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Ivanka Oblak, akril, 2018

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

Tudi v letu 2018 sta pero in fotoaparat našega kronista Valentina Bpogataja zvesto beležila vse, kar se je
dogajalo v društvu. Tega ni bilo malo, saj smo skoraj v celoti realizirali na občnem zboru sprejeti program.
Izvedeni so bili vsi načrtovani izleti. Udeležba na vseh je bila dobra. Izleta v Trst in na Koroška jezera smo
pripravili v sodelovanju z agencijo Loka turist, pri martinovanju pa nam je pomagal Žan Mahnič.
Navajeni smo že, da so planinski pohodi vedno polno zasedeni in tako je bilo tudi v letu 2018. To je zasluga
dobre organizacije in skrbno izbranih ciljev, za kar poskrbijo poverjenik za pohodništvo in planinska vodnika.
Na področju kulture smo organizirali oglede gledaliških predstav in opere. Na društvenih srečanjih nas je
glasbeno-gledališka skupina razveseljevala z izvirnimi predstavami. S pripravljenim programom lepšajo
vsakdanjost oskrbovancem v domovih za starejše.
Tudi v tretjem življenskem obdobju se je dobro malo razgibati, za kar poskrbi naš poverjenik za šport. Poleg
kolesarjenja in balinanja v toplih dneh, je v zimskem času precej zanimanja za bowling.
Spomnimo se tudi naših članov, ki praznujejo življenske jubileje. Obiskov so veselijo naši upokojenci v
domovih za starejše.
Da so vsi obveščeni o dogodkih v društvu, poskrbijo naše poverjenice in poverjenik. Dogodke in vtise
objavljamo na naši spletni strani ter v vitrinah v Poljanah in Gorenji vasi.
Program društva je zasnovan tako, da naj bi vsak našel nekaj zanimivega zase. Da je vse to tudi izpeljano , so
zaslužni vsi člani upravnega odbora, poverjenice in poverjenik.
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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
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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 2018
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
Silvo PIVK, poverjenik za šport
Milena KEJŽAR, poverjenica za kulturo
Cirila ŽAGAR, poverjenica za socialo

Prva vrsta z leve: Danica Oblak, Minka Oblak in Milena Kejžar;
Druga vrsta z leve: Valentin Bogataj, Silvo Pivk, Cirila Žagar, Franci Fortuna in Franc Dolenec
Foto: arhiv društva

Upravni odbor je skupaj s poverjeniki zasedal in sklepal na šestih sejah. Vsebina dela je bila
spremljanje 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 2018:
Slavka ČADEŽ, Dolenja Dobrava
Milka ČIBEJ, Gorenja vas
Katarina DEMŠAR, Hotavlje
Andrej DERLINK, Javorje
Cilka GLADEK, Fužine
Andreja KOKALJ, Kopačnica
Vida KOKALJ, Volča
Rezka KOŠIR, Poljane
Anica REVEN, Trata
Olga ŠUBIC, Žirovski Vrh Sv. Urbana
Cirila ŽAGAR, Srednja vas-Poljane
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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: 703
Članarina: 10,00 €
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OBČNI ZBOR DRUŠTVA
Redno letno srečanje članstva, občni zbor, je bil v nedeljo, 4. marca 2018, ob 15. uri v veliki dvorani
Sokolskega doma v Gorenji vasi. Udeležilo se ga je 111 članic in
članov, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije g. Žan
Mahnič ter 7 predstavnikov prijateljskih društev iz Cerkna, Idrije,
Sovodnja in iz Žirov.
Prireditev je obsegala:





Kulturni program
Občni zbor
Podelitev društvenih priznanj
Druženje ob pogostitvi
-------------------------------------

Prireditev je pričel predsednik društva Franci Fortuna, ki je pozdravil
vse prisotne, še posebej pa vabljene goste ter najavil kulturni
program.

Sokolski dom

Pozdrav predsednika Francija Fortuna

Kulturni program:
RECITAL:
»VABILO ČLANOM ZA UDELEŽBO NA DRUŠTVENIH DEJAVNOSTIH«
*S.&Avsenik: Igral sem na orglice
MILENA – VODJA
Bogdaj, dober dan , pozdravljeni,
vsem, ki ste poslušat naš program pripravljeni.
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Danes na občni zbor smo prihiteli
da pogledamo, kako smo lani preživeli
in kaj pripravljamo vam letos
da se bomo spet lepo imeli.
Vsako jutro koledar poglejte,
v žepu evrčke preštejte ,
da lahko se boste odločili,
kam bi z nami spet zavili.
Jeziček za ograjo svojih zob pospravite
in pošteno ušesa si napnite,
da bomo slišali
kam nas naši, vaši in sosedovi prijatelji,
bodo letos povabili.

*Slovenska ljudska: Na planincah
PLANINKA - MINKA
Bogdej! O, ste že tukaj!?
Sem planinka Minka, dasi tudi – blondinka …
Lahko priznam, na naše planinske pohode se že dobro spoznam!
Kdor bi rad dobro kondicijo imel,
bo letos pri vpisih pač pohitel!
Naši vodniki: Tine, Franci in Drago bodo poskrbeli,
da bo na stezah varno in bomo na avtobusu zapeli!
Moje osebno priporočilo, ki se ni kar čez noč porodilo:
važno je, da zjutraj vstaneš, čevlje obuješ, palice vzameš,
ruzak si nadeneš in da avtobusa ne zamudiš! Haha!)

*Slovenska ljudska: Oj, kam bova vandrala
JANEZ – IZLETNIK
Pozdravljeni!
Komaj čakam, da spet bom videl Trst,
moje lepo mesto
in Koroška jezera
in Budimpešto.
Moja draga zagotovo pojde z mano
na izlet v Planico in Višarje.
In še posebej, vem, ji mar je
prav obljubljeni izlet v neznano.
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Lepa mesta, kraje in cerkva obilo
ogledujemo, poslušamo,
kako so naši predniki živeli,
od vsega pa privlačno je najbolj: »mljask« kosilo.
Jaz najraje bi na vse izlete, poleg vas, povabil še vse svoje mlade tete.

*Slovenska ljudska: Marko skače
SILVO – ŠPORTNIK
Ooooo, dober dan.
Kaj želite danes vi od mene?
Da posodim vam skiro?
Da popravim vam kolo?
Da balinat mi gremo?
Da se bowlat peljemo in
poleti supamo?
Danes vem, da to ne bo šlo.
A če boste se odločili,
da z menoj boste hodili,
boste spretni, urni, zdravi, čili,
da še vnuke boste športati učili.

*Slovenska ljudska: Barčica po morju plava
FRANCKA – KOPALKA
Živjo, dober dan.
Saj vem, da mislite, da se mi um mrači,
ker sredi zime skačem v poletni opremi.
Oooo, pa to ne bo držalo.
Mene kopanje pokon´c drži.
Ste vi o tem že kdaj razmišljali,
da s kopanjem bi zdravje obdržali?
Da še v stotem letu bi se kopat šli
in potem še malo zaplesali?
Zato predlagam:
da prav kmalu skupaj bi do župana šli,
da nemudoma uredi nam kopališče in obalo
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in zraven še gostilno in plesišče.
Da bi poleti in pozimi se kopalo in plesalo,
kar za nas, zagotavljam, bi b´lo najbolj zdravo.
Ste me dobro poslušali?
Da ne boste, ko bo treba do župana iti, shod prespali (rep med noge dali).
*G. Verdi: Nabucco (Zbor sužnjev)
CILKA – KULTURNICA
Dober dan. Tudi vi ste tukaj?
Ste prišli pogledat,
kaj kulturniki smo spet zmašili skupaj.
Kaj smo v društvu delali vse leto?
Na sumu vas imam,
da nismo tisti MI,
da bolj kot igra, golaž vam diši.
Če bi vedeli, kako lepo je v gledališču, operi,
Kakšne lepe gvante imajo vsi.
Kakšna lepa glasba, igra in luči.
To je prava slast za mojo dušo in oči.
Ob Petelinjem zajtrku smo se pošteno nasmejali.
V operi pa skupaj s Karmen skoraj smo jokali.
Gledališče vselej me močno prevzame,
tako še nekaj dni živim od te omame.
Zato želim vam:
Tistim, ki ste dve predstavi zamudili, da si vsaj ostale boste privoščili.

MILENA – VODJA

Sklep recitala in napoved skupnega petja ob spremljavi ustne harmonike:
Pesem Društva upokojencev za Poljansko dolino (Po melodiji slovenske ljudske: Če študent na
rajžo gre; besedilo: Milena Kejžar)
Recital so izvajali:
Milena Kejžar, Minka Marija Likar, Janez Čadež, Silvo Pivk, Francka Peternel in Cilka Bohinc.
*Skladbe je izvajal oz. spremljal z ustno harmoniko Valentin Bogataj.
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Vodja prireditve Milena Kejžar

Valentin Bogataj, ustna harmonika

Marija Minka Likar

Janez Čadež

Silvo Pivk

Francka Peternel

Avtorici recitala: Milena Kejžar in Minka Marija Likar
*********************************************************
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 2017.
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Delovno predsedstvo: Marija Knafelj, Franci Dolenec,
Danica Oblak

Poročilo predsednika: Franci Fortuna

Takole je povedal:
»Spoštovani,
v poročilu bom na kratko opisal dogodke, ki so zaznamovali delo društva v preteklem letu. Obširno in s
fotografijami opremljeno pa si delo v društvu lahko ogledate v Kroniki 2017 na naši spletni strani.
Začel bom s statistiko. Ob koncu leta je bilo v društvu 708 članov, 19 jih je v domovih za starejše , 23 se jih
je pa za vedno poslovilo od nas. Na njihovi zadnji poti smo jih pospremili z našim novim praporom, ki smo
ga pred letom razvili na tem mestu. V društvu deluje 10 poverjenic in en poverjenik. Člane obveščajo in
pobirajo prijave za naše prireditve in izlete, pobirajo članarino in obiskujejo člane ob jubilejih in drugih
prilikah. V upravnem odboru so še poverjeniki za šport, kulturo, pohodništvo in informiranje ter za socialo.
Izlete in srečanja sva pripravljala skupaj s podpredsednikom Francem Dolencem. Izvedenih je bilo 5 izletov
in 8 kopalnih izletov. Zaradi neprimernega vremena je odpadel izlet na Višarje in v Planico. Izletov se je
udeležilo 584 članov. Društveno srečanje je bilo na kmetiji Okršlan. Udeležilo se ga je 130 članov, na
novoletnem srečanju v tej dvorani pa je bilo 107 članov. Meddruštveno srečanje je bilo junija v Idriji, kjer
je DU Idrija praznovalo 70 letnico delovanja. Udeležilo se ga je 32 članov. Lani smo se udeležili tudi srečanja
PZDU za Gorenjsko v Žirovnici. Bilo nas je 24.
Poverjenica za kulturo je Milena Kejžar. Z gledališko skupino, videli smo jo maloprej, so 7 krat nastopili v
domovih za starejše, občasno skupaj s pevsko skupino Klas, na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v
Cankarjevem domu skupaj s skupino Žabarji in na naših srečanjih. Skupina Klas je nastopila tudi na proslavi
ob dnevu državnosti v Gorenji vasi , na srečanju z razgledom na Kladju ter na proslavi Zveze borcev za
vrednote NOB v Žireh. Milena je organizirala tudi ogled treh gledaliških predstav in opere, ki se jih je
udeležilo 168 članov.
Društvo je dejavno tudi na področju sociale, za kar skrbi poverjenica Cirila Žagar. Skupaj s poverjeniki so
obiskali člane ob jubilejih ali bolezni in tiste po domovih za starejše. 11 jih je lani dopolnilo 80, 6 pa 90 let.
Vsi so veseli obiska in skromnega darila.
Poverjenik za pohodništvo je Valentin Bogataj. Lani je bilo izvedenih 9 pohodov in devetkrat je bil avtobus
poln. To priča o dobri pripravi in izvedbi pohodov. Cilji so izbrani tako, da so primerni za starejše in tja
kamor bi sami težko zašli. Pohodov se je udeležilo 475 članov, na vsakem pohodu pa je vedno prisoten
vsaj en planinski vodnik. Valentin Bogataj je tudi poverjenik za informiranje. Oblikuje plakate in vabila za
naše prireditve, skrbi za vitrino v Poljanah in v Gorenji vasi ter vestno beleži vse, kar se dogaja v društvu,
da lahko ob koncu leta združi v kroniko društva.
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Za šport skrbi poverjenik Silvo Pivk. Poleg balinanja in smučanja je zaživelo tudi kolesarjenje. Tako smo
kolesarili po Krasu, po Zgornjesavski dolini in ob morju po Parencani ter 14krat po bližnji okolici. 17
kolesarjev je prevozilo 676 km. Nekaj novega je bilo veslanje stoje oziroma supanje na Šinkovcovem jezu
na Hotavljah. 7 članov je uspešno preizkusilo sup.
Smučarji so se preizkusili na veleslalomu na smučišču Rudno, balinarji pa so tekmovali v medobčinski ligi.
Lani je začel veljati nov statut ZDUS . Po novem so člani ZDUS-a PZDU in ne direktno društva. Zato smo se
v Kranju na sedežu PZDU Gorenjske sestali s predsednikom g. Malnarjem in preučili možnosti sodelovanja.
UO je potem sklenil, da se pridružimo PZDU Gorenjske.
Sam sem se udeležil tudi sestanka predsednikov prijateljskih društev v Žireh. Pogovorili smo se o delu in
problemih v društvih.
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.
Udeležence je nagovoril tudi poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Žan Mahnič
(nadomeščal je tudi odsotnega župana Občine Gorenja vas – Poljane Milana Čadeža), ki je pohvalil
delo društva.

