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Gorenja vas, 24. 12. 2019, Foto: Valentin Bogataj

Zbral, uredil in postavil: Valentin Bogataj

Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas - KRONIKA 2019

Franci FORTUNA,
predsednik društva

Spoštovani,
pred nami je kronika dogodkov, ki jih je v letu 2019 organiziralo Društvo upokojencev
za Poljansko dolino Gorenja vas. Z zadovoljstvom ugotavljam, da smo uresničili na
občnem zboru sprejeti program. Udeležba na izletih, planinskih pohodih, kopalnih
izletih, srečanjih in drugih prireditvah je bila zelo dobra, včasih nad pričakovanji.
Poverjenice in poverjenik ter Upravni odbor društva se trudimo, da bi vsak od več kot
700 članov našel v njem nekaj zase. Kronika, ki jo že vrsto let sestavlja Valentin
Bogataj, nam v sliki in besedi pokaže, kaj smo počeli med letom in je hkrati
dokument, ki bo našim zanamcem omogočil vpogled v naše delo.
Ko se upokojimo in ostanemo doma, je program društva ena od možnosti, da se ne
zapremo doma med štiri stene, ampak aktivno in v družbi enakih čim bogatejše
preživljamo tretje življenjsko obdobje.
Vse informacije o delu društva so tudi na naši spletni strani. Pridružite se nam in tako
naredite nekaj zase.
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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 ostarelim 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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15. 3. 2019: Na Občnem zboru Društva upokojencev Idrija

Nastop pevskega zbora DU Idrija

Nagovor nove predsednice Vanje Leskovec

Občnega zbora sta se udeležila Andreja Kokalj in Valentin Bogataj.
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LETO 2019
Sedanji organi društva so bili izvoljeni na občnem zboru 5. marca. 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 in je dokumentirana
v zapisnikih.
Kadrovska komisija v sestavi Franci Dolenec, Danica Oblak in Silvo Pivk se je sestala na
treh sejah in pripravila predlog kandidatne liste za kandidate za organe društva, ki naj bi bili
izvoljeni na občnem zboru 1. marca 2020.
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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 2019:
Slavka ČADEŽ, Dolenja Dobrava
Milka ČIBEJ, Gorenja vas
Matilda OBLAK, Hotavlje
Franc DOLENC, Četena Ravan
Cilka GLADEK, Fužine
Andreja KOKALJ, Kopačnica
Vida KOKALJ, Volča
Rezka KOŠIR, Poljane
Olga KORAČIN, Trata
Olga ŠUBIC, Žirovski Vrh Sv. Urbana
Cirila ŽAGAR, Srednja vas-Poljane
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Z leve: Olga Šubic Cirila Žagar, Slavka Čadež, Franc Dolenc, Vida Kokalj, Milka Čibej, Rezka Košir,
Andreja Kokalj, Matilda Oblak, Cirila Gladek in Olga Koračin

Praporščaka:

Pavel Čadež, Dolenja Dobrava in Alojz Eržen, Trebija

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

Število članov društva: 709
Članarina: 10,00 €
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OBČNI ZBOR DRUŠTVA

Potekal je v nedeljo, 3. marca 2019, ob 15. uri v veliki dvorani Sokolskega doma v Gorenji vasi.
Udeležilo se ga je 120 članic in članov ter 7 predstavnikov prijateljskih društev iz Cerkna, Idrije,
s Sovodnja in iz Žirov.
Prireditev je obsegala:




Kulturni program
Občni zbor
Druženje ob pogostitvi
-------------------------------------

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

Pozdrav predsednika Francija Fortuna

Kulturni program:

PROGRAM – vezni tekst povezovalke Milene Kejžar.
1. Hijeronim - harmonika: Lajška polka, spremljata Minka z lončenim basom in
Andrej s perilnikom, Olga in Milena priplešeta na oder.
2. Milena: Pozdrav, uvod, napoved.
Pa smo priplesali spet med naše najzvestejše poslušalce in aktivne člane našega
društva. Lepo pozdravljeni vsi prisotni in še posebej lep pozdrav velja našim
povabljenim gostom.
Za predjed smo danes pripravili preprost, bio, eko originalen domač aranžma.
Zagotavljam vam, da res nismo dodali nobene umetne arome, barvil in e-jev. Pa
tudi to, da nismo uporabili poljske govedine. Ponudniki so iz znanih poljanskih
domačij, zagotavljajo nam pričakovano kakovost. Vsebine so vzeli kar iz
svojega in našega življenja. Hijeronim bo vse skupaj popestril s harmoniko, kis
in olje pa bosta dodala Minka z lončenim basom in Andrej s perilnikom.
Juho je skuhala Olga iz Budlovga malna. Kuhana je že najmanj 40 let, vendar je
še danes vroča. Boste videli.
3. Olga: Pripoved dogodka iz svojega življenja
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4. Hijeronim in Andrej: Po cesti gre en stari mož…
5. Milena: napove naslednje točke:
Minka je stikala (bog ve po katerem podstrešju) in odkrila pesem: Legenda o
vinu, ki odlično pripoveduje razvoj človeške vrste – homo sapiens in kako nam
je Bog pomagal, ko je ustvaril trto, da smo se razvili do današnje stopnje in da
so naša kosila spodobno zalita. Pripravila sta jo Minka in Andrej. Po kosilu prija
še kakšna pesem. Ker nismo lokal patrioti, ker se to ne spodobi, saj smo vendar
Evropejci, smo po pesem šli na Dolenjsko. Zapeli bomo. Hej prijatelj…. Kaj vse
se nam lahko pripeti, če na koncu moramo kaj sporočiti širši družbi pred
mikrofonom, tudi to bomo slišali. Da pomirimo duhove, bomo za konec zapeli
še : Preljubi Svet Lenart.
6. Minka in Andrej: Legenda o vinu.
7. Hijeronim, Andrej, Minka: Hej prijatelj, pojdi z mano…
8. Minka: Šaljiva pripoved - Težave laikov, starejših pred mikrofonom…
9. Hijeronim, Andrej, Minka: Preljubi svet Lenart…
10. Milena: In kdo je danes kuhal predjed?:

Izvajalci programa:
Z leve: Milena Kejžar, Minka Markelj, Olga Šubic, Hijeronim Šubic, Minka Marija Likar in Andrej Derlink

Na koncu pa še jagoda na tortici. To je odlično spekla Minka Markelj. Sestavine si je
sposodila v našem društvu.

Minka Markelj:

Razmišljanje o našem društvu – uvod v občni zbor
Spet preteklo je leto dni,
da zberemo se upokojenci mi,
da preverimo dogodke preteklega leta
In kaj se nam novega obeta.

Koliko druženj, izleti, potovanja,
vse to nam žalost, stisko preganja.
In lahko se nam sleherni dan kuha,
naša dobra goveja juha.

Da kultura v društvu ne nazaduje,
gospa Milena tu vestno kraljuje.
Planine naše lepe so, okras,
tja nas popeljeta Drago in Tine sleherni čas.

A vendar let nihče ne ustavi,
manjkajo lasje na naši glavi.
sociala pa nabavi manjkajoče nam zobe
pa se lahko pije in je.
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Da še pesem se oglasi,
v planinah še lepše zazveni,
pa naj Tine poskrbi.

Kakšni pa bili nekoč so časi,
vsepovsod, posebno še na vasi.
Betežni na zapečku so sedeli,
da so malo se ogreli.

Kdor pa rad se s športom ukvarja,
naj s poverjenikom Silvom se pogovarja.
Da vse bo dobro šlo,
pa naš predsednik Fortuna drži roko.

Zjutraj skodelica kave in malo kruha,
opoldne večinoma zelje,
tudi nič kaj boljše niso bile nedelje.

In številni naš odbor pridno sodeluje,
da društvo uspešno vse težave premaguje.
Pestre bodo prireditve naše,
vsakdo lahko izbere, kar mu paše.

K sreči to že zdavnaj pretekli so časi,
le spomin naje se še oglasi.
Zato bodimo veseli današnjih dni
In za zdravje svoje vsak naj poskrbi.

Si v športu mišice okrepi, pohod v naravo,
da mu po žilah požene kri.
Najbolj pa nam seže do srca,
ko upokojenec v morju čofota.

Lepo pozdravljamo vse naše upokojence,
še posebno vse naše drage goste
in da naslednje leto spet vsi prišli boste.

Marsikomu je skromna pokojnina,
le bolj preživnina.
A vendar treba povedati je to,
da danes je upokojencem lepo.

Minka Markelj

Avtorici recitala: Milena Kejžar in Minka Marija Likar

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

11

Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas - KRONIKA 2019

Občni zbor,
ki ga je vodil član Upravnega odbora društva Silvo Pivk, je potekal po sprejetem dnevnem
redu. Glavna vsebina je bilo poročilo predsednika Francija Fortuna o delu društva v letu 2018.

