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ČAS NEUSMILJENO BEŽI
Miro Duić

Spominjam se uvodnega zapisa dolgoletne urednice 
našega glasila Mi o sebi, žal, prezgodaj umrle Jelke 
Mlakar. V decembrski številki leta 2018 je razpredala 
o 70-letnici delovanja našega društva in o tem, kdo in 
če sploh kdo me bo nadomestil po tretjem mandatu. 
Žal me ni nihče! In nadaljeval sem svojo pot do konca 
četrtega mandata. 
Na zboru članov marca 2023 končujem svoje 16-letno 
vodenje društva, tokrat zares dokončno! Izvolili bomo 
novo vodstvo.
Nikoli mi ni bilo žal časa in truda, ker sem imel ob sebi 
čudoviti, pridni in odgovorni sodelavki Cveto in Milico, 
ki sta mi bili v vsakem trenutku nenadomestljivi. 
Seveda moram ob tem omeniti (in nikoli pozabiti) 
tudi številne zagnane vodje posameznih sekcij, 
ki so s svojimi ekipami pomembno pripomogli k 
prepoznavnosti društva v širšem okolju. Dejavnosti 
Marinkine knjižnice, galerije Hodnik, športnih 
dosežkov naših članov, programa Starejši za starejše, 
pevskih zborov, dejavnosti U3, številnih turističnih, 
planinskih, pohodniških in drugih prireditev … Vse to 
je trajno obogatilo dejavnost društva.
V vsem tem obdobju z izjemo enega samega nisem 
imel konfliktnih odnosov, to pa priča o karakterju 
ljudi, ki so v tem obdobju delali v dobro društva in za 
njegove pozitivne finančne rezultate.
Moje načelo »LJUDI SE NE NADIRA, LJUDI SE NABIRA« 
se je v praksi izkazalo kot temeljna vrednota delovanja 
društva.
Zahvala za vse, kar smo dosegli, gre vsakem 
posamezniku kot tudi vsem našim zvestim članom.
Ob bližajočih se praznikih želim vsem in vsakomur 
posebej prijetne božične trenutke, v novem letu 2023 
pa obilo zdravja in sreče na nadaljnji poti ...
VZEMIMO SI ČAS ZA PRIJATELJE, SICER NAM BO ČAS 
VZEL PRIJATELJE!
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TELEFONSKO NAROČANJE PRI ZDRAVNIKU

TURIZEM V DU

TELEFONI V AMBULANTAH IZBRANIH OSEBNIH ZDRAVNIKOV MORAJO 
BITI ZA PACIENTE DOSEGLJIVI VES ORDINACIJSKI ČAS  
Danica Zavrl Žlebir

Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske 
(PZDU) nam je posredovala pomembno informacijo. 
Na ministrstvu za zdravje so bili uspešni z zahtevo, 
da morajo biti telefoni v ambulantah izbranih 
osebnih zdravnikov (primarni nivo) za paciente 
dosegljivi ves ordinacijski čas in ne samo dve uri na 
dan (nato pa vključena samo avtomatska tajnica). 
To uveljavlja sprememba pravilnika o naročanju 
in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših 
dopustnih čakalnih dobah, in sicer tako, kot so 
predlagali v Zvezi društev upokojencev Slovenije 
(ZDUS). Sprememba velja od 1. 11. 2022.
ZDUS je svojo zahtevo ustno izrazil že maja lani na 
sestanku s prejšnjim ministrom za zdravje, opozoril 
na problem nedostopnosti pacientov do družinskih 
zdravnikov ter zahteval popravek omenjenega 
pravilnika. 
»Glede na določilo 3. točke 4. člena omenjenega 
pravilnika so ne samo specialisti, ampak tudi 
družinski zdravniki po telefonu dostopni praviloma 
zgolj dve uri na dan, potem pa se vključi avtomatski 
odzivnik. Ker gre v splošnih ambulantah za prvi 

kontakt ljudi z zdravstveno službo, morajo biti za 
bolnike dosegljivi ves ordinacijski čas! Marsikdaj gre 
namreč za nenadno nepričakovano stisko oziroma 
zdravstveno stanje, zaradi katerega je nujen 
takojšen pogovor z izbranim osebnim zdravnikom. 
Ob morebitni nedosegljivosti (v tistih dveh urah 
na dan, ko kličejo vsi) pacientu tudi povratni 
klic (v praksi ni niti tega!) prav nič ne pomaga. 
Zato zahtevamo črtanje možnosti avtomatskih 
odzivnikov v splošnih ambulantah, saj morajo biti 
te dosegljive ves ordinacijski čas,« so svojo zahtevo 
utemeljili v ZDUS.
Informacija še navaja, da so zahtevo posredovali 
tudi organom Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, ki so jo podprli in posredovali ministrstvu 
za zdravje. »Čeprav je trajalo skoraj več kot leto 
dni in pol, smo bili na koncu vendarle uspešni. 
Vztrajnost tudi kdaj obrodi sadove,« sporoča mag. 
Rosvita Svenšek, predsednica strokovnega sveta 
ZDUS, predsednica komisije za zdravstveno in 
socialno varstvo ter predstavnica ZDUS v organih 
upravljanja ZZZS.  

PO KORONI OŽIVITEV 
Cveta Škopelja

Društva upokojencev imajo pomembno vlogo 
pri socializaciji upokojencev. Zaradi daljšanja 
življenjske dobe in boljšega zdravja se število 
starejših povečuje, zato je še toliko bolj dobrodošlo 
tudi vključevanje v različne družabne dejavnosti, 
ki preprečujejo osamljenost in neaktivnost. Tudi v 

našem društvu zavzema velik delež, če ne največji, 
zanimanje naših članov za področje turizma, tj. za 
izlete, potovanja, letovanja, pohodništvo, oglede 
muzejev in znamenitosti, obiske gledaliških 
predstav, praznovanja in druge oblike s poudarkom 
na druženju.   

POROČILO sekcije za turizem in izletništvo DU Škofja Loka za leto 2022
Po težavnih mesecih zaprtja in omejitev v letih 2020 
in 2021, ko so dejavnosti na področju turizma in 
tudi na drugih področjih skoraj povsem zastale, so 
leta 2022 te znova zaživele. Na področju turizma 
smo letošnji načrt izvedli skoraj v celoti, čeprav je 
bilo občutno manjše tako število dogodkov kot tudi 
število udeležencev. Pri načrtovanju smo se omejili 
na pričakovan interes našega članstva. Tako smo 
organizirali marčevsko in junijsko letovanje v hotelu 

Delfin v Izoli. V Opatiji smo praznovali dan žena. Po 
dveh letih nam je končno uspelo izvesti za društvo 
izjemno pomemben zbor članov. Maja smo obiskali 
Madžarsko ter si ogledali Zavalar (prestolnico 
zadnje slovenske kneževine) in Blatno jezero. 
Udeležili smo se 29. letnega srečanja upokojencev 
Gorenjske, ki ga je na Pokljuki pripravila Pokrajinska 
zveza društev upokojencev Gorenjske. Tako kot vsa 
leta doslej (tudi leta 2020 in 2021) se je veliko naših 
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ŠTEVILO DOGODKOV IN UDELEŽENCEV V LETU 2022

članov udeležilo letovanja na hrvaškem morju – 
junija na otoku Hvar in septembra v mestu 
Bol na Braču.                                                           
 V primerjavi s prejšnjimi leti pa so bili letos slabše 
obiskani kopalni izleti na Slovensko primorje. 
Poglavitni razlog za to je bila sicer zelo dobrodošla 
uvedba brezplačnih vozovnic za upokojence, ki 
nam omogočajo poceni kopalne izlete, pa tudi 
druge vrste dejavnosti in obiske po Sloveniji. Kot so 
nam povedali udeleženci, je problem samo večerna 
vrnitev domov, saj so bili vsi avtobusi prepolni. 
Zato smo našim članom v dogovoru z DU Železniki 

ponudili možnost kopalnih izletov v Izolo (namesto 
na Debeli Rtič), in sicer štiri srede v juliju in tri srede 
v avgustu. Vendar se je na izlete odpravilo samo 49 
naših članov! Tudi za enodnevne turistične izlete po 
Sloveniji upokojenci uporabljajo brezplačni prevoz 
ali pa se pridružijo pohodni oziroma planinski 
skupini, vendar se število udeležencev zmanjšuje 
tudi v teh skupinah. Septembra so se naši člani 
udeležili trgatve, oktobra pa nam je končno uspelo 
organizirati 10. jubilejno devetdnevno zdraviliško 
letovanje v Fojnici (BiH) in tudi martinovanje v 
Makolah. 

Iz tabele je razvidno, da je bilo v letu 2022 
načrtovanih samo 12 dogodkov, kljub temu pa je 
bila udeležba na njih občutno manjša kot v obdobju 
pred pojavom covida-19. V primerjavi z 12-letnim 
povprečjem (2008–2019) je bilo lani za približno 
polovico manj dogodkov, na vseh skupaj pa je bilo 
približno tisoč udeležencev manj. Ker je virus še 
vedno med nami, so različni dogodki potekali od 
marca do novembra, izpadli pa so ponovoletno 
srečanje, društveni piknik, ker je bilo istega meseca 
srečanje PZDU Gorenjske, enodnevni kopalni 
izleti na Debeli Rtič, obiski gledaliških predstav, 
opere in podobnih prireditev. K zmanjšanju števila 
udeležencev prispevajo tudi zvišane cene. Glede na 

finančno stanje upokojencev je pričakovati, da bo 
tako tudi v prihodnje.
Kje so torej rešitve? Gotovo v večji medgeneracijski 
solidarnosti v okviru prostočasnih dejavnosti na 
lokalni ravni in udeležbi na turističnih potovanjih v 
mrtvi sezoni, ko so cene praviloma nižje. Turistični 
ponudniki bi se morali temu prilagoditi in oblikovati 
pakete, ki bodo »pisani na kožo« upokojencem. Za 
celostno presojo bomo morali za mnenje povprašati 
vse člane društva, torej ne samo aktivne, ampak 
tudi neaktivne. Problem je tudi v tem, da v našem 
društvu izlete organizira vsaka sekcija posebej, zato 
bi bilo potrebnega več sodelovanja med sekcijami 
društva kot tudi med sosednjimi DU in širše. 

Št.        Dogodek                  Datum                          Št. udel. iz DU Šk. Loka 
1.    Hotel Delfin Izola     2. 3. do 9. 3. 2022       13
2.    Dan žena – Opatija            3. 3. do 6. 3. 2022     14
3.    Zbor članov           18. 3. 2022      44
4.    Zavalar in Blatno jezero          17. 5. 2022      28
5.    Hotel Delfin Izola    24. 6. do 1. 7. 2022     30
6.    Srečanje upokojencev Gorenjske        7. 7. 2022      38
7.    Kopalni izleti Izola (z DU Železniki) 7-krat (julij in avgust)     49
8.    Hotel Arkada na Hvaru   25. 6. do 2. 7. 2022     66
9.    Bol na Braču    18. 9. do 25. 9. 2022     34
10.  Trgatev Vitovlje          13. 9. 2022      18
11.  Fojnica     3. 10. do 11. 10. 2022     12
12.  Martinovanje          9. 11. 2022      47
                              SKUPAJ            393

Tudi v novem letu naj bo vaš korak odmeven, 
Vaša beseda pogumna, vaše življenje 

iskrivo, ustvarjalno in polno toplih trenutkov.

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2023!
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DAN ODPRTIH VRAT 

DRUŠTVO U3

Društvo U3 je v torek, 27. 
septembra, pripravilo dan 
odprtih vrat. Z obiskovalci smo 
se srečali ob 16. uri v Marinkini 
knjižnici. Po dolgem času je bila 
knjižnica spet polno zasedena. 
V okviru dneva odprtih vrat 
smo predstavili delovanje 
naše univerze in program za to 
šolsko leto, še posebej pa smo 

poudarili delovanje informacijske točke HALO 65+. Veseli smo bili 
udeležbe nekaterih mentorjev, ki so osebno predstavili vsebine 
svojih krožkov. Vsem navzočim smo razdelili zgibanke projekta 
HALO 65+ ter jih prosili, naj tudi oni postanejo ambasadorji 
svojih starejših ter ponudbo Društva U3 in Občine Škofja Loka 
posredujejo vsem tistim, ki želijo kljub starosti ostati samostojni. 
Ponujamo jim zagotovljeno podporo, dosegljivo na telefonski 
številki 080 22 61. Kadar bodo podporo potrebovali, jim bo v 
pomoč Tanja, ki se odzove na vsak klic.  

POSTANI PROSTOFER!

V okviru programa Prostofer zdaj v Škofji Loki izvaja prevoze 
11 voznikov prostovoljcev. Vsi so polno zasedeni. 
Prostofer je nacionalni projekt brezplačnih prevozov na klic 
za starejše, ki ne vozijo (več) sami, imajo nizke mesečne dohodke, slabše povezave z javnim prevozom in 
nimajo (razpoložljivih) sorodnikov.

Postani PROSTOFER!
Uporabnikom želimo omogočiti brezplačne prevoze do bolnišnic in zdravstvenih domov, do sorodnikov 
v domovih za starejše in na pokopališča, pa tudi za obisk trgovin. Vse to bo izvedljivo, če se prijavi še kak 
prostovoljni voznik, ki bo starejše po vnaprejšnjih prijavah pobral na domačem naslovu, jih med opravki 
počakal ali spremljal in nato odpeljal nazaj domov.  
K sodelovanju vabimo nove prostovoljke in prostovoljce.

 Imate veljavno vozniško dovoljenje in želite pomagati drugim? 
Prijavite se!

Vozimo z električnim vozilom Renault ZOE (avtomatik) in bencinskim 
vozilom Renault Clio.
Pokličite brezplačno telefonsko številko HALO 65+: 080 22 61 
ali Sabino Gabrijel: 04/511 23 30, lahko pa tudi pišete na e-naslova: 
loka3univerza@gmail.com ali sabina.gabrijel@skofjaloka.si 
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FOTOGRAFSKA ŠOLA V NARAVI – DREVO V URBANEM OKOLJU 
Alma Vičar

V Društvu U3 smo se letos spet odločili, da v okviru 
poletne univerze pripravimo nov fotografski izziv. 
Tokrat smo želeli skozi leče fotoaparata predstaviti 
drevesa, ki sooblikujejo podobo Škofje Loke. 
Spodbudila nas je uspešno izvedena poletna šola 
fotografije leta 2019, čeprav smo njene rezultate 
zaradi pandemije v galeriji Hodnik predstavili šele 
lani. 
Odziv je bil dober, saj se je prijavilo osem ljubiteljic 
fotografije. Mentor Sašo Kočevar nas je na prvem 
srečanju konec avgusta opremil z navodili, kako se s 
fotoaparatom v roki podati na lov za motivi. 
Naš cilj je bil, da pri odkrivanju motivov pozornost 
namenimo tako estetski vlogi dreves v mestu kot 
tudi namembnosti drevesa v bivalnem okolju. Iskale 
smo odnos drevo-človek v vsakdanjem življenju in 
tudi vlogo dreves v obdobju podnebnih sprememb. 
Na območju mesta smo tako iskale posamezna 
drevesa, parke, otroška igrišča, drevorede, drevesa v 
naravnem okolju, pa tudi, kaj pomeni, če dreves ni 
ali če jih na posameznih lokacijah pogrešamo. 
Poletno šolo smo raztegnili še v jesen, da smo v 
objektive lahko ujele tudi vso barvitost jeseni. 
Tokrat smo imele pri izbiri fotoaparata in tehnike 
popolnoma proste roke. 
Na prvem srečanju v začetku oktobra smo si z 

mentorjem ogledali vsako fotografijo posebej in se 
o njej pogovorili. Ob njegovih pripombah smo se 
učile in dobile nov zagon za drugi polčas delavnice. 
Na sklepnem srečanju v začetku novembra smo si 
še enkrat podrobno ogledali vse naše posnetke, 
žal pa smo v šoli do konca vztrajale le štiri 
najpogumnejše fotografinje. 
Kljub temu menim, da mentorja čaka kar težko delo, 
saj bo moral iz množice dobrih fotografij izbrati 
najboljše, ki jih bomo, upam, v galeriji Hodnik 
predstavili do konca leta. 

DRAGOCENOSTI STARIH MESTNIH JEDER 
Alenka Veber, mentorica študijskega krožka Skriti biseri Slovenije

V študijskem letu 2022/2023 bodo rdeča nit 
študijskega krožka Skriti biseri Slovenije poleg 
drugih vsebin tudi dragocenosti starih mestnih 
jeder. Po dveh letih intenzivnih predavanj v 
Marinkini knjižnici, letu dni predavanj prek Zooma 
in letu dni premora se kot mentorica študijskega 
krožka znova vračam med vas.
Da je Slovenija dovolj povedna in privlačna, zdaj 
že vemo. Okrepljeni z nekaj teorije, z zvestimi 
slušatelji in nekaterimi novimi se znova vračamo v 
študijske klopi. Da bi začeli od začetka, preprosto 
ne gre, ker vas je preveč. Bo pa med našimi 
srečevanji gotovo čas tudi za ponavljanje snovi, 
ki smo jo že spoznali. Tako boste lahko drug 
drugega bogatili tudi sami.
Septembra smo se že podali na prvo strokovno 
ekskurzijo v Idrijo, mesto živega srebra, in skušali 
nadgraditi znanje, pridobljeno v prejšnjih letih, ter 
ga deliti tudi z novimi slušatelji.

Ob Divjem jezeru, muzeju v naravi
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OBISK RAZSTAVE V LOŠKEM MUZEJU
Nevenka Mandić Orehek

V torek, 8. novembra letos, smo se v galeriji Loškega 
muzeja udeležili vodenega ogleda razstave Ive 
Šubic – ilustrator in kulturni delavec. Njegovo 
delo in življenje nam je predstavila kustosinja 
razstave Petra Čeh. Veliko smo izvedeli o njegovih 
umetniških začetkih, tehnikah, v katerih je ustvarjal, 
in o tematiki, ki ga je okupirala ... Številni med nami 
so prepoznali Prvo berilo, iz katerega se je branja 
učila naša generacija. Knjigo je ilustriral Ive! Ive 
Šubic ni deloval samo kot umetnik, ampak tudi kot 
vsestranski kulturni delavec. Po več kot uri ogleda 
smo se strinjali, da se bomo na razstavo še vračali, 
saj je vredna še bolj poglobljenega ogleda.
Hvala vodstvu muzeja, da nam je omogočilo tako 
kakovostno vodenje. Kustosinja Petra Čeh je snov 
podajala s strastjo in nam še bolj približala tega 
slavnega Poljanca.

