K R O N I K A
2017

Zbral, uredil in postavil: Valentin Bogataj

Franci FORTUNA,
predsednik društva

Leto 2017 je bilo bogato z dogodki in vsi so po zaslugi letopisca Valentina Bogataja
zabeleženi v pričujoči kroniki. Zanamci bodo imeli tako vpogled v delo društva, kar je tudi namen
letopisa.
Na občnem zboru smo sprejeli program dela in razvili nov prapor društva. Program smo
skoraj v celoti uresničili, odpadel je samo izlet na Višarje in v Planico.
Veseli me, da se je po zaslugi novega poverjenika oživilo delo na športnem področju.
Kolesarji so prevozili več sto kilometrov, posebej zanimivo je bilo veslanje stoje - supanje na
Hotavljah.
Skupina kulturnikov nas na srečanjih vedno razveseli z novimi skeči, pevke in pevci ter
orgličarja pa s pesmijo. Zastopajo nas tudi izven društvenega okolja.
Pohodništvo je med člani zelo priljubljeno. Spoznavamo nove kraje, se družimo in s hojo
skrbimo za zdravje, zato je avtobus vedno poln.
Sociala ima pomembno mesto v našem društvu. Naših članov se spomnimo tudi, ko se
preselijo v domove za starejše. Veseli so naših obiskov.
Del aktivnosti društva so tudi izleti po domovini in tudi tujini. Našim članom se trudimo
ponuditi čimveč po ugodni ceni.
O vseh dogodkih člane obveščajo naši poverjeniki, v Poljanah in Gorenji vasi pa tudi preko
oglasnih vitrin. Imamo tudi svojo spletno stran, kjer so obvestila za vse dogodke in pa poročila o
preteklih.
Vsega tega bi ne bilo brez zavzetega dela vseh poverjenikov in poverjenic, ki se trudijo, da
se na občnem zboru sprejet program uresniči.
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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, kjer 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

3

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 2017
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
*Silvo PIVK, poverjenik za šport
Milena KEJŽAR, poverjenica za kulturo
Cirila ŽAGAR, poverjenica za socialo
*Sprememba na občnem zboru 4. 3. 2017: Silvo Pivk je zamenjal Pavla Čadeža.

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 sedmih 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 2017:
Slavka ČADEŽ
Milka ČIBEJ
Katarina DEMŠAR
Andrej DERLINK
Cilka GLADEK
Andreja KOKALJ
Vida KOKALJ
Rezka KOŠIR
Anica REVEN
Olga ŠUBIC
Cirila ŽAGAR
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Z leve: Cirila Žagar, Milka Čibej, Slavka Čadež, Vida Kokalj, Rezka Košir, Anica Reven,
Andrej Derlink, Cirila Gladek, Andreja Kokalj, Katarina Demšar in Olga Šubic

Praporščaka:

Pavel Čadež, Dolenja Dobrava in Alojz Eržen, Trebija

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

Število članov društva: 708
Članarina: 10,00 €
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DRUŠTVENI PRAPOR
Pobuda za nov prapor je bila izražena leta 2013, ob praznovanju 40-letnice društva. Tedaj je društvo dobilo
svoj znak – logotip. Dotedanji prapor ni več odražal vsebine delovanja društva, zato ni bila težka odločitev
za izdelavo novega.
Osrednje mesto ima na obeh straneh prapora znak društva, na vogalih pa ga objemajo hrastove vejice
z želodi, na eni od njih sedi ptica.
Prapor so izdelali v podjetju VEZENJE PRAPOROV, Delavnica Vidmar 49, Cesta vstaje 49, 1211 Ljubljana
– Tacen. Pri njegovem oblikovanju je sodelovala akademska slikarka Maja Šubic iz Škofje Loke.
Cena prapora: 1.945,00 €.

Prevzem prapora
Franci Dolenec, Pavel Čadež, Franci Fortuna in izdelovalca prapora
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OBČNI ZBOR DRUŠTVA
Redno letno srečanje članstva, občni zbor, je bil v soboto, 4. marca 2017, ob 15. uri v veliki dvorani
Sokolskega doma v Gorenji vasi. Udeležilo se ga je 161 članic in članov, župan Občine Gorenja vas-Poljane
g. Milan Čadež ter 7 predstavnikov prijateljskih društev iz Idrije, iz Sovodnja in iz Žirov.
Prireditev je obsegala:






Kulturni program
Razvitje novega društvenega prapora
Občni zbor
Druženje ob pogostitvi
-------------------------------------

Prireditev se je začela s KULTURNIM PROGRAMOM in s pesmijo »Vandrovček moj«, ki so jo zapele
pevke skupine »Klas« pod vodstvom Cilke Bohinc. Pele so: Cilka Bohinc, Anica Pintar, Blažka Mohorič,
Pavla Trček, Slavka Andreuzzi, Danica Oblak in Helena Hren. S harmoniko jih je spremljal Janez Čadež.

Pevska skupina »Klas«

Predsednik društva Franci Fortuna

Za pesmijo je goste in prisotne člane pozdravil predsednik društva Franci Fortuna.
Za njim je prisotne pozdravila še poverjenica za kulturo Milena Kejžar in napovedala krajšo predstavo z
naslovom: »Dogajanje v našem društvu«. Avtorica scenarija je bila Milene Kejžar. Ona je tudi izbrala in
pripravila igralce za nastop in vključila v nastop še glasbenika Valentina Bogataja, ki je z veseljem priskočil
na pomoč s spremljanjem petja na ustno harmoniko.

DOGAJANJE V NAŠEM DRUŠTVU
Nastopajoči:
1. Planinka … Minka Likar
2. Izletnik ….. Janez Čadež
3. Kopalka … Francka Peternel

4. Kulturnica …Cilka Bohinc
5. Športnik ..… Silvo Pivk
6. Obiskovalka starejših … Rezka Košir

(Vsi nastopajoči, so dogovorjeni, da se dobijo na kavici, ker želijo drug od drugega izvedeti, v katero društveno dejavnost
bi se bilo letos dobro vključiti.
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Na oder prihajajo postopoma, drug za drugim. Pred začetkom se športnik dvakrat zapelje s skirojem okrog mize.)

Besedilo je bilo izvedeno v poljanskem narečju!
PLANINKA : Sem res prva? Saj, kdor je najbolj oddaljen, po navadi pride prvi. Kar sedla bom, da pride še kdo.
Tukaj smo se dogovorili, da si povemo izkušnje, kje je bilo v zadnjih letih pri društvu najbolj zabavno, lepo in
kje smo najbolj uživali.
IZLETNIK: Pozdravljena. Si že tu? Ja saj ni čudno. Tebi se najbolj mudi, saj bo prvi pohod že prihodnji teden.
Saj gotovo ni več prostora v avtobusu. Pohodi so zasedeni še prej kot je razpis zunaj. Večkrat sem po
neumnosti ostal doma, ker se nisem pravočasno prijavil.
PLANINKA: Ooo, vem, zato se pa vedno hitro prijavim, ker so pohodi res odlično organizirani in nočem
nobenega zamuditi. Si bil lani na Piz Boe nad tri tisoč metri?
IZLETNIK: Na mojo veliko žalost, ne. Kaže, da mi ni bilo namenjeno. Pa ne bova sedaj o tem, da ne bom
jezen, raje se pogovarjajva, kam bomo letos šli.
KOPALKA: Dan. Se pogovarjata o najzahtevnejšem planinskem pohodu. Ooo, jaz sem pa bila. Sem prav
ponosna, da mi je uspelo priti na vrh, čeprav mi je že malo zmanjkovalo kisika.
IZLETNIK: Ja kaj pa ti strašiš s kopalno torbo in brisačo čez ramo? Saj gremo na prvo kopanje šele 20. aprila
in to v toplice..
KOPALKA: Jaz sem za kopanje pripravljena non-stop, celo leto. Gremo v Izolo, v Strunjan, na Debeli rtič, pa
še v toplice. Letos je v planu toliko kopalnih izletov, da bom morala dobro planirati, da bom lahko šla na vse.
Ko se je pa tako lepo namakati v slani vodi in greti na soncu.
IZLETNIK: Na prvi izlet gremo pa že čez dobre tri tedne, 23. marca, v Kamnik. Vsak čas se bodo začele zbirati
prijave. Jaz nočem izpustiti nobenega izleta. Odlično so organizirani. Nič ti ni treba skrbeti, sedeš v avtobus
pa se pelješ. Če gremo zgodaj zjutraj, imamo še zajtrk, kosilo je pa itak vedno vključeno v ceno izleta. Do
sedaj so bila kosila vedno dobra, le do kakšne pijače je včasih težko priti. Je dobro imeti kaj s seboj.
KULTURNICA: Pozdravljena. Malo mudim, imam zelo natrpane dneve. Govorite o izletih? Za kakšen izlet si
pa tudi jaz vzamem svoj čas. Se morajo ta mladi po svoje organizirati. Seveda so krasni izleti, pa tudi na
kopanjem grem, če le lahko. Rada kaj novega vidim in spoznam. Pa tudi naklepetamo se v dobri družbi.
Ampak jaz grem najraje v gledališče. Sama nikoli ne bi šla v Ljubljano na predstavo, tako pa sedeš na avtobus
in ti je figo mar kakšno bo vreme, saj vsi vemo, da nam Frelih vedno izbere dobre in varne voznike. Na
avtobusu nam Milena razdeli vstopnice in potem se prepustiš umetnikom, ki ti napolnijo srce in dušo.
ŠPORTNIK: Halo, halo, tukaj ste. Jaz sem s skirojem naredil že tri kroge okrog Gorenje vasi. Ker težko sedim
pri miru, sem čakal, da se vi prej malo naklepetate. Ali sploh veste, kakšni so šele športni užitki. Malo
smučamo, malo kolesarimo in če je le pravo vreme tudi balinamo. Vsega, kar bomo počeli letos vam pa še
ne povem. Pridite, pa boste videli.
SOCIALNA: No, ne se tako hvalit. Moji obiski naših starejših članov doma ali v domovih starejših so tudi
pomembni. Le glejte, da v prihodnje ne boste teh obiskov zanemarili, ko bomo čakali v kakšnem kotu, kdaj
se bo kdo iz društva spomnil na nas. Poleg tega pa so vožnje in ti obiski lahko prav zabavni. Pa še dobro se
počutiš, ko nekaj dobrega narediš.
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IZLETNIK: Kavica je bila dobra. Hvalili smo se uspešno. Verjamemo, da bo koga iz dvorane zamikalo, da bi se
nam pridružil. Ohranjal bo kondicijo, izpolnil radovednost in še v dobri družbi bo.
Za zaključek pa zapojmo še pesem, ki bi bila lahko pesem našega društva. Melodijo vsi poznate: »Če študent
na rajžo gre…«, besedilo pa se je spomnila naša Milena. Tine, pridruži se nam, da nam boš dal intonacijo in
nas spremljal z orglicami.
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PESEM DU ZA POLJANSKO DOLINO
Besedilo: Milena Kejžar
Melodija: slov. ljudska: Če študent na rajžo gre...