Poročilo predsednika NO: Vladimir Koračin

Pozdravne besede: Žan Mahnič, poslanec Državnega zbora
Republike Slovenije

Predstavniki vseh štirih prijateljskih upokojenskih društev so v nagovorih pozdravili udeležence
občnega zbora, pohvalili naše delovanje in zaželeli uspešno delo tudi naprej.
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Predstavnik DU Žiri

Predstavnica DU Sovodenj

Predstavnica DU Cerkno

Predstavnik DU Idrija

Po Občnem zboru je sledila svečana
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podelitev društvenih priznanj.
Prejemnike je na osnovi Pravilnika o podeljevanju društvenih priznanj izbrala Komisija za priznanja v
sestavi Franci Fortuna, predsednik ter članov Valentina Bogataja in Danice Oblak.
Prejeli so jih:
PLAKETI

Jože NOVAK
za pomemben prispevek k delovanju in razvoju društva
Jože Novak je z vključitvijo v društveno življenje želel sebi polepšati tretje življenjsko obdobje, obenem pa s
pobudami in predlogi bogateti delovanje tega najštevilčnejšega društva v Občini Gorenja vas – Poljane. Kot član
in njegov podpredsednik v letih od 2008 do 2012 je v društveno delo že vnašal nove ideje in pristope. Večalo se
je število članstva in širil program. Ko je v letih od 2012 do 2016 društvo vodil, je njegovo delovanje dobilo še
močnejšo vzpodbudo in pestrost. V Upravni odbor je vključil nove člane in sooblikoval oblike in vsebine dela, ki
so bile po meri članstva. Večala se je udeležba na prireditvah in dogodkih, udeleženci so se družili na društvenih
srečanjih, na kulturnih prireditvah, na izletih in planinskih pohodih pa spoznavali nove kraje in njihove
posebnosti. Posebno skrb je namenjal rekreaciji, obiskovanju starejših, bolnih in osamljenih članov. Njegov način
dela je bil odkrit, razumljiv in prepoznaven. S prijaznim odnosom do članov-upokojencev, prijetnim humorjem
in pozornostjo do vsakogar, je ustvarjal vzdušje, ki je potrebno za dobro počutje prav vsakega člana.
Z vsem navedenim se je Jože Novak trajno zapisal v delo Društva upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas,
ki se mu zahvaljuje z najvišjim priznanjem – s PLAKETO.

Danica OBLAK
za dolgoletno organizacijsko in administrativno delo
Danica Oblak se je dejavno vključila v društvo leta 2004, ko je kot članica Upravnega odbora prevzela zahtevno
delo tajnice. Hitro je vzpostavila učinkovite načine in oblike dela, ki jih nalaga tako veliko društvo: tesno in
iskreno sodelovanje s predsednikom društva in člani Upravnega odbora, vodenje preglednih seznamov članov,
tvorno sodelovanje z društvenimi poverjenicami in poverjenikom, pisanje zapisnikov idr. Vsa ta dela opravlja
natančno, zanesljivo in odgovorno. Pozna večino članov, tudi njihove potrebe in razmere, v katerih živijo, zato
rada svetuje, kako jim pomagati v težavah. S svojo prirojeno prijaznostjo in dobro voljo skrbi za drobne
pozornosti, ki pa med člane vnašajo dobro počutje in lepo vzdušje. Rada se udeležuje in pomaga pri izvedbah
društvenih prireditev in poje v pevski skupini »Klas«.
Danica Oblak ima trajne zasluge, da je Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas uspešno in se ji
zahvaljuje s podelitvijo PLAKETE.
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Jože NOVAK

Danica OBLAK

PRIZNANJI
Andrej DERLINK
za poverjeniško delo in za sodelovanje na kulturnih prireditvah
Andrej Derlink že več kot deset let sodeluje pri delu društva. Je poverjenik za področje Javorij . Bil je tudi blagajnik društva.
Znana je njegova ljubezen do glasbe in zato je velikokrat nastopal na naših srečanjih in po domovih za starejše. Sodeloval
je tudi pri skečih z gledališko skupino. Svoje delo vedno opravi vestno in z dobro voljo, ki jo na sestankih razdaja tudi nam.
Njegovi predlogi in ideje so nam v pomoč pri pripravi programov za delo.
V zahvalo za delo v društvu je Andrej Derlink že prejel zahvalo, zato mu tokrat podeljujemo priznanje Društva upokojencev
za Poljansko dolino.

AVTOPREVOZNIŠTVO, Martin – Valentina Frelih, s. p., Žiri
za varne vožnje na društvene prireditve, pohode in izlete
Več kot deset let se na izlete in prireditve prevažamo z avtobusi podjetja »Avtoprevozništvo Martin- Valentina Frelih« iz
Žirov. Z raznovrstnostjo voznega parka in prijaznimi in zanesljivimi vozniki vedno ugodijo našim potrebam in željam.
Sodoben avto park in ugodne cene pomembno prispevajo , da lahko našim članom ponudimo cenovno ugodne izlete in
pohode.
Za zgledno sodelovanje prejme »Avtoprevozništvo Martin- Valentina Frelih« Žiri priznanje Društva upokojencev za Poljansko
dolino.
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Andrej DERLINK

AVTOPREVOZNIŠTVO FRELIH Žiri, Martin Frelih

ZAHVALE
Slavka ČADEŽ
za poverjeniško in društveno delo
Slavka Čadež je poverjenica za področje obeh Dobrav in Todraža. Že vrsto let člane društva s tega območja vabi na naše
izlete, pohode in srečanja. Pri svojem delu je vestna in zanesljiva. Rada priskoči na pomoč tudi pri pripravi naših srečanj in
aktivno sodeluje pri delu društva.
V skladu s pravilnikom o priznanjih podeljujemo Slavki Čadež Zahvalo za delo v Društvu upokojencev za Poljansko dolino.

Katarina DEMŠAR
za poverjeniško in društveno delo
Katarina Demšar je poverjenica na področju Hotavelj in okolice. Že več kot deset let obvešča člane o dogodkih, ki jih
pripravljamo in je pri tem zelo uspešna, saj je obisk z njenega območja vedno velik. Vedno sodeluje tudi pri naših srečanjih
in drugih prireditvah. Kot poverjenica vzorno opravlja svoje delo.
Za poverjeniško in društveno delo prejme Katarina Demšar Zahvalo Društva upokojencev za Poljansko dolino.
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Olga ŠUBIC
za poverjeniško in društveno delo
Olga Šubic je več kot 10 let poverjenica za območje Žirovskega vrha. Že kmalu po upokojitvi se je vključila v delo društva.
Rada ima oder, zato redno nastopa v skečih na naših prireditvah. Je družabna in z dobro voljo sodeluje in priskoči na pomoč,
kjer je potrebno. Svoje delo opravlja z veseljem in vzorno.
Za poverjeniško in društveno delo prejme Olga Šubic Zahvalo Društva upokojencev za Poljansko dolino.

Slavka ČADEŽ

Katarina DEMŠAR

Prejemniki priznanj s predsednikom društva
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Sledila je
pogostitev (golaž, napitki) in družabno srečanje
udeležencev ki sta ga pripravila Okrepčevalnica »Blegoš«, Mohorič Anton, s. p., Hotavlje in
inštrumentalni trio Ržen z Loga.

Fotografije z Občnega zbora: Vito Debelak
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DRUŠTVENO SREČANJE
Društveno srečanje je potekalo na “Kmetiji Okršlan” na Sv. Florijanu nad Škofjo Loko 30. junija
2018.
V lepem sončnem junijskem popoldnevu se nas je na skrbno
pripravljenem prireditvenem prostoru zbralo 150 članic in
članov.
Po uvodnem pozdravu in dobrodošlici predsednika društva
Francija Fortuna, so člani društvene kulturniške skupine
pripravili priložnostni
kulturni program. Oblikovala ga je Milena Kejžar, izvedli pa
Valentin Bogataj – ustna harmonica ter Olga Šubic, Janez
Čadež in Martin Šubic z izvedbo skeča: Zejle, ah, ta zejle
izpod peresa Tončke Oblak..

1. Venček slovenskih ljudskih
Fantje po polj` gredo
Od kod si dekle ti doma
Prav lepa je poljanska fara
Izvedba: Valentin Bogataj – ustna harmonika

2. Tončka Oblak: ZEJLE, AH, TA ZEJLE /skeč/
Olga: Janez, Janez, kuod se pa obiraš?
Janez: Buojg jest, ke te muorm čist vos cajt use tebe bugat. Vedva kar naprej pejta, jest be pa rad taparu marva
kje za šank stuopu. Se mi je že po varng garl osušu, ke sn se podiu za tistm zjeunatm glavam.
Olga: Vič Martin, tokle je. Le glej de nouš tak. Tu ni neč, če se člouk sam seb smil.
Martin: Men so se pa bel zjeunate glave smil’le! A sa nejnk kej obtoučene?
Olga: Ja prou gvišn sa. Pa tuk sva lep pelala pouhna ciza zeunatih glau čje počiez. Pa je bla zgleda puot le mal
preozka, de se je nama zvrnu vozičk. Tok de nabo neč s kupčije, sa se use razbežale dol po brig.
Janez: Pol sn jih mugu pa jest sam jeskat pa pobierat. Ti s pa lep počivala!
Martin: Vieste oča, naša mama je že od govarejna tuk zmatrana.
Olga: Boš ti že vidu! Prov gvišn si mami slišu kej’ tu djala. Zdej pa viem zakej si se tuk smejau, ke sa se glave
kotalile po briegu. Zejla ne maraš.
Martin: Se ga ati tud ne.
Janez: Vič no, kok se tu z ruoda v ruod prenaša. O ti hejntan zejle, le kej bo s tebuoj. Prou use glave so se zavalile
kodol čez obrunke. A vieš kej sn pa le ugotovu?
Olga: Kej?
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Janez: De pamet pa nimaja prov neč tiele zeunate glave! Edin ena sem’ pa zdi, de je nardila tok ked je trieba, se
se je zavalila lih kodol pred Kvedrova gostilna. Ta pa razmišla glih tok ket jest.
Olga: Ja, se je ries hod, če je človk žejn. Sam se bo trieba pried še s kejšn zejlam mal podstaut, na prazn želuodc
vondar ni dobar pit.
Janez: Bemtiš si uharna. Zakej pa dama nisi neč kuhala dons? Seviede, le kuga bi dama iedu, se ti boj na Sjeuškm
dal za iest! Le kodu te je tok navadu.
Olga: Parnas na Cerklanskm sma šparuni ledje, nisma pa uharni, de boš viedu. Drgač bi pa u temu cajtu že lahko
spoznau kej si tiskat jemau.
Janez: O viem kok je bel. Sa mi djal ta star, “Če ne muoreš nobene dobit tuod okul, pa na Sjeušk pejd”. Pol sn pa
marva gor viši zašou, kje čez Davča, sn pa tebe nejdu. Ledje sicer govareja, de je trieba jet na Sjeušk po dobra
krava, če pa češ fajn dekle, pa pejd na Polansk. No jest sn šou pa nejk umies, zdej pa mam, kar mam. Se sn
dargač s teboj čist zadovoln, bugat te pa muorm glih tok, pa ni važn od kod si. Sa djal učas, de je pomiembn kej
ima mošk u glav, zdej pa vidm, de je bel važn kej žjenska misne!
Olga: No, no, tuk hod pa spjet ni.
Janez: No ja, za dama si dobra. Kam del jet s teboj pa glih ni. Se te ledje bel tešk kej zastopja, ke tuk po Crklansk
uliečeš.
Olga: Pa sej Seuška ni tako deleč od Cerklanskiga. Govoreja pa ris Součani lipš ket Polanci
Janez: Tu pa ni ries. Polanci kar pojema, ke govarema.
Olga: No, ket sosiedje se pa že uredu razumete.
Janez: Ja, segurn. Se huodja h nam po dekljeta, ke sa bel fejst ked tole na Sjeuškm.
Olga: Same babe so te!
Janez: Pa sej si ti tud čist fejst baba. Sploh kje čez tazajdna.
Olga: A zdej mi boš pa še tazadna opočitau? Zvečer se mi pa slinš kat en použ!
Janez: Se sn te tou sam pohvalt. Jest sn že viedu kej sn jemau. Mi je že muj rank oča djau, de muorš zmjeri ta paru
tašča pogljedat, pa kuj vieš kejšna bo toja žena, ke se bo marva postarala.
Olga: Človk u tačih koncih zrase bel gost, pa žilau, tak ket dren, drgač ne preževiš u teh bregih!
Martin: A bota vedva sam gourla, a boma šl’ kej iest?
Olga: Ja, tu pa. Na en zejle pa grema.
Martin: Kej? A zejle? Zarad zejla pa nisn šou z vama. Tistga imama pa dama dost. Se sn ga glih dons mugu tlačt.
Janez: No vič, saj noge imaš zdej lep umite.
Martin: Jest nabom zejla iedu! Fuj! Raj bi kej sladkiga.
Olga: No, se tud tu še pride na vrsta.
Janez: Maš prou. Če se že kam grje, otroc rad’ kej sladkiga snieja, medrujg ta stari pa kejšnga spijema, pa sma kuj
bel dobre uole. Sam lansk liet dol u Jeblan pa nisn neč piu, pa si me tekuj nasmejala.
Olga: Kuga je pa že blu?
Janez: Ja, tebe pa toja mama sn pelu, ked se prau “u šoping”, pa sta mi hmal zašle notar u en nuobl butik za
cujne. Tam sta pa tuk u živ po cerklansk ropotale, de je targovka, ke je paršla zraun, u angljščin prašala kej bi
rade. Prou neč vaja ni zastopila, pa je misna de sta segurn z ane druge daržave. O, kuk sn se mugu pol smejat.
Olga: Ja no, ki jest morn, če tak govorim. Tak so me navadl. Oja, pa de novš mislu, de se nisn neč po polansk
navadla. Se vas skuz poslušem. Sam kok pa tok se sliš. Kok, kok, dej žaba u sok, se sn usa voda prešlatala pa je ni
bel.
Janez: O poglej ja, se znaš, če češ. Kar je, je dobar. Se po soje je pa tud tale tuj cerklansk narječje zanimiv. Zmjeri
pou besiede požrete. Ti prauš: zutri sn usta, pa sn ciu dan dila, zvečer sn pa zaspa.
Olga: Jest bi pa drgač povida… .. čez dan sn bla gor na ni, zmatrana ket nevim kuga, sn paršla zvečer domu, sn
mogla pa še tega narodnga dica poglejštat.
Janez: Sam jamrajne te je, ke se maš pre lep. Kamar češ te pejlem. Še cel dons tole som na zejlarjada, al kok že
temu prauja.
Olga: Ja tu si pa dobar narjedu. Dos se nameravam najest zela, tačga, pa tačga, pa tačga.
Janez: Ti se ga kar paruoš. Sam de ga pol dama nabo kejšn miesc.
Martin: Ja mama, tule se je pa ata dobar spounu.
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Olga: Bota že vidla, spet ukop držeta.
Janez: Možakari pa ja muorma ukop daržat, a ne Martin. Z zejlam je pa tok, de je nartabul tist, ke ga par sosied
skuhaj, pa pol še tam pojedo. Ne pa dej zejle zutri, za južna pa še za večerja. Pol se pa do nedejle tu kar ukop drži.
18 krat zejle, de pridema spjet do nedejle.
Olga: Zdej pa že jejnaj. Zakuga si pa tišeu dons pol tole sam na Seušk.
Janez: Zarad zejla že ne.
Olga: Prou gvišn, de boš kejšna liepa vidu, taka ka ma douge nogje. Jest bi taka kar ke u kejšna kad nagnala zele
peštat. Lih za taku bi bla.
Janez: A mene pa za šank, de boš pol lohk sama u mir zejle iedla.
No zdej pa že pejva nieki spit, da na boj ledje misn, de sva si vos cajt u lasih. Se vieja de rada ropotaš, pa de si
sam takat tih, ke ieš al pa piješ. Zvečjer se bova pa čist po tihm rada imiela, da par sosied na bo foušije.

