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Jože NOVAK,
predsednik društva

Občni zbor društva, letno srečanje članov, je bilo mesto, kjer smo pregledali in ocenili njegovo
delovanje v letu 2014.
Z zadovoljstvom ugotavljam, da je bilo delo njegovih članov pestro in zelo uspešno. Prizadevali smo
si, da je bila udeležba na naših dogodkih, ki jih uokvirja letni koledar, omogočena čim večjemu
številu članov. Namenjeni so bili njihovemu druženju, telesnim aktivnostim, kulturnemu
udejstvovanju, poudarjanju socialnega čuta, spoznavanju drugih krajev in okolij, njihove kulture in
zgodovine. Vse aktivnosti so bile namenjene aktivnemu staranju in čim boljšemu preživljanju tretjega
življenjskega obdobja.
Moja želja je, da bi društvo tudi v prihodnje ohranilo potrebno vitalnost, pestrost oblik delovanja in
prijazno povezanost med članstvom.
Zahvaljujem se vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi programa v tem letu, še posebej članicam
in članom Upravnega in Nadzornega odbora ter poverjenicam in poverjeniku, ki še posebej skrbijo
za tesne vezi med članstvom in vodstvom društva.
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I. DRUŠTVO
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 spodbuja člane k aktivnemu življenju in delovanju ter spoznavanju naravnih lepot ožje in širše
domovine ter tujine, k športno-rekreativni ter kulturni 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.

Ustanovitev društva
Društvo upokojencev za Poljansko dolino je bilo ustanovljeno meseca decembra 1972. leta. To vemo iz ene
od redkih ohranjenih listin. Nimamo pa nobene dokumentacije, ki bi odprla vpogled v podrobnejše 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: Jože DEMŠAR (1901 – 1989) iz Gorenje vasi
1978 – 1996: Jakob UŠENIČNIK (1914 - 2003) s Trebije
1996 – 2004: Franc FRANKO (1939 - 2008) iz Javorij
2004 – 2012: Pavel ČADEŽ (1938) z Dolenje Dobrave
2012 –

Jože NOVAK (1942) iz Gorenje vasi
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II. PRIJATELJSKA DRUŠTVA
Na osnovi LISTINE O TRAJNEM SODELOVANJU, podpisane 4. julija 1999, se Društvo upokojencev za
Poljansko dolino Gorenja vas povezuje z Društvom upokojencev Cerkno, z Društvom upokojencev Idrija, z
Društvom upokojencev Sovodenj in z Društvom upokojencev Žiri.
Člani društev se srečujejo na Meddruštvenih srečanjih, ki jih prireja vsako leto drugo društvo.
Predstavniki društev se medsebojno povabijo tudi na letne občne zbore, kjer se seznanijo z delom v drugih
društvih in zaželijo drug drugemu uspešno delovanje.
Člani prijateljskih društev se v skladu s programi srečujejo na športnih prireditvah, ki jih organizirajo
posamezna društva.
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III. LETO 2014
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

Upravni odbor je skupaj s poverjeniki zasedal in sklepal na enajstih sejah. Vsebina dela je bila
uresničevanje programa dela, sprejetega na občnem zboru.

5

Društvo upokojencev za Poljansko dolino – Kronika 2014

Nadzorni odbor:
Vladimir KORAČIN, predsednik
Marija RAZLOŽNIK, namestnica predsednika
Janko OBLAK, član
Nadzorni odbor je na redni seji obravnaval celotno finančno in materialno poslovanje društva.

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

Cilka GLADEK, Fužine
Slavka ČADEŽ, Dolenja Dobrava
Milka ČIBEJ, Gorenja vas
Katarina DEMŠAR, Hotavlje
Andrej DERLINK, Javorje
Andreja KOKALJ, Kopačnica

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.

Število članov društva: 722
Članarina: 8,00 €

Praporščaka:
Pavel Čadež, Dolenja Dobrava in Alojz Eržen, Trebija.
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1. Redni letni občni zbor
Potekal je v soboto, 8. 3. 2014, ob 13. uri v dvorani Kulturnega doma v Poljanah. Udeležilo se ga je 108
članic in 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 2014. Podani sta bili tudi poročili društvene blagajničarke in
predsednika Nadzornega odbora.
Občnega zbora so se udeležili predstavniki vseh štirih prijateljskih upokojenskih društev. Društvo
upokojencev Sovodenj sta zastopala Marija Pavšič in Mirko Primožič, Društvo upokojencev Cerkno Pavel
Praprotnik in Pavla Podobnik, Društvo upokojencev Žiri sta zastopali Silva Pivk in Ida Pečelin, Društvo
upokojencev iz Idrije pa Ivan Šuligoj in Marija Vihtelič.
Občnega zbora se je udeležil župan Občine Gorenja vas-Poljane Milan Čadež, Planinsko društvo Gorenja vas
pa je zastopal Valentin Bogataj.
Vsi vabljeni predstavniki upokojenskih društev so v nagovorih pozdravili udeležence občnega zbora in jim
zaželeli uspešno delo tudi naprej.
Župan je v nagovoru izpostavil pomen dela društva za starejše ljudi. Posebej je omenil in poudaril skrb za
onemogle občane. Pojasnil je tudi stanje in razmere v zvezi gradnjo doma za starejše.
Predstavnik Planinskega društva Gorenja vas je izpostavil skrb za rekreacijo starejših. Društvo omogoča
udeležbo na vodenih, njim primernih, planinskih izletih.
Na občni zbor je bil vabljen predstavnik Policijske postaje Škofja Loka, ki je udeležencem spregovoril o
skrbi za njihovo varnost in za varnost njihovega imetja. Razdelil jim je tudi pisno gradivo z opisom možnih
nevarnosti za občane in kako naj bi se izogibali nevarnostim.
Po uradnem delu je sledila pogostitev udeležencev, ki jo je pripravilo gostinsko podjetje Sklednik iz Žirov.
Za prijetno vzdušje je poskrbel še Janez Čadež s svojo harmoniko in petjem.