Če naš član v hribe gre, jumpajdi, jumpajda,
pal`c doma pustit` ne sme, jumpajdijada.
Ha ha, ha ha, smo društvo ena a.
Refren: Oj, jumpajdija jumpajda, jumpajdija jumpajda,
jumpajdija jumpajda, jumpajdijada.
Če naš član gre na izlet, jumpajdi, jumpajda,
Slovenijo spozna in svet, jumpajdijada.
Ha ha, ha ha, smo društvo ena a.
Refren:
Če naš član se kopat gre, jumpajdi, jumpajda,
senco išče al` pa ne, jumpajdijada.
Ha ha, ha ha, smo društvo ena a.
Refren:
Če naš član balinat gre, jumpajdi, jumpajda,
zbija, bliža to se ve, jumpajdijada.
Ha ha, ha ha, smo društvo ena a.
Refren:
Če naš član v teater gre, jumpajdi, jumpajda,
skrbi za dušo in srce, jumpajdijada.
Ha ha, ha ha, smo društvo ena a.
Refren:
…………………………………………….………
Res srečnejših ni ljudi,
kot smo mi upokojenci!
(Pesem se poje v G-duru.)
------------------------------------V nadaljevanju je vodja prireditve, Milena Kejžar, najavila razvitje novega društvenega PRAPORA.
Svečano dejanje so po posebnem protokolu izvedli predsednik društva Franci Fortuna, župan Občine
Gorenja vas-Poljane Milan Čadež ter praporščaka Pavel Čadež in Alojz Eržen.
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-------------------------------------OBČNI ZBOR, ki ga je vodil podpredsednik društva Franci Dolenec, je potekal po sprejetem dnevnem
redu. Glavna vsebina je bilo poročilo predsednika Francija Fortuna o delu društva v letu 2016. Takole je
povedal:
»Drage članice, spoštovani člani! Občni zbor društva je priložnost, da skupaj pogledamo, kaj od obljubljenega smo v
preteklem letu izpolnili.
Društvo je ob koncu leta imelo 713 članov, 11 se jih je med letom za vedno poslovilo od nas, 18 pa jih je bilo v domovih
v različnih krajih po državi.
Za povezavo s člani skrbi 10 poverjenic in en poverjenik in jih obveščajo in zbirajo prijave za izlete in druge prireditve
in pobirajo članarino. V UO društva so pa še poverjeniki za kulturo, socialo, šport in pohodništvo ter obveščanje.
Poverjenica za kulturo je g. Milena Kejžar. Organiziran je bil ogled dveh predstav v operi, treh predstav v gledališčih
in za konec leta še Žive jaslice v Živalskem vrtu. Teh prireditev se je udeležilo 249 članov.
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Z glasbeno-gledališkim programom je 12 nastopajočih članov popestrilo dan varovancem v šestih domovih za starejše
: Škofja Loka, Idrija, Na Marofu, Preddvor, Tržič in Cerklje. Povsod so bili hvaležni za obisk in se nam tudi pisno
zahvalili.
Na naših srečanjih naši kulturniki vedno poskrbijo za dobro počutje s predstavami v našem pojočem narečju.
Gledališka skupina je nastopila na f3žo s predstavo V Poljanskih gričih, ki jo napisala Ela Tavčar. Tam je nastopila
tudi glasbena skupina Žabarji. Ugotovimo lahko da je kulturni utrip v našem društvu pester in uspešen.
Sociala ima pomembno mesto v našem društvu. Poverjenica je Cirila Žagar. V preteklem letu smo se z obiskom spomnili
in skromno obdarili naše člane, ki so dopolnili 80 in 90 let. Obiskali in smo tudi vse naše člane, ki bivajo v domovih za
starejše. Za našimi umrlimi člani na zadnji poti nesemo prapor. Po želji svojcev namesto prapora darujemo zavitek
sveč.
Šport je tudi v tretjem življenjskem obdobju pomemben za zdravo življenje, biti mora le prilagojen starosti. To področje
pokriva Pavle Čadež. Ob primernem vremenu smo kolesarili in balinali, pozimi po smučali. Bili smo organizator
meddruštvenega tekmovanja v veleslalomu na Starem vrhu. Balinarje vodi Tone Kržišnik in sodelujejo v ligi s
prijateljskimi društvi in invalidi.
Pohodništvo je med člani zelo priljubljeno, saj so vsi pohodi, ki jih organizira poverjenik Valentin Bogataj polno
zasedeni. V preteklem letu je bilo organiziranih osem pohodov in sicer: Po Beblerjevi poti v Ankaranu, Med zidanicami
Trške gore, v Dolomite na 3152 m visoki Piz Boe, na Raduho, Po Ostrovrharjevi poti, Po Atilovi poti ter V manj znano:
Po Jurjevi krožni poti v Šenčurju.
Pohodov se je udeleževalo 103 članov, ki smo opravili 446 pohodov. Kot planinska vodnika sva se pohodov udeleževala
Drago Trček in jaz.
Valentin Bogataj skrbi v društvu tudi za obveščanje. O delu društva je pisal prispevke v Podblegaške novice. Za naše
prireditve pripravlja in oblikuje plakate, vabila, vrednostne bone in obvestila. Oglasni vitrini v Gorenji vasi in Poljanah
je oskrboval z društvenim gradivom in fotografijami posameznih dogajanj v društvu. Skrbel je tudi za sporočanje
prireditev na Polanc TV. Zahvala velja Janezu Miklavčiču in Romanu Pagonu, ki tam objavljata naše aktivnosti in
prireditve. Valentin Bogataj je napisal tudi Kroniko društva za leto 2016.
Izlete smo v preteklem letu organizirali Jože Novak , Franci Dolenec in jaz. Izvedenih je bilo pet izletov, osem kopalnih
izletov in martinovanje. Na izletih je bilo 1161 udeležencev. Vsi izleti so potekali brez težav, za kar gre zahvala tudi
odgovornemu obnašanju udeležencev. Lani smo bili organizator meddruštvenega srečanja. V gostilni Pr´ Brodarju je
poleg naše gledališko-glasbene skupine nastopil kantavtor Adi Smolar.
Na izlete in prireditve nas prevažajo vestni vozniki avtoprevozništva Frelih iz Žirov, na en izlet pa smo se peljali z
nadstropnim avtobusom prevozništva Rant iz Železnikov.
Da smo vse te aktivnosti lahko izvedli gre zahvala vsem poverjenicam in poverjeniku in pa seveda naši marljivi tajnici
Danici Oblak , vestni blagajničarki Minki Oblak in vsem, ki ste sodelovali pri delu društva«.

V nadaljevanju občnega zbora sta bili podani poročili društvene blagajničarke Minke Oblak in predsednika
Nadzornega odbora Vladimirja Koračina.
Milena Kejžar, poverjenica za kulturo, je pohvalila udeležbo upokojencev na glasbeno-gledaliških
prireditvah in predstavila okvirni program za tekoče leto.
Po sprejetih poročilih o delu društva v preteklem letu ter potrjenem programu za leto 2017, je bila izvedena
nadomestna izvolitev člana Upravnega odbora za področje športa. Namesto dosedanjega poverjenika Pavla
Čadeža je bil izvoljen Silvo Pivk. V kratkem predstavitvenem nagovoru je nakazal načrt športnega in
rekreativnega delovanja članov.
Udeležence je nagovoril tudi župan Občine Gorenja vas-Poljane Milan Čadež, ki je pohvalil delo društva.
Udeležencem je predstavil glavne načrte delovanja občine v tekočem letu.
Prisotni predstavniki prijateljskih upokojenskih društev so v nagovorih pozdravili udeležence občnega zbora
in jim zaželeli uspešno delo tudi naprej.
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Delovno predsedstvo

Poročilo predsednika društva

Silvo Pivk

Župan Milan Čadež

Predstavnik DU Žiri

Predstavnik DU Idrija
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Pozorni udeleženci Občnega zbora

Predstavnica DU Sovodenj

Janez Čadež

Ivan Dolenec

----------------------------------------Sledila je POGOSTITEV UDELEŽENCEV (golaž, vino in čaj), ki jo je pripravila Okrepčevalnica
»Blegoš«, Mohorič Anton, s. p., Hotavlje. Za dobro voljo sta še dodatno poskrbela člana Ivan Dolenec s
šalami in Janez Čadež z glasbo za ples.
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MEDDRUŠTVENO SREČANJE
Tradicionalno srečanje prijateljskih društev upokojencev Cerkna, Gorenje vasi, Idrije,
Sovodnja in Žirov je pripravilo DRUŠTVO UPOKOJENCEV IDRIJA.
Potekalo je v soboto, 17. junija 2017, na Trgu sv. Ahacija v Idriji.
Srečanje je bilo še posebej slovesno, saj so ga združili s počastitvijo 70 letnice društva.
Predsednik g. Ivan Šuligoj je v nagovoru opisal delovanje društva v preteklih letih, župan Občine Idrija pa
poudaril pomen in vlogo upokojencev v življenju kraja. Jubileja se je udeležil predsednik Zveze društev
upokojencev Slovenije g. Janez Sušnik, ki je v nagovoru spodbudil upokojence k čimbolj pestremu in
humanemu preživljanju tretjega življenjskega obdobja. Pozdravne besede so jubilantu namenili tudi
predstavniki prijateljskih društev upokojencev in drugi.
Sledil je pester kulturni program in prijetno druženje s plesom.
Iz Društva upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas se je srečanja udeležilo 32 članov.