5. DECEMBER – MEDNARODNI DAN PROSTOVOLJSTVA 
Borjana Koželj

Na 40. zasedanju generalne skupščine 17. decembra 
1955 je Organizacija združenih narodov ta dan 
razglasila za mednarodni dan prostovoljstva.
V Sloveniji je prostovoljstvo zelo razširjeno in tudi 
naša občina je nosilka naziva Prostovoljstvu prijazna 
občina. Ob upoštevanju prostovoljskega dela kot 
lastnega deleža pri sofinanciranju programov in 
projektov ter ob dodatnem točkovanju deleža 
prostovoljcev pri izvajanju programov občina zato 
prostovoljstvo tudi finančno podpira.
Prostovoljsko je tudi naše društvo, saj vse delo 
temelji na prostovoljstvu.
Zahvaljujem se vsem, ki svoj prosti čas namenjajo 
uspešnosti Društva U3. Zahvaljujem se 
animatorjem, ki skrbijo za prijazno in uspešno 
delo v študijskih krožkih, v različnih delavnicah, na 
strokovnih izletih. Posebej se veselimo uspešnega 
dela mentorjev. 

Velika zahvala Sabini, Dragici, Nevenki, Almi, Eli in 
ne nazadnje Tanji, ki sestavljajo ožje vodstvo. Dan za 
dnem po deseti uri čaka naše obiskovalce prijazen 
Tanjin pozdrav, katera od preostalih pa je vedno 
na razpolago za pogovor. Osebno vas povabimo 
v naše študijske krožke in druge dejavnosti. V 
tem študijskem letu se je v društvo vpisalo že 230 
članov. 
V zadnjih mesecih prav posebno pozornost 
namenjamo delovanju informacijske točke HALO 
65+. Naše tesne sodelavke so članice skupine 
Starejši za starejše in tudi številne druge naše 
članice so se ob vpisu z veseljem obvezale, da bodo 
nekaj zgibank s prijazno razlago ponudile starejšim 
znancem in prijateljem. Pri tem delu nas čaka še 
veliko dela, saj je vsem treba pojasniti, da nas, ki 
pomoč ponujamo, nikakor ne obremenjujejo.

VABILO PROSTOVOLJCEM K SODELOVANJU

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka, Društvo U3, vabi k sodelovanju prostovoljce. 
Pomoč potrebujemo pri organizaciji in promociji izobraževanja, pri organizaciji prostorov za 

izobraževanje, administrativnem delu, vodenju financ, pri raznih društvenih projektih 
in pri organizaciji selitve v nove prostore. 

Več informacij na e-naslovu: loka3univerza@gmail.com ali po telefonu št.: 064 233 535
Uradne ure: od ponedeljka do petka od 10. do 12. ure. Veseli vas bomo.

        Predsednica društva Borjana Varja Koželj
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PODELITEV BRALNE ZNAČKE MARINKINE KNJIŽNICE
Nevenka Mandić Orehek

 MARINKINA KNJIŽNICA

Po daljšem premoru smo se prostovoljke v 
Marinkini knjižnici jeseni 2021 odločile, da znova 
organiziramo branje za bralno značko. Vabilo k 
branju je bilo objavljeno v decembrski številki 
našega glasila. Tokrat smo naše bralke in bralce 
povabile k branju z mislijo, da ni pomembno, kaj 
beremo, temveč samo to, da beremo! 
Prijav za bralno značko je bilo precej manj kot 
rednih bralcev, kljub temu pa smo jih pridobile 
22. Ob koncu maja sta Mira Mihalič in Magda 
Malovrh preverili seznam prijav, tako da smo dale 
tiskati priznanja. Jasno je, da v poletnih mesecih 
ni verjetnosti za številnejšo udeležbo, zato smo z 
organizacijo srečanja počakale do septembra. Brez 
krajšega kulturnega programa pa seveda ne gre! 
Vabilu se je prijazno odzvala ljubiteljska igralka 
in naša članica Mimi Vilfan, ki nas je nasmejala z 
zgodbo iz Butalcev Frana Milčinskega. Po prijaznem 
nagovoru predsednika DU Mira Duića je sledila 
podelitev priznanj. 
In potem ... Večji del srečanja smo preživeli v 
druženju. To je bila dobra priložnost za druženje 

tistih, ki se ne srečujejo pogosto.
Za nas v knjižnici je bilo to srečanje spodbuda, 
da vas vse še enkrat povabimo k branju, hkrati pa 
obljubljamo, da bomo to tradicijo druženja ponovili 
prihodnje leto. Torej, prijavite se za bralno značko 
2022/2023! 

Mimi Vilfan med nastopom

AMBICIOZEN PROGRAM ZBORA VRELEC
Martin Bizjak

MePZ Vrelec po 20-letnem jubileju nadaljuje po svoji poti

V dolgem vročem poletju po jubilejnem 
koncertu za pevke in pevce Vrelca ni bilo 
veliko predaha, saj smo avgusta, na vrhuncu 
počitniške sezone, v hotelu Delfin v Izoli 
priredili celovečerni koncert. Po številnih 
poletno vročih sončnih dneh pa sta prav 
na dan našega koncerta Obalo dosegla 
blagodejni dež in osvežilni veter, ki sta morda 
komu od letujočih nekoliko olajšala breme 
poletne pripeke in popoldanske dremotnosti. 
Zbor Vrelec je nastopil v veliki jedilnici hotela, 
ki je bila do zadnjega kotička napolnjena s 
poslušalci. Koncertni nabor skladb je zbor 
izvedel tako v celotni mešani pevski zasedbi 
kot tudi posebej v ženskem in moškem 
sestavu. Naše pesmi so pritegnile pozornost 
avditorija in marsikateremu poslušalcu legle v 

GLASBA

dušo, saj so nam nekateri po koncertu povedali, da so tudi v 
počitniški ležernosti dovzetni za žlahtne kulturne dogodke. 
Z zatonom poletja je začela v začetku septembra znova 

Nastop v hotelu Delfin
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oživljati kulturna dejavnost, pred MePZ Vrelec 
pa je ambiciozen program koncertov in pevskih 
srečanj v tem in prihodnjem letu. Poleg dodelave 
interpretacije že usvojenih pesmi pevke in pevci 
Vrelca pod strokovnim vodstvom prof. Dejana 
Herakovića pripravljamo nove in izvajalsko 
zahtevnejše pesmi, s katerimi bomo skušali ustreči 
ljubiteljem zborovske glasbe. V tem letu se nam 
je pridružilo več novih pevk z obetavnim pevskim 
stažem ter v polni meri nadomestilo vrzeli za 
odhajajočimi. Po dolgih letih pa v Vrelcu ne bo več 
slišati glasu Jožice Kovič, od katere smo se prisrčno 
poslovili na eni prvih septembrskih vaj. Prizadevna 
ni bila samo kot pevka zbora, saj smo pevke in 
pevci Vrelca na njenem vikendu Za gradom, v 
soseščini Kranceljna in v zavetju Lubnika, preživeli 
kar nekaj veselih uric na piknikih našega zbora. Naš 
zborovodja g. Dejan je tam lahko v živo spoznal, 
kako zaveje veter izpod Kranceljna, kot je to v pesmi 
Loka in grad ubesedila pesnica Neža Maurer in ki jo 
pevci Vrelca radi zapojemo. 
Po oceni prof. Herakovića dosežki Vrelca na revijah 

Nadaljevanje s prejšnje strani

pevskih zborov toliko obetajo, da bi lahko usvojili 
tudi nekaj zahtevnejših skladb, ki presegajo 
dozdajšnjo raven interpretacije naših pesmi. Seveda 
pa s tem ne želimo okrniti privlačnosti našega petja 
za nobenega od zvestih poslušalcev, ki nas s svojo 
navzočnostjo spodbujajo na naših nastopih, in jim 
tudi v prihodnje ponuditi obilo kulturnega užitka.   
Temu smotru je sledil že prednovoletni koncert 
MePZ Vrelec 9. decembra v Sokolskem domu. 

Poslovilna vaja Jožice Kovič

MAVRICA V SELŠKI DOLINI
Marija Strah

     Povej mi, kam oblaki plujejo,
     kam ptice lete,
     kam vode teko,
     kam človek gre.
             (Oton Župančič)

Naše poti nas pogosto vodijo po širnem svetu. 
Obiskujemo in raziskujemo tuje dežele, kraji v naši 
neposredni bližini, lahko bi rekli na pragu naših 
domovanj, pa nam ostajajo neznani. Prav zaradi 
tega se je Pevska skupina Mavrica konec maja 
napotila v Sušo in Zali Log v Selški dolini.
Zgodovinska dejstva opisujejo, da je nekdaj 
skozi Plenšak in prek travnate jase v Suši vodila 
pot z Gorenjskega na Primorsko. Pod krajem naj 
bi bilo jezero, o čemer naj bi pričali tudi klini za 
privezovanje čolnov ob robu skalne pečine. Od tod 
naj bi izviralo tudi ime kraja Suša – kraj na suhem.
Medkrajevni avtobus nas je zapeljal do vznožja 
vzpetine, na kateri kraljuje cerkev Loretske Matere 
Božje. Cerkvena ključarka gospa Minka Kenda 
iz Zalega Loga je bila tako naš kažipot kot tudi 
zakladnica zanimivih podatkov o zgodovini cerkve, 
zgrajene leta 1877. Ves material za zidavo so do 
gradbišča dovažali z med seboj povezanimi malimi 

Pred cerkvijo Loretske Matere Božje v Suši

rudarskimi vagončki, in sicer po lesenih stebrih po 
bregu navzgor, navzdol pa so odvažali izkopani 
material. Notranjost cerkve krasi več oltarjev. 
Najznamenitejši je osrednji, glavni oltar s kipom 
Matere Božje z Jezusom v naročju. Pod njima angeli 
po morju prinašajo Marijino hišo, in to iz Nazareta v 
mesto Loretto. Oltar je izdelal podobar Janez Gosar, 
kipe pa Franc Zajc. Oltarno sliko Loretske Marije 
je naslikal Janez Wolf. Cerkev je enotno urejena, 
opremljena v duhu 19. stoletja in je vključena v 
Emino romarsko pot.
Že med zidanjem cerkve so nekoliko nižje pod njo 
postavili kapelico s kipom Marije Brezmadežne. 
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Izpod te kapele teče studenec. Kot pravijo številni, 
je zdravilen, predvsem za oči. Ljudsko izročilo govori 
o tem, kako je neka mati k studencu privedla svojo 
slepo hčer, ki je po umivanju s to vodo spregledala. 
Voda je tudi brez bakterij, podobno kot voda v 
Lurdu. Če jo shranite v čisto posodo, ostane še po 
mesecu dni kristalno čista in pitna. Starejši domačini 
vedo povedati, da studenec še nikdar ni usahnil, niti 
ob najhujših sušah.
Po ogledu smo se odpravili na tematsko krožno pot 
iz Suše v Zali Log, imenovano tudi »Pot po Galetovi 
lajti«. Označena je z rumeno-belimi markacijami, s 
katerimi so v Sloveniji označene tematske pohodne 
poti. Hoditi smo začeli že pri cerkvi. Turistično 
društvo Zali Log je pred sakralni objekt postavilo 
manjši kozolec, ki ga uporabljajo kot infotočko. 
Tam lahko kupite steklenico za zdravilno vodo ali 
kakšno svečko ter s tem prispevate dar za obnovo in 
vzdrževanje cerkve in kapelice.
Pot nas je vodila naprej do zvončka želja, makete 
senika, igralnega kotička za otroke in strelskega 
bunkerja, ki je bil kot del Rupnikove linije zgrajen 
leta 1939 in opremljen z mitraljezom. Mimo 
vodnega mlinčka in zaloških slapov smo prispeli 
do čutne poti. To je ograjen del ob poti z različnimi 
naravnimi materiali, ki med hojo po njih prebudijo 
naša čutila. Pod golimi stopali občutimo teksturo. 

Treba se je le ozreti okrog sebe! Za koga pa 
mislite, da je nastala vsa ta lepota, ki jo še vedno 
zaznavamo in uživamo? Živeti z naravo in preživljati 
čim več svojega časa v njej.
Na koncu poti pa še pika na i, malica v gostilni 
Pri Slavcu. O samem kraju Zali Log nam je veliko 
povedala predsednica TD Zali Log Klavdija Škulj. 
Naselje je znano po skrilavcu modrosive barve, 
ki so ga nekdaj uporabljali za prekrivanje streh. 
V vasi in širši okolici Selške doline lahko takšne 
strehe občudujete še dandanes. Kraj ima lepo 
zveneče slovensko ime. Kdor se skozi vedno ožjo 
sotesko Sore pripelje do sem, bo ob zeleni ravnici, 
obdelanih poljih in gozdovih, ki se nenadoma 
pokažejo za strmimi bregovi, pritrdil, da je to 
pravo ime za kraj. Prvotni prebivalci so se naselili 
v Grobljah, 1050 metrov visoko med Prtovčem 
in Ravnami, pred petstotimi leti pa so si izbrali 
nižje ležeče obrežje ob Sori in svoje novo naselje 
poimenovali Zali Log. Nekateri trdijo, da ime ne 
izvira od pridevnika zal, ampak zli. Najbrž je bilo 
včasih tu huje, kot je zdaj. Kakor koli že, nas je ta del 
Selške doline prepričal, da je še kako zal in ogleda 
vreden.
Naš EMŠO že briše marsikaj, a doživetja se ohranjajo 
in oživijo v naši zavesti, kadar jih prikličemo.

JESENSKI NASTOPI LOŠKIH ORGLIC
Marija Omejc
 
Loške orglice so prvi jesenski nastop izvedle v 
okviru vseslovenske športno-družbene akcije Veter 
v laseh, ki je 22. septembra potekala v športnem 
parku za OŠ Ivana Groharja v Podlubniku. Gre 
za že skoraj tradicionalno (9. zapored) športno-
preventivno prireditev – s športom proti odvisnosti, 
ki poteka pod pokroviteljstvom Športne unije 
Slovenije in jo pripravljajo loška športna društva 
ter lokalne organizacije. V zabavnem programu 
smo se predstavili s štirimi ljudskimi pesmimi, dve 
je spremljal tudi žametni basovski vokal člana naše 
skupine Jožeta Ruparja.
Semanji dan v Stari Loki, ki na Starološkem trgu 
poteka na soboto pred rožnovensko nedeljo, je bil 
letos zaradi slabega vremena odpovedan, prav tako 
se zaradi bolezni več članov naše skupine nismo 
udeležili revije Napev Odsev 2022 v Kamniku.
29. septembra smo v Taverni Petra v Gorenji vasi 
nastopili na srečanju prostovoljk iz programa 
»Starejši za starejše« za območje Škofje Loke, 
Žirov in Železnikov. Poleg glasbenega programa, 
v katerem smo zaigrali nekaj ljudskih in 

narodnozabavnih pesmi (nekatere je spremljal tudi 
vokal Jožeta Ruparja), smo pod vodstvom naše 
članice Minke Likar izvedli še zabavni program. 
Minka Likar sicer že dolga leta piše zgodbe in pesmi 
in je dejavna na širšem kulturnem področju.
Na tradicionalnem letnem srečanju orgličarjev 

4. mednarodno srečanje orgličarjev v Domžalah

»Orglice bodo igrale« smo 15. oktobra na domžalski 
tržnici nastopili s štirimi narodnozabavnimi 
pesmimi, dve pesmi sta bili obogateni še z 
vokalom. Še istega dne smo v gostišču Pr’ Birt na 
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TO BI MORALI PREBRATI VSAK DAN 
Nežka Fojkar

PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE

Vsaka starost naj bi bila lepa. Zadovoljni smo že s 
pogovorom, nasmehom, stiskom roke, objemom. 
Seveda pa je prijazna starost odvisna tudi od nas 
samih, od naših medsebojnih odnosov in ravnanj 
v preteklosti. Američanka Regina Breft je ob svoji 
90-letnici zapisala kar nekaj misli in nasvetov, ki 

 
Čeprav življenje ni okrašeno s pentljo, je vendarle darilo.
 Življenje je prekratko, da bi čas zapravljali za sovraštvo.
Ni potrebno, da imate svoj prav za vsako ceno, sprejmite dejstvo, da se lahko tudi strinjate.
 Jokajte z nekom v družbi. To je bolj zdravilno kot jokati sam.
Sklenite mir s svojo preteklostjo, da vam ne bo pokvarila sedanjosti.
 Ne primerjajte svojega življenja z življenjem drugih, ker ne poznate njihovega poslanstva.
Znebite se vsega, kar ni uporabno, lepo in veselo.
 Vse, kar vas ne bo ubilo, vas bo v resnici okrepilo.
Nihče nima v oblasti vašega življenja, vaše je.
 Kar drugi ljudje mislijo o vas, ni vaša stvar.
Kakor koli dobre ali slabe so razmere, vsekakor se bodo spremenile.
 Ne jemljite samega sebe tako resno, tudi drugi vas ne.

so lahko vsem v korist. Ob neizprosnem staranju, 
ob življenjskih prelomnicah, ob prehodu v nova 
obdobja našega življenja so njene misli spodbudne, 
v njih je veliko resnice. Vredno jih je upoštevati, zato 
jih berimo počasi, s premislekom …

Praprotnem popestrili praznovanje 
40. rojstnega dne gospe Ines. 
Nastop z orglicami smo začinili z 
bogatim programom v treh delih, z 
recitacijami, skeči in anekdotami. Ta 
del je pripravila Minka Likar.
Strokovni posvet o igranju za 
orgličarske skupine – potekal je 
22. oktobra – je vodil priznani 
orgličar Miro Božič. Posveta se 
je udeležila tudi naša skupina in 
na njem osvežila osnove igranja 
orglic: pravilno držo, dih, igranje na 
različne vrste orglic, predstavitev 
inštrumenta in muziciranje s popravljanjem napak 
in iskanjem izboljšav. Udeležbo nam je omogočil 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, katerega 
koordinator je mag. Aldo Komar.
28. oktobra smo imeli samostojni nastop v Kavarni 
dvorec na Visokem, melodijo orglic pa smo 
popestrili z anekdotami, recitacijami in skeči. Z 
avtorskim recitalom nas je počastila tudi gostja 

Orgličarska delavnica z Mirom Božičem

Marija Knafelj. Ob tej priložnosti smo poslušalce 
povabili tudi k nakupu naše prve zgoščenke 
Zajadrajte z nami. Glasbena zasedba Loške orglice 
deluje v okviru Društva upokojencev Škofja Loka 
že vse od leta 2016. V tem obdobju smo svoje 
glasbeno znanje toliko nadgradili, da smo izdali 
svojo prvo zgoščenko, na kateri je zbranih šestnajst 
pesmi v naši izvedbi.
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Biti star je bolje kot umreti mlad.
 Vse, kar resnično šteje na koncu, je, da ste ljubili.
Zavist je izguba časa. Imate že vse, kar potrebujete.
 Sproti poplačajte svoje dolgove. 
Globoko vdihnite. Pomirja um.
 Če bi vsi svoje težave vrgli na kup in videli vse, bi vsak svoje pograbil nazaj.
Pojdite ven vsak dan, čudeži čakajo povsod, verjemite vanje.