Delovno predsedstvo:
Silvo Pivk, Danica Oblak in Jože Novak

Poročilo predsednika: Franci Fortuna
,

Takole je povedal:
Spoštovani,
prebral bom kratko poročilo o delu društva v preteklem letu. V kroniki 2018 na naši spletni strani pa si
lahko podrobno preberete in ogledate vse, kar se je dogajalo v društvu.
Ob koncu leta je imelo društvo 703 člane, 16 se jih je za vedno poslovilo od nas, 20 pa jih je v domovih
za starejše. Članarina je 10 €.
O delu društva člane obvešča 10 poverjenic in en poverjenik. Pobirajo članarino in prijave za izlete in
druge prireditve v društvu. V upravnem odboru so še poverjeniki za šport, kulturo, socialo in
pohodništvo ter informiranje.
Izlete sva pripravljala skupaj s podpredsednikom Francem Dolencem, izleta na Koroška jezera in v
Trst smo pripravili v sodelovanju z agencijo Loka turist, pri martinovanju pa nam je pomagal poslanec
Žan Mahnič.
Šestih izletov se je udeležilo 481 članov, osmih kopalnih izletov pa 366.
Društveno srečanje je bilo tudi lani pri Okršlanu. Udeležilo se ga je 150 članov. Srečanja prijateljskih
društev v Cerknem se je udeležilo 25 članov, srečanja v organizaciji pokrajinske zveze v Moravčah pa
7.
Za kulturo v društvu skrbi poverjenica Milena Kejžar. S kulturno skupino na naših srečanjih vedno
popestri program. S to skupino so petkrat nastopili po domovih za starejše in imeli skupaj kar 240
poslušalcev. Organizirala je ogled treh gledaliških predstav in ene operne, ki se jih je udeležilo 190
članov. Na dveh nastopih so sodelovali tudi na festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Minka
Likar je s svojo pesmijo nastopila na srečanju literatov Gorenjske.
Za socialo v društvu skrbi Cirila Žagar. Skupaj s poverjeniki je obiskala naše člane, ki so v domovih in
tiste, ki so lani dopolnili 80 let. Teh je bilo 19 in 90 letnikov je bilo 9. Veseli so naše pozornosti in
skromnega darila.
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Za šport skrbi poverjenik Silvo Pivk. Smučarji so nastopili na meddruštvenem tekmovanju na smučišču
Rudno in osvojili dve medalji. Balinarji so nastopali za pokal Upokojenca. Udeležili so se ga balinarji
Društev upokojencev Cerkno, Gorenja vas, Idrija in Žiri ter Medobčinskega društva invalidov IdrijaCerkno. Štirikrat smo se odpeljali na bowling v Kranj. Tudi kolesarji so bili aktivni in prevozili 870 km.
Za pohodnike in obveščanje skrbi Valentin Bogataj. Oblikuje plakate in vabila za naše prireditve.
Vestno beleži vse kar se dogaja v društvu in tako ima kronika za leto2018 kar 91 strani. Planinskih
pohodov je bilo lani 8, odpadel je pohod na Janče. Pohodov so se udeležili 403 člani.
Sam sem se udeležil srečanja predsednikov DU ob dnevu ZDUS v Ljubljani.
V zadnjem času se veliko govori o varovanju osebnih podatkov .Osnovne osebne podatke (ime,
priimek, kontaktni podatki, podatki o statusu upokojenca) DU lahko obdeluje brez soglasja. To
navodilo smo prejeli od ZDUS-a.
Ob koncu bi se rad zahvalil vsem poverjenicam, poverjeniku, članom UO in NO za opravljeno delo.

V nadaljevanju občnega zbora sta bili podani poročili društvene blagajničarke Minke Oblak in
predsednika Nadzornega odbora Vladimirja Koračina.

Poročilo blagajničarke: Minka Oblak

Poročilo predsednika NO: Vladimir Koračin

,

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

Predstavnik DU Žiri

Predstavnica DU Sovodenj
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Predstavnica DU Cerkno

Predstavnik DU Idrija

Sledila je
podelitev ZAHVAL poverjenicama in poverjeniku za dolgoletno in prizadevno delo. Podelil jih
je predsednik društva Franci Fortuna. Prejeli so jih Anica Reven, Katarina Demšar in Andrej
Derlink.

Z leve: Anica Reven, Andrej Derlink in Katarina Demšar
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Foto: Valentin Bogataj
Oblikovanje: Foto Vito, Viktor Debelak

Po Občnem zboru je sledil družabni del s pogostitvijo in plesom, za kar je poskrbel harmonikar
in pevec Janez Kogovšek.
Udeležencev Občnega zbora: 120.
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DRUŠTVENO SREČANJE
Društveno srečanje je potekalo na “Kmetiji Okršlan” na Sv. Florijanu nad Škofjo Loko
7. julija 2019.

Na skrbno pripravljenem prireditvenem prostoru “Kmetije
Okršlan” se je zbralo 133 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 Franc
Dolenc, Anton Kržišnik in Silvo Pivk z izvedbo
odlomka iz Visoške kronike pisatelja Ivana Tavčarja.
Sledilo je družabno srečanje z dobro pogostitvijo. Za ples
in dobro voljo je poskrbel harmonikar Janez Kogovšek.
Cena udeležbe z avtobusnim prevozom: 15,00 €.

Prijazna domačija

Napoved kulturnega programa: Milena Kejžar

Nagovor Francija Fortuna

Franc Dolenc
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Silvo Pivk in Anton Kržišnik

Silvo Pivk, Anton Kržišnik in Franc Dolenc

Janez, Olga in Rezka

Anton Kržišnik in Silvo Pivk

Milena Kejžar, Silvo Pivk, Anton Kržišnik in Franc Dolenc

Za ples je igral Janez Kogovšek

17

Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas - KRONIKA 2019

Ivan Tavčar: VISOŠKA KRONIKA
Pogovor na Visoški domačiji med Jakobom Debelakom in Izidorjem Kalanom
ob novici, da je Agata zaprta v Loškem gradu.

Vloge:
Sosed Jakob Debelak - Silvo Pivk
Izidor Kalan, Visoški gospodar – Anton Kržišnik
Bralec - Franc Dolenc
Bralec: Tisto popoldne, ko se je sosed vračal iz mesta sem sedel brez dela na klopci pred hišo. Glodalo mi je po
možganih: kaj je mogla, pri ljubem Jezusu in Kristusu, zagrešiti, kaj je vendar počela Agata, da jo je smela
pravica potegniti k sebi? V cerkvi in povsod so nas poučevali, da pravica ne dela nikomur krivice! V moji glavi se
je vse vrtelo, vse se je sukalo v ti glavi, da bi me bilo, da me ni v svojo obrambo sprejel patron sveti Izidor,
zapustilo še tisto malo pameti, katero je delil gospod Bog visoškim sinovom.
Pred mano je torej obstal Jakob Debelak. Opazil sem, da išče besede, katere je hotel spregovoriti. Njegovo lice ni
kazalo krvi in ustnice so se mu tresle, ko jih je skušal odpreti. Nekaj trenutkov sva se gledala in takoj sem opazil,
da ima sosed v očeh vse polno vode. Sosed si je opomogel in spregovoril s prisiljeno lahkodušnostjo.
Jakob: Novi škof je včeraj prišel. Loka je bila pokonci. Dve imeni ima, za Janeza in Frančiška ga imenujejo.
Pri Vodnih vratih je prihajal… in starešinstvo ga je pozdravilo. Janeza Frančiška ga imenujejo, da ti povem.
Izidor: O našem dekletu si kaj slišal?
Jakob: Čakaj no, da ti povem! Na trgu sva se srečala z mestnim pisarjem!, saj ga poznaš gospoda Boltežarja. In
ta mi je naročil, da naj ti povem - -. Čakaj no, da ti povem.
Čakaj no, da ti povem.
Novi škof je prišel in gospod Boltežar, ki je tvoj prijatelj, bi ti svetoval, da stopiš k škofu, da bo prav in da ne bo
škodovalo.
Izidor: Zavoljo -- dekleta?
Jakob: Pisar pravi, da zavoljo dekleta! Čakaj no, ravno zavoljo dekleta, in da ne bo škodovalo.
Izidor: Ali se briga škof za take malenkosti?
Jakob: Boltežar pravi, da se briga!
Izidor: Za božjo voljo, kaj pa imajo proti dekletu?
Jakob: Dolže jo, da je delala točo, da je tvoje prašičke jahala nad tvojo hišo in da se je s hudičem rada imela.
Izidor: Jezus Kristus! – ali ste nori? – naša Agata, moja Agata.
Jakob: (Jakob je miril) Čakaj no, da ti povem. Jaz nič ne vem. Mestni pisar pravi, da Marks nekaj pričuje in da
hoče priseči.
Izidor: Marks Wulffing !!!
Jakob: Pisar pravi da se mudi, da je že frajman prišel iz Ljubljane, da na Gavžniku že grmado postavljajo.
Bralec: Obdal me je temen oblak; po zemlji sem padel in občutek sem nosil v sebi, da letim v globok prepad.
Ko sem se prebudil, sem ležal v gorenji hiši in z vodo so mi močili glavo. Dva dni in še več sem ležal v postelji in
sveta okrog sebe nisem poznal. Cele noči sem se premetaval po plevnici in cele noči sem premolil k Materi božji
na Gori, da bi mi podelila milost izvedeti, so li čarovnice na svetu ali jih ni. Dragi moj Odrešenik Jezus, pomagaj
mi! Ali vse kriči po meni, da so, da so, ker bi jih drugače stoletja sem ne sežigali na grmadah! In vendar tudi
vem, da so jih sežigali šele potem, ko so same priznale.
Izbor besedila in režija: Milena Kejžar
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MEDDRUŠTVENO SREČANJE
Tradicionalno srečanje prijateljskih društev upokojencev Cerkna, Gorenje vasi, Idrije,
Sovodnja in Žirov je pripravilo DRUŠTVO UPOKOJENCEV SOVODENJ.
Potekalo je v nedeljo, 23. junija 2019, na prireditvenem prostoru pod lipami v Novi Oselici.
Srečanje je pričel Alojz Bajt, predsednik domačega društva. Pozdravil je vse navzoče in zaželel
prijetno druženje. Sledil je kulturni program, ki so ga oblikovale domače pevske skupine, Marija
Kavčič in Veronika Čeferin ter učenci PŠ Sovodenj. Udeležence so pozdravili tudi predsedniki
treh prijateljskih društev: Cerkna, Gorenje vasi in Žirov.
Sledilo je družabno srečanje s pogostitvijo in plesom.
Iz Društva upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas se je srečanja udeležilo 14 članic in
članov.

