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Zbral, uredil in oblikoval: Valentin Bogataj
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Franci FORTUNA,
predsednik društva

Občni zbor društva je marca potrdil novo vodstvo in tako je prvo leto mandata za nami. Bilo
je razgibano, saj je bil program dela društva kar obširen. Z veseljem ugotavljam, da smo z
zavzetim delom vseh članov, ki so bili vključeni v izvedbo, program skoraj v celoti izpolnili.
Skoraj zato, ker nam le pri enem pohodu vreme ni bilo naklonjeno in smo ga odpovedali.
Vsi izleti, pohodi in srečanja so bili dobro obiskani. Organiziranih je bilo 15 izletov, od tega
3 v tujino, 8 planinskih pohodov in ogled 7 gledaliških in opernih predstav. Naši člani so se
udeležili tudi smučarskega tekmovanja na Starem vrhu, balinarji pa so tekmovali v ligi s
prijatelskimi društvi.
Omeniti moram obiske naših članov po domovih za starejše, kjer smo jim pripravili krajše
kulturne programe. Naše članov, ki so dopolnili 80 let, smo obiskali in skromno obdarili.
Iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k izvedbi programa in delovanju društva.
V začetku leta 2016 se je občinska uprava preselila v Sokolski dom v Gorenji vasi, naša
pisarna pa je ostala v stavbi rudnika v Todražu. S selitvijo uprave smo ostali brez spletne
povezave, zato smo morali urediti svoj priključek.
V letu 2016 smo bili organizator srečanja prijateljskih društev. Prireditev, ki je bila v gostilni
Pr` Brodarju na Gorenji Dobravi, je bila dobro obiskana in prostor skoraj premajhen za vse
obiskovalce. Za dobro razpoloženje je poskrbel kantavtor Adi Smolar, za ples pa ansambel
Vprašaj.
Že prejšnje vodstvo društva je razmišljalo o novem praporu. Predlog je bil sprejet in
oblikovali smo skupino, ki je pripravila njegov izgled in vsebino. Razvili naj bi ga na
naslednjem občnem zboru.
Naj zaključim z mislijo, da se bomo tudi v bodoče trudili našim članom ponuditi spoznavanje
drugih krajev, kulturna dogajanja, druženja in rekreacijo po sprejemljivih cenah. Upam, da
nam bo to ob zavzetem delu poverjenic in članov Upravnega odbora tudi uspelo.
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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 – 2016: Jože NOVAK (1942) iz Gorenje vasi
2016 –

Franci FORTUNA (1953) iz Gorenje vasi
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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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LETO 2016
Sedanji organi društva so bili izvoljeni na občnem zboru 5. 3. 2016 v naslednji sestavi:

Predsednik:
Franci FORTUNA

Upravni odbor:
Franc DOLENEC, 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, Danica Oblak, Franci Fortuna in Minka Oblak;
Druga vrsta z leve: Pavel Čadež, Cirila Žagar, Valentin Bogataj in Franc Dolenec
Foto: Vito Debelak

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

Z leve: Vladimir Koračin - predsednik, Marija Razložnik - članica in Jože Novak - član

Nadzorni odbor je na redni seji obravnaval celotno finančno in materialno poslovanje društva.

Častno razsodišče:
Člani:
Franc ŽAGAR – predsednik
Alojz ERŽEN
Janko OBLAK

Poverjenice / poverjenik:
So neposredna vez z vodstvom društva. Imajo stike s članstvom in jih vabijo na društvene dogodke:
izlete, kulturne ter športne prireditve idr. Skupaj z vodstvom društva obiskujejo jubilante, bolne in
pomoči potrebne člane. Pobirajo tudi letno članarino.
Poverjenice/poverjenik v letu 2016:
Slavka ČADEŽ
Milka ČIBEJ
Katarina DEMŠAR
Andrej DERLINK
Cilka GLADEK
Andreja KOKALJ
Vida KOKALJ
Rezka KOŠIR
Anica REVEN
Olga ŠUBIC
Cirila ŽAGAR

7

Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas - KRONIKA 2016

Praporščaka:

Pavel Čadež, Dolenja Dobrava in Alojz Eržen, Trebija

*********************************

Število članov društva: 713
Članarina: 10,00 €
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VOLILNI OBČNI ZBOR
Redno letno srečanje članstva, občni zbor, je bil v soboto, 5. marca 2016, ob 15. uri v Gostilni Pr´
Brodarju na Gorenji Dobravi. Udeležilo se ga je 135 članic in članov.