So dnevi in trenutki, polni sreče in miline,
ko v radosti oči zapremo in si tiho zaželimo, da ne mine.

Vesele božične in novoletne praznike!

STAREJŠI VOZNIKI IN VOZNICE VARNEJŠI V PROMETU
Rudi Zadnik

Predavanje »Program sožitja za večjo varnost v cestnem prometu« 
Da bi se starejši vozniki in voznice na naših cestah 
čim dlje počutili varne in da bi čim dlje ostali 
mobilni, je Javna agencija Republike Slovenije 
za varnost prometa v sodelovanju z Generalno 
policijsko upravo, DARS-om, Zvezo društev 

svetovala o priporočljivem zdravstvenem stanju 
za vožnjo z osebnim vozilom in o pripravah na 
vožnjo. Povedala je tudi, kaj vse mora voznik znati 
in praktično izvesti na preverjanju znanja po 80. letu 
starosti. Prejeli smo tudi anketo »Ali sem še varen 

V Škofji Loki je predavanje organiziral 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Občine Škofja Loka v sodelovanju z 
Društvom upokojencev Škofja Loka in 

Krajevno skupnostjo Kamnitnik.

upokojencev Slovenije, 
Rdečim križem Slovenije in 
drugimi pripravila projekt 
»SOŽITJE ZA VEČJO 
VARNOST V CESTNEM 
PROMETU«. Projekt 
je namenjen izvajanju preventivnih dogodkov 
oz. usposabljanju seniorjev in upokojencev po 
vsej Sloveniji.
Tovrstno usposabljanje naj bi prispevalo k temu, 
da bi bili vozniki v tretjem življenjskem obdobju 
pozornejši na svojo varnost in varnost drugih v 
prometu ter da bi bili čim dlje samostojni, mobilni 
in hkrati tudi varni.
V občini Škofja Loka je bilo predavanje za starejše 
in upokojence v okviru tega projekta organizirano 
v začetku oktobra v prostorih tržnice. V uvodnem 
delu je Sebastijan Turk, vodja projekta Sožitje, 
osvežil znanja pravil cestnega prometa, predstavil 
napake starejših voznikov med vožnjo v različnih 
križiščih ter prikazal rešitve in pravilno vožnjo. Ob 
tem je pokazal tudi nekaj novih prometnih znakov. 
Policistka Jana Cankar s Policijske postaje Škofja 
Loka je ob tem opozorila na najpogostejše 
prekrške starejših voznikov in višino kazni zanje ter 
predstavila pravilne rešitve, predvsem na področju 
mirujočega prometa in prometa z osebnimi vozili.                
V nadaljevanju je dr. Majda Zorec Karlovšek 

voznik«.
Mag. Nataša Kovše iz 
DARS-a je v svojem 
predavanju poudarila 
zlasti varno vožnjo po 
avtocestah in hitrih 

cestah, predstavila je ključne težave, s katerimi 
se vozniki spopadajo na avtocestah, ter seznanila 
udeležence s pravilnim ravnanjem v različnih 
prometnih situacijah. 
Medicinska sestra Irena Likozar, ki deluje pri RKS, 
Območno združenje Škofja Loka, je teoretično in 
praktično prikazala temeljne postopke oživljanja in 
uporabo avtomatskega defibrilatorja.
Naša članica Mimi Vilfan se je skupaj z ocenjevalcem 
Sebastjanom Turkom v svojem osebnem vozilu 
odpravila na ocenjevalno vožnjo in jo tudi uspešno 
opravila. 
Na koncu so slušatelji prejeli različna gradiva 
s področja prometa in prometne varnosti, kot 
nagrado za udeležbo pa tudi majice in pohodne 
palice.
Predavanja se je udeležilo zelo majhno število naših 
članov. Kdor se ni udeležil predavanja, je zamudil 
edinstveno priložnost za povečanje osebne in 
prometne varnosti ter za seznanitev z zdravstvenimi 
priporočili za voznike v tretjem življenjskem 
obdobju. 

STAREJŠI  V PROMETU
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PROJEKT JE KONČAN, ZDAJ PA V PRAKSO

Avgusta letos se je s sklepnim srečanjem in hkratno skupščino združenja mest Douzelage končal 
mednarodni projekt Mladi in starejši – Aktivno staranje, o tem pa smo poročali tudi v septembrski 
številki našega glasila. Zanimalo nas je, kaj bo to v prihodnje pomenilo za starejše prebivalstvo in kako 
se bo izboljšala kakovost staranja

MEDNARODNI PROJEKT MLADI IN STAREJŠI

Izmenjava dobrih praks med sodelujočimi 
mesti in izboljšanje kakovosti staranja sta tudi 
cilja mednarodnega projekta, potrjuje vodja 
projekta mag. Miha Ješe. Gostiteljica več srečanj 
je bila Škofja Loka, ki je bila tudi vodilni partner 
projekta, v katerem je sodelovalo enajst mest iz 
držav Evropske unije in albansko mesto Kruja. 
Srečanja so pripravili še v avstrijskem Judenburgu, 
nemškem Bad Kötzingu in madžarskrem Köszegu. 
Vodilne teme srečanj so bile medgeneracijsko 
sodelovanje, e-opismenjevanje starejših, njihova 
mobilnost, reševanje stanovanjske problematike in 
participativni proračun v lokalnih skupnostih. Na 
letošnjem sklepnem srečanju so predstavili poročilo 
o projektu in izdali tudi brošuro s sklepi, zdaj pa 
sledi njihova izvedba. 
Na področju medgeneracijskega sodelovanja so 
ugotavljali, kaj lahko naredijo mladi za starejše pri 
e-opismenjevanju. Obdobje epidemije je starejše 
prisililo v uporabo elektronskih naprav, menijo 
pa, da bi bilo treba povečati uporabo pametnih 
telefonov. Glede mobilnosti starejših so ocenjevali, 
kako se lahko starejši gibljejo po mestih; od tega, 
kakšen je javni prevoz, kakšne so še možnosti za 
trajnostno mobilnost, kako so mesta urejena, da 
se starejši lahko gibljejo brez ovir in neovirano 
dostopajo do javnih ustanov. Od sodelujočih mest 
sta v tem pogledu najbolj urejena Judenburg in 
Bad Kötzting, a tudi razmere v Škofji Loki so dobre, 
saj smo nesporno na prvem mestu po organizaciji 
prevoza starejših in gibalno oviranih. 
Pri nas mobilnost poleg tega omogočajo 
prenovljena mestna linija, prevozi za starejše 
Prostofer, minibusa Jurij in Agata ter izposojevalnica 
koles, ki jih uporabljajo tudi starejši. Glede 
stanovanj ugotavljajo, da jih je v vseh mestih sicer 
dovolj, premalo pa jih je v javni lasti in na razpolago 
za najem. Veliko starejših živi v velikih individualnih 
hišah, ki jih ne morejo vzdrževati, mladi pa ne 
morejo do stanovanj. To neskladje bi lahko rešili 
s selitvijo starejših v stanovanja z dvigali, svoje 
hiše pa bi dali v najem mladim. Vendar tega brez 
sodelovanja stanovanjskega sklada in države ne 
bo mogoče izvesti, saj občina lahko pomaga le s 

prostorskimi akti.
In Škofja Loka? Ugotovili so, da mesto že več let 
dejavno obnavlja infrastrukturo in krepi mobilnost, 
premalo pa je dejavna na stanovanjskem področju. 
Ob projektu so tudi ugotavljali, da je velika težava 
znanje angleškega jezika. Kot pravi Miha Ješe, samo 
desetina starejšega prebivalstva zna angleško, zato 
bo vloga univerze za tretje življenjsko obdobje na 
tem področju še zelo pomembna. 
Projekt je končan, zdaj bo treba njegove izsledke 
uresničiti v praksi. V Škofji Loki, denimo, zdaj ob 
podpori mednarodnih finančnih mehanizmov 
pripravljajo ureditev kolesarskih poti in kolesarnic 
v treh podjetjih. Po Ješetovih besedah bodo 
mednarodno sodelovanje nadaljevali tudi v 
prihodnje, predvsem s skupnim projektom prakse 
javnega prevoza. Predsedstvo združenja Douzelage 
se je prav tako udeležilo konference članic EU za 
izboljšanje demokratizacije »od spodaj navzgor« v 
Evropski uniji s poudarkom na vlogi kulture za čim 
širše vključevanje prebivalcev. Predstavili smo tudi 
problem staranja prebivalstva in naš projekt, ki je bil 
lepo sprejet. 

ZAHVALA
Maruša Mohorič

Udeleženke in udeleženci dopoldanskih 
druženj v Srečevalnici v Podlubniki se iskreno 
zahvaljujemo in smo neizmerno hvaležni 
Občini Škofja Loka in VGC– Zavodu O Škofja 
Loka. Še posebej naj omenim Anito Thapa in 
Apolonijo Kandus, ki sta dežurni na srečanjih. 
Ročna dela, petje in zabava ob tem, kartanje, 
zanimiva predavanja in še kaj bogatijo in 
popestrijo naše upokojenske dopoldneve, 
srečujemo se z znanci in neznanci, s 
prijateljicami ter z nekdanjimi sošolkami in 
sošolci iz osnovnih in srednjih šol.
Vabimo, da se nam pridružijo vsi, ki so radi v 
družbi.
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GLASILO MI O SEBI

Z GLASILOM OD SAMEGA ZAČETKA
Danica Zavrl Žlebir

Z Marušo Mohorič, Nevenko Mandić Orehek in Borjano Koželj, ki v uredniškem odboru glasila Mi o sebi 
sodelujejo od prve številke, smo obujale spomine na njegove začetke

IDEJA O GLASILU ROJENA V DAVČI
Maruša Mohorič se je v Društvo upokojencev 
Škofja Loka vključila v letu 2005/2006. Prejšnja 
predsednica Mana Veble Grum jo je povabila na 
posvet v Kamnik, kjer so predstavili program Starejši 
za starejše, pozneje pa sta se z novim predsednikom 
Mirom Duićem udeležila podrobnejše predstavitve 
programa in izobraževanja v Ljubljani. Potem je 
program zaživel tudi v Škofji Loki, njegova vodja 

da ne bo več urednica, je Maruša leta 2015 za eno 
leto prevzela urednikovanje, vendar je bilo to delo 
zanjo zelo obremenjujoče. Zato je bila vesela, ko 
se je Jelka premislila in znova začela urejati glasilo. 
Sodelavki sta se tudi zelo zbližali, tako da jo Maruša 
še vedno zelo pogreša. Dolgoletna sodelavka je 
ponosna na naše glasilo, ki je v minulih letih prejelo 
več nagrad. 
Marušini prispevki o zanimivih ljudeh, med njimi 

pa je postala upokojena 
socialna delavka 
Nežka Fojkar. Maruša 
je v programu Starejši 
za starejše predana 
prostovoljka že vse od 
njegove uvedbe. 
Od vsega začetka je tudi 
članica uredniškega 
odbora glasila Mi o 
sebi. Leta 2006/2007 
je Univerza za tretje 
življenjsko obdobje 
(takrat še v okviru 
upokojenskega društva) 
priredila radijski krožek, 
ki ga je vodila upokojena 
radijska novinarka in 
urednica Jelka Mlakar. 
»Bilo je zelo zanimivo, 
pisale smo v vseh 
novinarskih zvrsteh, bila 
je dobra družba in za 
konec smo se dogovorile, 
da gremo na izlet v 
Partizansko bolnico 
Franja. Ob vrnitvi smo se ustavile v počitniški 
hišici Nadje Podgoršek v Davči in v sproščenem 
pogovoru je bilo slišati predlog, da bi izdajale svoje 
glasilo. Še istega dne smo se tudi dogovorile za 
naslov Mi o sebi, saj naj bi v njem pisali predvsem 
o delu društva upokojencev, torej o nas samih. 
Strinjale smo se tudi, da bo urednica Jelka Mlakar,« 
se spominja Maruša. Prva številka je izšla oktobra 
2007 v nakladi 2500 izvodov – torej glasilo izhaja 
že šestnajsto leto. Ker je Jelka Mlakar napovedala, 

tudi o prostovoljcih, so 
zelo brani in odmevni. 
Žal vsi, ki bi jih rada 
predstavila, ne želijo 
biti predstavljeni v 
glasilu, ker predvsem 
radi predano delajo za 
društvo in druge ljudi, 
ne želijo pa govoriti o 
sebi. Kako nastajajo njeni 
pogovori? Pravi, da se 
doma pripravi in napiše 
nekaj izhodišč, nato sledi 
pogovor. Pogovarjala 
se je tudi z vplivnimi in 
pomembnimi ljudmi, 
denimo s politiki, in tudi 
njih se ne boji ničesar 
vprašati. Težji del je, 
pravi, lotiti se pisanja. 
Članek nekaj časa 
»zori«, potem pa jo že 
priganjajo roki in treba 
je začeti. Dobro je imeti 
tri, štiri začetne stavke v 
glavi, saj pisanje potem 

steče. Napisan članek pred objavo vselej pošlje 
sogovorniku. 
Maruša je že v mladosti razmišljala o novinarstvu. 
V osmem razredu je v spisu napisala, da bi bila 
rada novinarka ali učiteljica v prvem razredu. A 
življenje jo je vodilo drugače: delala je v komerciali 
in zavarovalništvu, videla precej sveta, si ustvarila 
družino, njene prvotne želje pa so se umaknile v 
ozadje. Vse do upokojitve, ko jih je lahko uresničila. 
Maruša ni zgolj avtorica člankov v glasilu Mi o sebi. 

Maruša, Borjana in Nevenka
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Še vedno uri um v krožku Križemkražem, rešuje 
križanke, bere, sodeluje tudi pri bralni znački in 
seveda še vedno sodeluje v programu Starejši za 
starejše. 

TEHNIČNI MOTOR GLASILA
Nevenko Mandić Orehek so k sodelovanju pri 
izdajanju glasila Mi o sebi povabili potem, ko so se 
udeleženke radijskega krožka odločile za izdajanje
glasila. »Sprva sem zavrnila, potem pa sem po 
posvetovanju z domačimi privolila, da vendarle 

elektronski pošti), saj se rada srečam s tiskarji, od 
tehnika Klemna sem se tudi marsikaj koristnega 
naučila,« pripoveduje Nevenka. Poleg tehničnega 
urejanja se pri glasilu ukvarja tudi še s fotografijo. 
Sprva je to počela Zlata Ramovš, pozneje je 
prevzela sama, in kot je povedala o tem, se je pri 
sodelovanju z Zlato veliko naučila. Ob tehničnem 
urejanju in fotografiji se ukvarja tudi s pisanjem. 
Sprva je pisala o športih, s katerimi se je ukvarjala v 
društvu upokojencev, zdaj največkrat beremo njene 
prispevke o Marinkini knjižnici.
Tudi v Marinkini knjižnici je od začetka. Zadnji dve 

Nadaljevanje s prejšnje strani

nikoli za njeno družino: je mama dveh sinov in nana 
sedemletnemu vnuku Borutu.

RADIJSKI KROŽEK PRVI KORAK H 
GLASILU 
Delo Borjane Koželj v uredniškem odboru glasila Mi 
o sebi je neločljivo povezano z Društvom univerza 
za tretje življenjsko obdobje (U3). Ne le da po večini 
piše o vsebini dela tega društva, ampak iz U3 izvira 
tudi glasilo samo.
Borjana se je upokojila leta 2002. Udeležila se je 
računalniškega tečaja, ki ga je organiziralo društvo, 
nato pa je na povabilo takratne predsednice DU 
Mane Veble Grum sprejela ponudbo, da v društvu 
(kot upokojena geografinja) vodi izlete. Res je vodila 
štiri, nato pa je ugotovila, da je to zanjo prenaporno. 
Nato je Mana predlagala, da bi tudi v Škofji Loki 
ustanovili univerzo za tretje življenjsko obdobje, 
kot jo je poznala zaradi svoje udeležbe na krožkih 
v Ljubljani. »Skupaj sva šli na pogovor k prof. Ani 
Kranjc v Ljubljano. Odločili smo se, da univerzo 
odpremo leta 2004 in za božič je že bil ustanovni 
sestanek,« pripoveduje Borjana o nastanku univerze 

Udeleženke radijskega krožka leta 2007 v Davči. Z leve: 
Borjana Koželj, Nadja Podgoršek, Marinka Logar, Jelka Mlakar, Marinka 

