkrat 
državni mladinski prvak. Ni kaj, res kolesarska 
družina. Gotovo bo zdaj čas tudi za kakšen pravi 
dopust, pa čeprav športno obarvan.
Naj sklenem z njenim nasvetom: »Nikoli ni 
prepozno začeti ‘migati’. V petnajstih letih sem se 
iz nič povzpela do svetovnih medalj. Pomembno 
je, da imaš šport rad in uživaš v njem, da te 
podpirajo domači, mož, partner, da treniraš s 
prijatelji in si še vztrajen, trmast, tudi ambiciozen, 
potem je uspeh zagotovljen. Nikoli mi ni bilo žal, 
da sem se podala na to, včasih tudi težko pot.«

LOŠKI ŠPORTNIKI USPEŠNI NA GORENJSKIH TEKMOVANJIH
Ivan Hafner

Športne dejavnosti gorenjskih upokojencev, ki jih organizira Pokrajinska zveza društev upokojencev za 
Gorenjsko (PZDU), so bile v minulih dveh letih zaradi koronavirusnih ukrepov občutno skrčene.

V prejšnjih letih je PZDU organizirala prvenstva ali 
srečanja v 13 panogah. Leta 2021 nam ni uspelo 
pripraviti prvenstva v veleslalomu in smučarskem 
teku, v plavanju, šahu,  streljanju, prav tako pa tudi 
ne srečanja pohodnikov. Prvenstva so bila izvedena 
v sedmih tekmovalnih panogah, potekalo je tudi 
srečanje kolesarjev v Naklem, vendar se ga naši, 
sicer aktivni kolesarji niso udeležili.
Naši športniki so se udeležil prvenstev v vseh 
sedmih tekmovalnih panogah. Poglejmo njihovo 
uspešnost. Moški so zmagali med osmimi ekipami 
v kegljanju s kroglo na vrvici in  med 11 ekipami 
tudi v namiznem tenisu, tretji so bili v pikadu, peti 
v prstometu, osmi v tenisu in kegljanju ter trinajsti 
v balinanju. Ženske ekipe so nastopile v petih 
panogah, v tenisu in namiznem tenisu pa jih žal 
ni bilo. Podprvakinje so postale v kegljanju, tretje 
so bile v kegljanju s kroglo na vrvici, v pikadu in 
prstometu. Balinarke so med 14 ekipami zasedle 
peto mesto. Prehodni pokal najboljše ekipe 
Gorenjske smo osvojili v namiznem tenisu. To 
prvenstvo PZDU Gorenjske je uspešno organiziralo 
naše društvo. Prvi smo zelo uspešno organizirali 
tudi prvenstvo PZDU v kegljanju s kroglo na vrvici. 
V ocenjevanju najboljših društev upokojencev 
v športno-rekreativnih dejavnostih Gorenjske je 
v kategoriji velikih društev zmagalo DU Kamnik, 
naše društvo pa je bilo drugo z le nekaj točkami 

zaostanka. Če bi se tekme udeležila vsaj ena od 
naših manjkajočih ekip, bi bili znova prvi.
Med srednje velikimi društvi je bilo najboljše DU 
Komenda, med majhnimi društvi pa DU Javornik iz 
Koroške Bele.
Tudi tekmovanj upokojencev na državni ravni je 
bilo manj in z manjšo udeležbo kot po navadi. 
Državnega prvenstva ZDUS so se uspešno udeležili 
le naši strelci in strelke. Naša ženska ekipa v 
prstometu je nastopila v državni prstometni ligi 
(ne upokojenski) in zasedla odlično drugo mesto, 
naša članica Vera Bokal pa je postala celo državna 
prvakinja med posameznicami. 
Letos, tako vsaj upamo, bo aktivnost večja. Na razpis 
za organizatorje se je prijavilo toliko kandidatov, 
da je prvenstvo zagotovljeno v desetih panogah, 
organizatorja pa iščemo še za dve panogi. Naše 
društvo je kandidiralo in bilo izbrano za prvenstvi v 
kegljanju in streljanju.
Kljub epidemiji je bilo naše društvo precej dejavno, 
saj smo izvedli več društvenih prvenstev, kegljači 
pa so sodelovali na številnih tekmovanjih, ki jih je 
organizirala Športna zveza Škofja Loka. Glede na 
razmere so bile dejavnosti na področju športa in 
rekreacije v našem društvu dokaj pestre. Po  mnenju 
ZDUS-a so bila med pandemijo najbolj dejavna prav 
društva upokojencev na Gorenjskem.
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PIKADO, PRSTOMET, KEGLJANJE NA VRVICI
Vojka Mihelič