Nagovor predsednika DU Idrija Ivana Šuligoja

Predsednik ZDUS Janez Sušnik

Udeleženci iz DU za Poljansko dolino

Naš praporščak Pavel Čadež
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DRUŠTVENO SREČANJE

Društveno srečanje je potekalo 1. julija 2017 na “Kmetiji Okršlan” na Sv. Florijanu nad
Škofjo Loko.
V lepem sončnem julijskem popoldnevu se nas je na skrbno pripravljenem prireditvenem prostoru zbralo 130
članov, skupaj z gosti pa okoli 150 udeležencev.
Po uvodnem pozdravu in dobrodošlici predsednika društva Francija Fortuna so člani društvene kulturniške
skupine pripravili priložnostni kulturni program, ki ga je oblikovala Milena Kejžar, izvedli pa duo ustnih
harmonik Minka Likar in Valentin Bogataj, recitatorka Cilka Bohinc, članici Upokojenskega društva
Sovodenj Marija Kavčič in Veronika Čeferin z izvedbo zabavnega skeča ter pevca Francka Peternel in Janez
Čadež.
Sledilo je pestro in okusno kosilo, nato pa sproščeno druženje s plesom, ki ga je vzpodbujal razigran
harmonikar Janez Kogovšek.
Lepe okoliške hribe so obsevali zadnji sončni žarki, ko smo se zadovoljni vračali na svoje domove.
Kulturni program:
MILENA: Napoved programa
MINKA in TINE: S: Gregorčič/L. Kramolc: Veseli pastir - duo ustnih harmonik
CILKA: J. Bohinc – Hvalnica pesmi – recitacija
MINKA IN TINE: Ljudska: Tam v dolu roža rase – duo ustnih harmonik
MARIJA KAVČIČ in VERONIKA ČEFERIN: Na dopustu v toplicah – skeč
FRANCKA in TINE: S.,V. Avsenik: Čez zelene trate – petje ob spremljavi ustne harmonike
FRANCKA, JANEZ in TINE: Pesem DU za Poljansko dolino – petje ob spremljavi ustne harmonike
MILENA: Zahvala za sodelovanje nastopajočim in prisotnim članom društva z željo, da preživimo lepo popoldne in
uživamo v druženju

Število nastopajočih: 6 članov domačega društva in 2 članici DU Sovodenj.

V kozolcu pri »Okršlanu«

Milena Kejžar, vodja kulturnega programa
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Minka Likar in Valentin Bogataj

Cilka Bohinc

Marija Kavčič in Veronika Čeferin

Francka Peternel in Valentin Bogataj

Petje društvene pesmi

Harmonikar Janez Kogovšek
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SREČANJE UPOKOJENCEV GORENJSKE
Zveza društev upokojencev Slovenije, Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske, Društvo
upokojencev Žirovnica in Občina Žirovnica so pripravili v četrtek, 31. avgusta 2017, SREČANJE
UPOKOJENCEV GORENJSKE, že 26. po vrsti. Potekalo je na prireditvenem prostoru Konjeniškega
kluba v Žirovnici, na katerem se je zbralo okrog dva tisoč udeležencev z vseh koncev Gorenjske. Mednje so
povabili tudi gorenjske poslance, prišla sta Alenka Bratušek in Matej Tonin, več gorenjskih županov, z
upokojenci pa sta navezovala stike tudi kandidata za predsedniške volitve Marjan Šarec in Ljudmila Novak.
Slavnostni govornik je bil predsednik ZDU Slovenije Janez Sušnik, ki se je zahvalil društvom za vsestransko
udejstvovanje in za prihodnje leto obljubil višji regres in višje usklajevanje pokojnin.
Kulturni program na srečanju so pripravila domača kulturna društva, ob hrani in pijači pa je bilo poskrbljeno
tudi za zabavno-glasbeni program.
V toplem in sončnem dnevu je na srečanju uživalo tudi 24 udeležencev Društva upokojencev za
Poljansko dolino Gorenja vas.
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Gorenjski glas, 1. 9. 2017
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PREDNOVOLETNO SREČANJE - ŠTEFANOVO
Tradicionalnega srečanja članov društva na Štefanovo se je udeležilo 107 članov. Potekal je v torek, 26.
decembra 2017, ob 13. uri v Sokolskem domu v Gorenji vasi.
Srečanje je pričel predsednik društva Franci Fortuna, nato sta pevka Minka Markelj in Valentin Bogataj
z ustno harmoniko izvedla skladbo Johannesa Brahmsa Božična uspavanka.
Za zabavni del srečanja je poskrbel čarodej Roman Frelih, ki je s čarovniškimi spretnostmi prijetno popestril
praznično popoldne.
Postrežbo je pripravila Okrepčevalnica “Blegoš”, Mohorič Anton, s.p., Hotavlje, za ples pa sta igrala duo
Stari sablji.
Srečanje je potekalo v dobrem razpoloženju in prijetnem vzdušju.
Strošek srečanja na udeleženca: 15,00 €.

Franci Fortuna

Minka Markelj in Valentin Bogataj
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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:

14. 1. 2017
Songdrama-komedija: VEČNO MLADI
Gledališče KD Simba Sveti Duh pri Škofji Loki
Staranje je postalo najhujši bavbav, najstrašnejša bolezen novega veka. Ker časa ne moremo zaustaviti, je
najbolje, da skozi solze smeha pogledamo v leto 2065, kako bo, ko v gledališki stavbi na Slovenski 27 ne bo
več hrama umetnosti, ampak dom za ostarele.
V uprizoritvi Večno mladi skupina igralcev in igralk, članov nekdanje mariborske Drame, na groteskno
zabaven način, s pomočjo pevske oz. glasbene terapije, poskrbi za vse prej kot dolgočasen rock'n'roll
tretjega življenjskega obdobja. Ob izvrstnih igralsko-pevskih interpretacijah hitov, kot so "I Love
Rock'n'Roll", "Born To Be Wild", "I Got You Babe" itd., trohneče odrske deske ponovno katarzično
zavibrirajo.
Zasedba: Irena Varga, Denis Horvat, Mateja Pucko, Kristijan Ostanek, Matevž Biber, Jurij Drevenšek in
Mirjana Šajinović
Režiser: Sandy Lopičić

Število udeležencev: 29, vstopnica in prevoz: 20,00 €.

14. 3. 2017:
Operna predstava: Anton Foerster: GORENJSKI SLAVČEK
Opera SNG Ljubljana
Zgodba slovenske operne klasike pripoveduje o Franju, ki se vrne v domači kraj, kjer ga željno pričakuje
prijatelj Lovro, nanj pa čaka tudi njegovo dekle Minka. V idiličnem gorenjskem kraju se ob tem času ustavi
zabavljaški Chansonette, ki Minko sliši peti in se v trenutku odloči deklico odpeljati v svet, da bi si izšolala
glas in si s petjem služila kruh. Vse to se zgodi v času, ko Minkino družino upniki podijo iz hiše. Čeprav
Chansonette ponuja denar, vaščani sklenejo, da bodo tujcu preprečili njegove načrte …
Dirigent: Marko Gašperšič
Peli so: Mirjam Kalin, Norina Radovan, Matej Vovk, Slavko Savinšek, Petra Vrezec, Peter Martinčič, Andrej
Debevec, Rok Bavčar, Huan Vasle idr.

Število udeležencev: 38, vstopnica in prevoz: 30,00 €.

30. 7. 2017:
Ljubezenska igra s petjem: Fran Saleški Finžgar: DIVJI LOVEC
Poletno gledališče Studenec pri Domžalah
Divji Lovec iz leta 1902 velja za prvo Finžgarjevo ljudsko dramo, četudi je že desetletje prej napisal mladinsko
vzgojno enodejanko. Z gotovostjo lahko trdimo, da je avtor želel s to predstavo ohraniti podobo kmečkega
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življenja z vrednotami, običaji in klenostmi slovenskih ljudi. Finžgar je v predstavi upodobil svet iz svoje
mladosti, takega kot ga je poznal. Igra je polna slovenskih vaških običajev in značilnosti, od velikonočnih iger
in ritualov v prvem dejanju, prek petja ljudskih pesmi do znanega ljubezenskega trikotnika - bogata
»rihtarjeva« hči, revni kočarski prostodušni sin ljubimec Janez, hudobni bogati tekmec s priimkom Lisjak,
gostilničar Grozdek, vaški »posebnež« Tonček, torej osebe, kakršne najdemo tudi v avstrijskih ljudskih igrah.
Priredba in režija: Alojz Stražar: Marko Gašperšič
Igrali in peli so: Jože Vunšek, Ana Plahutnik, Jure Sešek, Primož Krt, Konrad Pižorn, Pia Brodnik, Robert
Vrčon idr.

