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ZAPLETI Z DIGITALNIMI BONI
Danica Zavrl Žlebir

Letos nam je (še prejšnja) vlada naklonila digitalne 
bone v vrednosti 150 evrov za nakup računalniške 
opreme. Ta ugodnost je namenjena zgolj šolajoči se 
mladini in starejšim od 55 let. Mladi so jih že imeli 
možnost unovčiti, za starejše pa je pogoj za pridobitev 
digitalnega bona opravljen dvanajsturni tečaj s 
področja računalniške pismenosti. Tečaji, ki smo jih 
opravili v preteklosti, ne veljajo, saj bodo za izpolnitev 
tega pogoja priznana le izobraževanja tistih izvajalcev, 
ki jih bodo s posebej določeno vsebino digitalnega 
opismenjevanja izvajali izključno na razpisu izbrani 
izvajalci. Za ta izobraževanja je bila namenjena zelo 
omejena vsota denarja, ki bi zadoščala za izvedbo 
zgolj pet tisoč tečajev za starejše. Usposabljanja bi se 
tako lahko udeležila le peščica starejših (po statističnih 
podatkih je v Sloveniji več kot 400 tisoč samo starejših 
od 65 let). Zato ni nič čudnega, da se starejši čutijo 
zapostavljene in izigrane, še posebej, ker so ob 
prijavah na izobraževanje doživljali prav ponižujočo 
prakso, da so se morali pri izvajalcih programov 
prerivati po načelu »kdor prej pride, prej melje«, če so 
se hoteli uvrstiti med izbranih pet tisoč v državi. 
Zaradi vsega tega so digitalni boni letošnje poletje 
povzročali precej vroče krvi in tudi pritožb, ki so 
jih prejemali društva upokojencev, Zveza društev 
upokojencev Slovenije in celo varuh človekovih 
pravic, češ da je takšno ravnanje do starejših 
diskriminatorno. Zveza društev upokojencev Slovenije 
je tik pred izvedbo prvih izobraževanj dosegla začasno 
ustavitev izvajanja zakona, ki ureja področje digitalne 
pismenosti, in sicer vse dotlej, dokler vse v zvezi z 
boni ne bo kristalno čisto. Upamo, da bo ministrstvo 
za digitalno preobrazbo z novelo zakona povečalo 
dostopnost digitalnega opismenjevanja za starejše.
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GORENJSKI UPOKOJENCI NA POKLJUKI

NA VSAKOLETNEM SREČANJU GORENJSKIH UPOKOJENCEV SE JIH JE 
LETOS DRUŽILO PRIBLIŽNO 1500 
Maruša Mohorič

Že v začetku junija nas je razveselilo vabilo Društva 
upokojencev Gorje na 29. srečanje upokojencev 
Gorenjske. Pripravili so ga v začetku julija na 
Rudnem polju. 
Iz naše Loke smo se odpeljali ob 8.30 v 
nepričakovano hladnem jutru, vendar nas je na 
Pokljuki pričakal sončen dan. Bilo je očitno, da so 
številni, sicer stalni udeleženci srečanj, tokrat ostali 
doma. 

upokojence, naj še pogosteje obiščejo lepe plaže 
in morske bazene, ki so precej popularni, saj je 
zagotovljena ustrezna temperatura vode.
Pevec Darko Peterman je zapel znano Prelepo 
Gorenjsko, Kajuhove pesmi pa so recitirali člani 
Gledališča 2B iz Bohinjske Bistrice in se s tem 
spomnili na pesnikovo prezgodnjo smrt pred 
stotimi leti. Kulturni program je povezovala prijazna 
Slavica Bučan, novinarka Radia Kranj.
Sledila je »veselica« – plesna glasba z ansamblom 
Karavanke. Plesišče se je hitro napolnilo, udeleženci 
so zelo uživali, in to ne samo v plesu, ampak tudi 
zato, ker je ansambel igral popularne valčke in 
polke iz naših »prejšnjih let«, da smo lahko prepevali 
vsi.
Vrste za hrano so bile dolge, prav tako tudi pri 
stojnici za srečelov, saj so objavili, da so vse 
srečke »dobitne«, ker je srečanje podprlo kar 
nekaj sponzorjev. Malce smo pogrešali prodajalce 
domačih pridelkov, srečali smo le enega sirarja. 
Nekateri udeleženci so se odpravili na sprehod, 
tudi na nabiranje gozdnih sadežev. Dan so nam 
popestrila tudi srečanja s starimi in malo manj 
starimi udeleženci iz različnih krajev in preteklosti.
Nekaj pred drugo uro popoldan smo doživeli 
»napad z neba«, deževalo je kot za stavo (smo rekli 
včasih). Odpravili smo se proti domu, malce obujali 
spomine in komentirali prireditev. Dve udeleženki 
sta prijazno strnili svoje vtise. 

Meta Gartner: 
»Zelo lepo je bilo po dveh letih zapor znova videti 
prijatelje in znance ter se poveseliti. Tudi Pokljuka 
je krasna. Škoda je le, da tisti, ki smo sedeli zunaj 
šotora, zaradi slabega ozvočenja z izjemo glasbe 
nismo slišali ničesar.

Marička Zadnik:
»Že vrsto let se udeležujem srečanj upokojencev 
Gorenjske. Letos je bilo to na Pokljuki, ki s svojimi 
obširnimi gozdovi poleti ponuja obilo sence in 
možnosti sprehodov. Srečanja se vedno veselim. 
Organizatorji pripravijo lep program, potem pa je 
čas za druženje z znanci in prijatelji. Naša generacija 
se ob zvokih glasbe zelo rada tudi zavrti, zato je 
bilo na plesišču precej živahno. Čeprav je srečanje 
zmotilo slabo vreme, smo domov odhajali dobre 
volje.«

Pozdravil nas je Robert Plavčak, predsednik 
Pokrajinske zveze društev upokojencev (PZDU) 
Gorenjske, in vsem približno 1500 udeležencem 
zaželel prijetno druženje. S pozdravi in izreki 
dobrodošlice je nadaljevala podžupanja občine 
Gorje Danica Mandeljc, ki je poskrbela za 
organizacijo dogodka. Podžupanja občine Bohinj 
Monika Ravnik se je za udeležbo zahvalila vsem, 
ki smo prišli na to lepo triglavsko območje. 
Obiskovalcem je priporočila odgovorno vedenje, pa 
tudi uporabo brezplačnih javnih prevozov v te kraje, 
da bomo naravo ohranili našim zanamcem. 
Podpredsednica Zveze društev upokojencev 
Slovenije (ZDUS) Jožica Puhar je opravičila 
odsotnost napovedanega predsednika Janeza 
Sušnika in izrazila upanje, da bo nova vlada v resnici 
prisluhnila potrebam upokojencev in končno 
udejanjila zakon o dolgotrajni oskrbi, pa tudi, da bo 
več narejenega na področju pomoči starejšim na 
domu. Omenila je tudi poskusni brezplačni program 
e-oskrbe, ki ga zdaj predstavljajo predvsem tistim 
starejšim, ki v hiši ali stanovanju živijo sami. 
Pozdravnim nagovorom se je pridružil tudi Miloš 
Milivojević, direktor hotela Delfin iz Izole, in povabil 
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ZA IZBOLJŠANJE DIGITALNIH SPRETNOSTI

ZA IZBOLJŠANJE DIGITALNE PISMENOSTI
Danica Zavrl Žlebir

To poletje smo se veliko ukvarjali s pravico do pridobitve digitalnih bonov, do katerih so upravičeni 
starejši od 55 let, vendar pod pogojem, da se udeležijo subvencioniranega izobraževanja za izboljšanje 
digitalne pismenosti 

Tako je določil zakon o spodbujanju digitalne 
vključenosti. Zagotovljena subvencionirana 
sredstva za izobraževanje bi zadostovala za 
usposabljanje zgolj pet tisoč slušateljev, starejših od 
55 let. Sredi poletja je bil znan tudi seznam izbranih 
izvajalcev; teh je v vsej državi 29, na Škofjeloškem 
pa je bila za usposabljanje izbrana Ljudska univerza 
Škofja Loka. 
V preteklosti opravljeni tečaji s področja digitalnih 
kompetenc udeležencev ne uvrščajo med 
upravičence do digitalnega bona, vrednega 150 
evrov. Starejši so se na izobraževanja lahko prijavili 
avgusta, tečaji pa naj bi se začeli kmalu, tako da 
naj bi bili končani do konca oktobra, saj naj bi bilo 
bone mogoče unovčiti zgolj do konca novembra. 
Medtem pa se je zapletlo: že na prvi razpis za 
izvajalce izobraževanj se jih je prijavilo štirikrat več, 
kot je bilo razpisanih sredstev, vendar je bilo v vseh 
slovenskih statističnih regijah izbranih samo 29. 
Med starejšimi je bilo zanimanje za možnosti 
izobraževanja veliko, in to ne samo pri uradno 
izbranih izvajalcih, ampak tudi v društvih 
upokojencev in pri drugih izvajalcih, pri katerih 
sicer stalno potekajo izobraževanja s področja 
digitalne pismenosti. V teh so jim sicer odgovarjali, 
da pripravljajo tovrstna izobraževanja, vendar 
ta ne zagotavljajo pridobitve bonov. Posledica 
nezadovoljstva zaradi nezmožnosti vključitve 
v izobraževanje za pridobitev bonov in gneče 
pri izvajalcih, pri katerih so si mesto na tečaju 
priborili le najhitrejši, je bila, da je Zveza društev 
upokojencev Slovenije (ZDUS) na pritisk številnih 
članov pri ministrstvu za digitalno preobrazbo 
dosegla začasno ustavitev vseh postopkov, dokler 
stvari ne bodo bolje urejene in dostopnejše za 
starejše.  
V Škofji Loki (in sosednjih občinah) je bila za 
izobraževanje za pridobitev digitalnih bonov 
izbrana Ljudska univerza Škofja Loka. »Zanimanje 
za izobraževanje je že takoj po objavi izbranih 

izvajalcev nekajkrat preseglo razpoložljiva mesta. 
Za vse štiri občine so nam odobrili sredstva za 
izobraževanje le za 81 oseb, čeprav smo kandidirali 
za maksimalni možni obseg,« nam je že pred 
vpisom povedala direktorica LU Škofja Loka Petra 
Rozman. In kakšna naj bi bila vsebina?
Petra Rozman je pojasnila: »Vsebine smo načrtovali 
v skladu z zahtevami razpisa: osnovni tečaj, 
spletno bančništvo, družabna omrežja in digitalna 
komunikacijska orodja, urejanje digitalnih fotografij, 
prizadevno državljanstvo z uporabo digitalnih 
tehnologij … Podobnih izobraževanj, ki so bila za 

udeležence prav tako brezplačna, smo v preteklosti 
izvedli veliko in tako bo tudi v prihodnje, saj ves 
čas kandidiramo na različnih razpisih. Seveda pa ta 
doslej niso bila vezana na ugodnosti, kot so digitalni 
boni, zato je bilo tudi zanimanje zanje občutno 
manjše.«
Razpoložljiva mesta so bila zasedena takoj, je 
po končanih prijavah povedala direktorica Petra 
Rozman ter ob tem potrdila, da je bil projekt 
začasno ustavljen, prva načrtovana izobraževanja 
pa so bila preklicana. 
»Vnaprej bomo ravnali v skladu z navodili financerja 
projekta,« je še dodala.
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MARINKINA KNJIŽNICA

IZ MARINKINE KNJIŽNICE
Nevenka Mandić Orehek

Tokrat vam v branje ponujamo tri klasike in eno pesniško zbirko, ki jih lahko prebirate znova in znova 
ter se ob njih nasmejete

Jaroslav Hašek: Dobri vojak Švejk

Doživetja dobrega vojaka Švejka v svetovni vojni je znani češki satirični 
roman iz leta 1923. Pisatelj v njem ironizira militarizem in imperializem 
v obdobju prve svetovne vojne. Zaradi parodije militarizma je bil Švejk 
eden izmed prvih romanov, ki so ga leta 1933 zažgali nacisti. 
Praga leta1914, v obdobju avstro-ogrske monarhije. Švejk je moški 
srednjih let, preprostega duha. Prodaja pse in živi v stanovanju ge. Müller. 
Nedavno so v Sarajevu ubili prestolonaslednika Franca Ferdinanda 
in Švejk v gostilni napoveduje, da bo kmalu izbruhnila vojna, ker so 
Ferdinanda ubili Turki. Aretira ga tajni agent Bretschneider. Konča 
v norišnici, a ga izpustijo, ko izbruhne vojna. Švejk najprej postane 
pomočnik pijanemu župniku, ki mašuje na fronti, nato pa nadporočniku 
Lukašu. ... 

Ilf in Petrov: Zlato tele

Sovjetski književni par Ilja Ilf in Jevgenij Petrov, znana preprosto 
kot Ilf in Petrov, sta v tridesetih letih minulega stoletja skupaj 
napisala satirični noveli Dvanajst stolov in Zlato tele. Glavni junak 
obeh Ostap Bender, zvit goljuf, ki išče bogastvo in lahko, brezdelno 
življenje.
Avtorja se v svojih novelah norčujeta iz politične nedorečenosti 
mlade sovjetske družbe, vendar tudi iz nečesa, čemur bi lahko 
rekli večna človeška narava in iz nje izhajajoči lahkomiselnost in 
neumnost. 
Najbolj znan rek iz Zlatega teleta, ki opisuje dejanja iznajdljivega 
Ostapa Benderja, je njegov moto: »Naše ideje, vaš bencin.«

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

Jerome K. Jerome: Trije možje v čolnu, da o psu niti ne govorimo

Trije prijatelji se s psom odpravijo na veslaški izlet po Temzi. Opis porečja 
Temze in delno zgodovino tega območja je Jerome spontano vključil v popis 
nepopisno smešnih zapletov, ki si jih trije prijatelji bolj ali manj zakuhajo kar 
sami. 

Avtor knjige:
SE OPRAVIČUJEM, AMPAK
prilomastila je pesniška pošast,
da bi mi spet kradla čas.
Rekel sem: “Nocoj bi rad
čisto brezveze gledal v zrak,
zato odidi kam drugam!”
A je trapasto ostala,
dokler ni tegale končala.