Zaradi covida-19 se upokojenci rekreativci pozimi nismo 
udeleževali tekmovanj v kegljanju s kroglo na vrvici in pikadu niti 
nismo tekmovali v državni ligi v prstometu. Kljub vsemu smo se 
vendarle udeležili tekmovanja v prstometu, imenovanega Enotno 
tekmovanje dvojic, ki sta ga organizirali Športna zveza Škofja 
Loka in Občina Škofja Loka. Tekmovanje je potekalo 17. decembra 
lani v mali športni dvorani na Trati, na njem pa je sodelovalo 16 

ekip, skupaj 24 igralcev in 
osem igralk. Naše društvo 
so zastopale štiri ekipe 
(ena mešana, ena moška in 
dve ženski). Med ženskimi 
ekipami sta bili odlični Ivanka 
Prezelj in Vera Bokal, saj 
sta med 16 ekipami zasedli 
drugo mesto. Moška ekipa, ki 
sta jo sestavljala Niko Prevc 
in Franci Prezelj, je osvojila 
tretje mesto. Preostali dve 
ekipi sta bili slabši.

Čeprav se nismo udeleževali 
tekmovanj, smo z izjemo januarja 
redno trenirali tako v kegljanju 
s kroglo na vrvici in pikadu kot 
v prstometu. Vse, ki jih ta vrsta 
rekreacije zanima, zato vljudno 
vabim, da se nam pridružijo.
Marca bomo organizirali turnir v 
spomin na našega umrlega aktivnega 
rekreativca Toneta Miheliča, končali 
bomo zimsko ligo v prstometu in 
se udeležili marčevskega turnirja v 
pikadu, ki ga organizira ŠD Baron 
iz Logatca. Kako bo turnir potekal 
in kakšni bodo rezultati, pa vas 
obvestim v prihodnji številki glasila 
Mi o sebi.

Vera Bokal in Ivanka Prezelj

Pikado

Kegljanje s kroglo na vrvici

Prstomet
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KEGLJAŠKI MOZAIK 
Ivan Hafner

Kegljači so redno trenirali, tekmovali in dosegali 
lepe rezultate.

POKAL  LOKA
Tradicionalnega tekmovanja konec decembra 
2021, namenjenega kegljačem iz vse Slovenije, se 
je  udeležilo samo 12 neregistriranih tekmovalk iz 
petih krajev Slovenije. Velik uspeh je dosegla naša 
Smiljana Oblak, ki je zmagala s 509 podrtimi keglji. 
Majda  Bogataj  je bila peta, Zdenka Gaber pa šesta. 

MEDOBČINSKA KEGLJAŠKA LIGA
V drugem krogu medobčinske lige sta se srečali 
naša ženska in moška ekipa. Moški so zmagali 5 
:1. V ženski ekipi je edino točko priborila Zdenka 
Gaber, najboljši rezultat (519 podrtih kegljev) pa 
je dosegla Smiljana Oblak. V tretjem krogu so 
naše ženske izgubile s favoritom lige ELSONOM 
z rezultatom 6 : 0, od naših je bila spet najboljša 
Smiljana (504 podrti keglji). Moška ekipa se  je 

je blestel le Janko Fojkar (563 kegljev). V šestem 
krogu je  ELSON premagal našo žensko ekipo s 6 : 0, 
naše kegljačice pa se na tej tekmi niso izkazale.
Naša moška ekipa je s 5 : 1 premagala MDI. Edino 
točko je izgubil prej najboljši Janko Fojkar. Od naših 
sta bila zelo solidna Peter Mravlja (542 kegljev) in 
Roman Selan (536 kegljev). Liga je bila končana 9. 
februarja. Medobčinsko prvenstvo je osvojila ekipa 
ELSON, naša moška ekipa je bila druga, naša ženska 
ekipa pa četrta. V ženski ekipi so kegljale Smiljana 
Oblak, Zdenka Gaber, Majda Bogataj  in Tina 
Ušeničnik, v moški pa Peter Mravlja, Roman Selan, 
Janko Fojkar, Tine Uršič in na začetku tudi Franc 
Žontar.
PONOVOLETNI TURNIR
Vse bolj priljubljenega turnirja se je 8. januarja 
2022 udeležilo 12 naših tekmovalcev, 6 kegljačic 
in 6 kegljačev. Skupaj se je turnirja udeležilo 35 
tekmovalcev. Peter Mravlja in Janko Fojkar sta 
osvojila drugo in tretje mesto ter nagradi, nagrado 
za osmo mesto pa si je priigral še Jože Avguštin.