Po štirih letih je bil to zopet volilni občni zbor.
------------------------------------Za prijeten uvod je nastopila glasbeno-gledališka skupina z delom Ele Tavčar: Popoldne doma - brez
ta mladih.
V glasbenem delu predstave je z dvema pesmima nastopil družinski pevski kvartet ŽABARJI v sestavi:
bratje Janez, Tone in Marjan Čadež ter sestra Francka Peternel.
V govornem delu pa so nastopili Cilka Bohinc, Lojzka Čadež, Ela Tavčar in Nik Miklavčič.
Program je oblikovala in nastopajoče pripravila poverjenica za kulturo Milena Kejžar.
------------------------------------Občni zbor, ki ga je vodila Milena Kejžar, je potekal po sprejetem dnevnem redu. Glavna vsebina je
bilo poročilo predsednika Jožeta Novaka o delu društva v minulih štirih letih. Takole je povedal:
Drage članice, spoštovani člani! Zbrali smo se, da skupaj pogledamo, kaj smo počeli v preteklem letu in kaj od
obljubljenega z letnim programom smo izpolnili. Pomemben namen današnjega zbora pa je tudi, da skupaj ocenimo,
če se je ustrezno izvajal program in so bili dogodki vsebinsko in organizacijsko v skladu s pričakovanji.
Danes je tudi prilika, da povemo svoje mnenje in poglede na letošnji program. Program ste vsi prejeli z našim koledarjem
in sem prepričan, da ste ga ocenili glede na pričakovanja. Danes bo zato tudi prilika za predstavitev mnenj. Pri
predstavitvi društva in dela bom začel s statistiko.
Društvo je imelo ob koncu leta 712 članic in članov, od tega 420 žensk in 292 moških. Na novo je bilo v društvo sprejetih
21 članov, izstopilo jih je 20 in umrlo 11. V šestih domovih je 8 naših članov.
Upravni odbor je imel v preteklem letu 15 sestankov. Obravnavane so bile teme, povezane z organizacijo in izvedbo
načrtovanega programa ter formalnosti vezane za izpolnjevanje tekočih zadev.
V nadaljevanju bom podrobneje predstavil našo dejavnost po posameznih področjih delovanja. Začel bom s kulturo.
Poverjenica je Milena Kejžar. Lahko rečem, da je bilo izvedenih veliko aktivnosti ob zelo dobri udeležbi članov. Za ogled
ene operne in štirih gledaliških predstav je bil vedno poln 50 sedežni avtobus. Posebej moram pohvaliti skrb za pevske
in igralske predstave v samoizvedbi naših članic in članov. Naše skupine so nastopile tudi v domovih za starejše in to v
Idriji v dveh domovih ter v Kranju in Škofji Loki. Povsod po obiskanih domovih za starejše, so bili naši skupini, za
popestren dan varovancem, zelo hvaležni in so se nam tudi pisno zahvalili. Naši »kulturniki« so tudi poskrbeli, da so
nam polepšali počutje na naših društvenih prireditvah. Naši pevci in igralci, so konec septembra tudi nastopili v
Cankarjevem domu, na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Glede kulturnega utripa v našem društvu lahko s ponosom
rečem, da je zelo uspešen in pester.
Tudi na športnem področju, ki ga vodi Pavle Čadež, so se preko celega leta dogajale športne aktivnosti. Gre za
rekreativne dejavnosti, prilagojene članstvu. V toplejših mesecih smo kolesarili in balinali, pozimi pa smučali. Bili smo
tudi organizatorji zaključnega balinarskega turnirja med prijateljskimi društvi in društvi invalidov, ki delujejo na območju
prijateljskih društev.
Pomembno mesto in skrb ima v našem društvu sociala. To področje pokriva Cirila Žagar. V preteklem letu smo obiskali
in skromno obdarili naše članice in člane, ki so praznovali 80 in 90 let. Obiskali in skromno obdarili smo tudi vse naše
člane, ki bivajo po domovih za starejše. Za vsemi umrlimi našimi člani, na zadnji poti, nesemo prapor. Po želji svojcev
namesto prapora darujemo zavitek sveč.
Izjemno rast in uspehe je deležno pohodništvo. O tem bo kaj več povedal poverjenik Valentin Bogataj.
Izlete in družabna srečanja sva organizirala in vodila jaz in Franci Fortuna. Skupaj je bilo organiziranih 12 izletov in 4
društvena srečanja. Udeležba na vseh izletih je bila zelo dobra. Na nekaterih izletih nas je bilo tudi za 3 avtobuse. Na
vseh izletih so se naši člani izkazali kot odgovorni udeleženci, zato nismo nikoli imeli težav.
Glede udeležb nekaj podatkov.
Na izletih in prireditvah je bilo 1.184 udeležb, na gledaliških predstavah 257, na planinskih pohodih 451 in na drugih
prireditvah 345 udeležb. Skupaj 2237 udeležb.
Omeniti in pohvaliti moram tudi vestno in predano delo naše tajnice Danice Oblak in blagajničarke Minke Oblak.
Posebno pohvalo in pozornost pa si zasluži naših 10 poverjenic in poverjenik na terenu. Poskrbijo, da je pravočasno
pobrana članarina, da za vse prireditve predhodno kontaktirajo člane, jih obveščajo in so živa vez med članstvom in
vodstvom društva.
Današnji občni zbor je tudi volilni. Iztekel se je štiriletni mandat, zato bomo danes izvolili novo vodstvo.
Kaj so bili dogodki in dejanja v preteklem mandatu, ki jih lahko izpostavim kot pomembne? Kot prvo moram omeniti,
da je društvo poskušalo organizacijsko slediti potrebam časa in tehnologije. Zato so bila sprejeta nova Pravila društva,
s katerimi je bila postavljena nova društvena organizacija, ki zagotavlja izpeljavo tako obsežnega programa, kot ga ima
naše društvo. Uvedeno je bilo elektronsko bančno poslovanje, kar poenostavlja poslovanje in poceni bančne stroške.
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Za obveščanje naših članov, za kar se posebej zahvaljujem Valentinu Bogataju, ki ima na skrbi obveščanje, smo postavili
dve vitrini v Poljanah in v Gorenji vasi. Obvestila posredujemo tudi preko POLANC TV.
Odprli smo svojo stran na internetu, ki jo sprotno obnavljamo, tako, da naši člani pa tudi drugi obiskovalci spletnih
strani lahko spremljajo delo našega društva.
Društvo vodi tudi kroniko, da bodo tisti, ki prihajajo za nami imeli vpogled v dogajanje v društvu.
V letu 2013 smo praznovali 40 letnico društva. Ob tej priliki smo nagradili naše članice in člane z društvenimi priznanji.
V ta namen smo sprejeli Pravilnik o priznanjih s katerim smo opredelili pogoje za posamezno stopnjo priznanja. Naša
priznanja so unikatna in mislim, da lahko rečem, da imajo tudi umetniško prepoznavnost.
Izdelan je bil znak-logotip našega društva, ki mu daje vidno prepoznavnost. V ta namen bomo nabavili tudi nov društveni
prapor, ki bo javno simboliziral naše društvo. Z našim društvenim znakom so na oblačilih opremljeni vsi naši člani, ki
nastopajo na javnih prireditvah ali športnih tekmovanjih.
V letu 2014 smo bili soorganizatorji srečanja upokojencev Gorenjske, na Visokem. Udeležba je bila nad pričakovanji, saj
se je srečanja udeležilo več kot 2.200 upokojencev.
Po izkušnjah v preteklih štirih letih sem spoznal, da je ob sposobnih ter za delo pripravljenih članicah in članih vodstva
društva vse uresničljivo pa tudi uspešno.
Vsem ,ki ste aktivno sodelovali pri delu društva v preteklem mandatu, se lepo zahvaljujem.

V nadaljevanju sta bili podani poročili društvene blagajničarke Minke Oblak in predsednika
Nadzornega odbora Vladimirja Koračina.
Valentin Bogataj, poverjenik za pohodništvo in obveščanje, je poročal o načrtovanih planinskih izletih
za upokojence v letu 2016. Udeležujejo se jih lahko člani domačega upokojenskega in Planinskega
društva Gorenja vas. Organizacija in izvedba izletov je v programu Društva upokojencev za Poljansko
dolino Gorenja vas.
Milena Kejžar, poverjenica za kulturo, je pohvalila udeležbo upokojencev na glasbeno-gledaliških
prireditvah in predstavila okvirni program za tekoče leto.
Občnega zbora so se udeležili predstavniki vseh štirih prijateljskih upokojenskih društev. Društvo
upokojencev Cerkno sta zastopali Milena Podobnik in Marija Hvala, Društvo upokojencev iz Idrije
Ivan in Ana Marija Šuligoj, Društvo upokojencev Sovodenj Veronika Čefarin in Mirko Primožič,
Društvo upokojencev Žiri pa Ida Filipič in Helena Jesenko.
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 društva za starejše ljudi. Posebej je omenil in poudaril skrb za
onemogle občane. Udeležencem je predstavil glavne načrte delovanja občine v tekočem letu.
Predstavnik Planinskega društva Gorenja vas je izpostavil skrb za rekreacijo starejših.
V skladu s Statutom društva so bile po štirih letih izvedene volitve novih članov organov. Soglasno so
bili izvoljeni:
Upravni odbor
Franci Fortuna
Franc Dolenec
Danica Oblak
Minka Oblak
Valentin Bogataj
Pavel Čadež
Milena Kejžar
Cirila Žagar

-

predsednik
podpredsednik
tajnica
blagajničarka
poverjenik za pohodništvo in obveščanje
poverjenik za šport
poverjenica za kulturo
poverjenica za socialo

Nadzorni odbor
Vladimir Koračin - predsednik
Jože Novak
- član
Marija Razložnik - članica
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Častno razsodišče
Franc Žagar
Janez Oblak
Alojz Eržen

-

predsednik
član
član

Po izvolitvi se je novi predsednik zahvalil za zaupano nalogo in obljubil, da bo tudi on v naslednjih štirih
letih odgovorno in v polni meri izpolnjeval poslanstvo društva.
V imenu vseh upokojencev, članov društva, je Valentin Bogataj nagovoril dosedanjega predsednika
Jožeta Novaka.
Dragi Jože,
v času od 2008 do 2012 si bil podpredsednik Društva upokojencev za Poljansko dolino, zadnja štiri leta pa njegov
predsednik.
Seveda spoštujemo in cenimo delo vseh prejšnjih predsednikov. Vendar si v času, ko si bil ti na čelu našega
najštevilčnejšega društva v občini Gorenja vas-Poljane, dal društvu s svojim vodenjem, novimi pestrimi dejavnostmi in
odličnimi izvedbami poseben pečat in napredek. Način tvojega dela je bil odkrit, prepoznaven, odprt za dobre ideje in
želje članstva. Kaj vse je društvo dobrega naredilo za nas, upokojence, da bi nam bilo tretje življenjsko obdobje čim
lepše, smo slišali iz preteklih in letošnjega poročila. Vendar si s svojim prijaznim odnosom do članov, blagim humorjem
in s pozornostjo do vsakega, ki si ga nagovoril, dal ljudem posebno pozornost, ki je potrebna za dobro počutje vseh v
društvu. Zato smo se člani radi in številčno udeleževali ponujenih dejavnosti, ki so nam bogatila upokojenske dni. Tudi
po tvoji zaslugi smo se v družbi sebi enakih prijetno počutili.
Jože, za vse, kar si dobrega storil za upokojence Poljanske doline, se ti iskreno zahvaljujemo. Ostani zdrav, dobre volje,
bodi med nami še naprej. Srečujmo se na naših prireditvah, srečanjih, pohodih ali kar tako, mimogrede.