Andrej Rozman Roza: 
Izbrane rozine v akciji
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KONCERT ZBORA VRELEC OB NJEGOVEM JUBILEJU 
Martin Bizjak

Ob dvajsetletnici svojega delovanja je Mešani pevski zbor Vrelec nastopil pred nabito polno Kristalno 
dvorano Sokolskega doma 

GLASBA

Koncert, s katerim naj bi MePZ Vrelec že leta 2020 
zaznamoval 20-letnico svojega delovanja, je bil 
končno izveden 10. junija letos. V želji, da bi pevke 
in pevci Vrelca ob koncertu občinstvu predstavili 
tudi svojo dvajsetletno dejavnost, smo izdali 
zgibanko, v kateri so opisani in s fotografijami 
prikazani številni nastopi na samostojnih koncertih, 
gostovanjih in različnih prireditvah. Zgibanko so 
prejeli vsi obiskovalci jubilejnega koncerta. 
Na dan koncerta je bila Kristalna dvorana polna 
do zadnjega sedeža, le v prvih dveh vrstah je 
nekaj sedežev za povabljence ostalo praznih. Poln 
avditorij je še poudaril slovesno ozračje koncerta. 
Med povabljenimi so bili predstavniki javnega 
in kulturnega življenja naše občine, domačega 
Društva upokojencev ter pevskih zborov in 
glasbenih skupin, s katerimi Vrelec tesno sodeluje. 
Vabljeni so bili tudi sponzorji, ki gmotno podpirajo 
MePZ Vrelec in katerim se je zbor zahvalil tudi v 
jubilejni zgibanki.
Celovečerni koncert Vrelca smo odprli s prešerno 

Gallusova priznanja za njihovo večletno pevsko 
dejavnost, in sicer sedem bronastih, dve srebrni in 
devet častnih Gallusovih priznanj za njihovo 40- ali 
večletno zborovsko petje. Gallusove značke so jim 
bile podeljene pozneje. V prvem delu koncerta so 
s tremi skladbami nastopile tudi gostje – članice 

Zapojmo pesem, saj v 
tretjem življenjskem 
obdobju v nas še tli 
nekaj mladostne sile, 
ter nadaljevali umirjeno 
s pesmijo iz vzhodne 
liturgije Tebe pojem. 
Lepoto evropske sakralne 
glasbe smo predstavili z 
Mozartovim Ave verum 
ob spremljavi izvrstne 
pianistke Kristine Jeke. 
Sledil je niz nekaj 
najlepših umetnih pesmi 

domačih in tujih skladateljev, vanj pa smo vpletli 
tudi nesojeno loško himno pesnice Neže Maurer 
Loka in grad, ki jo je uglasbil Radovan Gobec in 
priredil Lojze Krajnčan. 
Priznanji in Gallusove značke
V protokolarnem delu koncerta je MePZ Vrelec 
prejel priznanje JSKD za dosežke na področju 
zborovske glasbe. Predsednik DU Škofja Loka 
Miro Duić nam je v svojem nagovoru čestital ob 
jubileju in nam zaželel uspešno nadaljnje delo. 
Pevkam in pevcem Vrelca so bila podeljena tudi 

Pianistka Kristina Jeke

ansambla Loške orglice. 
Po krajšem premoru je moški sestav Vrelca 
predstavil nekaj najlepših ljudskih in umetnih 
pesmi v domačem melosu, ženski sestav Vrelca pa 
je zapel dve znani skladbi, od katerih je Ne čakaj na 

maj še vedno priljubljena »pesem naše mladosti«. 
Zadnjih pet pesmi, ki jih je zapel celoten zbor, je 
bilo lahkotnejših, z veličastnim Zborom hebrejskih 
sužnjev ob klavirski spremljavi pianistke pa smo 
sklenili tokratni jubilejni koncert. Nato so nam 
izrekli čestitke ob jubileju in dobre želje za nadaljnje 
delo predstavniki zborov MePZ Šenčur, MePZ Peter 

Nastop moškega sestava Vrelca

Nastop ženskega sestava Vrelca
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Nadaljevanje s prejšnje strani

LOŠKE ORGLICE V VROČEM POLETJU
Ivanka Prezelj

Do avgusta letos so Loške orglice nastopile že stodvakrat

Lipar iz Kranja in glasbene skupine Mavrica, s katerimi vzdržujemo tesne 
stike. Predstavniki Vrelca smo se javno zahvalili našim prizadevnim pevkam 
in pevcem, ki so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč za pogostitev po 
koncertih, organizacijska opravila in podobno. Seveda se zbor Vrelec iskreno 
zahvaljuje tudi vsem poslušalkam in poslušalcem, ki so s svojo navzočnostjo 
prispevali k slovesnemu ozračju na našem jubilejnem koncertu. Za njihovo 
zvestobo smo se jim želeli oddolžiti s pogostitvijo po koncertu in druženjem 
v prijateljskem razpoloženju, prijazno pa jih vabimo tudi na naše prihodnje 
nastope.

Vrelec »pod črto«
V pokoncertnih dneh smo opravili še zadnjo vajo Vrelca, da pod črto ocenimo 
naše minulo delo ... in da se po koncertu zberemo na prijateljskem srečanju 
v gostilni Rupar pri Sv. Andreju. Tam so nas pred vhodom pričakali ljudski 
godci Suha špaga in nas zabavali med srečanjem. V veselem razpoloženju so 
bile pevkam in pevcem podeljene zaslužene Gallusove značke. Ob tem naj 
posebej omenim prejemnike častnih Gallusovih značk za več kot 40-letno 

Srečanje pri gostilni Rupar pri Sv. Andreju

Slovo Brede Fabjan po 
22 letih petja v Vrelcu 

Prijateljsko povezovanje med društvi in predvsem 
med osebami, ki jim je mar za njihovo delovanje, 
nam je omogočilo sodelovanje z DU Naklo. Loške 
orglice so povabili na slovesno praznovanje 
25-letnice delovanja njihove folklorne skupine. 
Pripravili so ga 28. maja v telovadnici osnovne šole 
Naklo z naslovom Plešem, pojem, igram in se veselo 
imam. V pestrem, skrbno pripravljenem programu 
šestih skupin smo tri skladbe zaigrali in zapeli tudi 
člani Loških orglic. 
V soboto, 4. junija, smo se odzvali tudi povabilu, 
da z orglicami in petjem znanih ljudskih pesmi 
popestrimo 48. srečanje Medobčinskih društev 
invalidov Škofje Loke, Gorenje vasi in Železnikov 
v jedilnici dijaškega doma na Podnu v Škofji Loki. 
Navzoče je toplo pozdravila predsednica Vanja 

Jenko. Kulturni program so začeli otroci folklorne 
skupine OŠ Škofja Loka – Mesto ter s plesom, 
pripovedjo in petjem oblikovali lepo in zanimivo 
zgodbo. V nadaljevanju smo štiri skladbe izvedle 
Loške orglice, kot zadnji pa so nastopili še tamburaši 
iz Reteč. Vsi skupaj smo bili povabljeni tudi na 
kosilo. 
Sledilo je težko pričakovano praznovanje 20-letnice 
MePZ Vrelec, ki je bilo zaradi koronavirusa večkrat 
preloženo. Jubilejni koncert je bil v petek, 10. junija, 
v Kristalni dvorani Sokolskega doma v Škofji Loki. 
Kot goste je zbor na koncert povabil tudi skupino 
Loške orglice in nastopili smo s tremi skladbami. 
Člani in članice zasedbe Loških orglic smo veseli 
sodelovanja z zborom Vrelec in si želimo, da bi 
ga ohranili tudi v prihodnje. Koncert je bil zelo 

petje v različnih zborih, in sicer Minko 
Bertoncelj, Janka Korenjaka, Marijana 
Kovača, Ferda Pozveka, Ivanko 
Prezelj, Jožeta Ruparja, Staneta 
Roglja, Francija Slugo in Heleno Šink. 
Na srečanju smo se poslovili od Brede 
Fabjan, ki nas zapušča po 22 letih 
petja v Vrelcu, tako kot so nas pred 
njo zapustile že Nežka, Vika, Karla 
…, vseh pa se bomo s hvaležnostjo 
spominjali ob našem petju. V poletni 
vročini pa pesem Vrelca ni utihnila, 
saj je s koncertom popestril letovanje 
gostov v hotelu Delfin v Izoli. 
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uspešen in je potekal ob splošnem navdušenju 
polne dvorane poslušalcev. V takem razpoloženju 
sta se iz pesmi v pesem krepila tudi vnema in zanos 
pri izvajalcih. Vsem se zahvaljujemo za izkazano 
zaupanje in naklonjenost.
Javni sklad za kulturno dejavnost (JSKD) nas je 
povabil na prvi festival Dober dan, ki so ga 18. 
junija pripravili v Arboretumu Volčji Potok in s 
katerim so sklenili letošnji Teden ljubiteljske kulture. 
Celodnevno dogajanje je potekalo na osmih odrih 
Arboretuma in predstavilo različne dejavnosti 

Jožica Žnidaršič (1949–2022) je konec junija prejela zlati grb Občine 
Škofja Loka za svoje vestno in požrtvovalno delo v dobro občanov in 
občank ter za ohranjanje zgodovinskega pomena tukajšnje tradicije, 
avgusta pa se je za vselej poslovila

Ko smo julija načrtovali tokratno številko glasila Mi o sebi, smo kot osrednjo 
sogovornico želeli predstaviti Jožico Žnidaršič, letošnjo dobitnico visokega 
priznanja, zlatega grba Občine Škofja Loka, dejavno sodelavko številnih 
društev v občini, tudi društva upokojencev. Žal nam je načrte prekrižalo 
njeno slovo, zato na tem mestu objavljamo nekaj utrinkov iz njenega 
obsežnega prostovoljskega dela.
Jožica (Jožefa) Žnidaršič se je kot četrta po vrsti rodila v kmečki družini 
s petimi otroki. Ko je bila stara komaj tri tedne, so njenega očeta zaprli 
zaradi »posedovanja goriškega  časopisa Katoliški glas«, v katerem naj bi bil 

ljubiteljske kulture z nastopajočimi iz vse Slovenije. 
Loške orglice smo se predstavile s petimi skladbami. 
Po nastopu smo se okrepčali ter si ogledali in 

poslušali še nastope na drugih odrih. Zelo lepo!
Po zelo dejavnem maju in juniju smo si privoščili 
nekaj več kot mesec dni počitnic. Prosvetno društvo 
Sotočje nas je povabilo na tradicionalno prireditev 
Srečanje ljudskih pevcev in godcev, ki so ga 7. 
avgusta pripravili pri Sv. Ožboltu. In smo šli. S štirimi 
skladbami smo popestrili program in zadovoljni 
poslušalci so si zaželeli tudi našo zgoščenko. Z 
veseljem smo jim jo ponudili. To je bil že 102. 
nastop Loških orglic!

Na praznovanju 20-letnice MePZ Vrelec
V Arboretumu Volčji Potok

POSLOVILA SE JE JOŽICA ŽNIDARŠIČ

objavljen članek materinega brata Janeza Hladnika, 
ki je od leta 1936 deloval kot izseljeniški duhovnik v 
Argentini. Tako je očeta videla šele čez eno leto.
Osnovno šolo je obiskovala v Rovtah in po 5. razredu 
v Dolenjem Logatcu, nato je šolanje nadaljevala na 
Gimnaziji Moste v Ljubljani. Po maturi je študirala 
na Ekonomski fakulteti. Med študijem je šla za leto 
in pol v Veliko Britanijo, saj je želela izpopolniti svoje 
znanje angleškega jezika, ob učenju jezika pa je tudi 
delala v bolnišnici. Zadnjega pol leta je stanovala 
v Slovenskem domu v Londonu, kjer so sprejemali 

študente, ki so čez poletje bivali v britanski 
prestolnici. V njem je brez predhodnega znanja 
kuhanja pripravljala večerje za vse študente, celo za 
18 oseb hkrati. Že takrat se je naučila prijeti za vsako 
delo in probleme sprejemati kot izziv, iz katerega se 
lahko marsikaj naučiš.
Svojo delovno kariero je leta 1975 kot štipendistka 
začela v SOZD Alpetour Škofja Loka, od tam je leta 
1989 odšla v Tekstilindus v Kranju, vendar je morala 
zaradi stečaja tega podjetja kmalu iskati novo delo. 
Leta 1991 se je zaposlila v hotelu Transturist v Škofji 
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Loki. Ko je Fakulteta za matematiko in fiziko leta 
1996 vzpostavljala svoje lastno računovodstvo, je 
Jožica tam našla svoj izziv kot računovodja. Čez tri 
leta je za pol leta odšla na Zavod za varstvo naravne 
in kulturne dediščine, v katerem je bila pomemben 
člen pri vzpostavitvi računovodskega programa. 
Leta 2000 je bila vodja računovodstva v Podjetju 
za vzdrževanje avtocest, ki se je pozneje združilo 
z DARS-om, in tam je decembra 2012 dočakala 
zasluženo upokojitev.
Skupaj z možem Francem se je iz Ljubljane v Škofjo 
Loko preselila leta 1978. Kupila sta si stanovanje v 
stolpnici in si ustvarila družino. Je mati treh sinov, 
ima sedem vnukov, ena vnukinja pa živi celo v 
Argentini. Mož ji je umrl leta 2010.
Ko so otroci odraščali in se vključili v alpsko šolo pri 
Smučarskem klubu Alpetour, se je Jožica kot mati 
začela udeleževati tekem in kmalu tudi pomagati 
pri organizaciji, najprej kot sodnica na progi, nato 
pa so ji zadali še druge naloge. Leta 1995 je postala 
sekretarka Organizacijskega odbora Pokala Loka, 
prevzela tudi funkcijo tajnice smučarskega kluba 
Alpetour Škofja Loka. Obe nalogi je opravljala vse 
do zadnjega.
Jožica je bila dolgoletna članica in predsednica 
častnega razsodišča Društva Šmarnični romarji. V 
organizaciji tega društva je preromala Slovenijo in 
tudi številne kraje v sosednjih državah. Skupaj so 
prehodili tudi francosko različico Jakobove poti – t. 
i. Camino v Španiji. Kamor koli jo je zanesla pot, je s 
svojo pozitivnostjo širila prepoznavnost Škofje Loke.
Leta 2002 se je aktivno vključila v delo Prosvetnega 
društva Sotočje Škofja Loka, v katerem je vsa 
leta sodelovala kot organizatorka prireditev, 
organizatorka romanj in tajnica.
Bila je ena od ključnih organizatorjev in 
udeležencev pasijonskih romanj. Aktivno je 
sodelovala pri vseh predstavah Škofjeloškega 
pasijona, bodisi kot statistka bodisi pri ponudbi 

Nadaljevanje s prejšnje strani občine. Od leta 2006 je bila članica Sveta KS Stara 
Loka – Podlubnik, v mandatu 2014–2018 pa je bila 
izvoljena za njegovo predsednico. Že tretje leto je 
vsako jutro vodila PEŠBUS za otroke od drugega do 
četrtega razreda iz Veštra do OŠ Ivana Groharja. 
V okviru PD Sotočje je z ekipo sodelovala na sejmu 
Alpe Adria, na katerem so predstavljali Škofjo Loko.
Večkrat je z ekipo PD Sotočje sodelovala tudi 
pri televizijskih oddajah o Škofji Loki. Tako so 
bili v oddaji Dobro jutro trikrat predstavljeni 
tradicionalne jedi in običaji, ki so jih posneli in 

prikazali kot tradicionalno kulturnozgodovinsko 
dediščino. Na dan vstopa Slovenije v Evropsko unijo, 
1. maja 2004, je bila organizatorka in udeleženka 
Pohoda v Evropo – romanja iz Škofje Loke h Gospe 
Sveti, ki ga je kot simbolično dejanje posnel SAZU. 
Dejavna je bila tudi v župniji Stara Loka. V okviru 
PD Sotočje je skupaj z župnijo organizirala romanje 
na Šmarno goro, k starološkemu romarju sv. 
Florijanu. Bila je prostovoljka pri dobrodelni akciji 
Fundacije svečka »Manj svečk za manj grobov«. 

