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Miro Duić

Drage članice in člani

Zgodovina različnih ukrepov vlade je za nami, vendar 
žal njihova učinkovitost še ni jasna. Ali bo covid-19 
jeseni razširil svoje lovke in v kolikšni meri, je vprašanje 
brez odgovora. Ne glede na to mora društvo delovati 
naprej. Čaka nas namreč veliko odprtih vprašanj, na 
katere moramo odgovore dobiti do marca 2023 in tako 
novemu vodstvu olajšati začetek novega mandata.
Tako bo moral upravni odbor DU najti odgovore na 
naslednja vprašanja:
1. selitev v nove prostore (rok, finančni pogoji, 
dosedanja vlaganja, pogodbena ureditev 
dolgoročnega koriščenja, optimalna velikost in kaj bo s 
prostori v prvem nadstropju stavbe, ki smo jih na naše 
stroške že uredili);
2. postavitev spletne strani društva;
3. določitev vodij posameznih panog do izteka 
mandata;
4. izhajanje glasila Mi o sebi, ki je med našim 
članstvom zelo priljubljen in ga članice in člani radi 
prebirajo.
Zaradi tega se je upravni odbor odločil, da bi poleg 
te številke, ki jo pravkar prebirate, izdali še zadnjo 
novoletno številko, predvsem iz finančnih razlogov 
in zaradi potrebe po enotni predstavitvi načrtovanih 
dogodkov v naslednjem letu. O nadaljnji usodi 
glasila in rešitvi kadrovskih vprašanj, torej določitvi 
glavnega urednika, oblikovalca, piscev prispevkov 
in raznašalcev, se bo društvo opredelilo drugo leto. 
Vsekakor pa se moramo zahvaliti Nevenki in Borjani, ki 
sta brez zadržkov vskočili in izpeljali vsebino glasila.
Vsa ta vprašanja zahtevajo odgovore, ki naše člane zelo 
zanimajo, in upamo, da jih bomo v interesu našega 
številnega članstva ustrezno rešili.
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POSLOVILA SE JE NAŠA ČLANICA, UREDNICA TEGA GLASILA IN 
PRIJATELJICA JELKA MLAKAR
Miro Duić

Naše zadnje srečanje na 
sestanku uredniškega odbora, 
ko nam je podelila naloge in 
zadolžitve, ni nakazovalo, da 
se nikoli več ne bomo srečali in 
ne bomo nadaljevali skupnega 
dela na več kot uspešnem 
projektu glasila Mi o sebi. Jelka 
ga je z veseljem urejala od prve 
številke leta 2007. 
Glasilo je bilo njen otrok in 
otrok njenih pridnih “mravljic”, 
kot je rada poimenovala svoje 
najbližje sodelavke. Skupno 
delo je rodilo najboljše glasilo 

zapisal naslednje: »Do sedaj je 
izšlo 40.000 izvodov oziroma 
1.280.000 strani, namenjenih 
vsem našim članom. Ali se 
zavedamo, kakšno delo so 
opravile naše doma izobražene 
novinarke, fotografinje in 
oblikovalka, združene znotraj 
uredniškega odbora, ki ga 
pooseblja glavna urednica 
Jelka Mlakar? Vzgojila je 
ekipo navdušenih amaterskih 
novinark in nam s svojim 
kvalitetnim in prizadevnim 
delom vsakič pričara najbolj 

MARIJI DRAŠKOVIČ V SLOVO
Miro Duić 

med vsemi upokojenskimi društvi v Sloveniji. Jelka 
je imela profesionalen odnos do dela, ki ji je bilo 
pisano na kožo. Imela je občutek za dobre članke 
in jih pohvalila, znala pa je tudi izraziti kritiko in 
zavrnila “šlamparijo”, ki smo si jo ob vsem svojem 
delu nehote tudi sami povzročili. Bila je vzorna 
urednica glasila. Za svoje predano delo je prejela 
nešteta priznanja našega društva in Zveze društev 
upokojencev Slovenije. Glasilo je leta 2008 prejelo 
nagrado za naj prostovoljski projekt, uredniški 
odbor pa visoko občinsko priznanje. Leta 2011 
je glasilo bilo izbrano za najboljše upokojensko 
glasilo v Sloveniji. V 16. redni številki glasila sem 

aktualen utrip dogodkov v društvu, po drugi 
strani pa zelo uspešno in zanimivo povzame 
predstavitve, pogovore in zgodovinsko plat naših 
posameznih članov. Kdo lahko prešteje strani vseh 
oseminštiridesetih številk našega glasila? 
K svojemu ustvarjalnemu delu je ob 70. letnici našega 
društva dodala še odgovorno nalogo glavne in 
odgovorne urednice obsežnega Zbornika, ki bo 
trajno ohranjal zgodovino in delo društva.
Za njo je nastala praznina zapolnjena z bogatimi 
spomini.
Hvaležni smo za dni, ki smo jih preživeli v tesnem 
sodelovanju.

Žalostna novica o Marijini prezgodnji 
smrti nas je presenetila in presunila, 
še zlasti mene, saj sem jo poznal iz 
še njenih pedagoških časov, ko je 
bila odlična profesorica slovenskega 
jezika na Gimnaziji Škofja Loka, kjer 
je učila tudi mojega sina.
Naša članica je bila od začetka 
leta 2005. Leto 2007 je bilo zanjo 
prelomno, saj se je v okviru univerze 
za tretje življenjsko obdobje, ki je 
že dobro zaživela, rodila ideja o 
ustanovitvi društvene knjižnice z 
imenom Marinkina knjižnica. Marija 
je bila predana knjigam, zato je z 
veseljem prevzela vodenje. Vključila 
je vrsto dejavnosti, ki sodijo v 

knjižnico, kot sta bralna značka in 
knjižnica pod krošnjami. Starejšim 
je znala knjigo približati z osebnim 
stikom. Deset let kasneje je imelo 
društvo dobro založeno knjižnico 
s 7300 knjigami. Število bi bilo 
gotovo veliko večje, če bi knjižnica 
imela primeren prostor, saj je veliko 
darovalcev, ki za svoje knjige želijo 
prijeten dom. Hkrati je svoje rojstvo 
doživelo tudi glasilo Mi o sebi in 
tudi pri tem projektu je prevzela 
pomembno nalogo, saj je postala 
lektorica in tako skrbela za lepo 
slovensko besedo. V vsaki številki je 
člane vabila k branju s čudovitimi 
prispevki, kot so bili »Kako približati 
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POGOVOR Z ŽUPANOM

knjigo bralcem?« in »Knjiga je naša 
prijateljica«.

LETO 2017, LETO PRIZNANJ
Za svoje delo je leta 2017 prejela veliko 
plaketo društva in pisno priznanje 
Zveze društev upokojencev Slovenije 
za vsebinsko izvirnost, obliko in 
zgledno lektoriranje. Občinski svet 
Škofje Loke je odločil, da bronasti grb 
naše občine dobi Marinkina knjižnica. 
V imenu knjižnice ga je sprejela Marija.
Živela je po nasvetu svoje mame: 
»Pomagam vam, otroci moji, da boste 
tudi vi pomagali svojim otrokom in jih 
naučili pomagati ljudem, ki so pomoči 
potrebni«.
Marijo bomo ohranili v trajnem 
spominu.

TINE RADINJA
Maruša Mohorič

Z županom sva se srečala na državni praznik, na 30. rojstni dan samostojne Slovenije. Ko se je rodila 
naša država, je imel Tine Radinja enajst let. Moja radovednost je včasih brezmejna, zato sem ga, poleg 
aktualnih vprašanj glede cest, pošte, participativnega proračuna in prostorov za starejše, vprašala tudi, 
ali se spomni tistih časov.
»Seveda se spomnim. V vsaki sobi je 
bil prižgan radio, navdušenje je bilo že 
ob plebiscitu neizmerno. Teritorialna 
obramba je stražila pri gasilskem domu 
in nikoli ne bom pozabil, da me je 
nekega dne vojak prosil, da grem zanj 
v trgovino kupit cigarete,« je povedal 
župan Škofje Loke Tine Radinja, eden 
mlajših županov v naši državi.
V občini, ki je že več let med redkimi do 
prostovoljstva prijaznih občin, naslov 
podeljuje Slovenska filantropija, na kar 

za starejše, v katerem sodelujemo 
tudi prostovoljke in prostovoljci 
našega Društva upokojencev. Gre 
za financiranje pomoči na domu, 
za kar je vedno več zanimanja. 
Poleg tega ima veliko programov 
tudi Večgeneracijski center, katerih 
se starejši z veseljem udeležujejo, 
saj je večina od njih brezplačna. 
Tudi Društvo upokojencev Škofja 
Loka ima veliko članov in dobi letni 
prispevek za mnoge aktivnosti. 

Dnevni center za starejše je v Domu CSS v Stari Loki.
Župan je povedal, da bo občina vložila 70.000 evrov 
v obnovo prostorov v nekdanji vojašnici, kamor naj 
bi se preselila društva iz starih prostorov, novost pa 
naj bi bila »srečevalnica«, prostor za druženje, ki ga 
mnogi ljudje že več let pogrešajo. Podrobnosti bo 
treba še doreči, ideja pa je, da se starejšim omogoči 
še boljše, aktivnejše in kakovostnejše preživljanje 
prostega časa.

Marija in Jelka, dolgoletni sodelavki pri delu 
na glasilu Mi o sebi

je župan zelo ponosen, saj je prostovoljec od rane 
mladosti, ni preprosto biti župan.
Škofja Loka je eno najstarejših mest v Sloveniji 
s približno 24.000 prebivalci in je tudi ena od 
občin z najstarejšo populacijo. Število starejših 
se še povečuje, čeprav je nataliteta razmeroma 
ugodna. Zato je v občinskem proračunu kar nekaj 
denarja namenjenega skrbi za približno 6000 
starejših, kot kažejo podatki iz programa Starejši 
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Nadaljevanje s prejšnje strani

ZBOR ČLANOV DU ŠKOFJA LOKA

V okviru participativnega proračuna, projekta 
#NašaLoka, so imeli vsi občani in občanke možnost 
predlagati določene izboljšave svojega kraja. Na 
županovo veliko veselje so to naredili mnogi, tudi 
starejši ljudje, kar ga zelo navdušuje, saj si želi čim 
večje vključenosti vseh generacij in delovanje 
skupnosti kot celote.

Vprašanja članov in članic
Nekaj vprašanj za župana so predlagali naše članice 
in člani. Tako jih je zanimalo, kdaj bo urejeno 
parkirišče pred Zdravstvenim domom.
»Nekatere službe smo že preselili na druge lokacije, 
na primer patronažno službo, tudi zdravstvena 
zavarovalnica naj bi se preselila, enako razvojna 
ambulanta s fizioterapijo in center za mentalno 
zdravje, verjetno tudi zobozdravniki,« je povedal 
Tine Radinja.
V nadaljevanju je pojasnil še, kako je s poslovanjem 
pošte v starem mestnem jedru. Mnogi Ločani, 
Ločanke ter prebivalci in prebivalke okoliških 
krajev se namreč pritožujejo zaradi zelo omejenega 
delovnega časa poslovalnice pri avtobusni postaji, 

kjer ljudje stojijo v vrstah, v soboto pa je celo zaprta. 
Župan je povedal, da je občina že protestirala, 
pošiljala pisma in da so imeli sestanke z vodilnimi 
na Pošti Slovenije, vendar jih ti očitno ne slišijo.
»Človek dobi občutek, da pošta ni več servis za 
državljane,« pravi župan, saj delovni čas res ni 
prilagojen potrebam naših občank in občanov.
Govorila sva še o cvetočem asfaltu pred trgovino 
na Novem svetu, o rekonstrukciji dela Partizanske 
ceste, kjer v deževnih dneh pešci hodimo po lužah, 
dotaknila pa sva se tudi referenduma o vodah.
Župan je povedal, da poskušajo čim hitreje reagirati 
na pobude občank in občanov in, kolikor dovoljuje 
proračun, tudi realizirati številne projekte. Dela pa 
zagotovo nikoli ne manjka.
Dovolila sem si ga vprašati, zakaj si je vzel čas 
za pogovor na tako pomemben praznični dan. 
Nasmejan mi je odgovoril, da ima kot župan 
praktično vse dneve obveznosti, vendar si bo julija 
kljub vsemu vzel čas za dopust in ga preživel z 
družino.
Spoštovani župan, g. Tine Radinja, hvala za pogovor, 
in uspešno delo tudi v prihodnje vam želimo.

Rudi Zadnik

Zbor članov je najvišji organ društva in ga 
sestavljajo vsi člani. Sestaja se na rednem ali 
izrednem zasedanju. Člani se morajo na rednem 
zasedanju zbrati vsaj enkrat letno do 31. marca. 
Sklep o sklicu zbora sprejme upravni odbor 
društva najmanj 15 dni pred zasedanjem. Zbor 
članov je sklepčen, če je ob predvidenem začetku 
zasedanja navzočih najmanj polovica članov. Če ob 
predvidenem začetku zbor ni sklepčen, se začetek 
odloži za 15 minut, nato pa se smatra, da je zbor 
sklepčen, če je prisotnih najmanj 30 članov društva.
Izredno zasedanje lahko skliče upravni odbor na 
lastno pobudo ter na zahtevo nadzornega odbora 
ali 5 % vseh članov društva. V zahtevi morajo 
biti navedeni razlogi za sklic in o čem naj zbor 
članov razpravlja. Zbor članov lahko razpravlja le o 
zadevah, zaradi katerih je bil sklican. Če se izredno 
zasedanje zbora članov ne skliče v 30 dneh od 
prejema zahteve, ga skliče predlagatelj tako, da 
določi predlog dnevnega reda in gradivo za sejo.
Leta 2020 zaradi koronavirusa, možnih okužb članov 
in preventivnih ukrepov, ki jih je predpisala vlada 
in so veljali za vsa društva, ni bilo mogoče zbiranje 

večjih skupin, predvsem v notranjih prostorih, in 
zato ni bilo mogoče sklicati zbora članov. Tako je 
nalogo zbora opravil upravni odbor in na podlagi 
navodil finančne uprave sprejel finančno poročilo 
in zaključni račun ter se seznanil s poročilom in 
programom dela društva.
Glede na zgoraj navedeno in nekatere spremembe, 
ki jih zahteva Zakon o društvih, smo pripravili nov 
statut, ki omogoča tudi dopisne seje ali seje preko 

Miro Duić podaja poročilo o delu.
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ga je podal predsednik Miro Duić, finančno poročilo 
za leti 2019 in 2020 ter zaključna računa, katere je 
podala računovodkinja Milica Habjan, ter poročilo 
nadzornega odbora. Vsi dokumenti so bili soglasno 
sprejeti. Sprejet je bil tudi program dela in finančni 
načrt za leto 2020 in 2021, ki ga je podal predsednik 
Miro Duić.
Sledila je razrešitev članov organov društva. Iz 
upravnega odbora sta bila razrešena Zlata Ramovš 
in Ivan Hafner. Z mesta članice častnega razsodišča 
je bila razrešena Gabrijela Dolinar.
V upravni odbor društva je bila izvoljena Gabrijela 
Dolinar, članica častnega razsodišča pa Marinka 
Volčjak.
Vodenje športne sekcije je do konca mandata 
prevzel predsednik Miro Duić.
Na zboru smo sprejeli tudi nov statut, ki je bil 
sprejet brez pripomb. V veljavo bo stopil, ko ga bo 
potrdil organ za notranje zadeve pri UE Škofja Loka.
Z novim statutom se bomo v prihodnje izognili 
težavam, s katerimi smo se soočali v preteklem letu 
zaradi pandemije.