MEDOBČINSKO POSAMIČNO PRVENSTVO V 
KEGLJANJU ZA LETO 2022
V ženski konkurenci je v razigravanju nastopilo 10 
kegljačic, med njimi kar sedem naših.
Prvo in tretje mesto sta zasedli Smiljana Oblak 
in Zdenka Gaber ter se tako uvrstili v finale, v 
katerem so nastopile štiri kegljačice. V finalu je 
klubska kegljačica Monika Blagovič dosegla boljši 
rezultat od Smiljane in postala prvakinja, Smiljana 
pa podprvakinja. V boju za tretje mesto je Andreja 
Ravnikar iz Železnikov dosegla precej boljši rezultat 
od Zdenke Gaber. 
V moški konkurenci je v enotni kategoriji, torej 
skupaj registrirani kegljači in rekreativci, kegljalo 
21 tekmovalcev, med njimi jih je bilo šest iz našega 
društva. V finale osmih najboljših sta se uvrstila 
Roman Selan kot tretji (586 kegljev) in Peter Mravlja 
kot sedmi (538 kegljev). Zmagal dolgoletni odlični 
klubski tekmovalec Edo Oberstar. Naš Roman 
Selan je metal odlično, saj je podrl 571 kegljev, 
prehitel klubskega kegljača Aljaža Murna in postal 
medobčinski podprvak. Tudi Peter Mravlja je bil zelo 
soliden in se je na koncu uvrstil na šesto mesto.
DRUŠTVENO PRVENSTVO DU ŠKOFJA LOKA
V polnem teku je tudi tri mesece trajajoče 
tradicionalno, že 23. prvenstvo našega DU. Sklepni 
boji bodo pred koncem maja, sredi junija pa bo Pri 
Andrejonu slovesna razglasitev rezultatov.

Tudi Milena, Tončka, Mojca in Urška so metale 
na novoletnem turnirju.

pomerila z ekipo MDI Škofja Loka in jo premagala s  
5 : 1. Najboljši rezultat (573 kegljev) je sicer dosegel 
naš tekmovalec Jože Avguštin (ki ima tudi status 
invalida), a smo ga »posodili« MDI-ju, da je sploh 
sestavil ekipo. Avguštin je dosegel tudi edino točko 
za nasprotno ekipo. Rezultati naših kegljačev so bili 
bolj skromni. 
V četrtem krogu se je naša ženska ekipa pomerila 
z MDI in izgubila z 1 : 5. Edino točko je priborila 
Zdenka, nobena pa ni podrla več kot 500 kegljev. 
Moški so se pomerili z ELSONOM in izgubili z 0 : 6. 
Naš najboljši je bil Peter Mravlja (540 kegljev). V 
petem krogu so se naše ženske pomerile z našimi 
moškimi in izgubile 0 : 6. Nobena izmed tekmovalk 
ni premagala meje 500 podrtih kegljev. Pri moških 
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PLANINCI IN POHODNIKI

V SPOMIN

ALENKA DOLENC 
1951–2022

Boj s kruto, zahrbtno boleznijo je izgubila in se za vedno poslovila naša 
vsestranska pohodnica in prijateljica Alenka Dolenc (rojena 25. januarja 
1951). V okviru različnih planinskih in upokojenskih društev se je udeleževala 
številnih pohodov.  
Z možem Frenkom sta začela hoditi na pohode pred 23 leti, s PD Škofja Loka, 
Besnica, TD Šenčur, nato z Nežkino skupino, potem s PD Železniki, pozneje 
še z upokojenskimi skupinami v Škofji Loki in Železnikih. Tudi tedaj, ko mož 
zaradi zdravstvenih težav ni več mogel hoditi, je  Alenka še vedno vztrajala 
v vseh društvih. V osmih zaporednih letih je bila vsakič na ponedeljkovih 
pohodih.
Razveseljevala nas je s svojimi blogi, opisi poti s fotografijami, ki so bili včasih 

objavljeni prej, kot smo malo bolj oddaljeni vključili računalnik. Pri tem ji je pomagal njen dobri mož Frenk. 
Bolezen se je pokazala nenadoma, prepozno. Sprejela jo je nenavadno dobro, kot da je to naravno, da tako 
mora biti in da je že veliko lepega doživela, enkrat pa tako moraš iti.
Zadnje sporočilo mi je Alenka poslala 22. decembra 2021. V njem pravi: „HVALA ZA LEPE ŽELJE IN 
VIZITKO. VSE IMAVA ZELO RADA IN VAM ŽELIVA LEPE, MIRNE PRAZNIKE IN SREČE IN ZDRAVJA V 
NOVEM LETU. ALENKA IN FRENK. Z večnim opozorilom: HODITE, HODITE, dokler le lahko!
Hčeri je rekla: »Če boš slišala, da sem umrla, vedi, da to ni čisto res, le poslovila se bom od svojega 
izčrpanega telesa in živela naprej v prelepem svetu.«
Od nje smo se v velikem številu poslovili člani vseh društev, nepozabno je bilo predvsem  slovo šenčurskih 
pohodnikov, saj so pripravili Alenkin spominski pohod, peš iz Šenčurja do Škofje Loke. Udeležilo se ga je 
sedemnajst pohodnikov, nekaj pa se jih je pripeljalo.
Ganljivo je bilo tudi sporočilo njene hčerke Vesne: »Naša draga mami, žena in babica se je danes ponoči 
poslovila. Njeno srce je bilo vedno v planinah in upam da je tam na drugi strani veliko gora, sonca in rož, saj 
je bila to njena podoba raja …«
Naj jo vedno grejejo naši spomini!
Alenka, obljubimo ti, da se bomo trudili izpolniti tvoje želje, ti pa si mi obljubila, da nas boš  še naprej v 
duhu spremljala na pohodih. 
Zahvaljujemo se ti, da smo lahko bili tvoji prijatelji, pa tudi za vse lepo, kar si nam dala. 
Tvoje telo naj mirno počiva v zemlji domači, tvoj duh pa naj nas spremlja na vseh poteh.

