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Društvo upokojencev za Poljansko dolino – Kronika 2013

Jože NOVAK,
predsednik društva

Kronika je zapis o pomembnih preteklih dogodkih, ki so se zgodili v društvu. Je tudi
pomemben in uporaben dokument za kasnejše spominske slovesnosti in za vrednotenje dela
posameznikov za društvo. Kako pomembni so zapisi o preteklosti društva, smo spoznali ob
praznovanju 40-letnice društva, ko bi nujno rabili podatke za nazaj, pa jih ni bilo. Na pobudo
člana Upravnega odbora in poverjenika za obveščanje Valentina Bogataja, ki je tudi zbral
dokumentarno gradivo in napravil zapis, so nastale prve strani naše kronike.
Verjamem, da bodo vsi zapisi v naši kroniki, ki bi jim lahko rekli tudi spominska knjiga,
zanimivi tako za nas, ko bomo po nekaj letih prebirali o dogodkih, ki smo jim bili priča,
posebej pa za generacije, ki prihajajo za nami. Ta dokument pa ni pomemben samo za
društvo, ampak tudi za širšo družbeno skupnost, saj beleži dogajanje in odnose v času in
okolju.
Običajno popotniku, ki se odpravi na pot, zaželimo srečo. To želim tudi naši kroniki ob
njenem začetku.
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I. POGLED NAZAJ
Ustanovitev društva
Društvo upokojencev za Poljansko dolino je bilo ustanovljeno meseca decembra 1972. leta. To vemo
iz ene od redkoih ohranjenih listin. Nimamo pa nobene dokumentacije, ki bi odprla vpogled v
delovanje društva in o vlogi aktivnih udeležencev. Nekaj podatkov o delu društva smo dobili tudi od
članov, ki so delali v društvu v preteklosti. Uspelo nam je dobiti le podatke o ljudeh, ki so ob
ustanovitvi vodili društvo.

Predsedniki
1972 – 1978
Predsednik društva je bil Jože DEMŠAR (1901 – 1989) iz Gorenje vasi

-------------------------------------------------1978 – 1996
Predsednik društva je bil Jakob UŠENIČNIK (1914 - 2003) s Trebije
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1996 – 2004
Predsednik društva je bil Franc FRANKO (1939 - 2008) iz Javorij

-------------------------------------------------2004 – 2012
Predsednik društva je bil Pavel ČADEŽ (1938) iz Dolenje Dobrave

-------------------------------------------------2012 –
Predsednik društva je Jože NOVAK (1942) iz Gorenje vasi
Tajniki društva so bili: Mira Pretnar, Lojzka Osredkar, Marjan Kosmač in od leta 2004 dalje Danica
Oblak.
Blagajniki so bili: Metod Vidmar, Lojzka Osredkar, Marjan Kosmač in od leta 2008 do 2013 Andrej
Derlink, od leta 2013 dalje Minka Oblak.
Kar dolgo obdobje sta bili funkciji tajnika in blagajnika združeni in sta jih opravljala Lojzka Osredkar
in Marjan Kosmač.
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O društvu, sedež društva, območje delovanja in temeljno poslanstvo
Društvo upokojencev za Poljansko dolino je nepridobitna, samostojna, stanovsko-interesna,
humanitarna in dobrodelna organizacija, v katero se z namenom medsebojne pomoči in uresničevanja
skupnih interesov združujejo upokojenci in druge starejše osebe.
Društvo s sedežem v Gorenji vasi, Poljanska cesta 87, združuje upokojence na območju Občine
Gorenja vas – Poljane, razen upokojencev Krajevne skupnosti Sovodenj, ki imajo svoje društvo.

Društvo med drugim spodbuja člane k aktivnemu življenju in delovanju ter spoznavanju
naravnih lepot ožje in širše domovine ter tujine in k športno-rekreativni dejavnosti, usmerja
jih h koristni izrabi prostega časa in jih z ustreznimi aktivnostmi motivira k samostojnosti,
tovarištvu ter medsebojnem spoštovanju in pomoči. Poseben pomen daje izvajanju
humanitarnih dejavnosti in pomoči potrebnim upokojenim članom.
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Prijateljska društva
Utečena navada je, da upokojenska društva medsebojno sodelujejo. Tudi Društvo upokojencev za
Poljansko dolino se povezuje z nekaj sosednjimi društvi. V društveni pisarni visi na vidnem mestu
uokvirjen dokument, ki priča o tem. Glasi se:

Društva upokojencev iz Sovodenj, Žirov, Cerknega,
Idrije in Gorenje vasi, zbrani na tradicionalnem
meddruštvenem srečanju na Novi Oselici
4. julija 1999
sprejemajo

LISTINO
O TRAJNEM SODELOVANJU
V to sodelovanje, ki je tradicionalno med društvi upokojencev Sovodnje, Žiri,
Cerkno in Idrija, se s tem dnem vključi tudi Društvo upokojencev Gorenja vas.
Listino podpišejo predsedniki društev:
DU SOVODENJ
DU ŽIRI
DU CERKNO
DU IDRIJA
DU GORENJA VAS: Franko Franc
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Žigi društva

----------------------------------------------------------

Prapor društva

Praporščaki
+Franc Justin, Vinko Miklavčič, Pavel Čadež, Alojz Eržen
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II. LETO 2013
Sedanji organi društva so bili izvoljeni na občnem zboru 10. 3. 2012 v naslednji sestavi:

Predsednik:
Jože NOVAK

Upravni odbor:
Franci FORTUNA, podpredsednik
Danica OBLAK, tajnica
Minka OBLAK, blagajničarka
Valentin BOGATAJ, poverjenik za obveščanje in pohodništvo
Pavel ČADEŽ, poverjenik za šport
Milena KEJŽAR, poverjenica za kulturo
Cirila ŽAGAR, poverjenica za socialo

Prva vrsta z leve: Milena Kejžar, Minka Oblak, Danica Oblak in Cirila Žagar;
Druga vrsta z leve: Franci Fortuna, Pavel Čadež, Valentin Bogataj in Jože Novak
Foto: Vito Debelak

Nadzorni odbor:
Vladimir KORAČIN, predsednik
Marija RAZLOŽNIK, namestnica predsednika
Janko OBLAK, član
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Poverjeniki:
Ana BOGATAJ, Fužine
Slavka ČADEŽ, Dolenja Dobrava
Milka ČIBEJ, Gorenja vas
Katarina DEMŠAR, Hotavlje
Andrej DERLINK, Javorje
Andreja KOKALJ, Kopačnica

Vida KOKALJ, Volča
Rezka KOŠIR, Poljane
Anica REVEN, Gorenja vas
Olga ŠUBIC, Žirovski Vrh Sv. Urbana
Cirila ŽAGAR, Srednja vas-Poljane

Poverjeniki so neposredna vez z vodstvom društva. Imajo stike s članstvom in jih vabijo na društvene
dogodke: izlete, tečaje, razstave, kulturne prireditve idr. Skupaj z vodstvom društva obiskujejo
jubilante, bolne in pomoči potrebne člane. Pobirajo tudi letno članarino.
V preteklih letih so bili poverjeniki tudi: Matevž Ažman, Anton Bežek, Ivanka Bogataj, Janez
Bozovičar, Jože Dolenc, Tončka Filipič, Franc Justin, Janez Kovač, Jožica Kovač, Matevž
Markelj, Anka Osredkar Justina Peternelj, Janez Ramoveš, Lojzka Šturm, Marica Šubic in
Poldka Šubic.

Redni letni občni zbor
Potekal je v dvorani Doma občine v Gorenji vasi 9. 3. 2013. Udeležilo se ga je 142 članov. Potekal je
po sprejetem dnevnem redu, po katerem je predsednik Jože Novak poročal o delu društva v preteklem
letu in predstavil program za leto 2013. Podani sta bili tudi poročili društvene blagajničarke in
predsednika Nadzornega odbora.
Udeležence je pozdravil in jim spregovoril Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas-Poljane.
Občnega zbora so se udeležili predstavniki prijateljskih društev iz Sovodnja /Zinka Slabe/, iz Žirov
/Tone Klemenčič/, iz Cerknega /Pavel Praprotnik/ in iz Idrije /Ivan Šuligoj/. Vsi so društvu zaželeli
uspešno nadaljnje delo.
Kot običajno so bili vsi udeleženci občnega zbora postreženi z okusnim golažem in napitki.

Upravni odbor
Upravni odbor je zasedal in sklepal na osmih sejah. Vsebina dela je bila uresničevanje programa dela,
sprejetega na občnem zboru.

Nadzorni odbor
Nadzorni odbor je na treh sejah obravnaval celotno finančno in materialno poslovanje društva.
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Izleti in družabne prireditve
Upravni odbor društva potrdi vsako leto seznam prireditev, izletov in drugih društvenih dejavnosti. Za
leto 2013 sta ga pripravila Jože Novak in Franci Fortuna in je bil vnešen v letni koledar, ki ga
prejmejo vsi člani društva ob plačilu članarine. Obsegal je naslednje dogodke:

18. 4. 2013:

Kopanje v Bernardinu
Avtobus z 51 udeleženci je odpeljal iz Javorij ter preko Poljan in Gorenje vasi proti
Žirem. Zaradi zapore ceste v Logatcu smo se peljali skozi Račevo do Vrhnike in
naprej pa avtocesti do Bernardina. Na postajališču na Ravbarkomandi smo popili
kavo, si v pražarni Emonec v Kopru privoščili drugo in nakupili še sveže praženo
kavo. V bazenih hotela v Bernardinu smo smo uživali v topli vodi in se nato
odpeljali na kosilo v gostilno »Pod kostanji« k Sv. Antonu in nato domov.
Prispevek udeležencev: 25,00 €.
Organizator in vodja: Franci Fortuna

16. 5. 2013:

Izlet v Gradec (Graz – Avstrija)
Upokojenci radi spoznavamo tudi kraje izven Slovenije. Kar dva avtobusa
udeležencev (88 nas je bilo) se nas je v lepem pomladnem dnevu odpravilo v mesto
ob Muri, v avstrijski Gradec. Pot je vodila po avtocesti mimo Celja, skozi Maribor
in Šentilj do parkirišča v mestnem središču. Tam sta izletnike sprejela turistična
vodnika, ki sta nas popeljala na ogled glavnih mestnih znamenitosti. Z zobato
železnico smo se povzpeli na srednjeveško trdnjavo iz 11. stoletja, od koder se nam
je nudi imeniten razgled na mesto in njegovo okolico. Izlet smo sklenili s kosilom v
enem od mariborskih hotelov in se dobro razpoloženi odpeljali proti domu. Cena
izleta je znašala 35,00 €.
Organizator in vodja: Jože Novak
Spremljevalec: Franci Fortuna