Mesec, Maruša Mohorič in Jožica Kovič

poskusim,« se spominja Nevenka. »Snaha, ki se 
je kot učiteljica v osnovni šoli ukvarjala tudi z 
urejanjem šolskega glasila, je dejala, da mi bodo 
pomagali. Prav tako me je opogumil brat, ki živi v 
Kanadi, z nasveti glede oblikovalskega programa 
in izbire fontov (tipografije, črkovne vrste). In ker 
je bilo na začetku rečeno, da bo izšla samo ena 
številka, sem se odločila, da sodelujem.«
Brez Nevenke ne bi bilo glasila, se strinjajo vsi 
zdajšnji sodelavci in sodelavke, saj je edina, ki 
obvlada tehnični del izdaje glasila. Ona pa pravi,
da bi rada videla, da se te spretnosti nauči še kdo, 
lahko tudi v kakem drugem programu. Nevenka 
glasilo oblikuje v (plačljivem) programu InDesign, ki 
si ga vsakokrat naloži za mesec dni. Od začetka do 
danes se oblika glasila ni veliko spremenila. Takrat je 
izbrala črke, razmik med njimi, postavitev in ostalo 
tako, da bi bilo branje kar najprijaznejše starejšim. 
»Ko vsakokratno glasilo oblikujem, ga v končno 
potrditev pošljem urednici in lektorici. Nazadnje gre 
glasilo na USB ključku k tiskarju. Vselej ga nesem 
osebno (razen med korono, ko sem ga poslala po 

leti, odkar je umrla vodja 
Marija Draškovič, pa je 
prevzela vodenje knjižnice, 
vendar samo začasno,
dokler ne pridobijo koga iz 
stroke. Kot upokojenka se je 
ukvarjala z več športi, ostala 
pa je aktivna strelka. Sodeluje 
v društvu U3, tako kot v DU 
je tudi tu vključena v organe 
društva. Med krožki univerze 
je letos izbrala ruščino, 
spontani ples in širimo 
obzorja. Je tudi članica Zveze 
borcev za vrednote NOB in 
stranke SD, v preteklosti je 
bila aktivna v KS. Razpeti 
med vse te dejavnosti ji 
pogosto zmanjkuje časa. A 
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za tretje življenjsko obdobje v letih, ko jih po 
Sloveniji še ni bilo prav veliko.
 »Začeli smo s štirimi študijskimi krožki. V najboljših 
časih je imela univerza 400 članov, med korono 
je članstvo precej usahnilo, a smo ponosni, da 
smo v teh okoliščinah sedem krožkov izvajali prek 
Zooma. Zdaj teče že devetnajsto študijsko leto.« 
Društvo U3 je deset let delovalo v okviru DU, potem 
se je osamosvojilo, vendar društvi še naprej lepo 
sodelujeta, med drugim tudi pri izdajanju glasila Mi 
o sebi.
Radijski krožek, ki je bil prvi korak h glasilu, sta ob 
kavi na Nami zasnovali z Jelko Mlakar, novinarko in 
urednico Radia Sora. Porodila se je ideja o radijski 
oddaji o starejših, pri njeni izvedbi pa so sodelovali 
z novinarko Moniko Tavčar. Pripravili so nočni 
program, za katerega so vnaprej posneli pogovore z 
udeleženkami krožka. Borjana je bila z voditeljico v 
studiu, preostale pa so skupaj poslušale oddajo pri 
eni od udeleženk doma. Članice radijskega krožka 

so bile nekoliko pozneje na ekskurziji v Bolnici 
Franja in ob vrnitvi so se ustavile na vikendu Nadje 
Podgoršek, kjer je ob druženju vzniknila zamisel 
o glasilu. »Mislile smo, da bo izšla le ena ali dve 
številki, potem pa so se nenehno odpirale nove 
in nove teme, o katerih je bilo vredno pisati,« je 
povedala Borjana Koželj. Zdaj glasilo Mi o sebi izhaja 
že več kot poldrugo desetletje. O njegovi kakovosti 
priča dejstvo, da je prejelo več nagrad, med drugim 
tudi priznanje v okviru Naj prostovoljskega projekta, 
ki ga jim ga je na Brdu izročil tedanji predsednik 
države Danilo Türk. »Pozneje smo predsedniku 
Türku ob njegovem obisku v Škofji Loki podarili 
vezane izvode glasila,« se spominja. 
Borjana še vedno vodi Društvo U3, v katerem se cilj 
izobraževanja prepleta z druženjem, ki je v tretjem 
življenjskem obdobju nadvse pomembno. O delu 
študijskih krožkov lahko berete v glasilu Mi o sebi. 
Ob začetku novega študijskega leta pa mu vedno 
dodajo tudi prilogo s programom za tekoče leto.

ZASVOJENA Z LEKTORIRANJEM 
Danica Zavrl Žlebir

Letos smo k ustvarjanju glasila Mi o sebi povabili Nušo Radinja, ki je kot lektorica zamenjala pokojno Marijo 
Draškovič. Z lektoriranjem se ukvarja že od študentskih let, ko jo je, kot pravi, to delo popolnoma zasvojilo

Januarja letos smo v glasilu Mi o sebi k sodelovanju 
povabili lektorja/lektorico. Med drugimi se nam 
je oglasila tudi Nuša Radinja. »Videla sem oglas v 
glasilu, in ker takrat ravno nisem imela početi kaj 
drugega, sem se prijavila,« je povedala 
sogovornica, ki od marca naprej lektorira 
naše glasilo. Izbrali smo jo zato, ker ima 
več kot dvajsetletne izkušnje kot radijska 
lektorica, pred tem je skoraj poldrugo 
desetletje poučevala slovenščino na 
škofjeloški gimnaziji, za njeno obsežno 
lektorsko prakso, ki si jo je nabirala 
ob svojem rednem delu, pa tedaj niti 
nismo vedeli. Tudi v pokoju še vedno 
lektorira, predvsem strokovno literaturo 
in učbenike, občasno pa tudi diplomske 
in magistrske naloge. Omembe vredno je 
njeno tridesetletno sodelovanje z revijo 
Slovenski čebelar. Od leta 1992 vodi 
osebno evidenco o izvedenih lekturah, 
povprečno deset jih je na leto, kako leto 
pa je zapisanih tudi trideset ali štirideset 
naslovov. 
Za lektoriranje se je navdušila že v študentskih letih. 
Kot pravi, pri tem delu veliko izveš, zahteva pa tudi 

pogosto preverjanje podatkov, včasih tudi pravo 
raziskovanje. V preteklosti, ko nam še ni bil na voljo 
svetovni splet, je podatke iskala v knjigah, to pa 
je bilo zelo zamudno. Najprej, še kot študentka, je 

informativnem programu nacionalnega radia. 
»Pri svojem delu sem neizmerno uživala,« je 

honorarno delala kot 
pomočnica lektorice pri 
neki časopisni hiši, kjer 
se je od svoje mentorice 
veliko naučila. Po letu 
dni nadomeščanja 
so ji ponudili stalno 
zaposlitev, a je ni 
sprejela, ker se je 
odločila najprej 
diplomirati. 
Leta 1977 se je zaposlila 
na Gimnaziji Škofja Loka, 
na kateri je poučevala 
14 let. Ves čas je vmes 
tudi lektorirala in iskala 
možnost, da se zaposli 
kot lektorica. Priložnost 
je bil razpis za lektorja v 
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KO TALENTI PRIVREJO NA DAN
Alma Vičar

Ko sem poklicala Marinko Mesec in ji povedala, da bi jo želeli predstaviti v našem glasilu Mi o sebi, 
so bile njene prve besede: »Joj, torej še niste pozabili name. Tako vas vse pogrešam.« Ampak nje ni 
mogoče kar pozabiti

V nekem »prejšnjem življenju« sva bili z Marinko 
sodelavki, potem pa sta se najini poti razšli. Ko 
sva se po toliko letih srečali ob kavici v njeni hiši 
na Praprotnem, sem počasi odkrivala neko drugo 

povedala o svojem enaindvajsetletnem delu 
na radiu. Prvih nekaj let je besedila novinarjev 
popravljala še ročno, in če je bilo veliko »črnega«, 
avtorjem seveda ni bilo prav. Tako so se pojavljale 
tudi napetosti, vendar jih je vselej razreševala s 
pogovorom in argumenti. »Treba se je posvetovati 
z avtorji in razčistiti, na kakšen način naj bodo stvari 
zapisane (povedane), da bodo berljive (poslušljive).« 
Tega se drži tudi pri lektoriranju našega glasila. 
Čeprav gre (v primerjavi s strokovnimi besedili, s 
katerimi se je med drugim tudi ukvarjala) za manj 
zahtevno branje, je vendarle treba vse skrbno 
prebrati in biti poleg slovničnih pravil pozoren tudi 

na vsebinske podatke. Nuša pravi, da zelo hitro o 
čem podvomi, in kadar je v dvomih, zapisano vselej 
preveri. Sicer pa meni, da smo avtorji dokaj pismeni 
in da lektorskih posegov ni prav veliko. Pozorna je 
na to, da so stvari zapisane na poljuden način in 
kadar naleti na tujko, ji skuša vselej najti domačo 
ustreznico. 
Nušino delo dokazuje, da ima rada slovenski jezik, 
njena izjava, zapisana v uvodu, pa kaže tudi, da 
nerada sedi križem rok. V pokoju je sicer več let 
skrbela za mamo, še naprej pa veliko lektorira, 
skrbi za vrt in lani se je med drugim vključila tudi v 
zeliščarski krožek pri Društvu U3. 

Marinko, ki je pravzaprav 
sploh nisem poznala. Pred 
menoj so se zvrstila leta 
v društvu, v katerem ni 
minil noben dogodek, pri 
katerem Marinka ne bi 
sodelovala, ga organizirala 
ali vodila. Če kdo, potem 
prav ona ve, kako ti lahko 
bolezen obrne življenje na 
glavo, saj se je zadnja leta 
morala odpovedati vsem 
dejavnostim v društvu, ki so 
jo prej tako izpolnjevala.
Društvu upokojencev se 
je pridružila po upokojitvi 
leta 2003, že prej pa je pela 
v našem pevskem zboru 
Vrelec in sodelovala tudi z 
lokalno glasbeno skupino 
Škafarji. Takoj se je več kot dejavno vključila v delo 
društva in dolga leta z nami delila svoje voditeljske, 
igralske, organizatorske, umetniške in druge talente, 
od katerih je kar prekipevala. 

Nabiranje znanja
Sprehajali sva se po njenem lepo urejenem arhivu 
in fotoalbumih in počasi sem odkrivala bogato 
bero njenega dela, ki ga bo kar težko vsega povzeti. 

Vse jo je zanimalo. Ko je bila 
ustanovljena tretja univerza, 
se je takoj vključila v radijski/
novinarski krožek, ki ga je vodila 
Jelka Mlakar. V lepem spominu 
so ji ostala predavanja dr. Koširja 
o ohranjanju zdravja, pa tudi 
literarni krožek kreativnega 
pisanja »Besede minejo, črke 
ostanejo –  pod Kamnitnikom«, 
ki ga je vodila Mirjana Debeljak. 
Sodelovala je na drugih 
predavanjih, v kuharskih tečajih, 
s svojim  Mirkom je hodila na 
pohode z Dragico, plavala je. 
Ustvarjalna žilica jo je pritegnila 
k oblikovanju gline, še posebej 
rada se spominja poletne šole 
gline v Osilnici in dela v Centru 
slepih in slabovidnih. 

Bralna značka, Čaj ob petih, galerija Hodnik
Prav gotovo pa je pustila neizbrisen pečat kot 
voditeljica in soorganizatorka proslav in drugih 
družabnih dogodkov. Vključila se je v delo 

ZANIMIVA OSEBNOST
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Marinkine knjižnice in pomagala pri vodenju 
pogovorov s pisatelji, ki so obiskali naše društvo, 
npr. Tone Partljič in Ivan Sivec. Vodila je intervjuje 
tudi z drugimi gosti in pisatelji, ki so obiskali naše 
društvo, npr. z Andrejem Novakom, Katarino 
Kolmanič, Nežo Maurer in številnimi drugimi. 
Večkrat je vodila Čaj ob petih, na katerem so nam 
svoje delo predstavljali naši člani, sokrajani in drugi 
zanimivi sogovorniki. Povezovala je odprtja razstav 
v galeriji Hodnik. V posebnem spominu ji je ostala 
predstavitev slikark Maje Šubic, Albine Nastran 
in drugih. Težko je našteti vse. S svojimi prispevki 
je redno sodelovala v glasilu Mi o sebi ter nam v 
intervjujih in člankih predstavila zanimive ljudi 
in dogodke v našem okolju. Zadnji Čaj ob petih 
je septembra 2016 vodila z Andrejo  Dolinar iz 
Zminca in Matejo Pintar s Praprotna. Obe sta zaradi 
poškodb parapleginji in sta nov smisel življenja našli 
v športu.
Vodenje proslav, obletnic 
Leta 2009 je v Sokolskem domu povezovala 
proslavo ob 60-letnici Društva upokojencev. Vodila 
je tudi več proslav, ki jih je pripravilo Društvo U3, v 
katerem je bila več let članica upravnega odbora. 
Med drugimi je vodila tudi prireditev ob kulturnem 
prazniku leta 2011 v Sokolskem domu. Ta ji je 
ostala v še posebej lepem spominu, saj je prireditev 
lahko obogatila s posebnim pismom, ki ga je poslal 
igralec Pavle Ravnohrib. Ob proslavi ob kulturnem 
dnevu in dnevu žena leta 2012 pa smo prejeli 
pismo Vlaste Nussdorfer, predsednice društva 
Beli obroč in varuhinje človekovih pravic, ki je ob 
koncu je zapisala: »Ženska energija je neizmerna in 
pravijo, da kar lahko naredi ženska, ne morejo niti 
voli s plugom.« Ta misel ji je velikokrat pomagala 
prebroditi težke trenutke. 
Pikniki društva upokojencev so bili ob njeni pomoči 
vedno nekaj posebnega. 
Pevski zbor Vrelec
V letih 2003–2005 je pri pevskem zboru Vrelec vsak 
mesec organizirala tematske plesne večere z dru-
žabnimi igrami in modno revijo. Poskrbela je tudi za 
zanimive zunanje goste in pridobivala sponzorje. Še 
posebej me je navdušila knjižica fotografij z bese- 
dili, ki jo je oblikovala in izdelala sama. Ob koncu 

leta so jo prejeli vsi, ki so ji pomagali pri organizaciji 
teh dogodkov. Ja, in pesnica je tudi.
Veseli večer – gremo po Loki 
Prav gotovo pa je pustila nepozaben pečat s 
prireditvijo z naslovom Veseli večer – gremo po Loki 
4. junija 2015 v Sokolskem domu. 
Celotni projekt si je zamislila, ga režirala in izvrstno 
izpeljala Marinka skupaj s prostovoljci, ki so se 
prijazno odzvali njenemu vabilu. 
Osrednja zamisel projekta je bila prikazati bogato 
družabno življenje v 60. letih prejšnjega stoletja, 
predvsem številna družabna srečanja ob različnih 
priložnostih. Predstavljeni so bili tako delovanje 
pošte in kina v Škofji Loki kot tudi zgodovina 
Sokolskega doma in športa, obudili so spomine 
na stare čase, ko so meščani posedali pred znano 
gostilno Krona na Placu, na izviren način sta bila 
predstavljena Puštal in življenje »Puštucov«, vse pa 
je spremljal bogat kulturni program.
Marinka je med posameznimi igranimi prizori 
in glasbenimi točkami občinstvu predstavila 
veliko podrobnosti o pomembnejših kulturnih in 
zgodovinskih znamenitostih našega mesta. Na 
koncu je bila tudi pogostitev, ki so jo pripravile 
pridne prostovoljke. Težko si predstavljam, koliko 
energije in dela zahteva tak projekt, zato se Marinki 
lahko samo globoko priklonim. Sama pa je dodala, 
da brez sodelovanja Nadje Strajnar, ki jih je naučila 
odrske igre, ter Nevenke Mandić Orehek in Zlate 
Ramovš, ki sta bili ključni sodelavki pri izvedbi 
projekta, ne bi šlo.  
Vse to je prekinila bolezen. Vendar ni vse tako črno. 
Sin David, ki z družino živi v skupni hiši, je poskrbel, 
da je v njeno življenje posijal nov sonček, vnuk. Ves 
čas ji je ob strani stal tudi njen Mirko, ki je s svojimi 
spretnostmi in znanjem realiziral marsikatero 
Marinkino ustvarjalno idejo, teh pa kar ne zmanjka. 
Poleg izdelovanja daril za bližnje so ji v posebno 
veselje še miniaturni vrtički, ki jih ureja ob hiši in ki v 
majhnih posodicah krasijo dnevno sobo in kuhinjo. 
Nekaj prav posebnega so. Tako kot Marinka. Vrni se 
čim prej med nas, tudi mi te pogrešamo. Čas je za 
nov Veseli večer – gremo po Loki.
(Prispevek o prireditvi Veseli večer – gremo po Loki lahko 
preberete v Mi o sebi, št. 32.)

AFORIZMI
Edo Erzetič

Razlika med opico in človekom je v tem, da opice še vedno veselo preskakujejo z veje na 
vejo, človek pa je že daaavno dol padel. 

Med vojno smo v družini pazili, da smo bili vsi enako lačni.
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FRANCKA MRAK, BOGASTVO SPOMINOV
Zanimiva življenjska zgodba

Alma Vičar

Tokrat sem se odpravila na pogovor h gospe Francki 
Mrak, in to povsem v neznano. Prav nič nisem 
vedela, koga bom spoznala. Ko me je povabila v 
svojo toplo kuhinjo, pa je pred mano sedela iskriva 
sogovornica, ki prav gotovo ni kazala svojih 98 let. 
Komaj dva tedna po najinem prijetnem klepetu 
mi je njen sin sporočil 
žalostno novico, da je 
gospa Francka konec 
novembra umrla. 
Naj njena  zanimiva 
življenjska zgodba 
ohranja spomin nanjo.
Spomini so kar vreli 
iz nje. Že takoj na 
začetku pogovora mi 
je humorno povedala, 
da sem prišla v hišo 
samih Francetov in 
Franck. Njen oče je bil 
Franc, mož je bil Franc 
in tudi sin je na koncu 
dobil ime Franc, čeprav ga je sama želela imenovati 
Iztok, po glavnem junaku romana Pod svobodnim 
soncem.
Gospa Francka se je rodila nedaleč od svojega 
doma ob krožišču na Starem dvoru, kjer je živela 
vse življenje. V složni družini so bile tri sestre in 
velikokrat je med pogovorom poudarila, da je imela 
res zlate starše in lepo otroštvo. 
Še posebej lepe spomine je imela na šolanje. 
Obiskovala je dekliško šolo, ki so jo na gradu v 
Škofji Loki vodile uršulinke. Šola je bila plačljiva, 
toda starši so poskrbeli, da sta jo obiskovali kar dve 
izmed sester. Le nekaj učenk je v šolo prihajalo vsak 
dan, preostale pa so tam tudi spale. Vsako jutro je 
bila ob sedmih najprej maša v nunski cerkvi, potem 
pa so se skupaj odpravile na grad. Dopoldne so 
imele pouk do trinajstih, potem je bilo eno uro 
odmora oz. čas za kosilo, popoldne pa se je pouk 
nadaljeval do šestih zvečer, ko jih je častita sestra 
spremila do nunske cerkve. Uršulinke so bile sicer 
stroge učiteljice, zahtevale so red, vendar so bile 
tudi pravične. Zelo veliko so jih naučile, od fizike, 
matematike, kemije do tujih jezikov, pa tudi za 
telovadbo so poskrbele. Vsa dekleta so nosila črne 

halje, najprej iz klota, pozneje svilene, in da bi jih 
nekoliko polepšala, so haljam lahko dodala bel 
ovratnik. V spominu gospe Francke je ostalo, kako 
je vsako jutro hitela na zajtrk, da je dobila krajček, 
ki ga je imela najraje. Šolanje je želela nadaljevati 
na učiteljišču, vendar se je začela vojna in vse se je 

spremenilo.
Zaposlila se je kot 
trgovska pomočnica. 
Lepe spomine ima na 
družino, ki jo je medse 
sprejela, kot da je 
njihova. Še čisto mlada 
se je vključila v SKOJ 
in s tem dodala svoj 
delček k uporu proti 
Nemcem. Zaprta je 
bila pri domobrancih. 
Ob pomoči sosedov 
ji je uspelo, da se je 
izognila taborišču, 
številnim pa to ni 

uspelo.
Zajeta je bila tudi ob raciji Nemcev. Zasliševal jo je 
gestapo, vendar ji je uspela ukana, da so ji dovolili 
oditi na stranišče, kjer se je »znebila« pletilk in bele 
preje, namenjenih partizanom. Znanje nemščine in 
njena iznajdljivost sta ji pomagali, da je niso zaprli, 
le eno leto ni smela domov.
Po vojni se je zaposlila v kranjskem podjetju 
Navod, ki je skrbelo za oskrbovanje takratnih t. i. 
magacinov, saj je bila oskrba prebivalcev zaradi 
pomanjkanja takrat omejena. Spoznala je moža, se 
poročila, preselila v nov dom, potem pa so sledila 
res huda leta. Enega za drugim je namreč bodisi 
med nosečnostjo bodisi ob porodu izgubila kar tri 
otroke.
Ko se je rodila hčerka Irena in preživela, je bila 
najsrečnejša mati na svetu. Pozneje se je rodil še 
sin in ker takrat ni bilo vrtcev, mož pa je bil trgovski 
potnik, je pustila službo in ostala doma.
Po desetih letih gospodinjenja se je znova zaposlila 
kot računovodkinja v Centru slepih, ki je takrat 
domoval še v starološkem gradu. Na ta leta je 
imela še posebej lepe spomine. Razmere v starem 
gradu so bile slabe, saj je v isti sobi spalo tudi po 

