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NASTOP NA MEDOBČINSKEM SREČANJU INVALIDOV ŠKOFJA LOKA
Besedilo Marička Zadnik
Fotografija Rudi Zadnik

Društvo invalidov Škofja Loka je v 
soboto, 12. maja 2012, organiziralo 
38. srečanje svojih članov. Že drugič 
so povabili k sodelovanju, v svoj 
kulturni program, našo pevsko Skupino 
Mavrico. Vabilu smo se z veseljem 
odzvali in se začeli pridno pripravljati 
na nastop. Najprej smo skrbno izbrali 
pesmi in jih začeli pridno vaditi. 
Marika je zelo rahločutno izbrala pesmi 
naših pesnikov in jih vtkala kot vezno 
besedilo v naš pevski program.
V soboto smo se zbrali ob 10.30 
v prostorih dijaškega doma. Pred 

Spoštovani člani in članice, vabim Vas na konferenco naše 
Univerze za tretje življenjsko obdobje, 

ki bo v torek, 19. 6. ob 10. uri.

Zbrali se bomo v Marinkini knjižnici.

Dnevni red:

1. Poročilo o delu univerze
2. Marinkina knjižnica
3. Osnutek pravil delovanja univerze
4. Program dela za leto 2012-2013
5. Letni delovni načrt za leto 2012-2013
6. Razno

       Vodja univerze za tretje življenjsko obdobje
   Borjana Koželj
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POHOD MATEVŽEVE SKUPINE PO POLJANSKI DOLINI
Tončka Trilar

V ponedeljek, dan pred pohodom, smo se žalostno ozirali v temno nebo, saj je močno 
deževalo. 
Ko smo se v torek 5. junija zjutraj zbrali na avtobusni postaji, smo bili navdušeni, da nam 
bo vreme naklonjeno. 

POHOD ZA ČLANE DRUŠTVA INVALIDOV IN DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
ŠKOFJA LOKA - MATEVŽEVA SKUPINA. 
ŠKOFJA LOKA – CRNGROB - SV. DUH - ŠKOFJA LOKA
Besedilo Tončka Trilar
Fotografija Rudi Zadnik

nastopom smo imeli upevanje in vaje prihoda in odhoda iz dvorane. Prvič, od kar 
nastopamo, smo imele pevke bele bluze. Okrog vratu smo si nadele pisane šale in le ti so 
ponazorili ime našega zbora – Mavrica. 
Po uspelem nastopu smo se ob prigrizku in igranju glasbene skupine Trio Šubic še 
precej časa zadržali na srečanju in se poveselili skupaj z invalidi, ki so v celoti zapolnili 
prireditveni prostor. Skupaj smo preživeli lep dan.

lep dan. Poslovili smo se v želji, da se kmalu zopet vidimo. Pohoda se je udeležilo 19 
pohodnikov, od tega trije moški.

V torek, 15. maja smo se ponovno 
podali z Matevžem na pohod. Udeležili 
so se ga člani društva invalidov in 
društva upokojencev Škofja Loka. 
Veseli smo bili, da se ponovno srečamo 
v prijetnem druženju. Na naše veselje 
smo kljub Zofki imeli lepo vreme. Iz 
bivše vojašnice smo ob 9. uri počasi šli 
preko Pšenega hriba proti Crngrobu. 
Hodili smo počasi, ker je bila med 
nami članica društva invalidov, ki ni 
zmogla hitre hoje. Biti moramo pozorni 
do vsakega, četudi hodi bolj počasi. 
Saj se tudi počasi daleč pride. Bila je 
lepa skupina, čeprav bi tako kratkemu 
pohodu lahko rekli sprehod. Najprej 
smo se ustavili v Crngrobu na kavi, 
da smo se malo oddahnili. Pot smo 
nadaljevali po gozdu do Sv. Duha mimo 
Uršulinskega samostana, po polju do 
gostišča Pri Godču. Bili smo prijetno 
utrujeni - eni bolj, drugi pa še vedno 
polni energije. Vstopili smo v lepo sobo 
in sedli za mize. Prišel je gostilničar 
Jože in prinesel malico. Bili smo prijetno 
presenečeni, saj je bilo pravo kosilo in 
še sladica po vrhu. Odlično. Ko smo se 
podprli in napolnili naše želodčke, smo 
pot nadaljevali proti domu. Bil je res 
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MARATON FRANJA

Naša naj športnica Urška Bizjak 
je na maratonu Franja osvojila 

1. mesto v svoji kategoriji 
s časom 5:24:05.8!