Vabilo na srečanje

Polno zasedene mize v kozolcu

Pozdrav predsednika

Vezno besedilo – Milena Kejžar
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Izvedba skeča: Olga, Martin in Janez

Z ustno harmoniko: Tine

Izvajalci skeča

Za ples in dobro voljo: Janez Kogovšek

Sledilo je družabno srečanje z dobro pogostitvijo. Za ples in dobro voljo je poskrbel harmonikar Janez
Kogovšek in nekateri dobrovoljni udeleženci.
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MEDDRUŠTVENO SREČANJE
Tradicionalno srečanje prijateljskih društev upokojencev Cerkna, Gorenje vasi, Idrije,
Sovodnja in Žirov je pripravilo DRUŠTVO UPOKOJENCEV CERKNO.
Potekalo je v nedeljo, 9. septembra 2018, na
prireditvenem prostoru pred Hotelom Cerkno.
Srečanje je pričela predsednica domačega društva.
Pozdravila je vse navzoče in zaželela prijetno
druženje. Sledil je kulturni program, ki so ga
oblikovali pevci Mešanega pevskega zbora društva
upokojencev Cerkno, gostujoča plesna skupina ter
Marija Kavčič in Veronika Čeferin. Udeležence so
pozdravili tudi predsedniki oz. predstavniki vseh
prijateljskih društev.
Srečanja se je kljub lepemu vremenu udeležilo
(pre)malo članstva, tako da se postavlja vprašanje
smiselnosti nadaljnjih tovrstnih druženj.
Iz Društva upokojencev za Poljansko dolino
Gorenja vas se je srečanja udeležilo 25 članic in
članov. Prispevek: 5,00 € za potne stroške.

Predstavniki društev

Vodenje prireditve
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Mešani pevski zbor

Franci Fortuna: pozravne besede

Plesna skupina

Maloštevilni udeleženci
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PREDNOVOLETNO SREČANJE - ŠTEFANOVO
Tradicionalnega srečanja članov društva na Štefanovo se je udeležilo 107 članov. Pripravili smo ga v
sredo, 26. decembra 2018, ob 13. uri v Sokolskem domu v Gorenji vasi.
Srečanje je pričel predsednik društva Franci Fortuna.
Sledil je kulturni program z naslovom “Pregovori in orglice razveseljujejo srca”.
Pripravila in vodila ga je Milena Kejžar, izvedli pa Vokalna skupina “Klas” p. v. Cilke Bohinc s
harmonikarjem Hieronimom Šubicem ter Poljanski orgličarji p. v. Antona Kreka.
………………………………….

“Pregovori in orglice razveseljujejo srca”
Dober dan vsem, ki se želite danes zabavati z nami. Verjamem, da bomo preživeli lepo popoldne,
seveda, če smo se že doma naravnali na veselje.
Spet je leto okoli. Spet smo pripravili kratko predstavo pred kosilom. Skupina Klas, ki jo vodi Cilka
Bohinc, nam bo polepšala začetek dneva. Z nami pa so tudi Poljanski orgličarji, ki bodo s svojim
igranjem pomagali ustvariti prijetno razpoloženje v našem prednovoletnem druženju.
Skupino Klas sestavljajo naše vrle članice, ki se družijo že peto leto zato, da druga drugi lepšajo
dneve. Sestavljajo jo ženske stare od 60 do 93 let. Poleg pestrega programa, ki ga pripravlja Cilka,
zelo rade pojejo tudi stare ljudske pesmi. S štirimi starimi pesmimi nas bodo razveselile tudi danes.
Pele bodo: Cilka Bohinc, Helena Hren, Danica Oblak, Anica Pintar, Joži Prelog, Minka Markelj in
Pavla Trček. Pridružil se jim je tudi Hieronim Šubic s harmoniko. Kar nekaj let jih je spremljala Julka
Bogataj, ki se ima pri častitljivih 86. letih pravico že malo oddahniti.
Z njimi bomo potovali skozi vse letne čase in mesece v letu. Vsako leto nam v bistvu ponazarja
začetek življenja, dozorevanje in tudi minevanje. Prestavili se bomo za 100 ali več let v preteklost.
Pogledali bomo kaj so naši predniki z opazovanjem vremena in narave ugotovili. V obliki pregovorov
njihove ugotovitve prenašamo iz roda v rod. Posebej pozorni so bili na to kakšno vreme prinašajo
svetniki. Začeli bomo kar z decembrom oziroma Štefanom, ker je december prvi zimski mesec:
ZIMA
DECEMBER – GRUDEN
Če Štefana burja prinese, vinogradniku pridelek odnese.
Grudna mraz in sneg, žita dosti prek in prek.
JANUAR - PROSINEC
Če v prosincu drevje od mraza poka, bo sadja jeseni in moka.
Če v prosincu ni snega, ga mali traven da.
FEBRUAR – SVEČAN
Če je svečnica zelena, velika noč bo zasnežena.
Če je februarja pretoplo, bomo v aprilu radi za pečjo.
Klas poje: Pozimi pa rožice ne cveto…
POMLAD
MAREC – SUŠEC
Igrajo v marcu se mušice, v aprilu vzemi rokavice!
Če sušca grmi, dobra letina sledi.
APRIL – MALI TRAVEN
Če sončen je april in suh, bo maj za lepo vreme gluh.
April deževen, kmet ne bo reven.
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MAJ – VELIKI TRAVEN
Če je maja dosti dežja, bo jeseni tudi dosti blaga.
Če na Urbana (25.5.) sonce sije, jesen polne sode nalije.
Klas poje: Prišla bo pomlad…
POLETJE
JUNIJ - ROŽNIK
Če junija sonce pripeka in vmes dež rosi,
ni treba se bati teka; obilno zemlja rodi.
Rožnik deževen - viničar reven.
JULIJ – MALI SRPAN
Če na drugi dan julija ne bo lepo, se dež ves mesec, ustavil ne bo.
Če na Jakoba (25.7) dežuje, ostro zimo oznanjuje.
AVGUST - VELIKI SRPAN
Če na velikega šmarna sonce peče, dobro vince v sod priteče.
Če se megla zjutraj v zrak vzdiguje, slabo vreme napoveduje;
če pa zemlja meglo posrka, lepo vreme na vrata trka.
Klas poje: Škrjanček poje, žvrgoli…
JESEN
SEPTEMBER – KIMOVEC
Ko žerjavi letijo na tuje, brž se zima približuje.
Tilen (1.9.) oblačen , meglen, naznanja deževno jesen.
OKTOBER - VINOTOK
Če se drevje zgodaj obleti, polje ob letu dobro rodi.
Vlažen, mrzel Luka (18.10.), kmalu sneg prikuka.
NOVEMBER – LISTOPAD
Če na mrtvih dan dežuje, zamete zima pričakuje.
Kadar Martin oblake preganja, nestanovitna se zima oznanja.
Klas poje: En hribček bom kupil…
oooo
Lahko bi rekli, da se naše življenje odvija podobno, le, da se običajno odvija več let, če imamo srečo, tudi sto
let ali več.
Rojstvo, dozorevanje in minevanje nam je Tone Pavček zelo lepo prikazal v pesmi:
KAKO RASTE MAMA
Najprej je sama tema,
Najprej je velik nič,
potlej je majcena deklica
in iz nje ljubek deklič.
Iz njega mamica zraste,
a raste dolgo in mnogo let,
potem pa je to kar naenkrat
in jaz pridem na svet.
Iz mamice zraste mama,
bogvekdaj, kar nekega dne,
ko še sama ne ve, da ji pada
prvi sneg na lase.
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Ko jaz zrastem, raste
mama počasi nazaj;
dokler babica ne postane
in pride z vnuki v raj.
………………………………….

Postrežbo je pripravila Okrepčevalnica “Blegoš”, Mohorič Anton, s.p., Hotavlje, za ples pa sta igrala
duo Stari sablji s pevko.
Srečanje je potekalo v dobrem razpoloženju in prijetnem vzdušju.
Strošek srečanja na udeleženca: 15,00 €.