Zbrani člani društva

Poročilo predsednika društva
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Poročilo blagajničarke

Poročilo predsednika Nadzornega odbora

Udeleženci prijateljskih društev

Pozdrav predstavnice DU Žiri

Zbrano poslušanje

Za dobro voljo – Janez Čadež
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2. Izleti in družabne prireditve
Občni odbor društva potrdi vsako leto seznam izletov in prireditev. Za leto 2014 sta jih pripravila Jože Novak
in Franci Fortuna. Obsegal je naslednje dogodke, ki sta jih opisala takole:

27. 3. 2014: Ogled Škofje Loke, Crngroba in Križne gore
Izleta se je udeležilo 52 članov.
V Škofji Loki, tisočletnem škofovskem mestu, smo si najprej ogledali Kapucinsko cerkev, v ožjem mestnem
središču pa mogočno cerkev sv. Jakoba in se sprehodili po »Placu«, barvitem Mestnem trgu. Od tu smo se
povzpeli na Loški grad, kjer smo v njegovi grajski kapeli občudovali »zlate« dražgoške oltarje. Avtobus nas je
nato odpeljal v Crngrob, vasico med Škofjo Loko in Kranjem, kjer na vzpetini nad njo kraljuje znamenita
gotska romarska cerkev. Pot smo nadaljevali na Križno goro, s katere je sicer lep pogled na Sorško polje in
okolico, a nam je megla to preprečila. Smo pa tam v gostilni Pri Boštjanu, kjer so nam postregli z okusnim
kosilom, sklenili zanimiv izlet. Po navedenih krajih nas je vodila in jih predstavljala gospa Jelka Blaznik iz
Škofje Loke.
Prispevek udeležencev: 15,00 €.
Organizator: Franci Fortuna

Na Mestnem trgu

Pred Kapucinsko cerkvijo
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Na Loškem gradu

V cerkvi v Crngrobu

17. 4. 2014: Kopalni izlet v Bernardin
Izleta se je udeležilo 31 članov.
Kopali smo se v bazenih Laguna Bernardin do 13. ure in se nato odpeljali na kosilo v restavracijo Primavera v
Izolo.
Cena izleta je znašala 25,00 €.
Organizator in vodja: Franci Fortuna

15. 5. 2014: Izlet v Zagreb
Število udeležencev: 79.
Za izlet v Zagreb je bilo med upokojenci veliko zanimanje, zato smo bili udeleženci razporejeni v dva
avtobusa. Peljali smo se skozi Ljubljano, mimo Novega mesta in do počivališča pri Brežicah, kjer smo se
okrepčali s pripravljeno malico. Do Zagreba, glavnega mesta Hrvaške, ni bilo več daleč. Pri koncertni dvorani
Vatroslav Lisinski sta nas pričakali lokalni vodički, ki sta nam med krožno vožnjo po mestu predstavili
njegove glavne značilnosti. Izstopili smo pri pokopališču Mirogoj, katerega zgodovino in glavne znamenitosti
smo spoznali ob sprehodu po njegovih poteh. Nadaljevali smo z ogledom Trga bana Jelačiča, se sprehodili po
Ilici in se z mestno vzpenjačo zapeljali v stari del mesta, na lepo urejen Gornji grad, ki ga krasi cerkev sv.
Marka ter vladna palača in zgradba Sabora. Zanimivo in izčrpno predstavitev mesta Zagreba smo sklenili pri
veličastni zagrebški katedrali na Kaptolu, ki je eden od zgodovinskih mestnih simbolov. Že nekoliko utrujeni
in polni lepih vtisov smo se poslovili od odličnih vodičk in se odpeljali v Mostec pri Dobovi, kje smo druženje
končali v Gostilni Cetin ob dobrem poznem kosilu.
Cena izleta: 25,00 €.
Organizator in vodja izleta: Jože Novak
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Arhitekturna tradicija

Pokopališče Mirogoj

Gornji grad

Ilica

7. in 8. 6. 2014: Izlet v Beograd in v Novi Sad
Število udeležencev: 56
Namen izleta je bil ogled znamenitosti glavnega mesta nekdanje SFR Jugoslavije in glavnega mesta
nekdanje AP Vojvodine ter geografskih i značilnosti Posavine, Srema in Slavonije. Izlet je bil dvodnevni.
Odpeljali smo se ob 4. uri z avtobusnih postaj Fužine in Delnice. Peljali smo se mimo Ljubljane in Zagreba.
Vmes je bil čas za malico in kratka ustavljanja za WC in okrepčila.
Po prihodu v Beograd smo se namestili v hotelu Slavija, kjer smo kosili. Sledil je panoramski ogled z
avtobusom glavnih beograjskih znamenitosti, s katerimi nas je seznanjal lokalni vodič: zgradbe Ljudske
skupščine, Trga republike, Narodnega gledališča, narodnega muzeja, Terazij, Ulice kralja Milana, Ulice kneza
Miloša, Novi Beograd, Topčider idr. Dvakrat smo izstopili iz avtobusa in si peš ogledali trdnjavo Kalemegdan
in cerkev sv. Save. Tu nas je sprejel Janez Bizjak, ki že več let kot predstavnik podjetja Marmor Hotavlje vodi
dela pri vgradnji marmorja. Podrobno nas je seznanil s potekom del in razkazal posamezne dele te veličastne
zgradbe. Povzpeli smo se tudi na razgledno teraso, od koder je bil lep pogled na mesto. Sledila je večerja in
individualni ogledi Beograda.
Naslednji dan smo se odpeljali v Novi Sad. Tudi tu nas je sprejela lokalna vodička, ki nam je odlično
predstavila to lepo urejeno mesto. Sprehodili smo se po mestnem jedru, ki je polno zgodovinskih
znamenitosti, ki odražajo pestro življenje tega večnacionalnega mesta. Sledil je ogled starodavne
Petrovaradinske trdnjave.
Sledila je vožnja v Bačko Palanko, kjer smo bili v hotelu Fontana postreženi z okusnim in obilnim kosilom z
njihovimi specialitetami. Dobro razpoloženi smo nadaljevali z vožnjo preko Donave do Iloka, skozi Vukovar
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in Vinkovce do avtoceste in po njej do Ljubljane in domov.
Cena izleta: 100,00 €.
Organizator in vodja izleta: Jože Novak