Zatem mu je izročil spominsko darilo, umetniško sliko slikarja Borisa Kosa iz Tržiča, Milena Kejžar pa
šopek cvetja.
Sledila je pogostitev udeležencev (ričet s klobaso in čaj), ki jo je pripravila Gostilna Pr´ Brodarju.

Pevski kvartet Žabarji

Nastop gledališke skupine
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Delovno predsedstvo

Nagovor župana občine

Udeleženci občnega zbora

Poročilo predsednika društva

Zahvala predsedniku društva Jožetu Novaku

Pozorno poslušanje
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MEDDRUŠTVENO SREČANJE
Organizator letošnjega tradicionalnega srečanja prijateljskih društev upokojencev
Cerkna, Idrije, Sovodnja in Žirov je bilo naše društvo. To je bilo obenem tudi društveno
srečanje članov našega društva.
Srečanje naj bi bilo v znamenju medsebojnega spoznavanja in poglabljanja vezi med društvi, v
izmenjavi izkušenj pri vodenju in pripravi vsebin delovanja, predvsem pa v prijetnem druženju članov
društev.
Na Upravnem odboru smo se dogovorili o vsebini, kraju in organizaciji srečanja. Srečanje smo želeli
pripraviti zanimivo za udeležence, posebno skrb smo namenili zagotovitvi čim večjega obiska tako
domačih kot gostujočih upokojencev.
Srečanje je obsegalo:
-

nagovor predsednika Društva upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas g. Francija Fortuna,
nastop domače glasbeno-gledališke skupine,
koncert kantavtorja Adija Smolarja ter
družabno srečanje s pogostitvijo in plesom.

Srečanje je bilo v soboto, 25. junija 2016, ob 12. uri v Gostilni Pr´ Brodarju na Gorenji Dobravi.
Lepo vreme je bilo kot nalašč za tako druženje, udeleženci so zasedli notranje in zunanje prostore sicer
velike in gostoljubne gostilne. Po uvodnem aperitivu je udeležence pozdravil predsednik društva g.
Franci Fortuna, ki je zaželel vsem prijetno počutje med gostitelji, uživanje v pripravljenem kulturnem
program in kasneje v družabnem srečanju s plesom.
Sledil je nastop domače glasbeno-gledališke skupine, ki je izvedla program pod naslovom »Prišla bo
in zakukala« po zgodbi pisatelja in dramatika Toneta Partljiča.
Nastopili so Andrej Derlink, Minka Likar, Olga Šubic in Janez Čadež. Pel je pevski kvartet ŽABARJI
pod vodstvom Janeza Čadeža. Program je obsegal tri glasbene in eno gledališko točko.
Osrednji izvajalec kulturnega programa je bil slovenski kantavtor Adi Smolar, ki je ob spremljavi kitare
pel svoje značilne humorne, družbeno kritične in angažirane pesmi. Udeleženci srečanja so ga z
zanimanjem poslušali, saj je pesmi z njemu značilno prijaznostjo sam predstavljal in napovedoval.
Celoten kulturni program je oblikovala in vodila Milena Kejžar, ki je v izvajanju tudi sodelovala.
Sledilo je slavnostno kosilo, ki ga je pripravilo osebje Gostilne Pr´ Brodarju. Že med kosilom je za dobro
vzdušje poskrbel Ansambel Vprašaj, ki je v nadaljevanje srečanja igral tudi za ples.
Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju, ob prijateljskih pogovorih in v dobrem razpoloženju.
Udeležilo se ga je skupno 208 udeležencev, od tega naših članov 183. Strošek: 12,00 € na osebo.

Fotokronika meddruštvenega srečanja:
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Nagovor predsednika društva Francija Fortuna

Pevski kvartet Žabarji

Vodja programa Milena Kejžar

Nastopajoča igralska skupina

Adi Smolar
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Pozorni poslušalci
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PREDNOVOLETNO SREČANJE - ŠTEFANOVO
Tradicionalnega srečanja članov društva na Štefanovo se je udeležilo kar 155 članov. Pripravili smo ga
v ponedeljek, 26. decembra 2016, ob 13. uri v Sokolskem domu v Gorenji vasi.
Srečanje je obsegalo kulturni program z naslovom SREČNO 2017 – dobre želje za leto 2017, svečano
kosilo in družabno srečanje s plesom.
V kulturnem programu je najprej zapel družinski kvartet Žabarji: Janez, Tone in Marjan Čadež ter
sestra Francka Peternel.
V drugem delu, » Želje za leto 2017 – pantomima«, so bile želje za prihodnje leto prikazane v obliki
igre s pomočjo pantomime in s sodelovanjem predstavnikov omizja, ki so želje ugibali. Sodelovali so
trije nastopajoči: Janez Čadež - pantomima, Lojzka Čadež – pantomima in Milena Kejžar - vodja igre.
Predstavniki omizij so za uspešno rešitev pantomime dobili darila za celotno omizje.
Program in nastopajoče je pripravila Milena Kejžar.
Postrežbo je pripravila Okrepčevalnica “Blegoš” Mohorič Anton, s.p., Hotavlje, za ples pa je igral
ansambel Vprašaj.
Strošek srečanja na udeleženca: 10,00 €.
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GLASBENE IN GLEDALIŠKE PREDSTAVE
Poverjenica za kulturo Društva upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas Milena Kejžar je
pripravila pester spored kulturnih prireditev za to leto: gledaliških ter operne in baletne predstave. Z
njimi želi društvo nuditi svojim članom kulturne dogodke najvišje kakovosti. Sledile so si takole:

13. 2. 2016:
operna predstava – Giuseppe Verdi: NABUCCO
Verdijevo legendarno mladostniško delo je že kmalu po prvi uprizoritvi leta 1842 v Milanu začelo svoj
zmagoviti pohod po svetu. Uspeh te opere temelji na ekspresivnih recitativih, ki se iztekajo v spevne
arije in ansamble, in slovesnih zborih. Libretista
Solero je navdihnila starozavezna biblijska zgodba,
nastala po Danielovi knjigi Stare zaveze, ki govori o
asirskem voditelju Nabukadnezarju in njegovem
boju proti Izraelcem. Rivalstvo med Nabuccovima
hčerama Feneno in spletkarsko Abigaillo, ki se
borita za ljubezen izraelskega voditelja Izmaela, pa
zgodbo še dodatno zaplete.
Giuseppe Verdi (Roncole, 1813 – Milano, 1901) ni
bil le velik umetnik in glasbeni genij, temveč tudi
simbol združujoče se nacije. Vendar pa so bila
potrebna leta trdega dela, v katerih si je skladatelj
gradil svoj osebni slog in ko vsaka nova opera še
nikakor ni pomenila novega uspeha. Tako je bila 9.
marca 1842 uprizorjena zmagoslavna premiera
Nabucca v milanski Scali.
V naslovnih vlogah so peli: Richard Haan, Jure
Kušar, Juan Vasle, Kristina Kolar, Elena Dobravec,
Zoran Potočan, Matej Vovk in Kristina Šuster.
Dirigent: Loris Voltolini

Število udeležencev: 52, strošek vstopnice in
prevoza je znašal 30,00 €.