BILI SO MED NAMI
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dvanajst oskrbovancev. Imela pa je zelo dobrega 
šefa in odlične sodelavce. Pomagala je tudi vsem 
slepim in jim pisala pisma. Kaj ne bi, kajti kot se 
je pohvalila sama, je imela res lepo pisavo. Ko je 
možu pisala v vojsko, je njeno kartico oz. pisavo na 
njej občudovala vsa vojašnica. Sodelavca, ki je učil 
harmoniko in angleščino, je do njegove smrti vsak 
dan spremljala iz službe domov. Le brajlice se ni 
naučila. 
Leta v SKOJ-u so ji pomagala, da se je po tridesetih 
leta dela upokojila. Že takoj naslednji dan pa je 
začela novo »službo«. Devet let je varovala dva 
vnuka, otroka hčere Irene, ki živi v Puštalu, kamor se 
je vsako jutro tri četrt na pet odpravila peš.
Vnuki so odrasli in do nedavna je gospa Francka 
svoja častitljiva leta uživala doma, obkrožena s 
svojimi najbližjimi. Z možem sta se sicer že dolgo 

tega ločila, vendar sta zanjo lepo skrbela hči Irena in 
sin Franc, ki je zgradil novo hišo neposredno ob stari 
in ki ji je prav tako podaril dva vnuka. Z vsemi se je 
zelo lepo razumela in bila nanje zelo ponosna ter 
hvaležna za tako lepe odnose. Sploh sem ugotovila, 
da je gospa Francka o vseh svojih bližnjih in daljnih 
izbirala le lepe besede. Kot mi je zaupala, se le s 
taščo nista najbolje razumeli.
V prostem času je rada pletla. Pletenja se je naučila 
med vojno in v težavnih letih po vojni je predvsem 
za svoje otroke napletla čudovite izdelke, ki so jih 
občudovali tudi drugi. Pletilk sicer že dolgo ni več 
vzela v roke, še vedno pa je rada brala in radoživo 
spremljala življenje okrog sebe. 
Hvaležna sem, da sem imela priložnost spoznati 
gospo Francko, saj so njeni spomini zdaj malce tudi 
moji.

SPOMIN NA DR. URŠKO OMEJC, SPECIALISTKO PEDIATRIJE
ZDRAVNICA S SRCEM 

11. maja je minilo že leto dni, odkar nas je zapustila dr. Urška Omejc

Rodila se je na manjši 
kmetiji na Lavtarskem vrhu. 
Osnovno šolo je obiskovala 
v Bukovici, gimnazijo v 
Škofji Loki ter v Ljubljani 
diplomirala na Medicinski 
fakulteti. Kot mlada zdravnica 
se je leta 1971 zaposlila v 
Zdravstvenem domu Škofja 
Loka. Najprej je delala 
kot splošna zdravnica, po 

je opravila tečaj po Bobarthu. Tudi po upokojitvi 
leta 2005 je še nekaj let pomagala v otroških 
dispanzerjih v Škofji Loki, Medvodah in Kranju. 
Urška je gojila veliko ljubezen do vsega lepega 
in dobrega. Rada je imela življenje. Oboževala je 
knjige, glasbo, romanja in naravo naše prečudovite 
Slovenije, še posebej gore. Svete so ji bile 
domovina, družina in vera. 
Večji del prebivalcev naše ulice v Podlubniku, 
v kateri je živela tudi Urška, prav zaradi nje 
ostaja prijateljsko zelo povezan. Povezovala nas                                                                                                                                              
je s svojo gostoljubnostjo in srčnostjo. Vsako 
nedeljo smo se po deveti maši zbrali na kavi pri 
enem izmed nas, tako da so nekateri našo ulico 
začeli imenovati »Vatikanska«.
Ko je izvedela za hudo bolezen, je še naprej živela 
pogumno, z upanjem in ljubeznijo. Umrla je tako, 
kot je živela – s hvaležnostjo in vero. Do zadnjega je 
spremljala dogajanje v domovini in po svetu in se 
iskreno zanimala za soljudi.
Hvala, draga Urška, za tvoj zgled in pokončnost, 
upanje in veselje do življenja. Odšla si v božje 
naročje, a z nami ostajaš kot svetel zgled, vreden 
posnemanja. 
               Marija Omejc, svakinja in soseda 

opravljeni specializaciji leta 1979 pa kot pediatrinja.
Urška je bila zdravnica s srcem, predana svojemu 
delu, vestna in natančna, odlična pediatrinja z 
materinsko skrbjo za otroke in mladostnike. Tudi če 
ni bila v službi, se je velikodušno odzvala na vsak 
klic na pomoč.
Leta 1970 se je poročila z Lojzetom Omejcem in 
skupaj sta v Podlubniku zgradila hišo. Imela sta štiri 
otroke. Družina je bila njena velika ljubezen. Urška 
je v okviru cerkvene priprave na poroko dolga leta 
predavala tudi po župnijah, predvsem o zdravem 
načinu življenja in naravnem uravnavanju spočetij. 
Za strokovno medicinsko delo v razvojni ambulanti, 
ki jo je ustanovila pediatrinja dr. Štefka Križnar, 

AFORIZMI
Edo Erzetič Da sem se zares rodil, sem izvedel šele iz medijev!?

Da ti sekira v med pade, je vendar pogoj, da imaš sekiro in veliko medu. 
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JOŽICA ANŽEL – ŠPORT KOT NAČIN ŽIVLJENJA
Alma Vičar

Po mojem mnenju smo edino društvo upokojencev, ki ima v svojih vrstah kar dve svetovni prvakinji v 
amaterskem kolesarstvu. Nedavno smo spoznali Tino Ušeničnik, lansko svetovno prvakinjo, letos pa 
smo že dobili novo, Jožico Anžel

Jožico šport spremlja že vse življenje. Najprej jo je 
navdušil tek in že kot šolarka je tekmovala v krosih. 
Pozneje se je vključila v športni klub Triglav Kranj 
in trenirala atletiko. Zdaj je ena od treh tekmovalk, 
ki so se udeležile vseh Ljubljanskih maratonov. Kar 
štirikrat je pretekla najdaljšo, 42 km dolgo progo, na 
maratonu pa ni manjkala niti oktobra letos. 
Navdušil jo je tudi Triatlon jeklenih v Bohinju, ki 
je nenavadna kombinacija kajakaštva, teka in 
kolesarjenja. Udeležila se ga je kar desetkrat. In smo 
pri kolesarstvu, v katerem v zadnjih letih dosega res 
izjemne rezultate. 

Loko sta se vrnili s kar tremi prvimi in enim tretjim 
mestom. 
Na letošnjem svetovnem prvenstvu v Trentu v Italiji 
je Jožici ob močni konkurenci več kot dva tisoč 
tekmovalk in tekmovalcev uspelo ubraniti naslov 
svetovne prvakinje v kronometru, v cestni vožnji pa 
je osvojila tretje mesto. Tokrat je bila Tina tista, ki 
jo je spremljala kot navijačica, saj je sama končala 
tekmovalno kariero. 
Jožica tekmuje tudi v pokalu Slovenije in je državna 
prvakinja v cestni vožnji, druga v gorskih vzponih, 
tretja v kronometru, vse v kategoriji nad šestdeset 

ŠPORT

Kot je povedala, jo kolo 
spremlja že od malega. Kar 22 
let se je od pomladi do jeseni 
s kolesom vozila v službo 
v Ljubljano. Vsako leto je s 
kolesom prevozila od šest do 
sedem tisoč kilometrov samo 
z vožnjo v službo in nazaj. Še 
zdaj se v Ljubljano raje zapelje 
s kolesom kot z avtom. 
Z loškim klubom kolesarjev 
Janez Peternelj se je 
udeleževala rekreativnih 
kolesarskih tekem, največ 
v Avstriji. Ko je premagala 
bojazen pred vožnjo v skupinah, se je začela 
udeleževati tudi Maratona Franja.
Osem let je, odkar se je Jožica upokojila in se 
pridružila kolesarski sekciji našega društva, ki jo 
zdaj tudi vodi. Tu sta se zbližali s Tino Ušeničnik, ki 
je takrat že nastopala na mednarodnih tekmovanjih 
amaterskih kolesarjev in ki jo je spodbudila, da 
se na njih preizkusi tudi sama. Vključila se je v 
kolesarski klub Bambi v Trbojah. 
Leta 2018 je kot navijačica spremljala Tino na 
svetovno prvenstvo v Italiji. Za svetovno prvenstvo 
leta 2019 na Poljskem se je kvalificirala tudi Jožica, 
vendar se ni izšlo po pričakovanjih. Padla je in si 
poškodovala ramo. Naslednje svetovno prvenstvo, 
ki bi moralo biti v Kanadi, je zaradi pandemije 
koronavirusa odpadlo in marsikdo bi odnehal, 
vendar ne Jožica. V Sarajevo sta se lani spet podali 
obe s Tino in dosegli izjemne rezultate. V Škofjo 

let. Za vse dosežene uspehe v 
letu 2022 je letos prejela tudi 
posebno priznanje Kolesarske 
zveze Slovenije. 
Ves čas jo na tekmovanjih 
spremlja in spodbuja 
mož Jani, ki vestno skrbi 
za fotografsko in filmsko 
dokumentacijo ter 
zapisovanje njenih uspehov. 
Ker so stroški vseh tekmovanj 
veliki, sta si kupila avtodom, 
da lažje potujeta s tekme 
na tekmo. Letos se jima 
je tako na dirki po Franciji 

pri kolesarjenju in navijanju lahko pridružila tudi 
vnukinja. 
Ko sta si z možem ustvarila družino, sta za šport 
navdušila tudi obe zdaj odrasli hčeri. Leta njunega 
odraščanja, ko sta trenirali alpsko smučanje, sta 
Jožica in Jani namenila smučanju ter sodelovala in 
pomagala v smučarskem klubu Alpetour. Ljubezen 
do športa pa se je prenesla tudi v mlajšo generacijo. 
Dvajsetletni vnuk je treniral atletiko, smučanje in 
kolesarjenje, desetletna vnukinja pa trenira tenis. 
Poleg športa in družine najde Jožica čas tudi za 
ročna dela, saj rada plete. Ker je redna obiskovalka 
naše Marinkine knjižnice, vem, da rada tudi 
bere. Kako vse to zmore? Naj sklenem z njenim 
nasvetom, da se je treba le organizirati, tako da je 
časa za vse dovolj. Živeti je treba vsak dan posebej. 
Seveda si je treba zastaviti tudi daljne cilje, vendar ti 
niso življenjsko pomembni.

Jožica med sotekmovalkama
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ŽE OSMIČ OSVOJILI GORENJSKI POKAL 
Nada Somrak

Okrnjeni smo izvedli tekmovanje Gorenjske v namiznem tenisu 

Čeprav si ne priznamo, da se staramo in 
da nas z leti doletijo različne neprijetnosti, 
vztrajamo pri svojih dejavnostih. Tako 
smo člani namiznoteniške sekcije že 
drugo leto zapored organizirali gorenjsko 
prvenstvo za upokojence.
Prejšnja leta je na teh tekmovanjih 
sodelovalo večje število naših članov, 
letos pa so nam to preprečili poškodbe in 
zdravje. Tako se je tekmovanja udeležilo 
samo sedem igralk in igralcev, in sicer: 
Mira Golja, Andreja Kecman, Franc Prezelj, 
Viko Debeljak, Slavko Somrak, Štefan 
Pikovnik in moja malenkost. 
Tekmovalo je 13 ekip gorenjskih društev 
upokojencev. Na naše veliko presenečenje si je 
ženski del ekipe priigral zmago, seveda ne brez 
moških sotekmovalcev. Druga je bila ekipa Tržiča 
in tretja ekipa Javornik - Koroška Bela. Tako smo že 
osmič zapored osvojili pokal Gorenjske v namiznem 
tenisu. 
Ob tem gre zahvala vsem tekmovalkam in 
tekmovalcem in tudi vsem drugim, ki so nam 
pomagali pri pripravi in organizaciji tega dogodka. 
Izdali smo tudi bilten. Tekmovanje smo sklenili 

s podelitvijo medalj in pokalov ter prijetnim  
druženjem. 
V naši sekciji si želimo pridobiti nove mlajše člane, 
ki bi v tekmovalnem delu dopolnili našo ekipo, 
saj je zaradi vseh težav nimamo niti v občinski 
namiznoteniški ligi. 
Letos so nam zaradi prenove OŠ Jela Janežiča 
zmanjšali dvorano za namizni tenis, ker so v njej 
uredili dve učilnici. Iskreno upamo, da je to res 
samo za eno leto, saj je ob številnejši udeležbi naša 
vadba otežena. Vsekakor pa si želim, da bomo tudi v 
prihodnje uživali tako v športu kot tudi v druženju.

LOČANI NA TENIŠKEM PRVENSTVU 
Boris Pešelj

Na podlagi sklepa komisije za šport in rekreacijo 
PZDU Gorenjske je Društvo upokojencev Kamnik 
razpisalo pokrajinsko prvenstvo v tenisu za 
člane in članice društev upokojencev Gorenjske. 
Tekmovanja, ki so ga junija letos pripravili v 
Kamniku, se je udeležila tudi sicer majhna ekipa 
našega društva. Loparje smo vihteli: Nada Fojkar, 
Irena Lušina, Jože Dolinar, Peter Kalan, Vasilij Kosec 
in Boris Pešelj. V hudi konkurenci je naša ženska 
dvojica Nada Fojkar in Irena Lušina v svoji starostni 
skupini med 120 dvojicami brez poraza osvojila 
prvo mesto in s tem zlato medaljo, dvojica Jože 
Dolinar in Boris Pešelj pa je bila v svoji starostni 
skupini četrta. Lep rezultat sta dosegla tudi Peter 
Kalan in Vasilij Kosec. ČESTITAMO!
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REKREACIJA, PRIMERNA ZA STAREJŠE
Vojka Mihelič

Od septembra znova rekreacija in tekmovanja v kegljanju s kroglo na vrvici, pikadu in prstometu.
Kegljanje s kroglo na vrvici je dvakrat na teden, ob ponedeljkih in četrtkih, od 8.30 do 11.30, vmes pa je 
ena ura pikada, tako da se nekateri privrženci teh športov rekreiramo več ko tri ure

V NOVEM LETU 2023 VAM ŽELIM VELIKO ZDRAVJA, 
SREČE, USPEHOV IN VESELJA TER SEVEDA, 
DA SE NAM TUDI VI PRIDRUŽITE PRI NAŠIH 
REKREATIVNIH DEJAVNOSTIH, SAJ S TEM 

VZDRŽUJEMO VSE, KAR POTREBUJEMO ZA ČIM 
LEPŠE NADALJNJE ŽIVLJENJE.

KEGLJANJE S KROGLO NA VRVICI
Drugega septembra smo se v Kamniku udeležili 
8. spominskega turnirja, na katerem je sodelovalo 
po osem ženskih in moških ekip. Naše društvo so 
zastopali: Zdenka Gaber, Smiljana Oblak, Ivanka 
Prezelj, Tončka Dolinar in avtorica prispevka za 
žensko ekipo ter Ivan Hafner, Adi Kočar, Franci 
Bradeško in Lojze Žitnik za moško ekipo. Ker namen 
turnirja ni bil tekmovalen, temveč družaben, so 
bili igralci posameznih ekip izžrebani. Gostitelji 
turnirja nas vedno lepo 
sprejmejo in zelo dobro 
pogostijo, prijavnin 
za udeležbo ni, tako 
da moramo sami 
plačati zgolj prevoz, 
saj nam naše društvo 
plača stroške samo za 
tekmovanja v okviru PZDU Gorenjske in 
Športne zveze Škofja Loka.
Oktobra in novembra smo izvedli 
društveno tekmovanje za leto 2022. 
Igrali smo sedem krogov, za skupni 
rezultat tekmovanja pa je bilo 
upoštevanih najboljših pet krogov. 
Vseh igralcev skupaj je 22. Tekmovalo 

se poveselili.
Januarja 2023 nameravamo organizirati 2. turnir v 
spomin na pokojna Toneta Kejžarja (1943–2019) in 
Toneta Miheliča (1941–2021), zelo prizadevna in 
dobra športnika. Povabili bomo športne prijatelje 
iz Kamnika in ŠD Baron iz Logatca. Več o tem v 
prihodnji številki Mi o sebi. 
PIKADO
Na področju pikada v teh treh mesecih ni bilo 
tekmovanj. Izjema je društveno tekmovanje za 

leto 2022, ki je prav 
tako potekalo sedem 
krogov, a je bilo pri 
končnem rezultatu 
upoštevanih le pet. 
Pikado igra 14 igralcev, 
tekmovalo pa je sedem 
žensk in šest moških. 
Pri ženskah je 1. mesto 
zasedla Smiljana Oblak, 
2. Tončka Dolinar, 3. 
Marija Marinšek, pri 
moških pa je 1. mesto 
osvojil Franci Bradeško, 
2. Lojze Žitnik in 3. 
Mirko Jović.
Športno društvo 
Baron iz Logatca nas 
je tudi letos povabilo 
na 3. MIKLAVŽEV 
turnir za prehodni 
pokal »BARON 2022« 

je deset žensk in devet moških. Pri 
ženskah je 1. mesto osvojila Ivanka 
Prezelj, 2. je bila Vojka Mihelič, 3. pa 
Zdenka Gaber. Pri moških je 1. mesto 
zasedel Adi Kočar, 2. je bil Ivan Hafner in 
3. Lojze Žitnik. Po razglasitvi rezultatov 
smo si sami pripravili manjšo zakusko in 

v pikadu za moške in ženske ekipe. Več o tem prav tako v 
prihodnji številki glasila. 
PRSTOMET
Oktobra smo končali tekmovanje državne lige v prstometu, 
o čemer v glasilu pišemo posebej. Društvenega tekmovanja 
nismo organizirali, saj za to nimamo prostorskih možnosti, 
mala telovadnica na Trati pa je vseskozi zasedena, tako da 
trenirati ne moremo niti en dan v tednu, kot je bilo to v 
minulih letih.
Športna zveza Škofja Loka je tudi letos razpisala zimsko ligo 
2022/2023 v prstometu, ki poteka od novembra 2022 do aprila 
2023. Naše društvo zastopajo tri ekipe: žensko sestavljajo 
Ivanka Prezelj, Vera Bokal in Boris Pešelj (»vskočil« je kot 
rezervni igralec), moško Niko Prevc, Franci Prezelj in Vasilij 
Kosec, mešano ekipo pa Nežka Fojkar in Lojze Žitnik. 