8. in 9. 6. 2013 Izlet v Zahodno Bosno
Tudi za izlet v Zahodno Bosno je bilo med upokojenci znatno zanimanje. Kar 75
udeležencev je bilo razporejenih v dva avtobusa. Peljali smo se skozi Ljubljano,
mimo Zagreba, Novske do Slavonskega Broda, kjer smo prešli reko Savo in v
Bosanskem Brodu vstopili v Republiko Srbsko. Večino zanimive poti do Sarajeva
smo se vozili ob reki Bosni, ki vijuga skozi Doboj, Maglaj, Kakanj in spremljali
posledice vojne, ki je divjala v devetdesetih letih. V Sarajevu, olimpijskem mestu,
so nas sprejeli domači turistični vodniki, ki so z duhovito in prepričljivo besedo
prikazali posebnosti in razmere v mestu. Na Baščaršiji smo si privoščili njihovo
specialiteto: čevapčiče v lepinji s kajmakom in se nato podali peš do glavnih
mestnih znamenitosti. Tudi do tržnice, kjer so srbske granate ubile številne
nedolžne meščane. Med krožno vožnjo smo si ogledali še mestno zaledje in dan
sklenili v Ilidži, kjer smo večerjali in prenočili.
Naslednji dan smo si ogledali izvir reke Bosne in se nato mimo Travnika in
Dolnjega Vakufa pripeljali v dolino reke Vrbas. Ob njej nato do mesteca Jajce, kjer
smo si ogledali zgradbo, v kateri je zasedal AVNOJ ter znameniti slap na reki Plivi
in del mesta.
Naslednja postaja pestrega izleta je bila Banja Luka, zanimivo mesto z bogato
zgodovino.
V manjšem kraju v gostilni na bregu Vrbasa smo bili postreženi z okusnim kosilom
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in nato nadaljevali pot do Bosanske Gradiške, kjer smo se priključili na avtocesto
Beograd – Zagreb in se ponoči vrnili domov. Izlet je potekal v prijetnem vzdušju in
v zadovoljstvo udeležencev. Cena izleta: 90,00 €.
Organizator in vodja: Jože Novak
Spremljevalec: Franci Fortuna
27. 6. 2013:

Kopanje v Izoli
Zaradi zasedenosti hotela Delfin v Izoli in nizke temperature morja je vodja
spremenil načrt izleta. Tako je bilo najprej kosilo v gostilni »Pod kostanji« pri Sv.
Antonu in nato kopanje v Bernardinu. Nekaj najbolj korajžnih je vseeno zaplavalo
v morju. Udeležencev je bilo 44, ki so prispevali po 20,00 €.
Organizator in vodja: Franci Fortuna

19. 7. 2013:

Izola – kopanje s plesom
Izleta se je udeležilo 32 članov društva. Ob 10. uri smo se odpeljali iz Gorenje vasi
in se najprej ustavili v pražarni Emonec v Kopru, kjer smo popili kavo in pojedli
sendvič. Sledilo je plavanje v bazenu hotela Delfin in po večerji smo se ob lepi
glasbi zavrteli na hotelski terasi. Domov smo se odpeljali ob 22.30 uri. Stroški:
25,00 € na osebo.
Organizator in vodja: Franci Fortuna

22. 8. 2013:

Kopanje – Debeli rtič
Avgustovskega izleta na Debeli rtič se je udeležilo 72 upokojencev, članov društva.
Ob 7:30 uri smo se odpeljali iz Gorenje vasi. Jutranjo kavo smo si privoščili na
počivališču Risnik. Prispevek udeležencev je bil 20,00 € na osebo. V to ceno je bil
vključen avtobusni prevoz, kosilo in kava. Proti domu smo se odpeljali ob 18. uri.
Organizator in vodja: Jože Novak

26. 9. 2013:

Izlet v neznano
Izlet v neznano je bil letos namenjen spoznavanju Kočevske ter doline rek Kolpe in
Čabranke. Udeležencev je bilo kar 135, tako da smo se odpeljali s termi avtobusi.
Prva postaja je bilo Kočevje, kjer so nas sprejeli domači vodniki in nas popeljali
najprej na ogled kočevskega jezera in nato drugih mestnih posebnosti. Seznanili so
nas z bogato zgodovino mesta in njegovih bližnjih krajev. Po »medenem« zajtrku v
prostorih Turističnega društva smo se odpeljali v Gotenico in nato v Kočevsko
Reko. Tam so nam domači župnik in vodniki govorili o zgodovini teh krajev in o
usodah ljudi. Od tu smo se odpeljali po novi atraktivni cesti skozi Borovec v
Osilnico, kjer smo v hotelu Kovač kósili. Vračali smo se skozi Čabar, Prezid in
Babno Polje do Logatca in domov. Vseskozi nas je spremljalo lepo vreme, tako da
je bil izlet za vse udeležence zelo lepo doživetje.
Organizatorja in spremljevalca: Jože Novak in Franci Fortuna,
pomagal Valentin Bogataj

17. 10. 2013:

Prekmurje – izlet s kopanjem
Po kar dolgi avtobusni vožnji z vmesnim postankom pred Mariborom, je bila glavni
cilj izleta vas Grad na Goričkem. Tam smo si ogledali znameniti grad s 365 sobami.
Vožnjo smo nadaljevali čez Goričko do Hrastja kjer je bilo kosilo. Od tam pa v
Lendavo in na kopanje v hotel Lipa.
Udeležencev je bilo 55, cena izleta pa 30,00 €.
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Organizator in vodja: Franci Fortuna

7. 11. 2013:

Martinovanje
Tudi letošnje Martinovanje je bilo v Gostilni Janc v Studencu nad Rako na
Štajerskem. Udeležba je bila številna, bilo nas je kar 102. Začeli smo v Javorjah in
na Fužinah ob 10. uri. Na cilj smo po vmesnem postanku prispeli ob 12:30. uri. Ob
prihodu smo dobili prigrizek in aperitiv, zatem dobro kosilo, zvečer pa še večerjo.
V ceno je bila všteta tudi kava in 1 liter vina za 7 oseb. Pripravili so nam prijeten
zabavni program, nato smo se zavrteli ob zvokih hišnega ansambla. Avtobus nas je
odpeljal domov ob 22:30 uri. Cena izleta je znašala 25,00 € na osebo.
Organizator: Jože Novak
Spremljevalec: Franci Fortuna

26. 12. 2013:

Novoletno srečanje
To pot je bilo tradicionalno novoletno srečanje članov Društva upokojencev za
Poljansko dolino v dvorani Kulturnega doma v Poljanah. Kot vedno, je predsednik
društva Jože Novak, vse udeležence toplo pozdravil, jim zaželel prijetno druženje
in voščil vse dobro tudi v letu 2014.
Postrežbo je pripravilo gostinsko podjetje Sklednik iz Žirov, za ples pa je igral
ansambel Suha špaga. Prireditve se je udeležilo 135 članov, prispevek je znašal
15,00 €. V ceno je bilo všteto kosilo in pijača.
Organizatorja: Jože Novak in Franci Fortuna

Srečanje v Poljanah
Foto: Valentin Bogataj
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Kulturne prireditve
Poverjenica za kulturo Društva upokojencev za Poljansko dolino Milena Kejžar je:
3. 2. 2013:

organizirala predstavo-monokomedijo SiTi Teatra BTC iz Ljubljane Star fotr v
izvedbi dramskega igralca Janeza Hočevarja – Rifleta. Besedilo: Bjarni Haukur
Thorsson, režija: Jurij Zrnec. Predstava, ki se jo je udeležilo 140 gledalcev, je bila v
dvorani Občine Gorenja vas-Poljane. Vstopnina: 15,00 €;

6. 7. 2013:

pripravila in vodila kulturni program ob praznovanju 40-letnice društva. Več o tem
v posebnem poglavju;

16. 11. 2013:

organizirala ogled gledališke predstave-mjuzikla v Mestnem gledališču
ljubljanskem Sugar – Nekateri so za vroče avtorjev Petra Stona, Jula Styna in
Boba Merrilla. Predstave se je udeležilo 49 upokojencev. Vstopnina s prevozom je
znašala 20,00 € na osebo.

Vabilo in plakat za predstavo

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZA POLJANSKO DOLINO GORENJA VAS
VAS VABI
NA VIAGRO SMEHA NA DEDKOV RAČUN

STAR

FOTR

Režija: Jurij ZRNEC

Igra: Janez HOČEVAR – RIFLE
PREDSTAVA BO V NEDELJO, 3. FEBRUARJA 2013, OB 16. URI
V DOMU OBČINE V GORENJI VASI
Predprodaja vstopnic:
TRGOVINE KGZ: HOTAVLJE, GORENJA VAS, POLJANE
ter uro pred predstavo
Vstopnina: 15,00 €

Oblikovanje: Valentin Bogataj
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Športna dejavnost
Poverjenik za šport Pavel Čadež. vzpodbuja upokojence k športni dejavnosti, saj ve, da je tudi za ljudi
v tretjem življenjskem obdobju še kako pomemben zdrav duh v zdravem telesu. Upokojenci so se v
tem letu udeleževali balinanja, smučanja in kolesarjenja. Poleg spontanega, osebnega ukvarjanja s
temi dejavnostmi, so se nekateri člani udeleževali še tekmovanj, ki jih prirejajo različne upokojenske
organizacije, društva in zveze.
15. 2. 2013:

Na Soriški planini je potekalo državno prvenstvo v veleslalomu in tekih na smučeh.
V veleslalomu je tekmovalo 5 članov našega društva, v teku na smučeh pa 1 član. V
posameznih kategorijah so zasedli naslednja mesta:
Tek na smučeh – Lojze Oblak: 1. mesto
Veleslalom – Pavel Čadež: 11. mesto
Zoro Hren: 15. mesto
Janko Možina: 17. mesto in
Tomaž Poljanšek: 40. mesto

26. 2. 2013:

Društvo upokojencev Škofja Loka je organiziralo meddruštveno tekmovanje v
veleslalomu na Grebljici - pod Starim vrhom. Udeležili so se ga štirje naši člani. V
posameznih kategorijah so zasedli naslednja mesta:
Pavel Čadež: 6. mesto
Lojze Oblak: 6. mesto
Tomaž Poljanšek: 12. mesto
Janko Možina: odstopil

