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Vladimir KORAČIN,
predsednik društva

Spoštovane članice in člani!
Ob vsakem zaključenem letu radi ocenjujemo za nazaj, kaj vse smo postorili in česa
ne. Tudi tokrat ni nič kaj drugače. V upanju na boljše leto 2021 smo vstopili s polno
optimizma in misleči, da bo korona virus COVID - 19 poniknil in nam omogočil
normalno delovanje v društvu. Vendar ni bilo tako. Zaradi omejitev in veljavnih ukrepov
za preprečevanje širjenja okužb ter v skrbi za naše zdravje, ki nam je bilo na prvem
mestu, je od vseh nas terjalo veliko iznajdljivosti, prilagajanja in odpovedovanja. Člani
v organih društva smo se trudili izpeljati čim več dejavnosti iz zastavljenega programa
dela, vam pa gre zahvala za vaše udejstvovanje in razumevanje ob odpovedih
nekaterih dogodkov.
O vseh aktivnosti v društvu smo vas sproti seznanjali preko obvestil po elektronski
pošti, objav na društveni spletni strani in preko naših poverjenic in poverjenika. Sedaj
pa je pred nami kronika, kjer je v sliki in besedi zabeleženo vse, kar smo preko leta v
društvu izpeljali. Kroniko je uredil Valentin Bogataj.
Če v kratkem povzamem, smo izvedli občni zbor na daljavo, več planinskih pohodov
na domačem območju in širše po Sloveniji, odšli na izlete v prijetne kraje, se športno
udejstvovali v kolesarjenju in prevozili preko 900 km širom Slovenije. Šli smo na
bowling in na balinanje, se desetkrat odpeljali na kopanje na Obalo, dvakrat družili na
društvenem srečanju, z glasbeno-gledališko skupino pa nastopili v sedmih domovih
starejših oskrbovancev in razveselili tamkajšnje starostnike ter sodelovali na festivalu
za tretje življenjsko obdobje. Poverjenice in poverjenik pa so obiskali in primerno
obdarili naše 80 in 90-letne jubilante.
Prav je, da se nazadnje zahvalim vsem izvajalcem za odlično opravljeno delo in vsem,
ki so na kakršenkoli način pripomogli k delovanju društva, poskrbeli za prijetno vzdušje
in varnost članov. Želim vam prijetno branje.
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O DRUŠTVU
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 Todražu 1, 4224 Gorenja vas, 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 dokumentacije, ki bi omogočila širši
vpogled v začetno delovanje društva in o aktivnih njenih udeležencev. Nekaj podatkov o delu
društva smo dobili od članov, ki so delali v društvu v preteklosti.
Uspelo nam je dobiti le podatke o ljudeh, ki so ob ustanovitvi in prva leta 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 – 2020: Franci FORTUNA (* 1953) iz Gorenje vasi
2020 –

: Vladimir KORAČIN (* 1959) 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 2021
OBČNI ZBOR DRUŠTVA
Občni zbor je zaradi omejitev, ki jih je povzročil virus covid-19, potekal korespondenčno, in
sicer na daljavo, po elektronski pošti in s SMS sporočili. Za izvedbo so bila sprejeta posebna
Pravila.
Potekal je po naslednjem dnevnem redu:
1. Pozdrav predsednika društva
2. Občni zbor
- Izvolitev organov Občnega zbora
- Poročila o delu društva v letu 2020:
• poročilo verifikacijske komisije
• predsednika društva,
• blagajničarke,
• predsednika Nadzornega odbora,
• predsednika Častnega sodišča,
- Predstavitev programa dela za leto 2021
- Razprava o poročilih in programu
- Sprejem poročil za leto 2020 in programa dela za leto 2021
3. Razno

Organi občnega zbora:
Delovno predsedstvo: Silvo Pivk – predsednik in Marija Tušek - članica,
Zapisnikarica: Danica Oblak,
Overovatelja zapisnika: Slavka Čadež in Cilka Gladek,
Verifikacijska komisija: Franc Dolenc in Jerneja Dolenc

Poročilo verifikacijske komisije:
Preko elektronske pošte je glasovalo 79 članov, preko telefonske številke 12 članov, 8 članov
pa je oddalo pisno glasovnico predsedniku društva, skupaj je glasovalo 99 članov društva.