PROSTOVOLJKA OLGA LOBODA: MARINKINA KNJIŽNICA IN ŠE KAJ
Maruša Mohorič

elektronskih medijev, če tako narekujejo izredne 
razmere ali naravne in druge nesreče. 
V primeru dopisne seje je sklepčnost zagotovljena, 
če v roku, določenem v sklicu, društvo prejme 
najmanj 100 pozitivnih glasovnic.
Zbor članov je bil tako 21. junija 2021 na balinišču 
na Trati. Na njem so člani poleg rednih nalog, 
ki jih mora sprejeti zbor, obravnavali poročilo 
predsednika o delu društva v letih 2019 in 2020, ki 

PROSTOVOLJSTVO JE VREDNOTA

Olgo sem spoznala, ko je začela delati kot prostovoljka 
v Marinkini knjižnici. Ko se je upokojila in se vpisala 
v Društvo upokojencev, se je izpolnila njena želja iz 
otroštva. Vedno si je namreč želela delati v knjižnici. Naše 
prostovoljke so jo lepo sprejele, za vedno pa bo hvaležna 
Mariji Draškovič, pokojni vodji Marinkine knjižnice, prijetni 
in prijazni osebi, ki je bila zelo strokovna pri svojem delu 
in jo je vpeljala v delovanje knjižnice.
Olga je bila zaposlena kot učiteljica praktičnega pouka na 
Srednji šoli za gastronomijo in turizem v Ljubljani. Služba 
ji je bila kot hobi, in tudi z dijaki ni imela nobenih težav.
V naše društvo se je vpisala leta 2018. Želja po 
druženju, aktivnostih v tretjem življenjskem obdobju in 
spoznavanje novih obrazov ter priporočilo Nevenke, s 
katero sta bili sosedi, preden se je preselila v Gorenjo vas-
Reteče, so bili glavni razlogi za odločitev.
Že od nekdaj je rada brala. Knjige so ji bile, poleg športa, 
nekakšne prijateljice, sopotnice v življenju. »Lahko sem se 
zatekla v drug svet, domišljija mi je delala na polno. To mi 
je prišlo prav, ko sem dobila vnuka in vnukinjo, in smo si 
skupaj izmišljevali pravljice o čisto navadnih vsakdanjih 
stvareh.«
Najraje bere kriminalke, biografije in tudi romane 

Milica Habjan podaja finančno poročilo 
za leto 2020.
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Nadaljevanje s prejšnje strani
slovenskih avtorjev, zlasti Azre Širovnik, Avgusta 
Demšarja in Tadeja Goloba. Zelo jo je navdušila 
novinarka Mojca Širok s svojimi knjigami, kjer 
opisuje italijansko mafijo.
Olgino življenjsko pot je popestrila odločitev, da 
postane družinska rejnica 10-letnega nečaka, ki 
je izgubil oba starša. S svojo velikodušno gesto 
je omogočila otroku, da je ostal v znanem okolju, 
v znani šoli s svojimi sošolci in prijatelji. Dobila 
je licenco za rejništvo, kar pomeni kar nekaj 
obveznosti. Predpisana so izobraževanja, srečevanja 
z rejniki in sodelovanje s socialno službo, ki ji je bila 
v veliko pomoč, zato jo je pohvalila.
Doma ima še moža in sina, hči z družino pa se je 
odselila.
Bila sem zelo navdušena, ko mi je pokazala slike 
svojega vrta. Na balkonu v lončkih rastejo zelišča, 
poleg tega pa še paradižnik, paprika in solata. Prav 

neverjetno!
Kamnita spirala na majhnem vrtičku je delo njenega 
moža Matjaža, navdušenega mojstra rokodelstva.
Olga rada kuha in peče. Na Višji gostinski šoli Bled 
je leta 2004 diplomirala iz peke potic, ko je za 
zaključno delo pripravila kar 80 različnih receptov. 
Pomagal ji je mentor Andrej Goljat iz naše Škofje 
Loke.
Omeniti moram še šport in rekreacijo. Vsako jutro 
se pelje s kolesom v sedem kilometrov oddaljeni 
Puštal na jutranjo telovadbo v naravi z imenom 
Tisoč gibov, saj ji druženje s kolegi in kolegicami ter 
bivšimi sodelavkami veliko pomeni.
Olga je zelo zanimiva oseba z ogromno energije, 
ki je vedno nasmejana, kadar se srečamo v 
Marinkini knjižnici našega društva. Mimogrede, še 
vedno velja, da si člani lahko knjige izposodimo 
brezplačno. Izbira je ogromna.
Olga, hvala za iskrenost. Polepšala si mi dan.

KO BERETE, STE V NAJBOLJŠI DRUŽBI
Nevenka Mandić Orehek

Naziv tokratnega prispevka iz Marinkine knjižnice 
mi je določila odgovorna urednica Jelka Mlakar 
na zadnjem sestanku uredniškega odbora. V to je 
tudi verjela, saj je sama rada brala in imela je veliko 
knjig, ki nam jih je zapustila. Prostovoljke v knjižnici 
smo med poletnimi meseci, ko je v naši knjižnici 
manj obiska, pregledale darovane knjige ter izločile 
knjige, ki jih bomo obdržale in jih ponudile našim 
bralcem.
Poletje je čas, ko posegamo po manj zahtevnem 
branju in zanimivo se je pogovarjati z vami, našimi 
bralci, kadar prosite za pomoč pri izbiri gradiva. 
Same nismo knjižničarke, smo samo prostovoljke, 
ki nas veseli delo v knjižnici. Da bi vam dobro 
svetovale, vas najprej vprašamo o vaših vtisih o 
prebranem delu in potem predlagamo knjige.
Večkrat želite knjige z večjimi črkami ali vsaj z 
večjim presledkom med vrsticami. Včasih odklonite 
kakšno knjigo, ker se vam zdi pretežka za držanje v 
rokah, ker radi berete v postelji. 
Pogosto vam ponudimo več knjig, saj se ni treba 
utrujati, če vas kakšna knjiga ne pritegne, lahko 
enostavno odprete katero drugo. Branje je odličen 
način sproščanja in ko se zatopimo v knjigo z dobro 
zgodbo, odmislimo vsakodnevne tegobe.

Knjige, ki smo jih v zadnjem letu in pol kupili s 
vašimi prostovoljnimi prispevki

Veronika Simoniti: Ivana pred morjem
 Lep roman o nelepih časih in rečeh

Bandi: Obtožba - prepovedane zgodbe iz Severne 
Koreje
 Prva knjiga o težkem življenju pod severno-
korejskim režimom, ki jo je napisal tam živeči avtor. 

Jasmina Kozina Praprotnik: Kazimira
 Biografski roman o Kazimiri Lužnik, dami 
slovenskega rekreativnega teka

MARINKINA KNJIŽNICA
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Petra Pogorevc: RAC 
 Biografski roman o življenju Radka Poliča

Erica Johnson Debeljak: Devica, kraljica, vdova, 
prasica
 Knjiga spominov, tako osebno pričevanje 
o tragediji kot antropološka analiza vloge vdove v 
različnih verstvih, kulturah, mitih in književnosti. 

Mojca Širok: Evidenca
 Politična srhljivka govori o kriminalnem 
dogajanju na slovenskih tleh.

Janja Vidmar: Niti koraka več
 Roman je postavljen na Camino, svetovno 
znano romarsko pot.

Jelka Dolinar

ZRNO OD FRMNTONA, Marjan Tomšič
Roman Zrno od frmntona je nekakšno nadaljevanje romana Šavrinke. Zgodba 
izhaja iz duhovnega in socialnega okolja z vplivom istrske zgodovine, jezika in 
trdoživosti njenih ljudi. Knjiga je svojevrsten spomenik ženskam, ki so nekoč romale 
iz istrskih vasi prodajat jajca v Trst. Roman, ki opisuje razmere in resnične dogodke 
v ženskem zaporu ter obuja spomine na medvojna leta v Istri, predstavlja enega 
najpomembnejših slovenskih romanov 20. stoletja. Zgodba se dogaja po vojni, ko 
je bila Istra razdeljena na cono A in cono B. Šavrinke ne morejo več v Trst, zato se 
trgovina vseeno nadaljuje ilegalno, med polji koruze (frmnton). Glavna junakinja 
pristane v zaporu, kjer se tragične in manj tragične zgodbe nizajo ena za drugo. Tudi 
zapor je ne zlomi in po vrnitvi domov nadaljuje s kontrabantom, ker preživeti sebe in 
pet otrok ni enostavno. Istrska zemlja je skopa, moža je vzela vojna, vendar je kljub 
temu zgodba optimistična in s srečnim koncem.

BEREMO DOBRE KNJIGE

OČIŠČENJE, Sofi Oksanen
Očiščenje je roman, ki osvetljuje sence, ki sta jih v Estoniji pustili Sovjetska zveza 
in kasneje Rusija. Kako zgodovina vpliva na nacionalni razvoj ter na čisto osebne 
življenjske odločitve in stanje duha? Avtorica pripoveduje zgodbo dveh žensk 
različnih generacij, Aliide Truu, starejše Estonke, katere roke so umazane od 
komunističnih zločinov, in Zare, mlade ruske žrtve trgovine z belim blagom, ki se 
je uspela rešiti iz krempljev svojih mučiteljev in se je zatekla na Aliidin podeželski 
dom. Bolj ko se Aliida in Zara zbližujeta, bolj se razkrivajo povezave med njima in na 
dan pride tragična družinska drama, ki se je odvijala v letih najhujšega sovjetskega 
zatiranja in ki osvetljuje žensko izkušnjo izgube svobode ter ceno preživetja v 
represivnem sistemu.
Očiščenje je napet, pretresljiv in razkrivajoč roman in hkrati najboljše delo mlade 
Sofi Oksanen.

OSLEPELO SRCE, Julija Franck
Roman predstavlja žalostno življenjsko zgodbo Helen Wursich. V začetku dvajsetega 
stoletja Helen živi s starejšo sestro Martho v Lužicah, majhni podeželski vasi na meji 
med Nemčijo in Poljsko. Oče je na fronti in njuno mladost kalijo nenadni izbruhi 
duševno zmedene in odtujene matere. Sestri, ki sta druga na drugo zelo navezani, 
se izučita za bolniški negovalki in se po očetovi smrti odselita k sorodnikom v 
velemestni Berlin. Martha tukaj ponovno sreča svojo prijateljico iz otroštva in z 
njo zaživi skupno življenje. Helen se spoprijatelji s Carlom, prikupnim študentom 
medicine, vendar se njuna romantična vez konča tragično. Kljub številnim padcem, 
polomijam in nesrečni ljubezni je življenje judovskih sester zares v veliki nevarnosti, 
ko se začnejo nepredvidljivi vojni časi. Helen se zaplete z nemškim podjetnikom, ki 
se z njo poroči in odreši skrbi pred nacističnim iztrebljanjem, vendar njeno srce, kljub 
rojstvu sina Petra, ostane hladno in osamljeno.
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LOŠKE ORGLICE – KLJUB KORONI ŠE VEDNO AKTIVNE
Marija Omejc

V začetku letošnjega leta zaradi epidemije nismo 
mogli nastopati, kljub temu pa smo se udeležili 22. 
mednarodnega festivala ustnih harmonik (AH), TE 
ORGLICE. Festival je potekal po spletu, predvajali 
so ga tudi na televiziji. Tekmovalo je 17 slovenskih 
in 15 tujih orgličarjev in orgličarskih skupin. Ivanka 
Prezelj je s pomočjo sina Mohorja pripravila zelo 
lep video posnetek, ki smo ga uporabili za virtualni 
nastop.
Pod vodstvom Minke Likar smo letos prvič 
sodelovali v okviru Tedna ljubiteljske kulture 
Slovenije. Častni pokrovitelj projekta je bil 
predsednik RS Borut Pahor. Temo, literarno 
dejavnost povezano z inštrumentalno, je 
organizator povezal še z Jurčičevim in Vipavčevim 
letom. Zaradi negotovih epidemioloških razmer je 
del prireditev potekalo na spletu. Sodelovali smo s 
pesmijo Po jezeru bliz’ Triglava. Videoposnetek za 
objavo na platformi YouTube je pripravila Ivanka 
skupaj s hčerko Tonjo.
Zaradi epidemije skoraj leto dni nismo imeli 
skupnih vaj. To nas je spodbudilo, da smo se 
konec maja odločili za tridnevne intenzivne vaje 
in obenem prijetno druženje. Odpravili smo se v 
lepo vasico v dolini reke Kolpe, Osilnico, obdano 
z obsežnimi kočevskimi gozdovi. Okolica ponuja 
veliko sprehajalnih gozdnih poti, naravno skalno 
steno, naravne in kulturne spomenike ter čudovite 
cerkve. Osilnica je pravi naravni in kulturni biser. 
Zanimivo je, da se je prav v tej vasi rodila ljudska 
pripovedka o močnem Petru Klepcu, ki je ubranil 
svojo deželo pred napadi Turkov. Kočevsko slovi 
po velikem številu medvedov, zato imajo prebivalci 
Osilnice vse zabojnike za smeti zagrajene in 
zaklenjene, ker so v preteklosti medvedi ob iskanju 
hrane zabojnike obračali.
Bivali smo v hotelu s športnim centrom Kovač. 
Tam smo v posebni sobi intenzivno vadili in 
utrjevali skladbe, marsikatero od teh smo zaigrali 
v soboto zvečer, ko smo pripravili nastop za goste. 
Zaigrali smo venček slovenskih ljudskih in narodno 
zabavnih pesmi. Minka je povezovala program in 
zaigrala skeč Čast dolgi kikli. Ivankin brat Jože, ki je z 
nami bival v hotelu, je naš nastop popestril s petjem 
slovenskih narodnih pesmi. Nastop je pohvalil 
tudi prijazni hotelir Simon Kovač in nas v zahvalo 
pogostil s pijačo in naslednji dan še s kosilom.
Aprila so organizatorji festivala (AH) TE ORGLICE 

pripravili interaktivno delavnico igranja na ustno 
harmoniko in nas povabili k udeležbi. Delavnico 
je vodil Miro Božič, dolgoletni strokovni sodelavec 
festivala. Prijavili sta se dve članici Loških orglic. 
Z veseljem smo se odzvali vabilu na odprtje 
fotografske razstave udeleženk poletne fotografske 
šole 2019 v Galeriji Hodnik. Zbrali smo se v senci 
dreves pred društvenimi prostori. Zaigrali smo tri 
pesmi, med seboj prijetno pokramljali in se odžejali, 
potem pa smo si ogledali razstavo z naslovom 
Nazaj k osnovam: svetloba, kompozicija, zgodba. 
Ob prej omenjeni fotografski razstavi so razstavljali 
tudi športniki s fotografijami o športnih dogodkih v 
obdobju med leti 1997 in 2020.
Junija smo pričeli s snemanjem pesmi za našo prvo 
zgoščenko. Prostore za snemanje nam je posodil 
Zavod O. Glavni snemalec je bil tonski mojster, 
glasbenik in producent Gregor Lavtar. Skupaj z 
njegovim asistentom Tilnom Janom smo posneli 16 
pesmi. Zgoščenka bo predvidoma izdana še v tem 
koledarskem letu..

VTISI ČLANIC ZASEDBE LOŠKE ORGLICE

Ivanka Prezelj
Rada bi se zahvalila predsedniku DU Škofja Loka 
Miru Duiću za vso podporo pri delovanju Loških 
orglic. Posebna zahvala pa je namenjena Apoloniji 
Kandus, koordinatorki Večgeneracijskega centra 
Zavoda O, ki nam je finančno omogočila in 
organizirala snemanje in izdelavo zgoščenke, ki lepo 
napreduje.
Minka Likar
Orglice moraš vzljubiti. So hvaležen inštrument, ki 
pogreje in poboža tudi dušo, kot spontan poljub. 

GLASBA
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Verjamem, da bomo skupaj ustvarili še marsikaj 
pozitivnega zase in prijetnega za vse, ki našim 
orglicam, ob spremljavi kitare, radi prisluhnete.
Marija Zadnik
Glasba me spremlja že od mladih nog. V tretjem 
življenjskem obdobju sem se naučila igrati na 
orglice. Priključila sem se skupini Loške orglice 
in pričeli smo pridno vaditi. Igranje pravi smisel 
dobi šele, ko lahko javno nastopiš. Treba je 
premagati tremo, zaupati vase in končno 
doživeti tudi priznanje. V skupini si prizadevamo, 
da bi pesmi zvenele ubrano in da bi poslušalci 
ob zvokih orglic uživali.
Marija Omejc
Moja velika ljubezen sta bila vedno petje in 
glasba. V zadnjem obdobju se je pokazala 
možnost igranja na orglice. To je ljubek 
inštrument, ki pa zahteva vajo in vztrajnost, 
sploh če želiš z njim ubrano igrati v skupini. 
Imamo dobro voditeljico in spremljevalca s 
kitaro, zaradi česar pesmi dobijo večjo polnost. 
Ko pesem ubrano zazveni, si poplačan za ves 
trud.
Milka Šmuc
Na tečaju smo se učile osnov igranja na orglice. 
Mnogo več smo se naučile z vztrajnostjo 
in medsebojno pomočjo, ko smo nekatere 
tečajnice nadaljevale z vajami v skupini, ki smo 
jo poimenovali Loške orglice. Redno vadimo 
in se trudimo, da bi naše pesmi zazvenele čim 
lepše ob Bogdanovi spremljavi na kitari.

Nataša Zadnik
Že stara mama je igrala na orglice in sem ji prisluhnila. 
Izpolnila se mi je želja po igranju na orglice. Kot 
najmlajša članica se v skupini Loške orglice počutim 
dobro. Občudujem vse ostale članice in našega 
kitarista. Doma pridno vadimo in na vajah potem 
skupaj preigravamo pesmi. Želim si, da bi lahko še 
dolgo igrali na ta res edinstven inštrument.
Alenka in Božo
Želela sem se naučiti igranja kakšnega inštrumenta in 
imela sem občutek, da bi se igranja na orglice lahko 
naučila. Čeprav mi je leta 2015 manjkalo še kar nekaj 
let za učenje v okviru U3, so me udeleženci takratnega 
začetnega tečaja lepo sprejeli. Na začudenje mojih 
domačih, kje sem pa našla orglice, je nastala lepa 
zgodba Loških orglic, katerim sta se pridružila še 
pomembna moška člana. Mož Bogdan, ki skupaj z 
našo Ivanko ustvarja večino priredb in nas oskrbuje z 
orgličnimi zapisi skladb, ter naša mala bela maskota, 
ki se nam vedno pridruži na odru in se je čisto navadil 
nastopanja in poziranja pred občinstvom. Prepričana 
sem, da ima na odru manj treme kot jaz. Vsekakor 
sem bila kot Ljubljančanka pozitivno presenečena 
nad številnimi prireditvami v škofjeloškem okolju kot 
tudi povezanostjo članov Društva upokojencev med 
seboj, njihovo vsestransko ustvarjalnostjo in športnim 
duhom. Lepota Škofje Loke in Gorenjske me vedno 
znova prevzame. Upam, da nas bo Ivanka Prezelj 
še dolgo vodila in da se bo naša zgodba še naprej 
razvijala, saj smo z vsakim letom boljši.