V letu 2013 je bila pri Društvu upokojencev za Poljansko dolino ustanovljena balinarska sekcija.
Sestavljajo jo Pavel Čadež, Smajo Čerimović, Anton Kržišnik, Franc Mezeg, Tomaž Poljanšek in
Oton Strel. Balinarska sezona traja od aprila do septembra. Udeležili so se balinarskih tekmovanj, ki
so potekala v Idriji, Cerknem, Žireh in v Gorenji vasi/na Dolenji Dobravi pri Gostišču Jager.
Sodelovalo je šest moških ekip. Od vsake ekipe so igrali 4 igralci, eden je bil rezerva.
Na koncu sezone, po vseh vmesnih tekmovanjih, je naša ekipa osvojila 4. mesto. To je zelo dober
dosežek, saj so se tekmovanj udeležili prvič.
Športna sekcija pri Društvu upokojencev za Poljansko dolino je organizirala rekreativno kolesarjenje
za vse, ki se radi vozijo s kolesom. Zahtevnost vožnje so prilagajali željam udeležencev. Zbirno mesto
je bilo pred občinsko stavbo v Gorenji vasi vsako sredo ob 17. uri.
Udeleženci kolesarjenja:
Lojze Kovič, Tine Kisovec, Vinko Čadež, Meri Čadež, Vladimir Koračin, Pavel
Čadež, Andrej Pisk in Jože Novak.
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Planinski izleti
Planinsko društvo Gorenja vas že kar nekaj let prireja izlete v hribe tudi za upokojence. Zvrstijo se
enkrat mesečno od marca do decembra, vedno ob četrtkih.
Seznam letošnjih je bil pester. Obsegal je devet izletov. Zaradi neprimernega vremena je odpadel izlet
na Pristovški Storžič.
Pričeli smo z lahkim vzponom na Šilentabor na Pivškem in jo sklenili v Pivki, kjer smo izlet tudi
pričeli. (30 udeležencev)

Hoja na Šilentabor
Foto: Valentin Bogataj

Delček Štajerske smo spoznali z vzponom na nezahtevni Paški Kozjak in na njegov najvišji vrh
Basališče. Izlet smo sklenili v Vitanju, kjer smo si ogledali moderno Kulturno središče evropskih
vesoljskih tehnologij. (38 udeležencev)
Vegova pohodna pot nas je vodila po poteh, katere je ubiral Jurij Vega, slovenski matematik in
balistik. Ogledali smo si njegovo rojstno hišo in se nato preko prelaza Buven spustili na moravško
stran. Spotoma smo si ogledali grad Tuštanj. (22 udeležencev)
Širni razgledi po Gorenjski so se nam nudili s Tolstega vrha, najvišjega vrha Kriške gore nad
Golnikom. (20 udeležencev)
Od tujih gora smo obiskali Dobrač v Avstriji, pogorje zahodno od Beljaka. (34 udeležencev)
Izlet na Veliko planino je bil najštevilčnejši. V izjemno lepem vremenu smo njegove lepote doživljali
v najlepši možni podobi. (47 udeležencev)
Izlet na Pristovški Storžič je odpadel zaradi neprimernega vremena.
Imeniten razgled na Zahodni del Slovenije se nam je ponujal s Kolovrata. To je pogorje, ki se vije
med Zgornjim Posočjem in Beneško Slovenijo v Italiji. Na vzhodnem delu Kolovrata smo si ogledali
muzej na prostem s spomini na 1. svetovno vojno. (34 udeležencev)
V mesecu decembru smo se odpravili še na planinski izlet »V manj znano«. Ogledali smo si kamnito
mizo v vasi Ravne pri Žireh. Od tam smo šli peš v Dole, kjer smo v gostilni Pr´ Gantari sklenili
letošnje planinske izlete. (41 udeležencev)
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Razgled s Kolovrata
Foto: Valentin Bogataj

Izletov se je udeležilo 266 planincev-upokojencev.
Razen ene manjše nezgode, ki pa ni zahtevala zdravniškega posega, so izleti minili brez nesreč,
poškodb ali drugih nevšečnosti. Med udeleženci je prevladovala dobra volja, sproščeno vzdušje in
zadovoljstvo po opravljenih pohodih.
Planinske izlete sta pripravila planinski vodnik Franci Fortuna in Valentin Bogataj kot organizator
izletov.
Prevoze je opravljalo Avtoprevozništvo Martin-Valentina Frelih, s.p., Goropeke 10, Žiri, enkrat pa
Prevozništvo Jezerc iz Stare Oselice. Izrekamo jim zahvalo za prijazne in vestno opravljene usluge.
Za 2014. leto je že pripravljen privlačen seznam izletov. Nudili bodo lepa doživetja ljubiteljem hoje in
planin oziroma gora. Objavljen je v koledarčku in na spletnih straneh Planinskega društva Gorenja vas
in Društva upokojencev za Poljansko dolino.

Pri kamniti mizi
Foto: Valentin Bogataj
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Sociala
Društvo je poleg ostalih dejavnosti dejavno tudi na področju sociale. Poverjenice in poverjeniki so
obiskali člane, ki so bolni ali praznujejo okrogle obletnice. Delo na tem področju vodi in usklajuje
Cirila Žagar.
V letu 2013 so dopolnili 80 let:
Anton Eržen, Leskovica, Pavla Kajfež, Predmost, Ivanka Čadež, Delnice, Anica Mur,
Podgora, Matilda Bežek, Fužine, Lojzka Šturm, Leskovica, Vida Leskovec, Volča,
Francka Peternel, Malenski Vrh, Ivanka Kacin, Gorenja vas, Ciril Šubic, Dolenje Brdo,
Marjan Kržišnik, Gorenja vas, Slavko Ferlan, Gorenja vas, Rozalija Petrič, Žabja vas,
Matevž Ažman, Dolenje Brdo, Franc Derlink, Gorenja Ravan, Janko Gartner, Srednje
Brdo, Janez Šetina, Vrzdenec in Polde Jelovčan, Srednje Brdo.
Obiskali smo jih in jim izročili simbolična darila.
V letu 2013 so dopolnili trije člani 90 let, in sicer:
Milka Šinkovec, Hotavlje, Štefka Staniša, Gorenja vas in Barbara Kejžar, Robidnica.
Tudi njim so bila izročena simbolična darila.
V veliko veselje nam je, da so vsi naši 90-letniki kar čili, veseli in predvsem zdravi.
Za obiske pri naših najstarejših članih smo se dogovarjali z njihovimi domačimi in jih obiskali na
njihov osebni praznični dan ali kadar je bilo primerno glede na njihove želje.
Ker nekaj naših članov je v domovih za starejše občane v različnih krajih v Sloveniji. V letu 2014
bomo obiskali tudi njih, obiske bomo skušali prilagoditi njihovim rojstnim dnevom.
V Škofji Loki so: Ludvik Buh, Poljane, Anica Ušeničnik, Podgora, Justinka Peternel, Javorje,
Danica Fras, Gorenja vas, Polde Jelovčan, Srednje Brdo in Ana Jenko, Dobravšce;
v Medvodah je Cita Osredkar, Poljane;
v Vojniku je bila Franja Kokalj, Poljane /umrla novembra 2013/;
v Črnem Vrhu nad Idrijo: Janez Stanonik, Hotovlja, Jedrt Zorič, Hotavlje in Nežka Trček, Gorenja
vas /umrla septembra 2013/;
v Horjulu je Franc Jezeršek, Hotavlje.

