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UVODNIK 
Vabim vse, da nam pišete o naših dogajanjih, prostovoljnem delu, izobraževanju, 
tekmovanjih, kulturnem delovanju in drugih aktivnostih, da lahko z našimi dosežki 
seznanimo vse naše člane. Naše e-novice bere širši krog bralcev in imamo marsikaj za 
pokazati. 
Tudi na ta način lahko širimo naše članske vrste.
Saj	veste:	Tisto	kar	ni	objavljeno	je	kot,	da	se	ni	zgodilo!	
Prispevke	nam	pošiljate	takoj,	ko	se	kaj	zgodi	(tekmovanja	ali	druge	dejavnosti),	in	
e-novice bodo pogosteje izhajale. 	
Imamo se s čem pohvaliti.
Pa ne pozabite dodati fotografije!

Kjer je volja, je tudi lepa in uspešna pot!

ŠE ENO ŠTUDIJSKO LETO JE ZAKLJUČENO
Borjana Koželj

Kot	vsako	leto	smo	se	tudi	letos	
tik	pred	koncem	študijskega	leta	
podali na pot. Povabili smo vse 
člane društva, izbrali zanimivo 
pot, določili datum in začeli z 
zbiranjem prijav. Kaže, da je 
bilo	potovanje	z	vlakom	tako	
zanimivo,	da	smo	v	treh	dneh	
dobili	petdeset	prijav	in	še	kar	
so prihajale. Na pot z vlakom po 
bohinjski	progi	v	Goriška	Brda	in	
v	Novo	Gorico	se	nas	je	odpravilo	
kar 106.
Udeleženci so bili zadovoljni.

Razgled s stolpa v Gonjačah
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Vinska	klet	Dobrovo Škrabčeva knjižnica

UTRINKI	Z	
EKSKURZIJE

K uspešnemu zaključku študijskega leta smo dodali še dva dneva dogajanja v Marinkini 
knjižnici.
Vsako leto se naša univerza za tretje življenjsko obdobje predstavi Škofji Loki v 
tednu vseživljenjskega učenja. Že od začetka obstoja naše univerze smo se pridružili 
razstavljavcem na stojnici eno izmed majskih sobot, sedaj pa že četrto leto v tem tednu 
odpremo vrata Marinkine knjižnice. Tokrat smo pripravili pester program kar za dva 
dneva.

Ob spomeniku v Gonjačah

V	gradu	Dobrovo

Na	
Kostanjevici

►

Četrtek je bil posvečen bralni znački. Vse 
leto	smo	pridno	brali	in	kar	27	bralcev	si	
je prislužilo priznanje. Nekateri so prebrali 
pet,	drugi	deset	knjig	in	se	o	prebranem	
pogovorili s knjižničarko Marijo. Da bi 
popestrili	podelitev	priznanj,	smo	v	goste	
povabili	pisatelja	Ivana	Sivca,	ki	je	bil	
letos vodilni pisatelj. Rad se je odzval 
našemu vabilu. Iskrivo nam je pripovedoval 
o svojem življenju in pisateljevanju, mi 
pa	smo	mu	predstavili	našo	edinstveno	
knjižnico, ki obsega že 3000 knjig.
Ivanu	Sivcu	se	zahvaljujemo	za	obisk,	 Marinka	Mesec	z	Ivanom	Sivcem
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Pripovedovalke

Zadovoljna	publika

ravno tako tudi Mariji Draškovič in 
njenima pomočnicama Nevenki Mandić in 
Katji Galof za prizadevno delo.

Drugi dan smo povabili člane društva 
na	urico pripovedovanja. Članice 
študijskega krožka Umetnost 
pripovedovanja	pod	vodstvom	mentorice	
Nataše Škofic Kranjc so pripravile zanimiv 
program. Pripovedovale so zgodbe iz 
zbirke	pripovedk	Kamniti	most	in	nekaj	
svojih življenjskih zgodb. K sodelovanju 
so	pritegnile	tudi	poslušalce,	ki	so	se	radi	
odzvali.