Predsednik Alojz Bajt

Nastop pevske skupine Grabljice

Nastop cerkvenega pevskega zbora

Veronika Čeferin in Marija Kavčič
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Zapeli sta Minka Markelj in Olga Fic

Pozdravne besede: Franci Fortuna

Učenki PŠ Sovodenj

Pozorni poslušalci
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POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV GORENJSKE

V organizaciji Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske smo se udeležili dveh
prireditev:
28. SREČANJE UPOKOJENCEV GORENJSKE

Vabilo na prireditev

»Upokojenci, ne tarnajte«, s temi besedami je udeležence srečanja gorenjskih upokojencev med
drugim nagovoril predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik. Želi si namreč, da bi
bili upokojenci bolj povezani in aktivni, saj je v pripravi pomembna pokojninska reforma. Na srečanju so
podpisovali tudi peticijo za ureditev dolgotrajne oskrbe kot nove in pomembne oblike socialne varnosti.
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Organizacijo tradicionalnega srečanja upokojencev Gorenjske, že 28. po vrsti, so prevzeli člani
Društva upokojencev Kamnik, ki so pod velikim šotorom pri termah Snovik skupaj s
Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Gorenjske in ob podpori Občine Kamnik pripravili
družabno srečanje za okoli dva tisoč članov.
Za bogat kulturni program so poskrbeli člani DU Kamnik, za glasbo v živo ansambel Špica, za
pester spremljevalni program (bosonogo pot, ogled term, kopanje v bazenu…) pa člani
Turističnega društva Tuhinjska dolina in Terme Snovik.
Vir: Gorenjski glas, 7. 6. 2019

Srečanja se je udeležilo 8 (osem) članov Društva upokojencev za Poljansko dolino, ki so uživali
v druženju z upokojenci številnih društev, udeleženk srečanja.

10. SREČANJE LITERATOV GORENJSKE
Pod sloganom »KO SE STRMINE DVIGAJO IN KORAKI STOPAJO POČASI« je v petek, 20.
septembra 2019, potekalo v organizaciji Društva upokojencev Lesce 10. srečanje literatov
Gorenjske, že deseto po vrsti.
Udeležilo se ga je 23 avtoric in avtorjev, ki so poslali svojo poezijo in prozo na literarni natečaj
Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske. Delujejo v dvanajstih društvih
upokojencev.
Tema ni bila razpisana, tako da so imeli avtorji in avtorice svobodno izbiro.
Vsem sodelujočim je skupno to, da so upokojeni in da pišejo. Kljub temu, da koraki stopajo
počasneje kot v mladih letih, pišejo o hrepenenju po domu, ljubezni, sprejetosti, ko je `dan poln
vonjav, šepeta, bele svetlobe`, `ko se misli venomer vračajo na začetek in konec najine
dvojine` … Hkrati je to tudi čas za poglobljene razmisleke o bivanjskih vprašanjih, odnosih v
družbi, naravi.1
Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas je zastopala Minka Marija Likar, ki se
je predstavila s pesmijo Ljubezen v zrelih letih.
O avtorici: Literarne zgodbice je pričela pisati že v mladosti in jih objavljati največkrat v prilogi tednika
Kmečki glas, v lokalnem tisku in revijah, po upokojitvi je izdala prvo knjigo anekdot Odmevi izpod

1

Vir: Ko se strmine dvigajo in koraki stopajo počasi, Zbornik izbranih besedil z natečaja PZDU Gorenjske za 10. srečanje gorenjskih literatov.
Besedila izbrala, zbornik uredila in lektorirala Dragica Vesković, Kranj 2019
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Blegoša (2005), tri leta kasneje zbirko kratkih zgodb Sopotnik v svojem avtu, leta 2011 povest Mladost
na preizkušnji in leta 2015 zbirko črtic Onkraj sebe. Občasno napiše kakšno pesem.2
Minka Marija Likar
Ljubezen v zrelih letih
Izgubile so se v času mladostne ljubezni,
ko je prvi dotik, stisk drhtečih dlani
vzdramil drget, zarisal rdečico na lica
in prvi poljub prebudil okus hrepenenja.
Izgubila so se leta strasti v času,
zamenjana za ljubezen in skrb do otrok.
Nekje znotraj, tam, kjer je duša, je prostor,
spet ima čas … hrepeni po zreli ljubezni!
Obraz se postara, srce ne osivi,
ostane iz muževega tkiva, žejno in lačno …
Kot hrepenenje njegove rosne pomladi,
ko je prvi dotik, prvi poljub predramil
drget, zardelo lice, okus sladke bolečine.
Ljubezen v zrelih letih lahko zaživi!
Na zunaj manj strastna, ne samovoljna,
ne prezahtevna, pa vendar – mogočna!
Je srebrni venček podoživetih občutkov,
s črvički tam spodaj v dimljah,
srečnim mokrotnim lesketom v očeh.
Zadošča iskrenost, nežen objem.
Stisk toplih dlani, dotik dvoje ustnic,
ki duši napolni in srci požene v galop.
Ljubezen v zrelih letih lahko zaživi!

Pozdrav predsednika DU Lesce Vasilija Komana

2

Nastop Minke Marije Likar

Vir: prav tam
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Prejem priznanja s strani prof. Dragice Vesković

Pozorno poslušanje

Udeleženci 10. srečanja gorenjskih literatov
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zveza društev upokojencev slovenije