Umrli člani društva v letu 2013
V tem letu so za vedno odšli od nas naslednji člani:
Franc Justin, Gorenja vas, Rozalija Čadež, Gorenja Dobrava, Franc Dolenc, Trebija, Jelka Oblak,
Gorenja vas, Milan Čeferin, Gorenja vas, Marija Krumpačnik, Gorenja vas, Andrej Peternelj,
Gorenja vas, Nežka Trček, Gorenja vas, Milka Oblak, Gorenja vas in dr. Bojan Gregorčič, Gorenja
vas.
Pokopani so na pokopališču v Gorenji vasi.
Viktor Inglič, Srednja vas-Poljane, Marinka Inglič, Srednja vas-poljane, Jože Oblak, Bukov Vrh,
Franja Kokalj, Poljane in Kristina Oblak, Bukov Vrh.
Pokopani so na pokopališču v Poljanah.
Vencelj Peternelj, Murave in Janez Kos, Murave.
Pokopana sta na pokopališču v Javorjah.
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Društveno srečanje – počastitev 40-letnice društva
Tradicionalno letno društveno srečanje je bilo 6. 7. 2013, namenjeno pa svečani počastitvi 40-letnice
ustanovitve naše organizacije. Na izvedbo dogodka smo se pripravljali dalj časa, saj smo želeli, da
ga doživimo v skladu z njegovim plemenitim poslanstvom. Za kraj prireditve smo izbrali prostoren
šotor pri gostilni »Pr` Brodarju« na Gorenji Dobravi, ki je lahko sprejel številne udeležence - naše
člane in goste. Zbralo se nas je 188.
Prireditev je vodila in zanjo pripravila vezno besedilo Milena Magdalena KEJŽAR, društvena
poverjenica za kulturo. Izbrala je tudi izvajalce kulturnega programa, ki jih je domiselno vpletala med
podeljevanje jubilejnih priznanj. Slavnostni govor je imel seveda predsednik društva Jože NOVAK, v
katerem je navedel namen ustanovitve društva, njegovo rast in poslanstvo ter ljudi, ki so ga vodili v
minulih desetletjih.
Osrednji del prireditve je bila podelitev priznanj: PLAKET, PRIZNANJ in ZAHVAL. Izvirne listine
je oblikovala akademska slikarka Maja Šubic, dokončno obliko pa jim je dala oblikovalka Nives
Lunder – Studio Grad, obe iz Škofje Loke.

PLAKETI sta prejela:
Pavel ČADEŽ za pomemben prispevek k delovanju in razvoju društva
Ob upokojitvi se je takoj včlanil v društvo in prevzel poverjeništvo za področje od Dolenje Dobrave do
Lučin in Žirovskega Vrha. To delo je opravljal 6 let. Pavle je športnik po srcu, zato mu je bila takoj
zaupana tudi organizacija športnih prireditev in priprava društvenih ekip za tekmovanja. Kot športnik je
tudi sam uspešno zastopal društvo na tekmovanjih in to dela še danes. Od leta 2004 do leta 2012 je bil
predsednik društva. V tem času je v delo društva vpeljeval dobre prakse vodenja in programskega dela.
Sedaj je član upravnega odbora društva, v katerem vodi poverjeništvo za šport. Nepogrešljiv je tudi pri
organizaciji raznih prireditev, ki jih organizira društvo, saj so izkušnje, ki jih ima, dragocen napotek za
uspeh. Posebej ga odlikuje pripravljenost s svojim prispevkom sodelovati pri potrebah društva.

Vida KOKALJ za zgledno društveno in poverjeniško delo
Vida se je po upokojitvi takoj včlanila v društvo in leta 1992 prevzela poverjeništvo za vasi v dolini
Ločilnice, vse od Volče do Delnic, Malenskega Vrha in Gabrške Gore. S svojim prijaznim pristopom
do članov je krepila ugled društva in zaupanje članstva. Njena velika človeška odlika je odgovornost in
zanesljivost pri izpolnjevanju zaupanih nalog. Posebej velja omeniti njeno pripravljenost poprijeti za
delo pri organizaciji društvenih prireditev. Njene izkušnje in mnenja so še kako dobrodošla pri
odločanju v društvu. Sedaj je članica odbora terenskih poverjenikov.

Vida Kokalj in Pavel Čadež
Foto: Izidor Jesenko
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PRIZNANJA so prejeli:
Matevž AŽMAN, Ana BOGATAJ, Milka ČIBEJ, Anica REVEN, Janez RAMOVŠ in
Cirila ŽAGAR vsi za poverjeniško in društveno delo ter Danica OBLAK za vestno
organizacijsko in administrativno delo.