Poročilo predsednika društva
Leto 2020 je bilo volilno leto, v katerem ste v organe društva izvolili člane, ki so že opravljali
določene funkcije v društvu. Ob prevzemu funkcije sem pričakoval, da bo delo potekalo po
ustaljenih smernicah, ki sta jih vpeljala predhodna predsednika. Pa ni bilo tako. V začetku
mandata se je nezadržno bližala epidemija virusa Covid-19, ki nam je skozi celo leto
onemogočala aktivnosti in delo društva po sprejetem programu dela.
Od članov UO se je pri odločanju terjala velika odgovornost in odločitev, kaj storiti v danih
razmerah, saj smo imeli pred seboj skrb za zdravje naših članov in bojazen, da bi z našimi
napačnimi odločitvami prišlo do širjenja virusa in posledično do ogrožanja življenja.
I. STATISTIČNI PODATKI O DRUŠTVU
Ob koncu leta 2020 je bilo v društvu 705 članov, od tega 397 moških in 408 žensk. Na novo je
bilo sprejetih 30 članov, 18 jih je izstopilo, umrlo je 17 članov. V domovih za starejše je 22
članov. V zavarovanje vzajemne samopomoči pri ZDUS je včlanjenih 175 članov. Za obveščanje
in za stike s člani je skrbelo 10 terenskih poverjenic in en poverjenik ter člani upravnega odbora.
II. DELO ORGANOV DRUŠTVA
UO se je sestal na štirih rednih sejah in petih korespondenčnih, kjer smo obravnavali aktualno
problematiko in sprejeli ustrezne sklepe. Med drugim smo sprejeli sklep, da se sedež društva
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prenese na naslov Todraž 1. Ob oddaji vloge na Upravni enoti Škofja Loka pa je bilo potrebno
še uskladiti 8. člen Pravil društva s tem, da se je opravila standardna klasifikacija dejavnosti, da
lahko društvo kot dopolnilno dejavnost neprofitni dejavnosti opravlja tudi določene pridobitne
dejavnosti. Potrdili smo tudi zamenjavo poverjenice za območje Hotavelj Matildo Oblak, ki jo je
nadomestila Marjeta Ušeničnik.
Preko leta smo poskušali izpeljati določene aktivnosti iz programa dela društva, kot sta izleta v
Zasavje in v neznano, društveno srečanje, planinske izlete in ogled operne predstave Čarobna
piščal. Za njihovo izvedbo smo imeli že vse organizirano. Zaradi upoštevanja varnostnih in
zaščitnih ukrepov ter na hitro sprejetih omejitev, prepovedi in razglasitve tim. 1. in 2. vala
epidemije s strani Vlade Republike Slovenje in priporočil NIJZ-ja, smo morali vse odpovedati.
Tudi poletno kopanje na Obali nam je bilo po pridobljenem mnenju NIJZ-ja odsvetovano.
Kot sem že omenil, smo številne programsko načrtovane aktivnosti društva morali odpovedati.
Kljub omejitvam in prepovedim nam je uspelo izvesti določene dogodke.
III. DELO NA KULTURNEM PODROČJU
Na kulturnem področju smo si v začetku leta v Kranju ogledali gledališko predstavo »Dr.
Prešeren«. S strani izvajalcev Irene Bogataj, Iva Kristana, Antona Kreka, Cilke Bohinc, Helene
Hren, Danice Oblak, Janeza Čadeža, Toneta Čadeža in glasbeno-gledališke skupine Klas, vse
pa pod vodstvom in organizacije poverjenice Milene Kejžar, so bile izvedene izvirne predstave
na našem občnem zboru in v Domu upokojencev Kranj, Domu starejših občanov Naklo, Zavodu
dom Marije in Marte v Logatcu in na odprtju Doma Taber v Šmartnem pri Cerkljah na
Gorenjskem za tamkaj bivajoče starostnike. Njihov odziv je bil vselej vesel in navdihujoč. En
nastop je bil izveden tudi na občnem zboru AMD Žiri.
Na natečaj 11. srečanja gorenjskih literarnih ustvarjalcev in ustvarjalk v Trzinu, ki bi moral
potekati 10. 9. 2020, smo prijavili naše članice Marijo Knafelj, Marijo Minko Likar in Gabrijelo
Tavčar. Njihova dela so bila objavljena v zborniku z naslovom »V krošnjah le veter šumi« v izdaji
PZDU Gorenjske, srečanje pa je bilo odpovedano.
IV. IZLETI IN PLANINSKI IZLETI
Pred epidemijo nam je uspelo izvesti le prvi načrtovani planinski pohod, to je bil pohod po
Slovenski Istri, v izvedbi poverjenika Valentina Bogataja. V drugi polovici leta se je izvedel
nadomestni pohod iz Gorenje vasi na Javorč, pod vodstvom predsednika društva. Za varnost je
bilo poskrbljeno s planinskima vodnikoma. Pohoda se je udeležilo 87 pohodnikov. Med
pohodniki je bilo močno čutiti potrebo po tovrstnem druženju. Preostali načrtovani pohodi so bili
zaradi znanih razlogov odpovedani.
V. SOCIALA IN HUMANITARNA DEJAVNOST
Na področju sociale, pod vodstvom poverjenice Cirile Žagar, smo dali poudarek na obiskovanju
naših jubilantov, ki jih je 23 dopolnilo 80 let in štirje 90 let. Skromno smo jih obdarili ali pa poslali
čestitko tistim, kjer obisk ni bil mogoč. Če je bilo mogoče, smo obiskali tudi naše člane v
domovih. Obiskov področnih poverjenic in poverjenika ter poverjenice za socialo so bili vselej
veseli. Poudarek smo dali tudi na obisk in oskrbo bolnih, ali kako drugače pomoči potrebnih,
vendar te potrebe niso bile izkazane oz. z njimi nismo bili seznanjeni.
Civilna zaščita v občini Gorenja vas-Poljane je izkazala potrebo po prostovoljcih, ki bi pomagali
pri oskrbi prebivalcev na terenu. V to so bile vključene naše članice Olga Koračin, Irena Bogataj
in Nadja Bogataj, katere so v času od 2. 4. do 30 .4. 2020 opravile skupaj 96 ur prostovoljnega
dela.
VI. ŠPORTNA DEJAVNOST
Največ dogajanja je bilo na športnem področju, pod vodstvom poverjenika Silva Pivka. Pet
članov se je udeležilo smučarskega tekmovanja na smučišču na Rudnem. Dosegli so eno drugo
in dve tretji mesti.
Enkrat mesečno je bil v prvih treh mesecih leta organiziran tudi bowling v Planetu Tuš Kranj, v
mesecu novembru in decembru sta odpadla. Udeležilo se ga je 21 članov.
V poletnih mesecih se je balinalo in največ kolesarilo. Kolesarjenje je bila ena izmed redkih
dejavnosti, kjer nas korona virus ni omejeval. V prijetnem vzdušju 169 kolesarjev je bilo v 19-tih
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etapah prekolesarjenih 806 km na območju Poljanske doline in širše okolice ter na območju
Goriških Brd, Loške doline, Kozjanskega in Slovenske Istre.
VII. OSTALA DEJAVNOST
V mesecu septembru smo na razpis za podeljevanje priznanj pri PZDU Gorenjske predlagali
Pavla Čadeža in Jožeta Novaka za podelitev priznanja - plakete za izredne zasluge
posameznikom pri delovanju DU.
Za leto 2020 je bila urejena Kronika, ki jo je uredil kronist Valentin Bogataj, in je objavljena na
naši spletni strani, kjer so s fotografijami in članki prikazane naše dejavnosti.
Oddali smo vloge za subvencioniranje programov športna, kulture in humanitarne dejavnost, ki
sta jih razpisala občina Gorenja vas-Poljane in ZDUS. Iz tega naslova smo od občine pridobili
3.274,87 € in iz ZDUS-a za šport 455,79 €.
Za potrebe delovanja društva je bil za prenosni računalnik nabavljen SSD disk in opravljena
montaža ter posledično na novo naložen program ORPO. Nabavljen je bil tudi barvni tiskalnik.
Skupna investicija je bila v višini 272,70 €.
Prenos iz prejšnjega leta je bilo 658,49 € sredstev. Preko leta smo imeli 12.281,27 € prihodkov
in 9.379,42 € odhodkov, prenos v naslednjo leto je 2.901,85 €. Neporabljena sredstva so ostala
ravno iz naslova kulture in socialno humanitarne dejavnosti, ker določenih dogodkov ni bilo moč
organizirati. Podrobno finančno poročilo, ki je sestavni del tega poročila, bo podala blagajničarka
Minka Oblak.
VIII. ZAKLJUČEK
Menim, da smo v društvu kljub omejitvam, prepovedi in izvajanja varnostnih ukrepov opravili
dobro delo, vendar v okrnjenem obsegu. Zato se vsem članom, ki so kakorkoli pripomogli k
temu, za njihov trud, delo in požrtvovalnost najlepše zahvaljujem.
Naj zaključim z željo, da bi virus čimprej izzvenel, se stanje normaliziralo in da bi nam bilo
omogočeno, da naše tretje življenjsko obdobje zopet polno zaživi v brezskrbnem druženju, ki
ga tako zelo pogrešamo.