14. 3. 2016:
gledališka predstava, komedija/burleska – Ernst Lubitsch: KO SEM BIL MRTEV
Komedija Ko sem bil mrtev je zasnovan na
motivu moža, ki napove svojo smrt, potem pa
izgine in se ponovno pojavi z lažno identiteto.
Lubitschev junak je lahkoživ bonvivan, ki se ob
večerih rad izmuzne od doma in predaja veselju
s šahiranjem v radoživi moški družbi. Bolj kot
ženo to moti njegovo taščo, ki mu lepega dne
(pravzaprav sredi noči) zaklene vrata, nesrečni
mož pa mora prespati na neudobnem stopnišču.
Naslednjega dne napove samomor in izgine.
Namesto v smrt se odpravi v svobodo samskega
življenja. Domnevna vdova žaluje, mož pa se
tudi kmalu naveliča postopanja. V svoj nekdanji
dom in k ženi, ki jo vendar ljubi, se vrne v vlogi služabnika. A tašča že išče novega ženina za užaloščeno
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hčer. In ji ga tudi privede na dom. Kaj vse bo napletel lažni služabnik, da bo osmešil snubca, ponovno
osvojil ženo in se končno tudi znebil tečne tašče.
Predstavo je v Mali drami SNG Drama v Ljubljani režiral Diego de Brea, igrali pa so Alojz Svete, Janez
Škof, Jernej Šugman in Boris Mihalj. Živa glasbena spremljava: pianist Joži Šalej.
Foto: Peter Uhan

Število udeležencev: 40, strošek vstopnice in prevoza:16,00 €.

17. 4. 2016:
DOKTOR ŽIVAGO /Dramski balet/
Opera SNG Ljubljana
Glasba: Dmitrij Šostakovič, Sergej Rahmaninov, Alfred Šnitke, Peteris Vasks, Nikolaj Mjaskovski
Dirigent: Marko Gašperšič
Koreograf: Jiři Bubeniček
Plesali: Lukas Zuschlag, Tjaša Kmetec, Rita Pollacchi, Petar Đorčevski, Luka Žihar, Urša Vidmar idr.
Doktor Živago, ena od najlepših in najpretresljivejših ljubezenskih zgodb v svetu umetnosti, je roman
ruskega pisatelja Borisa Pasternaka, ki je postal na Zahodu velika uspešnica tudi kot kot film in muzikal.
Baletne poustvaritve do sedaj še ni bilo, in tako je bila na našem odru prvič obujena znamenita saga kot
dramski balet, ki svojo snov črpa predvsem iz ljubezenske zgodbe in vprašanja osebne svobode. Izbor
glasbe za balet odkriva ustvarjalce, ki so trpko občutili posledice oktobrske revolucije in sovjetskega
režima, hkrati pa prav ta izbrana glasba odkriva bogastvo raznolikih skladateljskih poetik 20. stoletja.
Nastala je glasba, polna ostrih kontrastov pa tudi groteske.

Foto: Darja Štravs Tisu

Število udeležencev: 18, strošek vstopnice in prevoza:30,00 €.
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14. 8. 2016:
Thomas Brandon: CHARLEYEVA TETA /Komedija za razvedrilo in sprostitev/

Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan pri Domžalah – Poletno gledališče Studenec
Priredba in režija: Alojz Stražar
Glasbeni producent: Slavko Avsenik ml.
Zborovodja: Karel Leskovec
Igrali in peli: Jože Vunšek, Robert Vrčon, Jure Sešek, Metod Palčič, Primož Krt, Pia Brodnik, idr.
Mini orkester, plesalci, zbor in solisti
Predstava je bila krstno uprizorjena leta 1897 v Angliji. Prav zaradi priljubljenosti nekoliko drugačnega
angleškega humorja je predstava doslej doživela preko tisoč sedemsto ponovitev.
V predstavi ne manjka situacijskih komičnih zapletov med faliranima študentoma in mičnima
gospodičnama ter njihovimi starši, stricem, teto in varuhom svojih varovank.
Število udeležencev: 52, cena vstopnice in prevoza: 20,00 €.

1. 12. 2016:
prir. Jera Ivanc: PREVARE

Mestno gledališče ljubljansko
Režiser: Jaka Ivanc
Scenografa: Jaka Ivanc, Milan Percan
Avtor glasbe: Davor Herceg in pianist
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Igrali in peli: Gašper Tič, Uroš Smolej, Ana Dolinar, Viktorija Bencik Emeršič, Vid Valič, Gregor
Gruden
Po motivih ene od zgodnejših renesančnih komedij Gl'ingannati (Prevarani ) je nastala majhna, a
glasbeno in kostumsko razkošna komedija, v kateri je ves čas v ospredju »kako«, torej način
uprizarjanja. »Sekstet radoživih komedijantov in ubranih pevcev se pred občinstvom po zgledu
commedie dell'arte virtuozno preoblači in hipoma značajsko preoblikuje kar v štirinajst komedijskih
vlog.«
Število udeležencev: 47, cena vstopnice in prevoza: 13,00 €.

28. 12. 2016:
BOŽIČNA ZGODBA - glasbeno-scenski dogodek
Živalski vrt Ljubljana, 28. 12. 2016

Živalski vrt Ljubljana je povabil na že tradicionalni glasbeno-scenski dogodek Božična zgodba
in najbolj žive jaslice v Sloveniji. V glavnih vlogah so se predstavljale živali in sodelavci ZOO
Ljubljana. Božične pesmi je pel pevski zbor Veterinarske fakultete Phrenicus pod vodstvom
Maruše Mavrič. Kot solist je nastopil Oto Pestner, legenda slovenske zabavne glasbe.
Posebnost »živih jaslic« v ZOO Ljubljana so seveda žive živali, ki nastopajo v Božični zgodbi.
Polurna prireditev je potekala na slovenski kmetiji pred idilično kmečko bajto in 300 let staro
kaščo v najdaljših nočeh starega leta. Božična zgodba je bila predstavljena z igranimi prizori z
liki, ki jih uprizorijo zaposleni v živalskem vrtu skupaj z živalmi, ki nastopajo v zgodbi.
Organizatorka obiska Milena Kejžar je na predstavo povabila babice in dedke skupaj z vnuki,
obojim kot novoletno darilo. Po predstavi so si udeleženci ogledali še praznično okrašeno
Ljubljano.
Število udeležencev: 40, cena vstopnice in prevoza: 12,00 €.
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16. FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Festival za tretje življenjsko obdobje (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.
Festival ustvarja prostor za sodelovanje med generacijami, civilno družbo, prostovoljnimi
organizacijami, gospodarskimi, akademskimi in političnimi sferami ter s tem po svojih močeh
prispeva k trajnostnim medgeneracijskim rešitvam.
Vsako leto festival tako odpre vrata medgeneracijskemu sožitju, ustvarjalnosti in izmenjavi idej.
Časovno in vsebinsko se festival navezuje na 1. oktober, ki je mednarodni dan starejših.
Častni pokrovitelj 16. Festivala za tretje življenjsko obdobje je bil predsednik Vlade Republike Slovenije
dr. Miro Cerar.
Festival organizirajo:
Zveza društev upokojencev Slovenije, Proevent, Inštitut Hevreka!, Zavod za tehnično kulturo Slovenije in Zavod RIKUS

Na festivalu sta nastopili tudi dve skupini našega društva, in sicer:
v četrtek, 29. septembra 2016, je ob 12:40 na medgeneracijskem odru v drugem preddverju
Cankarjevega doma v Ljubljani nastopila društvena gledališka skupina s predstavo:
V POLJANSKIH GRIČIH – NA KLADJU
Zgodbo je napisala članica društva Ela Tavčar. Opisuje srečanje fine ljubljanske gospe s kmetico iz
Kladja v poljanskih hribih, ki govori v pravem domačem narečju. V dogajanje je vključena tudi vnukinja
kmetice.
Nastopajoče: Ela Tavčar, Cilka Bohinc in Ajda Kržišnik.