ZAHVALE pa so prejeli:
Ivanka BOGATAJ za poverjeniško delo, Andrej DERLINK za uspešno blagajniško in
poverjeniško delo, Jožica KOVAČ, Matevž MARKELJ in Marica ŠUBIC za poverjeniško
in društveno delo ter Občina Gorenja vas-Poljane za podporo dejavnosti društva in
Planinsko društvo Gorenja vas za organizirano vključevanje upokojencev v pohodništvo.
Podelitvi priznanj je sledilo fotografiranje njihovih prejemnikov in nato svečano kosilo, ki so ga
pripravili v gostilni “Pr` Brodarju”. Temu je sledila sproščena zabava s plesom, za kar sta poskrbela
glasbenika Matjaž Slabe in Pavel Magajne.

Prejemniki priznanj ob 40-letnici društva s predsednikom društva
Foto: Izidor Jesenko

O jubileju je poročal Radio Sora Škofja Loka (Milena Miklavčič), zapisi o praznovanju pa so bili v
Gorenjskem glasu in Loškem glasu (Boštjan Bogataj), v Podblegaških novicah (Tina Dolenc), v
Loškem utripu (Milena Miklavčič) in v reviji Vzajemnost (Valentin Bogataj).
Priznanja so bila podeljena v skladu s Pravilnikom o priznanjih, ki ga je sestavila Komisija za
priznanja v sestavi Jože Novak, Danica Oblak in Valentin Bogataj ter potrdil Upravni odbor društva.
GRLICA /na plaketi/ je simbol čistosti, sreče in miru.
SMRDOKAVRA /na priznanju in zahvali/ je simbol vztrajnosti in hrabrosti.
HRAST je simbol moči, odpornosti, zaščite, resnice, junaštva.
Ptice so simbol človeške duše.
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Občinsko priznanje
23. novembra praznujemo občinski praznik v spomin na prvo pisno omembo krajev v sedamji občini
Gorenja vas – Poljane. Zapisani so bili v darilni listini cesarja Otona II. Leta 973, pred 1040 leti.
Slavnostna akademija s podelitvijo priznanj in kulturnim programom, kratkim igranim filmom, v
katerem so nastopili občani iz različnih delov občine, je v dom občine privabila številne občane.
Slavnostni govor je imel župan Milan Čadež, ki je podel priznanja za leto 2013.
Plaketo Občine Gorenja vas – Poljane sta za edinstveni doprinos na področju zapisane, uglasbene in
vokalne narečne poezije prejela Uršula in Janez Ramoveš.
Priznanje župana Občine Gorenja vas – Poljane je prejel Anton Kosmač.
Priznanja Občine Gorenja vas – Poljane so prejeli Jamarsko društvo Gorenja vas, Prostovoljni
gasilski društvi Trebija in Javorje ter Društvo upokojencev za Poljansko dolino »za organizirano
skrb za upokojene občane.« Priznanje je v imenu društva prevzel njegov predsednik Jože Novak.

Utemeljitev:
Upokojitev! Za mnoge želja, za druge bolečina. Po desetletjih aktivnega dela ni več vsakdanjega ritma, hitenja,
zahtevnih službenih obveznosti. Naenkrat je na razpolago veliko časa, ki je za nekatere moteč, za druge
dragocenost, saj sedaj lahko počnejo v večji meri tisto, kar od njih pričakuje družina, družba pa tudi izpolnitev
intimnih, osebnih nagnjenj in interesov. Vse več starejših je v dobrem zdravstvenem stanju, imajo dragocena
znanja, izkušnje in veščine in so pripravljeni znatno prispevati k življenju v svojem okolju.
Društvo upokojencev za Poljansko dolino je stanovska organizacija upokojenk in upokojencev, ki že 40 let
deluje na področju naše občine. Združuje upokojence od Fužin, Trebije, Hotavelj, Leskovice, Gorenje vasi,
Žirovskega Vrha in Poljan do Javorij. Je najštevilčnejše društvo po številu članstva, saj se v njem združuje
povprečno 750 članov. Društvo je nastalo iz potreb upokojenih po druženju, ohranjanju povezav, nastalih med
aktivno zaposlitvijo, izmenjavi življenjskih izkušenj za zdravo preživljanje časa po upokojitvi in vključitvi v
družbo.
Društvo je vsa leta od ustanovitve organizacijsko raslo skladno z zahtevami časa, željami članstva in danimi
možnostmi. Predstavlja pomembno gibalo življenja starejših v občini. Preko celega leta organizira dogodke,
povezane z rekreacijo, zabavo, izobraževanjem in izleti. Skrbi za izpolnjevanje socialnega poslanstva: organizira
obiske ob osebnih jubilejih članov in obiske tistih, ki živijo v domovih za starejše.
Za izpeljavo vseh dogajanj, ki jih društvo načrtuje z letnim delovnim načrtom, skrbi okrog dvajset članic in
članov, ki vestno izpolnjujejo zaupane naloge.
Društvo bo tudi v bodoče trden in zanesljiv povezovalni člen dela in življenja v občini in bo delovalo v
zadovoljstvo članov.

