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DOBRODELNI KONCERT
Maija Debeljak

V petek, 7. decembra 2012, smo pevke in 
pevci MePZ »VRELEC« pri DU Škofja Loka pod 
vodstvom zborovodkinje ga. Nade Krajnčan 
priredili dobrodelni koncert z naslovom »MI ZA 
VAS«. Zbrana sredstva smo namenili družini 
Kožuh iz Breznice; plaz jim je porušil dom. 
K sodelovanju smo povabili Glasbeno šolo 
Škofja Loka. Vabilu so se prijazno odzvali. 
Nastopili so: mlada pianistka Julija Rakovec pod 
mentorstvom Tatjane Krpan, trio harmonik Žan 

Jugovic, Rok Perhavc in Oto Vraničar 
pod mentorstvom Jerneja Hostnika 
ter Al Capone Quitar trio Martin 
Misson, Matic Košir in Matej Likar pod 
mentorstvom Denisa Kokalja.                 
Moški pevski zbor Triglav iz Dupelj je 
pod vodstvom ga. Nade Krajnčan zapel 
tri pesmi.
Vabilu se je odzval tudi MPZ »LTH« 
iz Škofje Loke, med drugimi pesmimi 
je zapel tudi pesem o Urški in glej ga 
zlomka, res je bila Urška v dvorani, 
»pod oknom« pa jo je »klical« pevec 
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Marjan Kovač. Spored, ki so ga 
izvedli, je humorno predstavil g. Josip 
Juraja.
Tenorist Aco Bišćević nam je zapel dve 
ariji klasične glasbe.
V kvintetu štirih pevcev in pevke, 
z imenom »PATINA«, je zapel tudi 
župan občine Škofja Loka, mag. Miha 
Ješe. 
Tri recitacije nam je predstavil Marko 
Črtalič. Prireditev je v celoto povezala 
Monika Tavčar.

Akcijo nadaljujemo in vabimo vse člane, da prispevajo 
po svojih močeh.
S prispevkom se lahko oglasite v prostorih Društva 
upokojencev še v petek, 21. 12. od 8. do 11. ure.

Vsem nastopajočim smo se s pomočjo DU zahvalili z lepim 
cvetom, izročila jih je ga. Zlata Ramovš.
»VRELEC« pa je zapel že na začetku, zapeli smo štiri pesmi.

Pevci in pevke MePZ »VRELEC« se vsem poslušalcem 
in obiskovalcem zahvaljujemo, da so se odzvali  vabilu 
dobrodelnosti in prispevali za pomoč družini Kožuh.

V korist Območne 
organizacije Rdečega 
križa Škofja Loka je 
za te iste namene 
možno nameniti del 
dohodnine - O,5%. 
Obrazec je potrebno 
posredovati DURS-u
do 31. decembra 2012.
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KAKO PODARITE 0,5 % DOHODNINE
Najprej se odločite za do največ pet organizacij, ki jim boste namenili skupno 0,5 % 
odstotka vaše dohodnine. To dohodnino bi sicer pustili v državnem proračunu. Zato je 
donacija za vas brezplačna. Z donacijo pa boste omogočili, da bodo nevladne organizacije 
prispevale h kakovosti bivanja v naši družbi.

http://dobrodelen.si/sl/index/article?path=/kako-podariti

DELAVNICE ROČNIH SPRETNOSTI
Božični in novoletni okraski, okraski iz slanega testa 

Delavnice ročnih spretnosti se kar vrstijo. Pod vodstvom Sonje Dolinar sta stekli zadnji 
dve. Nekaj okraskov krasi tudi našo knjižnico in galerijo Hodnik.

RAZSTAVA ČIPK
Že nekaj let pridno dela študijski krožek klekljaric. Veliko jih je naučila mentorica Mici 
Koblar. Mici letos zaradi osebnih razlogov ne more sodelovati in so se klekljarice odločile, 
da bodo delo nadaljevale same. Kolegica Mara, ki ima največ izkušenj, priskoči na pomoč, 
če se kateri zatakne. Za organizacijo poskrbi Jana, vse ostale klekljarice poleg klekljanja 
skrbijo za dobro voljo.

Otvoritev razstave je popestrila pevska 
skupina Mavrica.

Spletne novice Od tu in tam je uredila Borjana Koželj, lektorirala Mara Volčič in oblikovala 
Nevenka Mandić Orehek.

loka3univerza@gmail.com