Istega dne, ob 13:10, je nastopila še Pevska skupina Klas Društva upokojencev za Poljansko dolino
Gorenja vas. Vodi jih Cilka Bohinc, s harmoniko pa petje spremlja Julka Bogataj. Nastop so
poimenovale
PETJE STARIH PESMI PO LJUDSKEM IZROČILU
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Zapele so štiri pesmi, in sicer:
En kmetič
Stara mati kara me
Kje so zdaj časi
Sem deklica mlada
Pesmi so stare in so se v Poljanski dolini obdržale skozi ustno izročilo.
Pele so: Cilka Bohinc, Helena Hren, Pavla Trček, Anica Pintar, Blažka Mohorič, Danica Oblak
in Joži Prelog.

Organizatorka in mentorica nastopov je bila Milena Kejžar.

Ela Tavčar, Ajda Kržišnik, Cilka Bohinc

Pevska skupina Klas

Pozorni gledalci in poslušalci
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NASTOPI V DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE
Društvena gledališko-glasbena skupina je pripravila več nastopov v Domovih za starejše občane. Povsod
so jih radi sprejeli, saj so varovancem popestrili vsakdanje domsko življenje. Posebno radi so jim
prisluhnili stanovalci, člani našega društva.
Programe je pripravila in vodila poverjenica za kulturo Milena Kejžar, ki je v izvedbah tudi sodelovala.

12. 5. 2016, ob 15:30 uri
Nastop v Centru slepih, slabovidnih in starejših občanov Škofja Loka
Nastop pod naslovom »Od pomladi do jeseni«
V programu so nastopili: Cilka Bohinc, Anica Berčič, Andrej Derlink, Julka Bogataj, Milena Kejžar in
pevska skupina Klas pod vodstvom Cilke Bohinc: Helena Hren, Pavla Trček, Anica Pintar, Blažka
Mohorič, Danica Oblak, Joži Prelog in Ančka Šušnjar.
Skupaj 12 nastopajočih.
Program je obsegal 6 glasbenih in 5 govornih točk. Trajal je približno 45 minut.
Vozniki: Cilka Bohinc, Danica Oblak, Milena Kejžar in Andrej Derlink
Za ozvočenje in fotografije je poskrbela gospa Denis Kamnar, organizatorka prireditev v Centru
slepih, slabovidnih in starejših občanov v Škofji Loki.
Predstave se je udeležilo okrog 80 stanovalcev in nekaj osebja. V domu je 12 varovancev iz našega
okolja, ki so bili našega obiska zelo veseli. Pri predstavi so odlično sodelovali in ustvarilo se je
izjemno vzdušje.
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18. 5. 2016, ob 15:00 uri
Nastop v Domu upokojencev Idrija na Marofu
Nastop pod naslovom »Od pomladi do jeseni«
V programu so nastopili: Cilka Bohinc, Anica Berčič, Andrej Derlink, Julka Bogataj, Milena Kejžar in
pevska skupina Klas pod vodstvom Cilke Bohinc: Helena Hren, Pavla Trček, Anica Pintar, Blažka
Mohorič, Danica Oblak, Joži Prelog in Ančka Šušnjar.
Skupaj 12 nastopajočih.
Program je obsegal 6 glasbenih in 5 govornih točk. Trajal je približno 45 minut.
Vozniki: Cilka Bohinc, Milena Kejžar in Andrej Derlink.
Za ozvočenje in fotografiranje je poskrbela gospa Metka Pavšič, organizatorka prireditev v domu.
Predstave se je udeležilo 50 stanovalcev, gospa Metka in še nekaj delavcev doma. Pri predstavi so
varovanci odlično sodelovali, saj so navdušeno ploskali in tudi peli z nami. Bili so navdušeni in
obljubiti smo morali, da še pridemo.

18. 5. 2016, ob 16:30 uri
Nastop v Domu upokojencev Idrija
Nastop pod naslovom »Od pomladi do jeseni«
V programu so nastopili:, Cilka Bohinc, Anica Berčič, Andrej Derlink, Julka Bogataj, Milena Kejžar
in pevska skupina Klas pod vodstvom Cilke Bohinc: Helena Hren, Pavla Trček, Anica Pintar, Blažka
Mohorič, Danica Oblak, Joži Prelog, in Ančka Šušnjar. Skupaj 12 nastopajočih.
Program je obsegal 6 glasbenih in 5 govornih točk. Trajal je približno 45 minut.
Vozniki: Cilka Bohinc, Helena Hren in Andrej Derlink
Za ozvočenje in fotografiranje je poskrbela gospa Ema Brelih, organizatorka prireditev v domu.
Predstave se je udeležilo 70 stanovalcev, gospa Ema in še nekaj delavcev doma. Pri predstavi so
varovanci lepo sodelovali. Bili so veseli, da smo jim popestrili popoldne.

24

Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas - KRONIKA 2016

19. 5. 2016, ob 10:30 uri
Nastop v Domu starejših občanov v Preddvoru
Nastop pod naslovom »Od pomladi do jeseni«
V programu so nastopili:, Cilka Bohinc, Anica Berčič, Andrej Derlink, Julka Bogataj, Milena Kejžar
in pevska skupina Klas pod vodstvom Cilke Bohinc: Helena Hren, Pavla Trček, Anica Pintar, Blažka
Mohorič, Danica Oblak, Joži Prelog, in Ančka Šušnjar. Skupaj 12 nastopajočih.
Program je obsegal 6 glasbenih in 5 govornih točk. Trajal je približno 45 minut.
Vozniki: Cilka Bohinc, Helena Hren in Andrej Derlink
Za ozvočenje in fotografiranje so poskrbeli v domu, in sicer gospa Irma Čebašek, organizatorka
prireditev v domu.
Predstave se je udeležilo 55 stanovalcev, gospa Ema in še nekaj delavcev doma. Pri predstavi so
varovanci odlično sodelovali. Peli so z nami, se pogovarjali ipd. Med njimi so bili trije iz Poljanske
doline. Prisluhnila in odlično sodelovala je tudi pesnica Neža Maurer.