Število udeležencev: 56, vstopnica in prevoz: 20,00 €.

15. 12. 2017:
Sodobna drama: Vinko Möderndorfer: TRI ŽENSKE
Prešernovo gledališče Kranj

Tri ženske je igra o iskanju sreče v nakupovalnih centrih in o absurdnosti potrošništva kot novodobne religije.

Vinko Moderndorfer nam v izbrušenem slogu in dialogu razgrne vso bedo odvisnosti od nakupovanja ter s
kirurško ostrino razpira emocionalna brezna treh žensk, ki si v nakupovalnem centru želijo potešiti svojo
zmeraj hujšo duhovno in čustveno praznino, ki jo v zgodbi mlade ženske prižene do skrajnega roba: najmlajša
si namreč zaželi, da bi lahko v nakupovalnem centru kupila celo otroka. Hkrati pa so Tri ženske ostra kritika
družbe in neoliberalističnega sistema, ki načrtno ustvarja potrošniške odvisnike, da bi jih lažje nadzorovala in
obvladovala.
Režija: Vinko Möderndorfer
Igralke: Vesna Jevnikar, Darja Reichman in Vesna Slapar

Število udeležencev: 45, vstopnina in prevoz: 15,00 €.
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17. FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

2017
Vsi smo ena generacija
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.
Osrednja nit festivalskih dni je bilo iskanje odgovora na vprašanje: Kako naj se razvija slovenska družba, da
bi, kljub demografskim spremembam, zagotovili blaginjo vsem generacijam?
Festival je bila odlična priložnost, da številni udeleženci in udeleženke predstavijo vsebine, povezane z
medgenaracijskim sodelovanjem in vsebine, ki zadevajo starejše.
Častni pokrovitelj 17. Festivala za tretje življenjsko obdobje je bil predsednik Vlade Republike Slovenije dr.
Miro Cerar.
Festival organizirajo:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti R Slovenije, Zveza društev upokojencev Slovenije in Proevent

Na festivalu sta nastopili tudi dve skupini našega društva, in sicer:
v četrtek, 28. septembra 2017, je ob 10:10 na medgeneracijskem odru v drugem preddverju Cankarjevega
doma v Ljubljani nastopil Družinski kvartet ŽABARJI. Sestavljajo ga bratje Janez, Tone in Marjan Čadež
ter sestra Francka Peternel. Nastop so poimenovali:
ZAPOJMO PO DOMAČE
Zapeli so naslednje slovenske ljudske oz. ponarodele pesmi:
Domača hiša
Zmeraj se veselim
Pozimi, poleti
Na planincah luštno biti
Nocoj je pa en lep večer
Lan˙ sn se oženu
Glasbeni vodja kvarteta je Janez Čadež.
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Istega dne, ob 10:55, je nastopila društvena Gledališka skupina, ki jo vodi Milena Kejžar. Nastopila je s
predstavo
MOJE DRUŠTVO – MOJE VESELJE
V 20 minutni igri so igralke in igralci na šaljiv način predstavili vse pomembne aktivnosti društva. Na koncu
so zapeli še društveno pesem, ki v uglasbeni obliki pripoveduje o teh aktivnostih. Melodijo pesmi (Slov.
ljudska: Če študent na rajžo gre …) je izbrala Milena Kejžar, ki je v sodelovanju z navedenimi izvajalci
kreirala tudi besedilo.
Igrali in peli so:
Minka Likar – pohodnica
Janez Čadež - izletnik
Francka Peternel – kopalka
Tone Kržišnik – športnik
Cilka Bohinc – kulturnica in
Rezka Košir – obiskovalka starejših.
Z ustno harmoniko je spremljal petje in predstavo Valentin Bogataj.
Dogajanje je popestrila Tonetova vnukinja, 9-letna Ajda Kržišnik, ki je zapela pesem Huda mravljica.
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ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA SODELOVANJE

Spoštovani nastopajoči v kulturnem programu,
uspešno smo zaključili že 17. Festival za tretje življenjsko obdobje, ki je v svojo družbo
ponovno privabil 17.000 obiskovalcev iz vse Slovenije in 3 mednarodna
predstavništva. Ta uspeh delimo tudi prav z vsakim izmed vas.
V treh dneh je program soustvarjalo več kot 2.200 posameznikov in 130 društev, nekaj
več kot 160 podjetij, organizacij in društev je sodelovalo na sejemski razstavi. Pripravili
smo 6 strokovnih okroglih miz, v okviru izobraževalnega programa pa kar 65
predavanj, delavnic, predstavitev in okroglih miz. Med drugim pa je festival
pomagalo soustvarjati tudi več kot 40 prostovoljcev in prostovoljk.
Vanja Sitar, Ljubljana
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NASTOPI V DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE
Društveni gledališko-glasbena skupina in Skupina »Klas« sta pripravili 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 sta pripravili in vodili poverjenica za kulturo Milena Kejžar ter Cilka Bohinc, ki sta v izvedbah
tudi sodelovali.

23. 3. 2017
Nastop Skupine »KLAS« pri Društvu upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas in razstava
slikarske skupine KUD Trata Gorenja vas v Domu upokojencev v Medvodah.
Nastopile so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zvezdana Kralj: Predstavitev slik kmečkih žena iz Gorenje vasi.
Julka Bogataj: Valček /diatonična harmonika/
Zvezdana Kralj: Predstavi še drugi del razstave.
Cilka Bohinc: Pozdrav in recitacija pesmi Janeza Bohinca.
Skupina »Klas«: zapojejo štiri zelo stare pesmi
Ančka Šušnjar in Helena Hren: prebereta pesem »Poljanska dolina«.
Skupina »Klas«: »Stara mati kara me« in »En kmetič«.
Cilka Bohinc: recitira pesem »Pomlad prihaja« - Janeza Bohinca.
Cilka Bohinc: Predstavitev nastopajočih in zahvala poslušalcem.
Julka Bogataj: Valček /diatonična harmonika/

V programu je nastopalo 10 članic Društva upokojencev za Poljansko dolino. Program in nastopajoče je
pripravila Cilka Bohinc, vodja skupine »Klas«.
Prireditev si je ogledalo 50 obiskovalcev.
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19. 4. 2017
Nastop Glasbeno - gledališke skupine pri Društvu upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas v
Domu upokojencev Idrija – Enota Idrija

Dom upokojencev Idrija – enota Idrija

Pevska skupina Žabarji

Med nastopom

Športnik Silvo

Nastopu je prisostvovalo 45 oskrbovancev in delavcev doma.
19. 4. 2017
Nastop Glasbeno - gledališke skupine pri Društvu upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas v
Domu upokojencev Idrija – Enota Marof

Dom upokojencev Idrija – enota Marof

Pred nastopom
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Francka in Tine

Udeleženci predstave

Nastopu je prisostvovalo 45 oskrbovancev in delavcev doma.
10. 5. 2017
Nastop Glasbeno - gledališke skupine pri Društvu upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas v
Domu upokojencev Petra Uzarja v Tržiču

Dom upokojencev Petra Uzarja Tržič

Kvartet ŽABARJI

Rezka Košir

Pozorni poslušalci

Prireditvi je prisostvovalo 55 oskrbovancev in delavcev doma.
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6. 6. 2017
Nastop Glasbeno - gledališke skupine pri Društvu upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas
Socialno varstvenem domu Taber Cerklje na Gorenjskem

V sprejemnici doma

Pozdrav direktorice doma nastopajočim

Kvartet Žabarji in vodja nastopa Milena

Izvedba predstave

Naša občana v domu: Jože in Gabrijel

Pozorni poslušalci

Prireditvi je prisostvovalo 75 oskrbovancev in delavcev doma.
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22. 11. 2017
Nastop Glasbeno - gledališke skupine pri Društvu upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas v

Domu starejših občanov v Preddvoru

Vabilo na naš nastop

Vsi skupaj smo peli

Varovanci doma med nastopom

Poslušala nas je tudi pesnica Neža Maurer

Prireditvi je prisostvovalo 55 oskrbovancev in delavcev doma.
Na navedenih petih nastopih smo izvajali naslednji
PROGRAM:
1. Pevska skupina ŽABARJI – zapojejo 2 pesmi
2. MILENA – pozdrav, uvod, napoved
3. FRANCKA (glas) in TINE (ustna harmonika) – Čez zelene trate
4. PREDSTAVA:
Silvo - s skirojem
Minka – planinka
Janez – izletnik
Tine – venček slovenskih ljudskih, igral na ustno harmoniko
Cilka – kulturnica
Francka – kopalka
FRANCKA (glas) in TINE (ustna harmonika) – Barčica po morju plava
Silvo – športnik s skirojem
Rezka – sociala
Janez - napove pesem
Vsi – najprej zapojemo 1. kitico » Če študent na rajžo gre…«, potem zapojemo Pesem DU za Poljansko
dolino.
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5. MILENA: Predstavitev nastopajočih, zahvala poslušalcem in osebju.
6. TINE: igra na ustno harmoniko znane ljudske pesmi. Vsi, tudi stanovalci, pojejo.
Nastopilo je 10 članov skupine pod vodstvom Milene Kejžar.