Poročila blagajničarke ter predsednikov Nadzornega odbora in Častnega razsodišča so
bila članstvu poslana preko elektronske pošte.
Predstavitev programa dela društva v letu 2021
Naše delo in aktivnosti bodo sledile temeljnim ciljem in namenu našega društva. V začetku leta
in verjetno tudi kasneje pričakujemo, da bo potrebno delo in aktivnosti, zaradi morebitnega izvajanja nadaljnjih omejitvenih in zaščitnih ukrepov Vlade R Slovenije in NIJZ dejavnosti, prilagoditi, spremeniti ali celo izvajati v manjšem obsegu. Prav zato bo potrebno vložiti veliko več
truda in od članstva veliko prilagajanja.
Določen program dela je prenesen iz leta 2020, ker iz objektivnih okoliščin zastavljene aktivnosti
niso bile izvedene v celoti. Z zastavljenim programom dela ste bili seznanjeni s prevzemom
letnega koledarja društva, na katerem so prikazana področja našega dela.
Izleti, rekreacija in prireditve
07. marec
Občni zbor društva ob 15. uri
25. marec
Izlet: Zasavje
15. april
Kopanje – toplice
20. - 21. maj
Izlet: Bosna
17. junij
Izlet v Nockberge (Avstrija)
04. julij
Društveno srečanje ob 13. uri
Vsak torek od 6. 7. do 31.8.: Kopanje – morje
05. september
Meddruštveno srečanje – DU Žiri
09. september
Izlet: Nova Gorica – Gorica (Italija)
07. oktober
Izlet: V neznano
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07. - 14. novembra
26. december