25

Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas - KRONIKA 2016

Dom starejših občanov Preddvor
Potoče 2, 4205 Preddvor
_________________________________________________________________________________________________________________

Kulturni program
Društva upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas
ob 10.30 uri v dnevnem prostoru,
v četrtek, 19. maja 2016

8. 6. 2016, ob 10:30 uri
Nastop v Domu starejših občanov Petra Uzarja v Tržiču
Gledališka in glasbena skupina Društva upokojencev za Poljansko dolino se je v domu v Tržiču
predstavila s programom »Od pomladi do jeseni«.
Nastopili so: Cilka Bohinc, Anica Berčič, Andrej Derlink, Julka Bogataj s harmoniko, Milena Kejžar
in pevska skupina Klas pod vodstvom Cilke Bohinc. V njej so zapele: Helena Hren, Pavla Trček,
Anica Pintar, Blažka Mohorič, Joži Prelog in Ančka Šušnjar.
Skupaj 12 nastopajočih.
Program je obsegal 6 glasbenih in 6 govornih točk. Trajal je približno 45 minut.
Vozniki: Valentin Bogataj, Helena Hren in Andrej Derlink. Fofografiranje: Valentin Bogataj.
Predstave se je udeležilo 60 oskrbovank in oskrbovancev, gospa Manca Šolar, delovna terapevtka in
organizatorka domskih prireditev ter še nekaj delavcev doma.
Program je pripravila in vodila Milena Kejžar, ki je pri izvedbi tudi sodelovala.
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Dom Petra Uzarja Tržič

Anica Berčič in Cilka Bohinc

Oskrbovanci med predstavo

Pevska skupina Klas in Julka Bogataj

Andrej Derlink poje

Nastopajoči pred Domom

10. 6. 2016, ob 10:15 uri
Nastop v Socialno varstvenem zavodu Taber Cerklje na Gorenjskem
Glasbena in gledališka skupina pri Društvu upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas je
navedenega dne nastopila s programom »Od pomladi do jeseni« za stanovalce tamkajšnjega zavoda.
V programu so nastopili: Cilka Bohinc, Anica Berčič, Andrej Derlink, Julka Bogataj, Milena Kejžar in
pevska skupina Klas pod vodstvom Cilke Bohinc: Helena Hren, Pavla Trček, Anica Pintar, Blažka
Mohorič, Joži Prelog in Minka Markelj. Skupaj 11 nastopajočih.
Program je obsegal 6 glasbenih in 6 govornih točk. Trajal je približno 45 minut.
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Predstave se je udeležilo približno 80 stanovalcev ter gospa Manca Šolar, domska delovna terapevtka
in organizatorica, nekaj delavcev doma in obiskovalcev.
Program je pripravila in vodila Milena Kejžar, ki je v izvajanju tudi sodelovala.
Za fotografije in tehnično opremo je skrbel predsednik društva Franci Fortuna.
Vozniki: Franci Fortuna, Helena Hren in Cilka Bohinc.
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DRUŠTVENI IZLETI
Društvo je pripravilo šest izletov po Sloveniji in tujini. Člani se jih radi udeležujejo, se družijo in ob tem
spoznavajo nove kraje in njihove značilnosti. Načrtovali in organizirali so jih Franc Dolenec, Franci
Fortuna in Jože Novak, za neposredno vodenje v posameznih krajih so bili angažirani lokalni vodniki,
ki so udeležence vodili po muzejih in natančneje predstavili obiskane kraje. Sledili so si takole:

24. marec 2016:
KROPA, RADOVLJICA
Avtobus z udeleženci se je najprej ustavil v Kropi, v kraju z večstoletno kovaško tradicijo. Pod
vodstvom domačega vodnika so si najprej ogledali Kovaški muzej in nato kraj z značilno
stavbno dediščino.
Preko Kamne Gorice so se odpeljali v Radovljico, kjer so se sprehodili po osrednjem trgu starega
dela mesta, si ogledali Čebelarski muzej in lectarsko delavnico.
Sledilo je skupno kosilo v Lescah in nato vožnja domov.
Udeležencev: 51, cena izleta: 25,00 €.

V muzeju v Kropi

V lectarski delavnici

Radovljica

V čebelarskem muzeju
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11. maj 2016:
ZADAR, NIN
Enodnevnega izleta v Zadar in v Nin se je udeležilo 42 upokojencev. Ne najlepše vreme ni
motilo ogledov, ki so jih pripravili domači turistični vodniki. Kosilo je bilo v Gospiću.
Cena izleta: 42,00 €.
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4. in 5. junij 2016:
BRATISLAVA, DUNAJ (Slovaška, Avstrija)
Dvodnevni izlet je udeležence popeljal v dve mesti, ki se ponašata z bogato zgodovino in
sodobnim turističnim utripom. Prvi dan so si ogledali znamenitosti Bratislave in tam tudi
prespali. Drugi dan je bil namenjen ogledu »cesarskega« mesta Dunaja, katerega središče je
polno zgodovinskih in turističnih znamenitosti.
Udeležencev: 76. Cena: 90,00 €.
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22. september 2016:
BLATNO JEZERO (Madžarska)
Enodnevni izlet je bil tokrat namenjen doživetju Blatnega jezera na Madžarskem in njegove
bližnje okolice. V lepem vremenu so udeleženci že med vožnjo opazovali pestro krajino in kraje
slovenske Štajerske. Prvi počitek in malica sta bila na počivališču pri Mariboru. Po prehodu
meje jih je pot vodila skozi mesto Lenti do Heviza. Tam so si ogledali njegove znamenitosti in
živahen turistični utrip. Nadaljnja vožnja je nudila lepe poglede na Blatno jezero. Izstopili so na
polotoku Tihany, ki je polno pestre turistične ponudbe. Glavna znamenitost je veličastni
benediktinski samostan z baročno cerkvijo. S trajektom so se odpeljali na nasprotni del obale in
se po južni strani jezera vrnili v Mursko Soboto, kjer je bilo v Hotelu Zvezda kosilo. Za tem
vrnitev domov.
Udeležencev: 96, cena 45,00 €
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Heviz