23. 11. 2017
Nastop Glasbeno - gledališke skupine pri Društvu upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas v
Domu za slepe, slabovidne in starejše v Škofji Loki
PROGRAM:
1. JULKA – harmonika: »Srček dela tika - taka..«
2. MILENA – uvod, predstavitev skupine »KLAS« in njena pesem
3. »KLAS« - zapojejo: V dolinci prijetni… in Ko v jutranjem soncu
4. MILENA - napoved točk od 5. do 8.
5. DANICA - bere: Tone Pavček: Angeli varuhi
6. HELENA – poje: Šumijo gozdovi domači
7. DANICA – bere: Tone Pavček: Jesenski angel
8. JULKA – harmonika : polka
9. MILENA – napoved skeča: Tradicionalni slovenski zajtrk
10. CILKA in HELENA: skeč - Ela Tavčar: Slovenski zajtrk
11. JULKA – harmonika: valček
12. MILENA: napoved pesmi in “Klasa”: Tone Pavček: Angel za mame
13. »KLAS« zapojejo: Če bi jaz slavček bil in Na oknu deva je slonela
14. MILENA: zahvala nastopajočim, organizatorjem in poslušalcem in napoved zadnje pesmi
15. JULKA – harmonika in vsi: Od kod s´ pa dekle ti doma
NASTOPILI SO: Cilka, Danica, Helena, Anica, Pavla, Slavka, Minka, Julka in Milena
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DRUGI NASTOPI SKUPINE »KLAS«
24. 6. 2017
Nastop skupine »KLAS« pri Društvu upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas na proslavi ob
Dnevu državnosti 24. 6. 2017 na Trgu Ivana Regna v Gorenji vasi
Naslov prireditve: »Zemlja domača ni prazna beseda«
Govornika na proslavi sta bila Žan Mahnič, poslanec Državnega zbora RS in dr. Bogdan Filipič.
V kulturnem delu, ki ga je vodila Damjana Peternelj, so sodelovali:
OPZ Mavrica OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas,
violinistka Klara Ažbe,
mag. Jurij Kumer s Hotavelj,
recitatorka Minka Markelj,
recitatorka Tina Benedičič in
Pevska skupina »Klas« pri DU za Poljansko dolino Gorenja vas, ki je pela ob spremljavi
harmonikarke Julke Bogataj.
Pelo je 10 članic skupine, program pesmi in nastopajoče je pripravila Cilka Bohinc, vodja skupine »Klas«.
Proslave se je udeležilo 80 obiskovalcev.

15. 8. 2017
Nastop skupine »KLAS« pri Društvu upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas na SREČANJU Z
RAZGLEDOM – prireditve Društva podeželja Kladje
Po končanem tradicionalnem pohodu so na prizorišču pred brunarico na Hrastovem griču pripravili družabno
srečanje s pestrim kulturnim programom. V njem so sodelovale tudi članice Društva upokojencev za
Poljansko dolino Gorenja vas, in sicer:
o
o

CILKA BOHINC in ELA TAVČAR sta pripravili skeč z naslovom: Zdrav zajtrk v šoli
PEVSKA SKUPINA »KLAS« pa je p. v. Cilke Bohinc zapela pesmi:
Stara mati kara me in
Sem deklica mlada
S harmoniko je pevke spremljala Julka Bogataj
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Cilka in Ela

Pevska skupina »Klas«

21. 10. 2017
Nastop Glasbeno - gledališke skupine pri Društvu upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas na
proslavi Občinskega združenja borcev za vrednote NOB v Žireh v Gostišču “Sklednik”
Nastopile so pevke pevske skupine “KLAS” (sedem pevk) pod vodstvom Cilke Bohinc in ob spremljavi
harmonikarke Julke Bogataj.
Zapele so: Na oknu glej obrazek bled in Vojaška.
Članica skupine Helena Hren je recitirala dve pesmi, in sicer:
Simon Gregorčič: Domovini in Karel Destovnik Kajuh: Kmetova pesem
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DRUŠTVENI IZLETI
Društvo je pripravilo pet izletov po Sloveniji in tujini. Člani se jih radi udeležujejo, se družijo in ob tem
spoznavajo nove kraje in njihove značilnosti. Načrtovala in organizirala sta jih Franc Dolenec in Franci
Fortuna, 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:

23. marec 2017:
KAMNIK
V Kamniku je udeležence sprejel vodič in jih najprej popeljal na kavo. Zatem so si ogledali glavne mestne
značilnosti: Glavni trg, Trg svobode, spomenik Rudolfu Maistru, ostanke srednjeveškega obzidja proti babjim
vratom, frančiškanski samostan, samostansko knjižnico in cerkev s Plečnikovimi deli, mali grad, se
sprehodili po obrtniški ulici Šutna in ob Kamniški Bistrci. Kosilo so jim pripravili v Gostišču pri planinskem
orlu v Stahovici.
Udeležencev: 52, cena izleta: 25,00 €.

11. maj 2017:
SALZBURG (Avstrija)
Izlet je potekal po programu, ki ga je pripravil vodič: Kapiteljski, Stolni, Rezidenčnega in Mozartov trg,
hoja po Židovski in Žitni ulici z ogledom zunanjosti rojstne in stanovanjske hiše Mozartovih, obeh konjskih
kopališč in mimo stare bolnišnice do predora in Festivalne dvorane, Petrove cerkve s pokopališčem in
Frančiškanske cerkve, na drugi strani reke Salzach pa po Linzergasse do spomenika Paracelsusu. Ogledali
smo si grob družine Mozart in grobnico Wolfa Ditricha von Reitenaua ter grad Mirabel s parkom. V lepem
sončnem vremenu in ob dobrem vodenju smo v polni meri doživeli slavno mesto in njegove glavne
značilnosti.
Povratek z vmesnimi postanki smo sklenili v gostilni Knafelj v Žirovnici.
Udeležencev: 62, cena izleta: 40,00 €.
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2. in 3. junij 2017:
OSIJEK (Hrvaška) - PECS (Madžarska)
Ob 3.30 smo odpeljali iz Žirov. Z dvema vmesnima postankoma za malico smo okrog 11. ure prispeli v
Đakovo, kjer smo si ogledali katedralo in mesto. Po kosilu smo se odpeljali v Osijek, kjer smo si prav tako
ogledali katedralo in del mesta ter pot nadaljevali do Kopačkega rita. Po kratki predstavitvi tega naravnega
parka smo se z ladijco odpeljali in občudovali raznovrstne ptice. Sledila je namestitev v hotelu Didin konak
v Kopačevem, kjer smo imeli tudi večerjo. Prijetno so nam jo popestrili glasbeniki. Naslednji dan smo se po
zajtrku odpeljali v vinsko klet Belje, kjer smo imeli degustacijo njihovih vin in ogled kleti. Nakupili smo še
nekaj spominkov in se odpeljali v Pecs na Madžarsko. Ogledali smo si središče mesta in se po kosilu odpeljali
proti domu z vmesnim postankom na Trojanah.
Udeležencev: 55, cena izleta: 110,00 €.
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12. oktober 2017:
IZLET V NEZNANO
Vsebina izleta v neznano je bila namenjena obisku in spoznavanju lepot Dolenjske, točneje Kostanjevice na
Krki.
Dva polna avtobusa udeležencev se je v izredno lepem vremenu ustavila najprej v Gostilni Žolnir, kjer smo
se okrepčali z okusnim bogračem in že okušali domačo vinsko posebnost: cviček. Sledil je obisk nekdanjega
cisterijanskega samostana z njegovo pestro sedanjo vsebino. Prijazni gostitelji so nam v njegovi vinski kleti
pripravili najprej pokušnjo njihovih avtohtonih vin in.posebnosti-sladice »cop na lop«. Nadalje smo si
ogledali obnovljeno nekdanjo samostansko cerkev ter slikarska dela Toneta Kralja, Božidarja Jakca in zbirke
nekdanjega samostana.
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Sledil je ogled mesta Kostanjevica in njegove značilne urbanistične ureditve na otoku, ki ga obliva mirno
tekoča reka Krka. Domača vodnica nam je nasula polno zanimivih podatkov o mestu, njegovih ljudeh ter
življenju nekoč in danes.
Izlet smo polni lepih vtisov sklenili ponovno pri Žolnirju, kjer smo se okrepčali in se nato prijetno razpoloženi
odpeljali proti domu.
Organizatorja izleta: Franc Dolenec in Franci Fortuna. Udeležencev: 106. Cena: 35,00 €.
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9. november 2017:
MARTINOVANJE
Martinovanje je potekalo na turistični kmetiji »Pri Marti« v Drbetincih v Prlekiji. Po prijaznem sprejemu s
harmoniko je sledilo svečano kosilo. Zatem so udeleženci v domači kleti prisostvovali krstu vina in zatem
okušali letošnji vinski pridelek. Sledil je ogled kmetije, okušanje drugih domačih pridelkov in ples.
Udeležencev: 46, cena 30,00 €.