Jožica Žnidaršič z županom Občine Škofja Loka 
Tinetom Radinjo, ki ji je ob občinskem prazniku 

izročil zlati grb občine.

Jožica Žnidaršič se je od študijskega leta 2014/2015 
udeleževala različnih izobraževanj v Društvu U3.

 V študijskem krožku španščine je bila animatorka.

postnih jedi PD Sotočje 
obiskovalcem na 
predstavah leta 2015.
Bila je organizatorka 
delavnic na Pasijonskih 
dnevih na Mestnem trgu kot tudi vseh drugih 
delavnic in prireditev v okviru PD Sotočje.
Dejavna je bila tudi v politiki, in sicer v organih 
stranke SLS. V občinski svet je bila izvoljena dva 
mandata zapored (2006–2014), kot občinska 
svetnica je delovala predvsem na področju šolstva 
in kulture ter se zavzemala za uvedbo subvencije 
za otroke, delovala je tudi v nekaterih organih 

Kot dolgoletna 
krvodajalka je kri 
darovala več kot 
30-krat.
Udeleževala se 

je tudi planinskih pohodniških poti po tujini. Bila je 
dejavna članica Športnega društva Partizan, in sicer 
tekaške skupine, s katero je trenirala dvakrat na 
teden in se udeleževala tekmovanj na 10 km, tudi 
škofjeloškega Teka štirih mostov.
Kot sopranistka je bila članica pevske skupine 
Blegaške sinice, ki deluje v okviru Društva 
podeželskih žena Poljane. Na prireditvah se je 
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BREZPLAČNA E-OSKRBA BO ZAGOTOVLJENA ZA PET TISOČ 
UPRAVIČENCEV
Nežka Fojkar 

V primerjavi z državami Evropske unije v Sloveniji zelo zaostajamo pri oskrbi starejših v domačem 
okolju, saj so ti na svojem domu vse prevečkrat prepuščeni sami sebi. Veseli nas, da je tudi Slovenija ob 
pomoči evropskih sredstev za razvoj in kohezijsko politiko naredila pomemben korak k zagotavljanju 
večje varnosti starejših, ki bivajo doma

velikokrat oblekla v gorenjsko narodno nošo, ki 
sta jo skupaj s sestro izdelali sami. Kljub številnim 
dejavnostim ji ni zmanjkalo časa za vrtnarjenje in 
varovanje vnukov, kadar so jo potrebovali. Najbolj 
pa jih je razveselila z domačimi piškoti, jabolčno 
pito in s »štrudlom«.
Poleg zelo dejavnega članstva v Smučarskem klubu 
Alpetour, Prosvetnem društvu Sotočje, Šmar – 
društvu šmarničnih romarjev, SLS-u, DPŠ Blegoš, 
Partizanu Škofja Loka je bila tudi članica številnih 
drugih društev, med njimi Društva diabetikov, 
Kulturnozgodovinskega društva Lonka, Gibanja za 
življenje, Društva upokojencev, Društva Univerza 
za tretje življenjsko obdobje in Društva prijateljev 

svete dežele. Bila je tudi botra dvema otrokoma 
v Etiopiji, prijateljica radia Ognjišče, podpornica 
Slovenske Karitas, Rdečega križa, Krščanskega 
bratstva invalidov in drugih.
»Gospa Joži, kot smo ji rekli Ločani in Ločanke, 
je s svojim vestnim delom in zagnanostjo ter ne 
nazadnje tudi s številnimi dejavnostmi občutno 
pripomogla k prepoznavnosti Občine Škofja Loka 
kot tudi k ohranjanju zgodovinskega pomena naše 
tradicije. Občina Škofja Loka se ji je konec junija 
zahvalila z zlatim grbom. Aplavz vseh navzočih ni in 
ni pojenjal … Jožica, hvala in počivajte v miru. Vsem 
njenim pa iskreno sožalje,« so ji v slovo zapisali na 
Občini Škofja Loka. 

STAREJŠI ZA STAREJŠE

Ministrstvo za zdravje bo ob podpori vlade in ob 
sodelovanju Zveze društev upokojencev Slovenije 
do 30. septembra 2023 zagotovilo brezplačno 
e-oskrbo za pet tisoč upravičencev. E-oskrba je 
socialnovarstvena storitev, ki starejšim, invalidom 
in kroničnim bolnikom omogoča varnejše in bolj 

na gumb za klic na pomoč na zapestnici, ki jo 
ima vedno pri sebi. Poleg zapestnice uporabnik 
prejme tudi mobilni detektor gibanja na obesku, 
ki ima prav tako gumb za klic, hkrati pa detektor 
samodejno zazna padec in ob tem sproži klic v 
asistenčni center. Uporabnik mora za medsebojno 

Če ste tudi vi kandidat za brezplačno 
e-oskrbo, za prijavo čim prej 
pokličite na tel. 041 717 210. 

neodvisno življenje doma, 
saj zagotavlja 24-urno 
povezavo z asistenčnim 
centrom, in kadar je to 
potrebno, tudi organizacijo 
ustrezne pomoči.

Upravičenci do brezplačne e-oskrbe 
Do tovrstne oskrbe so upravičeni vsi, starejši od 65 
let, ki zaradi pridruženih bolezni spadajo v ranljivo 
skupino prebivalstva; tisti, ki jim je v skladu s 
predpisi s področja invalidskega varstva priznana 
invalidnost; vsi prejemniki dodatka za pomoč in 
postrežbo ter tisti, ki so stari 18 let ali več in ki jih 
zaradi nevroloških in nevromišičnih obolenj ogroža 
padec.

Kako deluje e-oskrba?
Uporabnik e-oskrbe lahko asistenčni center pokliče 
24 ur na dan vse dni v letu, in sicer s preprostim 
pritiskom na gumb varovalnega telefona, ki je 
nameščen na njegovem domu, ali s pritiskom 

povezavo določiti vsaj 
enega neformalnega 
oskrbovalca. Za brezplačno 
in zelo preprosto namestitev 
opreme na domu bo 

poskrbel Telekom Slovenije.

Kako do e-oskrbe?
V pridobivanje kandidatov za brezplačno 
e-oskrbo smo na podlagi javnih objav vključeni 
tudi prostovoljci programa Starejši za starejše. 
Iskanje kandidatov nam ni bilo zaupano zgolj po 
naključju, saj prostovoljci z obiski na domovih 
spoznavamo ljudi v najrazličnejših okoliščinah, zato 
poznamo njihove potrebe. Kandidatom za e-oskrbo 
predstavimo njeno delovanje in jim dostavimo 
obrazce, potrebne za prijavo, po izpolnitvi pa 
dokumentacijo pošljemo na pravi naslov. Zdaj 
poteka nabor kandidatov, doslej pa smo na Telekom 
prijavili osem upravičencev. Iskanje kandidatov bo 
potekalo vse do izpolnitve kvote pet tisoč oseb.
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NAGRADNI IZLET ZA PROSTOVOLJKE PROGRAMA STAREJŠI ZA STAREJŠE
Nežka Fojkar

Prostovoljstvo je vrednota, njegov učinek pa je vedno obojestranski. V medsebojnem odnosu pridobi 
tako tisti, ki pomoč prejema, kot tudi tisti, ki pomoč daje, največja nagrada pri tem pa je obojestransko 
zadovoljstvo. S prostovoljstvom lahko prispevamo k temu, da bo svet svet okrog nas prijaznejši, hkrati 
pa si osmislimo svoj prosti čas, polepšamo dan sebi in drugim … Pridružite se nam.

Seveda pa prostovoljstvo ni samoumevno. 
Prostovoljci programa Starejši za starejše 
z obiskovanjem svojih vrstnikov žrtvujejo veliko 
svojega prostega časa, znanja in izkušenj. Težko si 
je predstavljati, kaj vse obsega 1896 opravljenih 
obiskov in pomoči v letu 2021. To je več kot 2000 
ur prostovoljnega dela, ki jih lahko pomnožimo 
z najmanj šestimi evri na uro. To je velik znesek 
neplačanega dela, za vsem tem pa so preštevilni 
koraki, stiski rok, objemi, podarjeni nasmehi, 

ki dejavno sodelujejo že od začetka njegovega 
izvajanja v letu 2008. Letos smo se odločili za 
nagradni izlet v najlepšem mesecu leta, v maju. 
Obiskali smo Sežano, rojstni kraj pesnika Srečka 
Kosovela. Na vodenem sprehodu nas je prijazna 
vodnica sprejela že na železniški postaji in nas 
popeljala po življenju in literarnem ustvarjanju 
našega pesnika. Ob pripovedi, ogledu njegovih 
spominskih točk in z branjem njegovih pesmi smo 
spoznavale bogato, ustvarjalno življenje mladega 

POTREBA PO PROSTOVOLJCIH NA SOCIALNEM PODROČJU

pesnika, ki je po skoraj stotih letih 
s svojo navzočnostjo, aktualnostjo, 
kritičnostjo in vizionarstvom še vedno 
navdih za vsakogar od nas.
Po okusnem kosilu smo se sprehodile 
še po zanimivem Botaničnem vrtu v 
Sežani. Ob prijaznem vodenju smo 
spoznale zgodovino vrta, njegove 
skrivnosti, prekrasne vrtnice, zanimivo 
grmičevje in starodavna drevesa, ki so 
pri nas prava redkost. 
V Sežano smo potovale tako rekoč 
brezplačno z vlakom in avtobusom, saj 
smo uporabile kartice za brezplačni 
javni prevoz za starejše. Uporabljajte ta 
način potovanja tudi vi, drage bralke 

neskončno število izrečenih in slišanih besed, 
stkanih vezi in drugih praktičnih oblik pomoči. 
Za to plemenito delo si prostovoljci zaslužijo vsaj 
kdaj kakšno pohvalo in spodbudo. Naj se na tem 
mestu iskreno zahvalim vsem prostovoljkam 
programa Starejši za starejše, še posebej pa tistim, 

in cenjeni bralci, saj marsikdo od nas morda že 
dolgo ni potoval z vlakom ali avtobusom. Takšno 
potovanje je zelo udobno, pa tudi bolj ekološko. 
Izlet je bil prijetno medsebojno druženje, Eli Dolinar 
pa smo bile hvaležne za dobro organizacijo izleta. 

Društvo upokojencev Škofja Loka zdaj najbolj 
potrebuje prostovoljce na socialnem področju 
oz. v programu Starejši za starejše. Program je v 
našem okolju vedno bolj prepoznaven. Ko starejše 
osebe iz različnih razlogov zaidejo v stisko, nas 
same ali njihovi bližnji pogosto pokličejo za različne 
oblike pomoči. Prostovoljce potrebujemo za 
občasno obiskovanje starejših oseb, ki živijo v vaši 

neposredni okolici, za druženje s starejšimi, še zlasti 
z osamljenimi, za spremstvo po kakih opravkih, 
včasih za kakšen nasvet, morda za kakšno manjše 
hišno ali drugo opravilo ali pa preprosto samo za 
občasne klepete, pogovore. Potrebe posameznikov 
v starosti so zelo raznovrstne in potreb po pomoči 
je veliko. 
Pridružite se nam in tudi vi prispevajte k skrbi za 

STAREJŠI ZA STAREJŠE
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sočloveka in kakovostno staranje. Danes mlajši 
pomagajte starejšim, da boste jutritake pomoči 
lahko deležni tudi sami. Za prostovoljstvo vas bomo 

Osebne prijave sprejemamo v tajništvu društva 
oz. po telefonu 041/717 12 10, 

lahko pa nam tudi pišite na e-naslov nezkafojkar@gmail.com.

ustrezno usposobili. Prostovoljstvo je sicer delo brez 
plačila, v zahvalo pa vam bomo občasno v skladu z 
možnostmi namenili kakšno drobno pozornost. 

Ela Dolinar

V Škofji Loki je od  25. do 28. avgusta – hkrati s srečanjem skupine DOUZELAGE – potekalo mednarodno 
srečanje v programu Mladi za starejše – aktivno staranje 

Udeleženci srečanja iz dvanajstih držav smo se 
v Škofji Loki sešli ob zaključku projekta Mladi za 
starejše – aktivno staranje. Prvi dan so si udeleženci 
ogledali Bohinj in Planico, zvečer pa se je srečanje 
slovesno začelo z odprtjem razstave v Sokolskem 
domu.
Drugi dan smo se udeleženci dopoldne zbrali na 
uvodnem srečanju, potem pa smo se razdelili po 
skupinah in predstavili rezultate dozdajšnjega 
dela. V Društvu upokojencev Škofja Loka smo 
udeležencem predstavili naše društvo, Marinkino 
knjižnico, Društvo U3, Zavod O in Ljudsko univerzo. 
Precej pozornosti je bilo namenjene programu 
Starejši za starejše, prav tako pa tudi brezplačnim 
prevozom z Jurijem in Agato in s Prostoferjem. 
Popoldne je bilo v Sokolskem domu razširjeno 
srečanje z gosti in veleposlaniki. Projekte so 
predstavili: Miha Ješe, Tine Radinja, Thorsten 
Wholeser, Istvan Matrai, Julian Preidl in Igor Medič. 
Tudi udeleženci in gosti so zastavili precej vprašanj. 
Sledilo je še skupno fotografiranje na Trgu pod 
gradom in dan se je končal z večerjo ob domači 
glasbi. Navdušeni ob naši glasbi so gostje tudi 
zaplesali.
Tretji dan so se mladi in starejši še enkrat sešli na 
ločenih delavnicah ter potem v  skupini mladih 

in skupini izobraževanja predstavili svoje delo. 
Sočasno je potekalo tudi 46. srečanje skupine 
DOUZELAGE,  tj. skupine 28 mest iz držav Evropske 
unije, ki sodelujejo že vrsto let. Po uradnem 
zaključku srečanj so si udeleženci lahko ogledali 
Ljubljano ali pa se z Jasno Kejžar napotili na voden 
ogled Škofje Loke. 
Sledila sta še slavnostna večerja ob glasbeni 
spremljavi in slovo. Vse je potekalo kot po maslu, 
tako da so se udeleženci zadovoljni in z novimi 
spoznanji poslovili od Škofje Loke.