Odhod iz hotela

Kalemegdan

Cerkev sv. Save

Novi Sad – staro mestno jedro

Petrovaradinska trdnjava

Kosilo v Bački Palanki
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26. 6. 2014: Kopalni izlet v Izolo
Izleta se je udeležilo 54 članov društva.
Megla je še zastirala Poljansko dolino, ko smo se ob 7. uri odpeljali proti primorski, ki pa se je že kopala v
poletnem soncu. Morje je bilo že bilo primerno za kopanje, vendar se je večina udeležencev raje odločila za
plavanje v bazenih hotela Delfin. Po kosilu smo se še kopali do 17. ure in se nato zadovoljni odpeljali domov.
Cena izleta: 25,00 €
Organizator in vodja izleta: Franci Fortuna
28. 6. 2014: Meddruštveno srečanje
Tradicionalno srečanje je pripravilo Društvo upokojencev Sovodenj pri Koči na Ermanovcu (964 m).
Udeležili so se ga člani vseh petih prijateljskih društev, in sicer iz Cerkna, Gorenje vasi, Idrije, Žirov in
seveda iz Sovodnja. Za lep začetek prireditve so pripravili krajši kulturni program v izvedbi domačega
pevskega zbora, racitatorja in glasbene skupine Zaton. Sledilo je družabno srečanje in ples ob zvokih
ansambla Matjaža Slabeta.
Društvo upokojencev za Poljansko dolino je zastopal predsednik Jože Novak, ki je domačinom izročil
priložnostno darilo. Srečanja se je udeležilo 30 naših članov.
5. 7. 2014: Društveno srečanje
Tradicionalno letno srečanje članov Društva upokojencev za Poljansko dolino je bilo prvo julijsko soboto v
šotoru Gostilne Pr´ Brodarju na Gorenji Dobravi. Prireditev je obsegala kulturni del, svečano kosilo in
ples. Srečanja se je udeležilo 138 članic in članov, strošek na osebo je znašal 10,00 €.
Kulturni del je pripravila in vodila Milena Kejžar, društvena poverjenica za kulturo.
Udeležence so najprej ogreli z lepim petjem Žabarji – družinski kvartet Čadež iz Žabje vasi. V njem pojejo
bratje Janez, Tone in Marjan ter sestra Francka Peternel. Pod vodstvom Janeza so zapeli tri pesmi: V Šmihelu
eno kajžico imam, Kako ozke so stezice in Pozimi, poleti sem hodu k dekleti.
Sledil je nagovor predsednika društva Jožeta Novaka, ki je najprej pozdravil vse prisotne in se zahvalil vsem,
ki so pomagali pri pripravi in izvedbi dogodka. Poudaril je pomen druženja upokojencev in skrbi za njihovo
dobro počutje, k čimer prispevajo tudi pestre prireditve v organizaciji društva, ki se zvrstijo preko celega leta.
Sledil je nastop Olge Šubic z recitacijo Upokojenska.
Skupina Zaton, ki jo sestavljajo pevki Olga Fic in Minka Markelj ter
harmonikarka Ana Potočnik, večkrat nastopa na podobnih prireditvah.
Na tem srečanju smo slišali v njihovi izvedbi skladbe: Po lojtrci ziher
grem, Ni hotela reči ne in Sem hodil v eno majhno vas.
Šaljivo besedilo jutranjega razgovora med ženo in možem sta pripravili
Minka Likar in Milena Kejžar. Prepričljivo sta ga zaigrala Olga Šubic
in Andrej Derlink.
Za sklep kulturnega dela društvenega srečanja je nastopila skupina
Planinca. V njej pojejo Milena Stanonik, Minka Cankar, Štefka
Bogataj in Lojzka Čadež. Spremljajo jih harmonikar Rajko Bogataj,
Rajko Tavčar s perilnikom, Štefka Bogataj z lončenim basom in Milan
Kalan s škaf basom, ki je pa tokrat manjkal. Zapeli in zaigrali so: Al`
me boš kaj rada imela, Takšna vendar ni nobena in Štirje fantje špilajo.
Sledilo je okusno kosilo, ki so ga pripravili v gostilni Pr` Brodarju.
Za prijetno nadaljnje druženje, dobro voljo in ples je poskrbel
Ansambel Suha špaga.
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Pr` Brodarju pod šotorom

Nagovor predsednika društva Jožeta Novaka

Pevsko-instrumentalna skupina Planinca

Žabarji

Skupina Zaton
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Olga Šubic in Andrej Derlink