           Dragica Gartner

NAŠE POTI 
Nežka Trampuš

Naj ta prispevek začnem s pozdravom dolgoletnim 
planincem ali z mislijo ob koncu mojega 27-letnega 
vodenja skupine? 
Vsak začetek je težak, a začeti je treba, da se pot 
nadaljuje in gre naprej. Večkrat sem že zapisala, 
kako pičli so bili po udeležbi prvi pohodi. Vodenja 
sem se učila pri starejših planincih, ki so že leta 
hodili v hribe, poslušala sem njihove nasvete in bila 
odprtih oči, ko so mi kazali že večkrat prehojene 

poti.
Zasluge za začetek je imela Julija, ki me je 
predlagala oziroma kar določila za vodjo skupine, 
čeprav moje znanje o planinstvu ni bilo prav dobro. 
Naj omenim nekaj ljudi z začetkov naših pohodov, 
ki žal zdaj z nami ne hodijo več: Kati Šegula, 
Ivanka Pivk, Ivanka in Slavko Demšar, Kati Škrjanc, 
Marica Sorčan, Marica Jesenovec, Milka Pretnar, 
Marija Bertoncelj, Zorka in Janez Demšar, Sonja 
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PONOSNI NA POHODNICO
Dragica Gartner

Trampuš. Nekaj prvih 
pohodnikov, ki že 27 
let še vedno ubirajo 
korake v skupini, pa je 
še vedno z nami: Vida 
Kokalj, Lojzka Krajnik, 
Marija Malovrh. Nekaj 
prvih planincev se je 
pridružilo lažji skupini. 
Prav vse najlepše 
pozdravljam. 
Skupina se je z leti 
povečevala, pridružili 

Društva upokojencev in Planinskega društva.
Zdravje žal ni več takšno kot pred leti, zato se 
moram posloviti kot vodja skupine. Dobili smo 
pridno, delovno in zanesljivo novo vodjo Slavico 
Laznik. Vsi jo poznate, saj že leta dejavno sodeluje 
pri vodenju četrtkove skupine. Prav je, da se skupina 
še naprej tako prijateljsko druži, saj to veliko 
pomeni vsem planincem. 
Pohodnikom in planincem še enkrat hvala za tako 
številno udeležbo! Skupaj z vodniki smo v vseh 
minulih letih na naših številnih lepih skupnih poteh 
in uživanju v prelepi naravi ustvarili homogeno 
skupino prijateljev – planincev.  V prihodnje se vam 
bom skušala še pridružiti na krajših nezahtevnih 
poteh, če mi bo le zdravje dopuščalo.  
Imejte se še naprej najlepše in srečno hodite!        

peciva, potice, kuha … Čestitamo!
Težko si zamislimo, da vse to še zmore. Kot 
mladenka je! Zato, Ivanka, ti želimo še veliko 

zdravja, da boš čim dlje ostala tako aktivna in hodila 
z nami, nam vlivala pogum in voljo, mi pa te bomo 
čuvali kot punčico v očesu. 

O naši drugi najstarejši 
šampionki Ivanki Pivk, ki 
je  decembra praznovala 
devetdeseti rojstni dan 
(rojena je bila 12. decembra 
1931), tokrat le nekaj besed. 
Več o njej ste lahko prebrali 
že v prejšnji številki glasila. 
Poudarim naj, da smo nanjo 
izjemno ponosni, saj je 
svetla luč na naših poteh. 
Še vedno hodi na pohode 
s ponedeljkovo skupino, še 
vedno pa tudi vsak dan na 
Lubnik. Ob tem doma peče 

Nadaljevanje s prejšnje strani

so se nam novi pohodniki in novi vodniki. Leta 2015 
smo prešli v sekcijo pri Planinskem društvu Škofja 
Loka, tako da zdaj delujemo v okviru obeh društev – 

AFORIZMI
Edo Erzetič 

Ko so na televiziji reklame zanimivejše od oddaje, 
pritisnem na rdeči gumb.

Če plačate pet naših proizvodov, vam četrtega 
podarimo.

Okvir slike se pohvali, da je služil petim cesarjem.

Kritizirajte me (šele) takrat, ko bom svoje 
filozofiranje (tudi) prodajal.

Sem že v tistih letih, ko sem še najbolj primeren za 
reklame za slušne aparate.
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BOGATIMO DRUG DRUGEGA
Dragica Gartner

KO JE PRED TEBOJ LEP DAN
Mira Kofler

V času, ko se neradi udeležujemo množičnih izletov in pohodov, so dobrodošle zamisli o obisku bližnje 
okolice. Januarja se je na enega takih podala tudi avtorica prispevka.