MEDNARODNA DRUŠČINA V ŠKOFJI LOKI

Srečanje v Marinkini knjižnici
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DRUŠTVO U3

PROGRAM NOVEGA ŠTUDIJSKEGA LETA JE NARED
Borjana Koželj, predsednica

Poletje hitro mine in pred nami je novo študijsko leto

Za nami sta dve leti omejitev zaradi virusa. Bojevali 
smo se z virusom, zboleli in ga preboleli s čim 
manj težavami, pogrešali smo prijatelje, vesele 
dogodivščine in ne nazadnje tudi izobraževanje. Na 
naši univerzi smo se ves čas trudili premagovati vse 
te težave. Naš program je bil kljub vsemu pester, in 
če ni šlo v živo, smo se srečali prek Zooma. Takoj ko 
je bilo to mogoče, smo vabili na izlete in obiskali 
zanimive znane in manj znane kotičke.
Kaj nas čaka v prihodnjem študijskem letu? 
Marsikdo ve, kako se vse poletne mesece 
pripravljamo na nove izzive, saj vas dosežejo 
Občasnik, obvestila na facebooku, sporočila po 
e-pošti …, srečujemo pa se tudi v živo, saj je naša 
mala pisarna ves čas odprta po urniku. Spomladi 

smo se predstavili na Tednu vseživljenjskega učenja, 
naš program izobraževanja pa lahko pregledate 
tudi na portalu KAM na Škofjeloškem.
Zelo smo veseli vsakogar, kdor nas obišče, nam 
pošlje pozdrave ali nove pobude, všečka ob 
sporočilu na facebooku ali pohvali naš Občasnik.
Minuli dve leti je bil obisk našega programa 
nekoliko manjši, kot smo ga bili vajeni v prejšnjih 
letih, saj so se starejši pogosteje odločali za 
varno zavetje svojega doma. A mi ne obupamo: 
program za študijsko leto 2022/2023 je pripravljen, 
predstavljamo vam ga na vse mogoče načine: v 
glasilu, Občasniku, na plakatih, po Radiu Sora, še 
posebej pa v živo, v naši pisarni.
Veseli vas bomo!

NOVOSTI V NOVEM ŠTUDIJSKEM LETU 
Tanja Nikolič

V četrtek, 1. septembra, se je začel vpis, 20. septembra bo dan odprtih vrat, 3. oktobra se bodo začela predavanja

Letošnji vpis v novo študijsko leto se je začel v četrtek, 
1. septembra. Vse do konca septembra bo potekal od 
ponedeljka do petka od 10. do 12. ure v pisarni Društva U3.
Novi program je ali bo objavljen na spletni strani 
https://3univerza-loka.splet.arnes.si/, na naši Facebook 
strani, na oglasnih deskah trinajstih krajevnih skupnosti, 
pošiljali ga bomo po elektronski pošti, objavljen bo v 
koledarju Kam na Škofjeloškem in ne nazadnje bo izobešen 
tudi na oglasni deski našega društva na Partizanski cesti 1 v 
Škofji Loki.
Predavanja se bodo začela 3. oktobra, vrata pa so odprta 
za vse stalne in nove člane, ki želijo pridobiti nova znanja, 
utrditi samozavest, z znanjem pomagati sebi in drugim, 
pridobiti znanje za nove vloge v družbi, utrditi zdravje, 
delati prostovoljno in razširiti svoj socialni krog.
Študijski program vsebuje sedeminštirideset predmetov, 
ki so razdeljeni na sedem področij: tuji jeziki, umetnost, 
rokodelstvo, zdravje in osebnostni razvoj, računalništvo in 
drugo.
Ker je na voljo velika izbira študijskih krožkov, bomo v torek, 
20. septembra, pripravili Dan odprtih vrat, v okviru katerega 
bo imel vsak, ki si želi izvedeti več o programu, možnost 
dobiti dodatne informacije. 

Poleg stalnih vsebin bo letos na voljo tudi več novosti. 
Dihalne vaje Strelnikove – Ta tehnika Aleksandre Strelnikove uspešno pomaga pri zdravljenju bolezni 
dihal, bolezni srca, pri sladkorni bolezni, nevroloških motnjah. Dihalne vaje pomagajo krepiti zaščitno 
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funkcijo telesa in imunskega sistema in bogatijo 
notranje organe s kisikom. Tečaj poteka skupinsko 
in individualno. Na tečaju usvajamo tehnike 
paradoksalnega dihanja priznane ruske prof. 
Strelnikove, poleg tega se naučimo tudi preprostih 
vaj za sprostitev.
Drugačen pogled na hrano, ki jo uživamo – 
Študijski krožek bo potekal raziskovalno, poleg 
predavanj in pogovorov bodo potekali tudi delo v 
parih, raziskovalno učenje in praktično delo. 
Nacionalni inštitut za javno zdravje nam je ponudil 
brezplačne delavnice, na katerih boste izvedeli 
več o dejavnikih tveganja za zdravje, kako se 
spoprijemati s stresom, zakaj nam koristi gibanje 
itd. 

Po letu dni premora se vrača mentorica Alenka Veber, 
ki bo vodila študijski krožek Skriti biseri Slovenije. 
Obzorja bomo širili z obiski opere in gledališča, da 
pa bo še bolj pestro, bomo še vedno hodili na izlete. 
Obiskali bomo: Jurklošter in Laško, gradove Struga, 
Otočec, Strmol in Cerklje na Gorenjskem, Postojno in 
Škocjanski zatok, Brežice in jedrsko elektrarno Krško, 
nekaj pa naj ostane za presenečenje. 
V tem letu je veliko govora o digitalnem opismenje-
vanju starejših, zato bomo ponudili študijski krožek 
računalništva za začetnike. Začel se bo v četrtek, 
29. septembra, ob 9. uri v Marinkini knjižnici. Tistim 
slušateljem, ki nimajo prenosnega računalnika, bomo 
ponudili tablične računalnike, na katerih se bodo 
naučili uporabljati napravo, poiskati želene podatke 
na internetu, uporabljati elektronsko pošto in drugo.

INFORMACIJSKA TOČKA HALO 65+ 
Tanja Nikolič

HALO
65+

Naša informacijska točka deluje že tretji mesec. 
Namenjena je vsem starejšim, ki potrebujejo 
informacije o tem, kako do različnih storitev. Poleg 
Občine Škofja Loka pri tem projektu sodelujeta 
Društvo U3 kot nosilec in Društvo upokojencev 
Škofja Loka s skupino Starejši za starejše, v kateri 
delujejo zelo pridne prostovoljke. 
V teh prvih mesecih smo pričakovali veliko več 
klicev, kot smo jih prejeli. Vzroka sta verjetno 
poletni dopustniški čas, najbrž pa tudi zadržanost 
starejših, ki se zanašajo na svoje sorodnike. Na 
prejšnjem sestanku prostovoljk skupine Starejši za 
starejše smo se temeljito pogovorili o tem, kako 
opogumiti starejše, da bodo sproščeno poklicali 
brezplačo telefonsko številko 080/22 61. Sklenili 
smo, da bomo naše zgibanke delili še naprej in tako 
širili novico o delovanju informacijske točke.

Pripravili smo kratek pregled in ugotovili, da so 
informacijsko točko povprečno klicali štirikrat na 
dan, včasih manjkrat, drugič večkrat. V sredini 
avgusta smo prejeli več klicev, povezanih z 
izobraževanjem digitalnega opismenjvanja, ki je 
pogoj za pridobitev digitalnih bonov, ki jih je država 
razpisala za starejše od 55 let. Klicatelje je po večini 
zanimalo, ali bodo izobraževanja organizirana tudi 
v Škofji Loki, saj to vse do zadnjega ni bilo povsem 
jasno. Nekaj klicev je bilo za povezavo z zdravnikom 
in nekaj za prevoz s Prostoferjem. Nekaj je bilo tudi 
vprašanj o novem domu za starejše občane, največ 
pa za organizacijo čiščenja na domu.

Za tesno sodelovanje se zahvaljujemo 
Nežki Fojkar, vodji skupine prostovoljk 

Starejši za starejše.

080 22 61

POTEP PO GROŽNJANU, NOVIGRADU IN MOTOVUNU
Ela Dolinar

Avgusta smo se odpravili v Istro in obiskali tri njene bisere: Grožnjan, Novigrad in Motovun
Na pot smo se odpeljali zjutraj v spremstvu kapljic 
dežja. Ker je sreča na naši strani, se je kmalu zjasnilo. 
Prvi postanek smo naredili v Grožnjanu, si privoščili 
kavico in si ogledali to majhno mestece, ki ima samo 
dvesto prebivalcev. Po vojni je skoraj propadlo, pa 
so ga rešili umetniki. Do leta 1956 se je iz mesta 
izselilo kar dve tretinji prebivalstva (v Italijo). Še 
dandanes v Grožnjanu živi 66 odstotkov ljudi, 
katerih materini jezik je italijanščina.

Pot nas je vodila naprej proti Novigradu. Toplo 
morje nas je kar vabilo v svoj objem. Nekateri so 
namesto kopanja raje izbrali pohajkovanje po 
uličicah mesta, ki je ohranilo svojo srednjeveško 
urbano strukturo z ozkimi zavitimi uličicami.
V srcu Istre leži odlično ohranjen srednjeveški 
Motovun, ki je bil naša zadnja postaja na potepu 
po Istri. Mestece je splezalo prav na vrh 277 metrov 
visokega hriba, s katerega se nam razkrijejo čudoviti 
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razgledi na vse štiri strani neba. S svojo 
izjemno ohranjeno utrdbo, cerkvicami, 
simpatičnimi uličicami in predvsem z 
obzidjem, ki je prekrasno sprehajališče, 
vsako leto pritegne nekaj sto tisoč – 
nikoli razočaranih – turistov. Naš vodnik 
po mestecu nam je predstavil bogato 
zgodovino in nam razkazal znamenitosti. 
Josef Ressel, izumitelj ladijskega vijaka 
je v Motovunu preživel kar deset let, 
zato ni čudno, da je simbol tamkajšnjega 
tradicionalnega filmskega festivala prav 
ladijski vijak. V motovunski gmajni rastejo 
tudi tartufi. Seveda smo jih skupaj z bisko, 
značilno istrsko pijačo, narejeno iz loze in 
bele omele, tudi pokusili. 
Med potjo tja in nazaj se je avtobus 
zaradi številnih šal in izjemno prijetnega 
razpoloženja dobesedno tresel od smeha.

Nadaljevanje s prejšnje strani

BEREMO DOBRE KNJIGE
Ela Dolinar

V prejšnjem študijskem letu smo v okviru krožka prebrale kar nekaj dobrih knjig. Pogovor, ki se razvije 
ob vtisih o prebrani knjigi, je velikokrat zelo zanimiv. Včasih imamo na prebrano zelo različne poglede, 
zato je še zanimivejši

Most na Drini (Ivo Andrić) je bila knjiga, o kateri 
smo se vse strinjale, da je mojstrovina: bogat, lep 
jezik, zgodovinska dejstva, usode ljudi, družinske 
tragedije. Življenje je nerazumljiv čudež, da živi 
modrost mostu. Ta most, ki je kljuboval vsem 
poplavam in vojskam, je dokazal, da je dobro delo 
močnejše od človeške hudobije.
Zgodovinski roman Pasja grofica slovenskega 
pisatelja Bogdana Novaka pripoveduje o Idrijčanki 
Viktoriji Emiliji Ceciliji Evi Kraus, ki je Napoleona 
spoznala na zabavi v Schönbrunnu. Njuna ljubezen 
naj bi bila tako močna, da ga je Emilija, preoblečena 
v francoskega poročnika, spremljala celo v največjih 
bitkah. Napoleon ji je sicer podelil plemiški naziv 
– baronica Wolfsberg – in pri angleški banki zanjo 
odprl poseben denarni sklad. Določil ji je skrbnika, 
vendar je ta zapravil vse premoženje. Tako je 
izgubila vse, kar je imela, in umrla v veliki revščini. 
Okoli sebe je imela številne živali: mačke, opice, 
predvsem pa pse in prav zaradi tega so jo imenovali 
»pasja grofica«. Po Napoleonovi smrti je bil z njo 
objavljen intervju, v katerem je povedala, da sta se 
skrivaj tudi poročila. Po vsej verjetnosti to drži, saj je 
bil Napoleon večkrat cerkveno poročen.
Zjutraj ob sedmih (Eric Malpass) je topel roman, 

poln sočutja in upanja, saj v nas budi upanje, da bo 
s človeštvom še vse v redu. Dogaja se na angleškem 
podeželju, deček Gaylord pa bralca s svojimi 
vragolijami prav nasmeje.
Glasba njegovega življenja (Andrei Makine) je 
roman o dveh tujcih na vlaku z ruskega Daljnega 
vzhoda, eden od njiju, Berg, pa pripoveduje svojo 
zgodbo od aretacije staršev neposredno pred 
svojim prvim koncertom v obdobju stalinizma. 
Opisuje klanje med drugo svetovno vojno in 
usodne napake po njej, ko z novo identiteto kot 
generalov molčeči voznik sede za klavir, za katerega 
ga na proslavi zaroke posadi njegova ljubezen, 
generalova hči, da bi ga osmešila – in virtuozno 
zaigra. S tem pa se izda.
Normalni ljudje (Sally Rooney) je intimna pripoved 
o dveh mladih, njunih različnih vzgojah in različnih 
pogledih na življenje. Gre za zgodbo o razmerju 
moči med partnerjema in prav o tej knjigi so se naša 
mnenja najbolj kresala. Večini ni bila všeč, čeprav 
jo je časopis Guardian uvrstil na seznam stotih 
najboljših knjig 21. stoletja.
Seveda smo prebrale še marsikaj, zato vas vabimo, 
da se nam jeseni pridružite. Prva knjiga, ki jo bomo 
brale, bo Oslepelo srce Julije Franck.