Nastopajoči

Ansambel Suha špaga

18. 7. 2014: Kopalni izlet s plesom v Izoli
Izleta se je udeležilo 30 članov. Ob 10. uri smo se odpeljali iz Poljan in okrog 12. ure prispeli v Izolo. Nekaj
udeležencev je izrazilo željo, da bi se kopali v Strunjanu in zato jih je avtobus odpeljal tja.. Vsak udeleženec
je dobil malico, da smo lažje dočakali večerje, ki je bila ob 18. uri v Hotelu Delfin. Po večerji je bil na
hotelski terasi ples z ansamblom Otavia Brajka. Poti domu smo se odpeljali ob 23. uri. Razpoloženje med
udeleženci je bilo veselo in sproščeno, tako da je tudi ta izlet lepo uspel.
Prispevek udeležencev: 25,00 €.
Organizator: Franci Fortuna
22. 8. 2014: Kopanje na Debelem rtiču
Sončno in toplo vreme je na kopanje v slovensko morje zvabilo kar 61 udeležencev. Poln avtobus in dodatni
kombi sta odpeljala ob 7. uri iz Volče oz. iz Kopačnice. Na počivališču Risnik smo pomalicali in nato uživali
v plavanju v toplem morju na Debelem rtiču, kjer so nam v tamkajšnjem gostinskem lokalu pripravili kosilo.
Domov smo prispeli ob 20. uri. Prispevek udeležencev: 20,00 €.
Organizator: Jože Novak
4. 9. 2014: 23. srečanje upokojencev Gorenjske
Tradicionalno srečanje upokojencev Gorenjske je letos potekalo pri Tavčarjevem dvorcu na Visokem v
Poljanski dolini. V lepem vremenu se je zbralo okrog dva tisoč udeležencev, ki so jih nagovorili: Janez
Sušnik, predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske, predsednica Zveze društev
upokojencev Slovenije dr. Mateja Kožuh Novak, župana občin Gorenja vas-Poljane in Škofja Loka Milan
Čadež in Miha Ješe ter slavnostni govornik predsednik Državnega sveta Republike Slovenije mag. Mitja
Bervar. Srečanja se je udeležila tudi večina županov gorenjskih občin.
Pester kulturni program so pripravili: citrarka Teja Potočnik, pevke Mladinskega PZ OŠ Poljane p. v. Matjaža
Slabeta, igralka Anica Berčič z odlomkom iz povesti Cvetje v jeseni ter Tamburaška veteranska skupina
Bisernica iz Reteč pri Škofji Loki. Prireditev je povezovala Damjana Peternelj.
Sledilo je družabno srečanje s pogostitvijo, ki jo je pripravilo gostinsko podjetje Sklednik, d.o.o. iz Žirov in
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plesom, za kar je poskrbel Duo Pino in Tom s pevko Katjo Križnar.
Pri organizaciji srečanja sta sodelovala tudi člana Društva upokojencev za Poljansko dolino Jože Novak in
Franci Fortuna.
Prispevek udeležencev našega društva je bil 5,00 €.

Voditeljica prireditve: Damjana Peternelj

Udeleženci srečanja

Predsednik PZDU Gorenjske Janez Sušnik

Župan Občine Gorenja vas – Poljane Milan Čadež

Predsednica ZDU Slovenije dr. Mateja Kožuha Novak

Predsednik Državnega sveta RS mag. Mitja Bervar
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Pevski zbor OŠ Poljane, dirigent Matjaž Slabe

Tamburaška skupina Bisernica iz Reteč

Igralka Anica Berčič, Poljane

Veselo razpoloženje

Dvorec Visoko

Dr. Ivan Tavčar

17

Društvo upokojencev za Poljansko dolino – Kronika 2014

25. 9. 2014: Izlet v neznano
Kar 136 naših upokojencev se je udeležilo izleta v neznano. S tremi avtobusi smo se peljali mimo Ljubljane,
do Velenja in Slovenj Gradca, kjer je bil naš prvi cilj. Sprejeli so nas prijazni turistični vodiči, ki so nas
popeljali po mestu in nam predstavili glavne značilnosti tega lepega mesta. Kljub deževnemu vremenu smo si
ogledali glavni trg s cerkvama sv. Duha in sv. Elizabete, rojstno hišo skladatelja Huga Wolfa, spomenik
slikarju Jožetu Tisnikarju in druge umetnostne spomenike.
Vožnjo smo nadaljevali v Ravne na Koroškem, znane po več stoletni železarski in jeklarski tradiciji. Ogledali
smo si del njene tehniške dediščine in jeklene skulpture Forme vive.
Polni lepi vtisov o Koroški smo se odpeljali v Prevalje na kosilo v gostilno Brančurnik in nato nadaljevali
vožnjo po avstrijski strani, po Podjuni do Železne Kaple in preko Jezerskega prelaza do Gostišča ob
Planšarskem jezeru, kjer ja bila zadnja postaja pred odhodom domov.
Cena izleta: 25,00 €.
Izlet je organizacijsko pripravil Franci Fortuna, pri izvedbi sta sodelovala še Milena Kejžar in Jože
Novak.