Mi o sebi - december 2022 25

KEGLJAŠKI MOZAIK
Ivan Hafner 

Kegljači so bili v jesenskih mesecih tega leta precej dejavni. Poleg rednega kegljanja za trening je bil 
v začetku oktobra tudi zaključni piknik s podelitvijo priznanj za kegljaška tekmovanja v okviru ŠZ 
Škofja Loka v sezoni 2021/2022, novembra so se udeležili tradicionalnega krompirjevega turnirja, 9. 
novembra 2022 pa še tradicionalnega dvoboja z OOZ Škofja Loka

ZAKJUČEK KEGLJAŠKE SEZONE
Zaključni piknik s podelitvijo priznanj je bil zaradi 
slabega vremena z junija preložen na oktober. 
Prireditev je bila na balinišču BK Loka 1000 
(»Benetke«).
Najprej so bila podeljena priznanja za posamične 
tekme (posamično medobčinsko prvenstvo, 
prvenstvo parov in ponovoletni turnir). Največ točk 
in praktično nagrado med moškimi je prejel Tine 
Uršič, četrta do peta sta bila Janko Fojkar in Roman 
Selan, šesti pa Peter Mravlja. Med ženskami je 
največ točk prejela Smiljana Oblak.

mestu je bil med moškimi naš najboljši Janko Fojkar, 
ki je podrl 560 kegljev, med ženskami pa je bila naša 
najboljša na 13. mestu Marija Tolar, ki je podrla 529 
kegljev.

DVOBOJ MED OBRTNIKI IN UPOKOJENCI 
Zaradi epidemije dve leti ni bilo turnirja med OOZ 
Škofja Loka in DU Škofja Loka. Letos pa smo 9. 
novembra le dočakali ta dvoboj z večdesetletno 
tradicijo. 
V dvoboju so zmagali zdajšnji nosilci prehodnega 
pokala, dve kegljačici in šest kegljačev OOZ Škofja 
Loka. Končni rezultat je bil 7 : 3 za OOZ. Naši so se 
srčno borili. V dvobojih so točke priborili Smiljana 
Oblak in Marija Tolar ter Janko Fojkar. Preostali 
moški so dvoboje izgubili. Franca Žontarja je z nekaj 
sreče premagal Bojan Buden, nasprotniki Jožeta 
Avguština, Petra Mravlje, Tineta Uršiča in Staneta 
Voršiča pa so bili premočni, saj vsi kegljajo v ekipah 
slovenskih kegljaških lig. V skupnem seštevku so 
kegljači  OOZ podrli 4054 kegljev, naši pa 3944 
kegljev. V naši ekipi je bil najboljši Janko Fojkar, ki je 
podrl 532 kegljev, med obrtniki pa Edo Oberstar, ki 
jih je podrl 573.
Treba pa je povedati, da je v naših dvobojih vedno 
najpomembnejše spodbujanje svojih, navijanje in 
druženje, podkrepljeno z rezanjem krače, bogato 
izbiro namazov, sladic in drugih dobrot naše lastne 
izdelave in pijač, seveda v primernih količinah. 
Skratka, druženje je bilo veselo in prijateljsko.
Prehodni pokal so odnesli obrtniki, naš namen 
pa je, da ga prihodnjič, kot že velikokrat prej, spet 
osvojimo mi. Cilji morajo biti vedno pozitivni!

Najboljši med posamezniki – samo naši!

V tekmovanju za »najkegljača« ŠZ Škofja Loka, 
ki poleg omenjenih upošteva še vse rezultate 
medobčinske kegljaške lige, so bili na prvih treh 
mestih samo člani našega društva. Najboljši je 
bil Roman Selan, sledila pa sta mu Peter Mravlja 
in Janko Fojkar. Tudi v ženski konkurenci so bile 
najboljše članice našega društva. »Najkegljačica« 
sezone je postala Smiljana Oblak, druga je bila 
Zdenka Gaber in tretja Majda Bogataj. 
Sledila je podelitev priznanj v medobčinski ligi. 
Naša moška ekipa je prejela pokal za drugo mesto, 
pokal za edino žensko ekipo pa so dobile naše 
kegljačice. Na občinskih tekmovanjih so vodilna 
mesta osvojili naši kegljači in kegljačice.

KROMPIRJEV TURNIR
Ta turnir je konec oktobra potekal v enotni 
kategoriji, skupaj moški in ženske. Nagrade za 
prvih pet in še poljubnih pet doseženih mest so 
bile deset vreč krompirja. Med 37 udeleženci je bilo 
enajst članov našega društva, vrečo krompirja pa je 
kot predzadnja prejela le Vojka Mihelič! Na šestem 

Po izročitvi prehodnega pokala OOZ Škofja Loka 
je sledilo veselo druženje.



Mi o sebi - december 202226

BALINARKE NA TEKMOVANJIH    
Smiljana Oblak

Od dvanajstih članic ženske balinarske sekcije 
se jih je avgusta letos deset udeležilo 12. 
društvenega prvenstva za posameznice na 
balinišču na Trati. V treh skupinah s tremi oz. 
štirimi tekmovalkami so nastopile: v prvi Ivanka 
Prezelj, Nada Fojkar in Marica Sorčan, v drugi 
Vojka Mihelič, Vera Hartman in Ljuba Pejić, v tretji 
pa Irena Berginc, Marija Sovinc, Tončka Dolinar 
in Smiljana Oblak. V polfinalu sta zmagali Ivanka 
Prezelj in Vojka Mihelič, v dvoboju za prvo mesto 
pa je Ivanka premagala Vojko. V tekmi za tretje 
mesto je Smiljana premagala Ireno. Prvim trem je 
medalje podelil vodja tekmovanja in sodnik Jure 
Štancer. Tradicionalno smo društveno prvenstvo 
sklenili z malico pri Delobrdarju.
V okviru 41. športno-rekreacijskih iger je 
tekmovanje v balinanju potekalo 9. oktobra v 
Žireh. Organiziralo ga je tamkajšnje balinarsko 
društvo. Udeležilo se ga je 11 ekip, med 
njimi tudi dve ženski ekipi našega društva. 
Poleg še dveh mešanih ekip so bile vse druge 
ekipe moške. Kljub predlogu, da bi nastopili 

z mešanimi ekipami, se naši moški niso odločili za 
to. Tako kot lani tudi letos nismo mogle konkurirati 
moškim in mešanim ekipam, saj kljub bonusu ene oz. 
dveh točk nismo bile enakovredne tekmice moškim 
zbijalcem krogel. Vojka Mihelič in Tončka Dolinar sta 
tekmovanje končali v četrtfinalu, Ivanka Prezelj in 
Smiljana Oblak pa že v predtekmovanju.

Balinarke na treningu

NAGRADA OLIMPIJSKEGA KOMITEJA
Danica Zavrl Žlebir

Na slovesni podelitvi priznanj ob letošnjih 
dnevih Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) - 
Združenja športnih zvez, oktobra v Grand hotelu 
Union v Ljubljani, je plaketo OKS prejel tudi član 
našega društva Ivan Breznik - Jani za sedemdeset 
let dela v balinarskem športu. 
Ivan Breznik se je z balinanjem začel ukvarjati 
leta 1951 kot igralec v BK Kamen v Ljubljani. 
Ko je klub leta 1955 prenehal delovati (zaradi 
graditve Gospodarskega razstavišča), je kot 
igralec najprej tekmoval za BK Poštar v Ljubljani, 
leta 1958 pa se je za stalno preselil v Škofjo Loko. 
Bil je ustanovitelj BK Trata leta 1960, leta 1973 
pa soustanovitelj BK Loka 1000 Škofja Loka, 
za katerega je igral od leta 1977 naprej. Svojo 
tekmovalno športno kariero je končal leta 1995 in 
nadaljeval kot rekreativni igralec. Na tekmovanjih 
je dosegel več vidnih rezultatov, bil je nosilec 
pomembnih nalog v balinarskih društvih, vrsto 
let je bil nepogrešljiv pri strokovnem delu teh 
organizacij. V sedmih desetletjih je prejel tudi 
številna priznanja: 1981 zlato Bloudkovo značko, 
1985 zlati znak Balinarske zveze Jugoslavije, 
1996 Priznanje FIB (Mednarodne balinarske 

zveze), 2001 zlato 
značko Balinarske 
zveze Slovenije, 
2006 svečano 
listino Športne 
zveze Škofja Loka, 
2011 priznanje za 
življenjsko delo 
Balinarske zveze 
Slovenije, zdaj 
pa še plaketo 
Olimpijskega 
komiteja Slovenije.
V Društvu 
upokojencev Škofja 
Loka Ivanu Brezniku 
- Janiju iskreno 
čestitamo za to 
visoko priznanje! V 
prvi številki glasila 
Mi o sebi leta 
2023 bo tudi naš 
sogovornik.

Ivan Breznik 
Fotografija je iz 14. št. našega 

glasila iz leta 2010.
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Miro Duić in Ivanka Prezelj sta ob zaključku 40. ŠRI 
ponosno prevzela največji pokal.

NAŠI OSVOJILI POKAL ZA SKUPNO ZMAGO 
Ivan Hafner 

Zaključek 40. športno-rekreativnih iger, naši kljub odsotnosti nekaterih ekip v bogato klubsko zbirko 
dodali pokal za skupno zmago   
V športni dvorani v Žireh so 10. septembra pripravili 
slovesen zaključek jubilejnih 40. ŠRI s podelitvijo 
priznanj. Iger se je skupaj udeležilo 93 ekip z 
loškega območja (UE Škofja Loka) in 32 ekip iz 
drugih krajev. Naše društvo je prejelo tri priznanja, 
in sicer za PRVO MESTO V SKUPNI RAZVRSTITVI, 
saj smo osvojili 611 točk (drugi Domel – 224 točk!), 
PRVO MESTO V MOŠKI KONKURENCI (460 točk, 
drugi LTH CASTINGS – 232 točk) in PRVO MESTO V 
ŽENSKI KONKURENCI (151 točk, drugi Prevozništvo 
Rant – 50 točk). Športno-rekreativnih iger se je 
udeležilo največ naših tekmovalk in tekmovalcev, 
kar 85 (MDI Škofja Loka na drugem mestu je 
zastopalo 28 invalidov). Čeprav v več disciplinah 
nismo nastopali, smo dosegli popoln uspeh. 

Dosežki po posameznih disciplinah

BALINANJE DVOJIC (v Gorenji vasi) – Med moškimi 
dvojicami nismo imeli nobene ekipe, tri ženske 
dvojice, ki jih vodi Smiljana Oblak, pa so osvojile tri 
prva mesta.
BALINANJE DVOJIC II (v Žireh) – V enotni kategoriji 
so bile med 12 ekipami tudi tri naše ženske ekipe. 
Najboljše so zasedle 5. mesto.
BALINANJE III (na Trati) – V ženski konkurenci je 
nastopilo šest dvojic, med njimi štiri naše. Zmagali 
sta Marija Sovinc in Marica Sorčan pred Nado Fojkar 
in Ireno Berginc. V moški konkurenci je nastopilo 
šest dvojic, med njimi dve naši. Zmagala sta Bojan 
Berčič in Brane Dolinar pred dvojico Jurij Štancar in 
Drago Dimač. Vsi so odlični balinarji, vendar se bolj 
poredko odločijo za nastope za naše društvo. 
Naši športniki ne nastopajo v nekaterih športih, 
ki niso primerni za starejše (nogomet, košarka, 
odbojka na mivki, floorball), in tako je bilo tudi to 
sezono. Letos na tekmovanjih nismo imeli svojih 
predstavnikov niti v šahu, teku na Lubnik in tenisu.

PIKADO (ŠD Poden) – V enotni kategoriji so 
nastopile moške, ženske ali mešane dvojice. 
Naši tekmovalci redno trenirajo, odkar imamo v 
nekdanji vojašnici, v prostoru za rusko kegljanje, 
tudi avtomate za pikado. Na tekmi na Podnu so 
nastopile kar štiri naše dvojice, dve ženski in dve 
moški. Med 12 dvojicami sta bila Franc Prezelj in 
Janko Demšar četrta, Brane Korenčič in Adi Kočar 
peta, Vojka Mihelič in Smiljana Oblak pa šesti.

KOLESARSKI KRONOMETER HRASTNICA – Tokrat so 
na kronometru nastopili le naši najboljši kolesarji 
in kolesarke: Jožica Anželj in Tina Ušeničnik med 
ženskami ter Mirko Pintar (žal že pokojni) in Franc 
Rupar med moškimi. Med petimi posameznicami je 
bila Jožica druga za izvrstno 32-letno Špelo Mezek, 
Tina pa četrta. Mirko in Franc pa sta med 16, po 
večini občutno mlajšimi kolesarji, zasedla zadnji dve 
mesti.
KEGLJANJE I (Poden) – Ženske so tekmovale v 
disciplini dvojic 120 lučajev mešano. Nastopile so 
samo tri dvojice, dve naši in ekipa DU Selška dolina. 
Tokrat sta zmagali Tina Ušeničnik in Majda Bogataj 
pred favoriziranima Smiljano Oblak in Zdenko 
Gaber. Moški so tekmovali v ekipi štirih v borbenih 
igrah (samo čiščenje). Med sedmimi ekipami so bili 
naši odlični, saj so zasedli drugo mesto. Za ekipo so 
kegljali Roman Selan, Peter Mravlja, Janko Fojkar, 
Tine Uršič in Franc Žontar kot rezerva.
KEGLJANJE II (Železniki) – V enotni kategoriji dvojic 
so med osmimi ekipami nastopile tudi tri naše. Še 
najboljše šesto mesto sta zasedla Peter Mravlja in 
Tine Uršič.
KEGLJANJE III – Tandem dvojic je posebna vrsta 
kegljanja na izpadanje. Med osmimi dvojicami so 
bile štiri naše. Dobro sta se odrezala Roman Selan 
in Janko Fojkar, ki sta bila tretja, Smiljana Oblak in 
Zdenka Gaber pa sta bili četrti. 
PRSTOMET I (Trata) – V tekmovanju dvojic v enotni 
kategoriji so naše društvo med kar 16 ekipami 
zastopale štiri. Naša druga ekipa je bila odlična 
druga, prva ekipa pa je bila tretja.
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NEŽKA TRAMPUŠ DOBITNICA SREBRNEGA ŠPORTNEGA PRIZNANJA
Danica Zavrl Žlebir

Zavod za šport in Športna zveza Škofja Loka sta na tradicionalni prireditvi podelili priznanja 
športnikom in športnicam v občini Škofja Loka. Med dobitniki je tudi Nežka Trampuš, pohodnica, 
dolgoletna organizatorka planinskih pohodov ter smučarka in kegljačica 

PRSTOMET II (ŠD Žiri) – Nastopilo je 10 ekip, med 
njimi dve naši ženski in dve moški. Naši so bili 
nekoliko slabši kot na prejšnji tekmi. Najboljša je 
bila naša prva ekipa, ki je zasedla četrto mesto, naša 
tretja ekipa pa je bila peta. 

Nadaljevanje s prejšnje strani
STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO (Železniki) – Ob 
skromni udeležbi petih ekip dvojic so nastopile 
tri naše. Zmagali sta Frančiška Demšar Mesec in 
Nevenka Mandić Orehek pred Jankom Žoržem in 
Francem Prezljem.

Nežka Trampuš je že leta 2007 prejela bronasto 
športno priznanje, tokrat pa so ji namenili srebrno 
in v utemeljitvi zapisali: »Opravila je zahteven 
tečaj za planinsko vodnico ter od leta 1995 do 
letos vodila pohode v hribe po vsej Sloveniji. Pod 
njenim vodstvom ustanovljena ‘četrtkova skupina’ 
pohodnikov danes šteje približno dvesto članov, 
posameznih izletov pa se vsakokrat udeleži vsaj 
za en poln avtobus pohodnic in pohodnikov. Vse 
to je posledica njenega navdušenja za pohode in 
lepote Slovenije. Izleti so najprej potekali v okviru 
DU Škofja Loka, pozneje pa v okviru PD Škofja 
Loka. Zaradi vedno večjega navdušenja planink 
in planincev nad pohodi ji zdaj pomagata dve 
izkušeni planinki, saj izvedba zahteva vse več 
administrativnih in finančnih nalog. Planince je 
vodila na izlete polnih 27 let, organizirala je več kot 
450 pohodov in poskrbela za čudovite planinske 
spomine več kot 21 tisoč udeležencev.«
Nežki iskreno čestitamo za prejeto priznanje!