ČESTITAMO

OBČINSKO PRVENSTVO V STRELJANJU Z SERIJSKO ZRAČNO PUŠKO

Za občinski praznik občine Škofja Loka je 
v soboto, 9. junija izvedeno tekmovanje 
v streljanju s serijsko zračno puško. 
Sodelovalo je 84 strelcev iz 13 strelskih 
društev. V kategoriji nad 60 let so za DU 
Škofja Loka tekmovali Janko Demšar, 
Milenko Štimac in Franc Prezelj ter dosegli 
ekipno 1. mesto! 

ČESTITAMO!

Tekmovali so strelci vseh kategorij.

Z rednim avtobusom smo se odpeljali do postaje na Logu, prečkali cesto in šli proti 
dvorcu na Visokem. Obiskali smo grobnico visoške gospode. Na plošči so napisana imena 
Tavčarjeve rodbine. Pot smo nadaljevali do Poljan mimo cerkve do Žabje vasi. Videli 
smo hišo pesnice Svetlane Makarovič in ga. Dese Muck. Pot smo nadaljevali v prijetnem 
vzdušju in klepetu. Na desni strani so znani hribi - Gabrška gora, Sv. križ, Brda in tudi 
Blegoš se je pokazal v svoji plešavosti. Tako smo brez uporabe dežnikov prispeli do 
gostišča Jager na Dobravi.
Bili smo lepo sprejeti. Postregli so nam z gobovo juho in lepim kosom ocvirkove potice. 
Opazili smo, da na Koprivniku močno dežuje. Kmalu smo ga bili deležni tudi mi, a je v 
pravem času pripeljal avtobus iz Lučen. Tako smo pohod zaključili in se veselo vrnili v 
Škofjo Loko. V želji, da se kmalu zopet srečamo, smo se razšli po domovih.
Naslednji pohod načrtujemo 3. julija v Mozirje. Prisrčno vabljeni.

MARINKINA KNJIŽNICA
Pričakujemo vas ob ponedeljkih, od 14.30 do 16.30

in ob sredah in petkih, od 11. do 13. ure.
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Vabimo vas, da si v galeriji Hodnik ogledate fotografsko razstavo

NAŠE AKTIVNOSTI V PRETEKLI SEZONI

Galerija je odprta v ponedeljek, od 14.30 do 16.30 
ter sredo in petek, od 8. do 13. ure.

When I born, I black
When I grow up, I black
When I go in Sun, I black
When I scared, I black
When I sick, I black
And when I die, I still black

And you white fellow
When you born, you pink
When you grow up, you white
When you go in sun, you red
When you cold, you blue
When you scared, you yellow
When you sick, you green
And when you die, you gray
And you calling me colored?

Ko se rodim, sem črn
Ko odrastem, sem črn
Ko grem na sonce, sem črn
Ko sem prestrašen, sem črn
Ko mi je slabo, sem črn
Ko umrem, sem še vedno črn

In ti, bel prijatelj
Ko se rodiš, si rožnat
Ko odrasteš, si bel
Ko greš na sonce, si rdeč
Ko te zebe, si plav
Ko te je strah, si rumen
Ko ti je slabo, si zelen
Ko umreš, si siv
In ti praviš meni, da sem obarvan?

TA PESNITEV JE BILA NOMINIRANA S STRANI OZN KOT NAJBOLJŠA 
PESNITEV LETA 2008.  
Napisal jo je afriški otrok.

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.

Prostovoljci pod budnim očesom 
Zlate Ramovš

 pripravljajo razstavo
Naše aktivnosti v pretekli sezoni.

Fotofrafija Drago Pavičević