Nagovor predsednika društva Francija

Milena Kejžar in Pevska skupina »Klas«

Cilka Bohonc, desno Hieronim Šubic

Jožica Prelog
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Udeleženci srečanja

Poljanski orgličarji

Nagovor predsednika društva Francija

Ansambel za ples
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POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV GORENJSKE
V organizaciji Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske smo se udeležili dveh prireditev:
27. SREČANJE UPOKOJENCEV GORENJSKE

Vabilo na prireditev

Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske je v sodelovanju z Društvom upokojencev
Moravče pripravila 27. srečanje upokojencev Gorenjske, ki je potekalo v četrtek, 7. junija 2018, z
začetkom ob 10. uri pod velikim šotorom na prireditvenem prostoru v bližini gradu Tuštanj pri
Moravčah. Slavnostni govornik je bil predsednik Sveta gorenjskih županov Boštjan Trilar, pripravili pa
so tudi pester kulturni in zabavni program z živo glasbo.
Srečanja se je udeležilo 7 (sedem) članov Društva upokojencev za Poljansko dolino, ki so uživali v v
druženju z upokojenci številnih društev, udeleženk srečanja. Po kosilu so si ogledali še lepo
vzdrževan grad Tuštanj ter središče Moravč z mogočno cerkvijo sv. Martina in spomenikom
matematika Jurija Vege.
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Prireditveni šotor

Udeleženci DU za Poljansko dolino

Nastop mladih plesalk

Častni gostje

Pred gradom Tuštanj

Grajsko dvorišče
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9. SREČANJE LITERATOV GORENJSKE
Srečanje je pripravilo Društvo upokojencev Britof – Predoslje in je potekalo v dvorani Doma krajanov
v Predosljah v petek, 19. oktobra tega leta. Nastopilo je 22 ustvarjalcev iz 12 društev upokojencev.
Društvo upokojencev za Poljansko dolino je zastopala Minka Marija Likar, ki je prebrala pesem
Sedim na tnali ob zidu.Takole je povedala o sebi:
»Literarne zgodbice sem pričela pisati že v mladosti in jih objavljati, z daljšimi ali krajšimi presledki pretežno v
prilogi tednika Kmečki glas. Po upokojitvi (2004) sem leto kasneje izdala prvo knjigo anekdot, tri leta kasneje
drugo knjigo - Sopotnik v svojem avtu, kratke zgodbe, leta 2011 povest Mladost na preizkušnji in leta 2015 Onkraj sebe, črtice. Občasno napišem kakšno pesem. Na teh srečanjih sodelujem že od vsega začetka,
nekajkrat sem ga tudi povezovala.«
Minka M. Likar

SEDIM NA TNALI OB ZIDU
Preprosto: sedim na tnali ob zidu.
Zahodno sonce mi sije v obraz.
Ničesar ne rabim, da bil bi srečnejši,
saj vsega v življenju dal mi je – čas!
Hvalim usodo, za svoje oči,
da gledam v naravo, dovolj imam moči!
Dosti izkušenj, da vem: preveč lepega
si v življenju želeti ne smem!
Preprosto: sedim na tnali ob zidu.
Zahodno sonce mi greje dlani.
Poslušam naravo, vse poje, brenči,
še veter v krošnjah se v pesmi budi.
V mislih mrmram si napev, ki zveni
kot narodna pesem iz mladostnih dni.
Kaj človek bi želel več še imeti?!
Z zrelostjo let se navadi - živeti!
Preprosto: sedim na tnali ob zidu.
Zahodno sonce je zlezlo za hrib.
Počasi potone v žlahtni večer,
in tiho zasanjam v svoj žametni mir!
Hotavlje, 2018

Prispevki nastopajočih literarnih ustvarjalcev so izšli v publikaciji z naslovom Tako ali drugače.
Uredila jo je Tanja Ahačič in so jo prejeli vsi ustvarjalci..
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Srečanje je vodila Slavica Bučan

Nastop Minke Marije Likar

Pozorni poslušalci
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Odziv na prireditev v Gorenjskem glasu
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zveza društev upokojencev slovenije
DAN ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
28. november 2018, Gospodarsko razstavišče v Ljubljani
ZDUS je pripravila že drugič Dan Zveze društev upokojencev Slovenije. Na prireditvi se je zbralo več
sto predsednikov društev upokojencev in drugih gostov, na njej pa so podelili tudi nagrade
predstavnikom posameznih društev.
Predsedmik ZDUS Janez Sušnik je v nagovoru pojasnil, da se društva upokojencev po vsej državi
ukvarjajo z različnimi dejavnostmi. Od kulture do športa, krovna organizacija pa ima nalogo, da
pospešuje delo teh organizacij in da ima tudi stik z vlado, pri kateri poskuša doseći, kar upokojencem
pripada.
Prireditve se je udeležil tudi predsednik vlade Marjan Šarec. V govoru je poudaril, da bo treba v
prihodnje marsikaj narediti za upokojence. Omenil je odmerni odstotek za določitev pokojnin, njihovo
uskaljevanje in nekatere dolgoročne ukrepe. »Vaša društva so nepogrešljiv del naše družbe,« je
poudaril in dodal, da skrbijo, da ljudje ne ostanejo na svojem zapečku, ampak gredo kam in se družijo.
Na prireditvi je posebno priznanje prejel Tomaž Banovec za izčrpno delo, ki je služilo Zvezi za
izhodišča pri zahtevah slovenski politiki, za Memorandum 2018.
Sledil je izjemen kulturni program v izvedbi Godbe ljubljanskih veteranov, Mešanega pevskega zbora
DU Ig in Folklorne skupine DU Naklo.
Slavnostna prireditev je bila nekakšna generalka za festival Dnevi medgeneracijskega sožitja,
ki bodo potekali od 14. do 16. maja 2019 v prostorih Gospodarskega razstavišča v Ljubljani,
skupaj z mladinskim svetom ter študentsko in dijaško organizacijo Slovenije.
Sklep o organizaciji nove oblike povezovanja in odstop od neposrednega sodelovanja na
Festivalu za tretje življenjsko obdobje je sprejel Upravni odbor ZDUS oktobra 2018.
Prireditev naj bi bilo medgeneracijsko stičišče znanj, idej in pobud za reševanje družbenih izzivov, ki
se nanašajo na vse generacije ljudi.
Vir: ZDUS, Revija Zveze društev upokojencev Slovenije, december 2018. leto XI, številka 12
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Srečanja se je udeležil predsednik društva Franci Fortuna.
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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 predstave. Z njimi želi
društvo nuditi svojim članom kulturne dogodke najvišje kakovosti. Sledile so si takole:

28. 1. 2018
Franc Feri Lainšček: PETELINJI ZAJTRK (Erotična igra o prijateljstvu)
Gledališče Toneta Čufarja na Jesenicah
Petelinji zajtrk je prepričljiva, sočna, zabavna, romantična,
očarljiva, napeta, socialna, navihana igra, mešanica
melodrame in romantične komedije. S predstavo režiser
napoveduje erotično, naelektreno zgodbo o prijateljstvu s
ščepcem generacijske jugonostalgije, kot se za Jesenice,
kjer se zgodba odvija, tudi spodobi.

Zasedba vlog: Damijan Perne, Nika Brgant, Sašo Dudič,
Milan Trkulja/Tomaž Cvar, Matej Mužan/Kajetan Bajt, Aleš
Rotar,
Gašper Stojc, Tone Bertoncelj, Natakarica
"Severina": Katja Ogrin
Režiser: Gojmir Lešnjak - Gojc
Število udeležencev: 47, vstopnica in prevoz: 15,00 €.

18. 2. 2018
Operna predstava: Georges Bizet: CARMEN
Opera SNG Ljubljana

Znamenita zgodba o zapeljivi ciganki Carmen je pravzaprav ljudska drama nebrzdane strasti, ki
odpira vprašanja o ljubezni kot hipni strasti, ter o ljubosumju in maščevanju, ki neizogibno vodita v
smrt in propad. Bizet je ustvaril edinstveno delo, saj je nastala realistična opera, s katero se težko
kosajo tudi največje mojstrovine sorodnega italijanskega verizma. Dobro oblikovani značaji te
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polnokrvne drame s tragičnim razpletom so z vseh strani prežeti s španskimi ritmi in cigansko
melodiko ter izrisujejo okolje, iz katerega Carmen izhaja in mu ne more ubežati.
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Peli so: Irena Parlov, Aljaž Farasin, Jože Vidic, Martina Zadro, Janko Volčanšek, Slavko Savinšek,
Eva Černe idr.
Število udeležencev: 47, vstopnica in prevoz: 30,00 €.

29. 7. 2018:
Igra z glasbo Slavka in Vilka Avsenika ob 65-letnici njunega ustvarjanja: LEPO JE BITI
MUZIKANT
Avtor: Andreas Brandstätter
Dramatizacija in odrska priredba: Eva Kraševec in Alojz
Stražar
Glasbeni producent: Slavko Avsenik ml.
Lepo je biti muzikant je zgodba o mladostnih sanjah,
prijateljstvu, ljubezni in življenjski preizkušnji…, z glasbo
Slavka in Vilka Avsenika – njun bogat glasbeni opus
navdihuje mnoge glasbenike in razveseljuje poslušalce
vseh generacij.
Glavne vloge: Ansambel Fantov pet (Jernej Gašperlin,
Primož Ložar, Grega Čepon, Klemen Brečko in Blaž
Prašnikar), Ana Plahutnik, Jure Sešek, Konrad PižornKondi, Jože Vunšek, Pia Brodnik, Brigita Hrovat, Špela
Prenar, Rajko Mandič idr.
Poletno gledališče Studenec pri Domžalah
Število udeležencev: 52, vstopnica in prevoz: 20,00 €.

9. 12. 2018:
Komedija: Jordan Cvetanović: TERAPIJA
Izvedba: Koroški deželni teater Slovenj Gradec
Loški oder Škofja Loka
Predstava Terapija je bil poseben izziv za ekipo Koroškega deželnega teatra. Odličen prevod Dušana
Stojanoviča je bil šele začetek gledališkega raziskovanja teksta, ki se je s priredbo in režijo Sergeja
Dolenca ter avtorsko glasbo Benjamina Pirnata začel v rokah igralcev transformirati v zgodbe našega
vsakdana. So to zgodbe (ne)znanca ali zgodbe našega življenja? In kje je meja našega in vašega?
Je življenje komedija ali tragedija? Odgovore na ta vprašanja nam ponavadi ponudi terapevt. A tokrat
smo ta terapevt bili mi, gledalke in gledalci.
Igrali so: Renata Cigale, Klavdija Kamenik, Helena Dolenc, Matej Blažun, Dušan Stojanovič, Sergej
Dolenc, Benjamin Pirnat, Boštjan Knez
Število udeležencev: 44, vstopnina in prevoz: 12,00 €.
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18. FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Vsi smo ena generacija!
Od 1. do 3. oktobra 2018 je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal največji dogodek za starejše v
Evropi, 18. festival za tretje življenjsko obdobje. Ideja je nastala že leta 1999, ko so Združeni narodi
1. oktober razglasili za mednarodno leto starejših.
Izhodišče festivala je slovenska starajoča se, vendar napredna družba, ki s pridom izkorišča
modrost in izkušenost ter potenciale starejše populacije. Je priložnost za promocijo
programov, izdelkov in storitev, namenjenih starejšim, torej tudi poslovna priložnost.
Na festivalu se je predstavilo več kot 70 društev upokojencev s folklornimi, orientalskimi, plesnimi,
pevskimi nastopi zborov društev upokojencev ter s kratkimi gledališkimi prizori. Sodelovalo je več kot
160 razstavljalcev s področja zdravja, zdrave prehrane, turizma in prostega časa, športnih aktivnosti,
pripomočkov in izdelkov za starejše in še mnogo drugega.
Festival organizirajo:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti R Slovenije, Zveza društev upokojencev Slovenije in
Proevent

V Veliki sprejemni dvorani, na ODPRTEM ODRU, sta v torek, 2. oktobra 2018, nastopili tudi dve
skupini Društva upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas, in sicer:
Skupina KLAS
Gledališki prizor, skeč: TRADICIONALNI ZAJTRK
Izvajalke: Cilka Bohinc, Ela Tavčar in Ajda Kržišnik
Avtorica besedila: Ela Tavčar

Po nastopu: Ela Tavčar, Ajda Kržišnik in Cilka Bohinc

Med nastopom

41

Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas - KRONIKA 2018

Poljanski orgličarji
PRISLUHNIMO ORGLICAM
1. venček: Odpiraj dekle kamrico, Dekle moje in Dekle povej, povej;
2. venček: En hribček bom kupil, Po Koroškem, po Kranjskrem in Moje dekle je še mlado ter
3. del: Poljanska dolina in Cvetje v jeseni.
Izvajalci na ustnih harmonikah: Janez Benedičič, Anton Krek, Nejo Ržen in Jože Dolenec
Umetniški vodja: Anton Krek

Nastopajoči in pozorni poslušalci

Med nastopom

Udeležbo na festivalu je organizirala Milena Kejžar.

Število udeležencev iz našega društva: 29
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NASTOPI V DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE
Društvena gledališko-glasbena skupina je tudi letos nastopila 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.
Program je pripravila in vodila poverjenica za kulturo Milena Kejžar, ki je v izvedbah tudi sodelovala.
Izvajalci:
Pevska skupina ŽABARJI: Francka Peternel, Tone Čadež, Janez Čadež in Marjan Čadež;
Igralci in pevci: Milena Kejžar, Francka Peternel, Silvo Pivk, Anton Kržišnik, Minka Marija Likar,
Janez Čadež, Cilka Bohinc;
Ustna harmona in petje: Valentin Bogataj.
Zvrstili so se takole:
4. aprila 2018:

Dom upokojencev Kranj

11. aprila 2018:
Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
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18. aprila 2018:

Dom upokojencev Naklo

Spored nastopov:
1.
2.
3.
4.