Tudi mrzli januarski dnevi so lepi, če se na nebu le 
nariše sonce. Danes se je. Odločitev je  padla. Zajtrk, 
nahrbtnik in na pot. Najprej do bližnje avtobusne 
postaje in z mestnim avtobusom do Lipice, potem 
pa čez polje v lep dan. 
Sivo čapljo sva zmotila, ko je oprezala za miško, in 
se je, ker sva jo splašila, gotovo jezna, a kljub temu 
manekensko sprehodila čez travnik.
Žirovčeva luža je še zaledenela. Kar nekaj let je 
Bojan raziskoval življenje v njej. Prav lep džungelski 
svet, zame lepši kot tisti v Braziliji, pa še tako 
daleč ni treba. V bližini so se že oglašale siničke, 
naju pa je pot vodila naprej – v svet Nature 2000. 
Vodne rastline so na površju potoka spletle zeleno 
preprogo, a na sredini je bilo na njej raztreseno belo 
perje. Zgodil se je umor.
Pomirjujoča je tišina pretakanja vode, in čeprav 
sva tiho, sva splašila belo čapljo. Prav na hitro je 
odletela v varno zavetje grmičevja, kljub temu 
pa mi jo je le uspelo ujeti za spomin. In že sva 
bila na široki jasi, ki je maja vsa v cvetju in je kot 
prava dolina miru. Še stari razpadajoči mlin se zdi 
takrat prav romantično lep. Če bi bila mlajša, sva 
si rekla, bi gotovo kupila ta svet in v miru živela v 
tuzemeljskem raju, daleč od ponorelega sveta.

Še pot naprej ob potoku in skozi zaraščen gozd, v 
katerem z vej visijo semena, ki se niso posejala, in 
sva bila pri Sori. Na njenem obrežju so se na visoki 
stari vrbi že prebujale mačice in mali zvonček je 
cingljal pomlad.
In potem pot nazaj, enako lepa in pomirjujoča. Po 
rahlo blatni stezici čez travnike, skozi vas Suha do 
avtobusne postaje. Zadnja dva kilometra sva se z 
avtobusom odpeljala proti domu.
Za jutri spet napovedujejo lep dan. Ne bova doma. 
Čaka naju nova pot.

Že nekaj časa med počitnicami pripravljamo 
medgeneracijske pohode, ki so postali zelo 
priljubljeni. Želeli bi si jih še več, saj hoja zelo 
dobro vpliva na vse generacije. Obdobje korone je 
tovrstno dejavnost nekoliko zavrlo, vendar upam, 
da bo letos bolje. Otroke smo zaposlili z vodenjem 
in skrbjo za skupino. Svojo »službo« so vzeli zelo 
resno, poleg tega pa so se tudi tesneje povezali 
med seboj. Vidimo, da so jim medgeneracijska 
druženja ostala v lepem spominu in da si še naprej 
želijo hoditi z nami. Tudi meni se je usedel v dušo 
deček, ki je že izstopil iz avtobusa, a je prišel nazaj 
in rekel: »Ali lahko grem še drugič z vami?« Kaj si 
lahko želiš lepšega? Želimo si, da bi bilo takih otrok 
še več, pa tudi staršev, saj tako lahko spoznajo, 
da se imamo starejši na jesen življenja tudi lepo, 
da moramo za svoje zdravje skrbeti tudi v poznih 
letih in da skupaj lahko prav lepo sodelujemo. 
Medsebojno druženje je pozitivno in koristno za vse 
nas. Otroci nas navdušujejo in pomlajujejo, drug 
drugega bogatimo.

Štiri generacije pohodnikov

Karta poti je na zadnji strani glasila.
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PROGRAM LETOVANJ, IZLETOV IN DRUGIH DOGODKOV DO KONCA 
LETA 2022

GREMO NA POT

PREDLOG PLANINSKIH IZLETOV               

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 datumi, vendar se datum in smer pohoda glede na vremenske razmere 
lahko spremenita.

POHODI OBEH PONEDELJKOVIH SKUPIN 

28. 3.  Ortnek – Sv. Gregor pri Ribnici     Draga
11. 4  Učna pot Rute pri Gozdu-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 ali po dogovoru; po večini gre 
za 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

17. maj   Madžarska
24. junij–1. julij  Delfin Izola
25. junij–2. julij  Hvar
13. julij   Debeli Rtič
25. julij   društveni piknik

17. avgust   Debeli Rtič
10.–17. september   Korčula
September    trgatev
25. september–3. oktober Fojnica
10. november    martinovanje