Vodnik nas je seznanil z bogato
zgodovino Motovuna.

Ladijski vijak, simbol 
Motovunskega 

filmskega festivala, 
vklesan v skali in 

razstavljen kot 
antična najdba

Podnapis:
Motovunski filmski 

festival 20-21st.
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PROSTOVOLJSTVO JE VREDNOTA

MARIJA FURLAN: USTVARJALNOST NE POZNA LET
Alma Vičar

Okrog nas je veliko ljudi, ki s svojim znanjem, predanostjo in energijo poskrbijo, da v mozaik našega 
življenja prispevajo dodaten kamenček. Prav gotovo je ena izmed njih tudi Mari.

Njena predanost prostovoljstvu je ves čas od 
upokojitve bogatila tako delo Društva upokojencev 
kot tudi Društva U3, v katerih sodeluje od vsega 
začetka. Kot je dejala, je bila vedno rada obkrožena 
z ljudmi in pripravljena pomagati – pri njej pa to res 
niso samo besede. 

so pred 13 leti, ko se je sama vključila v krožek 
oblikovanja gline, ustvarjale kar na hodniku našega 
društva, saj drugje ni bilo prostora. Nekaj ustvarjalk 
vztraja v krožku že od samega začetka, čeprav 
je skupina v vseh letih delovanja zamenjala več 

Mari je delala v naši Marinkini 
knjižnici, priključila se je skupini 
kvačkaric in drugim ustvarjalnim 
delavnicam, učila se je ruščino, 
plesala v skupini country plesalk, 
telovadila, se udeleževala delavnic 
in predavanj, namenjenih 
zdravemu življenju, kuharskih 
delavnic, bila je redna udeleženka 
naših izletov in potovanj. Prav 
potiho mi je zaupala, da rada 
tudi fotografira. Predvsem pa se na naših razstavah, 
proslavah in različnih dogodkih obeh društev 
vedno posladkamo z njenimi sladicami in drugimi 
priboljški, saj nas kot profesionalna kuharica z 
veseljem razvaja. Toliko je vsega tega, da težko 
verjameš, kako ji vse to uspe, saj hkrati predano 
skrbi za svojo veliko družino.
Kdor koli se je kdaj sprehodil po prostorih društva, 
je prav gotovo opazil vitrino ob vhodu, v kateri so 
razstavljeni izdelki naših ustvarjalk. Barviti keramični 
izdelki so nerazdružljivo povezani z Mari.
Po upokojitvi jo je najbolj navdušilo in zaznamovalo 
prav oblikovanje gline in ustvarjanje keramičnih 
izdelkov, saj je pri tem lahko izrazila tudi svojo 
umetniško naravo. V pogovoru mi je zaupala, da 

mentoric, pa tudi prostorov za 
ustvarjanje. Za naše gostovanje 
v zdajšnjih prostorih se je želela 
Mari v imenu vseh nas še posebej 
zahvaliti Zavodu O, s katerim smo 
sodelovali tudi pri marsikaterem 
projektu. Res je zanimivo, da Mari 
zdaj ustvarja prav v tistih objektih, 
ki so jo pripeljali v Škofjo Loko. 
Spoznali sva se, ko sem se pred 
leti priključila skupini keramičark, 
ki je z leti tudi po njeni zaslugi 

postala kot velika, ustvarjalna družina.
V minulih štirih letih, ko je po načelu »znaš, nauči 
drugega« v celoti prevzela vodenje krožka, se je 
naša »družina« povečala na zavidljivih 17 udeleženk. 
Mari zdaj delavnico vodi dvakrat na teden, skrbi za 
nabavo materialov, ob pomoči Mirjane Kocjančič 
skrbi za peko izdelkov, nas povezuje in poskrbi za 
ustvarjalno ozračje, pa še kavica nas vedno pričaka.
Mari se je skupaj s starši in še štirimi brati v Škofjo 
Loko preselila davnega leta 1965, ko je bil njen 
oče, zaposlen v vojski, premeščen v vojašnico 
Škofja Loka. Tu se je Mari zakoreninila, se poročila 
in vzgojila tri otroke. Škofja Loka je postala njen 
dom, čeprav se vsako poletje z družino rada vrača 
na Korčulo, rojstni otok svoje matere. Z možem 
Jožetom sta na Trati zgradila hišo in v njej odprla 
kamnoseško delavnico, v kateri zdaj skupaj s 
hčerino družino pomagata pri vzgoji šestih vnukov. 
Da so umetniški geni v krvi, je potrdil sin, ki je 
akademski kipar. Ti geni pa niso obšli niti vnukov. 
Marsikdaj so se pridružili našim delavnicam 
oblikovanja gline, preizkušajo se tudi v drugih 
ustvarjalnih dejavnostih, kot je npr. polstenje. 
Vnukinji sta zavzeti mladi glasbenici in telovadki, 
vnuk nogometaš. 
Marina tesna povezava z vnuki je gotovo 
pripomogla k temu, da smo izvedli kar nekaj 
uspešnih delavnic oblikovanja gline z otroki. 
Pod njenim vodstvom je skupina keramičark Mari v delavnici za otroke
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Nadaljevanje s prejšnje strani

KRIŽEMKRAŽEM

nekajkrat sodelovala v športno-družbeni akciji 
Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti 
(organizator Športna unija Slovenije), v kateri smo 
osnovnošolskim otrokom z oblikovanjem gline 
popestrile pestro športno dopoldne. Lani smo 
sodelovale tudi v projektu ZLATI MOST: rokodelstvo 
– počitnice – prijateljstvo – prostovoljstvo – glina 
in volna, namenjenem medgeneracijskemu 
sodelovanju ter prenosu rokodelskega in 
pedagoškega znanja (sodelovali so še Društvo 

U3, Zavod KRES, Zavod TRI in Zavod O). Mari je 
poskrbela, da smo članice našega krožka med 
počitnicami na sedmih delavnicah pomagale 
otrokom pri ustvarjanju z glino, ena delavnica pa je 
bila namenjena suhemu polstenju. Na tej delavnici 
je svoje znanje suhega polstenja vrstnikom 
posredovala kar Marina vnukinja Katarina, tako da 
ustvarjalnost in prostovoljstvo prehajata tudi na 
naslednjo generacijo. 
Hvala za vse, Mari!

SREČANJE NA BLEJSKI DOBRAVI
Maruša Mohorič

Junija smo končali četrti jeseniško-loški 
dopisni turnir v križemkražmu in se srečali 
v gostilni Pri Jurču na Blejski Dobravi. 
Na povabilo Jeseničanov, ki se v živo 
družijo v prostorih domače ljudske 
univerze, smo se pred leti v dopisni turnir 
vključile Marica Mrak, naša dolgoletna 
prostovoljna mentorica, Marica Ferlan, 
Magda Malovrh in jaz. Vsi dopisni igralci 
in igralke smo tudi člani/-ce državnega 
društva Križemkražem, katerega sedež 
je v Prevaljah. To nam omogoča prijavo 
na dopisne turnirje in prijateljske igre, 
ki nam popestrijo vsakdanjike, a včasih 
vzamejo tudi precej časa. Seveda je bilo 
to zelo dobrodošlo zlasti v obdobju 
epidemije. Igra dobro vpliva predvsem 
na ohranjanje spomina oz. na umovadbo, 
kot temu včasih rečemo.
Čeprav rezultati niso najpomembnejši, 
naj omenim, da je bila najboljša med 
Ločankami Marica Mrak, in sicer na 
četrtem mestu, druga po številu 
doseženih točk pa je bila Marica Ferlan. 
Po razglasitvi rezultatov se nas je nekaj 
odpravilo na pohod do slapa Vintgar. 
Čeprav je bilo tam zelo veliko turistov, 
so nekatere v roke vzele karte, ob koncu 
srečanja pa smo si privoščili še obilno 
kosilo.
Prihodnje leto bomo »praznovali« 
desetletnico naših tedenskih druženj v 
Marinkini knjižnici. Vabljeni, da se nam 
pridružite. Zanimivo bo.

Blejska Dobrava, junij 2022

Pri slapu Vintgar
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OD A. G. BELLA DO »PAMETNEGA« TELEFONA
Edvard Erzetič

TELEFON NEKOČ IN DANES

Ameriški iznajditelj škotskega rodu Alexander 
Graham Bell (1847–1922) je leta 1876 izdelal 
prvi uporabni telefon. Prvega uradnega poskusa 
prenosa govora na daljavo se je udeležil tudi 
Bellov asistent Watson. Iz njunega laboratorija 
sta napeljala žice v sosednjo sobo, tako da je bil v 
laboratoriju postavljen mikrofon, v sosednji sobi pa 
slušalka. Ko si je Watson prislonil slušalko k ušesu, 
je v njej zaslišal Bellov glas in zgodovinski stavek: 
»Gospod Watson, pridite k meni, potrebujem vas.« 
Čez trenutek se je na vratih res pojavil Watson. Bell 
je od veselja kar poskočil. Bil je namreč prvi, ki mu je 
uspelo prenesti govor po telefonu. Začetek je bil res 
skromen, toda bil je – prvi. 

Razvojna pot telefonskega aparata
Po Bellovem izumu je razvoj telefona neverjetno 
hitro napredoval, izboljševale so se predvsem 
tehnične lastnosti mikrofona in slušalk. Napajanje 
je bilo baterijsko, za poziv pa je bil uporabljen 
induktor (ročni izmenični generator 25 Hz). 
Vzporedno z razvojem telefona se je pokazala 
potreba po vključevanju več telefonov v nekakšne 
centrale z ročnim upravljanjem več induktorjev. 
V svetu je bilo povpraševanje po tovrstni 
komunikaciji izjemno veliko, najprej v ZDA, kmalu 
pa tudi v Evropi. Telefonski aparati so se občutno 
izboljšali tako po obliki kot električni funkciji. Z 
izumom avtomatskih telefonskih central (ATC) so 
telefoni dobili številčnik, pozneje pa tudi tipke za 
avtomatsko izbiranje.

Razvoj telefona pri nas
Največji proizvajalec telefonov in avtomatskih 
telefonskih central v nekdanji Jugoslaviji 
je bila tovarna Iskra iz Kranja. Tudi razvoj in 
izpopolnjevanje Iskrinih telefonov sta bila 
dolgotrajna, saj je nastalo kar trideset različic in 
več. Na kratko: začelo se je s prvim – induktorskim 
aparatom ITV, ki je bil priključen na induktorske 

centrale, sledil mu je telefon PTI, razvit za potrebe 
JLA. Za avtomatske telefonske centrale (ATC) je 
najprej nastal aparat ATA1, sledila pa sta ATA11 in 
ATA40, ki je imel že tipkovnico namesto številčnika. 
Hkrati z razvojem telefonov je potekal tudi razvoj 
telefonskih aparatov za javne govorilnice (novčični 
aparat). Eden najzanimivejših Iskrinih telefonov v 
obdobju elektronske telefonije je gotovo telefon 
ETA 80, imenovan tudi »fitipaldi«, ker je imel obliko 
dirkalnika. Oče 
tega telefona 
je bil Iskrin 
oblikovalec 
Davorin Savnik. 
Za ta dizajn je 
prejel nešteto 
mednarodnih 
priznanj, med 
drugimi tudi 
kristalno piramido v Tokiu. Po zgledu ETA 80 je bilo 
v svetu izdelanih nešteto replik – sedemnajst samo 
na Japonskem. Glede na to je torej ETA 80 postal 
prava legenda na svetovnem trgu. 

Pametni telefoni
 Z izumom pametnega telefona (poganjalnika, 
op. p.) sta v telefoniji, če je to sploh še telefonija 
(?), nastala preplah in zmeda med različnimi 
komunikacijami. V to majhno škatlico so vgradili 
celoten računalniški sistem, ki omogoča praktično 
– VSE! Nanj so obesili: fotosistem, video, radio, 
internet, navigacijo, e-pošto, vreme …, da ne 
naštevam naprej. Dandanašnji je v Sloveniji več 
telefonov kot Slovencev. Toda – pretirana uporaba 
in zloraba te »pridobitve« (?) je marsikoga privedla 
do patološke zasvojenosti, katere zdravljenje 
je še negotovo. Sam sicer takega telefona (še) 
nimam. Pravijo (?) pa, da je z njim mogoče tudi 
telefonirati!??

AFORIZMI
Edo Erzetič

Ali se mora stvar res prej zlomiti, da ugotoviš, kako deluje?
V vsaki neumnosti je najti tudi zdrav humor.
Huda zima je takrat, ko je sonce na sliki toplejše kot tisto na nebu.
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ŠPORT

SKLENILI SPOMLADANSKO ŠPORTNO REKREACIJO
Vojka Mihelič

Športni sekciji kegljanje s kroglo na vrvici in pikado sta spomladanski del rekreacije sklenili z junijskima 
tekmovanjema
Organizacijo pokrajinskega prvenstva PZDU 
Gorenjske v kegljanju s kroglo na vrvci 
je letos prevzelo DU Kamnik. Tekmovanje 
je potekalo 3. junija 2022 na novi lokaciji 
poleg teniškega igrišča v Kamniku. 
Tekmovalo je devet ženskih (42 tekmovalk) 
in deset moških ekip (47 tekmovalcev). 
Naša moška ekipa, ki so jo sestavljali Ivan 
Hafner, Franci Bradeško, Adi Kočar, Lojze 
Žitnik in Matjaž Loboda, je zasedla 2. 
mesto, ženska ekipa, v kateri so tekmovale 
Ivanka Prezelj, Smiljana Oblak, Zdenka 
Gaber, Tončka Dolinar in Vojka Mihelič, pa 
5. mesto. V naši moški ekipi je bil najboljši 
Lojze Žitnik, ki je zasedel 5. mesto, v ženski 
ekipi pa je bila s 7. mestom najboljša 
Ivanka Prezelj. Organizatorji so imeli nekaj 
tehničnih težav, predvsem pri objavi 
rezultatov, tako da je bilo nezadovoljnih 

Kegljačice in kegljači s kroglo na vrvici v Kamniku

moške in ženske ekipe »Srečanje pod lipo«, ki ga 
vsako leto pripravijo v počastitev dneva državnosti. 
Poleg druženja so letos pripravili tudi tekmovanji v 
kegljanju s kroglo na vrvci in pikadu. Na to srečanje 
so bile povabljene samo ekipe iz DU Vrhnika, DU 
Rovte, DU Loška dolina, našega društva in ekipa 
organizatorja. Ob koncu tekmovanja smo vsi 
nastopajoči prejeli medalje, in to ne glede na izid 
tekmovanja, saj je bil namen predvsem druženje. 
Tudi tokrat so nas zelo lepo sprejeli in nas tudi 
dobro pogostili. Naše društvo je zastopala ženska 
ekipa, v kateri so bile Smiljana Oblak, Zdenka Gaber, 
Tončka Dolinar in Vojka Mihelič, moško ekipo pa so 
sestavljali Adi Kočar, Franci Bradeško, Lojze Žitnik in 
Matjaž Loboda.