Pevska skupina ŽABARJI – zapojejo 2 pesmi
MILENA – pozdrav, uvod, napoved
FRANCKA (petje) in TINE (ustna harmonika) – Čez zelene trate
PREDSTAVA:
Silvo, Tone - s skirojem
Minka – planinka
Janez – izletnik
Tine – venček slovenskih ljudskih ali U. Koder: tema iz filma Cvetje v jeseni, igra na ustno harmoniko
Cilka – kulturnica
Francka – kopalka
FRANCKA (petje) in TINE (ustna harmonika) – Barčica po morju plava
Silvo, Tone – športnik s skirojem
Milena – sociala
Janez - napove pesem
Vsi – zapojemo Pesem DU za Poljansko dolino.
5. MILENA: Predstavitev nastopajočih, zahvala poslušalcem in osebju.
6. TINE: igra na ustno harmoniko znane ljudske pesmi. Vsi, tudi stanovalci, pojejo.
Skupno število poslušalcev: 165.

29. decembra 2018:

Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
Društvena gledališko-glasbena skupina je tik pred novim letom nastopila v Škofji Loki, »kjer ste

stanovalcem zelo polepšali praznične dneve in upam ponovno na svidenje«, Denis Kamnar,
delovna terapevtka CSS.
Program je pripravila in vodili poverjenica za kulturo Milena Kejžar, ki je v izvedbah tudi sodelovala.
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PREGOVORI, PETJE, POEZIJA in SKEČ BODO OGRELI VAŠA SRCA
Dober dan vsem, ki se želite ste nas prišli poslušati. Poseben pozdrav velja sestram, negovalkam in
pomočnicam, ki skrbijo za vas in so vas tudi pripeljale, da se lahko veselite z nami. Verjamem, da
bomo preživeli lepo dopoldne, seveda, če ste se odločili z nami deliti veselje.
Komaj kaj več kot pol leta je minilo pa smo spet skupaj. Kaže, da mi ne zdržimo brez vas, vi pa tudi
ne brez nas. V vašem domu je kar precej sokrajanov sorodnikov in prijateljev iz naše prelepe
Poljanske doline. Zato zelo radi pridemo k vam. Pa tudi zato, ker imate tako prijazno osebje.
Danes je prišla z mano skupina Klas. Članice se družijo že peto leto zato, da druga drugi lepšajo
dneve. Vodi jih Cilka Bohinc. Poleg pestrega programa, ki ga pripravlja Cilka, zelo rade pojejo tudi
stare ljudske pesmi. S štirimi starimi pesmimi nas bodo razveselile tudi danes. Pele bodo: Cilka,
Helena, Danica, Anica, Joži, Minka, Slavka in Pavla. Pridružil se nam je tudi Hieronim s harmoniko.
Kar nekaj let jih je spremljala Julka, ki se ima pri častitljivih 86. letih pravico že malo oddahniti in je
danes ni z njimi. Zagotovo pa se Julke vsi dobro spominjate.
Danes bomo potovali skozi letne čase in mesece v letu. Leto nam ponazarja začetek življenja,
dozorevanje in tudi minevanje. Prestavili se bomo za 100 ali več let v preteklost. Pogledali bomo kaj
so naši predniki z opazovanjem vremena in narave ugotovili. V obliki pregovorov njihove ugotovitve
prenašamo iz roda v rod. Posebej pozorni so bili na to, kakšno vreme prinašajo svetniki.

DECEMBER – GRUDEN
Če Štefana burja prinese, vinogradniku pridelek odnese.
Grudna mraz in sneg, žita dosti prek in prek.

ZIMA /Brala Danica/

JANUAR - PROSINEC
Če v prosincu drevje od mraza poka, bo sadja jeseni in moka.
Če v prosincu ni snega, ga mali traven da.
FEBRUAR – SVEČAN
Če je svečnica zelena, velika noč bo zasnežena.
Če je februarja pretoplo, bomo v aprilu radi za pečjo.
Klas poje: Pozimi pa rožice ne cveto…
MAREC – SUŠEC
Igrajo v marcu se mušice, v aprilu vzemi rokavice!
Če sušca grmi, dobra letina sledi.

POMLAD /Brala Cilka/

APRIL – MALI TRAVEN
Če sončen je april in suh, bo maj za lepo vreme gluh.
April deževen, kmet ne bo reven.
MAJ – VELIKI TRAVEN
Če je maja dosti dežja, bo jeseni tudi dosti blaga.
Če na Urbana (25.5.) sonce sije, jesen polne sode nalije.
Klas poje: Prišla bo pomlad…
JUNIJ - ROŽNIK
Če junija sonce pripeka in vmes dež rosi,

POLETJE /Brala Helena/
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ni treba se bati teka; obilno zemlja rodi.
Rožnik deževen - viničar reven.
JULIJ – MALI SRPAN
Če na drugi dan julija ne bo lepo, se dež ves mesec, ustavil ne bo.
Če na Jakoba (25.7) dežuje, ostro zimo oznanjuje.
AVGUST - VELIKI SRPAN
Če na velikega šmarna sonce peče, dobro vince v sod priteče.
Če se megla zjutraj v zrak vzdiguje, slabo vreme napoveduje;
če pa zemlja meglo posrka, lepo vreme na vrata trka.
Klas poje: Škrjanček poje, žvrgoli…
SEPTEMBER – KIMOVEC
Ko žerjavi letijo na tuje, brž se zima približuje.
Tilen (1.9.) oblačen , meglen, naznanja deževno jesen.

JESEN /Brala Jožica/

OKTOBER - VINOTOK
Če se drevje zgodaj obleti, polje ob letu dobro rodi.
Vlažen, mrzel Luka (18.10.), kmalu sneg prikuka.
NOVEMBER – LISTOPAD
Če na mrtvih dan dežuje, zamete zima pričakuje.
Kadar Martin oblake preganja, nestanovitna se zima oznanja.
Klas poje: En hribček bom kupil…
Lahko bi rekli, da se naše življenje odvija podobno, le da se običajno odvija več let, če imamo srečo,
tudi sto let ali več.
---------------------------------Rojstvo, dozorevanje in minevanje nam je Tone Pavček zelo lepo prikazal v pesmi:
KAKO RASTE MAMA
Najprej je sama tema,
Najprej je velik nič,
potlej je majcena deklica
in iz nje ljubek deklič.
Iz njega mamica zraste,
a raste dolgo in mnogo let,
potem pa je to kar naenkrat
in jaz pridem na svet.
Iz mamice zraste mama,
bogve kdaj, kar nekega dne,
ko še sama ne ve, da ji pada
prvi sneg na lase.
Ko jaz zrastem, raste
mama počasi nazaj
dokler babica ne postane
in pride z vnuki v raj.
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Recitirala: Milena Kejžar
Hieronim zaigra: Srček dela tika, taka…
Vsi tukaj najbrž veste, da s starostjo zlezemo malo skupaj, Tako so včasih rekli, kar pomeni da
rastemo nazaj. Ni pomembno koliko smo veliki v višino, pomembno je kako smo široki v mislih in srcu.
Kako smo naravnani. Koliko zmoremo sprejeti svojo sosedo ali soseda in ne grenimo življenja sebi in
drugim z negativnim razmišljanjem in pripombami. Nič ni narobe, če včasih malo jamramo, če nas kaj
boli.
-------------------------------------Pomembno je, da se veselimo vsake najmanjše pozornosti, ki jo doživimo. Sicer se nam lahko zgodi
kaj podobnega, kot se je zgodilo dvema sestrama, ki sta se hudovali na tistega, ki je potrkal na njuna
vrata ko sta po zajtrku pili jutranjo kavico.
To nam bosta sedaj pokazali Cilka Bohinc in Helena Hren v skeču:

»Zvonec in ključ.«
Ker smo ravno praznovali Božič, bomo skupaj z vami zapeli še nekaj božičnih pesmi ob spremljavi
harmonikarja Hieronima Šubica.
Glej zvezdice božje…
Sveta noč..
------------------------------------Na koncu vam želimo sporočiti naše želje za prihodnje leto. Želimo vam:
ZDRAVO, ZANIMIVO, BOGATO, VESELO, DRUŽABNO, SONČNO, LJUBEZNIVO,
IGRIVO, IMENITNO, ČUDOVITO, LJUBEZNI POLNO IN SREČNO NOVO LETO 2019.
-------------------------------------Klas zapoje: Jaz pa ti pa židana marela
-------------------------------------Nastopale so: Cilka Bohinc, Helena Hren, Danica Oblak, Anica Pintar, Jožica Prelog, Minka
Markelj, Pavla Trček, Heronim Šubic in Milena Kejžar. Pri petju se jim je pridružila stanovalka
doma, pred nekaj meseci članica skupine Klas, Blažka Mohorič.. Članice so jo povabile medse, ker
zelo lepo poje..
Poslušalcev je bilo 73.
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Fotografije z nastopa v CSS Škofja Loka, Foto: CSSD

48

Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas - KRONIKA 2018

NASTOPI PEVSKE SKUPINE KLAS

25. 3. 2018
MATERINSKI DAN V POLJANAH

Zadovoljne po nastopu s harmonikarko Julko Bogataj
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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 znamenitostih ter natančneje predstavili obiskane kraje. Sledili so si
takole:

22. marec 2018:

IZLET V TRST
Na prvi letošnji izlet članov Društva upokojencev za Poljansko dolino smo se odpravili v Trst in
njegovo okolico.
Prva postaja prijetne vožnje v sončnem a precej vetrovnem vremenu je bil ogled svetišča na Vejni,
veličastne cerkve, posvečene Materi Mariji, Božji Materi in Kraljici. Postavljena je visoko nad Trstom.
Zgrajena je bila po 2. svetovni vojni. Izpred nje so se nam nudili širni razgledi po tržaškem zalivu in
njegovi okolici.
Zatem smo se zapeljali do gradu Miramar, ki ga je dal v 19. stoletju zgraditi nadvojvoda Ferdinand
Maksimilian I. Habsburško-Lotarinški. Ogledali smo si veličastno zgradbo in se sprehodili po grajskem
parku, zasajenem z redkimi eksotičnimi rastlinami.
Naslednji del prijetnega izleta je bil namenjen ogledu Trsta, obalnega mesta ob meji s Slovenijo. Zanj
lahko rečemo, da je mesto nasprotij, zanimivosti, lepote in blišča, spominov burne preteklosti in
kulture. Trst je mesto, v katerem so živeli in živijo, so ga ustvarjali in ga ustvarjajo tudi slovenski
kulturniki, Slovenci in Slovenke.
Udeležencev: 60, cena izleta: 30,00 €.

Svetišče Na Vejni

Udeleženci pred svetiščem
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Grad Miramar
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Trst

17. in 18. maj 2018:
KOROŠKA JEZERA (Avstrija)
V dveh dneh smo izpeljali izlet na avstrijsko Koroško, na ogled njenih treh jezer.
Cesta do njih je peljala mimo Jesenic, skozi Karavanški predor do Spittala. V njegovi bližini se
razprostira ledeniško Milštatsko jezero. Sprehodili smo se ob delu njegove obale, še prej pa obiskali
bližnjo starodavno cerkev benediktinskega samostana, v katerem je grob legendarnega vojvode
Domicijana.
Naslednje je bilo Osojsko jezero s pestro turistično in kulturno ponudbo. Tudi tu je bil vreden ogleda
nekdanji benediktinski samostan s cerkvijo, ob kateri je grob poljskega kralja Boleslava II,
imenovanega Mutec Osojski.
V neposredni bližini Celovca se razprostira Vrbsko jezero, ki je najpomembnejše turistično središče
tega dela Avstrije. Na udeležence izleta je naredil vtis skrbno urejenega okolja in bogate ponudbe.
Udeležencev: 105, cena izleta: 30,00 €.

Milštatsko jezero

Cerkev benediktinskega samostana
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Benediktinski samostan v Osojah

Ob Osojskem jezeru

Pred mestno hišo v Šentvidu ob Glini

Atrij mestne hiše

Ob Vrbskem jezeru
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6. in 7. junij 2018:
BUDIMPEŠTA
Letošnji dvodnevni izlet je bil v Budimpešto.
V sredo smo se zgodaj zjutraj odpeljali proti glavnemu mestu Madžarske. Med potjo se nam je v
Siofoku pridružil naš vodič Dušan. Popoldan smo si ogledali vse glavne znamenitosti mesta. Po
nastanitvi v hotelu je bila na vrsti večerja v čardi. Ob dobri hrani in glasbi je večer hitro minil. Naslednji
dan smo se po zajtrku zapeljali še z ladjo po Donavi in si še z druge perspektive ogledali mesto.
Sledila je vožnja proti Siofoku, kjer smo imeli kosilo in se poslovili od našega vodiča. Dobre volje smo
se odpeljali proti domu.
Udeležencev: 39, cena izleta: 125,00 €.
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30. avgusta 2018:
VIŠARJE, PLANICA
S kar tremi avtobusi smo se odpravili na avgustovski društveni izlet. Po jutranji kavi na bencinski
črpalki je bil naš prvi cilj romarski kraj Slovanov, Germanov in Romanov Svete Višarje. Na goro,
imenovano božjo pot treh narodov, smo se pripeljali s kabinsko žičnico. V cerkvi, posvečeni Višarski
Kraljici, smo se udeležili sv. maše in si ogledali pestro okolico.
Sledila je vožnja v Planico, v dolino pod Poncami. Razteza se od naselja Rateče do Doma v Tamarju.
Dolina je najbolj poznana po smučarskih skakalnicah, z odprtjem Nordijskega centra Planica ni več
le središče narodnega veselja ob uspehih skakalcev, je edinstven kompleks, ki ga ni nikjer na svetu.
Z razgledne ploščadi smo si ogledali veličastne letalne naprave, planiški muzej ter pokrit notranji
tekaški poligon.
Prijetno druženje smo sklenili s kosilom v Hotelu Krek v Lescah.
Udeležencev: 132, cena: 35,00 €.
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Pred vstopom v kabinsko žičnico

Pri sv. maši na Višarjah

Pogled na Višarje

V Planici
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4. oktober 2018:
IZLET V NEZNANO
Udeleženci smo si ogledali najprej Pletarstvo Kalšek v Žičah in okušali hišne dobrote in napitke. Sledil
je ogled Žičke Kartuzije in izdelave glinenih izdelkov ter priprave čajev in napitkov. Od tam smo se
odpeljali v Slovenske Konjice na ogled in doživetje zeliščne galerije ter dvorca Trebnik. V vrhunsko
urejeni vinski kleti Zlati grič so nam po ogledu postregli z letošnjim moštom in izlet v neznano sklenili
s kosilom na domačiji s kmečkim turizmom.
Število udeležencev: 104, cena 35,00 €.