Martinovanje
Štefanovo – Prednovoletno srečanje

Športna dejavnost
Balinanje
Kolesarjenje
Supanje
Bowling

Ob torkih, od maja do septembra
Ob sredah, od maja do septembra
Avgusta
Vsako drugo sredo v mesecu
od novembra do marca

Kulturne in gledališke / operne predstave:
Ogledi gledaliških in opernih predstav bodo organizirani na podlagi primernih programov
slovenskih gledališč in operne hiše v Ljubljani.
Planinski izleti
11. / 18. marec
01. / 08. april
06. / 13. maj
03. / 10. junij
08. / 15. Julij
05. / 12. avgust
19. avgust
16. / 23. september
14. / 21. oktober
02. / 09. december

Po Kosovelovi poti
Valvasorjeva pot
Vorančeva pot
Okoli Šmarja pri Jelšah
Sljeme ( Hrvaška)
Potep po Mežakli
Ob izlivu Soče (Italija) – Dodatno za težje hodljive člane
Po Jakobovi poti (Strane – Razdrto)
Po Mali gori ( Vel. Lašče – Kamni vrh – Grmada)
»V manj znano«

Sociala in humanitarna dejavnost
Na področju sociale bomo dali poudarek na obiskovanju naših 80 in 90 letnih jubilantov in njih
obdaritev s skromnimi darili, v kolikor bo to mogoče.
Obisk naših članov v domovih za starejše.
Obisk in oskrba bolnih ali kako drugače pomoči potrebnih članov.
Finančno in materialno poslovanje
Finančno poslovanje bo v okviru naših zmožnosti, ki se financira iz članarine in pridobljene
subvencije iz občine ter ZDUS-a. Na ta način pričakujemo okoli 10.000,00 € prihodka in okoli
10.000,00 € odhodkov.
Predlagam nakup dveh naglavnih mikrofonov s pripadajočo opremo, ki sta nujno potrebna pri
izvedbi kulturnih programov.
Ostale dejavnosti
Povezovanje s prijateljskimi društvi.
Priprava na 50. obletnico delovanja društva v prihodnjem letu.
Podati predloge za podelitev priznanj.
Uskladiti Pravila društva v skladu z zakonom o društvih.
Sprotno reševanje aktualnih zadev.

V primeru omejitev, prepovedi ali odpovedi bomo stremeli k temu, da se program nadomesti
ali izvede v primernem času ali v manjšem obsegu..
O vseh spremembah in o društvenih dejavnostih boste obveščeni z objavljeno na naši spletni
strani www:duzapoljanskodolino in preko poverjenic in poverjenikov.