PREDSEDNIK Z VODJI ŠPORTNIH SEKCIJ
Danica Zavrl Žlebir

Predsednik DU Škofja Loka Miro Duić se je oktobra 
sešel z nekaterimi predstavniki športnih sekcij. Ob 
izteku svojega mandata se jim je zahvalil za odlično 
sodelovanje in prisluhnil njihovim predlogom glede 
spodbujanja športne in rekreacijske dejavnosti med 
upokojenci. Želijo si, da bi bili upokojenci čim dlje 
dejavni v športih, ki so primerni za njihove zmožnosti, 
k različnim dejavnostim pa želijo pritegniti tudi mlajše 
upokojence. Vodje športnih sekcij so sicer poročali o 
letošnjih tekmovanjih, ki so jih organizirali ali so na 
njih sodelovali, ter o doseženih rezultatih. Želijo si, da 
bi znova uvedli razglasitev najboljših športnikov, slišati 
pa je bilo tudi predloge za prevetritev pravilnika o tem. 
V prihodnje naj bi imenovali še koordinatorja za vse 
športne dejavnosti.    



Mi o sebi - december 2022 29

STRELKE USPEŠNE NA DRŽAVNEM PRVENSTVU
Ivanka Prezelj

V četrtek, 29. septembra 2022, je na strelišču 
Strelskega društva Mrož v Velenju potekalo državno 
tekmovanje društev upokojencev Slovenije v 
streljanju z zračno puško
Na državnem prvenstvu upokojenskih društev je 
sodelovalo osem ženskih in 14 moških ekip, to je 31 
strelk in 49 strelcev iz vseh slovenskih regij. V moški 
konkurenci so se na prva tri mesta uvrstile ekipe DU 
Trebnje, DU Velenje in DU Žalec.
V ženski konkurenci je zmagala ekipa DU Velenje, 
druge pa so bile strelke DU Medvode. Naše društvo 
je zastopala samo ženska ekipa in osvojila odlično 
tretje mesto. Odlično pravim zato, ker smo bile 
med vsemi nastopajočimi najstarejša ženska ekipa. 
Največ zaslug za osvojeni pokal imata Nevenka 
Mandić Orehek in Frančiška Demšar Mesec, saj sta 
kot posameznici zasedli peto in šesto mesto. Za 
ekipo sva tekmovali še Ivanka Prezelj (19. mesto) in 
Vojka Mihelič (24. mesto).

Ivanka, Nevenka, Francka in Vojka

Drage upokojenke in upokojenci DU Škofja Loka, resnično vas lepo vabimo, da se 
včlanite v Strelsko društvo Škofja Loka in pomladite naše vrste. Prostori strelskega 
društva so v kleti velike stavbe nekdanjega poveljstva vojašnice. Redni treningi so 

ob ponedeljkih in sredah od 18. do 20. ure ter ob četrtkih od 8.30 do 10. ure. 

PRSTOMETAŠICE DRŽAVNE PRVAKINJE 
Vojka Mihelič

Prstometna organizacija Slovenije 
vsako leto razpiše državno ligaško 
tekmovanje v prstometu. V letu 2022 
je bilo na tekmovanja prijavljenih 23 
ekip s skupaj 192 igralkami in igralci. 
Ekipe so tekmovale v prvi ženski, prvi 
moški in drugi moški ligi. Tekmovanje 
se je začelo aprila, končalo pa 26. 
oktobra letos. Ta dan je bila tudi 
razglasitev rezultatov. Odigranih 
je bilo 15 krogov, in to v različnih 
krajih: v Britofu pri Kranju, Ljubnem, 
Podnartu, Šenčurju, v balonu Naklo in 
Ljubljani. V ženski ligi je tekmovalo pet 
ekip: DU Škofja Loka (igrale so Ivanka Prezelj, Vera 
Bokal, Vanja Jenko, Nežka Fojkar, Vojka Mihelič in 
Lea Ahčin), DU Kranj – Čebelice, ŠD Kamna Gorica 
– Ajda, ŠD Podnart in DU Šenčur. Prvo mesto je 
zasedla ekipa iz DU Škofja Loka, drugo ŠD Kamna 
Gorica – Ajda, tretje mesto pa ŠD Podnart. Igralke 
našega društva so bile uspešne tudi posamezno, 

saj je prvo mesto zasedla Lea Ahčin, tretje pa Vera 
Bokal. Preostale igralke smo bile nekoliko slabše. 
Za organizacijo tekmovanj, ki je bila vedno zelo 
dobra, vsem iskreno čestitamo in upamo, da se 
bomo tega tekmovanja udeležile tudi prihodnje 
leto.
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PONEDELJKOVI BRZIČI IN POLŽKI 
Dragica Gartner 

Med številnimi lepimi dogodki, ki jih doživljamo 
na naših pohodih, sta se mi tokrat posebej vtisnila 
v spomin dva. Eden je bil 94. rojstni dan Marice 
Jesenovec. Ko sem ji voščila po telefonu, je rekla, da 
slavja ne bo – sicer pa tega niti nismo pričakovali. 
Pri tej častitljivi starosti je Marica več kot odlična, 
da sploh še lahko hodi z nami, ne pa, da ima še 
dodatno delo s pripravo dobrot. Tokrat je bila 
poteza na vodniški in gostinski strani, tako da smo 
ob pomoči oskrbnika na Beli skali na Vojskarski 
planoti spontano in lepo počastili njen visoki 
jubilej. Na sredino dvorišča so postavili mizico z zelo 
zanimivim hlebčkom kruha, na katerem je bil napis 
iz testa »94«, ob njem pa še steklenica vina in šopek 
med potjo nabranih rožic. Presenečenje je delovalo! drugi videli, da kaj težje zmorejo. No, vsi vemo, da v 

naših letih pač ni več kipeče mladosti in popolnega 
zdravja. 
In še en zabaven utrinek iz mlajše generacije naših 
pohodnikov. Otroci na pohodu so se pogovarjali 
in malce podražili še ne osemletnika, ki je rekel, 
da mu je všeč ena punca. Pa so ga vprašali, zakaj 
je ne pripelje domov. Mali je na to nadvse resno 
odgovoril: »Ne bi še rad imel otrok.« Že večkrat 
nam je kaka duhovita otroška misel polepšala dan s 
smehom.
Moram reči, da so bili otroci različne starosti 
zelo zadovoljni z nami in mi z njimi. Večji so se 
pogovarjali, mlajši so raziskovali, tako da smo 
še starejši videli, česar sicer ne bi. Izlete so nam 
popestrili s svojo živahnostjo, in ker so se spletla 
lepa prijateljstva, so obljubili, da še pridejo. 
Najmlajši je celo obljubil, da bo s seboj pripeljal 
brata, atija, na koncu pa vso družino. 
Skratka, vedno se imamo lepo, zato nam je med 
korono zelo manjkalo veselo druženje. Tega si 
želimo še naprej, radi pa bi iz domačih brlogov 
izbezali tiste, ki si ne upajo z nami ali se jim ne da!
Za prihodnje leto smo vam pripravili mešane 
pohode, po večini po domačih krajih, nekaj lepih in 
nezahtevnih pa tudi v Avstriji in Italiji. Pridite, lepo 
nam bo! Življenje je eno samo!

Otroci raziskujejo lovsko opazovalnico 
na planini Velika Raven.

VESELI POHODNIKI

Prisrčen dogodek nam bo še dolgo ostal v spominu, 
podobno kot tisti izpod Učke, saj je Marica prav 
na dan našega pohoda praznovala 90-letnico. Še 
zdaj se smeje pogovarjamo o njenem nepozabnem 
praznovanju, saj smo se nekateri s pohoda vrnili 
domov šele pozno zvečer. Marica, bodi zdrava, da 
boš še lahko šla z nami!
Da ne bo zvezda samo Marica, naj povem, da se z 
nami druži še nekaj dam, ki vztrajno stopicajo za 
njo, fantje pa so se kar porazgubili. Škoda, ker nam 
je v mešani družbi še lepše. Morda se vrnejo? Ko bi 
se le, bi bilo tudi zanje bolje, saj je skupina precej 
prilagodljiva. Včasih moški raje odstopijo, kot da bi 

AFORIZMA 
Edo Erzetič »Termo« minister zagotavlja, da pokojnikom ne bodo podražili ogrevanja.

Meteorologi napovedujejo vreme tako zavito, da bi jim celo verjeli, da bo ponoči – sončno.
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LEPO SMO SE IMELI, KAMOR KOLI SMO ŠLI

Četrtkovi planinci smo izpolnili letošnji načrt naših pohodov, na katerih smo se povsod imeli lepo 
Martina Eržen in vodniki četrtkove skupine 

ČETRTKOVI PLANINCI

Avgusta je bila na vrsti ferata, plezanje po klinih in 
skalah, zelo adrenalinsko. Pod vznožjem zahtevne 
stene na Lisci so se izkušeni planinci opremili s 
plezalno opremo – čelado, plezalnimi pasovi in 
varovali – in še z nahrbtnikom. Bilo je zelo naporno, 
kljub temu pa so vsi prepoteni in srečni varno 
priplezali na vrh.   
Pohod na domačo goro Ratitovec smo morali zaradi 
deževne vremenske napovedi preložiti za en dan. 
Ob koncu pohoda na Prtovču je že padlo nekaj 
kapelj dežja. Dragica nas je vodila po nekoliko 
drugačni poti z Jelovice; pot med smrekovimi 
gozdovi mimo pašne planine Klom in potem na 
Ratitovec na malico in njihov znani okusni flancat 
je bila čudovita. Med potjo smo se sladkali tudi z 
dobrotami slavljencev Tomaža in Elze. Na Ožbolt 
smo se povzpeli iz Bodovelj mimo kapelice na 
hribu Sv. Petra do lovske koče na Zavrhu in naprej 
do Ožbolta. Nekateri so imeli srečo, saj so že med 
potjo našli prve jurčke. Na Stene smo se odpravili iz 
Črmošnjic; večino poti smo hodili po gozdu na meji 
med Belo krajino in Dolenjsko, na vrhu s križem pa 
so nas pričakale prepadne skalnate stene.
V letošnjem načrtu je bilo kar nekaj hribov v 
domačih krajih, predvsem zaradi negotovosti, 
kako bo z epidemijo koronavirusa. Taka je bila 
tudi pot na Jošt in do Sv. Mohorja, kjer smo imeli 
počitek z malico iz nahrbtnika. Od tam naprej smo 
po označeni poti mimo cerkve sv. Jedrti prišli do 
Dražgoš, kjer nas je čakal avtobus. Izlet na Sleme na 
Vršiču s pisanimi macesni je letos odpadel, namesto 
tega smo se odpravili na Kraški rob, kjer so nas 
pričakali sonce in številni pisani grmi ruja. Z nami 
sta bili tudi slavljenki Olga in Ida, ki sta poskrbeli za 
lepo preživet dan. Predzadnji letošnji pohod je bil v 
Baško grapo, ki si resnično si zasluži to ime: kamor 
koli pogledaš s ceste, povsod so same grape, ki se 

strmo vzpenjajo proti Črni prsti. Vendar so tudi v 
teh odmaknjenih krajih naseljene lepe vasi: Stržišče, 
Kal, Kuk, Rut. V vasi Kuk nas je s šilcem domačega 
sprejela sestra dveh naših planincev in moja sošolka 
iz osnovne šole. Njena družina, ki živi in dela v 
Ljubljani, v tej odročni vasi prenavlja zapuščeno 
kmetijo, saj želi, da bi bilo v teh krajih čim manj 
zapuščenih hiš. 
Na zadnji pohod v neznano smo se odpravili 
1. decembra. Cilj je vselej velika skrivnost s 
presenečenjem do zadnjega dne. Vsi planinci ga 
težko pričakujejo, ker je na njem po navadi zelo 
veselo in družabno. Pred leti sem naredila veliko 
napako in nehote izdala, kam gremo. Na zadnjem 
izletu sem na avtobusu naštevala, kolikokrat je bil 
kdo na naših pohodih, ter ob tem poudarila, da 
bodo tisti, ki jih tokrat ni z nami, dobili podatke o 
svoji udeležbi na pohodih na Starem vrhu, kjer bo 
zaključek naših srečanj. Na avtobusu so vsi lepo 
dremali, saj jih moja statistika ni prav nič zanimala.  
V hipu, ko sem izdala naš neznani kraj, pa so se vsi 
zbudili in se prisrčno nasmejali moji napaki. Vsako 
leto je veliko smeha tudi pred našim pohodom v 
neznano. Udeleženci mi nagajajo in me ves čas 
sprašujejo, kam gremo, pri tem pa upajo, da se bom 
izdala. Vendar od tistega dogodka na avtobusu ne 
poročam o nobeni statistiki več in sem modro tiho, 
da mi ne bi spet ušla skrbno varovana skrivnost. 
Enaindvajsetih pohodov se je skupaj udeležilo 
1006 planincev in planink. Z veliko dobre volje 
in vztrajnosti smo premagovali vzpone in poti, 
na katerih smo spoznavali nove kraje naše lepe 
Slovenije. Za prihodnje leto smo že pripravili 23 
pohodov, primernih za našo skupino, z upanjem, da 
bomo doživeli še veliko lepih dni za naša druženja 
in pohode po planinskih poteh. 

AFORIZMI 
Edo Erzetič Aforizmi so površinsko humorni, globinsko pa zelo resni.

Za starostnike so spomini nekakšne »konzerve«, ki jih odpirajo po potrebi. 

Za prepir sta vedno potrebna najmanj dva, ne glede na spolno usmerjenost. 

Natančna ura še ni jamstvo, da ne bi zamujal!
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GREMO NA POT

PREDLOG PLANINSKIH IZLETOV V LETU 2023

14. 1.   Po poti slovenskega tolarja (Slavica)
9. 2.   Gabrška gora (Slavica)
23. 2.   Pot oslovega hrbta – Marezige (Dragica)
9. 3.   Pot sedmih slapov (Slavica)
23. 3.   Babji zob – Talež (Dragica)
6. 4.   Zeleni vir – Hrvaška (Slavko)
20. 4.   Komna (Branko)
4. 5.   Banjščice (Slavko)
18. 5.   Dovje – Plavški rovt (Dragica)
1. 6.   Skala – Žička kartuzija (Slavica)
15. 6.   Medvedje Brdo (Slavica)
29. 6.   Kamniški vrh (Branko)

13. 7.   Rutarski Vršič (Slavko)
27. 7.   Ferata (Slavica)
10. 8.   Gartnerkofel/Krniške skale (Slavko)
24. 8.   Raduha (Slavica)
7. 9.   Blegoš (Slavica) 
21. 9.   Rinsennock (Dragica)
5. 10.  Čreta (Slavko)
19. 10.  Izvir Bohinjske Bistrice (Slavica)
2. 11.   Žusem (Dragica)
16. 11.  Tromeja (Slavica)
30. 11.  Zaključni izlet v neznano (Slavica, Martina)
   

Za predlagane planinske pohode so navedeni datumi, vendar se glede na vremenske razmere lahko 
spremenita tako datum kot tudi smer pohoda.  

Cveta Škopelja

Za ljubitelje izletniško-rekreativnih in družabnih 
dejavnosti smo pripravili aranžmaje, po kakršnih je 
največ povpraševanja. Dogajanja bodo potekala vse 
leto, le slediti jim je treba. Izleti oz. letovanja bodo 
izvedeni samo, če bo dovolj prijav in če nam bodo 

to dovoljevale razmere glede virusa covid-19. Točni 
datumi, o katerih se še nismo dogovorili, bodo 
navedeni v objavi oziroma v vabilu k posamezni 
dejavnosti. 

PROGRAM LETOVANJ, IZLETOV IN DRUGIH DEJAVNOSTI V LETU 2023
1. februar do 8. februar  Delfin Izola (brezplačni prevoz)
2. marec do 5. marec   Opatija – dan žena
17. marec    Zbor članov
9. maj do 11. maj   Češka
Junij     Splavarjenje po Dravi – Koroška
25. junij do 2. julij   Delfin Izola 
29. junij do 6. julij   Hotel Pula
Julij-avgust    Debeli Rtič (ob sredah)
1. september do 9. september Korčula  
September    Trgatev
1. oktober do 9. oktober  Fojnica (BiH)
November    Martinovanje 

   - O obiskih gledaliških predstav boste obveščeni v sprotnih objavah.
   - Vse objave bodo na oglasnih deskah v DU, pri Pošti Škofja Loka in na Šolski ulici. 
   - Prijave z vplačili sprejemamo ob sredah in petkih od 8. do 11. ure v pisarni DU. Prijave bodo 
      upoštevane z dnem vplačila, če ne bo dogovorjeno drugače. 
   - Vseh izletov in prireditev se udeležujete na svojo odgovornost. 
   - Pridržujemo si pravico do sprememb, odpovedi ali dopolnitev terminov posameznih dejavnosti.
   - Vse dodatne informacije o programih izletov lahko dobite v pisarni tajništva DU med uradnimi urami.
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ZIMSKA IDILA
Meri Bozovičar 

Včasih smo jo imeli. Imeli smo zimo in idilo, čeprav 
sicer nismo imeli veliko. Zdaj je nasprotno. Imamo 
veliko, a nimamo več idile. Tudi zima je ljudem 
očitno dokončno odrekla občutje zdravega mraza 
in niti pogleda na svojo bahato belo bleščavost jim 
ne privošči več. Komaj še kdo ve, kako je občutiti 
in slišati škripanje shojenega ledenega snega pod 
težkimi čevlji, kaj šele, da bi kdo poznal zamolkel 
šepet konjskih korakov na debelo zasneženi 
cesti, tiho drsenje sani ter čarobno zvončkljanje 
kraguljčkov, obešenih na konjski komat. Celo 
meglice izdihane sape sopihajočega konja so 
se takrat zdele čudovito skrivnostne v nizkem, a 
bleščečem zimskem soncu.
Zima se je v vsej svoji lepoti in idiličnosti zame 
vsakokrat začela s prihodom svetega Miklavža. 
Najprej tistega »napravljenega«, skupaj z 
nepogrešljivim spremstvom parkeljnov in 
angelčkov, ponoči pa še tistega, ki se je pritihotapil 
v hišo in za katerega sem vztrajno spraševala mami, 
kako lahko pride tako na skrivaj, da ga nihče ne 
vidi in potem še odloži del svojega očitno obilnega 
tovora piškotov, pa nisem dobila zadovoljivega 
odgovora. Da lahko pride, ker je on pač Miklavž, je 
bilo največ, kar sem izvedela. 
Kadar je bila na nebu rdeča zarja zahajajočega 
sonca, so nam rekli, da Miklavž peče piškote. 
Nekoliko me je begalo, če se je to zgodilo nekaj dni 
po Miklavžu, češ, kaj mu bodo zdaj piškoti, če jih je 
nedavno raznosil po hišah, a kako naj bi to razumel 
nevedni otrok. Vendar je nazadnje tako, da tedaj, ko 
človek razvozla vse otroške skrivnosti, lahko ugotovi 
samo to, kako lepo je biti neveden.
Mimogrede, parkeljni oziroma »parklni«, so bili 
grozni. Skrila sem se jim pod mizo ter vroče 
molila, naj me Bog vendar obvaruje pred to 
nadlogo zemeljsko, vendar me je Lucifer zgrabil z 
velikanskimi kleščami in me potegnil izpod mize. 
No, nazadnje se je vedno izkazalo, da sem bila 
pridna punčka in da je imel zato Miklavž zame kak 
piškot. Pozneje, pri kakih desetih letih, sem bila  
tudi sama v Miklavževi povorki. V vlogi angelčka, 
seveda.
Nato je prišel božič. Takrat daril ni bilo, so bile pa 
jaslice. Ati je že jeseni nabral mah in ga posušil, 
drugo smo seveda imeli doma. Vse je bilo 
shranjeno v neki škatli. Najprej so bile jaslice, torej 
hlevček, živali in vse podobice, iz tršega papirja 