“Veseli smo, das mo prejeli priznanje, ki je na nek način tudi zahvala vsem tistim, ki so preteklih 40 let
organizirano delali v našem društvu, da je društvo obstalo, bilo delavno in je služilo svojemu namenu.
To je tudi priznanje uspehom, ki smo jih dosegli na področju našega delovanja. Hkrati pa se vidi, da
je društvo potrebno. Prepričan sem, da bo društvo tudi v prihodnje delovalo uspešno in služilo
svojemu namenu,” je v zahvalnem nagovoru povedal predsednik društva Jože Novak.
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Jože Novak prejema priznanje iz rok župana Milana Čadeža
Foto: Vito Debelak
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III. DRUGO
Znak – logotip društva
Dalj časa je tlela misel in želja, da društvo dobi svoj prepoznaven znak – logotip. Izražal naj bi
vsebino društvenega dela in območje, kjer združuje svoje člane.
Upravni odbor je na seji dne 16. 4. 2013 imenoval komisijo v sestavi Valentin Bogataj, predsednik, ter
Jože Novak in Franci Fortuna, člana, ki naj uresniči večletno željo.
Za pomoč pri izvedbi naloge smo se obrnili na ETIKETO, TISKARNO, D.D. Žiri, na podjetje z
dolgoletnimi izkušnjami na področju tiskarstva in oblikovanja. Že na prvem delovnem sestanku, kjer
smo bili Jože Novak in Valentin Bogataj, predstavnika društva ter Jelka Bogataj, vodja prodaje malih
serij in Martina Peternel, oblikovalka, smo določili okvirno vsebino znaka. Že aprila smo prejeli več
predlogov in po nekaj popravkih je komisija in nato še Upravni odbor sprejel in potrdil društveni znak
– logotip v naslednji podobi:

Znak predstavlja okolje, kjer živimo: v krajih pod Blegošem, na obeh straneh Poljanske Sore. V
sredini sta stilizirani podobi starejšega moškega in ženske. Vsebino znaka obdaja krožni zapis imena
in vodoraven zapis sedeža društva.
Znak je lahko tudi v črno beli tehniki kot osnova za žig društva.

Stroški izrisa in oblikovanje znaka – logotipa društva so znašali 43,20 €.
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Spletna stran
Obveščanje ljudi z dogajanji doma in v svetu je zelo pomembno. Samo dobro obveščen človek se
lahko dobro znajde v današnjem hitro spreminjajočem se svetu. Številni mediji nam neprestano nudijo
neskončno podatkov, novic, obvestil …
Eden od novejših medijev je internet oz. splet, kjer s pomočjo računalnika najhitreje vstopamo v svet
domačega in svetovnega dogajanja.
V mesecu decembru 2013 je tudi naše društvo oblikovalo spletno stran, s katero želimo našim
upokojencem omogočiti boljše in hitrejše seznanjanje z dogajanji v društvu, preko povezav pa tudi
spremljati življenje v občini in širše. Računalnik in internet sta skoraj že v vsaki hiši, zato se društvo
predstavlja in o aktivnostih obvešča tudi po tej poti. Čeprav vsi upokijenci ne "sedajo za računalnik" in
se morda ne ukvarjajo s tem, smo prepričani, da jim bodo mlajši družinski člani radi priskočili na
pomoč ali pa jih bodo celo usmerili v ta "svet neizčrpnih informacij". Upamo, da bo tako in če bo,
potem bodo tu in tam radi pobrskali tudi po straneh Društva upokojencev za Poljansko dolino, se
seznanili z vsem ponujenim in z mnenji prispevali k še boljšemu delovanju društva.

Spletni naslov društva je: duzapoljanskodolino.com.
Vsebino spletne strani sta sestavila Valentin Bogataj in Franci Fortuna, računalniško obliko pa ji je
dal Blaž Fortuna.
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Oglasni vitrini
Dobro obveščanje članov in krajanov o delu in načrtih društva je pomemben del njegovega delovanja.
Obstoječa društvena oglasna vitrina v Gorenji vasi ni več služila svojemu namenu. V souporabo smo
dobili večjo, ki je nameščena na stavbi KGZ Škofja Loka. Je na vidnem, prometnem in lahko
dostopnem mestu. Vitrina je sicer last nekdanjega Foto kluba Gorenja vas, njen skrbnik pa je sedaj
fotograf Denis Bozovičar.
Tudi v Poljanah je bila potreba po takem načinu oglaševanja društvenega dogajanja. Po več razgovorih
in iskanjih smo našli primerno mesto in dovoljenje za namestitev oglasne vitrine na zunanjem zidu
Gostilne Na Vidmu.
Za vsebino vitrin skrbi Valentin Bogataj. Vanje izobeša aktualna obvestila in vabila ter fotografije
društvenih dogodkov.

Vitrina v Gorenji vasi
Foto: Valentin Bogataj

Vitrina v Poljanah
Foto: Valentin Bogataj
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Novoletna čestitka
Toplo ognjišče in smeh v očeh,
iskreno želimo vam v teh prazničnih dneh,
da zdravja in srečnih trenutkov nešteto,
v obilju nasulo bi vam novo leto.
Predsednik:

Jože Novak

______________________
www.duzapoljanskodolino.com
Oblikovanje: Valentin Bogataj

Bon za kosilo
Novoletna zabava v Kulturnem domu v Poljanah,
v četrtek, 26. 12. 2013, ob 13. uri

B O N

SREČNO 2014!

Oblikovanje: Valentin Bogataj
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Plakat za novoletno srečanje

POLJANE, KULTURNI DOM,
26. DECEMBRA 2013, OB 13. URI
Oblikovanje: Valentin Bogataj

Za pomoč pri pripravi fotografskega gradiva se zahvaljujem Franciju Fortuni.

Gorenja vas, februarja 2014
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