42

43

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 in izvedenih je bilo osem tovrstnih rekreativnih dejavnosti. Udeleženci plačajo samo avtobusni
prevoz, za hrano poskrbijo sami. Organizatorja in vodji kopalnih izletov sta bila Franci Fortuna in Franci
Dolenec. Sledili so si takole:
20. april
RADENCI
Prvi kopalni izlet je bil organiziran v Prekmurje – v Radence. Še pred prihodom tja so se udeleženci ustavili
v Stari Gori pri Sv. Juriju ob Ščavnici, kjer so si ogledali Oljarno Kocbek in poizkusili njihove izdelke. V
Radencih so si ogledali Zdravilišče, bili postreženi z domačimi dobrotami in izvirsko mineralno vodo. Sledilo
je kopanje v termalnem kompleksu s telovadbo pod vodstvom fizioterapevta. Pozno kosilo so jim pripravili
v Gostilni Park.
Število udeležencev: 45, cena: 25,00 €.
Organizator in vodja: Franci Dolenc
Naslednji kopalni izleti so bili v Izoli in v Strunjanu, in sicer: 13., 20. in 27. julija ter 3., 10., 17. in 24.
avgusta 2017. Na vseh izletih je bilo vreme ugodno in voda primerna za kopanje.
Cena posameznega prevoza je znašala 10,00 €.
Izletov se je udeležilo 280 članov društva.
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PLANINSKI IZLETI
Tudi v letu 2017 smo prirejali izlete za upokojence. Zvrstili so se enkrat mesečno od marca do decembra,
vedno ob četrtkih. Načrtovanih je bilo devet izletov, ki so bili vsi izvedeni.
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.
9. marec:
KRAS - Po kraških gmajnah od Sežane do Bazovice
Kraška krajina je odraz vznemirljive pripovedi časa. Narava je tam ustvarila oblike, ki so postale sinonim za
kraške pojave. Vzrok zanje je topnost – korozija apnenca ob delovanju vode in njenih sestavin.
Hodili smo po znameniti cesarski Bazovski (stari Avstro-Ogrski) cesti od Sežane do Bazovice. Ob njej in v
odmikih od nje smo doživljali izjemno naravno in kulturno zakladnico Krasa. Območje je poimenovano »Živi
muzej Krasa«. Ogledovali smo si kale, hodili ob suhih kamnitih zidovih, se ustavili ob Golokratni jami in
vdihavali po borovi smoli in s hrastovino prepojen kraški zrak. Hojo smo nadaljevali skozi Gropaško gmajno
do vasi Gropada in od tam do Bazovice, kjer nas je čakal avtobus.
Prvi letošnji društveni planinski izlet smo sklenili v Gostilni in pizzeriji Orient Express v Divači.
Udeležencev: 56.

Po Sežanskem Krasu

V Bazovici

6. april:
STRAŽA – Iz Straže na Straško goro (464 m)
Ko reka Krka pri Soteski priteče iz ozke doline, se pri Straži razširi v manjšo Zaloško kotlinico. V obliki
trikotnika se razteza med Vavto vasjo, Srebrničami in Marofom. Na njenem SZ robom se nad vasjo Straža
vzpenja zakrasela Ajdovska planota s Straško goro v ospredju. Njena prisojna pobočja s skrbno obdelanimi
vinogradi ponujajo podobo kulturne krajine, ki jo dopolnjujejo številne zidanice in počitniške hišice.
Dež je ponehal, ko smo se pripeljali v Stražo. Posijalo je sonce in po osvežilni kavi smo se usmerili na
Gozdarsko pot proti cerkvi sv. Tomaža. Po gozdni poti smo se zmerno vzpenjali proti zaobljenemu robu
planote. Po uri vzpona nas je opozorilna tabla usmerila proti kraški jami Velika Prepadna. Po krajšem počitku
in okrepčilu smo pot nadaljevali po makadamski cesti in sledili markacijam, ki so nas kmalu usmerile proti
vzletišču jadralnih padalcev Peter. Z njega se nam je ponujal lep razgled proti vasem v dolini vse do
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Dolenjskih Toplic ter Črmošnjic, Gorjancev in Kočevskega Roga v ozadju. Mimo in skozi vinograde z
zidanicami in hišami smo se po udobni poti spustili na izhodišče poti pri železniški postaji.
Lep aprilski pohod smo sklenili v Gostilni pri Mari v Straži, kjer so nas prijazno sprejeli in postregli.
Udeležencev: 54.

Sproščen klepet na počitku

Razgled z vzletišča Peter

18. maj:

ŠTORE - CELJSKA KOČA (464 m)
Z avtobusom smo se peljali skozi Celje in naprej do Štor, prečili potok Voglajno in se ob Bojanskem jarku
pripeljali do informativne table, kjer smo izstopili.
Po strmejši asfaltni cesti smo se povzpeli do Žlajfe in od tam hodili po gozdnih poteh, preko pašnikov, mimo
posameznih kmetij in v nadaljevanju skozi gozd dosegli Dom na Svetini. Po krajšem spustu smo pot
nadaljevali po makadamski cesti do Celjske koče. Po počitku in prijaznem sprejemu ter dobri malici v njej
smo se razgledali po pestri okolici in se zatem odpeljali v dolino. Vmes smo se ustavili v vasi Svetina, si
ogledali ta zanimiv kraj z veličastno romarsko cerkvijo ter se na vaškem pokopališču s pesmijo poklonili
pokojni Almi Karlin, svetovni popotnici, pisateljici, pesnici, etnografki… Lep sončen dan smo sklenili v
Žalcu, kjer smo uživali v mestnem parku in pri Fontani piv Zeleno zlato poizkušali različne vrste slovenskega
piva.
Udeležencev: 53.

Pogled na Celjsko kotlino

Celjska koča
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Na pokopališču na Svetini

Francka in Tine pojeta Almi Karlin

8. junij:
GORIŠKA BRDA - Od češnje do češnje
Junijski planinski pohod po Goriških Brdih smo na čudovit sončen dan pričeli pri gradu v Dobrovem.
Muzejski kustos nam je najprej povedal nekaj o njegovi zgodovini in današnjem življenju gradu, nato pa nas
je vodnik domačega planinskega društva g. Boris povedel na pot, kjer smo lahko spoznali značilnosti te lepe
vinorodne slovenske pokrajine.
Prvi večji kraj, skozi katerega nas je vodila pot, je bila Medana, tudi rojstni kraj pesnika Alojza Gradnika. Od
tam smo se spustili v vas Ceglo, kjer smo s terase domačije Movia občudovali sosednje gručaste vasi in pod
njimi skrbno obdelane površine, zasajene z vinsko trto, češnjami, oljkami… Sledila je hoja med vinogradi in
tudi po poteh TV nadaljevanke »Ena žlahtna štorija«. Obiskali smo nekaj krajev, kjer je potekalo njeno
snemanje, med njimi Gredič in Biljano, staro briško vas, z mogočno cerkvijo ter s strnjenimi hišami levo in
desno od glavne ulice. Skozi vinograd in češnjev nasad smo se vrnili na izhodišče naše poti.
Z avtobusom smo se nato odpeljali na Bizjakovo domačijo v Gonjačah, kjer smo se okrepčali z okusno malico
in okušali njihovo vino, na domačiji Peršoljevih pa nakupili sladkih češenj in marelic ter se v toplem
popoldnevu mimo Gorice odpeljali proti domu.
Udeležencev: 57.
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Grad Dobrovo

Hoja med vinogradi in češnjevimi nasadi

Gredič

Pri Bizjakovih v Gonjačah

13. julij:
OKOLI BOHINJSKEGA JEZERA
Med naravnimi znamenitostmi Bohinja je njegovo jezero brez dvoma največja zvezda.
Na petem planinskem izletu gorenjevaško-poljanskih upokojencev smo v prijaznih vremenskih razmerah
doživljali njegove naravne danosti. Južno stran jezera smo doživljali med vožnjo s turistično ladjico, ki nas
je med petjem pesmi »Po jezeru bliz´ Triglava« in zanimivo pripovedjo domačega vodnika popeljala od
Ribčevega Laza do pristana v Ukancu. Od tam smo hodili mimo nekdanjega hotela Zlatorog, prečili Savico
in si med udobno hojo pod Pršivcem ogledovali pestro okolico jezera in venec gora nad njim. Kmalu za
opuščeno ribogojnico smo se usmerili proti Stari Fužini in nad njo obšli še eno bohinjsko naravno
znamenitost, to so Korita Mostnice. V prijetnem hladu smo občudovali kristalno čisto vodo, globoke
tolmune, drzno preoblikovane skale ter kulturno krajino, ki so jo skozi stoletja negovali tukajšnji prebivalci.
Vrnili smo se v Staro Fužino, izlet pa sklenili z okrepčilom v Gostilni Pri Hrvatu v Srednji vasi.
Število udeležencev: 54.

48

Ladjica Bohinj

Med vožnjo

Pot ob Bohinjskem jezeru

Udeleženci pohoda

Preko “Hudičevega” mostu

Slonček
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Ob Mostnici

Okrepčilo

17. avgust:
OB KRIMMLSKIH SLAPOVIH /Avstrija/
Avgustovski planinski izlet je bil namenjen obisku tujih hribov in njihovih posebnosti. Tokrat smo se
odpravili v Avstrijo občudovat Krimmlske slapove.
Krimmlski slapovi (nemško Krimmler Wasserfälle) so najvišji slapovi v Avstriji ter peti največji na svetu.
Nahajajo se na robu vasi Krimml (Zvezna dežela Salzburg), v Narodnem parku Hohe Tauern, v gorah blizu
meje z Italijo. Značilno je, da se voda vanje steka iz 12 ledenikov, slapovi pa padajo v dolino v skupni višini
385 m. Potok se oblikuje v visokogorski dolini, ki leži na n. v. preko 1600 m in nato v treh stopnjah pade
preko visoke skalne stopnje v dolino reke Salzach.
Ogledna pot vodi v neposredni bližini slapov v ozkih in strmih serpentinah do več razgledišč, ki ponujajo
spektakularne poglede na slapove.
V prijetnih vremenskih razmerah in v prijetnem vzdušju smo v polni meri doživljali te nevsakdanje lepote
narave.
Število udeležencev: 52.
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21. september:
TRENTA – Po Soški poti
Na septembrski pohod smo se preko Predela odpravili v Trento. V lepem vremenu smo prehodili del Soške
poti od Koče pri izviru Soče do Informacijskega centra Triglavskega narodnega parka Na Logu.
Pot povezuje mirne, skrivnostne dele doline Trente in Soče. Površje zgornjega dela doline je razgibano: strma
pobočja, globoko zarezane ledeniške doline, ravnega sveta skoraj ni. Prisluhnili smo šumenju Soče, videli
slapiče, brzice, tolmune in rečne otoke. Razkošni so pogledi na gore, ki obdajajo dolino. Ob poti smo
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pozdravili dr. Juliusa Kugyja in se z njim zazrli proti Jalovcu. Doživeli smo edinstveno sotesko korit
Mlinarice, prešli slikovite viseče brvi in se ustavili v zaselku Pri cerkvi, kjer so še vidni ostanki fužinarstva.
Pot smo sklenili pri Informacijsko izobraževalnem središču Triglavskega narodnega parka Dom Trenta, kjer
smo se okrepčali.
Udeležencev: 39.