Pletarstvo Kalšek v Žičah
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Žička kartuzija in izdelava glinenih izdelkov

Zlati grič

8. november 2018:
MARTINOVANJE
Letos smo martinovali v okolici Mirne peči na Dolenjskem. Po dobrem kosilu v gostilni Špolar smo se
odpeljali do Matjaževe domačije v kraju Paha nad Otočcem. To je zgledno urejena stara hiša. Ogledali
smo si film o dolenjskem posebnežu - cvičku in tudi poizkusili njegove sestavine. Prijazna gostitelja
sta povedala marsikaj zanimivega o njem. V lepem jesenskem popoldnevu smo se nato med
vinogradi in zidanicami odpeljali do vinarja Muhiča, ki prideluje odlična in večkrat nagrajena vina.
Seveda smo jih tudi okušali in ob gostiteljevi harmoniki tudi zapeli.Glavni del našega martinovanja pa
se je dogajal v Slakovi domačiji na Malem Kalu. Dobra hrana, duhovita glasbenika in krstitelja vina so
ustvarili prijetno razpoloženje in kar težko se je bilo posloviti od prijaznih gostiteljev.
Tokratno martinovanje smo pripravili s pomočjo Žana Mahniča, ki ima zidanico v teh lepih krajih
Udeležencev: 41, cena 35,00 €.
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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 in izvedenih je bilo osem tovrstnih rekreativnih dejavnosti. Organizatorja in vodji kopalnih
izletov sta bila Franci Fortuna in Franci Dolenec. Sledili so si takole:
19. aprila
LENDAVSKE TOPLICE
Prvi kopalni izlet je bil organiziran v Prekmurje – v Lendavske toplice. V temkajšnjem hotelu Lipa so
se udeleženci izleta sprostili in naplavali v termalni vodi. Sledilo je kosilo in zatem ogled in vzpon na
razgledni stolp Vinarium.
Stolp Vinarium (tudi: Vinarium Lendava, panonski svetilnik ali pomurski Eifflov stolp) je 53,5 metra
visok razgledni stolp, ki se nahaja v Dolgovaških Goricah, kraju sredi gričevnate pokrajine Lendavske
gorice nad Lendavo na 302 metrih nadmorske višine. Projektirala sta ga arhitekta Oskar Virag in Iztok
Rajšter. To je najvišji razgledni stolp v Sloveniji. Stolp, ki omogoča razgled v štiri različne države so
uradno odprli 2. septembra 2015.
Število udeležencev: 55, cena: 30,00 €.
Organizator in vodja: Franci Dolenc

Hotel Lipa

Vinarium
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Razgled s stolpa

Udeleženci izleta

Naslednji kopalni izleti so bili v Izoli, Strunjanu in na Debelem rtiču, in sicer: 12.(19 udel.),
19. (51 udel.), 26. (52 udel.) julija ter 2. (47 udel), 9. (62 udel.), 17. (40 udel.) in 23. (40 udel.) avgusta
2018. Udeleženci plačajo samo avtobusni prevoz, za hrano poskrbijo sami. Na vseh izletih je bilo
vreme ugodno in voda primerna za kopanje.
Cena posameznega prevoza je znašala 10,00 €.
Na kopalnih izletih je bilo skupno 366 udeležencev.
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PLANINSKI IZLETI
Tudi v letu 2018 smo prirejali izlete za upokojence. Zvrstili so se enkrat mesečno od marca do
decembra, vedno ob četrtkih. Načrtovanih je bilo devet izletov, .
Pripravljala sva jih planinski vodnik Franci Fortuna in Valentin Bogataj kot organizator izletov in s
sodelovanjem planinskega vodnika Draga Trčka.
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.

8. marec:
LUNGOMARE - Volosko – Opatija - Lovran
Prijazen sončen marčevski dan je bil kot nalašč za izvedbo prvega planinskega pohoda v tem letu. Odpravili
smo se na Hrvaško, v Kvarnerski zaliv, kjer smo prehodili znamenito pot LUNGOMARE, ki pelje od Voloska,
mimo Opatije, Ičićev in Ike do Lovrana. Poimenovana je po cesarju Francu Jožefu I. Speljana je tik nad morjem,
ob številnih zalivčkih, hotelih, vilah, mimo marin, skozi parke in nasade.
Že med vožnjo smo udeleženkam – mamam in ženam - prijazno voščili za njihov praznik Dan žena in jim s
petjem lepih melodij Iva Robića poskušali pripraviti lepo praznično vzdušje.
Udobna hoja je bilo eno samo lepo doživljanje glasov valovanja morja, toplih marčevski sončnih žarkov, pestrih
razgledov in bujne narave.
Ob vračanju so nam v Gostilni Potok v Dolenjem pri Jelšanah pripravili okusno okrepčilo in se zatem v jasnem
poznem popoldnevu varno pripeljali domov.
Udeležencev: 56.

62

Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas - KRONIKA 2018

10. maj:
JAKOBOVA POT (Orehovica – Štjak)
Majski planinski izlet smo pričeli v Orehovici pri Podnanosu. Prvi cilj je bil hrib Kjecl, ki smo ga dosegli
po nekoliko strmejši gozdni poti. »Krasi« ga posnetek Aljaževega stolpa, so se pa nam z njega že ponujali
lepi pogledi na Vipavsko dolino in na hribe nad njo. Nadaljnja, manj naporna pot, nas je pripeljala do
cerkve sv. Socerba iz leta 1642 z lepimi razgledi po naseljih severnega dela Vipavskih Brd. Po slemenski poti
in cesti, ki deli Vipavsko dolino od slovenskega Krasa, smo nadaljevali proti našemu cilju. Pogledi z nje so
segali do hribov nad Trstom in do Alp. Kmalu se nam je že od daleč prikazal zvonik cerkve sv. Jakoba v
Štjaku. Stopili smo skozi vas do cerkve. Pred vhodom nas je s pročelja pozdravil relief s podobo sv.
Jakoba, sprejela pa prijazna domačinka Natalija, ki je povedala nekaj o vasi in predstavila notranjost
cerkve. Po skupno zapeti majski Marijini pesmi so nas prijazne domačinke povabile v nekdanjo vaško šolo,
kjer so nam pripravile okusno okrepčilo. Prijetne vremenske razmere so omogočile pohodnikom v
polni meri doživeti lepote tega dela Primorske.
Udeležencev: 48.

Začetek pohoda v Orehovici

Na hribu Kjecl
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Vzpon na Sv. Socerb

Proti cilju pohoda

Domač posrežba

Pri cerkvi sv. Jakoba

4. junij:
GORIŠKA BRDA - Od češnje do češnje
»Brda, Brda, vinorodna…«, tako poje pesem o najzahodnejši slovenski pokrajini, Goriških Brdih. Upokojencipohodniki smo jih obiskali tudi letos. Hojo smo pričeli pri vinski kleti Dobrovo. Skozi njen severni del, po območjih
Vedrijana in Višnjevika, nas je prijazno vodil domačin Bojan, ki nam je natrosil pravo mero znanja in izkušenj o
tej lepi pokrajini. Pot nas je vodila skozi skrbno urejene vinograde, mimo nasadov češenj, marelic, oljk, celo
sivke. Vodnik nam je predstavljal njihovo značilno arhitekturo, cerkvice ob poti in povezanost ljudi z danostmi
narave. Lepo vreme, čeprav je bilo precej vroče, nam je omogočalo lepe poglede na bližnjo in daljno okolico.
Pohod smo sklenili z okrepčilom na Bizjakovi domačiji, pri Klavdiju pa nakupili sladkih češenj in bistre rebule.
Udeležencev:53.
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Začetek pohoda v Dobrovem

Pogled na del Goriških Brd

Vaška ulica v Vedrijanu

Razgled z Višnjevika

Vinograd v Višnjeviku

Pod lipami v Gradnu
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12. julij:
MALTATAL
Julijski planinski izlet je bil namenjen doživetju doline reke Malte na avstrijskem Koroškem in gorske pokrajine okrog
veličastnega akumulacijskega jezera Kölnbrein na višini 1900 m..
Z avtoceste Beljak – Salzburg smo se usmerili na Izvoz Gmünd, se peljali po dolini reke Malte in se po zanimivi gorski
cesti skozi tunele in s pomočjo semaforjev pripeljali do Berghotela Maltatal, kjer smo izstopili. Najprej smo prehodil 200 m
visoko pregrado jezu elektrarne, se spustili na razgledno ploščad »Airwalk« in občudovali dosežek tehnike in pridnih rok
graditeljev.
Izredno lepo vreme nas je zvabilo na udobno hojo ob jezeru, ki nam je nudila lepe poglede nanj ter na okoliške vrhove in
slapiče potokov, ki se zlivajo v jezero. Ob poti smo obiskali spomenik delavcem, umrlim med gradnjo jezu. Na terasi
prijetne planinske koče smo se še odžejali in okrepčali in se polni lepih vtisov odpeljali v dolino.
Čas nam je dopuščal, da smo si ogledali še srednjeveško mestece Gmünd/Sovodenj, eno najstarejših mest v Avstriji. Leži
na sotočju rek Lieser in Malta. Čudovito mestno podobo mu dajejo urejene fasade hiš, trgi, ozke uličice, zanimive klopi za
počitek… Lep pogled je tudi na mogočen grad, ki se bohoti nad mestom, ki je dobilo mestne pravice v l. 1346. Iz tega časa
je tudi obzidje s štirimi mestnimi vrati. Mesto je ljubiteljem jeklenih konjičkov zagotovo znano tudi po Porsche muzeju, po
edinem privatnem muzeju teh prestižnih lepotcev.
Udeležencev: 54.

Dolina reke Malte

Berghotel Maltatal

Na razgledni ploščadi

Pogled na pregrado in jez
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Hoja ob jezu

Spomenik umrlim delavcem med gradnjo jezu

Gmünd

16. avgust:
HMELJSKA POT
Spodnji Savinjski dolini dajejo značilen izgled obširna hmeljišča, največja v Sloveniji. V Žalcu, v središču tega območja, se
prične pohodna pot, imenovana Hmeljska pot. In večji del te poti smo prehodili v lepem in sončnem vremenu pohodniki
Društva upokojencev za Poljansko dolino.
Izstopili smo na žalski avtobusni postaji, šli mimo spomenika hmeljarstvu v Mestnem parku, nadaljevali pot mimo
industrijskega dela mesta in že smo zavili v park Dvorca Novo Celje. Mogočna zgradba velja za enega najboljših posvetnih
baročnih spomenikov na Slovenskem. Od njega nas je pot vodila med nasade hmelja, ki polni storžkov oz. kobul čakajo na
obiranje. Od blizu smo si ogledali njihovo sestavo in bistveni del: žleze, ki izločajo lupulin, rumeno smolnato snov, ki daje
pivu aromo in okus.
Pri ribniku Vrbje smo se oddahnili in pomalicali, si ogledali njegovo pestro okolico in nadaljevali hojo po senčni poti ob Savinji
do Šempetra.
V Gostilni Rimljan smo se okrepčali z okusnim bogračem, izlet pa sklenili pri Fontani piva v Žalcu.
Udeležencev: 49.
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Informativna tabla

Spomenik hmeljarjem v Žalcu

Dvorec Novo Celje

Pot med hmeljišči

Ob ribniku Vrbje

Pot ob Savinji
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Malica v Gostilni Rimljan v Šempetru

Na zdravje! Na Fontani piv v Žalcu

21. september:
PEČ - TROMEJA
Za Peč (1510 m) se je prijelo ime Tromeja. Na njenem vrhu je namreč stičišče treh držav: Slovenije, Avstrije in Italije.
Pohod smo pričeli na Korenskem sedlu. V spodnjem delu se steza v okljukih vzpenja kar strmo, lepi razgledi na avstrijsko
in slovensko stran so se nam odprli, ko smo iz gozda stopili na Sovško planino pod Petelinjekom. Mimo zgornje postaje
žičnice in planinske koče smo se povzpeli na Peč, naš cilj. Označen je z več obeležij vseh treh držav. V sončnem in toplem
dnevu smo pomalicali in se razgledovali po okoliških gorah. Vračali smo se po nekdanji stražarski stezi, ki se v 31
serpentinah udobno spušča proti dolini. Pri nekdanji karavli smo našli stezo rateške turistične poti, ki nas je varno pripeljala
na naš končni cilj, v lepo urejene Rateče.
Udeležencev: 43.