Državna liga v prstometu 
29. junija smo odigrale 10. krog državne lige 
v prstometu, ki poteka v okviru Prstometne 
organizacije Slovenije. Tekmovanje ima 15 krogov 
in se bo nadaljevalo septembra. Naše prstometašice 
za zdaj zasedajo 2. mesto, načrtujejo pa, da bodo 
tekmovanje končale kot prvakinje. Še vedno imamo 
težave s treningi, saj nimamo ustreznega prostora 
niti v notranjosti objektov niti na prostem, tako da 
vsaka posebej trenira doma. Ne vem, kdaj se bodo 
naše razmere za trening izboljšale.

tudi precej tekmovalcev. 
Po odpovedi tekmovanja DU Kranjska Gora je 
prvenstvo PZDU Gorenjske v pikadu za leto 2022 
pripravilo Društvo upokojencev Bohinjska Bistrica. 
Na tekmovanju 17. junija 2022 v novi športni 
dvorani Danica v Bohinjski Bistrici je sodelovalo 
12 ženskih in 11 moških ekip. Naša ženska ekipa, v 
kateri so bile Smiljana Oblak, Zdenka Gaber, Tončka 
Dolinar, Olga Loboda in Vojka Mihelič, je zasedla 
8. mesto, v posamični konkurenci pa je Smiljana 
Oblak zasedla odlično 11. mesto. Moška ekipa, ki so 
jo sestavljali Janko Demšar, Franci Bradeško, Lojze 
Žitnik, Adi Kočar in Matjaž Loboda je zasedla 10. 
mesto. Posamično je Franci Bradeško osvojil odlično 
10. mesto.
Zaradi prezasedenosti dvorane in časovnega 
termina sta oba kroga tekmovanja v pikadu 
potekala hkrati (torej samo enkrat) na isti plošči (po 
pravilih naj bi en krog metali na eni plošči, drugega 
pa na drugi). Kljub razlagi in opravičilu organizatorja 
glede poteka tekmovanja je bila ena ekipa 
nezadovoljna, preostale pa so opravičilo sprejele 
brez pripomb. 
Športno društvo Baron iz Logatca nas vedno povabi 
na njihove športno-družabne dogodke in turnirje. 
Tako smo se 18. junija z veseljem odzvali na njihovo 
povabilo na 3. športno-družabni dogodek za 
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BALINARKE V LOGATCU IN MENGŠU
Smiljana Oblak

Kot vsako leto se udeležujemo turnirjev, na katere nas povabijo udeleženke našega domačega turnirja 
v začetku maja 

ŠPORT

Tokrat smo bile 22. junija najprej v Logatcu. Ob sicer 
slabši udeležbi preostalih povabljenih ekip smo 
zasedle četrto mesto. Zmagale so domačinke, druge 
so bile tekmovalke iz Idrije in tretje igralke Loške 
doline. Igrale smo: Vojka Mihelič, Ivanka Prezelj, 
Marija Sovinc in jaz. V posebnem tekmovanju v 
bližanju sem zmagala. Poleg žensk so na dveh 
stezah tekmovali tudi moški. Po gostoljubni 
postrežbi in druženju smo se odpravile domov.
14. julija smo bile povabljene na turnir v Mengeš. 
Med petimi ekipami smo ob sicer čudnem 
upoštevanju rezultatov zasedle tretje mesto. Po 
številu zmag bi morale biti druge, takoj za domačo 
prvo ekipo, a so upoštevali samo skupno število 

doseženih točk v vseh štirih tekmah. Drugo mesto 
so, kljub temu da smo jih premagale, zasedle 
kolegice iz Komende. Bila je nepopisna vročina in na 
vročem asfaltu smo zdržale polne štiri ure! 
Balinanje, ki ga gojimo upokojenci, ni zahteven 
šport in se zelo razlikuje od tekmovalne različice. 
Moški tudi zbijajo, ženske pa samo še bližamo. 
Zaradi hoje, sklanjanja pri pobiranju krogel in nekaj 
ročne spretnosti je zelo primeren zlasti za starejše 
ljudi. Pri tem sta predvsem pomembni druženje in 
prijateljevanje s skupino sebi enakih. Ni treba, da 
imate tekmovalne ambicije, lahko se nam pridružite 
samo enkrat na teden in se razmigate.

ZAČETEK JESENSKE REKREACIJE IN TRENINGOV 
Vojka Mihelič

Sekciji kegljanje s kroglo na vrvici in pikado sta redno rekreacijo in treninge začeli 1. septembra. 
Treningi kegljanja s kroglo na vrvici so vsak ponedeljek in četrtek od 8.30 do 9.30 in od 10.30 
do 11.30, treningi pikada pa prav tako vsak ponedeljek in četrtek od 9.30 do 10.30. Kegljanje 
s kroglo na vrvci in pikado potekata v istem prostoru v nekdanji vojašnici na Partizanski cesti v 
Škofji Loki. Vse dodatne informacije so vam na voljo v DU Škofja Loka pri predsedniku Miru Duiću 
in pri Vojki Mihelič po telefonu (040/747 489).
Športna rekreacija je v naših letih zelo priporočljiva. Ker v teh dveh sekcijah ni zahtevna, vas 
vljudno vabimo, da se nam pridružite.

UTRINKA S TRENINGA PIKADA
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V SLOVO

IDA JELENC 
1949–2022

Ida se je rodila 28. marca 1949 v Železnikih. V družini so bile še štiri sestre in brat. 
Ko je bila stara devet mesecev, ji je za pljučnico umrl oče. Pri petnajstih letih se je 
zaposlila v Tehtnici in pozneje ob delu v Škofji Loki končala srednjo strojno šolo. 
Pri osemnajstih ji je za rakom umrla še mama. S svojo družino je tudi po poroki 
ostala v domači hiši in v letih 1971–1980 rodila štiri hčerke. Po ločitvi je kot mati 
samohranilka po svojih najboljših močeh spravila vse otroke do kruha. Hčere 
so šle potem vsaka svojo pot in tudi študirale ob delu. Barbara in Lucija živita v 
Železnikih, Marjana v Gorenji vasi in Karolina v Virmašah. Ob poplavah leta 2007 
je bila poškodovana tudi njihova hiša ob reki Sori, zato je Ida nekaj časa živela 

pri Barbari in pozneje pri Karolini. Hišo so potem prodale, ona pa je leta 2016 dobila stanovanje Na Kresu v 
Železnikih. Leta 2010 je obnovila znanje vozniškega izpita (kupila je dodatne ure vožnje) in si kupila rabljen 
avto, s katerim se je pozneje udeleževala vseh dejavnosti v Loki.
Ida je imela pet vnukov (David, 31 let, Matej, 30 let, Sašo, 27 let, Sebastjan, 25 let, Domen, 9 let), vnukinjo 
(Doroteja, 11 let) ter dva pravnuka (Leo, 5 let, Dominik, 2 leti).
Šport ji ni bil neznanka. Do svojega 18. leta je v športnem društvu igrala rokomet kot napadalka (pivot). 
Pozneje sta z možem pogosto obiskovala kegljišče. Sodelovala je tudi pri graditvi rokometnega igrišča 
na Rovnu. Med bivanjem v Škofji Loki se je po diagnozi sladkorne bolezni leta 2014 vključila v Društvo 
diabetikov Škofja Loka in leta 2016 še v Društvo upokojencev Škofja Loka, v okviru katerega se je ukvarjala 
s plavanjem in z balinanjem. Z manjšo zamudo je vsak torek redno prihajala iz Železnikov na trening. Bila je 
tiha in skromna, le tu in tam je dala kako hudomušno pripombo. Nikoli ni odrekla udeležbe na katerem koli 
tekmovanju, bila pa je tudi nepogrešljiv člen pri organizaciji srečelova na našem majskem turnirju na Trati. 
S kakšnim ponosom je prišla kdaj na trening ali tekmo s pokalom v roki! »Zmagala sem pri sladkorčkih!« je 
smeje se dodala.
Marca letos nas je za svoj rojstni dan pogostila na »balinplacu«. 23. aprila je v paru z Vero igrala na športni 
igrah na Trati in rekla: »Nekaj časa me ne bo, ker grem zaradi poslabšanja vida na operacijo sive mrene.« 
5. maja je šla na podrobnejši pregled vida na nevrološko kliniko. Pa ni bila siva mrena, temveč tumor na 
možganih in rak že vsepovsod. Z napovedjo, da bo živela le še tri mesece, so jo sprejeli v ljubljanski hospic. 
Tam je umrla 5. julija. Pokopali so jo 9. julija v Železnikih. Počivaj v miru, naša Ida.

Idine hčerke in sestre se zahvaljujejo za prijazen sprejem njihove matere in sestre k diabetikom in 
balinarkam, ker ji je to zelo veliko pomenilo. Zahvaljujejo se tudi vsem donatorjem, ki so namesto rož in 
sveč darovali za ljubljanski hospic.

Smiljana Oblak

DOBRI NASVETI

•  Če nimaš cilja, je tako, kot bi fotografiral z zamegljeno lečo. Ne glede na to, kako dober fotoaparat 
imaš, bo slika slaba.

•  Veliko ljudi ima dobre ideje, vendar vedno najdejo razlog, da ne naredijo prvega koraka.

•  Načrt začnite uresničevati takoj in za dosego svojega cilja naredite nekaj vsak dan.

•  Če boste vztrajni, vam bo uspelo. Ustavite se lahko le sami.

•  Trije odstotki odraslih imajo svoje cilje zapisane, drugi imajo želje, nekateri pa le upanje in hrepenenje.

•  Vsakodnevna vadba, to je vsaj pol ure hoje na dan, je ključ do zdravja.
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MILENA VESELINOVIČ 
1953–2022

Junija je prekmalu odšla Milena Veselinovič. Rodila se je 25. avgusta 1953 v Sorici z 
dekliškim priimkom Drol, po domače pa se je njeni rojstni hiši reklo »pri Grofovih«. 
V tej vasi, ki ima že od nekdaj sloves najlepše slovenske gorske vasice, je odrasla v 
dekle. Vse življenje je bila nanjo izjemno navezana, zato se je tja z veseljem vračala 
ob vsaki priložnosti. 
Domače okolje je zapustila pri petnajstih letih in odšla srednješolskim letom 
naproti. Z mamo Slavko sta tedaj živeli na Godešiču. Rada je pripovedovala, kako 

V SPOMIN

je bilo v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja na »Placu« v Škofji Loki vedno živahno. Trlo se je 
ljudi in Loka je bila tedaj središče dogajanja, ki je zabave željnim mladim ponujalo nešteto možnosti. Tam 
je spoznala svojega bodočega moža, našega očeta Miloša. Poročila sta se leta 1973, se preselila v hišo na 
Sorški cesti in v zakonu sva se jima rodili dve hčeri. Njuna skupna pot se je zaradi nenadne in prezgodnje 
očetove smrti, žal, prehitro končala. 
Mama je vsa leta službovala v škofjeloški poslovni enoti Gorenjske banke in svoje delo je imela zares 
rada. Zavidala sem ji njen zanos v zgodnjih jutrih, ko je pred odhodom v službo živahno poplesavala in 
si prepevala, preden je veselo odhitela novemu dnevu naproti. Prijatelji, sodelavci, sosedje in vsi, ki so jo 
poznali in srečevali, jo opisujejo kot vedno nasmejano, vedro in prijetno osebo ter dobro sogovornico. 
Proste dneve je najraje preživljala v naravi, še posebej na Ratitovcu, kamor je zahajala že od rane mladosti 
in ki je bil gora njene duše, čeprav je imela rada ves hriboviti svet. Govorila je, da nad oblaki izgine vse slabo 
in da lahko z višine pogumno gledaš na življenje. Poleg hribov je oboževala morje, pa tudi poletja ob Sori 
v Škofji Loki, saj je bila skoraj 50 let ponosna Škofjeločanka. Pogosto se je udeleževala izletov z DU Škofja 
Loka, hodila na telovadbo in raziskovala neznane kraje, kajti znala je uživati življenje in se dobro počutiti 
v svoji koži. Bila je tudi zelo dobra plesalka, ki se je ob vsaki priložnosti z lahkoto zavrtela v plesnih ritmih. 
Neusahljivo voljo in načrte, vse, kar je še želela izkusiti, ji je prekrižala huda bolezen. Zapustila nas je v 
sončnem dopoldnevu, ko se je v pozni pomladi prebujala narava in so cvetlice na njenem ljubem balkonu 
komaj začele cveteti. Spominjajmo se je zdrave in vesele, s prav takšnim očarljivim nasmehom in prijaznim 
pogledom, kot zre s fotografije.