Pri Koči pri izviru Soče

Hoja v lepem vremenu

Pri Juliusu Kugyju

Pogled na Jalovec

Korita Mlinarice

Preko viseče brvi

52

19. oktober:
ŠENTRUPERT – Z Vesele gore do Nebes (602 m)
Topel in sončen dan je bil več kot primeren za oktobrski planinski izlet upokojencev v Šentrupert na
Dolenjskem in njegovo okolico.
Pričeli smo na Veseli gori ob mogočni romarski cerkvi in nadaljevali hojo po cestah, gozdnih poteh in mimo
vinogradov skozi vas Ravnik, zaselka Ostrež in Koromandija do gotske cerkve sv. Barbare, kjer smo počivali
in se okrepčali. Sledil je spust do domačije Možina. Z najvišjega vrha tega območja, z Nebes (602 m), so se
nam, tako kot že med potjo, ponujali širni razgledi na Mirensko dolino in njeno valovito okolico: Mokronog,
Vrhtrebnje, Čatež, Zadlaz…, odeto v bleščeče jesenske barve.
V Šentrupertu smo si ogledali še imeniten muzej na prostem Deželo kozolcev in prijetno druženje sklenili v
Gostilni Jaklič.
Udeležencev: 55.

Vesela gora

Topel, sončen dan

Med vinogradi

Pri cerkvi sv. Barbare
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Upokojenci na Nebesih

V Deželi kozolcev

7. december:

»V MANJ ZNANO«
»V manj znano« smo se tokrat povzpeli na Sv. Ožbolt (859 m). Izhodišče hoje je bilo naselje Sv. Andrej, od
koder smo po zasneženi, uhojeni in pretežno razgledni poti udobno prišli do cerkve sv. Ožbolta, ki je obenem
vrh hriba. Po počitku, šilcu kratkega in malici smo se po isti poti vrnili v Gostišče Rupar, kjer je Tine podal
statistiko letošnjih in predstavil pripravljen načrt pohodov za prihodnje leto. Minka je s hudomušnimi verzi
povedala svoje doživetje pohodov, vmes pa je Francka ob spremljavi Tinetove ustne harmonike zapela pesem
Čez zelene trate. Predsednik društva Franci se je zahvalil vsem pohodnikom za številno udeležbo, vodnikom
ter voznikom in pohvalil lepo vzdušje med pohodniki na vseh letošnjih devetih pohodih. Po skupno zapeti
Pesmi našega društva nam je gospodinja Lidija pripravila okusno obaro z žganci.Še odžejali smo se in se
dobro razpoloženi vrnili domov.
Udeležencev: 55.

Kolona pohodnikov na poti na Ožbolt

Na vrhu – pri cerkvi sv. Ožbolta
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Prave zimske razmere

V Gostišču Rupar

Francka in Tine

Minka bere pesnitev

UPOKOJENSKI POHODNIŠKI VERZI - 2017

Moj ljubi se muli,
bom v hribe spet šla.
Kot čevelj, ki žuli,
pustim ga doma!
Zarana spomladi že načrtujem,
kdaj si lahko spet gojzarje obujem.
Najprej smo obiskali Kras - od Sežane do Bazovice,
kjer zgodaj zacvetijo pomladne - cvetlice

Poletje razpenja se širom preko gora,
zato se avgusta skupina v tujino poda.
Visoko, še daleč na Avstrijskem, je Krimml neznan,
ma … se komot izgubiš, preden lepote slapov doživiš!

Straža, lepa si ravninska - dolenjska vas,
ko ne bi naši vodniki v tiste klance vodili nas…!
Pobočje Straške gore, kjer Velika Prepadna
je na previdnost korakov opozarjala nas.

Septembra je vreme zamočilo.
Elita po Hrvaškem, po Hvaru je hodila.
Mi odšli smo v Trento, kar čez Predel,
pa še ovinek tam spodaj – je tokrat Franci – pripel …

Celjska koča – nepopisan list …
A le zame, ki, pozaba, namesto ob šestih,

Potem v oktobru, med listjem po gozdu,
v Šentrupert, v Deželo kozolcev,
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sem ob sedmih vodnika spraševala,
zakaj na postaji sem zjutraj sama ostala…

z Vesele gore po gričkih, dolincah … zares
nas je Janez srečno pripeljal tja gor do – Nebes!

In se hvalila, da na vse pohode bom hodila!
Za »kazen«, ker sem maja zaspala,
v juniju, namesto med češnjami Goriških Brd
sem doma nahrbtnik pestovala. (Poln avtobus)

Puštal, po Hrastnic, do Svet'ga Andreja.
Po snegu na Ožbolt bil je cilj naš´ga devet´ga 'sprehoda'.
Brez težav in nezgod se je sklenil tudi ta pohod!
Tudi vnaprej in povsod želimo doživeti čim več hribovskih
lepot!

Od takrat naprej, bognedej! pred izletom
vso noč dežuram, ne zaupam več niti dvem uram!
Je leto prekratko, pohodov premalo, dan tako lep,
želim si razgledov, sonca in malic - zopet in spet!
Pa ni le narava, je družba, je svet,
in je zgodovina, prikazana spet.
Ko Tine razlaga, prisluhnemo vsi,
si nekaj zapomnim, a še več - izpuhti …
Biser prelepi - se v soncu Bohinjsko jezero sveti,
ko z ladjo neslišno drsimo po njem …
Odseva globina, višina gora nas prelestno navdaja
in v srcih se naših ubrana slovenska pesem poraja.

Najboljše voznike pri Frelihu dobimo!
Le včasih je klima počasna, a vsi potrpimo.
In organizacija je odlična, zato kot doslej
si vsi srčno želimo tud' za naprej!
Ti naši fantje odlični planinski so vodniki:
Drago zagorel, prijazen, postaven je fant!
Franci v koloni tam zadaj, kot kavboj možat!
Spredaj vedno gre Tine, če le kdo mu naprej ne uide!
Pohodov je za letos konec!
V »Gostišču Rupar« nas čaka obare in žgancev lonec!
Zraven še kupica vinca na zdravje,
da prijetno zaključimo letošnje slavje!

Minka Marija Likar

Planinskih izletov za upokojence se je udeleževalo 93 članov društva, na vseh načrtovanih devetih
pohodih nas je bilo 475 udeležencev.
Na vseh pohodih je bilo 12 udeležencev, poprečna udeležba na pohodih: 52,77 udeležencev.
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 h Krimmlskim
slapovom je znašala 25,00 €.
Prevoze je opravljalo podjetje Avtoprevozništvo Martin-Valentina Frelih, s.p., Goropeke 10, Žiri. Voznika
Franci Košir in Janez Oblak zaslužita vso pohvalo za varne in vestno opravljene usluge.

-----------------------------------------------------ČASTNA VODNIKA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Konec novembra 2017 sta planinska vodnika Planinskega društva Gorenja vas Franci FORTUNA in Drago
TRČEK na Zboru predstavnikov vodniških odsekov planinskih društev Planinske zveze Slovenije prejela
priznanji ČASTNI VODNIK.
Naziv častni vodnik je najvišje priznanje PZS planinskim vodnikom, ki ga prejemejo za izjemen prispevek
na področju prostovoljnega vodništva, od njegove prve registracije pa mora preteči vsaj 30 let. Oba sta
vodnika več kot 30 let.
Oba sodelujeta tudi pri pripravi in izvedbi planinskih izletov pri Društvu upokojencev za Poljansko
dolino.
Za prejeti priznanji jima iskreno čestitamo!
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Drago Trček in Franci Fortuna s priznanjema
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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.
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.

Jubilanti
V letu 2017 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, Franc Oblak, Žirovski vrh Sv. Urbana in Janez Peternelj, Javorje.
Obiskali smo jih in jim izročili simbolična darila.
V letu 2017 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 ali voščilnice za rojstne dneve.

Poverjenica Rezka Košir pri Mariji Frlan

Poverjenica Cirila Gladek (na levi) pri Ljudmili Dolenec

Naši člani v domovih za starejše občane
Ker nekaj naših članov je biva v domovih za starejše občane v različnih krajih v Sloveniji. V letu 2017
smo obiskali tudi njih, obiske smo skušali prilagoditi njihovim rojstnim dnevom.
V Cerkljah na Gorenjskem je Gabrijel Vende, Gorenja vas;
v Črnem Vrhu nad Idrijo so (bili) Ciril Bončina, Suša, Angela Jelovčan, Bukov Vrh, +Metod Kos, Gorenja
vas;
v Metliki je Mihaela Oblak, Lajše;
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V Škofji Loki so (bili) Ludvik Buh, Poljane, Mici Fortuna, Gorenja vas, 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, Andrej Pustovrh, Gorenja vas
in Marija Trpin, Srednja vas.