Za morebitna dodatna vprašanja o posameznih dogodkih smo vam na voljo po telefonu št.: 04 512 06 64 
oz. 040 226 667 ali na e-naslovih: drustvoupokojencev@siol.net oz. sk.loka.du@gmail.com (Cveta Škopelja). 
Vodja sekcije za izletništvo in turizem Cveta Škopelja
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NA IZLETU V OPATIJI IN OKOLICI
Ivan Hafner

Štiridnevnega izleta na začetku marca v organizaciji in izvedbi hrvaške agencije Tilago Treval se je 
udeležilo 14 članov našega društva, ob njih pa še trije polni avtobusi članov različnih upokojenskih 
društev iz Slovenije

Tako so v našem avtobusu poleg Ločanov potovali 
še upokojenci iz DU Velenje, s katerimi smo se kar 
dobro ujeli.
Prvi dan smo se na poti v Opatijo popoldne ustavili 
v starem mestecu Bakar z večtisočletno zgodovino. 
V zalivu na trgu smo ob ugledni ladji Pomorske 
škole Bakar (z več stoletno tradicijo) doživeli 
prisrčen sprejem turističnih delavcev, pomorskih 
kapitanov in ob stojnicah uglednih mestnih dam 
v bogatih oblačilih. Pogostile so nas s slavno 
bakarsko vodico in njihovimi baškotini oz. piškoti. 
Zaigral in zapel nam je trio, tudi z nekaj slovenskimi 
pesmimi. Sledil je ogled starega mestnega jedra, 
pred odhodom pa še ohranjenega in spomeniško 
zaščitenega bakarskega vinograda; iz grozdja 
tamkajšnje trte namreč pridelujejo šampanjec oz. 
bakarsko vodico.
V Opatiji smo se nastanili v hotelu Istra, v katerem 
smo si naslednji dan lahko privoščili  kopanje v  
bazenu, odločili pa smo se lahko tudi za razvajanje v 
vodnem kompleksu sosednjega hotela. Moja trojka 
je odšla po svoje in si po sprehajališču Lungomare 
od blizu ogledala znamenitosti najbolj mondenega 
hrvaškega letovišča.
Razkošni hoteli, znamenite vile in palače iz avstro-
ogrskega obdobja, ob tem pa morje s kopališči 
in pristani z bogatimi jahtami, gliserji in vseh vrst 
plovili so vredni ogleda. Omeniti velja Hrvaško 
ulico slavnih, na kateri so na par sto metrih 
dolžine v tlaku sprehajalne ulice plošče z imeni 
najslavnejših hrvaških znanstvenikov, pevcev, 
skladateljev, pisateljev, športnikov, pedagogov 
in drugih. Ob vilah in hotelih so čudovito urejeni 
mestni parki s številnimi posebnostmi rastlinja, 
spomenikov, spominskih plošč itd. Proti koncu 
slavne ulice stoji cerkev sv. Jakoba s čudovito 
polkrožno apsido. Cerkev je del samostana, po 
hrvaško »opatije«, po katerem se zdajšnje mesto 
tudi imenuje. Malo naprej je ob vili Angiolina tudi 
najlepši opatijski park z znamenitim bambusovim 
gozdom, široko paleto redkih dreves južnih 
območij. Posebnost, zaščitni znak Opatije, je roža 
kamelija. Park zaključuje »stena slavnih«. Tu so na 
steni upodobljeni najslavnejši ljudje, ki so obiskali 
Opatijo in bivali v tem mestu, od npr. Einsteina do 
Kirka Douglasa in številnih drugih. V zalivčku Portič 
smo se fotografirali še z znamenitim kipom Dekle z 

galebom. Popoldanski ogled z našim vodnikom je 
potekal po isti poti. Opatija je seveda tudi bogato 
mesto kulture s festivali, glasbenimi in gledališkimi 
predstavami, ki po večini potekajo na Poletnem 
odru. Večerjo smo podaljšali z živo plesno glasbo 
treh pevcev. Gibčni in manj gibčni upokojenci so se 
razživeli in navdušeno vrteli. Bilo je prijetno.
Tretji dan smo se skoraj vsi odločili za voden ogled 
Kastava ter obisk romarskega Trsata in starega 
mestnega dela Reke (Rijeke). V nedeljo smo se proti 
domu vračali skozi Istro ter si ogledali še starodavno 
mesto Pazin in tamkajšnji grad, ki je bil nekoč 
trdnjava frankopansko-zrinskih plemičev z njihovimi 
grbi. S trga pred gradom je impresiven pogled v več 
sto metrov globoko dolino, globel, v kateri se začne 
Pazinska jama. Rečica, ki priteče iz jame, ponikne in 
je ni več na spregled. V eni od istrskih vasic smo se 
ustavili na posestvu Karlič, na katerem se ukvarjajo 
z nabiranjem in pripravo bogate palete izdelkov s 
tartufi. Nabirajo jih v poletnih mesecih s pomočjo 
psov manjše rasti, pravzaprav psic, saj samci niso 
primerno zbrani za iskanje in brskanje za temi 
podzemnimi gobami. Postregli so nam s kosilom, 
med drugim seveda tudi s to odlično gurmansko 
poslastico. Ob domačem vinu je bilo razpoloženje 
odlično in po tem vrhunskem doživetju smo se 
odpeljali domov.