DNEVI MEDGENERACIJSKEGA SOŽITJA
14.-16. maj 2019
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) kot največja reprezentativna organizacija
starejših oseb je bila dolgoletni soorganizator Festivala za tretje življenjsko obdobje, za
katerega članstvo v zadnjih letih ugotavlja, da ne izpolnjuje več njihovih pričakovanj. Najvišji
organi zveze so v letu 2018 sprejeli odločitev, da odstopi od neposrednega sodelovanja na
Festivalu in podprli pobudo, da v sodelovanju z mladimi izkoristi potencial medgeneracijskega
sodelovanja v dobrobit vseh.
Poslanstvo dnevov vidi Zveza v izmenjavi mnenj, stališč, idej, prenosu znanj in izkušenj med
generacijami, saj želi slediti izzivom demografskih sprememb ter z medsebojnim
povezovanjem zagotavljati ohranitev visokih družbenih norm in izboljševati položaj vseh
generacij v Republiki Sloveniji.
Tako je od 14. do 16. maja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala nova prireditev
Dnevi medgeneracijskega sožitja. Prireditev je bila osrednji dogodek Zveze društev
upokojencev Slovenije (ZDUS), ki postavlja v ospredje medgeneracijsko sodelovanje in
solidarnost. »Staranje prebivalstva ni samo stvar starejše generacije. Evropa potrebuje družbo
vseh starosti« je ob tem povedal predsednik ZDUS Janez Sušnik. Na pobudo ZDUS-a je bila
zato ustanovljena Medgeneracijska koalicija Slovenije – MeKoS, v kateri sodelujejo še Dijaška
in Študentska organizacija in Mladinski svet Slovenije. Soorganizatorja prireditve sta še
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za okolje in
prostor, sicer pa jo podpira še pet drugih ministrstev.
Osrednja tema je bila trg dela in upokojevanje, o tem se je zvrstilo več okroglih miz, na osnovi
razprav pa bo MeKoS oblikoval zakonodajne pobude. Razpravljali so o gmotnem položaju
upokojencev, sobivanju in ustvarjanju delovnih mest na kmetijah, vlogi neformalnih
oskrbovalcev in medgeneracijski pomoči pri skrbi za starejše, vseživljenjskem učenju,
pripravah na upokojitev, o netipičnih in negotovih oblikah dela ter mentorstvu kot obliki
medgeneracijskega prenosa znanja. Na različnih predavanjih in delavnicah so spregovorili o
demenci in ohranjanju spomina, o aktivnostih, ki zagotavljajo večjo varnost v prometu, o
programih za krepitev zdravja in podobnem. Na Odru sožitja se je predstavilo več kot šestdeset
skupin iz vse Slovenije, nastopi zborovskih, folklornih in dramskih skupin so bili samostojni ali
medgeneracijsko zasnovani, na ogled je bila razstava nesnovne in žive kulturne dediščine,
obiskovalci so se lahko udeležili raznih rokodelskih delavnic, ki jih je pripravilo 180 rokodelcev.
Program je spremljala sejemska razstava, na kateri so sodelovali ministrstva, nevladne
organizacije, podjetja in drugi, skupno se je predstavilo sto ponudnikov.
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Na »ODRU SOŽITJA« sta v četrtek, 16. maja. 2019, nastopili gledališka ter pevska skupina
Žabarji DU za Poljansko dolino Gorenja vas.

Program nastopa:
1. Žabarji:
- slovenska ljudska, prir. L. Hafner: Domača hiša in
- slovenska ljudska, priredba Janez Čadež: Oj, lepo je res na deželi
2. Skeč Ele Tavčar: Stare in nove navade – izvedba Cilka Bohinc in Helena Hren
3. Žabarji:
- slovenska ljudska: Na planincah luštno biti in
- slovenska ljudska, priredba Ludvik Zepič: Zmeraj se veselim
Vodja in član pevske skupine: Janez Čadež
Priprava in vodja gledališkega nastopa: Milena Kejžar
Celotna organizacija udeležbe: Milena Kejžar
Nastop je trajal 20 minut.
Poslušalcev: približno 30.
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19. FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Vsi smo ena generacija!
Od 1. do 3. oktobra 2019 je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal 19. festival za tretje
življenjsko obdobje. Prireditev je tradicionalno in uveljavljeno srečanje ob svetovnem dnevu
starejših, 1. oktobru.
Festival je postal pomembno prizorišče, kjer naj se oblast srečuje z ljudstvom,
predstavniki oblasti s predstavniki nevladnih organizacij, predstavniška demokracija s
participativno demokracijo, praksa z znanostjo in tako imenovano akademsko sfero.
Druga pomembna razsežnost festivala je dejstvo, da nima nihče več monopola nad
odgovori, ki jih terja dolgoživa družba. Z njenimi potrebami se ukvarja vse več
déležnikov iz vrst civilne družbe. Prav festival je priložnost za njihovo povezovanje in
ploden dialog med njimi.
Marjan Sedmak, predsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana.

Na festivalu so se predstavila številna društva upokojencev s folklornimi, orientalskimi,
plesnimi, pevskimi nastopi zborov društev upokojencev ter s kratkimi gledališkimi prizori.
Sodelovali so številni razstavljalci s področja zdravja, zdrave prehrane, turizma in prostega
časa, športnih aktivnosti, pripomočkov in izdelkov za starejše in še mnogo drugega.
Organizatorja festivala:
Proevent in Mestna zveza upokojencev Ljubljana OPZDU

Častni pokrovitelj festivala:
Predsednik Državnega zbora RS mag. Dejan Židan

Na MEDGENERACIJSKEM ODRU v drugem preddverju Cankarjevega doma sta v sredo, 2.
oktobra 2019, nastopili tudi skupini Društva upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas, in
sicer:
Gledališka skupina
Gledališki prizor, skeč: Stare in nove navade
Izvajalki: Cilka Bohinc in Helena Hren
Avtorica besedila: Ela Tavčar
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Vabilo pred Cankarjevim domom v Ljubljani

Izvedba skeča: Cilka Bohinc in Helena Hren

Nastop pevske skupine Žabarji

Pozorni poslušalci

Pevska skupina »Žabarji«
Slovenska ljudska, prir. L. Hafner: Domača hiša
Slovenska ljudska: Na planincah luštno biti
Slovenska ljudska, prir. Janez Čadež: Oj, lepo je res na deželi
Slovenska ljudska, prir. L. Zepič: Zmeraj se veselim
Člani: Francka Peternel, Tone Čadež, Janez Čadež in Marjan Čadež
Umetniški vodja: Janez Čadež
Udeležbo na festivalu je organizirala Milena Kejžar.

Število udeležencev iz našega društva: 26
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PREDNOVOLETNO SREČANJE - ŠTEFANOVO
Tradicionalnega srečanja članov društva na Štefanovo se je udeležilo 105 članov. Potekal je
v četrtek, 26. decembra 2019, ob 13. uri v veliki dvorani Sokolskega doma v Gorenji vasi.
Srečanje je pričel z nagovorom in zatem z voščilom predsednik društva Franci Fortuna.
Sledil je kulturni program z nastopom pevca Iva Kristana, ki je ob spremljavi harmonikarja
Hijeronima Šubica zapel nekaj slovenskih pesmi.
Udeležence srečanja je obiskal tudi Božiček (Janez Čadež), ki je udeležencem namenil nekaj
prijaznih besed in vsem voščil lepe praznike.
Zatem je povabil upokojence naj z odra udeležencem za dobro voljo in vzdušje kaj zapojejo,
povedo, recitirajo, povedo kakšno šalo … Najboljše pripovedi bodo nagrajene.
Prvo nagrado v vrednosti 30,00 € je prejel Jože Čepin za recitacijo Samo milijon nas je, drugo
nagrado v vrednosti 25,00 € je prejela Mija Pisk za povedano šalo, tretjo nagrado v višini 15,00
€ pa Franc Miklavčič prav tako za povedano šalo. Prejemniki nagrade vnovčijo za plačilo
društvenih prireditev.
Program je pripravila in vodila Milena Kejžar.
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 €.
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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:

10. februarja. 2019
SNG Opera in balet Ljubljana

Komična opera v treh dejanjih, koprodukcija z Narodnim gledališčem Moravske in Šlezije v
okviru Smetanovega opernega ciklusa Ostrava 2024
Bedřich Smetana (1824–1884) je vse svoje življenje posvetil ustvarjanju češke nacionalne
glasbene kulture. Napisal je
osem oper, ki se vse naslanjajo
na češko kulturno izročilo. Med
njimi je najbolj znana Prodana
nevesta (1866).
Dirigent: David Švec
Peli so: Dejan M. Vrbančič, Zala Hodnik, Saša Čano, Klemen Torkar, Ivan A. Arnšek, Galja
Gorčeva, Darko Vidic, Mirjam Kalin in drugi.
Število udeležencev: 52, vstopnica in prevoz: 30,00 €.

Pred predstavo smo si v Narodni galeriji v Ljubljani
ogledali razstavo del slikarke Ivane Kobilca (1861
– 1926), postavljene v počastitev 100 letnice njene
ustanovitve.

30

Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas - KRONIKA 2019

Ivana Kobilca: Avtoportret

Ivana Kobilca: Poletje

6. julija 2019:
Gledališka predstava

DESETI BRAT
Dramatizacija: Andrej Inkret
Za igro na prostem priredil: Iztok Jože Basaj
Deseti brat Josipa Jurčiča je prvi slovenski roman. V zgodbi se prepleta veliko človeških usod,
pojavljata se dve okolji, grajsko in vaško, in dve zgodbi, tista o preteklosti desetega brata in
sedanja. Dogajanje povezujejo in dopolnjujejo slovenske ljudske ter umetne pesmi, zapete v
živo.
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Predstava je bila izvedena v avtentičnem okolju župnijskega posestva v Predosljah
Število udeležencev: 40, vstopnica in prevoz: 15,00 €.

3. avgusta 2019
Gledališka predstava

I
Priredba in režija: Alojz Stražar
Glasbeni producent: Slavko Avsenik ml.