Vse	to	dogajanje	sta	popestrila	še	dva	
dogodka:	fotografska razstava,	ki	
prikazuje	vse	društveno	dogajanje	v	
letošnjem	letu	in	zelo	zanimiva	razstava 
izdelkov naše članice Angelce Štanta. 
Predstavila	se	nam	je	kot	umetnica	
slikanja	na	steklo	in	platno	in	kot	spretna	
oblikovalka gline.

BALINANJE
Ivanka	Prezelj

Za	nami	je	tudi	pokrajinsko	tekmovanje	
Gorenjske	v	balinanju,	ki	je	bilo	na	štiri	steznem	
balinišču v Komendi. V torek, 24.5.2011 smo se 
pomerile ženske naslednji dan pa še moške ekipe. 
Organizatorji so se zelo potrudili za dobro počutje 
vseh	s	pogostitvijo	in	kvalitetnim	vodenjem	
tekmovanja.

Naša ženska ekipa (v sestavi: Smiljana Oblak, 
Ivanka Prezelj, Tončka Dolinar, Alenka Zaletel in 
Marija Sovinc) je dosegla 5. mesto med osmimi 
ekipami. Imele smo čudno smolo saj smo prvo 
tekmo vodile že 9:1, v nepojmljivem nadaljevanju 
pa jo izgubile 10:9. 

Zmagale so domačinke

1. DU Komenda
2. DU Žiri
3. Du Kranj
4. DU Mengeš
5. DU Škofja Loka
6. DU Kamnik
7. DU Predoslje
8. DU Jesenice

Pri moških pa je razvrstitev po doseženih mestih taka:

1. Komenda
2. Žiri
3. Predoslje
4. Vir
5. Radovljica
6. Jesenice
7. Kokrica

8. Žirovnica
9. Šenčur
10. Škofja Loka
11. Kamnik
12. Komenda II
13. Kranj
14. Naklo
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STRELJANJE
Ivanka	Prezelj

V soboto, 16. aprila 2011, je DU Kamnik organiziralo pokrajinsko tekmovanje DU 
Gorenjske v streljanju z zračno puško.
Tekmovanja se je udeležilo 9 moških in 4 ženske ekipe. Naše društvo je osvojilo dvojno 
ekipno zmago v ženski in moški konkurenci. 

Članice:
1. DU Škofja Loka (495 krogov)
2. DU Jesenice (466)
3. DU Tržič (408)
4. DU Kamnik (399)

Člani:
1. DU Škofja Loka (535 krogov)
2. DU Jesenice (518)
3. DU Trzin (507)
4. DU Kamnik (494)
5. DU Mojstrana (483)
6. DU Tržič (464)
7. DU Bohinjska Bistrica (446)
8. DU Naklo (385)
9. DU Radovljica (319)

Posamezno smo ženske osvojile kar prva štiri mesta: 1. Nevenka Mandić Orehek (166), 
2. Francka Demšar Mesec (165), 3. Ivanka Prezelj (164) in 4. Julija Jenko (161) od 
skupaj 16 tekmovalk. 

Moški	pa	so	med	30	tekmovalci	
zasedli: 3. mesto Pavle Jereb (181), 4. 
Franc Prezelj (178), 6. Janko Demšar 
(176) in 10. Milenko Štimac (168).
Vsem	našim	strelkam	in	strelcem	gre	
pohvala za prizadevno udeležbo na 
treningih, kar se odraža potem tudi na 
tekmovanjih, kjer uspeh največkrat ne 
izostane. Bravo!
Pred	tem	tekmovanjem	smo	strelke	
v februarju in marcu na strelišču SD 
Škofja Loka izpeljale tudi društveno 
tekmovanje:	Merjenje	strelskega	
navdiha med članicami v letu 2010/11, je obsegalo 6 tekem. Pomerile smo se v dvojicah 
in po seštevku vseh rezultatov. V dvojicah (vsaka z vsako) je prvo mesto dosegla Ivanka 
Prezelj, drugo Nevenka Mandić. Po seštevku vseh 
rezultatov	pa:
1. Nevenka Mandić Orehek 
2. Ivanka Prezelj
3. Francka Demšar Mesec
4. Julija Jenko
5. Alojzija Stanonik in
6. Katja Galof
Sedaj	bomo	imele	malo	odmora	v	jeseni	pa	se	nam	
le pridružite še ve, ki bi se rade preizkusile v tem 
športu.
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NASTOP NAŠE PEVSKE SKUPINE MAVRICA V CSSS 
dne 26. maja 2011
Sonja	Dolinar