Glavni trg v Slovenj Gradcu

Pred rojstno hišo skladatelja Huga Wolfa

V železarni Ravne na Koroškem

Forma viva
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16. 10. 2014: Izlet v Celje
Zanimivega izleta v Celje se je udeležilo 47 upokojencev. Pod vodstvom lokalnega turističnega vodnika smo
si ogledali staro mestno jedro in nato še Celjski grad, od koder je bil lep pogled na mesto in njegovo pestro
okolico.
Sledilo je kosilo v Gostišču Tlačan
Nato smo se zapeljali do Velenja in do Velenjskega jezera, katerega okolica je prijazno rekreacijsko središče
rudarskega mesta.
Cena izleta: 20,00 €.
Organizator izleta: Jože Novak

Stari del Celja

Stari del Celja

Alma Karlin

Zgradba, ki je ni več
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Celjski grad

Velenjsko jezero

6. 11. 2014: Martinovanje
Martinovanja, ki je bilo v Mostecu pri Brežicah, v Gostilni Cetin, se je udeležilo 79 upokojencev. Družabno
srečanje s plesom so gostitelji popestrili s prazniku primernim programom in krstom vina.
Organizacija in izvedba Martinovanja: Jože Novak in Milena Kejžar.
26. 12. 2014: Novoletno srečanje
Tradicionalno novoletno srečanje članov Društva upokojencev za Poljansko dolino je bilo v dvorani
Kulturnega doma v Poljanah. Predsednik društva Jože Novak je na začetku vse udeležence toplo pozdravil,
jim zaželel prijetno druženje in voščil vse dobro tudi v letu 2014.
Sledil je krajši kulturni program, ki so ga pripravile Minka Likar, Cilka Bohinc in Cvetka Kacin ter Milena
Kejžar.
Postrežbo je pripravilo gostinsko podjetje Sklednik iz Žirov, za petje in ples poskrbela Andrej Derlink in
Janez Čadež.
Prireditve se je udeležilo 117 članov, prispevek je znašal 15,00 €. V ceno je bilo všteto kosilo in napitki.
Organizatorja: Jože Novak in Franci Fortuna.
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Plakat

Zbrani udeleženci

Minka in Cilka

Janez in Andrej

NOVOLETNO SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA,
Kulturni dom v Poljanah, v petek, 26. 12. 2014, ob 13. uri

BON – 15,00 €
S R E Č N O 2015!
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3. Gledališke predstave
Poverjenica za kulturo Društva upokojencev za Poljansko dolino Milena Kejžar je pripravila pester spored
kulturnih prireditev za to leto. Z njimi želi društvo nuditi svojim članom kulturne dogodke najvišje kakovosti.
Sledili so si takole:
17. 1. 2014: operna predstava – Giuseppe Verdi: LA TRAVIATA
Opera v treh dejanjih (štirih slikah) v izvedbi Opere in
baleta Slovenskega narodnega gledališča Ljubljana.
Tokratna postavitev opere je delo uveljavljenega
režiserja Lutza Hochstraateja. Skupaj s svojo
ustvarjalno ekipo je na ljubljanski oder postavil znano
ljubezensko zgodbo, dramo velikih čustev, ki jo je
naslonil predvsem na psihološko poglabljanje likov, na
njihovo intimno bolečino in na kritiko družbenih
razmer.
Dirigent predstave je bil Loris Voltolini, glavne vloge
pa so peli Urška Arlič Gololičič, Elena Dobravec,
Marina Đolnić, Blaž Gantar, Ivan Andres Arnšek,
Sebastjan Savnik, Anton Habjan idr. Pri izvedbi je
sodeloval zbor, baletni zbor in orkester SNG Opera in
balet Ljubljana.
Predstavo si je v imenitno obnovljeni ljubljanski operni
hiši ogledalo 31 udeležencev.
Predstava je bila dobro pripravljena ter izvedena in je
bila pri udeležencih zelo lepo sprejeta.
15. 2. 2014: gledališka predstava – Dušan Jovanović: BORIS, MILENA, RADKO …
Imenitno gledališko predstavo je napisal in režiral
Dušan Jovanović.
Prikazan je ljubezenski trikotnik med upokojeno
igralko, njenim možem novinarjem in njenim
ljubimcem kapitanom dolge plovbe. Dogajanje
razburka strasti tako med akterji kot med opazovalci.
So erotične in ljubezenske peripetije pri teh letih
sploh še primerne? Ali pa, nasprotno, opozarjajo, da
življenje ne varčuje s presenečenji, čeprav niso
zmeraj vsa prijetna?
Ta duhovita igra o ljubezenskem ognju v zrelih letih
se sprašuje tudi o našem odnosu do življenja, ki ga
preradi jemljemo kot samoumevno rutino.
Igrali so: Milena Zupančič, Radko Polič, Boris
Cavazza, Alojz Svete in Nina Valič.
V veliki dvorani SNG Drama Ljubljana si je
predstavo ogledalo 51 udeležencev.
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10. 8. 2014:

gledališka predstava s petjem, komedija v dveh dejanjih –
Roman Končar: VESELICA V DOLINI TIHI
Muzikal Veselica v dolini tihi, v kateri je nastopilo
prek 80 igralcev in pevcev, je sodobna odrska
postavitev z veliko humorja, zlasti pa ubranega petja
in domače glasbe. V njej se je avtor približal našim
ljudem in navadam, govorica igralcev pa je iz naših
krajev in iz današnjega časa. Komedija na svojstven
način postavi v razmislek številne humorne, pa tudi
resnejše zaplete, s katerimi se srečujemo v
vsakdanjem življenju, kjer ne manjka težav.
V glavnih vlogah so igrali in peli: Marjah Bunič,
Jože Vunšek, Rajko Majdič, Jure Sešek, Urša Sešek,
Eva Černe, Robert Vrčon, Pia Brodnik, Klemen
Torkar idr.
Udeležencev: 53.