MePZ VRELEC MED VALOVI EPIDEMIJE
Martin Bizjak

Čas epidemije ni bil prijazen do 
kulturne dejavnosti, predvsem 
množične. Tudi dejavnost MePZ Vrelec 
je bila zaradi številčnosti pevk in 
pevcev omejena, zato smo z vajami 
začeli aprila, ko so se razmere zaradi 
epidemije dovolj izboljšale. Nekaj 
časa so vaje potekale izmenično, 
enkrat sestav pevk, drugič sestav 
pevcev, kasneje pa se je lahko zbral 
celotni zbor. Le julija smo si privoščili 
zborovske počitnice, nato pa smo se 
kot vsako leto udeležil srečanja pevcev 
na Pokrajinski reviji pevskih zborov 
DU Gorenjske v Bohinjski Bistrici, ki 
je tokrat potekalo 18. avgusta. Zaradi 
zadržkov je bil datum tega dogodka 

prestavljen z običajnega 
pomladanskega termina v 
avgust, nastopilo pa je kar 
enajst zborov.
Že na začetku septembra 
bo celoten zbor nadaljeval 
z rednimi vajami po 
predvidenem programu 
in naboru skladb, saj 
nameravamo izvesti jubilejni 
koncert ob dvajsetletnici 
delovanja MePZ Vrelec. Zaradi 
epidemioloških omejitev ga 
nismo uspeli pripraviti v letu 
naše obletnice 2020, zato ga 
nameravamo 27. novembra 
letos  v Kristalni dvorani 

Zborovodja MePZ Vrelec, 
operni pevec in glasbeni peda-

gog Dejan Heraković
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Nadaljevanje s prejšnje strani

PEVSKA SKUPINA MAVRICA
Rudi Zadnik 

Člani Pevske skupine Mavrica smo z delom pričeli 
ob koncu januarja in februarja, v marcu pa nas je že 
ustavila epidemija. Tako kratkega poročila Pevska 
skupina Mavrica ni imela od svoje ustanovitve leta 
2009.
Ob koncu januarja si je 16 članov naše skupine 
ogledalo jaslice pri Grebenarju na Kranclju. Ker smo 
praznovali še rojstni dan, smo veselo prepevali ob 
dobri kuhani kapljici in dobrotah. Februarja so nato 
sledile še vaje, nato pa je bilo konec pevskih vaj in 
nastopov za leto 2020.
Kljub vsemu naše delo ni popolnoma zastalo. 
Pomagali smo pri prevzemu pisarniške opreme za 
DU Škofja Loka, opravili njeno montažo v pevski 
sobi in sobo očistili.
Člani pevske skupine smo se obveščali preko 
e-pošte ali po redni pošti. Vsak član je za rojstni dan 

dobil čestitko. Napisali smo tudi poročilo o delu 
naše skupine v letu 2020 in pripravili program za 
leto 2021.
Kaj več v tem obdobju nismo mogli narediti, saj 
smo morali upoštevati navodila NIJZ.
Z veliko žalostjo v srcu smo se v petek, 9. aprila 
2021, na pokopališču v Lipici poslovili od našega 
prijatelja in pevca Matevža Trilarja.
V tem letu bomo izpeljali dva izleta, od katerega 
smo enega že izvedli. Med počitnicami bomo 
obiskali našo članico Francko Kranjc, ki stanuje 
v domu starejših v Cerkljah. Če bodo razmere to 
dopuščale, bomo s pevskimi vajami pričeli ob koncu 
septembra in pripravili manjši koncert v Domu 
starejših v Stari Loki. Po potrebi bomo nastopili tudi 
za DU Škofja Loka in Društvo U3.

SLOVO PEVSKE SKUPINE MAVRICA OD NAŠEGA MATEVŽA
Marija Strah, članica PSM

Razum nam pravi, da je smrt odrešitev, srce pa tega 
ne razume, zato boli. Prav to velja tudi za vse nas, 
ki smo Matevža poznali in cenili. Pevska skupina 
Mavrica ga bo pogrešala, kajti ni bil le izvrsten 
pevec, ampak tudi dober in plemenit človek.
Ko smrt stopi tako blizu, da nam odvzame dragega 
prijatelja, očeta, moža in brata, so vsa naša 
umovanja in razglabljanja pritlikava in ničeva. 
Najbolj naraven odgovor je, da se ustavimo in 
postojimo v tišini. Le še pesem lahko vsaj za 
trenutek premosti zev, ki zazija med nami in dragim 
licem, ki se ga nikoli več ne bomo mogli dotakniti, 

in rameni, ki jih nikoli večne bomo mogli objeti. 
Mavričarji bomo ob prepevanju pesmi V gozdu 
tam, kjer srnica se pase vedno v mislih z Matevžem. 
Vsako leto si jo je zaželel, ko smo praznovali njegov 
rojstni dan.
Naš Matevž je odšel na začetku letošnje pomladi, 
ravno takrat, ko narava, ki jo je imel tako rad, 
ozeleni in vzcveti v vsej svoji veličini. Sedaj uživa 
pri Stvarniku vsega lepega in dobrega, kar je za 
žalujoče veliko upanje in tolažba. Nekoč, neke 
pomladi, poletja, jeseni ali zime, pridemo tudi mi.

V Škofji Loki, 9. aprila 2021

Sokolskega doma v Škofji Loki. Predstavili se bomo 
s slovenskimi ljudskimi in umetnimi pesmimi, 
med katerimi smo za poslušalce izbrali tudi nekaj 
najlepših koroških pesmi.
MePZ Vrelec si prizadeva interpretirati ljudsko, 
umetno in sakralno pesem na ustrezni umetniški 
ravni, zato skušamo vključiti v svoje vrste nove 
pevke in pevce, ki čutijo veselje do zborovskega 
petja, saj je v naših vrstah osip zaradi naravnih 
danosti neizbežen. Prijazno ste vabljeni med 
nas zlasti sopranistke in tenoristi z več ali manj 
pevskega staža. Lepo zapeta pesem med nami bo 
ogrela tudi vaša srca.

Skupinsko praznovanje rojstnih dni pevcev Vrelca 
po pevski vaji
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MATEVŽ TRILAR
1934 - 2021
Rudi Zadnik

9. aprila 2021 smo se na pokopališču v Lipici 
poslovili od našega prijatelja Matevža Trilarja. Kljub 
zaostritvam zaradi koronavirusa se je od njega 
poslovilo veliko ljudi. Člani njegovega pevskega 
zbora Mavrica so mu zapeli pesem v slovo, njegovi 
vnuki pa zaigrali ob vežici in na grobu.
Matevž Trilar se je rodil leta 1934 kot kmečki sin. 
Imel je dva brata in sestro.
Osnovno šolo je obiskoval v Škofji Loki. V 
železničarski šoli v Ljubljani se je  izučil za 
ključavničarja. Po končanem šolanju se je zaposlil v 
nekdanji tovarni Motor, nato pa je nadaljeval delo v 
LTH in tam ostal do upokojitve.
Ko s tega sveta odide človek, kakršen je bil Matevž 
Trilar, oče, mož, prijeten sogovornik, pevski tovariš, 
športnik, planinec, vodnik, ljubitelj narave in človek 
s plemenitim srcem, ti vse misli poletijo na prijetna 
srečanja z njim, prijateljstvo in njegov vedno vedri 
in s soncem obsijani obraz. Lep je spomin na vse 
trenutke s človekom, ki je več kot 15 let vodil izlete 
in pohode starejše skupine planincev pri našem 
društvu, na njegovo sodelovanje na pevskih vajah 
in nastopih, delu v našem društvu in društvu 
invalidov Škofja Loka, ob vzdrževanju kapelice v 
Groharjevem naselju in drugem prostovoljnem 
delu, ki ga je opravil v svojem življenju, večinoma 

tudi ob pomoči svoje 
žene Tončke.
Kot pevec je prepeval 
vse življenje, predvsem 
v zborih in skupinah, 
najraje pa je imel 
podoknice. Marsikatero 
pesem je potegnil iz 
pozabe, jo zapel in tako 
polepšal čas svojim 
prijateljem. Nekaj pesmi 
je napisal tudi sam, eno pa si lahko preberete v 
nadaljevanju tega članka.
Povsod je sejal dobro voljo in ponudil pomoč, kjer je 
bilo to potrebno.
Za svoja dobra dela, organizacijo in prostovoljno 
delo v društvih je prejel tudi več priznanj.
Matevža smo poznali vsi upokojenci. Ostal nam 
bo v lepem spominu s svojim nasmehom in 
dobroto. Vsak je v njem prepoznal neizmeren zgled 
iskrenega prijateljstva. Z njegovo pomočjo, znanjem 
in organizacijo smo spoznali veliko lepih krajev in 
kulturne dediščine. Ostala bo globoka praznina za 
našim prijateljem. Njegov spomin in vzgled bo ostal 
med nami.

POHODNIŠKA 
Matevž Trilar

Ko nas prvo sonce je zvabilo
da v naravo bi odšli,
kar hitro se je to zgodilo,
relacijo ne pretežko smo našli.

V Društvo skočim kot doslej,
plakat napravit` se mudi,
saj vreme nam je naklonjeno,
spomladi po pohodih zadiši.

Prijave za pohod so nam potrebne,
tako nas društvo nauči,
čeprav včasih je drugače,
na zbirališču vse se uredi.

Od vremena je odvisno,
kol` k` pohodnikov se udeleži.
če je oblačno al`deževno,
bi najbolje b`lo, da pohod se preloži.

Mi pa smo utrjeni,
na vse težave smo pripravljeni,
nobena stvar nas ne zadrži,
čeprav v roki se dežnik drži.

V račje vrste se postavimo,
na čelu vodja je, to se ve,
drug za drugim koracamo,
saj drugače pač ne gre.

Do cilja pridemo korajžno,
žejni, lačni in utrujeni,
z malico se oskrbimo
in močno žejo pogasimo.

Pot domov je vedno lažja,
sproščena in utrujena.
V naravi se sprostimo,
pa novih moči pridobimo.
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ALBINA NASTRAN
Ela Dolinar

Albina Nastran je bila najmlajši otrok v svoji družini. 
Rodila se je dan pred božičem leta 1946. Tisto zimo 
je zapadlo ogromno snega. Babice ni bilo in oče 
je bil tisti, ki ji je pomagal na svet. Razmere so bile 
slabe in novorojenka je kot božično dete v družino 

ZANIMIVE OSEBE

prinesla upanje na boljše čase.
In kako je dobila ime?
Lesni trgovec je pred drugo 
svetovno vojno izvažal les v Italijo. 
V Trstu je spoznal in se poročil s 
tržaško Slovenko Albino. Njegova 
družina je živela v Ljubljani, v 
lasti pa so imeli slabo vzdrževan 
kompleks stavb v Gradu pri 
Cerkljah, imenovan Sangrad. Tam 
se je po vojni rodila Albina in za 
krstno botro se je ponudila žena 
lastnika stavbe, ki pa je želela, da bi dojenčica po 
njej dobila ime. Ob tej priložnosti je krščenka dobila 
lepo darilo, oljno sliko z motivom tržaškega zaliva 
in podpisom botre. Njena botra je namreč čudovito 
slikala in mogoče je njen dar ob tej priliki prešel na 
malo krščenko.
Albinina družina je živela v zelo skromnih razmerah, 
tako kot mnogi po vojni. Starša sta otrokom dajala 
veliko ljubezni in topline. Oba sta bila vedrega 
značaja, z veliko volje in optimizma. Oče je bil zelo 
delaven, mama pa je rada prepevala. Binca, kot so 
jo klicali, ji je rada prisluhnila. Rada se spominja 
številnih dogodkov iz rane mladosti. Imela je svojo 
kokoško Čiriko, za katero je skrbela. Mama je jajčka 
prodala in Binci dovolila, da si je za prisluženi denar 
kupila nogavičke, ki si jih je tako želela.
Ko je začela obiskovati šolo, so se preselili v 
Kamnik. Učila se je z veseljem in kasneje končala 
tudi visokošolski študij. Po študiju sta z možem in 
dvema sinovoma štiri leta živela v Avstriji. Na mesto 
Salzburg ima lepe spomine. Štiri leta se je posvečala 
družini, vzgoji majhnih otrok in spoznavala 
bogato kulturno življenje. Rada se spominja tudi 
prijetnega družabnega življenja. Načrtno se je 
samoizobraževala, predvsem na področju slikarstva.
Kasneje sta z možem hišo zgradila v Škofji Loki. 
Veliko so hodili v naravo in mož je sinovoma 
privzgojil ljubezen do hribov, narave in ribištva. 
Albino pa je vse življenje spremljala umetnost, 
predvsem slikarstvo. Vsi, ki jo poznamo, vemo, da 
je vsestransko nadarjena, saj riše, piše ikone, slika, 

šiva in plete. Tuje ji ni niti delo z glino, kaligrafija, 
poslikava panjskih končnic in verjetno še kaj.
Delala je v tovarni Stol v Kamniku, po preselitvi v 
Škofjo Loko pa je kot profesorica na Srednji lesarski 
šoli prenašala znanje na mladino, se angažirala 

s pisanjem strokovnih 
učbenikov, priročnika in 
gradiv, medtem pa vseskozi 
sodelovala z gospodarstvom.
Po upokojitvi se je včlanila v 
naše društvo upokojencev. 
Preko DU in Univerze za tretje 
življenjsko obdobje je ob 
prijetnem druženju pridobivala 
znanja s področij, ki so jo od 
nekdaj zanimala. Udeleževala 
se je krajših pohodov, krožkov 

in predavanj, predvsem s področja umetnosti, 
zgodovine, kulturne dediščine in osebne rasti. 
Na kreativnih delavnicah je pridobivala znanja in 
spretnost pri oblikovanju gline, udeležila pa se je 
še drugih delavnic. Tudi sama je delila svoje znanje 
pri izdelavi božičnih in velikonočnih okraskov. Po 
njenih besedah je vsaj toliko kot znanja pomembno 
tudi druženje in prijateljstva, ki se spletejo.
Pripravljala je delavnice slikanja za otroke, delavnice 
poslikave panjskih končnic, nazadnje pa tudi 
ikonopisne delavnice.
Po naključju, ali pa tudi ne, so jo pred dvajsetimi 
leti osvojile ikone. Prevzel jo je njihov, za današnje 
čase poseben, prvinski način upodabljanja. Imela 
je preko 30 samostojnih in nekaj skupinskih 
razstav, tudi v tujini, nekaj ikonopisnih delavnic in 
nekaj predavanj na to temo. Njene ikone so našle 
mesto tudi v več sakralnih objektih in muzejih, 
med drugim tudi v tujini, krasijo pa tudi kar nekaj 
publikacij verskega značaja. Med drugim je njeno 
ikono Občina Škofja Loka ob obisku pobratenega 
mesta Freising podarila takratnemu papežu 
Ratzingerju.
Hvaležna je tako DU kot U3 in vsem, ki svoj čas, 
znanje in dobro voljo nesebično delijo in namenjajo 
starejšim generacijam, saj se tako počutimo bolje, 
bolj zdravo in sprejeto. Tudi zato smo starejši kot del 
družbe bogatejši.
Albina, hvala, da smo lahko spoznali delček tvojih 
aktivnosti in tvojega življenja.
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JANEZ TANCEK
Ela Dolinar

Doma ga kličejo Ivan in februarja bo dopolnil 90 
let. Ivan je živahen in zgovoren gospod, z odličnim 
spominom. Najbolj živi so njegovi medvojni 
spomini. Še vedno vozi avto in uživa pri delu 
okrog hiše. Rodil se je v vasi Gornji Ig pod Krimom. 
Njegovo otroštvo ni bilo lahko. Vojna se je začela, 
ko še ni bil star 10 let. Natančno se spomni 16. junija 
leta 1942, ko so Italijani napadli 
vas, ker je bila na hribu partizanska 
postojanka. Bil je na paši, ko je 
začelo pokati. S sosedom sta 
prestrašena stekla v hrib. Na nebu 
sta zaslišala letalo in pobegnila 
globje v gozd. Krim je dobro 
poznal in zvečer sta prišla do 
Rakitne, kjer je živel stric. Naslednje 
jutro sta pot nadaljevala proti vasi 
Ustje, ki premore 3 hiše. Nikjer ni 
bilo nikogar. Počasi so ljudje začeli 
prihajati iz gozda. Prijatelj je ostal v 
vasi, Ivan pa je nadaljeval pot. Spet 

shujšan. Imel je 42 kg in ni bil sposoben sam hoditi. 
Ivan je spet šel za pastirja in tokrat je dobil čevlje, 
perilo, 2 srajci in celo nekaj denarja.
Ko je bilo vojne konec, se je želel učiti, vendar ni 
imel spričevala. Mlada učiteljica ga je čez zimo, 
ob popoldnevih, naučila vsega, kar je manjkalo. 
Kasneje se je šel učit za strugarja v Tobačno 

je srečal Italijane in se skrivaj vrnil v vas. Četrti dan 
so prišli skozi vas vojaki in izgnali več ljudi v gozd. 
Sedem so jih ubili, ostale, med njimi tudi Ivanovega 
očeta, pa so izpustili. Skupaj z očetom sta se vrnila 
domov, kjer pa sta našla popolnoma požgano in 
porušeno vas ter pobito živino. Žive so ostale vsega 
tri kokoši. Čez nekaj dni je spet prišla vojska, ujeli so 
vse moške in jih odpeljali na Rab. Ker od doma ni 
ostalo nič, je moral za pastirja v sosednjo vas. Ostal 
je eno leto, bil skoraj vsak dan tepen in po letu dni 
spet pobegnil v sosednjo vas. Tam je našel dobre 
ljudi, ki so ga imeli radi. Tudi letake je trosil in ko so 
jih Italijani zagledali, so se razbežali. Potem so prišli 
Nemci. Nekoga so ustrelili na cesti in truplo je moral 
odpeljati z vozičkom k cerkvi. Tam je že bilo pet 
trupel partizanov in moral je zasuti jamo, otrok, star 
približno 12 let. Oče se je vrnil z Raba, popolnoma 

tovarno. Bival je v internatu, pridno 
in rad je delal, ter se ogromno naučil. 
Njegov mojster je bil operni pevec 
Kovič Stane, ki je v službo vedno 
prihajal v obleki in z metuljčkom. 
Med služenjem vojaščine je opravil 
šoferski izpit in postal mlajši vodnik.
V Škofjo Loko ga je pot zanesla, ko so 
v LTH Motor iskali strugarje. Delal je 
v orodjarni kot strugar, pozneje pa v 
razvoju. Ko je LTH prešel na hladilno 
tehniko, je veliko delal na terenu. 
Srednjo šolo je naredil ob delu. Leta 
1963 je delal na montaži v Budvi, ko 

je prispel telegram iz maršalata, da mora takoj v 
Beograd. Takrat se je na tedenskem obisku mudil 
ruski predsednik Hruščov. Ker nista mogla kupiti 
avtobusne vozovnice za Titograd, sta s sodelavcem 
odšla na policijo, kjer so jima uredili vozonico. Še 
več, sporočili so v Titograd, da morata nujno na 
letalo za Beograd. Tako sta poletela še tisti večer in v 
Beogradu usposobila klimo.
Leta 1973 se je zaposlil na srednji šoli za strojništvo 
in tam predajal svoje znanje mladim. Z njimi se je 
odlično razumel in nikoli ni bilo nobenih težav.
Ženo je spoznal v Škofji Loki in poročena sta že 62 
let. Imata sina in hčer. Na oba je zelo ponosen. Sin je 
šel po njegovih stopinjah in je strojni inženir, hči pa 
je doktorirala.
Želimo, da vam zdravje še naprej služi in še na 
mnoga leta.