Že v decembru smo se dogovorili, 
da	pomladi	naše	starostnike	v	CSSS	
ponovno obiščemo in bomo spet skupaj 
prepevali. Naša Irena se je dogovorila 
za	termin,	mi	pa	smo	sestavili	seznam	
pesmi,	ki	jih	pojemo	mi	in	njihov	
pevski zbor, malo povadili in že smo 
bili pri njih. Na srečo se je tudi naš 
Saško	toliko	pozdravil,	da	nas	je	lahko	
spremljal. 
Ker se že poznamo,  naše skupine 
ni	bilo	potrebno	posebej	predstaviti,	
le pozvala sem jih, naj nam čim bolj 
pomagajo prepevati. Res so nam 
pomagali	in	ko	smo	naš	seznam	pesmi	
izčrpali, smo jih povprašali, če imajo še kakšno željo, da bi skupaj zapeli. Bilo je kar 
nekaj predlogov in prav dobro smo se ujeli, čeprav nismo posebej vadili. 
Ko smo se poslavljali, smo slišali same pohvale in vabila, naj čim prej spet pridemo. Tudi 
mi smo se zelo dobro počutili in jeseni se bomo sigurno spet srečali. Vsi si želimo, da bi ti 
obiski postali tradicionalni. 
Ne smem pozabiti napisati, da so nas tudi zelo lepo postregli. Poleg sokov, kave, čaja in 
piva smo lahko izbirali kar med dvema tortama. Tudi zato bomo še prišli. 

MAVRIČIN KONČNI IZLET V NEZNANO		
dne 1. junija 2011
Sonja	Dolinar

Po krajšem dogovarjanju,  smo določili 
datum našega končnega izleta, Matevž 
pa	je	izbral	tako	lokacijo	za	katero	je	
vedel, da nam bo všeč. 
Zares je prav dobro izbral. Privoščili 
smo	si	organiziran	prevoz	s	kombijem,	
da so si tudi šoferji lahko privoščili 
kakšno kapljico več. Najprej smo se 
odpeljali na Katarino. Tam nas je naša 
Irena,	ki	je	praznovala	svoj	rojstni	
dan, pogostila z »borovničkami«, 
potem	pa	je	sledila	kavica	s	pecivom	
za katerega je poskrbela Tončka, ki 
nas kar velikokrat tako razvaja. Zato 
ugotavljamo, da je že kar naša, saj je 
tudi pomožni vodič.  Od tam smo se 
peš odpravili proti turistični kmetiji Robež. Za tiste, ki težko hodijo /Marička in Francka, ki 
sta obe po operaciji/, je poskrbela Mana, ki ju je pripeljala do cilja. 
Na kmetiji smo doživeli pravi pevski sprejem in takoj smo začutili, da nam bo lepo. 
Pripravili so nam odlično hrano in tudi k dobremu vzdušju so veliko pripomogli. 
Ker je bil to naš zaključek vaj, smo se posameznikom oddolžili z darilci in to: Matevžu 
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za vodenje na izletih, Janji za izdelavo čestitk in daril, Rudiju s skromnim šopkom iz 
bližnjega travnika za premostitev težav, ko smo bili brez Sašota in tudi jaz sem dobila 
lepo rožico. 
Nisem posebej napisala, ampak na teh izletih je že samo po sebi umevno, da prepevamo 
od prvega postanka, po poti tja in nazaj in ves čas, takrat, ko ne jemo. Naše petje je iz 
ure v uro bolj ubrano in sproščeno in vsakokrat se najde pesem, ki si jo zapišem, ker je 
zame nepoznana in jo vključimo v seznam tistih, ki se jih moramo naučiti. 
Za konec lahko samo še napišem, da je že zaradi teh naših izletov vredno hoditi na vaje 
in se truditi z organizacijo. Prepričana sem, da smo si vsi spet tako napolnili baterije, da 
kar pokamo od dobrega počutja.