Tina Veselinovič

PRI TEŽJIH VZPONIH V DVEH SKUPINAH 
Martina Eržen

Četrtkovi planinci smo od maja do avgusta uživali v druženju in lepotah narave 

ČETRTKOVI PLANINCI

Nekega lepega sončnega dne nas je Slavica 
popeljala po manj znani poti iz vasi Strane do 
Vojkove koče na Nanosu. Ta koča leži na obrobju 
Nanoške planote v neposredni bližine Pleše (1240 
m), vrha, ki je lepo viden z avtoceste in s katerega 
je lep razgled na Postojnsko kotlino, Snežnik in 
proti Tržaškemu zalivu. Pot smo zložno nadaljevali 
proti Abramu, med potjo pa smo naleteli na šopek 
potonik in veliko šmarnic, ki so oddajale čudovite 
vonjave. 
Na Donačko goro nad Rogaško Slatino nas je 

popeljala Dragica. V sončnem vremenu smo se z 
avtobusom peljali do Žetal, od tam pa smo se po 
strmih poteh povzpeli na vrh. Spustili smo se do 
Rudijevega doma, v katerem sta nas čakali malica 
in mrzla pijača. Še posebej naj se zahvalim našima 
Romanu in Janezu, ker sta planinkam pomagala pri 
plezanju čez skale. 
»Evo, osvojili smo jo, Donačko goro. Tudi plezali 
smo in se veselili na novo osvojenega vrha. Nismo 
namreč samo lepi, ampak tudi pogumni, a ne? Z 
Branetom sva se prav tako veselila, ker sva ob poti 
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Nadaljevanje s prejšnje strani

lahko občudovala številno cvetje. V dolini pa smo se skupaj z Ivico 
razveselili njenih prvih 80 let – bilo je lepo in se vidimo na novih 
poteh,« je svoje vtise lepo zapisala planinka Mira. 
Letos nas je na vseh poteh spremljalo lepo sončno vreme, včasih 
je bilo celo malce preveč toplo in tudi na Poreznu je bilo tako. Z 
avtobusom smo se prepeljali do Davče, mimo parkirišča za smučišče 
Črni vrh in naprej do Tuškovega griča. Pešpot nas je vodila po 
makadamski cesti mimo lepe kmetije in naprej čez vrh Kope, kjer so 
nas že pričakali prvi rumeni cvetovi zdravilne arnike. Nadaljevali smo 
čez Cimprovko, sledil pa je krajši spust do pašne planine, vse rumene 
od cvetov te zaščitene rastline. Vzpon na vrh Porezna je precej strm, 
vendar na pobočju planine rastejo številne zdravilne rastline – od 
blazin materine dušice do številnih drugih rožic. Spustili smo se do 
Petrovega Brda, kjer nas je čakal avtobus s hladno pijačo. 

Pri koritu in pipi, iz katere teče termalna voda
 - jezerska slatina. 

Virnikov Grintovec

Ivica Kožuh na Donački gori s 
pušeljcem za 80. rojstni dan

Ker so nekateri planinci lani predlagali obisk 
Snežnika, smo to goro uvrstili v naš načrt, pred 
izletom, načrtovanim za začetek julija, pa se je 
Slavica odpravila na ogled poti. Do Sviščakov 
smo se prepeljali z avtobusom, od tam pa smo se 
povzpeli na vrh (1796 m). Osvojili so ga vsi planinci, 
žal pa je bila koča zaprta. V dolino smo se spustili po 
drugi poti, imenovani Grda Draga, ki ima po mnenju 
planincev čisto pravo ime (grušč in kamenje).
Dragica je še enkrat predlagala manj znani hrib v 
naši bližnji okolici – to je Šavnik nad Soriško planino, 
ki je zadnji v vrsti vrhov (Lajnar, Slatnik, Možic). 
Pot vodi mimo omenjenih treh, sledita še kratek 
spust in nekaj strmega vzpona na vrh, od koder so 
čudoviti razgledi. 
Na željo planincev smo letos v načrt uvrstili tudi 
goro Tosc (2275 m ), vendar smo pohod spremenili 
zaradi predolge poti. Ker po nekaterih poteh v 
Triglavskem narodnem parku avtobusi ne smejo 
več voziti, bi se naša pešpot podaljšala kar za uro ali 
še več. Slavica in Slavko sta se zadnji dan odločila, 
da se zato raje odpravimo na Pokljuko, na lažje 
dostopno Blejsko kočo, od tam pa na Lipanjski vrh 
in Mrežce. Tiste, ki so se odločili za celotno pot, sta 
vrhova pričakala v megli. Spustili so se na Rudno 

polje, kjer smo jih počakali tisti z manj kondicije, ki 
smo pot prehodili do Blejske koče. 
Virnikov Grintovec je predlagal in vodil Slavko. Tudi 
tedaj smo se razdelili v dve skupini: hitri in drzni 
so šli na vrh, preostali smo se spustili v dolino do 
Jezerskega. Tam smo se odžejali pri pitniku ob cesti 
z zelo dobro termalno vodo. Slavica je vedela, da je 
izvir na pobočju nad dolino, zato smo ga šli poiskat. 
Iskali smo ga kar nekaj časa, nato pa ugotovili, da 
so izvir zaprli, skrili med grmovje in vodo po ceveh 
speljali do ceste. 
Četrtkovi planinci smo se pri težavnejših vzponih in 
spustih razdelili v dve skupini: na hitre in vzdržljive 
za dolge poti in na nekoliko bolj počasne za ne 
preveč dolge poti. V življenju je pač tako, da je 
nekaterim korak postal težji in breg bolj strm. Kljub 
temu uživamo v druženju in spoznavanju naše 
domovine in njenih lepot. 
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V NAČRTU ŠE SEDEM POHODOV 
Dragica Gartner

Veseli ponedeljkovi pohodniki nadaljujemo svoja pohajkovanja

VESELI POHODNIKI

Želja uredniškega odbora je bila, da svoje 
pohodniške prispevke začinimo s čim smešnim, 
veselim. Na enem od pohodov sem vprašala, 
ali bi kdo napisal kaj hecnega. In javila se je ena 
izmed humoristk v naši skupini  – Marija Mav je v 
kratkem življenjepisu opisala, kako se je znašla v 
ponedeljkovi pohodniški skupini.
Takole opisuje: »V Škofjo Loko sem se preselila 
leta 1982. Prvo leto sem se počutila osamljeno, 
kot bi bila v zaporu. A jaz se ne dam. Sem vesele 
narave (to zelo drži). Začela sem hoditi na Križno 
Goro in tam sem spoznala veliko prijateljev, med 
njimi tudi Marico Sorčan. Povedala mi je, da hodi 
na ponedeljkove pohode. Takoj sem se prijavila 
vodnici Dragici. Grem na vsak pohod, če le lahko. 
Vedno se imamo lepo. Veliko se smejimo, pojemo 
in si povemo veliko vicev. Odločena sem, da 
ne zamudim nobenega pohoda. Usedem se na 
avtobus, in to v klepetalnico (na zadnje sedeže), 
skupaj še z dvema Maricama in teto Rozo.« 
S teto Rozo pa je takole: ko sem nekoč rekla moji 
pozabljivosti, da je teta Roza (skleroza) pri bajti, da 
se sprehaja po moji hiši in da noče nikamor oditi, mi 
je Marija rekla: »Jaz že ne bi pustila, da bi tuja baba 
hodila po moji hiši in celo po kopalnici. Spodila bi jo 
ven ali bi jo vrgla skozi okno.« Zanimivo, kako včasih 
samo en stavek ob vsakem srečanju za nekaj let 

privabi nasmešek na usta. 
Sama je povedala še eno svojo prigodo: »Nikoli ne 
bom pozabila kako sem iskala WC, ki je bil seveda 
v gostilni, jaz pa sem ga iskala zunaj. Odprla sem 
vrata in prijazno spraševala gospo, ki je stala 
nasproti mene v enakem brezrokavniku, kje je WC, 
potem pa sem ugotovila, da v ogledalu pred seboj 
vidim svojo sliko in da sprašujem samo sebe. Nato 
pa je prišla prijazna šefica gostilne in povedala, kje 
ga lahko najdem.«
Evo, takole se imamo v naši skupini in podobno 
je tudi v vseh drugih. Veseli smo, da se le lahko 
družimo in se veselimo, da v polni meri izkoriščamo 
trenutke, ki so nam dani, saj ne vemo, kako bo 

jeseni. Prizadevamo si, da bi 
se lahko družili in hodili, če 
ne kam dlje, pa po domači 
okolici. Letos smo pripravili 
deset lepih pohodov, tudi na 
pravljično planino Pecol pod 
Montažem (Jof di Montassio) v 
Italiji. Načrtujemo jih še sedem, 
primernih ponedeljkovima 
skupinama. Upamo, da se bodo 
naši načrti uresničili. Lepo vas 
vabimo, da se nam pridružite. Ne 
zamujajte dane priložnosti, ki se 
ne povrne. Če »čukamo« doma, 
nas boli še tisto, česar nimamo. 
Druženje odvzame vsaj polovico!
Veliko jesenskih barv, užitkov 
in brez bolezni vam želimo vaši 
ponedeljkovi vodniki!

Zvonka Marjaž, Marija Mav, Iva Kogovšek in Marija 
Hafner. Zadaj je Nevenka Krmelj.
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PROGRAM LETOVANJ, IZLETNIŠTVA IN DRUGIH AKTIVNOSTI 
(september–december  2022)

18.–25. september  Bol na Braču – letovanje (nadomestna destinacija za prijavljene za odpadlo letovanje 
   na Korčuli) 
september  trgatev
3.–11. oktober  Fojnica – zdraviliško letovanje
18.–20. oktober            izlet Cinque Terre–Rapallo 
10. november  martinovanje 

GREMO NA POT

 PREDLOG PLANINSKIH IZLETOV               

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 

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 od 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

LETOVALI SMO NA HVARU 
Martin Bizjak

Loški upokojenci smo to poletje letovali na enem izmed najlepših in najznamenitejših dalmatinskih 
otokov – na Hvaru  
Otok Hvar je eden izmed najlepših in 
najznamenitejših dalmatinskih otokov, poln sonca 
in sledov burne zgodovine od antičnih Grkov do 
Beneške republike, domovina slavnih pomorcev in 
začetnikov hrvaške kulture. Letos smo ga za naše 
letovanje izbrali v aranžmaju turistične agencije 

Loka Turist. Z velikim dvonadstropnim avtobusom 
podjetja Gerčar smo se že navsezgodaj zjutraj 
odpeljali proti morju. Žametni glas našega vodnika 
Izaka nam je zaželel dobrodošlico ob steklenici »ta 
kratkega« za dobro jutro. Sv. Rok nas je iz predora 
predal od sonca razžarjeni Dalmaciji, v Splitu pa nas 
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je pogoltnil trajekt in nas izpljunil v Staremu Gradu 
na Hvaru.
Naš hotel Arkada v borovem gozdu in s plažo 
pod njim smo opazili že s trajekta. Ob nastanitvi v 
hotelske sobe smo težke kose naše prtljage spehali 
peš po stopnišču navzgor, saj v hotelu ni dvigala. 
V veliki samopostrežni hotelski restavraciji smo 
večerjo čakali v dolgi vrsti, da smo se pomaknili 
mimo pultov s hrano in pojedli. Na kratkem 
večernem sestanku naše skupine je Izak predstavil 
naše dejavnosti v prihodnjih dneh: trije dopoldanski 
izleti po otoku, turnir v prstometu in vsako jutro 
telovadba, za voditeljico katere smo soglasno 
ustoličili Urško. 

kolonisti razmejili na enake dele, ki so vidni še 
dandanes in so pod zaščito UNESCA. Kamnite 
hišice Vrboske so strnjene na obeh straneh ozkega 
zaliva, ki je ustje izliva potoka. Nad njim kraljuje 
renesančna cerkev sv. Marije v obliki trdnjave, ki 
je nekdaj varovala prebivalce pred vpadi gusarjev 
in Turkov. Od zasanjane Vrboske ni daleč do Jelse, 
slikovitega in živahnega dalmatinskega mesteca, ki 
se ponaša z mogočnim zvonikom župne cerkve iz 
16. stol. nad majhnim trgom, stisnjeno med zidove 
hiš pa najdemo cerkvico sv. Ivana, biser baročnega 
stavbarstva. 

Naslednje jutro smo se pod Izakovim vodstvom 
odpravili po lepi sprehajalni poti pod pinijami 
ob morju v Stari Grad. To prijetno staro mestece 
je vstopilo v zgodovino, ko so ga pred 2400 leti 
naselili grški kolonisti z otoka Paros. Na obhodu 
po njegovih ozkih senčnih ulicah smo obiskali 
hišo renesančnega pesnika Petra Hektorovića s 
sladkovodnim ribnikom, v baročni župni cerkvi pa 
smo zapeli nekaj Marijinih pesmi. Popoldneve smo 
preživljali v senci pinij na urejeni hotelski plaži, 
na voljo pa smo imeli tudi brezplačne ležalnike 
s senčniki. Morje je bilo prijetno za kopanje in 
popoldansko sonce nas je razvajalo s svojim 
božajočimi žarki.
Na izlete v mesto Hvar ter v Vrbosko in Jelso smo 
se odpravili z našim avtobusom. Vozili smo se 
po razgledni cesti čez hrib na drugo stran otoka, 
po katerem je razpredena značilna suhozidna 
razmejitev zemljišč. Hvar sodi med najlepša 
dalmatinska mesta s pestro zgodovino, prelepo 
mediteransko arhitekturo starih cerkva in palač, 
ki smo jih občudovali na glavnem trgu, v senci 
zvonika mestne katedrale pod mogočno beneško 
trdnjavo Fortica. Vrboska, znana kot male Benetke, 
je majhno ribiško mestece, ki ga od Starega Grada 
ločuje rodovitno polje. Tega so že antični grški 

Jutranja telovadba pred hotelom Arkada

Voščilo »okroglim« jubilantom 
na dalmatinskem večeru

Zvečer so pred hotelom potekale priprave 
tekmovalcev na turnir v prstometu na zadnji dan 
našega letovanja. Zadnji večer z živo dalmatinsko 
glasbo smo se zbrali na terasi hotela, kjer smo 
ob penini agencije Loka Turist voščili našim 
soudeležencem, ki so letos praznovali okroglo 
obletnico, razglašeni pa so bili tudi rezultati turnirja 
v prstometu. Prvo mesto si je spet priboril Boško 
Škopelja, drugo Vera Bokal, tretje pa Peter Zakotnik. 
Razšli smo se ob Izakovi pesmi Bele rože iz Aten, s 
ponavljajočim se refrenom »Nasvidenje, nasvidenje 
…«, da se tudi prihodnje leto spet snidemo na 
letovanju. Domov smo se vrnili z lepimi vtisi, 
nekateri pa tudi okuženi s koronavirusom! 