Vsi predlogi in sklepi so bili sprejeti z večino članov društva.
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Delovno predsedstvo

Z leve:
Silvo Pivk, Danica Oblak
in Marija Tušek

Z leve:
Danica Oblak, Silvo Pivk
in Marija Tušek
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POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV GORENJSKE

Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske, kater članica je tudi Društvo upokojencev
za Poljansko dolino Gorenja vas, je društvom poslala spodnji dopis.
Spoštovani predsedniki, predsednice ter ostali člani in članice društev upokojencev!
Bliža se mesec maj, čas, ko naj bi bile naše dejavnosti v polnem zagonu. Žal se že drugo pomlad zaradi
težav z virusi soočamo s hudimi omejitvami, vsi dobro načrtovani programi pa ostajajo – upajmo, da ne
več dolgo! – zgolj črke na papirju. Kot veste, smo tudi na pokrajinski zvezi pripravili program za letošnje
leto, ampak uresničevati ga še ne smemo.
Kljub vsemu se vodstvo pokrajinske zveze ob sredah redno sestaja, pripravlja usmeritve, se dogovarja
z ZDUS-om. Naslednjo sredo po praznikih, 5. maja, bo na sedežu PZDU sestanek z vsemi
predsedniki/cami komisij, na katerem se bomo dogovorili, katere pokrajinske dejavnosti bomo lahko
začeli izvajati in na kakšen način bomo to lahko naredili. O dogovorih na sestanku vas bomo takoj
obvestili.
Ker imate zdaj na društvih malo manj omejitev, saj se lahko druži do 10 ljudi, priporočamo, da čim več
svojih dejavnosti izvajate z manjšimi skupinami v svojem okolju, posebej še športne programe, ki se
dogajajo na prostem. Seveda je treba tudi pri tem upoštevati pravila NIJZ.
Lepo vas pozdravljamo in želimo, da prijetno in zdravo preživite oba praznika – Dan upora proti
okupatorju in 1. maj, praznik dela.
Predsednik PZDU: Robert Plavčak
Podpredsednica: Dragica Vesković
Podpredsednik: Stane Gorenc
Predsedniki komisij: Branko Vodopivec, Danica Mandeljc, Ivo Veger, Ivanka Zupančič
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LITERARNO SREČANJE PZDU GORENJSKE
Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske je skupaj z Društvom upokojencev
Žerjavčki Trzin pripravila že dvanajsto srečanje gorenjskih literarnih ustvarjalcev upokojencev.
Prireditev je potekala v četrtek, 26. avgusta 2021, v Dvorani Marjance Ručigaj v Trzinu.
Na razpis pokrajinske zveze se je odzvalo kar 32 avtoric in avtorjev iz šestnajstih društev.
Njihova besedila je zbrala, lektorirala in uredila ter napisala uvodno besedo Vedno več nas je
prof. Dragica Vesković, podpredsednica PZDU Gorenjske in predsednica Komisije za kulturo
in tehnično kulturo pri omenjeni zvezi. Zbornik je izšel pod naslovom Neizsanjane sanje
izgubljajo moč (takšen je bil tudi naslov literarnega srečanja v Trzinu), vzet pa je bil iz verza
Janke Jerman iz pesmi Življenje.

Naslovnica Zbornika, foto: Dragica Vesković

Zbornik žlahtnijo navedki iz knjige Janeza Bogataja in Mihaela Glavana Franc Saleški
Finžgar, Vera v resnico, lepoto in pravico.
Pesnica Minka M. Likar, ki se je udeležila vseh srečanj, je vanj zapisala: »Dosti se je v tem
času spremenilo, razširilo, izboljšalo, nekateri ustvarjalci so se, žal, poslovili, ´dohiteli´ so nas
novi. Nekaj pa nas je iz ´stare šole´ in vsakokrat sem vesela snidenja.«
Prof. Veskovićeva je v uvodu v prireditev »ocenila« dela objavljenih avtorjev, se razveselila
številnih novih, pa tudi novosti v ustvarjanju. Literarna besedila so po kakovosti zelo nihajoča.
Anton Končnik je v svoji pesmi Besede slikovito opisal, kakšne so lahko le-te: »včasih mehke
in tople kot ženske prsi, drugič smrdijo po zatohlem in tretjič hipoma zablestijo kot ptice v
preletu«. Prvič je objavljeno tudi dramsko besedilo, pravzaprav humoristični skeč Srečanje na
vasi, ki ga je avtorica Gabrijela Tavčar napisala za občni zbor svojega društva.
Navzoče avtorje in njihove spremljevalce so v trzinskem kulturnem hramu pozdravili
predsednik domačega društva upokojencev Zoran Rink, prof. Dragica Vesković in domači
župan Peter Ložar.
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Zoran Rink