ZANIMIVE OSEBE

ČLANARINA 2021
 
Prosimo vse člane društva, ki niso še poravnali članarine za leto 2021, da to storijo čimprej na 
sedežu društva v sredah in petkih od 8. do 11. ure 
ali z nakazilom na TRR SI56 0700 0000 1134 214.
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NAZAJ K OSNOVAM: KOMPOZICIJA, SVETLOBA, ZGODBA
Nevenka Mandić Orehek

Fotografska razstava 10 let galerije Hodnik je krasila 
našo galerijo celih 10 mesecev. Končno smo po 
ukrepih za zmanjšanje epidemije lahko znova 
malo zadihali in vas povabili na odprtje fotografske 
razstave, ki bi bila v normalnih časih na ogled že 
veliko prej.

NAŠE RAZSTAVE

8. junija 2021 smo se dobili v senci dreves pred 
prostori društva in odprli razstavo udeleženk 
poletne fotografske šole jeseni 2019. Hkrati smo 

v športnem delu 
galerije postavili na 
ogled tri albume 
fotografij Ivana 
Hafnerja o športnih 
dogodkih v letih 
od 1997 do 2020. 
V tem obdobju je 
Ivan vodil športno 
sekcijo in skrbel za 
dokumentiranje 
športnih aktivnosti.
Celoten uradni del 
odprtja razstave je 
potekal v naravi. 

Prisotne je, tudi v imenu Mira Duića, pozdravila 
Borjana Koželj. Avtorica članka sem prisotnim 
povedala nekaj besed o razstavi, za kulturni 
program pa so poskrbele Loške orglice. Po krajši 
pogostitvi in druženju pod krošnjami smo se 
podali na voden ogled razstave. Besedo je imel naš 
mentor, fotograf Sašo Kočevar.
Poletne šole se je udeležilo 8 študentk Društva 

U3. Vse fotografije so nastale z enakim analognim 
fotoaparatom za enkratno uporabo s fiksnimi 
nastavitvami in črno-belim filmom s 27 posnetki. 
Po uvodnem srečanju z mentorjem, kjer smo 
dobile napotke, na kaj moramo biti pozorne, ko 
najdemo motiv, ki ga bomo slikale, smo se podale 
na lov. Motive smo poiskale v domačem okolju 
Škofje Loke. Po dveh tednih smo oddale aparate 

Pri postavljanju razstave nam je pomagal 
Milan Mihalič.
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s filmi v razvijanje. Z mentorjem smo potem na 
dveh srečanjih, ki so se zavlekli pozno v noč, 
skupaj ogledali vsak posnetek posebej in se o njih 
pogovorili.
Zanimive rezultate našega sprehoda k osnovam 
fotografije vam predstavljamo v galeriji Hodnik in 
bodo na ogled še meseca oktobra. Izbor fotografij 
za to razstavo je naredil naš mentor Sašo.
Na razstavi se predstavljamo Alma Vičar, Antonija 
Jelenc, Borjana Koželj, Marjetka Žagar, Marta 
Simonič, Marija Možina, Zlata Ramovš in Nevenka 
Mandić Orehek.
Razstava je na ogled do konca meseca septembra.

NAŠI ČLANICI ZMAGALI NA JESENIŠKEM TURNIRJU
Maruša Mohorič

Za popestritev življenja v času »ostanimo doma«, ko 
je bilo dolgo časa omejeno srečevanje v Marinkini 
knjižnici, smo se štiri članice našega društva prijavile 
na 3. elektronski dopisni turnir Jesenice 2021. 
Organizirali so ga člani društev upokojencev in 
Ljudske univerze. Igralo nas je kar 15.
Na tovrstnih turnirjih lahko sodelujemo vsi, ki smo 
članice in člani državnega KK društva in imamo igro 
naloženo v računalniku.
Igrali smo 30 krogov, po dvakrat vsak z vsakim. 
Zmagala je naša članica Marica Ferlan, ki je osvojila 
kar dve prvi mesti, tako v številu zmag kot tudi v 
številu besed z več kot desetimi črkami.
Marica Mrak, mentorica KK krožka v našem društvu 
od leta 2013, je dosegla prvo mesto glede na število 
doseženih točk.
Magda Malovrh in jaz nisva bili tako uspešni, vendar 
sva z veseljem sodelovali.
Za zaključek turnirja smo se srečali v gostilni na 
Blejski Dobravi, kjer smo prejeli diplome z vpisanimi 

Diploma Marice Mrak

KRIŽEMKRAŽEM

Pridružite se nam ob petkih 
od 9. do 11. ure 

v Marinkini knjižnici.

doseženimi rezultati v vseh treh kategorijah. 
Druženje v prijetnem okolju nam je dobro delo, 
poleg tega je bila odlična tudi postrežba.
Ob tej priložnosti smo se za vztrajno in 
požrtvovalno delo zahvalili Jelki Mihajlovski, ki skrbi 
za zamudno in zapleteno vodenje rezultatov.

Odločili smo se, da se prijavimo tudi za naslednji 
turnir in še naprej treniramo možgane.
Našima Maricama pa iskreno čestitamo za odlične 
rezultate!
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DRUŠTVO U3

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA U3 ZA LETO 2020
Borjana Koželj

DRUŠTVO U3
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka
e-pošta: loka3univerza@gmail.com
https://3univerza-loka.splet.arnes.si
Facebook: Univerza TRI
Telefon v času uradnih ur:   064 233  535
Uradne ure: pon., sred., petek od 10. do 12. ure.

Korona virus je prinesel vrsto sprememb v naše 
življenje in tudi v življenje društva.
Kot preteklo leto tudi letos zbora članov nismo 
popestrili s sproščenim druženjem, ki ga zelo 
pogrešamo, vendar je takšna žal realnost. V upanju 
na boljše čase smo zbor članov izpeljali korektno, 
vendar že drugič preko spleta. 19 članov se nas je 
zbralo 22. marca 2021.
V poročilu nadzornega odbora, ki ga sestavljajo 
Vlasta Mekiš kot predsednice odbora ter članici 
Marija Ravnik in Lojzka Brezovar, je zapisano, da 
je imelo Društvo U3 v koledarskem letu 2020 
izredno težko delo. Trudili smo se namreč obdržati 
neprekinjeno izobraževanje in aktivne člane, 
saj so ukrepi vlade zaradi virusa covid-19 način 
izobraževanja obrnili na glavo. Od druženja in 
živih stikov je izobraževanje v celoti prešlo na 
spletni način, kar je za starejšo populacijo velika 
sprememba. Pohvale vredno je, da smo kljub 
vsemu ta način dela sprejeli in se mu prilagodili.
Poleg tega je bilo v poročilu zapisano naslednje: 
»Nadzorni odbor ugotavlja, da letno poročilo 
obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja 
društva in da poslovne knjige in letno poročilo 
omogočajo ocenjevanje, da so presežki prihodkov 
nad odhodki porabljeni za uresničevanje namena 
ter ciljev društva in so bili v celoti prerazporejeni v 
društveni sklad. Pridobitnih dejavnosti društvo v 
letu 2020 ni imelo.«
Nekaj poudarkov iz poročila o delu društva:
»Študijsko leto smo začeli kot vsako leto in do 
začetka epidemije je delovalo kar 50 skupin in 
457 udeležencev. Opravili smo 1082 ur. Marca 
2020 se je nenadoma vse ustavilo. Večina skupin 
se je odločila, da bodo zaključile študijsko leto 
preko e-pošte in le 9 skupin je nadaljevalo delo 
preko aplikacije Zoom. Tako je ob zaključku 
koledarskega leta izobraževanja opravilo 59 
skupin s 517 udeleženci, ki so opravile 1141 ur. 
Razlika v primerjavi s prejšnjim letom je očitna, 

saj je leta 2019 delalo 68 skupin s 739 udeleženci, 
opravljenih pa je bilo 1536 ur izobraževanja.«
Tudi v tem letu smo izpeljali Poletno univerzo. 
V živo, pod krošnjami dreves, smo 15. septembra 
uspeli organizirati okroglo mizo z naslovom Učimo 
se vse življenje, kjer so se predstavile Ljudska 
univerza in vse NVO, ki se v našem mestu ukvarjajo 
z izobraževanjem odraslih. 
Sabina Košir je pripravila izčrpno finančno poročilo 
in že v uvodu je ugotovila naslednje: »Ob dobrem 
začetku leta januarja in februarja je globalna 
pandemija virusa Covid-19, ki se je nadaljevala 
od oktobra do decembra, povsem spremenila 
poslovanje v letu 2020. Kljub zmanjšanemu obsegu 
izobraževanj, delavnic in drugih aktivnosti smo 
poslovali stabilno in ostajamo likvidni.«

PROGRAM ZA LETO 2021
Program smo pripravili, kot da epidemije v 
naslednjem letu ne bo. Kljub temu bomo z 
izkušnjami, ki smo si jih pridobili, izpeljali 
načrtovana izobraževanja tudi na daljavo, če 
drugače ne bo mogoče.
Kot vedno se tudi v letošnjem letu maja program 
izobraževanja zaključi. 
Septembra bomo delo nadaljevali, zato vas vabimo 
k vpisu v razpisane študijske krožke in delavnice. 
Stalnica so jezikovni in računalniški tečaji. Zanimive 
pa bodo tudi teme o zdravju in osebnostnem 
razvoju ter umetnosti. V naslednjem študijskem 
letu bo svoje delovanje okrepila sekcija za šport, 
pripravili pa bomo program srečanj Čaj ob petih 
in različne delavnice. Še naprej bomo sodelovali 
z Loškim muzejem, Večgeneracijskim centrom, 
Društvom upokojencev Škofja Loka, Zavodom za 
šport, Zavodom KRES, Zavodom O in Zavodom TRI.

DRUŠTVO U3 IN PROSTOVOLJSTVO

Od prvega študijskega leta 2004/2005 se je zvrs-
tilo petnajst uspešnih let. Trudimo se in rastemo: 
povečuje se število študijskih krožkov, poleg 
tega uvajamo nove vsebine. Kriza zaradi virusa 
Covid nas je ujela kar dobro pripravljene, saj delo 
nekaterih krožkov ni zamrlo, ampak se je nadalje-
valo preko Zooma. Tudi letos smo program smelo 
zastavili. Delo društva temelji na prostovoljstvu in 
da bi bili naši uspehi še večji, 

med nas vabimo nove prostovoljce.



Mi o sebi - september 2021 19

DRUŠTVO U3

PROGRAM DRUŠTVA U3 ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022
Tanja Nikolić

Za letošnje študijsko leto imamo veliko izzivov, saj 
smo se pri pripravi programa osredotočili na več 
področij. Pripravljamo 95 krožkov, od tega kar 14 
računalniških, saj bo poudarek na digitalizaciji in 
učenju uporabe računalnika. Trenutne razmere 
so pokazale, da se bomo v današnjem času brez 
uporabe teh novih tehnologij težje vključevali 
v družbo. Ker ne vemo, kaj nas čaka v mesecu 
oktobru, smo morali pri pripravi programa poleg 
terminov v živo pripraviti tudi termine za krožke, ki 
bodo potekali na daljavo. Upamo, da bo mogoče 
kljub vsemu krožke izpeljati v živo.
Iz leta v leto pripravljamo novosti in tudi v 
letošnjem letu se bomo učili tujih jezikov, za katere 
je največ zanimanja.
Za zdravje bomo poskrbeli s plesom in ohranjali 
kondicijo pri pilatesu, bolj živahni vadbi z imenom 
Razmigajmo se in pri plavanju v bazenu Doma 
starejših občanov. Sodelovali bomo z Inštitutom za 
javno zdravje in premagovali stres s terapijo Access 
Bars.
Tudi na področju umetnost bo veliko izbire. 
Potekale bodo različne delavnice, z »Jato izkušenih 
ptic« pa se bomo podali na raziskovanje starih, 
pozabljenih zgodb v našem mestu.

ŠOLA V NARAVI 
Na Breznici pod Lubnikom je 27. avgusta 2021 
potekala delavnica suhega polstenja oziroma 
filcanja, kjer smo iz volne izdelovale drobne izdelke. 
Sodelovale so mentorice, mojstrice rokodelke.

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA,
ki bo letos potekal od 6. septembra do 10. oktobra, 
želimo popestriti, saj ga lani zaradi epidemioloških 
razmer nismo mogli izpeljati. Na Tržnici znanja 
na Mestnem trgu se bomo v soboto, 11. 
septembra, od 9. do 12. ure, predstavili z našim 
študijskim programom, mimoidoče seznanjali z 
delovanjem našega društva ter vabili nove člane, 
da se nam pridružijo pri ustvarjanju verige odraslih 
v poznejših letih življenja in starejših brezposelnih. 
14. septembra bomo od 10. do 12. ure odprli 
vrata prostorov Društva U3. Dan odprtih vrat je 
namenjen druženju z našimi člani, predstavitvi 
programa in svetovanju pri vpisu v študijske krožke.

PROJEKT ZLATI MOST
V partnerstvu z Zavodom KRES smo dobili projekt 
Zlati most na razpisu Zavoda TRI, ki je namenjen 
otrokom. Z delom smo začeli  na začetku počitnic. 

Mojstrice rokodelke iz študijskega krožka 
Društva U3 so vodile otroke pri oblikovanju gline, 
nadaljevali pa smo z delavnico polstenja, na 
kateri so otroci iz volne izdelovali drobne izdelke. 
Mentorici sta bili deklici Katarina in Rosa, ki sta imeli 
podporo naših mojstric.

Punčke, ki so jih izdelale mentorice na delavnici.

Delavnica oblikovanja z glino
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VABILO K VPISU v krožke Univerze za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka v 
študijskem letu 2021/2022
Že osemnajsto študijsko leto je pred vrati. Vabimo vas, da se nam pridružite in z nami 
spoznavate nova vsebine v družbi vrstnikov. 

Vpis v programe poteka v prostorih Društva U3 na Partizanski cesti 1 v Škofji Loki 
od 1. septembra dalje vsak dan od 10. do 12. ure.

BOTANIČNI VRT LJUBLJANA
Majda Puhar Kovač

Letošnji prvi izlet v živo z Društvom U3. V Botanični vrt, 
našo najstarejšo izobraževalno in znanstveno ustanovo, 
ki jo je leta 1810 ustanovil Franc Hladnik, je takrat v času 
Napoleonovih Ilirskih provinc lipo posadil prvi guverner 
maršal Marmont. Ta lipa, sicer močno načeta, v vrtu 
vztraja še danes. Pod strokovnim vodstvom vodičke smo 
se najprej seznanili s semensko banko in se sprehodili 
po vrtu, kjer v tem času cveti čemaž, smiljka in šmarnica. 
Zeleni se mogočna povešava bukev, japonske češnje pa 
so že odcvetele. Sledil je ogled 380 vrst rastlin v tropskem 
rastlinjaku in po dveh urah osvežitev v čajnici Primula. 
Nadaljevali smo s sprehodom mimo parka Špica ob 
lepo urejenem nabrežju Ljubljanice do stare Ljubljane. 
Takrat nam je že pasalo pivo in skok na električni vlakec 
Urban ter krožna vožnja mimo vseh glavnih znamenitosti 

ŠIRIMO OBZORJA 
Ela Dolinar

V sklopu krožka Širimo obzorja smo letos spomladi obiskali tri botanične vrtove. Ogromno novega smo 
izvedeli v Ljubljani, v Sežani nas je očaral vrt kot celota z množico kipov, v Mozirju pa izjemna prijaznost 
našega vodiča skozi gaj. Če želite tudi vi spoznati še kakšen vrt, muzej in še kaj resnično zanimivega, se nam 
pridružite jeseni.
 Vabljeni, Ela

Ljubljane z zvočnim vodenjem in razlago. 
Prijetno utrujeni in veseli smo se nato z 
vlakom, staro gomulko, odpravili domov. 
Krasno vreme, dobra družba in lep normalen 
dan!

BOTANIČNI VRT SEŽANA
Ela Dolinar

urejati vrt po vzoru italijanskih 
meščanskih vrtov in ga je 
postopoma zasajevala z rastlinami 
iz različnih koncev sveta.
Danes vrt ponuja na ogled skoraj 
170 rastlinskih vrst. V vrtu se med 
najlepšimi drevesi bohotijo sinja 
libanonska cedra, libanonska 
cedra, bornmullerjeva jelka, 
velecvetna magnolija, maklura 
ali osaški pomarančevec in druge 
drevesne vrste, ki so zanimive v 
vsakem letnem času.

DODAJTE 
LETOM 

ŽIVLJENJE!