Napovedujemo
SREČANJE IZGNANCEV
Krajevna organizacija Društva izgnancev Slovenije Škofja Loka v petek, 17. junija, ob 16. 
uri, prireja srečanje vseh izgnancev, pregnancev in drugih žrtev vojnega nasilja. To bo že 
11. srečanje članov vseh osmih krajevnih organizacij Gorenjske (KO DIS).
Prireditev bo potekala na prostoru bivše vojašnice v Škofji Loki ob vsakem vremenu, saj 
bo v ta namen postavljen šotor. 

Vabljeni vsi izgnanci in njihovi prijatelji.
                                                                               Odbor KO DIS Škofja Loka

Krajevna organizacija Društva izgnancev Slovenije Škofja Loka 
in Loški muzej Škofja Loka

vas	vabita	na	otvoritev razstave gorenjskih	muzejev

IZGNANI Z DOMOV 
1941-1945

v petek, 17. junija 2011, ob 15. uri
v galeriji Hodnik Društva upokojencev Škofja Loka

Razstava bo odprta od 17. do 23. junija 2011.

HEROJI ZA VSE ČASE
Maruša Mohorič

V	radijski	oddaji	na	Valu	202,	ki	jo	je	vodil	Sašo	Hribar	v	pomladanskih	mesecih	
letošnjega	leta	naj	bi	izpostavili	posameznike,	ki	naredijo	kaj	dobrega	za	ljudi	in	ki	so	
znani in priznani v svojem okolju in širše. Sodelovali smo tudi člani našega društva. 
Za	heroja	smo	predlagali	vodjo	naše	Univerze	za	tretje	
življenjsko obdobje, Borjano Koželj.
Veseli nas, da je dobila največ glasov med vsemi 
predlaganimi upokojenci iz Slovenije in bo imela priložnost, 
da	spozna	tudi	druge	heroje	raznih	poklicev	in	statusov	na	
zaključni prireditvi, katere pokrovitelj je predsednik države 
dr. Danilo Türk. To je naša skromna pohvala in zahvala 
za njeno nesebično delo, za vse ideje, ki jih je »spravila 
v življenje« in nas tako obogatila z znanjem na mnogih 
področjih. Naj ji bo tudi spodbuda za delo v prihodnje.

  Iskrene čestitke, Borjana!



Spletne	novice	Od tu in tam je uredil Rudi Zadnik, lektorirala Mara Volčič in oblikovala Nevenka 
Mandić Orehek.

loka3univerza@gmail.com

Če pa poznate koga, ki bi novice rad dobival, prosimo, da nam posredujete 
njen ali njegov elektronski naslov.

Če E-novic ne želite prejemati, nam to sporočite.

ALI VESTE, da ta mesec mineva že 20 let od Slovenske osamosvojitvene vojne ali 
vojne	za	Slovenijo,	znane	tudi	kot	desetdnevna	vojna,	je	bila	vojna,	s	katero	je	Republika	
Slovenija med 27. junijem in 7. julijem 1991 odbila napad JLA, s tem pa potrdila svojo 
neodvisnost od SFRJ. To je bil prvi oboroženi spopad v Evropi po drugi svetovni vojni.

Planinsko društvo Škofja Loka vabi vse na družabno srečanje »Zlatorogova transverzala 
ponosa«, ki bo 2. julija 2011 pri koči na Blegošu.

Več na: http://www.gremovhribe.si/o-transverzali/zlatorogova-transverzala-ponosa/
	

Vabljeni	v	prelepi	svet	Blegoša!

 

VABILO NA BLEGOŠ
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PIKNIK DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA

4.TRADICIONALNI PIKNIK DU bo v petek, 24. junija na balinišču BŠD Trata v 
Frankovem naselju

Zbrali	se	bomo	ob	12. uri.
Hrano	bomo	delili	od	12,30 do 13. ure,	nato	pa	nas	bo	zabaval	

ansambel	»Mladi godci«. 
Med	zabavo	bo	organiziran	bogat	srečelov.

Cena	znaša	11 € in vključuje: dobrodošlico na mestu zbirališča, obrok hrane in pijače,  
glasbo ter uporabo prostora in dodatno zavarovanje.

Poimenske prijave z vplačili se sprejemajo v pisarni društva v sredo in petek 
do 22. junija med 9. in 11. uro.

 . 
Za dodatne informacije lahko pokličete Danico na GSM 040 857 273.

Prireditev bo ob vsakem vremenu.