Začetek pohoda na Korenskem sedlu

Na Sovški planini

S Sovške planine na Peč

Na Peči
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11. oktober:
ORIONOVA POT
Orionova pot je speljana po sledeh starodavnih kultur skozi kraje in predele, za katere pater dr. Karel Gržan sklepa, da je
bilo tam megalitsko svetišče, središče sveta v trikotu med Savinjo, Savo in Sotlo.
Pot smo v sončnem in toplem dnevu vdeli na Mrzlem Polju, se povzpeli na Pojerje in po skalnatem grebenu (odslikavi
ozvezdja Bik) prišli na Blatni Vrh. Po poti, ki pelje po razgledni planoti, smo se spustili do slikovitih Pečerinskih slapov. Skozi
zanimivo skalno sotesko smo opravili še zadnji del poti in pohod sklenili pri Domu Ribiške družine Laško, kjer so nam
pripravili okusno okrepčilo.
Z avtobusom smo se zapeljali po dolini reke Gračnice do ostankov kartuzije Jurklošter, kjer so menihi štiristo let živeli v delu,
molku in samoti samostanskih celic.
Zanimivo krožno vožnjo smo nadaljevali pod vznožjem Lisce, nadalje skozi Boštanj, do Mokronoga in Trebnjega do naših
domov.
Udeležencev: 52.

Topel in sončen dan

Oznaka Orionove poti

Razgledna pot

Pogled na Rifnik

Pri Peračinskih slapovih
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Ob ribnikih

Ribiški dom

7. december:
»V MANJ ZNANO«
»V manj znano« smo se odpravili na Koreno nad Horjulom.
Iz avtobusa smo izstopili pri kapelici v Samotorici in od tam nadaljevali peš po udobni poti proti naselju in hribu Koreno.
Jutranji dež, celo rahlo sneženje, nam ni vzelo volje za izvedbo pohoda, saj je že na prvem cilju, pri cerkvi na Korenovem,
posijalo sonce in vneslo med udeležence še dodatno dobro voljo. Po razgledih na okoliške hribe in naselja, smo vdeli pot
proti Horjulu. Vodila je skozi gozd, mimo turistične domačije ter Doma starejših do cerkve sv. Marjete, kjer nas je čakal
avtobus. Odpeljali smo se v Zaklanec, kjer so nam v Gostilni pri Škofu pripravili okusno malico. Med vožnjo proti domu sem
udeležencem predstavil statistiko letošnjih pohodov in načrt devetih planinskih izletov v letu 2019. Dobro razpoloženi smo
tako sklenili letošnja planinska in pohodniška doživetja.
Udeležencev: 50.

Smer: Samotorica

Prijetna hoja

Pogled s Korena na Horjul

Cerkev na Korenem
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Toliko nas je bilo

V Gostilni pri Škofu

Planinskih izletov se je udeleževalo 85 ali 11,33 % članov društva. Zaradi neprimernega
vremena ni bilo pohoda na Janče. Na osmih pohodih je bilo 403 udeležencev. Poprečna
udeležba na pohodih: 52,3 udeležencev
Na vseh pohodih je bilo 17 udeležencev, in sicer: Marija Bizjak, Miha Bizjak, Milka Čibej, Anica
Fortuna, Vida Kokalj, Pavel Kumer, Minka Likar, Metod Nediževec, Olga Nediževec, Drago Oblak,
IvankaOblak– Predmost, Minka Oblak, Stane Oblak, Silvo Pivk, Mirjana Puc, Alojz Šturm ter
Valentin Bogataj.
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 ceni izleta v Maltatal
sta bili 20,00 € in »V manj znano« 5,00 €.
Prevoze je opravljalo podjetje Avtoprevozništvo Martin-Valentina Frelih, s.p., Goropeke 10, Žiri.
Vozniki Franci Alič, Branko Mežek, Franci Košir, Janez Oblak in Jani Potočnik zaslužijo vso pohvalo
za varne in vestno opravljene usluge.

------------------------------------------------------
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SOCIALA
Društvo je dejavno tudi na področju sociale. Poverjenice in poverjenik 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 se je dogovarjala z njihovimi domačimi. Obiskali so jih na njihov
osebni praznični dan ali kadar je bilo primerno glede na njihove želje in počutje.
Jubilanti
V letu 2018 je dopolnilo 80 let devetnajst članic in članov:
Pavel Čadež, Dolenja Dobrava, Ančka Debeljak, Poljane, Mihaela Ferlan, Gorenja vas, Pavla
Dolenc, Gorenja Ravan, Natalija Gorjan, Gorenja vas, Jože Hladnik, Gorenja vas, Albin Jeraša,
Jazbine, Peter Jovanovič, Dolenja Žetina, Ivanka Križnar, Delnice, Jožica Mrak, Volča, Božo
Oblak, Trata, Vinko Oblak, Gorenja vas, Mirko Pisk, Gorenja vas, Janez Podobnik, Hotovlja, Janez
Stržinar, Hotavlje, Marija Šifrer, Trata, Hieronim Šubic, Hotavlje, Marjan Trampuš, Predmost,
Jernej Vodnik, Gorenja Žetina,
V letu 2018 je dopolnilo 90 let devet članic in članov:
Pavla Kokalj, Trebija, Marjanca Novak, Srednja vas-Poljane, Angela Bernik, Delnice, Ivanka
Potrebuješ, Todraž, Mihaela Oblak, Lajše, Micka Primožič, Kopačnica, Tončka Kovačič, Gorenja
vas, Aleksander Pivk, Podgora in Silva Peresciutti, Gorenja vas.
Jubilante so poverjenice obiskale in jim izročile simbolična darila.
Naši člani v domovih za starejše občane
Ker nekaj naših članov je v domovih za starejše občane v različnih krajih v Sloveniji. V letu 2018 jih
je v njih bivalo 20. Obiske smo skušali prilagoditi njihovim rojstnim dnevom.
V Cerkljah na Gorenjskem so (bili) + Marija Ažbe, Jože Košir in Gabrijel Vende, Gorenja vas;
V Medvodah je bila: +Cita Osredkar, Poljane;
v Črnem Vrhu nad Idrijo so Ciril Bončina, Suša in Angela Jelovčan, Bukov Vrh;
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, Franc Eržen, Gorenja vas,
Mihaela Oblak, Lajše, +Silva Peresciutti, Gorenja vas, Blažka Mohorič, Gorenja Dobrava in Andrej
Pustovrh, Gorenja vas.
Umrli člani društva
V tem letu je za vedno odšlo od nas 16 članov, in sicer:
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Marija Ažbe, Trata, Helena Justin, Hotavlje, Jože Kuhar, Todraž, Jože Miklavčič, Suša, Vinko
Stržinar, Žirovski Vrh Sv, Urbana, Silva Peresciutti, Gorenja vas in Stanislav Podobnik, Srednje
Brdo,
pokopani so na pokopališču v Gorenji vasi;
Anica Berčič, Poljane, Ludvik Buh Poljane, Janko Drlink, Malenski Vrh, Angela Matjašec, Dobje
in Pavle Mrak, Delnice,
pokopani so na pokopališču v Poljanah nad Škofjo Loko;
Matilda Bežek, Fužine, Terezija Miklavčič, Kladje,
pokopani sta na pokopališču v Stari Oselici;
Justin Potočnik, Studor,
pokopan je na pokopališču v Leskovici;
Milica Kovačič, Kopačnica,
pokopana je v Ljubljani.
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ŠPORTNA DEJAVNOST
Poverjenik za šport Silvo PIVK. Predstavil je načrt dejavnosti in povabil upokojence k čim večji
udeležbi na športno-rekreacijskih prireditvah in aktivnostih. Udeleževali so se smučanja, bowlinga,
kolesarjenja, balinanja
Sledile so si takole:
SMUČANJE
7. februar 2018
Meddruštveno tekmovanje v veleslalomu
Na odlično pripravljenem smučišču Športnega društva Rudno v Selški dolini je potekalo tradicionalno
tekmovanje v veleslalomu upokojenskih društev Upravne enote Škofja Loka. Udeležilo se ga je 47
upokojenk in upokojencev iz Društev upokojencev Škofje Loke in Žirov ter iz Poljanske in Selške
doline. Potekalo je v sedmih starostnih kategorijah.
Naše društvo je zastopala 1 članica /Maruša Tušek, 2. mesto v svoji kategoriji/ in 7 članov /Pavel
Čadež, Zoran Hren, 3. mesto v svoji kategoriji, Tone Kržišnik, Janko Možina, Janez Čadež, Silvo
Pivk in Drago Trček/.
Organizator dogodka je bilo Društvo upokojencev Žiri, ki je po končanem tekmovanju pripravilo za
vse udeležence primerno okrepčilo in zatem slovesno podelitev zlatih, srebrnih in bronastih odličij.

Priprava na tekmo

Na štartu

Tone Kržišnik

Maruša Tušek
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Med vratci

Maruša Tušek: 2. mesto

Ekipa Društva upokojencev za Poljansko dolino

14. februar 2018
Pokrajinsko tekmovanje v smučarskem teku in veleslalomu
Pokrajinska zveza duštev upokojencev Gorenjske, Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo, je
pripravila športne igre v smučanju – v smučarskem teku in v veleslalomu. Izvedbo iger je prevzelo
Športno društvo Srednja vas v Bohinju, potekalo pa je na smučišču Senožeta v Srednji vasi v Bohinju.
V disciplini smučarski teki je tekmovalo 15 žensk in 38 moških, v disciplini veleslalom pa 28 žensk
in 102 moška. Ženske so tekmovale v treh, moški pa v štirih starostnih kategorijah.
Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas je zastopal Zoran Hren, ki je v disciplini
veleslalom, starostna kategorija C, zasedel 10. mesto med 32 udeleženci.
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BOWLING
14. februar, 14. marec, 14. november, 12. december
27 naših članov si je štiri krat v zimskem času sredino popoldne popestrilo z bowlingom na igrišču v
Trgovskem centru Tuš v Kranju. Igra je bila namenjena vsem, ki so se želeli rekreirati neglede na to,
ali so že igrali ali pa so se z bowlingom srečali prvič.
Dve uri igranja ob pivu iz »žirafe« sta vsakič hitro minili. Čeprav je na igrišču zavladal pravi tekmovalni
duh, pa število podrtih kegljev ni bilo najpomembnejše. Ta oblika rekreacije je bila v zimskem času
prijetna za vse udeležence.
Igro, podobno bowlingu, so igrali že stari Egipčani okrog leta 3200 pred našim štetjem. Leta 1895 je bil v New Yorku
ustanovljen ABC (American Bowling Congress), ki je postavil standardna pravila bowlinga, kot jih poznamo še danes.
Naprava, ki pobira in postavlja keglje ter vrača krogle, je bila izumljena leta 1952, kar je dokončno pritegnilo k bowlingu
tudi najširše množice.
Steza za bowling je dolga približno 20 metrov in široka dober meter.
Krogle so težke od 3,6 do 8,2 kilograma. Med seboj se ločijo tudi po barvah, ki prav tako označujejo njihovo težo.
Krogle za igranje bowlinga imajo tri luknje za palec, sredinec in prstanec. Keglji iz javorovega lesa so visoki 38 cm in
vsak tehta 1,8 kg. V trikotnik na koncu steze je postavljenih 10 kegljev.
Eno igro sestavlja 10 okvirov (FRAME). Cilj igre je v vsakem okviru s prvim metom podreti vse keglje (STRIKE). Če to
ne uspe, poskušate podreti preostale keglje z drugim metom (SPARE). V vsakem okviru torej vržete največ dvakrat.
Za igranje bowlinga je pomembna prava obutev, ki omogoča pravilno drsenje in oprijem na stezi.

Udeleženci: Franci Fortuna, Anica Fortuna, Marjan Štremfelj, Silvo Pivk, Olga Kržišnik, Olga Črmelj,
Darjo Črmelj, Franc Kokalj, Andreja Kokalj, Andreja Malovrh, Stanka Jereb, Alojz Šturm, Viktor
Kržišnik, Cveta Tušek, Miha Bizjak, Tine Kisovec, Ivo Cankar, Veronika Ferlan, Marjan Jenko, Milena
Trček, Slavko Krek, Ivan Potisk, Pavel Čadež, Drago Trček, Milan Bogataj, Vladimir Koračin in Olga
Koračin.
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BALINANJE
“POKAL UPOKOJENCA" V BALINANJU 2018
Udeležili so se ga balinarji Društev upokojencev Cerkno, Gorenja vas, Idrija in Žiri ter Medobčinskega
društva invalidov Idrija – Cerkno.
Turnir je potekal v 6.krogih:
1. krog: Idrija, 16. aprila 2018, Balinarska dvorana v Idriji,
2. krog: Žiri, 14. maja 2018, Balinarsko igrišče v Žireh,
3. krog: Gorenja vas, 11. junija 2018, Balinišče na Dolenji Dobravi,
4. krog: Cerkno, 3. septembra 2018, Balinarsko igrišče,
5. krog: Žiri, 24. septembra 2018,
6. krog: Idrija, 15. oktobra 2018.
Ekipa DU za Poljansko dolino je odigrala 6 krogov in dosegla skupaj 6 točk, kar je zadostovalo za
končno 5. mesto med šestimi ekipami, ki so sodelovale v “Pokalu upokojenca” v letu 2018.