Skrbno urejen vrt z naravno 
in kulturno zakladnico ponuja 
posebno doživetje. Obiskali 
smo ga maja in bili navdušeni. 
Stoletje in pol stare cedre, urejeni 
pušpanovi rondoji in peščene 
poti, cvetoče pergole in čudovit 
vrt, ki je zaščiten kot naravna 
vrednota državnega pomena. 
Osupljivo lepo. Njegovi začetki 
segajo v leto 1848, ko je družina 
Scaramangà iz Trsta ob svoji 
vili Mirasasso v Sežani začela 
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DRUŽBENO ODGOVORNO DELO – ŽIVLJENJSKE VEŠČINE ODRAŠČANJA
Katka Žbogar

Društvo U3 in Zavod KRES sodelujemo in iščemo poti za življenjske veščine odraščanja, in sicer skozi dva 
projekta Clld¹ Živi ŽIVO – življenjske veščine odraščanja in Zlati most.

Človek je poslanec celote. Kar čuti, da mora napraviti, mora napraviti za celoto. (Srečko Kosovel)

MOZIRSKI GAJ
Ela Dolinar

Obiskali smo ga v juniju in tudi ta prelep gaj 
nas je navdušil. Na njegovem mestu je bilo pred 
tem smetišče. Člani hortikulturnega društva so z 
prostovoljnim delom očistili gozdiček in pričeli s 
prostovoljnim urejanjem gaja po vzoru Volčjega 
Potoka. Slovesno so ga odprli leta 1978. 1. 
novembra 1990 se je nad Zgornjo Savinjsko dolino 
odprlo nebo in sicer prijazna Savinja se je tako 
kot večina ostalih vodotokov razlila preko svojih 
bregov. Vodna ujma je v Savinjskem gaju naredila 
pravo razdejanje, ostalo pa je na stotine kubičnih 
metrov blata, grmovja, polomljenega drevja in 
ostale navlake. Vsi etnografski objekti v spodnjem 
delu parka so bili poplavljeni do višine preko enega 
metra in polni blatnega mulja. Mlin, kovačija, 
kmečka hiša in poškodovana kašča z inventarjem so 
dajali dobesedno grozljivo podobo. Oba paviljona s 
pergolo sta bila tako rekoč uničena.
Na srečo je tudi tedaj nad črnogledostjo mnogih, 
ki so park kratko malo odpisali, zmagal neomahljiv 
optimizem. Takoj, ko je voda odtekla, je Jože 

Skornšek organiziral čiščenje in odvoz nanešenega 
materiala ter uredil nekaj gredic z ostanki 
uskladiščenih čebulnic, ki jih povodenj ni odplavila. 
Poleg Mozirjanov so gaj pomagali čistiti in urejati 
tudi prostovoljci iz drugih slovenskih krajev in 
tako je bil preko zime do konca aprila leta 1991 
precejšen del parka že toliko obnovljen, da ga je 
bilo mogoče odpreti za javnost. Gaj je ob tem dobil 
še javne sanitarije in okrepčevalnico.

Že leta 2019 smo v Zavodu KRES združili moči z 
Društvom U3 in prepoznali vse bolj pereč problem 
digitalne zasvojenosti in odvisnosti otrok in 
mladostnikov od telefonov, tablic in računalnikov, 
ki se je s krizo zaradi virusa COVID-19 le še povečala. 
Septembra 2020 smo začeli sodelovati v projektu 
clld Živi ŽIVO- življenjske veščine odraščanja in 
med poletjem izvedli vrsto delavnic in dogodkov v 
okviru programov Pravljično ognjišče in Digitalna 
kompetenca=digitalna abstinenca (Nazaj na 
igrišče!).
Na pobudo Borjane Koželj smo projekt še nadgradili 
z Zlatim mostom (NVO Grozd), kjer so otroci in 
mladi skupaj z mentoricami rokodelkami Društva 
U3 spoznavali glino in sicer od materiala do izdelka. 
Iskrena in srčna hvala vsem mentoricam, ki so 
v prostorih Zavoda O na kar šestih rokodelskih 
delavnicah z oblikovanjem gline seznanile preko 
120 otrok. Udeležba na vseh dogodkih je bila nad 
pričakovanji, saj se je izkazalo, da so otroci in mladi 
željni praktičnih znanj. 

Avgusta smo delavnice nadaljevali, vendar smo 
tokrat spoznavali oblikovanje volne, natančneje 
suho in mokro polstenje, pod mentorstvom Petre 
Vengar - Petruške. Obe rokodelski delavnici bomo 
sklenili z razstavo fotografij in izdelkov z naslovom 
ROKODELSTVO - POČITNICE - PRIJATELJSTVO 
- PROSTOVOLJSTVO. Razstava bo zaokrožila z 
otvoritvijo 9. septembra 2021, ki bo v prostorih 
Društva U3, do desete obletnice Rokodelskega 
centra DUO na Tavčarjevem dvorcu 12. septembra 
2021 in na koncu še hodniku Občine Škofja Loka v 
okviru Dnevov kulturne dediščine.
Prvič v zgodovini človeštva otroške možgane 
navajamo na visoko intenzivnost dražljajev že od 
zibelke naprej. To pomeni, da imajo že dojenčki 
namesto vrtiljakov nad zibelko monitorčke, ki 
oddajajo intenzivne zvoke. Še preden otrok shodi, 
s tem nadaljujemo in mu damo elektronske igračke 
(npr. knjigo, ki oponaša glasove živali). Otrok tem 
zvokom sledi. V tej elektronski igrački so skriti 
vsi psihološki elementi, da ta njegove možgane 
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nagrajuje. Otrok tako sledi ugodju in počasi ga 
usmerjamo, da deluje po ugodju, ne po premisleku. 
(Kramli, 2020). Otrok za svoj razvoj potrebuje realne 
življenjske izkušnje od plenic naprej in realen stik s 
svetom ter ne virtualnega. 
Tako oba projekta spodbujata predvsem rešitve v 
obliki praktičnih znanj in prispevata k reševanju 
problema digitalne zasvojenosti, ki posega v 
najzgodnejše otroštvo in je vidna na vsakem 
koraku. Kar v tehnološkem smislu razumemo 
kot napredek, prinaša ob neustrezni rabi resne 
primanjkljaje na kognitivni, duševni in telesni 
ravni. Kot opozarja stroka, bo v prihodnosti še več 
zasvojenosti z digitalnimi napravami in mnogo več 
otrok in mladostnikov bo imelo težavo s čezmerno 
rabo. Gre za novo nastalo ranljivo skupino otrok in 
mladostnikov, ki potrebuje odrasle, da vzpostavimo 
jasno mejo do digitalnega, ki je predvsem orodje 
in nikakor ne nadomešča prijateljev, proste igre ali 
živega stika s svetom.
V septembru in oktobru 2021 bomo izvedli 
mentorski tečaj za stroko, na katerega bodo 
vabljeni strokovnjaki z različnih področij, in sicer 
pedagogike, zdravstva in sociale. Cilj je, da bi z 
zavestno rabo digitalnega znali popeljati otroke in 
mladino do medijske zrelosti, kar pa je mogoče 
doseči le z realnimi življenjskimi izkušnjami. Temelj 
za medijsko zrelost so še vedno narava, kultura, 

igre, gibanje, taborjenja, druženje s prijatelji in 
prijateljicami, prosta igra, branje, pravljice, igra 
in umetnost, poezija, življenje. Dolgčas, krepitev 
lastnih idej, domišljija, prosti čas in raziskovanje, 
od tu je mogoče črpati voljo in ustvarjati še tako 
neverjetne ideje in jih prinašati v svet. Ustvarjalnost 
je zagotovo ključ prihodnosti. Vse je okrog nas, 
samo izklopimo ekrane. Za konec naj citiramo še 
Manfreda Spitzerja, ki v knjigi Digitalna demenca, iz 
leta 2012 piše: 
»Moj visoki cilj je, da otrokom zapustimo svet, ki je 
dragocen, vreden ohranitve in tako vreden življenja, 
da se bodo, kljub ogrevanju zemlje, svetovni 
gospodarski krizi, korona krizi, in številnim znanim 
in neznanim izzivom sedanjega časa, tudi sami radi 
odločili, da bodo imeli otroke. Čutim potrebo, da 
delam za tak svet: da krepim skupnost, prihodnost, 
svobodo, skrb za ljudi in njihove dejanske težave, da 
podpiram samo delujoče ravnanje kritičnih ljudi, ki 
nimajo predsodkov, ter da se zavzemam za tiste, ki 
tega še ne zmorejo, torej za naše otroke, ali tega ne 
morejo več, torej za bolne, osamljene in starejše. To so 
moje vrednote, za katere so mi bili kot otroku s svojim 
življenjem zgled moji starši; te vrednote so mi vcepili 
ter sem jih tako odnesel na svojo življenjsko pot.« 
(Manfred Spitzer: Digitalna demenca, 2012: str. 8).

1Clld: (Community Led Local Development) Lokalni 
razvoj, ki ga vodi skupnost. 

Odlično obiskana delavnica suhega polstenja v ateljeju Zavoda O
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STAREJŠI ZA STAREJŠE

PROSTOVOLJCI, KJE STE,  POTREBUJEMO VAS!
Nežka Fojkar

Prostovoljstvo je vrednota, njen učinek je vedno 
obojestranski. V medsebojnem odnosu pridobi tako 
tisti, ki pomoč prejema, kot tudi tisti, ki pomoč daje, 
največja nagrada pa je medsebojno zadovoljstvo.
Različne dejavnosti Društva upokojencev Škofja 
Loka bi brez prostovoljcev ne bile tako bogate. 
Mnogi naši člani s prostovoljnim delom že 
podpirajo različne dejavnosti na kulturnem, 
socialnem, športnem, izobraževalnem in številnih 
drugih področjih. Ker pa narava zahteva svoje, moč 
starejših prostovoljcev počasi upada, zato je nujno 
naše vrste pomladiti. Prav zato naše povabilo velja 
zlasti mlajšim članom, ki po upokojitvi želite ostati 
aktivni, se počutiti koristnega, pridobivati nova 
znanja, izkušnje in prijateljstva ter si tako popestriti 
tudi svoj prosti čas.
Društvo upokojencev Škofja Loka ima trenutno 
največje potrebe po prostovoljcih na socialnem 
področju v programu Starejši za starejše. Ta 
program je v našem okolju vedno bolj prepoznaven. 
Ko starejše osebe iz različnih razlogov zaidejo 
v stisko, nas za različne oblike pomoči pogosto 
pokličejo sami ali pa to storijo njihovi svojci. 

Prostovoljce potrebujemo za občasno obiskovanje 
starejših oseb, ki živijo v vaši neposredni okolici. 
Potrebujemo vas za druženje s starejšimi, še zlasti 
z osamljenimi, za spremstvo po opravkih, včasih za 
kakšen nasvet, morda za kakšno manjše hišno ali 
drugo opravilo ali pa preprosto samo za občasne 
klepete in pogovore. Potrebe posameznikov v 
starosti so zelo raznolike in potreb po pomoči je 
veliko.
Pridružite se nam in tudi vi prispevajte k skrbi za 
sočloveka in kakovostno staranje. Danes mlajši 
pomagajmo starejšim, jutri pa bomo take pomoči 
lahko deležni tudi mi sami. Za prostovoljno delo 
vas bomo tudi ustrezno usposobili. Prostovoljstvo 
je sicer delo brez plačila, v zahvalo pa vam bomo 
občasno v skladu z možnostmi namenili tudi kakšno 
drobno pozornost.

Prijavite se lahko osebno v tajništvu društva, 
na telefon 041 717 210 ali pa nam pišite na 
e-naslov nezkafojkar@gmail.com

Julija Jenko

Pisalo se je leto 2003, ko smo 
se 15. septembra, prijateljice 
planinke Marija, Sonja, Nežka, 
Francka in moja malenkost 
odpravile z vlakom v Maribor. S 
postaje je po desetih minutah 
odpeljal avtobus do žičnice 
pod Pohorje, ki nas je odpeljala 
do hotela Bellevue, od 
koder smo pričele slovensko 
planinsko pot. Po eni ure hoje 
smo prispele do Mariborske 
koče. Osebje v koči je bilo 
zelo prijazno in ustrežljivo, 
vendar smo žal nosile hrano 
v nahrbtniku. Na hitro smo 
nekaj popile in odšle naprej. 
Po dobri uri smo prispele v 
Ruško kočo na Arehu, kjer 

SPOMINI SO EDINI RAJ, IZ KATEREGA TE NIHČE NE IZŽENE

Sonja, Nežka, Julija, Marija, slika Francka.
Na Pohorju od 15. do17. septembra 2003
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smo naročile čaj, Nežka in Francka sta jedli ješprenj, 
midve z Sonjo pa štajersko gibanico. Tako smo 
se spet podprle in si oddahnile, ko pa sem želela 
plačati, sem ugotovila, da sem v Mariborski koči 
pozabila brezrokavnik in v njem denar. Oskrbnica 
Ruške koče je poklicala v Mariborsko kočo, od 
koder mi je simpatičen, prijazen fant v približno 
tri četrt ure prinesel brezrokavnik. Za uslugo ni 
sprejel plačila, le predlagal nam je, naj ne hodimo 
naprej in prespimo v Ruški koči. Bil je namreč 
gorski reševalec in še pred odhodom nam je rekel: 
»Da vas ne bomo potem iskali.« Trmaste Gorenjke 
smo seveda šle naprej, saj je bil naš cilj koča na 
Pesku. Odločile smo se, da Klopni vrh izpustimo 
zaradi pomanjkanja časa. Izkazalo se je, da je bila 
to napaka. Izkušene planinke smo vseeno premalo 
opazovale markacije, pri Bajgoti zgrešile pot in se 
čez nekaj časa zavedele, da gremo proti Osankarici, 
pohorskemu bataljonu. Ko smo ugotovile, kje smo, 
smo že približno štiri ure od oddaljene Rogle in 
bliža se tema. Ko smo prispele na cesto, ki nas naj bi 
vodila proti Pesku, je bila ura 9 zvečer in trda tema. 

smo začele hoditi proti svetlobi, vendar smo žal 
ugotovile, da je le vzhajala luna. Obrnile smo se 
nazaj na cesto in odšle naprej proti preži in krmilnici, 
ko je Nežka rekla, da bi tako lahko hodile celo 
noč. Obrnile smo proti preži, da bi tam prespale. 
Žal sta jo zasedla že Nemca in nam je ostala le še 
krmilnica. Malo smo jo pospravile, položile okrog 
deske, ki so bile v krmilnici, se oblekle in posedle po 
deskah. Ugotovile smo, da tako skrčene ne bomo 
mogle sedeti vso noč. Sonja je poiskala vžigalnik in 
naglavno svetilko ter se z Nežko odpravila na cesto. 
Nežka, kot nekdanja tabornica, se je domislila, da 
bi sredi ceste zakurila ogenj. Francka in Marija sta 
nanosili dračje in suhe smrekove veje. Iz krmilnice 
smo prinesle star zadnji sedež katrce, nekaj desk, da 
smo jih položile na sedež, in tako smo sedele, kurile, 
smejale, dremale, se grele in poslušale Nemca, kako 
sta se pogovarjala. Tako je bilo vso noč in ura ni šla 
nikamor. A kdor čaka, dočaka in tako smo dočakale 
dan. Tudi Nemca sta ujela zadnji ogenj, da sta se 
malo pogrela. Ko smo pogasili ogenj in pospravili 
s ceste sedež in vse deske, smo se vsi skupaj podali 
na naprej na pot. Na poti smo ugotovile, da nas je 

Skrenile smo na levo, da 
bi prišle do lovske preže 
na eni strani in manjše 
barake na drugi strani, 
a markacij ni bilo nikjer. 
Obrnile smo se, odšle 
nazaj po cesti in tam, kjer 
smo skrenile levo, odšle 
naprej. Mimo je pripeljal 
avto in potniki so nam 
potrdili, da smo na pravi 
poti. Ko nam je zmanjkalo 
markacij ob cesti, smo na 
leseni deščici zagledale 
napis Kope-Areh in nismo 
bile prepričane, da nam 
je voznik povedal pravo 
smer. V tem trenutku je 
prišel po cesti nasproti 
par iz Nemčije, ki je 
prav tako iskal Peske in trdila sta, da je njuna smer 
pravilna. Nikakor ju nismo mogle prepričati, da 
morata nazaj v našo smer, od koder sta prišla. 
Tako sta šla v svojo smer, me pa po svoji poti dalje. 
Naletela smo le na novi kolovoz, močvirske vlake 
in  nobenih markacij. Zato smo se tudi me obrnile 
in začele hoditi za parom iz Nemčije. Čez nekaj 
časa smo pred nami na levo zagledale svetlobo. 
Vzkliknile smo: »No, luč v koči!« in spet vse oživele. 
Marija je vzkliknila: »Ali nas že iščejo?!» Vseeno 

preteklo noč zmedel samo tisti kolovoz, na katerem 
so podirali drevje in niso bile vidne markacije. Na 
Peske smo prispele ob deveti uri zjutraj. Najedle 
smo se, na soncu posušile garderobo, ker je bila 
zjutraj rosa, in se prav hitro odpravile naprej proti 
Rogli. Najprej smo šle na razgledni stolp in nato 
naprej mimo smučišča in nogometnega igrišča 
v planinsko kočo po štampiljko. Nadaljevale smo 
pot ob pašniku in poiskale primeren prostor, kjer 
smo malo poležale na soncu in zadremale. Ko smo 