Predstava Lepo je biti
muzikant, II. del, je nova in
izvirna zgodba,
nekakšno nadaljevanje
lanskoletne uspešnice, v katero
je avtor, Avstrijec Andreas
Brandstätter, tudi tokrat
spretno vpletel lepe in znane
Avsenikove melodije. Iz načina,
kako je začrtal like in si
dramaturško zamislil predstavo
kot celoto, razpoznamo
avtorjev odnos do velikanov
slovenske narodno zabavne
glasbe – izjemno jih ceni.
Glavni izvajalci: Konrad Pižorn-Kondi, Brigita Horvat, Gregor Rihar, Primož Krt, Pia Brodnik,
Jure Sešek, Jože Vunšek; ansambel Fantov pet idr.
Število udeležencev: 51, vstopnina in prevoz: 20,00 €.
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20. decembra 2019:
Komedija – muzikal

ADDAMSOVI
Muzikal
Addamsovi
prikazuje
srečanje družine Addams in družine
Krneki. Sreda je odraščajoča mlada
ženska, spoznala je fanta Lukasa, s
katerim sta se zaljubila in se želita
poročiti. Tako je napočil čas, da se
njuni družini spoznata. Toda
Lukasova družina je »normalna«.
Krnekijevi se na vso moč trudijo
slediti konvencijam in zavračajo vse,
kar odstopa od uveljavljenih
družbenih norm.

Igrali in peli so: Iva Krajnc Bagola,
Uroš Smolej, Viktorija Bencik Emeršič, Jurij Weiss, Jaka Lah, Nataša Tič Ralijan, Filip Samobor
idr.
Število udeležencev: 34, vstopnina in prevoz: 25,00 €.

Po predstavi smo si na kratko ogledali in doživeli še praznično okrasitev in vzdušje Ljubljane.
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NASTOPI V DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE
NASTOPI SKUPINE KLAS
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.
Datumi in kraji nastopov:
2. aprila 2019: Dom starejših Logatec

5. aprila 2019: DEOS, Center starejših Horjul
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12. aprila 2019: Dom »Petra Uzarja« Tržič

10. maja 2019: Dom starejših občanov Taber Cerklje

5. novembra 2019: Dom upokojencev Vrhnika in
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27. novembra 2019: Dom starejših občanov Preddvor

NASTOPALI SO Z NASLEDNJIM PROGRAMOM:
1. PREGOVORI IN STARE LJUDSKE PESMI NAM BODO OGRELE SRCA
Potovanje skozi letne čase in mesece v letu
Izvedba: Pevska skupina »KLAS« p. v. Cilke Bohinc v sestavi: Cilka Bohinc, Helena Hren,
Danica Oblak, Anica Pintar, Jožica Prelog, Ančka Šušnjar, Minka Markelj in Pavla Trček;
Spremljava s harmoniko: Hijeronim Šubic.
2. POEZIJA
Tone Pavček: Kako raste mama
Recitirala: Milena Kejžar
3. SKEČ
Zvonec in ključ
Izvedba: Cilka Bohinc in Helena Hren
4. SKUPNO PETJE LJUDSKIH PESMI OB SPREMLJAVI HARMONIKE
Hribčki, ponižajte se, Mamina ljubezen, Nekoč deklica mlada, Na oknu deva je slonela,
Pri farni cerkvici

Priprava in vodenje programa: Milena Kejžar.
Skupno število udeležencev – poslušalcev, oskrbovancev domov in zaposlenih: 328.
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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:

28. marca 2019:

KOPER
Na prvi letošnji izlet članov Društva upokojencev za Poljansko dolino smo se odpravili v
Slovensko Istro. Izlet je vseboval ogled Luke Koper in mesta Koper ter okušanje vin v vinski
fontani v Marezigah.
Luka Koper, slovensko pomorsko okno v svet, je opremljena za pretovor in skladiščenje
različnih vrst tovorov. Ogledali smo si ga z avtobusno vožnjo po njej s strokovno razlago
izkušenih vodičev.
Sledil je sprehod po Kopru, kjer smo lahko spoznavali njegovo bogato zgodovino, ki jo med
drugim zaznamujejo Carpacciov trg, taverna, Pretorska palača, stolna cerkev, mestni stolp in
številne sodobne zgradbe sedanjega časa
Izlet smo nadaljevali s panoramsko vožnjo po Vanganelski dolini v Marezige. Predstavljena
nam je bila zgodovina naselja in v prvi vinski fontani v Sloveniji smo okušali nekaj vrst
domačih vin.
Lep sončen, a nekoliko vetroven dan, smo sklenili s kosilom v gostilni Karjola v Marezigah.
Udeležencev: 74, cena izleta: 40,00 €.

Vhod v Luko

Potniški terminal

Del luških naprav

Tovor čaka na prevoz
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Ogled Kopra

Koprska stolnica

Razgled z Marezig

Pripoved o Marezigah

Vinska fontana v Marezigah

16. in 17. aprila 2019:

VERONA in BOROMEJSKI OTOKI (Italija)
Krasno vreme je bilo krona zanimivega aprilskega izleta v Verono ter na Boromejske otoke na
jezeru Maggiore v Italiji.
V mestu Verona, ki si ga je W. Shakespeare izbral za prizorišče ljubezenske zgodbe Romea
in Julije, smo si ogledali rimski amfiteater, Julijino hišo s slavnim balkonom, Stari grad in se
sprehodili po glavnem trgu z imenitnimi palačami. Bogata zgodovina in pestrost mesta se za
vedno vtisnejo v spomin obiskovalcev.
Boromejski otoki so skupina treh otokov (Isola Bella, Isola Madre in Isola dei Pescatori) in še
dveh otočkov v italijanskem delu jezera Maggiore na zahodni strani jezera med mestoma
Verbana in Stresa. Ime jim je dala družina Borromeo, ki jih je dobila v last v 14. stoletju in del
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otokov je še danes njihov. Na prvih dveh so zgradili razkošne palače in arhitekturne strukture
obdane z vrtovi in pestrimi rastlinskimi zasaditvami. Tretji, otok ribičev, je prekrit z ozkimi
ulicami, ki vse vodijo na promenado, ki obkroža otok.
Boromejski otoki so nepozabno doživetje, ki ponujajo še pristno podobo načina življenja
plemstva pred stoletji, ki si je znalo postaviti svoje palače na najlepših delih Evrope.
Udeležencev: 68, cena izleta: 135,00 €.

Rimski amfiteater v Veroni

Srati grad

Julijina hiša z balkonom

Julija

Isola Madre
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Isola Bella

Isola dei Pescatori

20. junija 2019:
SEVNICA
Topel in sončen junijski četrtek je bil namenjen obisku Sevnice.
V Boštanju sta nas sprejela izkušena domača vodnika, ki sta pripravila program ogledov in
doživetij tega dela Posavja.
Za prijeten začetek smo se v kavarni in pekarni Kruhek posladkali s pito Prva dama, se zatem
sprehodili po novejšem delu mesta ter ogled sklenili z obiskom maloprodaj tovarn Lisca in
Kopitarna. Sledil je obisk lepo obnovljenega sevniškega gradu, od koder se nam je ponujal lep
pogled na Savo, obdelana polja in okoliške hribe. Njegovo bogato zgodovino so nam
predstavili z video produkcijo, ogledom prostorov in zbirk, v vinoteki pa s pestro ponudbo
domačih vin.
Prijeten izlet smo zaokrožili s poznim kosilom v Gostišču Močivnik na Okroglici pod Lisco.
Udeležencev: 62, cena izleta: 35,00 €.
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Krožišče pred Sevnico

Pita Prva dama /Melanija/

Ogled prodajaln Lisce in Kopitarne

Prihod na Sevniški grad

V grajski vinoteki

Video produkcija o gradu

Pogled na grad
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Pogled z gradu na stari del mesta

Gostišče Močivnik na Okroglici pod Lisco

5. septemabr 2019:
PTUJSKA GORA, PTUJ
Sončen in topel dan je bil izjemen okvir septembrskemu društvenemu izletu na Štajersko,
katerega vsebina je udeležencem nudila polno zadovoljstvo.
Tam, kjer se vinorodni haloški hribi in griči spuščajo v ravnino Dravskega polja, smo si
udeleženci ogledali na 352 metrov visokem griču mogočno baziliko Marije Zavetnice na
Ptujski Gori, ki velja za najlepši slovenski gotski kulturni spomenik.
Sledil je ogled zanimivih zbirk v Ptujskem gradu, ki se bohoti na griču ob Dravi. V njem je
shranjena bogata kulturna dediščina Spodnjega Podravja.
V mestu pod gradom, na Ptuju, smo se sprehodili po starem delu mesta, si ogledali Orfejev
spomenik, obnovljeno Minoritsko cerkev, mestno hišo in druge mestne znamenitosti.
Izlet smo sklenili popoldne v Draži vasi, na kosilu v Gostilni pri Inotu.
Udeležencev: 74, cena: 35,00 €.