SLEDOVI PRETEKLOSTI

in na ustreznih paličicah, da smo lahko vse skupaj 
postavili oziroma zabodli v mahovito podlago. 
Pozneje smo dobili figurice iz mavca, ki jih je 
izdeloval neki župnik na Suhi. Božičnega drevesca 
takrat nismo postavljali, to navado smo prevzeli 
od okupatorjev, torej Nemcev. Sem pa na našem 
podstrešju našla veliko okraskov, žal, po večini 
zdrobljenih, še iz časa klaris, ki so nekdaj bivale v 
naši hiši, torej je bilo božično drevo že prej znano 
tudi v naših krajih. Pri nas, kot rečeno, ne.
Potem smo šli k polnočnici. Če si šel v šentjakobsko 
cerkev, je bila tam ena maša in si moral zjutraj 
spet k maši, če si šel h kapucinom, pa je bila maša 
dvojna ali so bile celo tri zapored, tako da zjutraj 
ni bilo treba k maši. Najlepše pri polnočnici je bila 
hoja v cerkev. Hodili smo po škripajočem snegu, 
v mrazu, ki je rezal v nos, da je kar bolelo. Bilo 
je edinstveno in neponovljivo, pa še sneg je bil 
vedno. Ne spomnim se božiča brez snega. Bliže 
ko smo bili cerkvi, več ljudi je bilo in vsi smo se 
poznali. Najlepše je bilo opazovati luči, ki so se 
vile po pobočjih okoliških hribov in se spuščale 
v dolino. Te čarobne in skrivnostne lučke, ki so se 
pojavljale naokoli, so ustvarjali ljudje z baklami v 
rokah. Pojavljale so se malo tu, malo tam, pa spet 
izginjale. Na poti v cerkev nas je prevzemal občutek 
enotnosti in nekakšne varne pripadnosti skupnosti.
Nekaj dni pozneje je bil še praznik Svetih treh 
kraljev, ki smo ga zaznamovali tako, da smo 
njihove podobice dodali v jaslice. Bil pa je to tudi 
dan pravoslavnega božiča. V Loki je bila takrat 
velika garnizija s številnimi oficirji pravoslavne 
vere in ti so del svojega božiča praznovali v naši 
gostilni. Predvsem se spominjam, da so ob cesto 
postavili hrastove veje, jih okrasili z raznobarvnimi 
trakovi krep papirja ter sem in tja obesili še kako 
pomarančo. Potem so pili vino in jedli potico, 
njihovo osredne praznovanje božiča pa je bilo 
zvečer v Sokolskem domu.
Februarja 1952 je zapadlo ogromno snega. Namerili 
so kar dva metra in pol visoko snežno odejo. Po 
mestu je bilo mogoče hoditi samo tik ob hišah, če 
pa si se povzpel na kup na sredini, si zlahka videl 
skozi okna v prvem nadstropju. Po dolini so plug 
vlekli štirje pari konj, a so splužili le ozko pot, ki so 
jo potem z lopatami širili vojaki. Vlak iz Ljubljane se 
je ustavil v traškem grabnu in že tako ali tako mirno 
življenje je obstalo za nekaj čudovito čarobnih dni. 
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Potem je močno sonce stopilo sneg in zdelo se je, 
kot da ga sploh ni bilo.
Tako je minila zadnja omembe vredna zima v 
mojem življenju. Ne prej ne pozneje ni bilo lepše, 
se mi zdi. Verjetno zato, ker se je po tej zimi končalo 

Nadaljevanje s prejšnje strani
moje otroštvo in začelo se je življenje, v katerem 
ni bilo veliko idile, niti kakšne posebne čarobnosti. 
Bilo je sicer marsikaj, tudi lepega, vendar se čarobni 
občutki zimskih, pa tudi siceršnjih lepih trenutkov iz 
mojega otroštva, niso več vrnili. Na žalost živijo le še 
v spominih, a tudi tu počasi bledijo.

RADIJSKA KUKAVICA
Edo Erzetič

Skoraj vse radijske postaje so na začetku 
svojih radijskih oddajanj spustile v eter 
zvok tiktakanja ure, ki je napovedovalo 
točen čas. Edinstveni primer v svetu pa je 
radijska kukavica, ki se oglaša še dandanes 
in je razpoznavni znak nacionalne radijske 
postaje. Njen avtor je inženir Marij Osana, 
univerzitetni profesor iz Ljubljane. 
Marij Osana se je rodil 18. junija 1880 v Trstu, 
umrl pa 10. decembra 1958 v Ljubljani. Med 
prvo svetovno vojno je kot avstro-ogrski 
vojak najprej deloval v Galiciji, pozneje pa je 
bil poveljnik telegrafske čete na soški fronti. 
Po koncu vojne leta 1918 se je kot poštni 
in brzojavni komisar zaposlil v Ljubljani. 
V obdobju kraljevine SHS je kot inženir 
delal na ministrstvu za PTT, na področju za 
kable in radijske postaje. Po njegovi zaslugi 
je Slovenija tako že leta 1927 dobila prvo 
avtomatsko telefonsko centralo (ATC) v 
tedanji državi. Nekaj let je bil zaposlen tudi 
na ministrstvu za TT za celotno kraljevino 
SHS v Beogradu. Po vrnitvi se je zaposlil kot 
univerzitetni profesor na Tehniški fakulteti 
univerze v Ljubljani. Poleg predavateljskega 
dela je bil tudi vodja elektrolaboratorija in 
pobudnik oddajanja radijskih postaj v državi. 
Študiral je na Dunaju, v Parizu in Nemčiji. Marij 
Osana je umrl med predavanjem na fakulteti, 
tako rekoč s kredo v roki. Za Slovence je bil 
»Tesla« in »Marconi« v eni osebi. 

Radijska kukavica
Kukavica (Cuculus conorus) je ptica selivka, ki se oglaša 
s svojim edinstvenim petjem »kukuk«. Inženir Osana je 
želel prav kukavičje oglašanje uporabiti kot razpoznavni 
znak radijske postaje, Radia Ljubljana. Za tiste čase je bila 
zamisel skoraj predrzna, saj na razpolago ni bilo veliko 
električnih elementov za uresničenje te zamisli. Pa vendar. 
Izdelek naj bi bil sestavljen iz dveh delov, zvočnega in 
mehanskega. Zasnoval je dva frekvenčna generatorja: 
prvi naj bi nosil frekvenco »ku«, drugi pa »kuk«. Ta ton 
je bil prek ojačevalnika voden v slušalko, ki je bila pred 
mikrofonom. Za preklop tona »kukuk« je izdelal precej 
zapleten mehanizem, ki je prek relejne naprave urejal 
želeno funkcijo.
Radijska kukavica se je v etru Radia Ljubljana prvič 
oglasila leta 1928. Pred vsako oddajo se je najprej zaslišal 
glas kukavice z določenim številom ponovitev, nato pa še 
glas napovedovalca: »Govori Radio Ljubljana.«

VABIMO SODELAVCA ZA POGREBNE SLOVESNOSTI

Iščemo osebo, ki bi skrbela za pogrebne slovesnosti 
ob smrti naših članov. Pristojna bi bila za prapor na 
pogrebih, obešanje žalne zastave pred vhodom v 
prostore Društva upokojencev Škofja Loka in objavo 
osmrtnic na oglasnih mestih. Izbranemu kandidatu 
bodo povrnjeni vsi stroški, povezani z opravljenim 

delom. Zaželeno je, da kandidat stanuje čim bliže 
sedežu društva (Partizanska 1) in da ima veljaven 
vozniški izpit. Pisne prijave sprejemamo najpozneje 
do 31. januarja 2023. Morebitne dodatne 
informacije lahko dobite po telefonu št.: 040/22 66 
67 (Cveta) ali 040/292 647 (Milica).
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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. do 12.  ure
Blagajna: od 8. do 11. ure
Tajništvo tel.:  04 512 06 64
Faks: 04 512 63 09
e-pošta: drustvoupokojencev@siol.net
Predsednik: Miro Duić, 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 o tem obvestijo 
praporščaka Draga Pavičeviča, GSM 040/327 770, svojega poverjenika ali tajnico DU.

ČLANARINA DRUŠTVA ZA LETO 2023
Društvena članarina in članarina vzajemne samopomoči za leto 2023 predvidoma ostajata nespremenjeni, 
to je 12 € in veljata za tekoče leto (januar–december). Član je praviloma dolžan plačati letno članarino do 
konca junija 2023. 
Prispevka posameznega člana sta:
   - letna članarina 12 €,
   - vpisnina za nove člane 2 € (članska izkaznica),
   - vzajemna samopomoč (VS) 12 € (neobvezno).

KORISTNE INFORMACIJE

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 2023, referenca SI99. Plačilo članarine vam bomo pozneje v člansko 
knjižico vpisali v pisarni DU.

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 nima pravice do vračila vplačanih 
prispevkov.  
Pomembno je, da so člani ob vstopu opozorjeni na 
to, da mora biti članarina poravnana vsako leto in 



Mi o sebi - december 202236

Nadaljevanje s prejšnje strani
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 VS ima upravičenec pravico 
do izplačila posmrtnine, če je od dneva vpisa 
v članstvo VS do smrti minilo najmanj 5 let. 
Upravičenec je oseba, ki jo ob vstopu v članstvo 
VS ali pozneje določi član VS. Ob smrti člana, 
ki za tekoče leto še ni poravnal članarine in 
posmrtnine, mora upravičenec oz. pooblaščenec 

DOBAVA KURILNEGA  OLJA PO UGODNEJŠI CENI 
Naši člani lahko pri društvu dobijo posebno naročilnico za nakup kurilnega olja, ki je še vedno nekoliko 
cenejše, čeprav brezplačnega prevoza na 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.

to storiti najpozneje v šestih mesecih po njegovi 
smrti, da lahko upraviči izplačilo posmrtnine. 
Zahtevek za izplačilo posmrtnine upravičenec 
lahko vloži najpozneje po 12 mesecih od dneva 
smrti člana VS. Zahtevku za izplačilo posmrtnine 
mora upravičenec društvu predložiti mrliški list 
umrlega člana ter fotokopije davčne številke, 
osebne izkaznice in bančne kartice upravičenca. 
Če dokumenti po dvanajstih (12) mesecih niso bili 
predloženi, pravica do posmrtnine ugasne.
Sklad vzajemne samopomoči 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 spremljate vsa društvena 
obvestila na oglasnih deskah, to je na Šolski ulici 

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

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

V prihodnje nas čaka zamenjava zdajšnjih 
rožnatih vozniških dovoljenj z novimi (v obliki 

kartice). Po starem zakonu bi jih morali menjati 
prihodnje leto, vlada pa je rok za zamenjavo 

podaljšala do leta 2033. Kljub temu lahko staro 
dovoljenje zamenjamo za novo že zdaj in 

ne čakamo na zadnji rok.
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POŽARNA VARNOST PRI NAS DOMA

NEKAJ POSTOPKOV ZA GAŠENJE POŽAROV V DOMAČEM OKOLJU

Če gori obleka na človeku
Če vidimo človeka, čigar obleka gori, ta ne sme tekati naokrog, temveč se mora uleči na tla in se 
valjati. Da bi bil ogenj hitreje pogašen, mu lahko pomagamo tako, da ga ovijemo z odejo. Gorečo 
obleko moramo kar najhitreje spraviti z njegovega telesa, saj v nasprotnem primeru lahko dobi 
hude opekline. Če vidimo, da so opekline zelo hude, obleke ne vlečemo z njega. Poškodovanca čim 
hitreje odpeljemo k zdravniku oz. na pomoč pokličemo reševalce na številko 112. 

Če na štedilniku zagori olje ali mast
Če se nam zgodi, da se na štedilniku vname olje ali mast, moramo čim hitreje ugasniti grelno 
površino. Ogenj nato pogasimo tako, da posodo pokrijemo s pokrovko (od strani) ali z vlažno krpo. 
Požar lahko pogasimo tudi z gasilnikom na gasilski prah ali ogljikov dioksid (CO2). Zapomniti si 
moramo, da ga nikoli ne smemo gasiti z vodo. Če nam ognja ne uspe pogasiti, takoj pokličemo 
številko112.

Če zaznamo uhajanje plina v stanovanju
Takoj odpremo okna in vrata, da stanovanje ali hišo prezračimo. Nato poiščemo vir uhajanja plina 
ter ga zatesnimo oz. zapremo. Če napake nismo ugotovili, pokličemo pomoč na številko 112. V tem 
primeru ne smemo uporabljati odprtega ognja ali prižigati luči in električnih naprav.

Če zagori televizor, pralni stroj ali drug gospodinjski aparat
Napravo kar najhitreje izključimo iz električnega omrežja. Ogenj nato pogasimo z gasilnikom na 
prah ali ogljikov dioksid (CO2). 
           Povzel Rudi Zadnik

ČESTITKA REŠEVALCU KRIŽANKE

Na sedežu Društva upokojencev Škofja Loka se je 
oglasil naš član Janko Novak, sicer stanovalec CSS, ki 
je bil izžreban kot dobitnik prve nagrade za pravilno 
rešitev križanke, objavljene v junijski številki glasila 
Mi o sebi. Gospoda Novaka je v družbi njegove 
spremljevalke pozdravil in mu čestital predsednik 
društva Miro Duić. Čestitke veljajo tudi vsem 
preostalim reševalcem križanke. Ob tej priložnosti 
bralkam in bralcem tudi sporočamo, da je bila 
križanka (avtorja Jožeta Drnovška) objavljena 
izjemoma, predvsem kot zahvala društvu in 
predsedniku Miru Duiću za njun trud za ohranitev 
glasila. Za objavo križank namreč za zdaj nimamo 
tehničnih možnosti.

AFORIZEM
Edo Erzetič
  Preden sem jim povedal resnico, sem si nataknil – čelado.
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Za brezskrbno jesen življenja.

 GRAWE
SENIOR
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IZPOLNJEN KUPON VAM PRINESE DARILO

grawe.si/senior

Kupone prosim pošljite v GRAWE poslovalnico,
Oldhamska cesta 9 , 4000 Kranj.

Darilo vam lahko prinesemo tudi na dom. 

Ime in priimek:

Naslov:

Pošta in poštna številka:                 

E-pošta: Mobilni telefon:

Datum:                                                      Podpis:

bo podatke obdelovala in varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, 

varstvo osebnih podatkov. Upravljavec obdeluje moje kontaktne podatke (kot so na 
primer: ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-pošta) za namen neposrednega 
tr�enja

Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko na isti 

pooblascenec.vop@grawe.si. Poleg tega imate pravico do dostopa do podatkov, 
pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave, pravico do 
ugovora ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za uveljavljanje omenjenih pravic oz. 
morebitnih prito�b Vas prosimo, da se obrnete na naslov zavarovalnice, s pripisom 

pooblascenec.vo-
p@grawe.si

lahko za izvajanje zgoraj opredeljenih namenov posredujemo tudi tretjim osebam 
(zaupanja vredni pogodbeni obdelovalci, pozavarovalnice, sozavarovalnice, zavarov-

izvajanja neposrednega tr�enja hranimo do vašega preklica. Podatki se nato zbrišejo, 

Strinjam se z obdelovanjem osebnih podatkov za namen neposrednega tr�enja in kanali 

Ne strinjam se z obdelovanjem osebnih podatkov za namen 
neposrednega tr�enja.

       Ime in priimek zastopnika:               Kontna številka:

!

Ime in priimek:

Naslov:

Pošta in poštna številka:                 

E-pošta: Mobilni telefon:

Datum:                                                      Podpis:

bo podatke obdelovala in varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, 

varstvo osebnih podatkov. Upravljavec obdeluje moje kontaktne podatke (kot so na 
primer: ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-pošta) za namen neposrednega 
tr�enja

Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko na isti 

pooblascenec.vop@grawe.si. Poleg tega imate pravico do dostopa do podatkov, 
pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave, pravico do 
ugovora ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za uveljavljanje omenjenih pravic oz. 
morebitnih prito�b Vas prosimo, da se obrnete na naslov zavarovalnice, s pripisom 

pooblascenec.vo-
p@grawe.si

lahko za izvajanje zgoraj opredeljenih namenov posredujemo tudi tretjim osebam 
(zaupanja vredni pogodbeni obdelovalci, pozavarovalnice, sozavarovalnice, zavarov-

izvajanja neposrednega tr�enja hranimo do vašega preklica. Podatki se nato zbrišejo, 

GRAWE SENIOR (zavarovanje za upokojence)

       Ime in priimek zastopnika:               Kontna številka:

!

ŽELIMO VAM 
VESEL BOŽIČ 
IN SREČNO 

NOVO LETO









 





























Skupaj 
že 40 let

T 05 660 70 00
rezervacije@hotel-delfin.si
www.hotel-delfin.si

DELFIN Hotel
ZDUS d.o.o. Izola
Tomažičeva 10, 6310 Izola
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Prijetno druženje ob podelitvi bralne značke 
Marinkine knjižnice

Smiljana Oblak na treningu balinark
Šahisti se ob ponedeljkih srečujejo v 

Marinkini knjižnici.

Udeleženke krožka Spontani ples še decembra 
vadijo na ploščadi pred Ljudsko univerzo.

Svetovni prvakinji v amaterskem kolesarstvu 
Tina Ušeničnik in Jožica Anžel

Skupinska slika na planini Velika Raven

FOTO 
GALERIJA

MePZ Vrelec na prednovoletnem koncertu 9. decembra 
v Sokolskem domu v Škofji Loki