Zjutraj - prespale smo v tej koči na Pohorju - 17. 9. 2003.
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nadaljevale pot, so nam mimoidoči svetovali, naj ne 
hodimo na Lovrenška jezera, ker naj bi bila pot pod 
vodo. Tako smo se usmerile po poti vezistov, vendar 
smo spet malo zašle, vendar kmalu našle pravo pot 
in prispele do Ribniške koče. Oskrbnik je bil zelo 
prijazen. Za promocijo nam je predlagal, da lahko 
prve poskusimo pohorski pisker, odlično jed iz 
govejega, telečjega, ovčjega mesa, gob in zelenjave. 
Dobile smo svojo sobo, vsaka se je lahko oprhala 
in tako smo že pred 19. uro vsaka v svoji postelji. 
Zjutraj ob 7. uri smo bile že nared za zajtrk in čez 
pol ure odhod. Na lep sončen tretji dan, smo se 
odpravile od Grmovškovega doma čez Velike kope, 
preko smučišč, ki so jih širili in izdelovali bazene za 
zasneževanje. Pri Partizanski koči nas je oskrbnik 
povabil, naj se ustavimo. Skoraj bi ostale, ker je bila 
koča lepa in urejena, vendar nas je ura priganjala 
in pohitele smo do Kremžarjeve koče. Tam nam 
je prijazna oskrbnica spet ponujala sobe in prho, 
vabila nas je celo, naj drugo leto pridemo na 
borovnice. Ona jih je namreč tisto leto nabrala več 
kot 100 litrov. Naročile smo enolončnico, štajerski 
ajmoht in pijačo. Hrano nam je oskrbnica prinesla 
kar v veliki črni rajngli in dodala veliko kruha. Videlo 
se je, da smo bile lačne, saj smo namreč pojedle 
ves kruh, polizale sklede in vsaka je nekaj popila. 
Ker nismo imele veliko časa, smo odhitele naprej. 
A kot uročeno so se poti spet sekale in markacij 
ni bilo, me pa smo hitele dalje in namesto, da bi 
skrenile levo od koče, smo odšle po lepši poti proti 
Dravogradu. Srečale smo planinca, ki nas je usmeril 
na pravo pot. Naslednji kraj, ki smo ga ugledale, so 
bile Pameče, kjer je doma Štefka Kučan. Po cesti je 
pripeljal avto, ki sta ga Nežka in Sonja štopali in se 
nato odpeljali do Slovenj Gradca. Ostale tri smo še 
nekaj časa hodile po cesti in tudi nam se nasmehne 
sreča, saj je Francki uspelo ustaviti avto. Ko smo se 
pripeljale v Slovenj Gradec na avtobusno postajo, 

Nežke in Sonje ni bilo. Ko smo ju našle v bližnjem 
bifeju, nam je avtobus za Velenje že odpeljal. 
Prijazna mlajša fanta v bifeju sta poskrbela za 
taksi kombi. Odpeljale smo se do Celja na vlak 
in vlak zamudile ob pravem trenutku. Mladi 
taksist je pred nami tekel na železniško postajo, 
medtem ko je sprevodnik mahal z loparjem in 
vlak se je odpeljal v Maribor. Ko smo končno 
pritekle na peron, nas je sprevodnik vprašal, 
kam gremo, in odgovorile smo, da gremo v 
Ljubljano. Povedal nam je, da naj bi čez pet minut 
odpeljal Pendolino ekspres (ICS). Komaj nam je 
uspelo kupiti karte in že smo sedele v vagonu 
kot princeske in še pijačo smo si lahko kupile. 
Prijazna sprevodnica nam razloži vse ugodnosti 
in nam tudi pove, kdaj imamo vlak iz Ljubljane v 
Škofjo Loko. Ko smo se pripeljale v Ljubljano, je 
vlak za Loko že stal na peronu, zato nismo imele 
časa kupiti karte in smo jih kupile na vlaku. Dobri 
sprevodnik nam je naredil karte od Litostroja, 
drugače bi on in tudi me plačali kazen. Tako smo 
se 17. septembra ob 19. uri in 10 minut pripeljale 
v Škofjo Loko in tako zaključile tri lepe, zanimive 
dneve v dobri druži enako mislečih prijateljic 
planink.
Ko sem pisala to zgodbo, sem vedno mislila 
na Jelko Mlakar, saj je ona predlagala tako lep 
naslov za mojo zgodbo. To je bilo na zadnjem 
sestanku odbora za naš časopis Mi o sebi 27. maja 
2021. Naslednji dan so jo odpeljali v bolnico in 
zaključila je svojo življenjsko zgodbo. Velika škoda 
je, da ne more prebrati moje zgodbe, saj je bila 
nad njo zelo navdušena. Čeprav v zgodbi lahko 
večinoma berete o zapletih na naši poti, lahko 
verjamete, da so vse lepe stvari, ki smo jih videle, 
nepopisne. Pohorje nas je vse očaralo. Ne bo vam 
žal, če si ga ogledate sami.

MISLI IN NASVETA, KI JIH JE ZBRALA IN NAM PUSTILA JELKA MLAKAR

MISLI
∗ Oblast je gostilna, iz katere pride malokdo trezen.
∗ Pravica  včasih zaspi, nikoli pa ne umre.
∗ Reveži živijo kot fižol ob poti; kdor gre  mimo, ga pohodi.
∗ Če bi vsak od sitih, »videl« vsaj enega lačnega, potem bi 
lačnih kaj kmalu zmanjkalo.
∗ Otrok je do petega leta tvoj gospodar, do desetega tvoj 
služabnik, od desetega do petnajstega tvoj skrivni svetovalec, 
potem tvoj prijatelj ali sovražnik.
∗ Vsak ve, kako vzgajati tuje otroke.                                                            

KORISTNA NASVETA

∗ Pri pranju barvnega perila preprečite 
mešanje barv, če vodi pri zadnjem 
izpiranju dodate sol.

∗ Z zavojčkom pecilnega praška, ki ga 
dodate pralnemu prašku, bo perilo 
snežno belo.
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AKTIVNOSTI ŠPORTNIKOV REKREATIVCEV
Vojka Mihelič 

ŠPORT

Športniki rekreativci samo 
bili kljub epidemiji SARS-
CoV 2 zelo aktivni. Marca 
2021 smo pričeli s treningi 
kegljanja s kroglo na vrvici 
in jih v spomladanskem 
času zaključili konec maja. 
V tem času smo organizirali 
tudi društveno tekmovanje, 
ki se ga je udeležilo 17 
upokojencev. Pri ženskah je 
prvo mesto zasedla Ivanka 
Prezelj. Druga sem bila 
avtorica prispevka, na tretjem 
mestu pa se nam je pridružila 
Smiljana Oblak. Pri moških 
je prvo mesto zasedel Adi 
Kočar, drugo mesto Ivan 
Hafner in tretje mesto Lojze 
Žitnik. V mesecu maju smo 
se na povabilo ŠD Baron iz 
Logatca udeležili 2. majskega 
druženja v Naklem pri Logatcu. Pomerili smo se v 
kegljanju s kroglo na vrvici in pikadu z ženskimi 
in moškimi ekipami. Zaradi zaostrenih razmer je 
sodelovalo samo šest ekip, ekipe DU Rovte, DU 
Loška dolina, DU Vrhnika, DU Baron, DU Baron 
mešano in ekipa našega društva. Za uvrstitev se je 
upošteval skupni rezultat obeh panog, tako ženske 
kot moške ekipe. Naše društvo je na tem druženju 
zasedlo prvo mesto. Treninge bomo nadaljevali 

7 ženskih in 9 moških ekip. Tako ženska kot moška 
ekipa našega društva sta zasedli 5. mesto. Žensko 
ekipo smo sestavljale Ivanka Prezelj, Zdenka Gaber, 
Smiljana Oblak, Vanja Jenko in avtorica prispevka, 
moško ekipo pa Janko Demšar, Franci Prezelj, 
Korenčič Branko, Kočar Adi in Ciril Jenko. 
Obe športno-družabni srečanji v Logatcu sta 
potekali zelo dobro, korektno in v skladu z 
veljavnimi navodili NIJZ. Organizacija ŠD Baron je 
bila zelo dobra, njihove sproščenosti in ljubeznivosti 
pa sploh ni mogoče prehvaliti.
Prstometna organizacija Slovenije je tudi letos 
razpisala državno prvenstvo v tej panogi. Zaradi 
znanih razlogov je bila udeležba zelo okrnjena, 
saj je v ženski konkurenci tekmovalo samo 5 ekip 
in sicer ekipe Nike-Cifra iz Podnarta, DU Šenčur, 
ŠD Podnart, Čebelica iz DU Kranj in DU Škofja 
Loka. S tekmovanjem enkrat na teden smo pričele 
maja in po 6 srečanjih končale junija. Tekmovanja 
z zaključkom državne lige bomo nadaljevali 
septembra.
Septembra bomo pričeli tudi s treningi kegljanja 
s kroglo na vrvici in pikada, ki bodo potekali v 
prostorih vojašnice.
Vsi zainteresirani pokličite avtorico tega prispevka 
na telefonsko številko 040 747 489.

Skupno fotografiranje ob zaključku društvenega 
tekmovanja v kegljanju s kroglo na vrvici

Če se nam želite pridružiti, 
pokličite Vojko Mihelič na 

telefonsko številko 
040 747 489.

septembra, če zaradi epidemije to ne prepovedano. 
V jesenskem delu bomo organizirali tekmovanje 
PZDU za Gorenjsko v kegljanju s kroglo na vrvici, 
novembra pa bomo pripravili spominski turnir za 
pokojna Antona Kejžarja in Antona Miheliča.
19. junija 2021 smo se na povabilo ŠD Baron z 
žensko in moško ekipo odpravili na tradicionalni 
10. marčevski turnir v pikadu, ki je potekal v športni 
dvorani IOC Zapolje Logatec. Turnirja se je udeležilo 
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BALINANJE PO LETOŠNJI ZIMSKI KORONI
Smiljana Oblak

Ženska sekcija balinark je sedaj že v polnem 
zamahu treningov in tekmovanj. Od marca namreč 
redno vadimo v treh terminih tedensko in se 
udeležujemo tekmovanj.
Žal je naš vsakoletni majski turnir zaradi epidemije 
odpadel in morda ga bomo nadomestili 
jeseni. 
V DU Kamnik so 16. junija organizirali 
spominski turnir z udeležbo štirih 
moških in štirih ženskih ekip. Balinarke 
našega društva smo zasedle četrto 
mesto, zmagale pa so domačinke. V 
postavi Vera Hartman, Tončka Dolinar, 
Ida Jelenc in moja malenkost smo poleg 
tekme z domačim Kamnikom igrale še 
z Bičevjem iz Ljubljane in Komendo. 
Prijazni domačini so nas razvajali s hrano 
in pijačo. Izvedli so tudi tekmovanje v 
bližanju in zmagala je naša Ida, za kar ji 
iskreno čestitamo.
Že naslednji dan, 17. junija, smo se 
udeležile medobčinskega tekmovanja 
športnih iger v Gorenji vasi. Gostoljubna krčmarica 
Mateja je pri Jagru organizirala tekmovanje dvojic in 
nam poleg tega še postregla s toplim obrokom. Ob 
polnoštevilni udeležbi smo tekmovanje zaključile z 
naslednjim vrstnim redom:
Zmagali sva z Ivanko Prezelj, drugi sta bili Nada 
Fojkar in Ljuba Pejić, tretji pa Vojka Mihelič in 
Tončka Dolinar. Sledili so nam še pari Marija Sovinc 
in Marica Sorčan, Ida Jelenc in Lea Ahčin, ter Vera 

Hartman in Zvonka Rant. Za vsa prva tri mesta smo 
tekmovalke prejele pokale.
Od vseh športnih panog smo balinarji najbolj 
pohiteli s prvenstvom PZDU Gorenjske, ki je bilo v 
Komendi 28. junija za ženske in 29. junija za moške.

Nastopile smo Tončka Dolinar, Ivanka Prezelj, 
Zvonka Rant, Vojka Mihelič in avtorica tega članka. 
V predtekmovalni skupini smo izgubile s Tržičem 
in visoko premagale Javornik-Koroško Belo. V 
četrtfinalu smo tesno izgubile s Kamnikom in 
zasedle peto mesto od dvanajstih udeleženih ekip.
Priznati moram, da je bilo pri 34 stopinj Celzija zelo 
naporno kar nekaj ur zdržati na asfaltnem igrišču.

ŠAHOVSKA SEKCIJA 
Ferdo Pozvek, predsednik šahovske sekcije 

Šahovska sekcija je bila ustanovljena v 
začetku 90. let prejšnjega stoletja. Leta 
2004 sem vodstvo prevzel avtor članka. 
V Marinkini knjižnici je za srečanja ob 
šahovski deski rezerviran ponedeljek 
dopoldan. Prijateljsko druženje poteka 
v popolni tišini, tako da nepovabljenega 
gosta šahisti sploh ne opazijo. Zaradi 
znanih razmer smo ponedeljkove 
dopoldneve zelo pogrešali in takoj, ko 
je bilo mogoče, smo se ponovno začeli 
srečevati. 

Poročilo za 1. polletje 2021
Šahovska sekcija je bila aktivna od 15. februarja do 28. 
junija. V tem času smo imeli 20 šahovskih srečanj, vedno 
ob ponedeljkih med 9. in 12. uro v Marinkini knjižnici. Vsak 
drugi ponedeljek v mesecu smo izvedli tekmovanje med 
šahisti. Tako smo dobili vrstni red po kakovosti posameznih 
članov sekcije, ki šteje 14 članov.
Zaradi pandemije v tem času ni bilo nobenega 
šahovskega turnirja ne na lokalni,kot tudi ne na občinski 
ali regijski ravni. Odpadla sta tudi dva turnirja v okviru 
Športnorekreacijskih iger ŠRI. Z rednimi šahovskimi srečanji 
bomo nadaljevali po 16. avgustom 2021.

ŠPORT
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KEGLJAČI NEUSTAVLJIVI
ZAKLJUČEK DRUŠTVENEGA PRVENSTVA
Ivan Hafner

Zaradi ukrepov za umiritev epidemije je bilo 
kegljišče Poden, dom naših kegljačev, odprto od 19. 
septembra do 12. oktobra 2020 in potem spet od 8. 
marca 2021 do srede junija 2021.
Naše kegljačice in kegljači so ta čas izkoristili 
najprej za redne treninge, od začetka maja do 
začetka junija 2021 pa za tradicionalno društveno 
prvenstvo, že 22. po vrsti.
Prvenstvo je zaključilo 11 kegljačev, saj jih je kar 
nekaj imelo težave z zdravjem. Tako sta se Tone 
Mihelič in Matevž Frlec poslovila za vedno in 
njunemu spominu smo se z minuto molka poklonili 
na zaključku pri Andrejonu.

Zdenka je prikolesarila od doma.

Zbor pri koči na Blegošu

Poročilo o minuli sezoni

Zlata medalja prvakinji Smiljani

V ženski konkurenci je prvenstvo končalo 10 
kegljačic. Trem žal prvenstva ni uspelo dokončati, 
med drugim tudi zaradi zdravja oziroma poškodb.
Zaključek sezone 2020/2021 s slovesno razglasitvijo 
rezultatov in podelitvijo medalj najboljšim smo 
pripravili 11. junija 2021. Zaključek je potekal kot 
običajno s pohodom na Blegoš in zborom pri koči 
na Blegošu. Do koče smo prispeli z različnih smeri 
in hodili različno dolgo, pač glede na sposobnosti, 
kondicijo in voljo. Zdenka Gaber je do koče 
prikolesarila od doma. Bravo!
Pri koči smo se malo odpočili, odžejali, poklepetali 
in poslikali, nato smo se vsi odpravili k Andrejonu 
na Gornji Žetini. Tam smo najprej nazdravili domači 
gospodinji ob njeni 50-letnici. Sledilo je odlično 
domače kosilo, nato pa sem predstavil kratko 
analizo sezone. Sezona je bila posebna, saj razen 
društvenega prvenstva ni bilo nobenih občinskih, 
medobčinskih, pokrajinskih ali državnih tekmovanj. 
Vsi organizatorji so se potuhnili pod preprekami 
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Prvaku Petru gre zlata medalja.

Oddih po obilnem kosilu in druženju

Župan Tine  v družbi naših 
kegljačev

Počitek sta zaslužila Stane in Marija, naša 
kegljača z najdaljšim kegljaškim stažem.

Nanotu je bronasto medaljo 
obesil prvak Peter šele julija 

Pri Frenku.

V moški konkurenci je postal društveni prvak 
Peter Mravlja, kljub triinosemdesetim letom 
tudi najstabilnejši kegljač. Roman Selan je 
letos močno presenetil in zasedel drugo 
mesto, tretji pa je bil sicer naš pogosti prvak, 

koronavirusa.
V ženski konkurenci je tudi tokrat društvena 
prvakinja postala Smiljana Oblak. Drugo 
mesto je zasedla Marija Tolar, ki ima najdaljši 
stalež med kegljačicami, tretje pa Zdenka 
Gaber. Za njima so se po vrsti uvrstile Vojka 
Mihelič, Tina Ušeničnik, Majda Bogataj, Milena 
Kužel, Mojca Zaplotnik in nosilka polžkove 
medalje Tončka Dolinar. Omeniti moram ženo 
Franceta Bradeška, Urško, ki še ni upokojenka, 
vendar kljub temu redno keglja z našimi 
članicami, vendar izven konkurence. Če bi bila 
v konkurenci, bi bila odlična druga.