Na ptujski Gori
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Ptujski grad

43

Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas - KRONIKA 2019

Ptuj

Gostilna pri Inotu v Draži vasi

3. oktobra 2019:
IZLET V NEZNANO
Izlet v neznano je ponudil pestro doživetje Bele krajine.
Po prečenju Vahte, prelaza preko Gorjancev, ki povezuje Belo krajino s kraji ob Krki, smo v
gostilni Badovinac nazdravili s karampampulijem in po carinskem pregledu vstopili ´v

44

Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas - KRONIKA 2019

svobodno belokranjsko ozemlje´. V Osnovni šoli Brihtna glava v Radovici pri Metliki smo kot
»učenci« na šaljiv način spoznavali naravno in kulturno dediščino Bele krajine in po zaključku
»učne ure« prejeli »izpričevala«.
Sledil je ogled metliške vinske kleti ter degustacija njihovih vin in belokranjske pogače.
Osrednja zgradba Metlike je grad, v katerem domuje Belokranjski muzej. V njem so nam
predstavili življenje ljudi tega območja od prazgodovine do sredine 20. stoletja.
Doživetja sončnega in prijaznega dne smo sklenili na kosilu v gostišču Kapušin v Krasincu.
Število udeležencev: 106, cena 40,00 €.

Gostilna Badovinac v Jugorju

Potni list za vstop ˙v svobodno belokranjsko ozemlje´

Vstop v OŠ Brihtna glava

Kozarčki s karampampulijem

Tvorci novega doživetja Bele krajine

Med poukom
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V metliški vinski kleti

Degustacija belokranjske pogače in domačih vin

Obisk belokranjskega muzeja

Predstavitev vsebine muzeja

Izvirne belokranjske pisanice

Kosilo v Gostišču Kapušin

14. novembra 2019:
MARTINOVANJE
Martinovanje je potekalo na Štajerskem, združeno je bilo z ogledi in tradicionalnem družabnim
srečanjem.
V Slovenski Bistrici je bil vreden ogleda tamkajšnji grad. Sledil je ogled oljarne Gea in okušanje
njihovih izdelkov, zatem ogled in pokušnja vin v kleti Kropec. Martinovanje: Martinova večerja,
zabavni program in ples so nam pripravili v gostišču Sovič.
Udeležencev: 56, cena 30,00 €.
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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:
23. maja 2019
MALA NEDELJA
Prvi kopalni izlet je bil organiziran v Bioterme Mala Nedelja. Ležijo v osrčju Prlekije, v občini
Ljutomer.
Število udeležencev: 52, cena: 30,00 €.
Organizator in vodja: Franci Dolenc

Naslednji kopalni izleti so bili v Izoli, Strunjanu in na Debelem rtiču, in sicer: 2.(51
udeležencev), 9. (37 udeležencev), 16. (52 udeležencev), 23. (78 udeležencev) in 30. (47
udeležencev) julija ter 6. (56 udeležencev), 13. (40 udeležencev) in 20. (68 udeležencev)
avgusta 2019.
Udeleženci so plačali samo avtobusni prevoz, za hrano pa poskrbeli 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 481 udeležencev.
Organizatorja in vodji kopalnih izletov: Franci Dolenc in Franci Fortuna
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PLANINSKI IZLETI
Tudi v letu 2019 smo prirejali planinske 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 planinskih vodnikov Zorke Jereb in 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. Sledili so si takole:

7. marca 2019:
PORABJE (Madžarska) / Gornji Senik – Tromejnik - Trdkova
Na prvi planinski pohod v letu 2019 smo se odpravili v Slovensko Porabje, ki je del skrajnega zahoda
Madžarske.
Čez nekdanji mejni prehod Martinje smo se zapeljali v Gornji Senik, največje naselje v Porabju, kjer še
živijo Porabski Slovenci in tam pričeli našo pot. Hodili smo po dolini Hampo ob Seniškem potoku.
Udobna pot se je ob koncu doline nekoliko vzpela in že smo dosegli spomenik - Tromejnik (390 m),
kjer se stikajo Madžarska, Avstrija in Slovenija in je postal simbol sožitja treh narodov; to je obenem
najzahodnejša točka Madžarske.
S prijetno hojo smo nadaljevali po delu Pomurske planinske poti in jo sklenili v vasi Trdkova, kje smo
se Gostilni Sukič okrepčali in strnili vtise o doživetjih dneva.
Območje ob tromeji nas je očaralo s svojo neokrnjeno naravo, mirom ter naravno in kulturno dediščino
Udeležencev: 52.

Vas Gornji Senik

Dobro razpoloženi

Prijetna hoja
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Zadnji vzpon

Tromejnik – toliko nas je bilo

16. maja 2019:
REZIJA - Ta lipa pot
Majski planinski pohod je bil namenjen doživetju delčka zahodnega slovenskega etničnega ozemlja:
Reziji. V idealnih vremenskih razmerah smo prehodili desetkilometrsko »Ta lipo pot«, ki se prične in
sklene ob spomeniku brusačem v Solbici, značilni rezijanski vasi. Zanimiva pot se razpreda po stezah
okoli nje, mimo krajev z bogato zgodovino in skozi predele neobičajne lepote in tradicije. Po
enostavnih brveh smo dvakrat prečkali reko Rezijo, od koder so se ponujali pogledi na venec gora, ki
obdajajo dolino. Hojo smo sklenili z ogledom Muzeja brusačev v nekdanji šoli, ki prikazuje delček
zgodovine te odmaknjene deželice. Vračali smo se po slikoviti Reklanski dolini, preko sedla Na Žlebeh
in mimo Rabeljskega jezera ter Trbiža domov.
Udeležencev: 49.

Začetek pohoda v Solbici

Prečenje Rezije

Ob hudourniku

V Muzeju brusačev v Solbici
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Solbica

Pri spomeniku brusačem

6. junija 2019:
Pohod po LJUBLJANSKEM BARJU
Ljubljansko barje pestuje v svojem naročju številne zaklade – včasih ujete v meglice, spet drugič
potopljene sredi poplavne ravnice. Pohodniki smo vstopili v del njegovega Krajinskega parka, ki kaže
večino svojih posebnost: mokrotna travišča,, izsuševalne kanale, šoto, pestrost rastlinskih in živalskih
vrst, zahtevno gradnjo bivališč. Vse to nam je prizadevno predstavljal vodnik Anton Žvanut.
Izlet smo pričeli z ogledom edinstvene cerkve sv. Mihaela arhitekta Jožeta Plečnika v Črni vasi, se
zatem zapeljali do vasi Lipe, kjer smo pričeli pohod. Pot nas je vodila ob reki Iški, po »Koščevi učni poti«
do ptičje opazovalnice pa nazaj do Strahomerskih oken. Sklenili smo jo v Podkraju ob robu barja pri
cerkvi sv. Janeza Krstnika. V gostilni pri idiličnem Podpeškem jezeru smo se okrepčali z okusnim
golažem in se v prijetnih vremenskih razmerah vrnili domov..
Udeležencev: 52.

Sprejem pred cerkvijo sv. Mihaela v Črni vasi

Lipe – začetek pohoda

Razlaga Bojana Kaplje v cerkvi

Po barju
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Nekaj zanimivega

Pri cerkvi sv. Janeza Krstnika v Podkraju

11. julija 2019:
KOMEN (1684 m)
Julijski planinski pohod smo pričeli pri Domu na Smrekovcu (1375 m). Do njega smo se z avtobusom
peljali mimo Kamnika, preko prelaza Črnivec do Ljubnega in od tam po atraktivni cesti do parkirišča pod
domom. V dolgi koloni smo se najprej povzpeli na Smrekovec (1577 m) in od tam šli po razgibani gozdni
poti s krajšimi vzponi in spusti, ki so jo lepšale nežne trave pašnih planin in širni razgledi. Vrh Komna
(1684 m) je bil lahko dostopen, njegova okolica pa še vedno kaže ostaline davno ugaslega vulkana. Ob
vračanju smo prehodili še Krnes (1613 m) in pohod sklenili z okrepčilom in počitkom ob tamkajšnjem
planinskem domu.
Udeležencev: 53.

Začetek pohoda pod Domom na Smrekovcu

Hoja po mehkih travah

Na vrhu Smrekovca

Pogled na vrh
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Na vrhu Komna

Še en pogled na Komen

22. avgusta 2019:
VODNIKOV RAZGLEDNIK
Vodnikov razglednik, vzpetina nad Bohinjem, je poimenovan po duhovniku, pesniku in narodnem
buditelju Valentinu Vodniku, ki je med leti 1792 in 1797 služboval v bližnjem Koprivniku.
S pohodom smo pričeli v Jereki v Zgornji Bohinjski dolini. Hodili smo po delno ohranjeni tlakovani poti
iz 18. stoletja, po kateri so tovorili pokljuško železovo rudo bobovec v fužine v dolino. Žal je megla
onemogočila sicer lepe poglede na Bohinjsko jezero in njeno okolico. Pot smo nadaljevali v vas
Koprivnik, se ustavili ob cerkvi, kjer je služboval Vodnik in hojo sklenili v eno uro oddaljenih Gorjušah. Z
avtobusom smo nadaljevali vožnjo ob pokljuškem močvirju, mimo Mrzlega studenca do Zatrnika, kjer
smo se okrepčali, in od tam preko Bleda domov.
Udeležencev: 50.