Vreme je bilo vse dni sončno, vendar kar hladno in 
vetrovno, tako da nas kopanje v morju pri devetih 
stopinjah ni pritegnilo …     

Stena slavnih v parku Angiolina
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VELIKA NOČ – NEKOČ
Meri Bozovičar

Za božičem je bila zame najlepši praznik velika noč 
in nanjo me vežejo najlepši spomini iz otroških let.  
Najprej je bilo na vrsti generalno čiščenje, s katerim 
lahko primerjamo le čiščenje pred božičem. Prešite 
odeje in »modroce« z vseh postelj smo znosili 
na balkon, da so se prezračili, nato pa smo jih še 
temeljito izprašili oz. »sklofali«. Počistili smo vsa 
stekla na oknih in poribali tla – ves čas so bila 
vsa okna odprta na stežaj. Tudi okoli hiše smo 
vse pospravili in pometli z veliko brezovo metlo, 
medtem pa je stara mama že tolkla orehe za potico. 
Zvečer smo znova vse znosili v notranjost in povsod 
v hiši je zelo prijetno dišalo.
Po temeljitem čiščenju je sledila priprava vsem 
znanih dobrot, ki takrat niso bile dosti drugačne od 
zdajšnjih. Med njimi je bila seveda najpomembnejša 
in nepogrešljiva orehova potica. Seveda smo barvali 
tudi pirhe. Barve smo imeli naravne, dobro pa se 
spomnim pojava sličic in tega, kako neskončno 
pazljivo smo jih s pomočjo vode lepili na pirhe. 
Bilo je nekaj novega, barvitega in temu primerno 
čudovitega. Spomnim se, da sem najlepše pirhe 
vedno hranila in jih nisem pojedla, tako da utegne 
biti v kakšnem skritem kotičku še kakšen. 
Že od srede naprej smo odhajali molit k božjemu 
grobu, enkrat v eno cerkev, drugič v drugo. V vse 
cerkve smo šli. V Šentjakobski cerkvi so ob grobu 
stali celo vojaki – dva preoblečena gasilca – s hele-
bardami. V vseh cerkvah smo verniki molili pred 
božjim grobom, pred oltarjem pa je bilo položeno 
razpelo, pred katero smo nazadnje pokleknili in 
poljubili vseh pet Kristusovih ran. 

luna se za oblake skriva …« Tako nekako je šla ta 
čudovita in nekako mračno skrivnostna pesem.
Na veliki petek zvečer je bil na vrsti običaj »strašiti 
Boga«. Pred cerkev so zložili veliko lesenih zabojev, 
jih razbili in zažgali. Še prej so zavezali zvonove, 
kajti na ta dan se ne sme zvoniti. Ogenj je bil velik 
in nastalo je veliko žerjavice. Ko je vse pogorelo, 
smo ljudje hodili z lesnimi gobami po ogenj. 
Tako smo gobe na žerjavici razžarili in jih potem 
kot  blagoslov nosili po travnikih in sploh naokoli 
po domačiji. Iz teh tlečih gob smo potem zakurili 
ogenj za velikonočni zajtrk. Ogenj zanj je moral biti 
prižgan iz svetega ognja tleče kresilne gobe. 
Zakaj se je temu običaju reklo »strašiti Boga«, ne 
vem, menim pa, da je bil ves obred namenjen 
obvarovanju ljudi pred božjo jezo, ker so mu križali 
sina.
Na soboto je bil v Loki praznik vstajenja. Najprej je 
bil seveda blagoslov hrane. Žegen. V košaro smo 
po večini zlagali enake jedi in na enak način, kot to 
počnemo še dandanes. 
Potem je bila v cerkvi slovesnost, nato pa je šla iz 
cerkve procesija. Nosili so baldahin, pod katerim 
je hodil gospod, ki je nosil sveto rešnje telo. 
Monštranco. Cerkveni zbor je pel velikonočne 
pesmi, verniki v procesiji pa so molili. V procesiji 
so bile bandere in med njimi tudi vsa cehovska 
znamenja. 
Na Mestnem trgu se je procesija ustavila pri kužnem 
znamenju, ljudje so molili in se nato odpravili do 
naslednjega znamenja – kapelice v Karlovcu, od 
tam pa so se po spodnjem Karlovcu, Spodnjem 

SLEDOVI PRETEKLOSTI

trgu in po klancu 
pri Šeširju vrnili v 
cerkev. To je bila 
lepa, skromna, 
a z ljubeznijo 
pripravljena in prav 
zato tudi mogočna 
procesija.
Tako je bilo 
v obdobju 
spoštljivega 
in veselega 
praznovanja velike 
noči tu naokoli. 