Poverjenica Andreja Kokalj pri Rozaliji Čeferin

Poverjenica Anica Reven pri Mihaeli Oblak

Poverjenica Cirila Žagar pri Stani Kisovec

Poverjenica Anica Reven pri Gabrijelu Vendetu

Poverjenica Slavka Čadež pri Ani Jenko
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Umrli člani društva
V tem letu je za vedno odšlo od nas 23 članov in članic, in sicer:
Milka Košir, Gorenja vas, Ivanka Kavčič, Gorenja Dobrava, Vinko Pivk, Hotavlje, Marija Mravlja,
Hotavlje, Metod Kos, Gorenja vas, Viktor Debelak,Gorenja vas, Marija Pajer, Gorenja vas, Elca Justin,
Dolenja Dobrava, Marija Rupar, Hlavče Njive, Anica Pustavrh, Dolenja Dobrava, Terezija Tavčar,
Podgora, Antonija Fras, Gorenja vas, Janko Primožič, Hotavlje, Pavle Petrič, Dobravšce, Ludvik Broder,
Gorenja vas in Matevž Markelj, Dolenja Dobrava.
Pokopani so na pokopališču v Gorenji vasi.
Marica Stanonik, Hotovlja, Edi Peternelj, Predmost, Marija Trpin, Srednja vas-Poljane in Amalija
Peternelj, Vinharje.
Pokopani so na pokopališču v Poljanah nad Škofjo Loko.
Jože Štremfelj, Kladje.
Pokopan je na pokopališču v Stari Oselici.
Katarina Blažič, Leskovica.
Pokopana je na pokopališču v Leskovici.
Stanka Kavčič, Lučine.
Pokopana je na pokopališču v Lučinah.
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ŠPORTNA DEJAVNOST
Na Občnem zboru društva je bil za novega poverjenika za šport izvoljen Silvo PIVK. Predstavil je načrt
dejavnosti in povabil upokojence k čim večji udeležbi na športno-rekreacijskih prireditvah.
Sledile so si takole:

SMUČANJE
7. marec 2017
Meddruštveno tekmovanje v veleslalomu
Tekmovanje je na smučišču Rudno pripravilo Društvo upokojencev za Selško dolino.
Moški so na mehki snežni progi nastopili v štirih starostnih kategorijah, ženske pa v treh. Iz našega društva
so ob poškodbi Pavleta Čadeža nastopili le štirje tekmovalci, vsi v kategoriji moški do 65 let. Najboljši je bil
Jože Tomažin, ki je osvojil 3. mesto. Ostali trije, Janez Čadež, Silvo Pivk in Janko Možina so bili bolj na
koncu liste uvrščenih, saj so na tekmovanje odšli z olimpijskim geslom, da je važno sodelovati, ne zmagati.
V lepem sončnem vremenu so udeleženci preživeli prijetno dopoldne, ki so ga ob dobri malici zaključili z
druženjem s prijatelji.

Smučarska proga v Rudnem

Ekipa DU za Poljansko dolino

Še en pogled na progo

Med tekmo
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BALINANJE
24. april 2017
Medobčinsko tekmovanje v balinanju za Pokal upokojenca
Organizator: Društvo upokojencev za Poljansko dolino
Medobčinsko tekmovanje v balinanju za prehodni Pokal upokojenca je potekalo od 27. marca do. 6. junija
2017, skupaj šest krogov. Naši tekmovalci nimajo pokritega balinišča, zato so en krog tekmovanja namesto
na svojem balinišču na Dolenji Dobravi organizirali na balinišču v Žireh. Kljub temu jim je na začetku dobro
kazalo. V nadaljevanju so bili manj uspešni in na koncu tekmovanja pristali na šestem, zadnjem mestu.

Končni rezultat tekmovanja je bil naslednji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MDI Idrija – Cerkno……………………………………………………
Društvo invalidov Žiri………………………………………………….
Društvo upokojencev Idrija…………………………………………….
Društvo upokojencev Cerkno…………………………………………..
Društvo upokojencev Žiri………………………………………………
Društvo upokojencev za Poljansko dolino……………………………..

18 točk
13 točk
13 točk
12 točk
10 točk
6 točk

Balinali so: Tone Kržišnik, Franc Mezek, Nasko Čaušević, Ivan Potisk, Branko Pustovrh in Smajo
Čerimović.

Na potek tekmovanja, sojenje in oskrbo tekmovalcev ni bilo pripomb.

Nasko Čaušević

Branko Pustovrh
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Franc Mezek

Smajo Čerimović

Kdo bo najbolj približal?

Navijači

Ekipa DU za Poljansko dolino: Branko Pustovrh, Smajo
Čerimović, Anton Kržišnik, Nasko Čaušević in Franc Mezek

63

SUPANJE
1. avgust 2017
Supanje na Šinkovcovem jezu
Enega najbolj vročil letošnjih poletnih dni, ko je temperatura segla krepko preko 30 °C, smo člani Društva
upokojencev za Poljansko dolino izkoristili za supanje na Šinkovcovem jezu na Hotavljah.
Preko dvajset članov društva je najprej prisluhnilo navodilom kite IKO inštruktorju Matiji Pivk iz podjetja
Bananaway iz Ljubljane, ki je najprej pojasnil, kako aktivnosti izvajamo v praksi. Pokazal nam je, kje stati
na supu, kako zapeti leash, kako pravilno obrniti in držati veslo, kako vstati, veslati, se ustaviti in obrniti sup.

Pazljivo poslušanje navodil in priprava vesel

In potem je šlo zares. Sedem naših članov je zbralo pogum, da so stopili na sup, strah in tresoče noge pustili
za seboj in neobremenjeno zaveslali po potoku Hotaveljščica. Čeprav so se posamezniki zaradi strahu pred
padcem v vodo odločili za supanje v kopalkah, so bili padci v vodo bolj izjema kot pravilo, kljub temu, da so
vsi suparji na deski stali prvič. Ob glasni spodbudi navijačev smo vsi uživali.
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Najprej na kolenih…..

….. in potem stoje

Navijači so se hladili drugače…..
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KOLESARJENJE
12. maj 2017 – 27. september 2017
V tem letu je močno poraslo število kolesarskih izletov. Poverjenik za šport Silvo je z lastnim zgledom in
nagovarjanjem upokojencev uspel navdušiti ljubitelje kolesarstva za to lepo obliko rekreacije. Skupaj so
izbirali smeri, ki niso bile kolesarsko prezahtevne, so pa vodile po manj znanih domačih in oddaljenejših
krajih. Zvrstilo se je kar sedemnajst (17) izletov:

12.05.2017
19.05.2019
26.05.2019
22.06.2017
28.06.2017
05.07.2017
12.07.2017
19.07.2017
26.07.2017
02.08.2017
09.08.2017
16.08.2017
23.08.2017
30.08.2017
06.09.2017
13.09.2017
27.09.2017

Število udeležencev

Kolesarska pot

Datum

Poljane
Kopačnica
Kopačnica – Leskovica
Suša-Malenski vrh-Poljane
Lučine – Bukov vrh – Poljane
Po Krasu do Vipave
Sovodenj – Mrzli vrh – Žiri
Kopačnica – Kladje – Nova Oselica
Lučine – Suhi Dol – Smrečje – Žiri
Zminec – Javorje – Poljane
Mojstrana – Belopeška jezera – Jesenice
Bačne – Črni vrh – Polhov Gradec
Javorje – Gabrška gora - Log
Suša – Dolenja Žetina - Brda
Sovodenj – Bevkov vrh – Kladje – Podpleče
Po Parenzani od Trsta do Sečovelj
Suhi dol
SKUPAJ

2
4
2
5
4
7
5
5
6
7
9
7
4
5
6
8
2
88

Prevoženi km
13
16
24
25
30
42
44
38
42
50
75
58
39
30
43
89
18
676

Kolesarili so:
Silvo Pivk, Franci Fortuna, Marija Prosen, Srečko Prosen, Pavel Čadež, Danica Založnik, Tine Kisovec, Ivan Potisk,
Anica Fortuna, Slavko Krek, Roman Pagon, Zinka Poljanec, Viki Ferlan, Vlado Koračin, Danica Krek, Alojz Šturm,
Stojan Dolinar in Vinko Čadež.

Počitek v Kobjeglavi

Na cilju v Vipavi
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Pred vzponom k Belopeškim jezerom

Kolesarjenje po Zgornjesavski dolini

V Planici

Varno v koloni

Pred tržaškim pristaniščem

Počitek na poti med Koprom in Izolo
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DRUGO
Objave v medijih
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Letni koledar
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Vrednostni bon

NOVOLETNO SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA
SOKOLSKI DOM V GORENJI VASI,
v TOREK, 26. 12. 2017, ob 13. uri

BON – 15,00 €
S R E Č N O 2018!

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

Obrazec za prijave na prireditve

Leto

2017

PRIJAVLJENI ZA IZLET, PRIREDITEV: __________________________________; CENA: ________ €

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Poverjenik-ca: __________________________________ Datum: ________________________
/Ime in priimek/
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Novoletno voščilo
Izobešeno je bilo v oglasnih vitrinah in objavljeno na Polanc TV ter 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

71

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
Društveno 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:
- poslušalcev:
Drugi nastopi skupine “Klas”:
Obiski:
- v domovih za starejše
občane
- na domovih:

161
32
130
107
168
259
475
325

15
5
2
-

Poslušalcev

12
65
104
69 (7 nastopov)
30 (3 nastopi)
20
17

Skupaj:
- društvene prireditve
430
- šport
104
- izleti (društveni, planinski
kopalni)
1.059
- nastopajoči na prireditvah
133
- obiskani doma in v
domovih za starejše
37
- obiskovalke starejših
8

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

Besedila niso lektorirana.
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370
220

SO DNEVI…
Tone Pavček

So dnevi,
so leta in
so pomladi,
ko se imamo preprosto radi.
So trenutki,
ko je treba na novo začeti
in so ljudje,
ki jih je preprosto treba objeti.
Ta svet je lep,
če nekomu nekaj daš,
ta svet je lep,
če nekoga rad imaš.
Če stisneš roko komu,
ki ga kaj boli.
ta svet je lep,
če si človek do ljudi.
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