štiriinosemdesetletni Franc Žontar-Nano. Za njimi so 
se uvrstili Jože Avguštin, Janko Fojkar, Tine Uršič, Brane 
Korenčič, Ljubo Podpečan, Franc Bradeško in Stane 
Ferle. Polžkovo medaljo je osvojil Lojze Žitnik, lanski naj 
športnik DU Škofja Loka.
Sledilo je druženje in metanje ploščic, oz. prstomet, 
kjer so prvi trije 
za nagrade dobili 
domače izdelke 
kmetije Andrejon.
Omeniti moramo 
še, da je bil gost Pri 
Andrejonu župan 
Tine Radinja z 
družino. Župan nas 
je prišel pozdravit 
in v neformalnem 
pogovoru z Vojko 
zatrdil, da ne bomo 
ostali brez ruskega 
kegljišče, ki na 
sedanji lokaciji ne 
bo ostalo.
V prijetnem 
druženju smo 
se še nekaj časa 
zadržali na dvorišču 
prijetne kmetije, 
nato pa smo se vsi 
varno vrnili domov. 
Upamo, da bomo 
novo sezono lahko 
pričeli takoj v 
začetku septembra.
Vabimo vas, da se 
nam pridružite. Za 
termin pokličite 
Ivana Hafnerja na 
041 971 271.
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VSEMOGOČNI VALDI
Meri Bozovičar

 Iz časov, ko sem bila še majhna 
deklica, so eni najlepših 
spominov prav gotovo tisti, v 
katerih kraljuje naš neponovljivi 
pes Valdi. Zdel se mi je ogromen 
in moji mali prstki so se čudovito 
zapletali v njegovo dolgo, 
raskavo dlako. Bil je - ob meni 
mu kaj drugega tudi ni kazalo - 
neverjetno potrpežljiv in delal 
je prav neverjetne stvari. Celo 
name in na ostale otroke je pazil. 
Kadar sva z bratom Janezom 
odtavala na cesto, naju je 
povlekel nazaj. Zadaj me je prijel 
za predpasnik in pazljivo vrnil na 

SLEDOVI PRETEKLOSTI

dvorišče. 
Na dvorišču je rasla sliva in včasih naju je 
mama privezala nanjo. To se je zgodilo bolj 
poredko, le kadar sva bila tako nemirna, da 
naju niti Valdi ni več obvladal. Potem je bilo 
videti, kot da ˝človek˝ Valdi drži v ujetništvu 
dva nemirna ˝pasja mladička˝.
 Ko sem nekoliko odrasla in sem že imela svoje 
vsakodnevne zadolžitve, je Valdi velikokrat in 
z veliko prizadevnostjo pomagal. Kadar sva šla 

z bratom Janezom pobirat sadje, 
je šel vedno z nama še Valdi. Tudi 
on je nežno in natančno pobral 
vsako jabolko, ki ga je videl, ter ga 
položil v košaro. 
Pri delu je bil neutruden in 
pomagal je vedno, kadar je mogel 
in znal. Tako je redno v kuhinjo 
prinašal drva. Če mu je mami 
rekla: »Valdi, pojdi po polenč’k,« 
je odšel v drvarnico in prinesel 
poleno, nato pa odšel po novega. 
Toliko časa je nosil polena enega 
po enega, dokler mu mami ni 
rekla: »Valdi, dovolj je.«
Vsako pomlad smo v gozdu 

pregledali škodo, ki jo je čez zimo napravil sneg, in 
pospravljali polomljeno vejevje. Na delo smo odšli 
zgodaj zjutraj in Valdi je šel zraven. Seveda je tudi on 
vlekel na kup polomljene veje, ko pa je bil čas za malico 
in mu je stari ata rekel: »Valdi, pojdi po malico«, se je 
zapodil proti domu, kjer mu je mama v culo zavila 
klobaso, kruh in steklenico čaja. Valdi je seveda poskrbel, 
da je malica prišla, kamor je bilo treba.
Velikokrat je šel tudi v Loko, k mesarju po meso. Mama 
mu je v ruto zavezala listek in Valdi je odšel v mesnico k 
Hafnerju. V mesto je vedno šel po cesti, vračal pa se je ob 
vodi. Tako je ravnal zato, ker so mu nagajali furmani in 
kadar je imel culo v gobcu, je ni mogel izpustiti in zalajati 
nanje. Naučen je bil, da tistega kar nosi, ne sme izpustiti, 
dokler ne prinese. Tako se je, pameten pes, neumnim 
furmanom raje izognil. Tudi pojedel ni nikoli ničesar. Vzel 
je le tisto, kar mu je bilo ponujeno.
Seveda je, tako kot vsak pes, znal najti izgubljene ali 
skrite stvari in gosti v gostilni so radi preizkušali njegove 
sposobnosti. Tako so denar večkrat zakopali na vrtu in 
kakor hitro mu je ata rekel: »Valdi, išči dinarčke«, se je 
Valdi zapodil na vrt, odkopal denar in ga prinesel. Enkrat 
je neka ženska skrila denar za bluzo na prsih in bluze ni 
imela časa niti odpeti, ko je Valdi z gobcem že grabil po 
denarju. Bilo je prav zabavno.
Zanimiv obiskovalec gostilne je bil Blešk, brezdomec, ki 
je vandral po hribih, dolini in Loki. Redno se je ustavljal 
pri nas. S sabo je vedno imel polne žepe žakeljčkov, v 
katerih je nosil zaklade, ki jih je nabral po hribih: kašo, 
ješprenj, orehe v papir zavite, klobase in sploh vse, kar je 
potem v kuhinji pri stari mami lahko unovčil. Zaslužek je 
potem večinoma porabil za točilnim pultom.

To so Meri, njena mama z Merinim bratom 
Janezom,  stara mama ter seveda pes Valdi.
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Tako se je zgodilo, da se je nekega deževnega 
večera nekoliko napil, kar je sicer prav rad storil, 
in se nato odpravil v Bodovlje k Pevčanu v hlev, 
kjer je bilo toplo in kamor je hodil spat. Kmalu po 
njegovem odhodu je Valdi pričel cviliti in vztrajno 
praskati po vratih. Ati mu je vrata odprl in Valdi 
je stekel, koliko so ga nesle noge. Blešk je v svoji 
prijetni vinjenosti zavil na most nekoliko prezgodaj 
in padel v vodo. Valdi ga je izvlekel iz vode in mu je 
rešil življenje, saj je ati, ki je tekel za Valdijem, videl 
Bleška ležal z obrazom v vodi. Od takrat naprej je 
Blešk vsakič, ko se je ustavil pri nas, prinesel Valdiju 
klobaso. Valdi se klobase ni dotaknil, dokler mu 
je stari ata ni narezal na koščke, s čimer mu je dal 
vedeti, da je njegova, saj mu je hrano vedno moral 
ponuditi nekdo od domačih.
Nekoč se je Ferlanov tovornjak, ki je po dolini 
oskrboval trgovce in gostince, malo nad Skalarjem 
prevrnil v vodo in zaboji so plavali po narasli Sori. 
Valdi se je vrgel v vodo in z gobcem potiskal zaboje 
proti bregu, kjer so jih z ekom, dolgo palico s 
kavljem, spravljali na kopno. Iz vode je prišel ovešen 
z ledenimi svečami, saj je bilo zelo mrzlo. Takrat se 
je tako hudo prehladil, da se ni več mogel dvigniti 

na noge. Veterinarja, ki bi poskrbel zanj, ni bilo, 
in tako je ostal lovec edina rešitev za nemočnega 
umirajočega Valdija.
Stari ata mu je rekel: »Valdi, sedaj boš moral iti k 
(pokojni) teti Pavli« in Valdi je razumel. Prepričana 
sem, da v popolnosti, saj se je takoj še enkrat 
poskusil dvigniti, vendar žal ni šlo. Vedel je, kaj 
bo sledilo, in nikoli nismo pozabili obupne žalosti 
v njegovem pogledu, ko nam je zadnjič zrl v oči. 
Mami in Majela, redovnica, ki je v času vojne bivala 
pri nas, sta ga nesli za uto in prišel je lovec ter ga 
ustrelil. Mami je bila kar nekaj časa popolnoma 
pretresena, saj ji Valdijev zadnji pogled nikakor ni 
hotel izpred oči.
Tako se je Valdi pridružil teti Pavli, ki ga je sicer 
zdresirala, ko je še kot mladič prišel k hiši. Bil je 
res imeniten pes in general Rupnik, ki se je mudil 
v naših koncih v času izgradnje vojaške ceste, je 
staremu atu ponujal zanj par konj. S kupčijo seveda 
ni bilo nič in hvala Bogu, da je bilo tako, saj je 
bil Valdi res nekdo s pomembno vlogo v mojem 
življenju. Na lestvici priljubljenih je bil takoj za 
starim atom.

PROSTOFER 
BREZPLAČNI PREVOZI NA KLIC

PROSTOFER je vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, povezuje starejše osebe, ki po-
trebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s prostovoljnimi vozniki, ki radi 
priskočijo na pomoč. Uporabnikom je za naročilo prevoza na voljo brezplačna telefonska številka 080 10 10.

VABILO ZA NOVE VOZNIKE
Bistvo projekta so srčni prostovoljni šoferji. 
Vozniki, ki želite postati prostoferji, to sporočite 
na Občino Škofja Loka, Sabini Gabrijel. Svojo 
prijavo sporočite na telefon: 04/5112-330 ali 
e-pošto: sabina.gabrijel@skofjaloka.si. Občina 
za prevoze zagotavlja avtomatično električno 
vozilo Renault ZOE, ki ga na usposabljanju vsak 
bodoči voznik tudi preizkusi. Avto je zavarovan, 
prav tako voznik in sopotniki, vozniki tudi z 
dodatnim nezgodnim zavarovanjem. 
Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno 
vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času 
pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. 
Prvo usposabljanje je bilo 10. septembra, ostala 
bomo izvedli glede na interes. Z veseljem vas 
sprejmemo v vrste prostovoljnih voznikov ☺! PROSTOFERKA je tudi naša članica Ela Dolinar.
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PONEDELJKOVI SKUPINICI
Dragica Gartner

V tem članku vam predstavimo eno rožico 
ponedeljkovih pohodnikov, četrto najstarejšo 
članico, ki nam daje upanje in navdih, Marinko 
Cerar. Rodila se je leta 1934. Živi v Gorenji vasi – 

skupini skupaj, boste obveščeni na vabilih. To bo 
veljalo tudi za naslednja leta. Trudili se bomo, da 
bo pot primerna za obe skupini, saj bi bil prevoz v 
nasprotnem primeru predrag.

VESELI POHODNIKI

Reteče in ima dva otroka, ki 
skrbita, da ona z veseljem 
vzdržuje kondicijo. Za 
80-letnico so ji skupaj s 
prijatelji kupili novo planinsko 
opremo, ki jo s pridom 
uporablja. V skupini je skoraj 
neopazna, tiha, bolj sama 
zase in hodi kot urica, brez 
tarnanja. Takšne so vse naše 
najstarejše mladinke, čeprav 
drži, da se tudi ostali ne damo.
Marinka je potovala po 
svetu in se poleg hoje 
navduševala nad plavanjem 
in kolesarjenjem. Za hojo so 
jo navdušili starši leta 1948, s 
katerimi je hodila na Šmarno 
goro, Grmado in mnoge druge 
gore in hribe. V življenju je bila 
tudi na Triglavu. Tudi bolezni ji 
niso prizanašale.
Marinka, še naprej vzdržuj kondicijo, čim dlje še 
hodi z nami ter ostani zdrava.
Seveda to velja tudi za vse nas, da bi lahko še dolgo 
hodili. Toliko moramo še videti in prehoditi, vendar 
čas neusmiljeno teče. Zdaj smo imeli skoraj leto 

Verjetno bomo tudi v 
prihodnje hodili po naši 
lepi deželici, če bo dovolj 
pohodniških kandidatov, 
saj moramo še veliko 
videti. Ni se treba bati, 
da bi nam zmanjkalo 
poti, le čas nam bo ušel. 
Želimo si večje udeležbe 
pohodnikov.
Ne odlašajmo na jutri, 
ampak pojdimo danes, ko 
še lahko, pa čeprav imamo 
težave. 
Kdo jih pa nima? Če čepim 
doma, bi me lahko kdo 
vprašal, ali me sploh ne 
boli in ne,  kaj me boli. 
Tako se je potrebno kdaj 
brcnit v ta zadnjo in oditi 
od doma, čeprav mi doma 
ni prav nič hudega. Tako 

naredite tudi ostali in naj ostale skrbi, če hodite 
okrog. Nihče naj se ne ukvarja z mnenjem drugih. 
Hvaležni moramo biti za vsak dan, ki ga lahko 
prehodimo in preživimo.
Živi se za danes, jutri mogoče ne pride.

in pol počitnice, zato moramo izkoristiti 
vse, kar nam je ponujeno, tudi brezplačno 
vožnjo z avtobusi in vlaki, ki jih nudijo 
redne avtobusne in železniške linije. 
Verjetno se zato manj pohodnikov odloči 
hoditi z nami in posledično je dražji tudi 
prevoz. Poleg tega obstajajo še drugi 
vzroki, ki pestijo nas starejše, od varstva 
do bolezni. Novih pohodnikov je malo, 
čeprav je upokojencev vedno več. Le kam 
ste se skrili?
Do konca sezone načrtujemo še kar nekaj 
pohodov, ampak se bomo težko držali 
smeri in datumov, kot je po planu, ker 
je letos vse izven načrtov, zato bodite 
pozorni na obvestila in vabila. Če kdaj 
ne bosta mogli na pot obe ponedeljkovi 

Marinka pod kočo Zachi nad 
Belopeškimi jezeri

Na pohodni žurki na Štajerskem - ne POZABITE, 
da se mamo še vedno takole veselo!
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PLANINSKI POHODI ČETRTKOVE SKUPINE 
Nežka Trampuš

ČETRTKOVI PLANINCI

Koronski in pokoronski časi so čudno vplivali 
in še vedno vplivajo na naše planinski 
pohode. Leta 2020 nam je kljub omejitvam 
uspelo organizirati 12 pohodov s 632 
udeleženci. Marca in oktobra smo hodili 
zadnji dan pred popolnim zaprtjem vseh 
dejavnosti.
Letos smo že od konca prepovedi zbiranja 
maja nadaljevali z organizacijo pohodov v 
bližnje kraje. Obiskali smo grapo Sovpat in 
Žirovski vrh z bunkerji. Juniju smo se že peljali 
na Primorsko. Povzpeli smo se na Slavnik, ki 
nas je pričakal z čudovitim cvetočim irisom. 
Kopitnik na Štajerskem smo osvojili na zelo 
vroče dan. Hodili smo zelo počasi, da smo 
lahko vsi prišli na vrh. Tudi tam nas je čakala 
zaslužena malica. Julija je vodnica Dragica 
planince popeljala iz Gorij na Pokljuko, 
po pašnih planinah pa smo se spustili v 
Bohinjsko Belo.
Vsako leto obiščemo tudi domačo planinsko 
kočo, letos je bil na vrsti Blegoš. Z avtobusom 
smo se peljali do Martinj vrha, od tam 

Četrtkova skupina je bila ustanovljena že leta 1994, 
torej že pred 27 leti, in kar nekaj planincev se udeležuje 
pohodov že od začetka. Vsako leto se nam pridruži nekaj 
novih planincev in veseli smo vsakega novinca. Osip je 
naredil svoje in žal nam je vsakogar, ki ne more več hoditi 
z nami. Veliko jih hodi v lažjo ponedeljkovo skupino, 
nekaj pa se jih je žal že poslovilo.

Prvi letošnji dvatisočak - Viševnik
nadaljevali peš pod Romovcem do Črnega kala in 
naprej na vrh Blegoša ter se nato spustili do koče na 
malico. Od koče smo nadaljevali pot čez Špehovše 
v Slugovo dolino in v Robidnico, kjer nas je čakal 
avtobus.
Čuti se osip udeležencev. Leta se tudi nabirajo tudi 
nam pohodnikom in poti z leti postajajo vse bolj 
strme, zato jih krajšamo in izbiramo položnejše. 
Starost planincev dosega že čez 70 let, med nami pa 
so tudi čvrsti 80-letniki.