Dragica Vesković

Peter Ložar

Pomemben kulturni dogodek so z venčkom slovenskih narodnih pesmi poživili Mešani pevski
zbor Žerjavčki Trzin pod vodstvom zborovodkinje Neli Zidar Kos, omenjena z igranjem na
citre pesmi Ljubim te Slovenija zelena (to je tudi zapela) in Oj, Triglav moj dom ter mladi
harmonikar Matic Jeraj s skladbo Oblivion in Avsenikovo Planinko.

Pevski zbor Žerjavčki

Matic Jeraj
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Srečanje je vodila in povezovala ter avtorje in avtorice
predstavljala nepogrešljiva Slavica Bučan.

Kulturni dogodek se je nekoliko zavlekel, a vseeno je bilo lepo in prav, da so tisti upokojenci,
ki se posvečajo književnemu ustvarjanju in so prispevali svoja dela za zbornik, prišli do besede
in s tem nove spodbude za nadaljnje ustvarjalno delo. To jim veliko pomeni, jih bogati in
razveseljuje tudi druge.
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Srečanja so se udeležile tudi štiri članice, literarne ustvarjalke, DU za Poljansko dolino Gorenja
vas: Minka Marija Likar, Marija Knafelj, Gabrijela Tavčar in Marija Markelj.
Minka M. Likar
POTOVANJE
Iz prosojne meglice spočeta,
kot dih, hrepenenje, kot – srž.
Trenutek, stik dveh polovic,
dvoje kapljic, zlitih v eno,
je doseglo rodovitno polje.
Vzkipel je nežen balonček!
Postal žuboreči studenček,
prerasel v šumeči,
razposajeni, drveči potok!
Se sčasoma umiril v široki
razmišljeni reki življenja,
ki se zliva z oceani.
Sem na tej poti, v zatoku.
Na poti v prosojno neskončnost.

Do kje mi seže pogled?
Za to kratkovidnost ni leč, ne očal!
Tak sem po naravi: kratkoviden!
Vidim le sebe in svoje potrebe.
Sem zadovoljen, sit in zadoščen!
Priznanje utruja; zdaj bom počival.

MINKA M. LIKAR je doslej sodelovala na vseh literarnih srečanjih PZDU
Gorenjske. Že kot najstnica je sestavljala `spise`, potem je, s presledki,
objavljala zgodbe v literarni prilogi Kmečkega glasa, kar občasno počne še
sedaj.
Ko se je leta 2004 upokojila, je več časa posvetila literarnemu ustvarjanju
in izdala naslednje knjige: Odmevi izpod Blegoša (2005), kratke zgodbe
Sopotnik v svojem avtu (2008), povest Mladost na preizkušnji, črtice Onkraj
sebe (2015).
Pesmi, ki jih piše sedaj, so prebliski, prispodobe …
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Marija Knafelj

DOUGA JE PUOT
Je bel triba gnuj na niva navost
ga raztruost
kojna zaprješt
niva preorat
prebranat
zasjat.
Čakat . . . čakat . . .
Požjet
u štant zlošt
je bel triba omlatt
skuz viunca spostit
u maln pelat
zmlit
otruobe preč pobrat
pol u mjentarga nasjat
vode pa bezgerna dodat
zamist
pokrit.
Čakat . . . čakat . . .
Hlipce ugnest
u peharje djat
u pobejlena pječ posadit.
Čakat . . . čakat . . .
spečt
ohladit
načjet
užiit.
Hvala rečt.
Hvala rečt!
Ka douga je puot!

SEKRJET
Kje u brig nasluojnen,
na tamalih uratih,
lesjen sekrjet na štarbunk.
U plehnat kangl
marva vode čudne farbe,
pred sekrjetam,
sekrjetam na štarbunk.
U uratih en velk,
rejnat,
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zmatran žebu.
Zabit!
Ana siu karirasta
ankla
gor vesi.
Kar vesi!