17. 11. 2014: Muzikal – komedija Andreja Rozmana-Roze: LIZISTRATA
Lizistrata, televizijska voditeljica in soproga
predsednika Lepenije, doseže mir tako, da poenoti
vse ženske v seksualni stavki.
V glavnih vlogah so igrali in peli: Jette Ostan
Vejrup, Ajda Smrekar, Mirjam Korbar Žlajpah,
Tanja Dimitrievska, Anja Drnavšek, Karin
Komljanec, Ana Dolinar Horvat, Patrizia Jurinčič,
Gregor Čušin, Gaber Trseglav, Gregor Gruden,
Lotos Vincenc Šparovec idr.
Igralce je spremljal 8 članski orkester.
Udeležencev: 28.
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4. Športna dejavnost
Poverjenik za šport Pavel Čadež je vzpodbujal upokojence k športni dejavnosti, saj je tudi za ljudi v tretjem
življenjskem obdobju še kako pomemben zdrav duh v zdravem telesu.
Upokojenci so se v tem letu udeleževali smučanja, kolesarjenja in balinanja. Poleg spontanega, osebnega
ukvarjanja s temi dejavnostmi, so se nekateri člani udeleževali še tekmovanj, ki jih prirejajo različne
upokojenske organizacije in društva.
Smučanje
V preteklem letu so se naši člani udeležili meddruštvenega smučanja na Starem vrhu, ki ga je organiziralo
Društvo upokojencev Žiri. Tekmovanja se je udeležilo 12 članov, ki so bili razvrščeni v tri kategorije. V
kategoriji nad 75 let starosti so zasedli 3. mesto, v ostalih kategorijah pa dvakrat 5. mesto.
Kolesarjenje
Zaradi slabega vremena je skupno kolesarjenje večkrat odpadlo. So pa posamezni člani vremensko ugodne dni
pogosto izkoristili za daljše vožnje. Udeležencev: 22.
Balinanje
Meddruštvena liga v balinanju se je začela v mesecu aprilu. Naši člani, enajst jih je bilo, so se udeležili šestih
tekem.
V 1. krogu je tekmovanje potekalo v Idriji, kje so naši balinarji enkrat zmagali in bili enkrat poraženi.
V 2. krogu, ki je tudi potekalo v Idriji, so dosegli enak rezultat.
3. krog je tekmovanja potekal v Žireh. Enkrat so zmagali, enkrat igrali neodločeno.
4. krog tekmovanja je potekal v Cerknem, kjer so naši udeleženci izgubili obe tekmi.
V 5. krogu, ki je potekal v Gorenji vasi, so bili neuspešni.
6. krog je potekal v Žireh, kje so eno tekmo zmagali, eno igrali neodločeno.
V skupni razvrstitvi vse šestih tekmovalnih ekip so naši udeleženci zasedli 5. mesto.
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5. Planinski izleti
Tudi v letu 2014 je Planinsko društvo Gorenja vas prirejalo izlete za upokojence. Zvrstili so se enkrat
mesečno od marca do decembra, vedno ob četrtkih.
Pripravljala sva jih planinski vodnik Franci Fortuna in Valentin Bogataj kot organizator izletov.
O izletih sva društvu sproti oddajala pisna poročila o številu udeležencev ter kratek opis poteka in značilnosti
prehojenih poti. Navedena poročila sva skupaj s foto dokumentacijo objavljala na društveni spletni strani.
Vsakokrat sva dajala društvu tudi pisno finančno poročilo o posameznem izletu.
Lanski program je obsegal 9 izletov. Zaradi neprimernega vremena je odpadel izlet Po hribih nad Soriško
planino.
Marčevski izlet nas je vodil po Izolski krožni poti. Pričeli smo v Izoli, se povzpeli do Šareda in jo sklenili
zopet v Izoli. Udeležencev: 51.

Nad Izolo

Na najvišji točki Izolske krožne poti
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V aprilu smo se povzpeli na Vremščico. Izhodišče so bile Senožeče. Z vrha smo se spustili po Magajnovi poti
v Gornje Vreme. Udeležencev: 39.

V Senožečah

Proti vrhu

Na Krim smo se povzpeli v maju. S hojo smo pričeli v Gornjem Igu in se preko razglednega vrha spustili v
naselje Jezero. Udeležencev: 32.

Zbrani okrog oznake vrha

Z nami je bila tudi Marija s Hlavčih Njiv
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Sledila je Zasavska Sveta gora. Začetek pohoda so bile Mlinše. Pot z vrha smo nadaljevali do Vač in
Spodnje Slivne. Udeležencev: 33.

Pred planinsko kočo

Ob situli v Vačah

Gorenjsko ravan smo občudovali na julijskem izletu na Dobrčo. Pot je bila krožna, pričeli smo v Brezjah pri
Tržiču, vračali pa preko Lešanske in Bistriške planine. Udeležencev: 36.

Toliko nas je bilo

Spust v dolino

Avgusta je bil cilj izleta Pristovški Storžič. Hojo smo pričeli in sklenili na Jezerskem vrhu. Udeležencev: 38.

Pogled na goro z Jezerskega sedla

Križ na gori
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Pester je bil septembrski izlet po Krajinskem parku Zgornja Idrijca. Udeležencev: 34.

Znamenje in izvir vode ob poti

Klavže na Belci

Izlet Po hribih nad Soriško planino je odpadel zaradi neprimernega vremena.
Decembrski, zadnji izlet, je bil »V manj znano«. V izredno lepem vremenu smo se odpravili na Rašico (Vrh
Staneta Kosca). Hojo smo pričeli v Jablah in jo sklenili v Spodnjih Gameljnah. Udeležencev: 39.