Hodili smo seveda tudi na 
Hribec. Na poti smo se 
ustavljali in molili pri vsaki 
kapelici ob križevem potu, 
nazadnje pa nas je v cerkvi 
čakal še božji grob. In prav ta 
grob na Hribcu mi je resnično 
segel v srce in dušo. Bilo 
je nekaj tako skrivnostno 
vzvišenega. Grob je v skoraj 
popolni temi deloval 
presunljivo mogočno, ob tem 
pa je imel celo rahel pridih 
grozljivosti. Tam sem se vedno 
spomnila na pesem »Oljska 
gora tiho noč pokriva, bleda Božji grob na Hribcu
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IZKUŠNJE Z LOČEVANJEM ODVEČNIH STVARI
Nevenka Mandić Orehek

Z leti se mi je nabralo veliko predmetov, fotografij, 
spominkov, delno porabljenih kemikalij, stvari, ki 
samo čakajo, da se jih znebimo. V Marinkini knjižnici 
smo dobili knjigo Umetnost pospravljanja avtorice 
Marie Kondo. Že prej sem slišala za njeno metodo 
pospravljanja in tudi na spletni strani YouTube 
obstaja precej filmčkov o tej temi. Lotila sem se 
praznjenja predalov, polic in omar – tudi v kopalnici 
in kuhinji. Treba se je bilo odločiti, kaj obdržati in kaj 
zavreči ... Zavreči? Kam?
Na spletu sem poiskala stran Komunale Škofja 
Loka (https://www.komunalaskofjaloka.si ) in v 
abecedniku odpadkov ugotovila, da ne znam 
pravilno ločevati! Ker stanujem v bloku z veliko 
stanovanji, pri iznosu smeti ugotavljam, da nisem 
edina. Slaba tolažba. 
In kaj novega sem izvedela na spletni strani 
Komunale Škofja Loka? 
Embalaža so vsi izdelki, ki obdajajo, hranijo in 
varujejo blago ob rokovanju, njegovi dostavi ali 
prestavitvi na poti od proizvajalca, prek dobavitelja 
do končnega uporabnika. Sem spadajo plastična, 
kovinska in sestavljena (tetrapak, kavne vrečke ...) 
embalaža. Sliši se zelo preprosto, pa ni!
V veliko pomoč je abecednik odpadkov.
Embalaža živilskih in drugih izdelkov – papir 
ali karton – spada med papir. Med papir sodita 
kartonska embalaža za jajca in škatla za pico.
Mreža od sadja (krompirja, čebule) ne gre v 
reciklažo, zato spada med ostale odpadke, čeprav 
je iz plastike (kot tudi različne igrače ali posode).
Oblazinjena kuverta sodi med embalažo. Če 
oblazinjeno kuverto razderemo, ovojnico z 
mehurčki odložimo med odpadno embalažo, ovitek 
kuverte pa med papir.

Kaj pa preostala embalaža? 
Med ostale odpadke sodijo ovitki salam, masla, 
sirov ter celofan. 
Pločevinke s potisnim plinom (spreji) sodijo med 
nevarne odpadke. Med te sodijo tudi insekticidi in 
njihova embalaža.
Gajbice ne spadajo med embalažo, temveč med 
kosovne odpadke.
Pa še to: fotografij ne mečemo v zaboj za odpadni 
papir, saj sodijo med ostale odpadke, prav tako tudi 
fotoalbumi in fotopapir. 

LOČEVANJE ODPADKOV

V zbirni center Draga sem odpeljala ostanke čistil, 
kreme in kozmetiko, olje od cvrtja, pokvarjen palični 
mešalnik, stiropor in plastično folijo, v katero je 
bil zavit novi pomivalni stroj (kajti v nasprotnem 
bi napolnila zaboj za embalažo pri bloku), 
sredstvo proti plesni (kdo ve, od kdaj ...), barve, 
nitrorazredčilo, baterije, kartuše. Tam zaposleni so 
prijazni in pripravljeni pomagati. 
Če odpadke dosledno ločujemo, varujemo okolje in s 
tem tudi varčujemo!

Papir ne sodi med embalažo.

ČLANARINA DRUŠTVA ZA LETO 2022
Društvena članarina in članarina vzajemne samopomoči za leto 2022 predvidoma ostajata 
nespremenjeni, to je 12 evrov in veljata za tekoče leto (januar–december). Član je dolžan plačati članarino 
praviloma do konca meseca junija 2022.
Prispevka posameznega člana sta:
- letna članarina 12 evrov,
- vpisnina za nove člane 2 evra (članska izkaznica),
- vzajemna samopomoč (VS) 12 evrov (neobvezno).

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.
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Prihod in podpisovanje 
na listo prisotnosti

Nastop 
Loških 
orglic

Pozorna 
publika

Večnamenski 
prostor v šoli 
se počasi 
polni.

Po zaključku 
uradnega dela 

še po malico, ki 
so jo pripravile 
prijazne šolske 

kuharice.

Nagovor župana
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