Tihany

Območje samostana

Pogled na Blatno jezero

Sprehod po parku

Ponudba ob poti

Samostanska cerkev

Kosilo v Murski Soboti
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13. oktober 2016:
IZLET V NEZNANO
Tradicionalni izlet v neznano je bil tudi letos dobro pripravljen in izveden. Udeleženci so se
peljali proti Štajerski. V Tepanjih je bi prvi postanek, kje so jih z dobrodošlico sprejeli vodička
in člani Turističnega društva Trta iz Oplotnice. Za tem so se odpeljali v Prihovo in si ogledali
tamkajšnjo baročno cerkev. Njen glavni oltar je med najlepšimi t. i. zlatimi oltarji v Sloveniji.
V župnišču so jih postregli z vinom in pecivom. Sledila je malica v gostilni Pem v Straži pri
Oplotnici. V Oplotnici so si ogledali graščino in grajski park, v Čadramu pa cerkev sv. Janeza
Krstnika. Sledilo je kosilo in nato vožnja proti domu.
Udeležencev: 126, cena: 30,00 €
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12. november 2016:
MARTINOVANJE
Na Martinovo soboto so se udeleženci odpravili na Dolenjsko, v Ždinjo vas pod Trško goro v
gostilno Pri Puglju. V prijetnem okolju so doživeli krst vina in zatem okušali letošnji pridelek.
Za prijetno druženje in ples je poskrbel hišni ansambel, gostilniški kuharji pa za okusne
martinove jedi.
Udeležencev: 43, cena 25,00 €.
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KOPALNI IZLETI
Številni člani društva si ne morejo privoščiti večdnevnih strnjenih počitnic na morju. Društvo je zato
pripravilo možnost več enodnevnih izletov s kopanjem v slovenska zdravilišča in na slovensko morje.
Načrtovanih je bilo osem tovrstnih rekreativnih dejavnosti. Udeleženci plačajo samo avtobusni prevoz,
za hrano poskrbijo sami.
21. april 2016:
KOPALNI IZLET - DOLENJSKE TOPLICE
Prvi kopalni izlet je bil izveden v zdravilišče Dolenjske toplice pri Novem mestu. Poleg kopanja so
udeležencem nudili tudi kosilo. Tja in nazaj so se ustavili na Muljavi za okrepčilo: jutranjo in
popoldansko kavo.
Udeležencev: 43; cena 22,00 €.
Vodja: Franci Dolenec
23. 6. 2016
KOPALNI IZLET – IZOLA, STRUNJAN
Na prvi kopalni izlet na morje so se udeleženci odpravili v Slovensko Primorje – v Izolo in v Strunjan.
Vreme je bilo ugodno, voda primerna za kopanje.
Udeležencev: 28; cena 10,00 €.
Vodja: Franci Dolenec
21. 7. 2016
KOPALNI IZLET – IZOLA, STRUNJAN
Vreme je bilo ugodno, voda primerna za kopanje.
Udeležencev: 53; cena 10,00 €.
Vodja: Franci Dolenc
27. 7. 2016
KOPALNI IZLET – IZOLA, STRUNJAN
Vreme je bilo ugodno, voda primerna za kopanje.
Udeležencev: 28; cena 10,00 €.
Vodja: Franci Fortuna
4. 8. 2016
KOPALNI IZLET – IZOLA, STRUNJAN
Vreme je bilo ugodno, voda primerna za kopanje.
Udeležencev: 48; cena 10,00 €.
Vodja: Franci Fortuna
18. 8. 2016
KOPALNI IZLET – IZOLA, STRUNJAN
Vreme je bilo ugodno, voda primerna za kopanje.
Udeležencev: 24; cena 10,00 €.
Vodja: Franci Fortuna
25. 8. 2016
KOPALNI IZLET – DEBELI RTIČ
Vreme je bilo ugodno, voda primerna za kopanje.
Udeležencev: 57; cena 10,00 €.
Vodja: Franci Dolenec
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PLANINSKI IZLETI
Tudi v letu 2016 smo prirejali izlete za upokojence. Zvrstili so se enkrat mesečno od marca do decembra,
vedno ob četrtkih, le izlet v Dolomite je bil v nedeljo.
Načrtovanih je bilo devet izletov, izvedenih pa osem. Zaradi neprimernega vremena je odpadel junijski
izlet v Goriška Brda.
Pripravljala sva jih planinski vodnik Franci Fortuna in Valentin Bogataj kot organizator izletov.
Pohodnike je spremljal tudi planinski vodnik Drago Trček.
O izletih sem društvu sproti oddajal pisna poročila o številu udeležencev ter kratek opis poteka in
značilnosti prehojenih poti. Navedena poročila sem skupaj s foto dokumentacijo objavljal na društveni
spletni strani. Vsakokrat je društvo prejelo tudi pisno finančno poročilo o posameznem izletu.
V mesecu marcu smo hodili po Beblerjevi planinski poti. Pričeli smo v Ankaranu, se povzpeli do
Hrvatinov, od koder so se ponujali lepi pogledi na Koper, njegovo pristanišče in okoliške kraje. Od tam
smo se spustili do morja, se sprehodili po školjčni sipini in se vrnili na izhodišče. Udeležencev: 57.

Pot mimo vinogradov

Na pomolu Sv. Katarine

V aprilu smo hodili po krožni poti Med zidanicami Trške gore. Izhodišče je bil Šolski center Grm pri
Novem mestu. Med urejenimi zidanicami in vinogradi smo se na Trški gori razgledovali po pestri
dolenjski pokrajini. Udeležencev: 75.

Vinogradi in zidanice pod Trško goro

Pogled na Trško goro
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Na Banjško planoto in na Lašček smo šli maja. Iz Srednjega Lokovca smo se povzpeli na Lašček. Ob
vrnitvi na izhodišče so nam domačini razkazali muzej kovaštva in nam postregli z njihovo kulinarično
posebnostjo Kaps pr` kaš. Udeležencev: 53.

Razgibana pot

Kovanje favča

Julija smo se podali v Dolomite, v Italijo. Naš cilj je bila 3152 m visoka gora Piz Boé. Z vrha so se nam
v sončnem vremenu ponujali razkošni razgledi po veličastni pokrajini, mogočnih gorah, lepo speljanih
cestah in lepih pašnikih.Udeležencev: 50.

Visokogorje

Zadovoljni na vrhu

Avgusta smo šli na Raduho, v Kamniško-Savinjske Alpe. Brezvetrje, le visoka oblačnost in lepi
razgledi so ustvarili prijetno vzdušje med pohodniki in zadovoljstvo nad izvedbo izleta.
Udeležencev: 51.

Vzpon

Pavle žigosa
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Ostrovrharjevo pot po slemenu Kašeljskega hriba smo prehodili septembra. Ob udobni poti smo
opzovali nasad himalajskega bora, ostanke Ostrovrharjevega gradu in opuščene kamnolome mlinskih
kamnov. Udeležencev: 51.

Ostrovrhar nas gleda

Milena bere z informativne table

Oktobra smo šli Po Atilovi poti pri Radencih. S Kapelskega vrha smo občudovali širno okolico in
skrbno urejene vinograde. Pri prijaznih domačinih smo okušali njihov vinski pridelek in prislunili zgodbi
o življenju v teh krajih. Udeležencev: 52.

Spomin je še, gradu pa ne več

Takole so nas pogostili

Decembrski, zadnji izlet, je bil »V manj znano«. V izredno lepem vremenu smo se odpravili Po Jurjevi
krožni poti v občini Šenčur. Ravninska hoja nas je vodila mimo njihovih naravnih in zgodovinskih
znamenitosti. Vmes so nas prijazni domačini postregli s »ta kratkim« in z odličnim kuhanim vinom.
Pohod smo sklenili na Dvoru Jezeršek v Zg. Brniku, kjer nas je sprejel in razkazal domačijo Franci
Jezeršek, ustanovitelj podjetja Jezeršek. Udeležencev: 53.
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Udobna hoja

Na Dvoru Jezeršek

Planinskih izletov Upokojenske sekcije Planinskega društva Gorenja vas se nas je
udeleževalo sto troje upokojencev, ki smo opravili 446 pohodov.
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 nami je prevladovala dobra volja, sproščeno vzdušje
in zadovoljstvo po opravljenih pohodih.
Cena posameznega planinskega izleta (avtobusnega prevoza) je bila 10,00 €, le cena izleta v
Dolomite je znašala 40,00 €.
Prevoze sta opravljali podjetji Avtoprevozništvo Martin-Valentina Frelih, s.p., Goropeke 10,
Žiri ter Avtoprevozništvo, Anton Rant, s. p., Trnje 38, Železniki.
Njihovim voznikom se zahvaljujemo za varne in vestno opravljene usluge.
Zahvala velja tudi Janezu Miklavčiču in Romanu Pagonu, ki sta na POLANC TV redno
objavljala naše aktivnosti.
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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.

Jubilanti
V letu 2016 so dopolnili 80 let:
Marica Bogataj, Gorenja vas, Maks Božnar, Bukov vrh, Janez Cankar, Predmost, Vera
Demšar, Predmost, Franc Dolinar, Brebovnica, Maks Justin, Hotavlje, Ivan Kokelj, Javorje,
Cilka Križnar, Delnice, Terezija Oblak, Kladje in Janez Peternelj, Javorje.
Obiskali smo jih in jim izročili simbolična darila.
V letu 2016 je dopolnilo 90 let šest članic in članov:
Ljudmila Dolenc, Trebija, Marija Frlan, Predmost, Malči Frlic, Gorenja Dobrava, Marija
Jelovčan, Zakobiljek, Polde Oblak, Podobeno in Anka Osredkar, Gorenja vas.
Tudi njim so bila izročena simbolična darila.
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.