Mimo gradu Jable

Na vrhu

Planinskih izletov Upokojenske sekcije Planinskega društva Gorenja vas se nas je udeležilo 88
upokojencev, ki smo opravili 303 pohode.
Vsi opravljeni izleti so potekali v lepem vremenu, brez poškodb ali drugih nevšečnosti. Spoznavali smo nove
kraje, njihove posebnosti ter naravne in kulturne značilnosti. Udeležencem so nudili obilo užitkov, med njimi
je prevladovala dobra volja, sproščeno vzdušje in zadovoljstvo po opravljenih pohodih.
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Prevoze je opravljalo Avtoprevozništvo Martin-Valentina Frelih, s.p., Goropeke 10, Žiri.
Vozniki so bili: Tone Matičič, Franci Alič, Janez Oblak, Jani Potočnik, Janez Miklavčič in Franci Košir.
Zahvaljujemo se jim za varne in vestno opravljene usluge.
Za leto 2015 je že pripravljen nov, pester seznam izletov za upokojence. Nudili bodo lepa doživetja naših
hribov, gora in slovenskih pokrajin. Objavljeni so v društvenem koledarčku in na spletnih straneh Planinskega
društva Gorenja vas in Društva upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas.
Člane obeh društev vabimo, da se nam pridružite še v večjem številu in si z novimi doživetji polepšate in
obogatite tretje življenjsko obdobje.
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6. 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 2014 so dopolnili 80 let:
Franc Ažbe, Gorenja vas, Marija Ažbe, Gorenja vas, Ivanka Bogataj, Stara Oselica, Pavle Dolenc,
Četena Ravan, Stanko Filipič, Srednje Bedo, Ivana Frlan, Malenski Vrh, Cveto Jereb, Gorenja vas,
Vida Justin, Gorenja vas, Danica Kokalj, Podgora, Ciril Košir, Gorenja vas, Marija Košir,
Gorenja vas, Rezka Košir, Poljane, Milan Križnar, Delnice, Albina Kržišnik, Gorenja vas, Blažka
Mohorič, Gorenja Dobrava, Marica Oblak, Trebija, Stanislava Oblak, Dolenje Brdo, Anton
Pintar, Dolenja Dobrava, Jakob Primožič, Podgora, Peter Ravnikar, Lom, Franc Stržinar,
Žirovski Vrh sv. Urbana, Terezija Šifrer, Gorenja vas, Milka Škrlec, Poljane, Vincencij Šturm,
Žirovski Vrh sv. Urbana, Marica Tavčar, Poljane, Pavla Trček, Gorenja Dobrava in Francka
Trpin, Poljane
Obiskali smo jih in jim izročili simbolična darila.
V letu 2014 so dopolnili 90 let trije člani, in sicer:
Justina Peternelj, Javorje, Elica Justin, Dolenja Dobrava in Janko Dolenc, Hotavlje.
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 smo
obiskali tudi njih, obiske smo skušali prilagoditi njihovim rojstnim dnevom.
V Škofji Loki so: Ludvik Buh, Poljane, Anica Ušeničnik, Podgora, Justinka Peternel, Javorje, Polde
Jelovčan, Srednje Brdo, Dorica Krek, Kopačnica in Ana Jenko, Dobravšce;
v Medvodah je Cita Osredkar, Poljane;
v Črnem Vrhu nad Idrijo so: Janez Stanonik, Hotovlja, Jedrt Zorič, Hotavlje in Metod Kos, Gorenja vas.

Cirila, Rezka in Pavle na obisku pri Metodu Kosu
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7. Umrli člani društva
V tem letu je za vedno odšlo od nas 28 članov, in sicer:
Marija Jereb, Gorenja vas, Marija Prostor, Gorenja vas, Silva Ferlan, Dolenja Dobrava, Minka Kavčič,
Hotavlje, Cvetka Filipič, Gorenja vas, Franc Jezeršek, Hotavlje, Iztok Šturm, Lajše in Anica Peternelj,
Podgora.
Pokopani so na pokopališču v Gorenji vasi.
Cilka Krek, Poljane, Franc Tavčar, Poljane, Majda Mrak, Poljane, Matevž Šubic, Delnice, Jože Demšar,
Žabja vas, Janez Božič, Lom nad Volčo, Tine Peternelj, Volča.
Pokopani so na pokopališču v Poljanah.
Slavka Košir, Jazbine, Marija Debeljak, Jarčje Brdo, Justinka Peternel, Javorje in Alojz Možina,
Dolenčice.
Pokopani so na pokopališču v Javorjah.
Rafael Bogataj, Fužine, Anica Bogataj, Fužine in Jožef Špiček, Stara Oselica.
Pokopani so na pokopališču v Stari Oselici.
Barbara Kejžar, Robidnica in Dorica Krek, Kopačnica.
Pokopani sta na pokopališču v Leskovici.
Ivana Frlan, Malenski Vrh.
Pokopana je na pokopališču v Žireh.
Jože Cankar, Dolge Njive in Berta Dolinar, Brebovnica.
Pokopana sta na pokopališču v Lučinah.
Rajko Tavčar, Mlaka pri Kranju.
Pokopan je na Kokrici pri Kranju.
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IV. DRUGI DOGODKI
Počastitev 80-letnice Rezke Košir
V petek, 12. 9. 2014, smo se na domačiji Andreje in Francija Kokalja v Kopačnici zbrali člani Upravnega in
Nadzornega odbora ter poverjenice in poverjenik na družabnem srečanju. Glavni namen srečanja je bila
počastitev visokega osebnega jubileja dolgoletne poverjenice Rezke Košir iz Poljan. Več kot trideset let že
skrbi za povezavo upokojencev tega območja z vodstvom društva. Vestno pobira članarino, zbira prijave za
društvene dogodke in s prijazno besedo obvešča člane o dogajanjih v društvu.
Predsednik društva Jože Novak ji je v nagovoru dal priznanje za njeno dolgoletno delo in ji zaželel še veliko
zdravih let in dobrega počutja v krogu upokojencev. Izročil ji je tudi darilo: radijski sprejemnik s
predvajalnikom zgoščenk.
Milena Kejžar je prav zanjo napisala voščilo v verzih, ki ga je ob spremljavi Valentina Bogataja na ustni
harmoniki tudi zapela na melodijo S.&V. Avsenika: Čez zelene trate.
Druženje smo nadaljevali ob dobri pijači in kulinaričnih dobrotah, Andrej Derlink pa je poskrbel še za prijetno
glasbo.