MARIJA KNAFELJ je začela pisati pesmi v narečju šele po upokojitvi ob
delu s starejšimi pri Rdečem križu, jih začela objavljati v časopisih in revijah.
Nastopala je po mnogih mestih in krajih po Sloveniji. Aprila 2020 je izdala
prvo pesniško zbirko z naslovom Angl.

Gabrijela Tavčar
SREČANJE NA VASI
Nastopata gospodinja in pohodnica.
Gospodinja nosi košaro z motiko in sadikami. Pohodnica je športno oblečena, s palicami.
POHODNICA: Bogdaj, dober dan!
GOSPODINJA: O, pozdravljena! Vsa si zadihana, pa pregreta, ali imaš dolgo pot za seboj? Le kaj nosiš
palice s seboj, ker si še tako pokončna.
POHODNICA: Z Blegoša sem prišla. Ne veš, kako lažje se hodi s palicami. Nisem prav verjela tega,
danes sem se pa sama prepričala, kako imam bolj lahek korak.
GOSPODINJA: Ali se temu pravi nordijska hoja?
POHODNICA: Ja, ja, bolj nobel izgleda.
GOSPODINJA: Me prav zanima, zakaj se ne more reči kar hoja s palicami ali pa hitra hoja. Zakaj
nordijska hoja?
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POHODNICA: Saj veš, da je pri nas tako, da je vse malo boljše, če posnemamo druge države. Pa naj bo
še hoja nordijska! Kar pomisli na dunajski zrezek, pa francosko solato, pa pizzo, ki izhaja iz Italije, pa
pozimi grozdje in paradajz iz Španije.
GOSPODINJA: Pa meso s Poljske ali pa Madžarske, doma pa živina ostaja v hlevih ali pa daš čisto pod
ceno.
POHODNICA: To je pa tako – mi bomo jedli uvoženo meso vprašljive kakovosti od bogve kje, naše
ekološko meso ovac in jagenjčkov bodo pa pojedli volkovi in medvedi.
GOSPODINJA: Razumi, če moreš! (Obe prikimavata) Kaj pa tale korona virus? Kolikor vem tega ni bil
nobeden vesel, ko je prišel oz. ko so ga uvozili s Kitajske ali od kod že.
POHODNICA: Ta je pa nam dal vetra, ja. No, pa tukaj na deželi smo jo še dobro odnesli. Lahko gremo
v gozd ali pa na njivo. Še pohajanje po trgovinah so nam omejili. Hvala bogu, koliko smo privarčevali!
GOSPODINJA: Pa še malo dodali so nam k pokojninam. Kar naj še pride kakšen virus od kod, samo ne
tak, da bi ljudje zbolevali ali pa umirali.
POHODNICA: Raje ne govoriva o tem, ker ne vemo, kaj nas še čaka. Nekateri so zelo v skrbeh zaradi
dopustovanja na Hrvaškem. Jaz zaradi tega ne bom v zadregi.
GOSPODINJA: S tem si pa jaz nikoli nisem belila glave. Čisto dobro se počutim na njivi pa v hlevu pri
živalih. Vesela sem, če mi dobro raste, da ni toče ali pa suše, pa da imam jeseni kaj pospravit v
shrambo in klet.
POHODNICA: Malo v svet pa tudi greš, kajne?
GOSPODINJA: O, seveda, na kakšen izlet, pa na kakšno srečanje upokojencev, ki je enkrat ali dvakrat
na leto. Vidiš ljudi, ki jih že dolgo nisi, se malo pogovoriš in nasmeješ.
POHODNICA: Taka srečanja so kar dobrodošla. Malo oceniš, koliko se je kdo postaral, kdo je pridobil
kakšno kilo, če koga po sklepih ščiplje.
GOSPODINJA: Marsikaj lahko izveš; če je koga žena zapustila ali obratno, pa če ima kdo novo ljubico.
O vremenu se lahko govori, pa o politiki. A to so stvari, ki jih mi ne moramo urejati.
POHODNICA: O politiki in politikih pa dalj ko si, bolje je, da te ne začne glava boleti.
GOSPODINJA: Še prehitro mine dan. Lepo je biti v prijetni družbi, lepo je pa tudi zvečer iti domov.
POHODNICA: Ali imaš ti danes namen še vse tole posaditi, jaz te pa zadržujem?
GOSPODINJA: Ja, danes je prava luna, pa ravno po dežju je, da ne bo treba zalivat. Če hočeš, ti lahko
dam kakšno sadiko zelja. Imam zelo dobro sorto, tako, da raste po latah.
POHODNICA: A res? Tega sem pa res vesela! Vsepovsod sem že spraševala za take sadike, pa so me
samo čukasto gledali. Še danes bom postavila fižolovke in nasadila. Pokonci bo pa imel dovolj
prostora.
GOSPODINJA: Če boš dobro pognojila in zalivala, pa zemljo rahljala, mora uspeti. (Ponudi ji nekaj
sadik). Zdaj pa pojdiva vsaka po svoje, da se nama ne bo noč naredila.
POHODNICA: Obe imava še opravke, jaz pa moram še rože zaliti, da se ne posušijo. (Se oddaljujeta)
Jeseni pa le pridi, ko bo zelje za pobirat.
GOSPODINJA: Bom, bom, bova kakšen čajček s šnopčkom spili, da bova gripo in viruse pregnali.
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GABRIJELA TAVČAR se s pisanjem po malem
ukvarja že od otroštva, po upokojitvi pa malo več.
Objavlja v različnih časopisih in revijah. V Društvu
podeželskih žena Blegoš vodi dramsko skupino
in zanjo piše besedila. V poljanskem narečju
predstavljajo ljudske običaje in navade na
podeželju, ki tonejo v pozabo.