Začetek pohoda v Jereki

Vodnikov razglednik - vrh

Kratek počitek

Pogled na Koprivnik
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Proti Gorjušam

Gorjuše

12. septembra 2019:
JANČE (792 m)
Pohod smo pričeli v Jevnici, naselju na desni strani Save. Vzpenjali smo se po stezah, poteh in cesti
po travnikih, skozi odseke gozda in mimo osamelih kmetij. Višje smo obšli domačijo Pr` Valentin,
ohranjeno s konca 18. stoletja. Naš cilj je bil Planinski dom na Jančah. Postavljen je na Janškem
hribu, najvišjem vrhu ljubljanske mestne občine. Po počitku in okrepčilu smo se vračali po isti poti, si
najprej ogledali notranjost cerkve sv. Nikolaja in v toplem sončnem popoldnevu ogledovali razgibano
okolico, posejano z gručastimi naselji.
Udeležencev: 52.

Začetek pohoda v Jevnici

Domačija Pr` Valentin

Jutranja meglica

Skozi gozd
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Po sadni cesti

Na Janškem hribu

Naš cilj

Zaslužen počitek

17. oktobra 2019:
TRAVNA GORA - NOVA ŠTIFTA
Sodraška dolina zavzema SZ del Ribniške doline. Obdaja jo hribovje, najvišje med njimi se razprostira
Travna gora. Nanjo smo se povzpeli iz Sodražice. Vseskozi rahel vzpon se je poravnal, ko smo dosegli
Lovski dom in nekoliko naprej Dom na Travni gori. Pot smo nadaljevali do kapelice in spomenika NOB
ter se po malici in počitku spustili proti Novi Štifti. Romarska cerkev sv. Marije Vnebovzete, ki jo
dopolnjuje kapela sv. Jožefa, frančiškanski samostan in svete stopnice je postavljena nad široko
Ribniško dolino in več kot tristo let vabi romarje od blizu in daleč. Njeno zgodovino in izročilo nam je
predstavil pater frančiškan. Po ogledu smo se zapeljali v Zamostec, kjer smo se okrepčali v Gostilni
Urška.
Udeležencev: 48.

Pričetek pohoda v Sodražici

Na Travni gori
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Drevje v jesenskih barvah

Pred spustom v dolino

Proti romarski cerkvi

Pripoved patra frančiškana

V Gostilni Urška

5. decembra 2019:
»V MANJ ZNANO«
Na zadnji letošnji planinski izlet »V manj znano« smo se odpeljali v Vipavsko dolino. V sončnem in
toplem dnevu smo šli »Po poti okoli Vipavskega Križa«. Vodila nas je po obnovljenih poljskih poteh in
nas popeljala skozi vasi Plače, Cesta in Male Žablje. Domiselno je speljana med polji, vinogradi,
oljčniki in sadovnjaki, včasih je zavila v gozdiček, ves čas pa se je z nje ponujal čudovit pogled na
srednjeveški biser Vipavski Križ.
Po pohodu nas je sprejel domači vodič in nas ob prijetni razlagi popeljal skozi mesto z bogato
zgodovino, arhitekturo in znamenitimi domačini. Ogled smo sklenili v grajski kleti z okušanjem vina
Zelen in zapetimi pesmimi.
Malico pred odhodom domov so nam pripravili na Kmetiji Černigoj v Lokavcu pri Ajdovščini.
Udeležencev: 51.
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Vipavski Križ - »Po poti okoli Vipavskega Križa«

Med vinogradi

Skozi gozdiček

Ogled mesta

Skupinska slika

V grajski kleti
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Planinskih izletov se je udeleževalo 82 ali 11,56 % članov društva. Zaradi neprimernega
vremena ni bilo pohoda k izlivu reke Soče v Italiji. Na osmih pohodih je bilo 407
udeležencev. Poprečna udeležba na pohodih: 50,8 udeležencev
Na vseh pohodih je bilo 17 udeležencev, in sicer: Marija Bizjak, Miha Bizjak, Mira Čadež,
Milka Čibej, Cveta Kacin, Vida Kokalj, Jožica Košir, Vladimir Koračin, Olga Koračin, Pavel
Kumer, Metod Nediževec, Olga Nediževec, Mirjana Puc, Alojz Šturm, Mira Šturm, Mira
Tavčar in Danica Založnik.
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
Slovensko Porabje in v Rezijo sta bili 15,00 € in »V manj znano« pa 5,00 €.
Prevoze je opravljalo podjetje Avtoprevozništvo Martin-Valentina Frelih, s. p., Goropeke 10,
Žiri. Vozniki Franci Košir, Vojko Jezeršek, Branko Bežek, Janez Miklavčič in Janez Oblak
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 obiskovali 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 2019 je dopolnilo 80 let osemnajst članic in članov:
Franc Bogataj, Krnice, Pavla Bogataj, Trebija, Franc Bohinc, Podvrh, Marjan Buh, Hlavče
Njive, Lojzi Čadež, Hotovlja, Pavle Debeljak, Hotovlja, Valentin Demšar, Gorenja vas,
Alojzija Eržen, Trebija, Mirko Galičič, Gorenja vas, Bruno Gorjan, Gorenja vas, Katarina
Hladnik, Gorenja vas, Aleksander Jereb, Gorenja vas, Franc Jelovčan, Leskovica, Marija
Mrak, Delnice, Marija Pintar, Dolenčice, Berta Primožič, Podgora, Marija Stanonik,
Malenski Vrh in Mimi Urh, Podvrh.
V letu 2019 je dopolnilo 90 let šest članic in članov:
Tončka Frlic, Suša, Jože Miklavčič, Suša, Ciril Justin, Podobeno, Bernarda Ažman,
Dolenje Brdo, Francka Stanonik, Volaka in Stanislav Cankar, Brebovnica.
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
2019 jih je v njih bivalo 17. Obiske smo skušali prilagoditi njihovim rojstnim dnevom.
V Cerkljah na Gorenjskem sta Jože Košir in Gabrijel Vende, Gorenja vas;
v Črnem Vrhu nad Idrijo sta Ciril Bončina, Volaka in Ivanka Šarkan, Gorenja vas;
v Škofji Loki so Ana Jenko, Dobravšce, Anica Ušeničnik, Podgora, Pavla Jezeršek,
Hotavlje, Marko Galičič, Javorje, Stana Kisovec, Gorenja vas, Rozalija Čeferin, Studor,
Zofija Debeljak, Poljane, Mihaela Oblak, Lajše, Blažka Mohorič, Gorenja Dobrava in Vida
Bizjak, Gorenja vas.
v Domžalah je Angelca Kržišnik, Podobeno;
v Podbrdu je Franc Kisovec, Delnice in
v Škofljici Ivanka Potrebuješ, Todraž.
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Umrli člani društva
V tem letu je za vedno odšlo od nas 17 članov, in sicer:
Anica Kržišnik, Gorenja vas, Andrej Pustavrh, Gorenja vas, Ivanka Kacin, Gorenja vas,
Katarina Justin, Hotavlje, Vili Jezeršek, Gorenja vas, Franc Justin, Hotavlje, Milan Strel,
Gorenja vas, Vida Justin, Gorenja vas, Janko Dolenc, Hotavlje, Ciril Košir, Gorenja vas in
Marjan Kržišnik, Gorenja vas;
pokopani so na pokopališču v Gorenji vasi;
Vinko Dolenc, Delnice, Marija Podobnik, Poljane, Milan Kavčič, Hotovlja, Ciril Šubic,
Dolenje Brdo in Milan Špiček, Poljane;
pokopani so na pokopališču v Poljanah nad Škofjo Loko.
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ŠPORTNA DEJAVNOST
Poverjenik za šport Silvo Pivk je na občnem zboru predstavil načrt dejavnosti in povabil
upokojence k čim večji udeležbi na športno-rekreacijskih prireditvah in aktivnostih. V letu 2019
so se udeleževali balinanja, kolesarjenja, supanja in bowling.
Dejavnosti so si sledile takole:
1. Balinanje
Od pozne pomladi dalje so naši balinarji trenirali na igrišču gostilne Jager na Dolenji
Dobravi. Udeležili so se medobčinskega balinanja upokojencev. Odigrali so 6 krogov
tekmovanja trojk z balinarji sosednjih društev: Žiri, Sovodenj, Cerkno in Idrija in zbrali
4 točke ter tako osvojili zadnje mesto med 6 ekipami.