Helena in Franc Justin

Cilka Gladek pri Silvi Likar
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Naši člani v domovih za starejše občane
Ker nekaj naših članov je v domovih za starejše občane v različnih krajih v Sloveniji. V letu 2016
smo obiskali tudi njih, obiske smo skušali prilagoditi njihovim rojstnim dnevom.
V Cerkljah na Gorenjskem sta Gabrijel Vende, Gorenja vas in Jedrt Zorič, Hotavlje;
v Črnem Vrhu nad Idrijo sta Ciril Bončina, Suša in Metod Kos, Gorenja vas;
v Medvodah je Cita Osredkar, Poljane;
v Metliki je Mihaela Oblak, Lajše;
V Škofji Loki so Ludvik Buh, Poljane, Ana Jenko, Dobravšce, Anica Ušeničnik, Podgora, Pavla
Jezeršek, Hotavlje, Marko Galičič, Javorje, Stana Kisovec, Gorenja vas, Rozalija Čeferin, Studor,
Zofija Debeljak, Poljane, Ivanka Kavčič, Gorenja Dobrava, Franc Eržen, Gorenja vas, Marija Pajer,
Gorenja vas in Silva Peresciutti, Gorenja vas.

Anica Reven pri Cirilu Bončini

Anica Reven pri Metodu Kosu

Slavka Čadež pri Ani Jenko

Viktor Debelak
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Umrli člani društva
V tem letu je za vedno odšlo od nas 11 članov, in sicer:
Anton Eržen, Leskovica.
Pokopan je na pokopališču v Leskovici.
Alojz Oblak, Gorenja vas, Anton Peternelj, Podgora, Štefka Staniša, Gorenja vas in Marta Šinkovec,
Hotavlje.
Pokopani so na pokopališču v Gorenji vasi.
Helena Dolenec, Delnice, Cirila Križnar, Delnice, Milan Križnar, Delnice in Janez Stanonik,
Poljane.
Pokopani so na pokopališču v Poljanah.
Marija Oblak, Trebija in Rajko Oblak, Trebija.
Pokopana sta na pokopališču v Stari Oselici.
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ŠPORTNA DEJAVNOST
MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE V VELESLALOMU
V torek, 1. marca 2016, je potekalo na Smučišču Stari vrh tradicionalno meddruštveno tekmovanje v
veleslalomu. Organiziralo ga je Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas na čelu s Pavlom
Čadežem, poverjenikom za šport.
Tekmovanja so se udeležili člani upokojenskih društev iz Gorenje vasi, Škofje Loke, Železnikov in
Žirov, skupno 45 smučark in smučarjev.
Tekmovanje je bilo razdeljeno na štiri moške in štiri ženske starostne kategorije.
Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas je zastopalo šest tekmovalcev.
Dosežki:
Kategorija D: moški nad 71 let:
Pavel Čadež – 6. mesto
Kategorija C: moški od 66 do 70 let:
Zoro Hren – 2. mesto /SREBRNA MEDALJA/
Brane Tavčar – 5. mesto
Kategorija B: moški od 61 do 65 let:
Janko Možina – 6. mesto
Anton Kržišnik – 8. mesto
Janez Čadež – 11. mesto
Tekmovanje je potekalo v nekoliko hladnem a primernem vremenu. Proga je bila glede na ne najboljše
vremenske in snežne razmere primerno pripravljena. Merjenje časov je izvajalo podjetje Timing Poljane.
Svečana razglasitev dosežkov je bila na terasi Brunarice na traku. Udeležence tekmovanja sta pozdravila
vodja tekmovanja Pavel Čadež in predsednik Društva upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas
Jože Novak, ki sta tudi podeljevala odličja prvim trem posameznih kategorij. Pri organizaciji so
sodelovali še Andrej Derlink, kot napovedovalec ter Slavka Čadež in Dragica Rupar. Dogajanje na
tekmovanju je fotografiral Valentin Bogataj.
Po podelitvi je sledila zakuska (golaž in čaj) ter druženje udeležencev.

Na štartu

Del naše ekipe s predsednikom Jožetom Novakom
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KOLESARJENJE
Kolesarji smo v tem letu kolesarili po dogovoru in tudi zahtevnost smo izbirali po dogovoru in željah
udeležencev. Udeleževalo se ga je 12 ljubiteljev kolesarjenja.

BALINANJE
Med balinarji smo v letu 2016 za vodjo izbrali Toneta Kržišnika, ki je skrbel za nemoten potek
tekmovanj in treningov. V Društvu upokojencev za Poljansko dolino je trenutno 6 tekmovalcev, na
katere se lahko zanesemo, da se udeležujejo tekmovanj. V letu 2016 smo zasedli 5. mesto, kar je za
mesto boljša uvrstitev kot prejšnje leto. Treninge imamo na balinišču Gostilne Jager, ki pa je na prostem
in je zato naša dejavnost povsem odvisna od vremenskih pogojev. Veliko drugače bi bilo, če bi imeli
možnost trenirati na pokritem balinišču.
Vodja Športne sekcije pri DU za Poljansko dolino
Pavel Čadež
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DRUGO
Objave v medijih o delovanju društva v letu 2016
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Pobiranje krompirja
17. 8. 2016
Na povabilo Turističnega društva Gorenja vas sta se Franci Fortuna in Valentin Bogataj udeležila
pobiranja krompirja na njihovi društveni njivi pri Dvorcu na Visokem. Poleg članov Turističnega
društva so se dogodka udeležili tudi člani Klekljarskega društva Deteljica, Lovskega društva Gorenja
vas in Društva upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas. Akcija je trajala približno pet ur,
nabranega je bilo okrog tri tone krompirja različnih sort.
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Objava v glasilu Občine Šenčur
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Vrednostna bona

MEDDRUŠTVENO SREČANJE 2016

Gostilna Pr` Brodarju na Gorenji Dobravi,
v soboto, 25. junija 2016, ob 12. uri

BON
12,00 €

NOVOLETNO SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA
SOKOLSKI DOM V GORENJI VASI,
V PONEDELJEK, 26. 12. 2016, OB 13. URI

S R E Č N O 2017!

BON – 10,00 €

Design: Valentin Bogataj
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Novoletno voščilo
Objavljeno je bilo v oglasnih vitrinah, na Polanc TV in na društveni spletni strani.

Drage upokojenke, dragi upokojenci!
NAJ BODO V LETU 2017 VAŠE BESEDE POGUMNE,
ŽIVLJENJE ISKRIVO, USTVARJALNO IN POLNO LEPIH TRENUTKOV.

Vaš predsednik:
Franci Fortuna
Design: Valentin Bogataj

52

Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas - KRONIKA 2016

STATISTIKA
Ugotavljamo, da se prireditev, ki jih pripravlja Društvo upokojencev za Poljansko dolino, udeležuje
vsako leto več članov. To pomeni, da so primerno pripravljene, dobro izvedene in cenovno sprejemljive.

Prireditve

Udeleženci člani društva

Nastopajoči člani društva

Občni zbor
Meddruštveno srečanje
Novoletno srečanje - Štefanovo
Glasbene in gledališke predstave
Društveni izleti
Planinski izleti
Kopalni izleti
Festival 3ŽO:
- nastopajočih: /na dveh
nastopih/
- poslušalcev:
Šport
Nastopi v domovih za starejše:
- nastopajočih:
/na šestih nastopih/
- poslušalcev:
Obiski:
- v domovih za starejše
občane
- na domovih:
Drugo:

135
183
155
249
434
446
281

9
9
7

Skupaj:
- prireditve
- šport
- izleti
- nastopajoči
- obiskani
- obiskovalke

Poslušalcev

12
90
24
72 (6 × 12)
325
17
5
2
806
24
1.161
109
22
6

Foto:
Valentin Bogataj, Franci Fortuna, Anica Reven in Cirila Žagar

Besedila niso lektorirana.
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