Pohod v Stari Grad
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SLEDOVI PRETEKLOSTI

HEJ, BRIGADE
Spomin na mladinske delovne brigade, ki so gradile med vojno porušeno domovino
Marica Mrak

Kadar ni vročih aktualnih tem, kot je npr. požar na 
Krasu ali vojna v Ukrajini, se mediji vedno znova 
vračajo bodisi k problemom v zvezi s TEŠ 6 bodisi 
z graditvijo drugega tira železniške proge Divača–
Koper, karavanškega predora oziroma te ali one 
obvoznice. Napovedi, razprave in prerekanja lahko 
trajajo leta ali celo desetletja. Saj se še spomnimo, 
koliko časa je minilo, da smo dobili škofjeloško 
obvoznico. Celo za postavitev skromne brvi čez 
Soro v Brodeh – mimogrede, vredna je vsega 
občudovanja – je bilo potrebnih kar šest let. In vse 
to pri zdajšnji moderni tehnologiji!
Prav zaradi takšnih nerazumljivih zavlačevanj me 
spomin zanese v obdobje mojega otroštva, ko so 
nam v ušesih odzvanjale besede Šamac–Sarajevo, 
Brčko–Banovići … Da, to so bile železniške proge v 
naši skupni domovini, ki so jih zgradile mladinske 
delovne brigade v neverjetno kratkem času. In še 

spodbujali k tekmovalnosti, najboljše posameznike 
pa so nagradili z nazivom udarnik–junak dela, a 
tega ni bilo lahko doseči, ker je bilo težko preseči 
predpisano normo. V prostem času so se brigadirji 
izobraževali, predvsem politično, ter organizirali 
športne in kulturne dogodke.
Seveda so manj veličastne delovne akcije na 
zvezni, republiški in občinski ravni potekale po vsej 
Jugoslaviji. Tudi sama sem bila dvakrat v brigadi. 
Prvič leta 1956, ko smo bili nastanjeni v Preddvoru 
in smo gradili cesto Tupaliče–Možjanca. Vsako jutro 
smo prepevajoč odšli iz Preddvora na delovišče. Že 
opisana slika: kramp, lopata in samokolnica. Okoli 
desetih so nam z ročnim vozičkom pripeljali malico: 
velikansko kanglo kislega mleka in kruh. Žlico in 
porcijo smo morali imeti s seboj. Mlačna brozga 
marsikomu ni teknila, zato smo nekateri ostali le 
pri kruhu. V prostem času smo se kopali v ledeno 

na tisoče drugih objektov 
v porušeni domovini. 
Progo Šamac–Sarajevo, 
dolgo približno 240 
kilometrov, z vsemi 
pripadajočimi predori, 
mostovi in železniškimi 
postajami, je leta 1947 
zgradilo kar 200.000 
brigadirjev v nekaj več 
kot sedmih mesecih. Z 
najtežjimi geografskimi 
ovirami so se spopadli 
zgolj z žuljavimi rokami, 
krampi, lopatami 
in samokolnicami. 
Sodelovalo je na tisoče 
prostovoljcev iz vseh 
jugoslovanskih republik 
in tudi iz tujine. Pogoj za 
udeležbo je bila starost 14 let.
Tudi iz naše okolice je nekaj navdušencev odšlo v 
brigado. Ko so se vrnili, so pripovedovali, da je bilo 
življenje v brigadi trdo. Iz Slovenije so potovali v 
tovornih vagonih, spali so na slami ali celo na golih 
deskah, v zasilnih barakah in šotorih ob gradbišču. 
Hrana je bila pičla, zato so vsak dan dobili še po 
pet cigaret znamke Raša, Zeta, Ibar ali Drava. 
Tako so malo manj občutili lakoto. Voditelji so jih 

mrzli Bistrici, enkrat pa smo konec tedna odšli na 
Krvavec, kjer smo tudi prespali. Seveda ni šlo brez 
izobraževanja. Nekajkrat nam je predaval tovariš 
Marjan Rožič, poznejši politik.
Druga brigada je bila v Bodovljah, kjer smo širili 
cesto v Bodoljsko grapo. Sodelovala sem tudi pri 
delovnih akcijah urejanja igrišč v Puštalu in na 
Podnu, od koder je tudi pričujoča fotografija.
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Cveta Škopelja

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA, Partizanska cesta 1, 4220  Škofja Loka
Uradne ure v pisarni društva:
ob sredah in petkih: od 8.–12. ure
Blagajna: od 8.–11. ure 
Telefon: 04/512 06 64
FAKS: 04/512 63 09
E-naslov: drustvoupokojencev@gmail.com
Predsednik: Miro Duić, GSM: 040/226 648
Tajnica: Cveta Škopelja, GSM: 040/226 667
Računovodstvo: Milica Habjan, GSM: 040/292 647
Vplačila članarin in enodnevnih izletov: Alenka Malenšek, GSM: 040/857 273 
Letovanja in turistična potovanja: Cveta Škopelja, GSM: 040/226 667 
Sekcija za kulturo: Jelka Dolinar, GSM: 041/801 980
Šport in rekreacija: Miro Duić, GSM: 040/226 648
Planinska sekcija – prijave: Martina Eržen, GSM: 041/831 064
Pohodniška sekcija: Dragica Gartner, GSM: 041/607 483                                        
Glasilo Mi o sebi: Danica Zavrl Žlebir, GSM: 031/626 154 
Marinkina knjižnica: Nevenka Mandić Orehek, GSM: 068/617 159
ob ponedeljkih   od 14.30–16.30 ure in                         
ob sredah in petkih   od 11.–13. ure                                                      
Starejši za starejše in najemna stanovanja: Nežka Fojkar,  GSM: 041/717 210            
Ob smrti našega člana prosimo pokojnikove bližnje, da obvestijo: 
praporščaka Draga Pavičevića, GSM: 040/327 770, svojega poverjenika ali tajnico DU.

ČLANARINA DRUŠTVA ZA LETO 2022
Društvena članarina in članarina vzajemne samopomoči za leto 2022 predvidoma ostajata nespremenjeni, 
to je 12 € in veljata za tekoče leto (januar–december). Član je praviloma dolžan plačati letno članarino do 
konca junija 2022. Zato morebitne zamudnike vljudno prosimo, da čim prej plačajo članarino, še posebej 
pa naj bodo pozorni tisti, ki so morda tudi člani vzajemne samopomoči.
Prispevka posameznega člana sta:
- letna članarina 12 €,
- vpisnina za nove člane 2 € (članska izkaznica),
- vzajemna samopomoč (VS) 12 € (neobvezno).
Ob morebitnem prenehanju članstva zaradi izključitve oziroma odpovedi, član nima pravice do vračila 
vplačane članarine. 

Člani DU, nastanjeni v domovih za starejše, so od 1. 1. 2020 po sklepu UO DU z dne 7. 8. 2019 oproščeni 
plačila članarine za DU, ne pa tudi članarine za vzajemno samopomoč oz. posmrtnine. 

Vsa gotovinska vplačila (članarine, izleti, letovanja) so mogoča med uradnimi urami od 8.–11. ure v 
DU; namesto gotovinskih vplačil lahko plačila nakažete tudi na naš TRR pri GB Škofja Loka, št. 07000-
0001134214 s pripisom namena 2022, referenca SI99. Plačilo članarine vam bomo pozneje v člansko 
knjižico vpisali v pisarni DU.

KORISTNE INFORMACIJE

SKLAD VZAJEMNE SAMOPOMOČI (VS)
Vzajemna samopomoč je prostovoljna solidarna 
skupnost članov, ustanovljena zaradi izplačila 
posmrtnine po smrti člana. Deluje kot sklad in 
jo ureja Pravilnik vzajemne samopomoči. Letni 
prispevek in višino posmrtnine vsako leto določi 
upravni odbor ZDUS. 

Vanj se lahko vključijo člani društev upokojencev do 
dopolnjenega 70. leta starosti. Pravica do izplačila 
posmrtnine pripada posameznemu članu po 
preteku čakalne dobe, ki je odvisna od starosti člana 
ob vpisu. Če član društva upokojencev preneha biti 
član društva, ne more biti več član samopomoči in 
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Nadaljevanje s prejšnje strani
nima pravice do vračila vplačanih prispevkov.  
Pomembno je, da so člani ob vstopu opozorjeni na 
to, da mora biti članarina poravnana vsako leto in 
da po enem letu neplačila članstvo preneha.  
Posmrtnina se lahko izplača najpozneje v enem letu 
po smrti člana samopomoči. Če po preteku enega 
leta niso bila predložena dokazila o smrti, ugasne 
pravica do posmrtnine.
Ob smrti člana VPS ima upravičenec pravico do 
izplačila posmrtnine, če je od dneva vpisa v članstvo 
VPS do smrti minilo najmanj 5 let. Upravičenec je 
oseba, ki jo ob vstopu v članstvo VPS ali pozneje 
določi član VPS. Ob smrti člana, ki za tekoče leto 

še ni poravnal članarine in posmrtnine, mora 
upravičenec oz. pooblaščenec to storiti najpozneje 
v šestih mesecih po smrti člana, da lahko upraviči 
izplačilo posmrtnine. Zahtevek za izplačilo 
posmrtnine upravičenec lahko vloži najpozneje po 
12 mesecih od dneva smrti člana VPS. Zahtevku za 
izplačilo posmrtnine mora upravičenec priložiti 
mrliški list umrlega člana ter fotokopije davčne 
številke, osebne izkaznice in bančne kartice 
upravičenca. Če dokumenti po preteku dvanajstih 
(12) mesecev niso bili predloženi, pravica do 
posmrtnine ugasne.
VPS mora posmrtnino izplačati v tridesetih dneh od 
dneva predložitve navedenih dokazil.

POSEBNO OBVESTILO
Čeprav imamo znova evidentiranih veliko večino 
vaših e-naslovov, vam zaradi prevelikega števila 
naslovnikov ne moremo pošiljati e-pošte. Zato vas 
vljudno prosimo, da do vzpostavitve naše spletne 
strani v tem letu spremljate vsa društvena obvestila 
na oglasnih deskah v društvu, na Šolski ulici ali pri 

pošti v Škofji Loki oz. v našem glasilu in po telefonu. 
Morebitna nujna vprašanja lahko pošljete na naslov: 
sk.loka.du@gmail.com ali drustvoupokojencev@
siol.net (Cveta Škopelja) in z veseljem vam bomo 
odgovorili.

DOBAVA KURILNEGA  OLJA PO UGODNEJŠI CENI 
Pri društvu lahko naši člani dobijo posebno 
naročilnico za nakup kurilnega olja, ki je še vedno 
nekoliko cenejše, čeprav brezplačnega prevoza za 
večjo količino žal ni več. 

Dobavitelj: P&S, d. o. o., Struževo 66, 4000 Kranj. Vse 
podrobnejše informacije dobite po tel. 04/257 25 75 
oz. GSM: 031/629 073.

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

AFORIZMI
Edo Erzetič

Zaradi dehidracije je ribicam v akvariju vgradil 
napajalnik.
Pomni, volitve niso zato, da bi izvolili najboljše.
Star si šele takrat, ko greš k zdravniku na arheološki 
pregled.

Če se otrok zlaže, se zavedaj, da to ni njegov izum.
Smrt pride tako hitro, da ne utegneš niti gat 
zamenjati.
Ženski reci samo, da je lepa, vse drugo pa prepusti 
njej.
Zdravnik mi svetuje, naj počivam. Jaz pa njemu: 
»Ampak ne v miru!?«
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KRIŽANKA

Rešitve križanke iz junijske številke glasila Mi o sebi
Vodoravno: Duić Miro, Stirner, kalanka, olika, VIP, ulj, njive, O, izolator, Pia, Irak, organist, IC, ST, NO, ser, 
Armin, Asta, DH, Bedanec, Iča, Tamara, Ikarija, Panonija
Navpično: Mi o sebi, zrezek, ograda, LA, var, Ana, ni, tir, osmica, rtič, Nal, pi, OP, Uskovnica, GA, Italija, stan, 
Ćilipi, staro, mrak, vitamir, Innauer, ati, rek, l, Andrej, ora, Jokohama

Nagrajenci
Komisija v sestavi Milica Habjan, Cveta Škopelja in Alenka Košenina Malenšek je 24. avgusta v prostorih 
Društva upokojencev Škofja Loka izmed prispelih rešitev izžrebala tri nagrajence:
1. nagrada: bon v vrednosti 50 evrov (TA Lokaturist): Janko Novak, CSS, Stara Loka 31,
2. nagrada: praktično darilo in majica (Tiskarna Košir): Franc Lojze Omejc, Podlubnik 103, 
3. nagrada: slika (DU Škofja Loka): Slavka Muller, Partizanska cesta 41.
Nagrajencem čestitamo. Nagrade lahko prevzamejo na sedežu DU Škofja Loka, Partizanska cesta 1.

POŽARNA VARNOST PRI NAS DOMA

KLIC V SILI  112

Številko 112 za klic v sili v Sloveniji uporabljamo že vse od leta 1997. To številko lahko prebivalci ali 
obiskovalci Slovenije uporabijo vedno, kadar se znajdejo v stiski in potrebujejo pomoč gasilcev, nujno 
medicinsko pomoč, nujno veterinarsko pomoč ali pomoč katere koli druge reševalne službe. Na tej številki 
lahko dobijo tudi podatke in informacije o vremenskih, vodnih, snežnih in drugih razmerah, pomembne za 
varnost in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.
Številka je vse dni v tednu dosegljiva 24 ur na dan. Vtipkate samo številko 112, brez karakteristične 
številke (področne kode), ne glede na to, kje ste, in oglasil se bo zaposleni v najbližjem regijskem centru 
za obveščanje. Številka deluje tudi, če je vaša mobikartica prazna. 

KLICANJE NA POMOČ

Če izbruhne požar ali se zgodi druga nesreča v vašem stanovanju ali okolici in če sami težave ne moremo 
rešiti oz. pomagati ali odpraviti, pokličemo na številko 112 (regijski center za obveščanje).
Ob požaru ali drugi nesreči moramo sporočiti predvsem:
•  KDO kliče, 
•  KAJ se je zgodilo, 
•  KJE se je zgodilo, 
•  KDAJ se je zgodilo, 
•  KOLIKO je ponesrečencev, 
•  kakšne so POŠKODBE, 
•  kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge   
     napeljave ... ), 

•  kakšno POMOČ potrebujete. 

Povzel:  Rudi Zadnik

NASVET



Loške ogrlice pri Sv. Ožboltu

Pri skrbi za gredico pred našim društvom Sonji 
Dolinar pomagajo Ela Dolinar, Marjeta Štrekelj in 

Mira Mihelič.

Planinci pri kapelici sv. Nikolaja 
na Ankovi domačiji na Jezerskem

Utrinek iz Grožnjana Prvo srečanje udeleženk fotokrožka z mentorjem 
Sašem Kočevarjem

PS Mavrica v Selški dolini

29. srečanje upokojencev Gorenjske julija na 
Rudnem polju

FOTO GALERIJA