Na potek tekmovanja, sojenje in oskrbo tekmovalcev ni bilo pripomb.
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Ekipo DU za Poljansko dolino so sestavljali /z leve/:
Stanko Mohorič, Ivan Potisk, Anton Kržišnik in Branko Pustavrh.

KOLESARJENJE
23. maj 2018 – 19. september 2018
V tem letu smo nadaljevali s kolesarskimi izleti. Poverjenik za šport Silvo je z lastnim zgledom in
nagovarjanjem upokojencev uspel navduševal 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. Zvrsttilo se je šestnajst (16) izletov:

Datum

Kolesarska pot

Število
udeležencev

Prevoženi km

23. 05. 2018
30. 05. 2018
06. 06. 2018
13. 06. 2018
20. 06. 2018
27. 06. 2018
04. 07. 2018

Poljane - Javorje - Zapreval - Gabrška gora
Sovodenj - Ermanovec - Kladje - Kopačnica
Bačne - Pasja ravan - Lučine
Žiri - Smrečje - Pasja ravan - Lučine
Sovodenj - Mrzli vrh - Žiri
Lučine -Goli vrh - Kladje
Lučine - Lavrovec - Žiri

4
2
2
2
5
3
4

40
38
25
40
44
34
42
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18. 07. 2018
25. 07. 2018
01. 08. 2018
08. 08. 2018
22. 08. 2018
29. 08. 2018
05. 09. 2018
12. 09. 2018
19. 09. 2018

Lučine - Vrhnika - Jezero - Polhov Gradec
Sovodenj - Kladje - Ermanovec - Trebija
Logatec - Koper
Javorje - Mlaka - Luša - Škofja Loka
Sovodenj - Bevkov vrh - Cerkno - Kopačnica
Žiri - Smrečje - Lučine
Sovodenj - Mrzli vrh - Sovra - Žiri
Bertoki - Sv. Anton - Puče - Dragonja
Visoko
SKUPAJ

4
4
6
3
1
3
4
7
1
55

100
35
101
45
65
43
50
72
22
870

Kolesarili so:
Silvo Pivk, Pavel Čadež, Stojan Dolinar, Slavko Krek, Vinko Čadež, Tine Kisovec, Miloš Arnolj, Vlado Koračin,
Alojz Šturm in Janko Možina

Po gorenjevaškem krogu

Do Jezera pri Podpeči in nazaj

Iz Logatca v Koper in nazaj z vlakom

Pri vinski fontani v Marezigah
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DRUGO

Objave v medijih
Loški glas

Upokojenci društva so se udeleževali dobro pripravljenih in izvedenih tečajev in delavnic.
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Gorenjski glas

Naš upokojenec Peter Jovanovič
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PODBLEGAŠKE NOVICE
Marec 2018
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November 2018
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JUBILEJ
PAVEL ČADEŽ (1938 – 2018)
V torek, 9. marca 2018, je praznoval osebni praznik – rojstni dan – Pavel Čadež. Čil in zdrav živi na
Dolenji Dobravi skupaj s prijazno ženo Slavko in ob rednih obiskih svojih otrok in številnih vnukov.
Dolga leta je že v pokoju, preživlja jih kakovostno in pestro, saj jih hrani s številnimi dejavnostmi.
Dobršen del prostega časa posveča čebelarjenju, kjer v družbi malih pridnih živalic spoznava njihovo
naponovljivo in nedoumljivo organiziranost in koristnost. Že od mladih let mu mnogo pomeni zdrav
način življenja, zato pogodto zajaše bicikel, se predaja zimskim radostim na smučeh, rad planinari in
doživlja vzdušje morskih razsežnosti. Vse to najrajši doživlja v družbi svojih domačih pa dobrih
znancev in prijateljev, ki cenijo podobne vrednote.
Pavle je dolga leta dejaven član Društva upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas. Tudi tu je
našel smisel dobrega preživljanja tretjega življenjskega obdobja. Ni bil samo član, ampak je dejavno
prispeval k širitvi in izvedbi društvenih programov in bogatitvi njegovih vsebin. Številni člani so radi z
njim zahajali v hribe. Zaupali so mu, saj je znal izbrati poti in smeri, ki so udeležencem bogatile znanje
o naravi in njenih lepotah. Spodbujal in organiziral je društvene športne dejavnosti tako za člane kot
tudi meddruštvene športne prireditve.
Eno štiriletno obdobje je društvo vodil. S svojo delavnostjo, iskrivostjo in prijaznostjo je vnašal med
članstvo dobro počutje in sproščenost. Tudi zaradi njega se je večalo število članstva.
Sprejel je še eno zadolžitev: je društveni praporščak. Spoštljivo in ponosno nosi dragocen društveni
simbol na prireditvah pa tudi na zadnjih slovesih od pokojnikov.
Pavel Čadež je član društva, v katerem s svojimi lepimi lastnostmi in delavnostjo suostvarja in
izpolnjuje njegovo poslanstvo. Želimo mu še veliko zdravih in zadovoljnih let.

Pavlu so za 80-letnico voščili predstavniki društva:
Franci Fortuna, Olga Šubic – Pavel Čadež – Danica Oblak in Silvo Pivk

85

Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas - KRONIKA 2018

V SPOMIN
Dne 5. februarja 2018 se je za vedno poslovila Anica Berčič iz Poljan. Bila je izvrstna ljubiteljska
igralka, nastopala je tudi na številnih prireditvah in srečanjih Društva upokojencev za Poljansko dolino
Gorenja.vas.
Na zadnjem slovesu ji je govoril njen prijatelj, soigralec, režiser, zdravnik Andrej Šubic.

Anica Berčič v prizoru iz Cvetja v jeseni pod Platiševo domačijo v Lovskem Brdu
na prvem pohodu Cvetje v jeseni, 29. 8. 2018
Foto: arhiv KUD dr. Ivan Tavčar Poljane

Anici Berčič, predani igralki, nagrajenki občine Gorenja vas Poljane, v spomin!
»Ja, bom.« so besedi, po katerih se te bom, Ani, najbolj spominjal.
Na blagajni v samopostrežni, skoraj 40 let nazaj, si še dvomila, da bova zmogla naredit vlogo, ki te bo
spremljala, s katero boš rastla, v katero se boš vživela in ki te bo tudi izpolnjevala. Začela sva, ti z
neizmerno zagnanostjo, navdušenjem, jaz z mladostno vihravostjo.
Potem so: »Ja, bom.« kar deževali, vedno, sredi noči bi te lahko zbudil, pa bi šla na oder. Zlila si se
svojimi Tavčarjevimi ženskami, pijano Mino v Ravbarskem cesarju, nesrečno, iskrivo Meto v Šarucovi
slivi, delovno in po tvojo poetično Luco v Cvetju. Z njo si na proslavi, kjer sva oba dobila priznanje,
moje je tudi tvoje, tudi končala svojo igralsko pot.
Bala si se tega dne, operacije. Bodril sem te, čeprav sem vedel, da je Luca v Gorenji vasi lahko tudi
zadnja.
O tvoji igralski moči težko sodim, preblizu sem ti bil. Videl pa sem profesionalne igralce, ki so se ti
priklonili na podelitvi Severjevih nagrad na Loškem gradu, ko si jim leta 1982 predstavila Meto, čutili
so, kako se je treba lotiti vloge. Z vsem srcem, telesom in dušo. Tako si delala ti. Prostovoljno. Včasih
ljudje govorijo, koliko je bilo potrebno odrekanja, žrtvovanja prostega časa, energije. Pri tebi to ni bilo
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res. Ni bilo odrekanja, bilo je eno samo veselje in navdušenje. Dajala in razdajala si, dobivala pa tudi
nazaj in to s hvaležnostjo sprejela.
Ko sva po nekaj vajah ob ponovni oživitvi Šarucove Mete malo posedela, si mi rekla: »Andrej, jest
dargač dama sploh na muorm več pokliknt, se t niesem upala povidat, na odru sn se pa kar dol
spostila, klečala pa jegrala.« Tako si delala vse kar je bilo povezano z odrom, z atomi moči, ki si jih
skrivala nekje v sebi, tudi takrat, ko si kot mravljica skrbela za svoj dom in svoje najbližje.
Malokrat sva se slišala po telefonu, ko sem imel kakšno zadolžitev, sem se ustavil pri tebi doma in ti
povedal. Prositi ni bilo treba. Bila si vedno tam, pripravljena in tvoj brezpogojni: »Ja, bom.« si imela
pripravljen zame, za Poljansko Kulturno društvo, za gasilce in za vsakogar, ki je želel da nastopiš na
proslavi, pred učenci, na srečanjih, za prijatelje. Ambasadorka poljanske doline in našega jezika.
»Ket zejc glieda z garma« si čakala, da te pokličemo. Pred predstavo pa si čakala na ljudi, če bodo
prišli in te še želeli še enkrat videt, pokukala skozi zavese in rekla: »Se jih je še kar, bo«. To je bilo
tvoje plačilo.
In tvoje plačilo je bilo tudi tvoje znanje, talent, ki si ga nadgrajevala z delom. Vedno si rekla: »Popravi
me! Če mi poveš kaj je narobe, se naučim bolje in bolj uživam«. Kadar sva vadila, nikoli nisva bila
popolnoma zadovoljna, iskala sva naprej. Nazadnje si mi na vajah rekla: »Kuk nouvga sn se dons
naučila, učas Miete še zastopila niesm.« Ko si igrala pa je bilo vse povezano, združeno v celoto, ki je
bila pretresljiva, mogočna zaradi Aničine energije in navdušenja.
Tvoje čakanje na igranje se je končalo, pozdravljam te s tvojim najtežjim stavkom, ki si ga stokrat
gladila in pilila na vajah in ponoči doma.
»Čist motan pogled muj plavu čez vesok gorovje ževlejna u tista široširna ravan, kuodar kralujeta
viečnast m pa prelub Buoh. Kuodar na cvodej tuožne ruošce bridkuost, težau m pa stradajna, kuokar
jih je bounik u ževlejnu s pouhna pestjo targu.«
Ani, počakaj nas tam, vsi pridemo za teboj, ta čas te bomo pa pogrešali v Poljanah, v kulturnem
društvu, pri gasilcih, v dvorani, na odru, doma. Že tukaj nam bo lepše zaradi sledi, ki si jih pustila med
nami, tam ti bomo pa še enkrat aplavdirali kot najboljši poljanski igralki in marljivi, predani ženi,
mami in babici.

Andrej Šubic
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Letni koledar
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Vrednostni bon

NOVOLETNO SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA
SOKOLSKI DOM V GORENJI VASI,
v SREDO, 26. 12. 2018, ob 13. uri

BON – 15,00 €

S R E Č N O 2019!
Oblikovanje: Valentin Bogataj

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

Obrazec za prijave na prireditve

Leto

2018

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: __________________________________
/Ime in priimek/

Oblikovanje: Valentin Bogataj
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Datum: ________________________
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Novoletno voščilo
Izobešeno je bilo v oglasnih vitrinah in objavljeno na Polanc TV ter na društveni spletni strani.

Oblikovanje: Valentin Bogataj
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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

Občni zbor
Meddruštveno srečanje
Društveno srečanje
Novoletno srečanje – Štefanovo
Glasb. in gledališke predstave - 4
Društveni izleti - 6
Planinski izleti - 7
Kopalni izleti - 8
Festival za 3ŽO:
- nastopajočih: /na dveh
nastopih/
Šport
Nastopi v domovih za starejše
- nastopajočih:
Nastop skupine “Klas”
PZDU Gorenjske:
- 27. sreč. upok. Gorenjske
9. sreč. literatov Gorenjske
ZDU Slovenije:
- Dan Zveze društev up. Slo.

111
25
150
107
190
481
403
366
29

Nastopajoči člani društva

Poslušalcev

7
5
13
7
160

115
49 (5 nastopov)
9 (1 nastop)
7
2

1

240
85

50

1

Skupaj:
- društvene prireditve
368
- druge društ. prireditve
64
- kulturne prireditve
190
- šport
115
- izleti (društveni, planinski
kopalni)
1.250
- nastopajočih na prireditvah

535
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Foto: Valentin Bogataj, Franci Dolenec, Franci Fortuna
Besedila niso lektorirana!
Gorenja vas, 31. 12. 2018
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