A ima naša? Foto: Silvo Pivk

2. Kolesarjenje
Po slabem začetku zaradi deževnega vremena v maju smo celo poletje pridno kolesarili
po škofjeloškem občinskem krogu. Enkrat mesečno nas je pot vodila po kolesarskih
poteh po različnih pokrajinah Slovenije. V juliju smo s kolesi spoznavali lepote Bele
krajine, avgusta smo vrteli pedala po ravnicah Prekmurja, kolesarsko sezono smo
sklenili v Slovenski Istri.
Datum

Kolesarska pot

Št. udel.

Km

22.05.2019

Leskovica - Hotavlje

3

30

05.06.2019

Lučine - Smrečje - Žiri

10

40

12.06.2019

Sovodenj - Mrzli vrh - Žiri

5

44

19.06.2019

Kopačnica - Kladje - Cerkljanski vrh

7

36

26.06.2019

Lučine - Goli vrh - Kladje

9

34

03.07.2019

Poljane - Stari vrh - Gabrška gora

8

41

10.07.2019

Lučine - Smrečje - Žiri

6

40

17.07.2019

Po Beli krajini

11

81

24.07.2019

Kopačnica - Kladje - Ermanovec - Slajka

6

33
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31.07.2019

Lučine - Pasja Ravan - Visoko

7

38

07.08.2019

Hlavče Njive - Malenski vrh - Grebljica

7

35

21.08.2019

Javorč - Plastuhova grapa - Žiri

4

29

28.08.2019

Prekmurje od Moravskih toplic do Lendave

11

77

04.09.2019

Lučine - Vrh Sv. Treh kraljev - Sopota - Žiri

7

43

11.09.2019

Studor - Črni vrh - Hotavlje

6

31

18.09.2019

Koper - Marezige - Dragonja - Ankaran

7

72

25.09.2019

Lučine - Žirovski vrh - Gorenja vas

2

28

116

732

SKUPAJ

Kolesarili smo: Pavle Čadež, Slavko Krek, Danica Krek, Vinko Čadež, Tine Kisovec,
Miloš Arnolj, Olga Koračin, Vlado Koračin, Alojz Šturm, Janko Možina, Ivo Kristan, Ivan
Potisk in Silvo Pivk.

Postanek pri stolpu Vinarium v Lendavi. Foto: Silvo Pivk

3. Supanje
Supali smo: 4. in 27. avgusta 2019 .
Supanje je zabavna, sproščujoča aktivnost na vodi, pri kateri stojiš na veliki stabilni sup
deski in veslaš. Celostna rekreacije je povezana z gibanjem na zraku, s sprostitvijo v
naravi, odkrivanjem novih krajev in druženjem z aktivnimi ljudmi.
Z Agencijo Bananaway smo trije člani društva na začetku avgusta supali na
akumulacijskem jezeru na Mostu na Soči. V vodo smo se spustili pod prijetnim lokalom
v bližini pomola za pristajanje rečne ladje Lucija. Veslali smo po jezeru, najprej na
kolenih, po nekaj deset metrih smo nadaljevali veslanje stoje. Na sotočju smo zavili
levo na reko Idrijco in nadaljevali skoraj do kamnitega železniškega mostu pri železniški
postaji. Po dveh urah smo se vrnili na izhodišče. Čeprav je bila zaradi deževja Idrijca
nekoliko kalna, je supanje po njej zaradi preko 30 m globokega kanjona na sotočju s
Sočo eno najlepših v Sloveniji.
Konec avgusta smo se štirje člani še enkrat podali na supanje, tokrat na Zbiljsko jezero.
Supe smo spustili v vodo na levem bregu Save v kampu Smlednik v Dragočajni. Veslali
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smo do jezu hidroelektrarne Mavčiče. Po kratkem postanku smo se spustili nizvodno
do mostu preko Save in vračali skozi meglico, ki se je po sončnem zahodu spustila na
jezero.
Supali smo: Slavko Krek, Miloš Arnolj, Ivo Kristan in Silvo Pivk.

Varen zaključek supanja na kolenih. Foto: Silvo Pivk

4. Bowling
Na bowlingu smo bili: 23. januarja, 13. februarja, 13. marca, 13. novembra in 18.
decembra 2019.
V zimskem času je 20 naših članov vsak mesec pridno podiralo keglje na igrišču za
bowling v Trgovskem centu Tuš v Kranju. Čeprav rezultati niso bili pomembni, smo se
vsi veselili, kadar je komu uspelo podreti vse keglje že s prvim metom.
Udeleženci: Alojz Šturm, Ivan Potisk, Zvonka Rezar, Drago Trček, Milan Bogataj,
Vladimir Koračin, Olga Koračin, Marjan Štremfelj, Marjan Jenko, Milan Gaube, Darko
Oblak, Olga Kržišnik, Viktor Kržišnik, Nada Dolinar, Stojan Dolinar, Andreja Kokalj,
Franc Kokalj, Andreja Malovrh, Ivo Cankar in Silvo Pivk.

Koncentracije pred metom. Foto: Silvo Pivk
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DRUGO

Objave v medijih
Podblegaške novice

PN, september 2019
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Deželne novice, Časopis Občine Radovljica
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RADI DELAMO DOBRO
MERCATOR PODPRL 70 LOKALNIH DRUŠTEV PO SLOVENIJI
V donatorskem projektu »Radi delamo dobro« je Mercator aprila v 70 svojih trgovinah povabil
kupce, naj glasujejo za tisto društvo v svojem kraju, ki si najbolj zasluži denarno podporo.
Izbrali so večinoma take Mercatorjeve trgovine, ki so pomembne ne le za preskrbo, ampak
tudi kot dnevno družabno stičišče krajanov in krajank.
Z območja Gorenjske je v projektu sodelovala tudi trgovina v Gorenji vasi, ki je za donacijo
predlagala tri društva, in sicer: Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas,
Gasilsko društvo Trebija in Turistično društvo »Slajka« Hotavlje.
V času od 1. do 30. aprila 2019 smo kupci ob vsakem nakupu prejeli poseben žeton in z njim
glasovali za enega od predlaganih društev.
Največje število oddanih žetonov je bilo namenjenih Gasilskemu društvu Trebija, ki je prejelo
donacijo v višini 1.000,00 €, na drugo mesto se je uvrstilo Društvo upokojencev za Poljansko
dolino Gorenja vas in prejelo donacijo v višini 200,00 €, na tretje mesto pa Turistično
društvo »Slajka« Hotavlje z donacijo v višini 100,00 €.
Svečana podelitev je bila v petek, 24. maja 2019, v trgovini Mercator v Gorenji vasi. Prejemniki
se ji zahvaljujemo za naklonjenost in prejete donacije.

Trgovina Mercator v Gorenji vasi

Predsednik Franci Fortuna prejema nagrado

Nastop skupine »Klas« prvi dan akcije

Prejemniki nagrad z vodjo trgovine Uršo Prezelj
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Letni koledar

Oblikovanje: Valentin Bogataj in Etiketa Žiri
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Vrednostna bona

NOVOLETNO SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA
SOKOLSKI DOM V GORENJI VASI,
v ČETRTEK, 26. 12. 2019, ob 13. uri

S R E Č N O 2020!

BON – 15,00 €
2019
Oblikovanje: Valentin Bogataj. Tisk: Etiketa Žiri
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Obrazec za prijave na prireditve

Leto

2020

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

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

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

Poverjenik-ca: _____________________________

Datum: ________________________

/Ime in priimek/

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

Drage upokojenke, dragi upokojenci!
NAJ BODO V LETU 2020 VAŠE BESEDE POGUMNE,
ŽIVLJENJE ISKRIVO, USTVARJALNO IN POLNO LEPIH TRENUTKOV.

Vaš predsednik:
Franci Fortuna
Sestava in 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

Nastopajoči člani društva

Občni zbor
Meddruštveno srečanje
Društveno srečanje
Novoletno srečanje – Štefanovo
Glasb. in gledališke predstave - 4
Društveni izleti - 6
Planinski izleti - 8
Kopalni izleti - 9
PZDU Gorenjske:

120
14
133
105
177
440
407
481

6
3
4
-

8
2

1

50

7

6

40

26

6

55

Skupina Klas

54

328

Mercator
240

9
40

30

-

-

28. sreč. upok. Gorenjske
9. sreč. literatov Gorenjske

Poslušalcev

ZDU Slovenije:
-

1. dnevi medgenerac. sožitja

Festival za 3ŽO:
-

1 nastop

Nastopi v domovih za starejše:
- 6 nastopov:
Nastop skupine “Klas”
- 1 nastop

Šport

Foto: Valentin Bogataj, Franci Dolenec, Franci Fortuna in Silvo Pivk
Besedila niso lektorirana!
Vse prireditve so ohranjene tudi na fotografijah, ki so vložene v fascikle in shrarnjene v
društvenem arhivu.

Gorenja vas, 31. 12. 2019
Valentin Bogataj
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