Jože Novak, Minka Oblak in Rezka Košir

Milena Kejžar in Valentin Bogataj

Čestitka in darilo Rezki Košir

Rezka, na zdravje!

32

Društvo upokojencev za Poljansko dolino – Kronika 2014

Udeležba na snemanju oddaje RTV Slovenija »Slovenski pozdrav«
V ponedeljek, 22. 9. 2014, je bilo poleg drugih udeležencev povabljeno naše društvo v Begunje na
Gorenjskem, kjer je bilo v Gostilni Avsenik snemanje TV oddaje Slovenski pozdrav. V njej so nastopale
številne glasbene skupine in posamezniki. Naše društvo ja zastopala Francka Ržek z Gorenjega Brda s
prikazom peke ocvirkovice. Oddajo sta sproščeno povezovala Darja Gajšek in Rok Švab.
Oddaja je bila predvajana v petek, 3. 10. 2014, ob 20. uri na 1. sporedu TV Slovenija.
Prevoznih stroškov ni bilo, število udeležencev: 45.

Znak oddaje

Udeleženci

Udeleženci

Udeleženci
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Udeleženci

Voditelja oddaje Rok Švab in Darja Gajšek

14. festival za tretje življenjsko obdobje Ljubljana

V Cankarjevem domu v Ljubljani je v dneh od 29. septembra do 1. oktobra 2014 potekal 14. festival za tretje
življenjsko obdobje pod geslom Vsi smo ena generacija.
F3ŽO je edinstvena prireditev za starejše v Sloveniji in največja tovrstna prireditev v Evropi. Je prostor
povezovanja, izmenjave idej in ustvarjanja, posvečen aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja
starejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami. Na festivalu lahko vsakdo najde zase zanimive
vsebine in načine, da izrazi svoje mnenje, najde nove poti k izboljšanju življenja starejše generacije in tudi
druge usmeri na to pot.
Letos sta na festivalu zelo uspešno nastopili tudi dve skupini našega društva, in sicer:
Ljudski godci: MALO PO DOMAČE
Sestava skupine: Pavle Gartner-harmonika, Milan Osterman-klarinet, Andrej Derlink-perilnik
in petje ter Milan Kalan-škaf bas.
Dramska skupina: VNUKI O BABICAH IN DEDKIH
Sestava skupine: Cilka Bohinc, Minka Likar, Tone Kržišnik ter otroka Lan Dolenc in Ajda
Kržišnik.
Nastop je bil v torek, 30. 9. 2014, v dvorani v drugem preddverju in v veliki sprejemni dvorani.
Organizatorka in mentorica skupin je bila Milena Kejžar.
Nastopoma je prisostvovalo 30 članov društva.
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Ljudski godci

Pozorni poslušalci

Napoved nastopa naše igralske skupine

Nastop igralske skupine

Tone, Minka in Cilka ter Ajda in Lan

Poslušalci
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Zahvalni listini

Nastop igralske skupine v CSS v Škofji Loki
Dne 10. 11. 2014 je v Centru slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki nastopila igralska skupina našega
društva s predstavo Vnuki o babicah in dedkih. Zaigrali so jo kot uvod v njihovo prireditev, na kateri so
varovancem podelili priznanja za leta bivanja v centru. Nastop je s pesmijo dopolnil član društva Andrej
Derlink. V predstavi so zaigrali Cilka Bohinc, Minka Likar, Tone Kržišnik, Cilkin štiriletni vnuk Lan Dolenc
in Tonetova petletna vnukinja Ajda Kržišnik.
Nastop je trajal 20 minut, spremljalo ga je preko sto varovancev in delavcev centra. Pripravila ga je Milena
Kejžar.
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V. OBVEŠČANJE
Društveni poverjenik za obveščanje sem Valentin Bogataj.
O delu društva sem pisal prispevke in objave dogodkov v Podblegaške novice.
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Za društvene prireditve sem pripravljal in oblikoval plakate, vabila in obvestila.
Oglasni vitrini v Gorenji vasi in v Poljanah oskrboval z društvenim gradivom in fotografijami posameznih
dogajanj v društvu.
Skrbel sem za objavljanje prireditev na POLANC TV, na Kanal 9.
Za leto 2014 sem napisal Kroniko društva.
Janezu Miklavčiču in Romanu Pagonu velja zahvala za objavljanje naših aktivnosti in prireditev na POLANC
TV.
Društvene prireditve in dogodke smo fotodokumentirali Valentin Bogataj, Franci Fortuna, Vladimir Koračin
in Anica Reven.
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VI. STATISTIKA
Ugotavljamo, da se prireditev, ki jih pripravlja Društvo upokojencev za Poljansko dolino udeležuje vsako leto
več članov. To pomeni, da so primerno pripravljene, odlično izvedene in cenovno sprejemljive. V tem letu
smo uvedli obisk gledaliških in glasbenih predstav, ki se prav tako ponašajo z lepo udeležbo.
Prireditev se je udeležilo:
Prireditev

Število udeležencev

Izleti in prireditve
Gledališke predstave
Športna dejavnost
Planinski izleti
Druge prireditve

1222
163
45
303
97

Skupaj

1830

Gorenja vas, februarja 2014
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