Blegoš

Po gričih Poljanske doline

Kot sem že omenila, je naša četrtkova skupina ena 
od prvih pohodniških skupin na Gorenjskem. Rastla 
je postopoma skozi leta in tako se je izoblikovala 
homogena celota. Prijateljstvo nas druži, veseli smo 
na naših pohodih, veseli srečevanj tudi v drugih 
okoljih, postali smo prijatelji. Koliko lepih krajev 
smo skozi leta obiskali in spoznali! Spomini bodo 
ostali tudi tedaj, ko nam zdravje ne bo več služilo.
Dragi upokojenci, vabimo vas, da se nam pridružite, 
saj si želimo, da bi skupina obstala tudi v bodoče.
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LETOVANJE Z DU V BIOGRADU NA MORU
Martin Bizjak

v zavetju pred najhujšo pripeko. Do tam se je treba 
sprehoditi skozi gaj pinij.
Agencija Loka Turist, naša prizadevna članica 
Cvetka in vsestranski vodič Izak vedno poskrbijo, 
da je letovanje naših upokojencev popestreno z 
družabnimi dejavnostmi in vodenimi izleti. Naš 
dan se je začel z jutranjo telovadbo, Izak pa je vodil 
dopoldanske izlete do krajevnih znamenitosti. Tudi 
pasja vročina nas ni odvrnila od udeležbe, saj nam 
je vedno povedal kopico zanimivosti.
Tako smo si v Zadru ogledali spomenike iz rimske 
dobe ter iz časa vladavine hrvaških kraljev in 
Benečanov, na rivi pa današnje morske orgle in 
velik model našega Osončja s fotonapetostnimi 
celicami. Na poti na otok Murter smo si ogledali 
ostaline rimske vile rustice s cerkvico svetega 
Martina, v mesto Murter pa smo prišli čez most v 
Tisnu. V starem mestu je ulica, kjer ima vsaka hiši na 
morski strani svoj mali pristan. Na ogled bližnjega 
Biograda, malega in urejenega mesteca, cvetočega 
v času hrvaških kraljev, smo se z Izakom podali peš 

od našega hotela po urejeni promenadi skozi gaj 
mogočnih pinij. Zadnji dan smo iz biograjske luke z 
ladjico odpluli na bližnjo Vrgado, idilični otoček brez 
avtomobilov.
Za živahno družabno življenje sta po večerji na 
terasi hotela poskrbela vodič Izak in Jože Dolenec 
s svojo harmoniko. Jože je pripravil glasbeni kviz 
in povabil pevce hudomušnih starih loških in 
poljanskih pesmi k sodelovanju, agencija Loka 
Turist pa je za nagrade prispevala steklenice 

borovničevca. Na parkirišču pred hotelom je 
potekalo tudi prvenstvo v prstometu, kjer so se 
na prva mesta uvrstili favoriti Boško, Vera, Miro in 
Marija. Tudi ti so bili nagrajeni z borovničevcem 
Loka Turista. 
Zadnji večer nam je s čustveno melodiko 
dalmatinskih pesmi in napevov polepšal ansambel 
dveh domačih glasbenikov, tako da so se pari 
spontano podajali na plesišče, nekatere dame pa 
so slovesnost večera poudarile s primerno toaleto. 
Proslavili smo tudi letošnje jubilante, 70-letnice 

Jutranja telovadba pred hotelom

Zadar- pri morskih orglah

Priljubljena plaža naši dopustnikov

GREMO NA POT

Leto je naokoli in na avtobusni postaji se na zgodnje 
junijsko jutro spet zbiramo stari znanci za odhod na 
letovanje. Zdi se, kot da se je čas premaknil za leto 
dni nazaj. Isti veseli obrazi in živahni pogovori, rahla 
začudenost, če koga ni, ali bežna omemba znanca, 
ki nas je medtem zapustil.
Avtocesta nas po »lepi naši« pripelje pod mogočni 
Velebit, iz teme predora Sv. Rok se v dalji zablešči 
moorjeee. V žarkem soncu se po grmičasti pokrajini 
spustimo k obali pri Biogradu, v hotel Albamaris. 
Plaža je v prijetnem zalivčku, kjer se pod borovci ob 
glasbi neutrudnih škržatov vedno najde prostorček 
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in 80-letnico, za katere je hotelsko osebje 
pripravilo veliko torto, vsi skupaj pa smo se 
nato družno poveselili. Vest o nenadnem 
odhodu Marije Draškovič je kanila kot kaplja 
grenkobe v naše veselje, zato smo njej 
in urednici Jelki Mlakar  posvetili minuto 
častitljivega spomina. Izakov žametni glas s 
pesmijo »Bele rože iz Aten«, ki je izzveneval 
v ponavljajočem se refrenu »nasvidenje, 
nasvidenje« med pinijami v dehtečo biograjsko 
noč, je vzbujal v nas žlahtno otožnost 
skorajšnjega razhoda … in luči na hotelski 
terasi so ugasnile.

NAŠ IZLET V JULIJU
Marija Strah

»Lepo je v naši domovini biti mlad!« Lepo pa je biti 
tudi star, če ti le zdravje to dopušča.
Pevska skupina Mavrica je vzela pot pod noge in se 
1. julija 2021 odpeljala proti Štajerski. Najprej smo 
se ustavili v Lukovici v tamkajšnjem čebelarskem 
centru Slovenije. Izvedeli smo marsikaj zanimivega 
ter poučnega o življenju in delu čebel. Ljudje bi 
se morali zgledovati po teh krasnih živalih. Vse bi 
bilo lažje in bolj uspešno, kajti le v slogi je moč. 
V tamkajšnji restavraciji smo uživali ob okusni in 
obilni malici.

Naprej nas je gnala želja po spoznavanju novih 
krajev. Mimo Trojan in Vranskega smo nadaljevali 
vožnjo proti Velenju. Štrene nam je zmešal dež, 
ki je našemu šoferju Pavletu brezplačno opral 

Družabno življenje na terasi hotela

kombi. Velenjsko mestno plažo ob jezeru smo si 
tako ogledali le s sedežev, kajti žal ni bilo mogoče 
sprehoditi se po njej.
Na vožnji skozi Šoštanj proti Belim Vodam se je 
začelo jasniti. Naša pesnica in pisateljica Luisa 
Pesjakova bi rekla: »In nebeški žarki zlati skozi 
vejevje zeleno se blešče...« Prevzela nas je slikovita 
in čudovita pokrajina, umita in bleščeča po dežju. 
Na Svetem Križu, nad 1000 metrov nadmorske 
višine, samevata kar dve lepo ohranjeni cerkvi, 
do obeh pa vodijo pokrite stopnice, ki so nekaj 
posebnega. V vrhu smo bili priča čudovitemu 
razgledu na Šaleško dolino, vse tja do Koroške.
V dolino smo se vračali po strmi cesti in krenili 
proti Mozirju, prvotnemu in zdaj drugemu domu 
predsednika naše skupine Rudija. Lepo urejen kraj 
privablja številne turiste v Mozirski gaj. Na vhodu ob 
jezeru smo popili kavo, nekaj sto metrov naprej pa 
nas je v prijaznem gostišču že čakala popoldanska 
malica. Tudi ta, tako kot dopoldanska, ni minila brez 
petja in dobre volje. V Mozirju imajo dober sladoled, 
to lahko potrdimo iz prve roke, kajti pred odhodom 
domov smo ga preverili.
Na vožnji proti domu smo občudovali naravo 
in razgibano pokrajino z mogočnimi in lepo 
vzdrževanimi cerkvami v Radmirju, Gornjem Gradu 
in Novi Štifti ter se preko prelaza Črnivec in Kamnika 
vrnili v Škofjo Loko. Tudi na Zgornjo Savinjsko 
dolino je Bog razsul del prgišča lepote.
Bil je lep dan, dan, ki si ga bo pevska skupina 
Mavrica shranila v spomin za tiste dni, ko nam ne bo 
dano več potovati.

Ogled čebelarske poti v Čebelarskem 
centru v Lukovici

GREMO NA POT
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PREDLOG PLANINSKIH IZLETOV ZA LETO 2021

GREMO NA POT

PLAN S PODROČJA TURIZMA IN IZLETNIŠTVA 

PROGRAM POHODOV PONEDELJKOVIH SKUPIN
Draga Gartner

Glede na razmere v jeseni se ta program lahko spremeni.

SKUPNI POHODI OBEH PONEDELJKOVIH SKUPIN 2021

20. september  Planina Zajavornik - Pl. Velika Raven na Pokljuki Draga
4. oktober    Brdo       Brane
18. oktober  Pilštanj - Zdole nad Kozjem    Draga
25. oktober  Malkovške gorice na Dolenjskem   Draga
15. november   Srčna pot okrog Marezig    Slavko
29. november   Skupno srečanje s kratkim pohodom kar nekam   vsi vodniki
6. december   Cerkniško jezero     Draga

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

Datum   Plan

23. september  Trgatev
september  Izlet prostovoljci
26.  sept. do 4. okt. Fojnica (zdrav. terapije, kopanje, izleti)
1. do 4. oktober Ohrid, biser Makedonije (turistični izlet)
10. do 15. oktober Rogaške terme
9. november  Martinovanje

V upanju dopustnih epidemioloških razmer bomo načrtovan program do konca leta 2021 realizirali.
Prisrčno vas pozdravljamo in vam želimo kar se da mirno in zdravo zadnje četrtletje. 

16. 09.  Jelenk iz Kanala - Dragica
30. 09.  Pot treh cerkva - Laško - Slavica
14. 10.  Bela krajina - Slavko
28. 10.  Dvori – Veliki Gradež - Dragica
11. 11.  Stari vrh - Mladi vrh - Koprivnik - Slavko
25. 11.  Zaključni izlet v neznano N+S+D+M

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

SPOŠTOVANE ČLANICE IN ČLANI!

Večkrat sem že nakazal in zapisal, da se bom s svojimi sodelavci po šestnajstih letih vodenja društva 
dokončno umaknil marca 2023.
V tem času smo v društvu z vsemi vodji posameznih programov in projektov trajno vtisnili pečat us-
pešnemu delovanju društva in njegovih članov ter postavili dobre temelje za nadaljnje delo zanamcev.
Vsak uspešen prehod generacij je potrebno pravočasno naznaniti in začeti graditi nove odnose z novi-
mi ljudmi. Moja generacija že prehaja v pozna leta, zato že sedaj vabimo predvsem mlajše članice in 
člane, da se nam pridružijo pri prevzemu vseh funkcij društva. Vsak prevzem funkcij in nalog je povezan 
z seznanitvijo novih kandidatov z bodočimi nalogami. Že v tem času želimo svoje naslednike seznaniti 
z vsemi podrobnostmi novih zadolžitev in se truditi za čim učinkovitejši prenos vseh informacij, ki so 
pomembne za nadaljnje uspešno delo društva. Zaradi tega pozivamo člane, da iz svojih sredin pred-
lagajo koga, ki bi uspešno zastopal njihove interese in interese društva.
Zaradi tega v skladu s 30. členom statuta DU objavljamo zbiranje ponudb za naslednje funkcije:
  - predsednico ali predsednika društva,
  - podpredsednico ali podpredsednika,
  - tajnico ali tajnika.
Za računovodska dela se bo novo vodstvo lahko opredelilo za najem računovodskega servisa ali za 
usposobljenega računovodjo iz svojih vrst.

Pozivamo vse morebitne kandidate, da nam pošljete prijavo s svojim kratkim življenjepisom. Svoje 
vloge lahko pošljete na naslov
Društvo upokojencev Škofja Loka
Partizanska cesta 1
4220 Škofja Loka 

ali na elektronski naslov: drustvoupokojencev@siol.net 

Rok za prijave je najpozneje do 30. novembra 2021.
          Predsednik
          Miro Duić

OBVESTILA ZA ŠPORTNICE IN ŠPORTNIKE

V galeriji Hodnik takoj pri vratih je oglasna tabla namenjena 
našim športnim sekcijam. Tu so navedene vse sekcije z navedbo 
lokacij treningov, z imeni vodji sekcij in kontakti.
Vodje sekcij tu lahko izobesijo obvestila, urnike treningov, 
koledarje in rezultate tekmovanj ter druge informacije.

Oglasna deska je dostopna:
   v ponedeljek dopoldan do 12. ure ter od 14.30 do 16.30;
   v sredo in petek od 8. do 13. ure;  
   med študijskim letom Društva U3 pa v času izvajanja 
           dejavnosti v Marinkini knjižnici.
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KORISTNE INFORMACIJE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA, Partizanska cesta 1, 4220  Škofja Loka
Uradne ure pisarne društva:
Sreda in petek od 8. do 12. ure
Blagajna od 8. do 11. ure 
Telefon: 04 512 06 64
Fax: 04 512 63 09
E-pošta: drustvoupokojencev@siol.net
Predsednik: Miro Duić, 040 226 648
Tajnica: Cveta Škopelja, 040 226 667
Računovodstvo: Milica Habjan, 040 292 647
Vplačila članarin in enodnevnih izletov: Alenka Malenšek, 040 857 273
Letovanja in turistična potovanja: Cveta Škopelja, 04 512 06 64, 040 226 667 
Sekcija za kulturo: Jelka Dolinar, 041 801 980
Šport in rekreacija: Miro Duić, 040 226 648
Planinska sekcija: Nežka Trampuš, 041 225 226
Pohodniška sekcija: Dragica Gartner, 041 607 483 
Marinkina knjižnica: Nevenka Mandić Orehek, 068 617 159
  ponedeljek od 14.30 – 16.30
  sreda in petek od 11. do 13. ure
Starejši za starejše in najemna stanovanja: Nežka Fojkar, 041 717 210
  vsako 1. sredo v mesecu od 8.30. do 10.30
  vsak 3. četrtek v mesecu od 8.30. do 10.30
Ob smrti našega člana prosimo svojce, da obvestijo poverjenika, tajnico DU ali praporščaka Draga 
Pavičeviča na 040 327 770.

ČLANARINA ZA LETO 2021
Društvena članarina in članarina vzajemne samopomoči za leto 2021 ostaja enaka kot doslej, to je 12 € in 
velja za tekoče leto (januar-december).
Član mora članarino plačati do konca junija 2021.
Prispevki posameznega člana sta naslednji:
letna članarina    12 €
vpisnina za nove člane     2 €  (članska izkaznica)
Vzajemna samopomoč (VS)  12 €  (neobvezno)
V primeru prenehanja članstva zaradi izključitve oziroma odpovedi članstva član nima pravice do vračila 
vplačane članarine. 
Člani DU, nastanjeni v domovih za starejše, so s 1. 1. 2020 po sklepu UO DU z dne 7. 8. 2019 oproščeni 
plačila članarine za DU.

SKLAD VZAJEMNE SAMOPOMOČI (VS)
Vzajemna samopomoč je prostovoljna solidarna 
skupnost članov, ustanovljena z namenom, da se 
ob smrti izplača posmrtnina. 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 pa pripada posameznemu članu po 
preteku čakalne dobe, ki je odvisna od starosti člana 
ob vpisu. Če član društva upokojencev preneha biti 
član, ne more biti več član samopomoči in nima 
pravice do vračila vplačanih prispevkov. 

Pomembno je, da so člani ob vstopu opozorjeni, 
da mora biti članarina poravnana vsako leto 
nepretrgoma in da po enem letu neplačila članstvo 
preneha. 
Posmrtnina se lahko izplača najpozneje v enem letu 
po smrti člana samopomoči. Če po preteku enega 
leta niso bila predložena dokazila o smrti, ugasne 
pravica do posmrtnine.
Ob smrti člana VPS ima upravičenec pravico 
do izplačila posmrtnine, če je od dneva vpisa 
v članstvo VPS do smrti preteklo najmanj 5 let. 
Upravičenec je oseba, ki jo ob vstopu v članstvo 
VPS ali kasneje določi član VPS.  V primeru smrti 



Mi o sebi - september 2021 39

člana, ki za tekoče leto še ni poravnal članarine in 
posmrtnine, mora upravičenec - pooblaščenec to 
storiti najkasneje v šestih mesecih po smrti člana, 
da lahko opraviči izplačilo posmrtnine. Zahtevek 
za izplačilo posmrtnine upravičenec lahko vloži 
najpozneje v 12-tih mesecih od dneva smrti člana 
VPS. Zahtevku za izplačilo posmrtnine mora 

DOBAVA KURILNEGA OLJA POD UGODNEJŠIMI POGOJI
Pri društvu lahko člani društva dobijo posebno naročilnico za nakup kurilnega olja, ki je nekoliko cenejše. 
Ob naročilu  800 l in več imajo tudi brezplačni prevoz. Dobavitelj je podjetje P&S, d.o.o., Struževo 66, 4000 
Kranj. Vse podrobnejše informacije dobite na številkah 04/ 257 25 75 in 031 629 073.

POSEBNO OBVESTILO
Obveščamo vas, da nas je zaradi prevelike količine pošiljanja vabil, obvestil in drugih gradiv 
naslovnikom e-pošte, Google blokiral in nam onemogočil dostop do celotne baze elektronskih 
naslovov. Načrtujemo vzpostavitev spletne strani našega društva, vendar moramo hkrati dobiti tudi 
skrbnika za njeno urejanje.
Vljudno vas prosimo, da do vzpostavitve spletne strani spremljate vsa društvena obvestila na oglasnih 
deskah v društvu, na Šolski ulici in pri Pošti v Škofji Loki ali preko našega glasila in telefona. Če želite 
biti kljub temu o dogajanju obveščeni preko elektronske pošte, nam pošljite novi e-naslov z vašimi 
podatki (ime in priimek ter e-naslov z oznako »test«) na e-naslov 

sk.loka.du@gmail.com

upravičenec društvu predložiti mrliški list umrlega 
člana ter fotokopijo davčne številke, osebne 
izkaznice in bančne kartice upravičenca. Če po 
preteku dvanajstih (12) mesecev niso bili predloženi 
dokumenti, pravica do posmrtnine ugasne.
VPS mora posmrtnino izplačati v tridesetih dneh od 
dneva predložitve navedenih dokazil.

NAJEMNA STANOVANJA
Nepremičninski sklad PIZ ima v Škofji Loki 61 na-
menskih najemnih neprofitnih stanovanj. Stanovan-
ja so namenjena upokojencem  in drugim osebam, 
starejšim od 65 let s stalnim bivališčem v naši 
občini. Vsa stanovanja so v Frankovem naselju in so 
primerna večinoma za bivanje ene ali dveh oseb. 
Sklad stanovanja oddaja v najem v sodelovanju z 
Društvom upokojencev Škofja Loka. Stanovanjska 
komisija društva zbira prijave vse leto in na podlagi 

Pravil za oddajanje stanovanj  vsako leto oblikuje 
prednostno listo prosilcev. V primeru izpraznjenega 
stanovanja komisija na poziv Nepremičninskega 
sklada PIZ oblikuje predlog za dodelitev stanovanja 
v najem prosilcu, ki je prvi na listi.
Trenutno so vsa stanovanja zasedena, kljub temu pa 
je pomembno, da  kandidati za najem oddate vloge, 
saj moramo poznati vaše potrebe in vas uvrstimo na 
prednostno listo.

KAKO SE PRIJAVITI ZA NAJEM STANOVANJA? 
Izpolniti je potrebno vlogo z vsemi prilogami, ki so 
navedene na zadnji strani  obrazca oz. VLOGE za na-
jem namenskega najemnega stanovanja za upoko-
jence in druge starejše osebe. Lahko jo natisnete 
s spletne strani http://www.ns-piz.si/ (namenska 
stanovanja/kako do najema) ali jih dobite v društvu.

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

Vlogo je treba poslati po pošti na naslov Društvo 
upokojencev Škofja Loka, Partizanska cesta 1, 4220 
Škofja Loka.
Pravila za oddajanje stanovanj so na vpogled na 
oglasni deski Društva upokojencev Škofja Loka. Do-
datne informacije dobite na številki 041 717 210.



Čas sprostitve
Ustvarjamo z otroki. Strelci vadimo.

Hodimo na pohode Plešemo

Naš vrtiček lepo uspeva.V Marinkini knjižnici se nabirajo 
podarjene knjige.