Marija Markelj
PRIŽGALA SE JE LUČKA
(Odlomek)
Na Matijevem domu je bil gospodar starejši brat Jože. Z ženo Ančko sta imela že štiri otročaje in
petega na poti. V kamri sta bila še stari oče in mati. Zgoraj je bila soba, imenovana čumnata, za strica
ali teto, če je kdo ostal samski pri hiši. To je bil edini kotiček za Matija, ki se je pomikal že proti
tridesetim letom. Zdaj pa je v ta edini kotiček prišla še sestra Maruša z nezakonskim sinčkom. Ali naj
zdaj to skromno sobico deli s sestro in detetom?
Brat je moral skrbeti za veliko število ust pri skledi. Zima je na pragu. Matija pa ni vedel ne kod ne
kam. Da pa je žalost dosegla vse kotičke njegove duše, je ta večer dodala še Rezika. Plaho je sedla
čisto k njemu. »Matija,« je zašepetala, »Matija veš, poročila se bom. Primoža bom vzela. Saj bom
imela že petindvajset let. Moram ti zaupat, pa saj ti že veš, da ga nimam rada. Rada imam samo tebe.
Tako sem srečna, če sem ob tebi, pa ne morem ničesar storiti, nimam kam iti.«
Matiju je zastal dih. Poiskal je njeno roko in jo stisnil. »Rezika, ne govori tega,« jo je prosil. »Oba veva,
kako je,« je še dodal. Glas se mu je tresel in solze so mu nezadržno silile v oči. »Za vedno boš v mojem
srcu,« je dahnil, »želim ti vso srečo. Jaz ti nimam ničesar dati,« je odkrito priznal. Šumelo mu je v glavi
in stiskalo ga je v prsih. Mislil je, da bo na glas zakričal. Prijel je harmoniko, kot v pozdrav dvignil
desnico in na začudenje vseh odhitel v noč.
Objel ga je hlad bližajoče se zime. Ščip lune je medlo svetil v temo. Hitel je, kot bi mu gorelo pod
nogami, pa ni vedel kam. Počasi je začutil utrujenost prehitre hoje, težo harmonike, še bolj pa težo na
duši. Pod njim je bila vas Zasip, zavita v temo nočnega počitka. Obšel jo je in zavil pod gozd. Tu se je
usedel na skladovnico brun in se oklenil harmonike. To je vse, kar imam, je mislil na glas. Kako naj
igram na zabavah, ko Rezike ne bo več tam? Šla bo k Primožu v dolino. Kako naj gre domov in delt
malo sobo s sestro in detetom? Zima bo kmalu nasula snega in nikjer ne bo pravega zaslužka. Za par
mesecev bo odvisen od sklede in peči pri bratu, ki je bil gospodar na njihovem domu. Nekaj cvenka je
imel v žepu od dela po gozdovih čez leto in nekaj od muzike.
Odločil se je. Iz hlač si je potegnil usnjeni pas in si rekel: Dovolj bo močan, da bom visel na veji tega
drevesa nad sabo. V slovo še zaigram z mojo ljubo harmoniko »Kadar pa mim hišce grem«.
Milo so zaplavali zvoki v nočno tišino. Globoko spodaj se je odzval pasji lajež. Kdo pa je ob tej uri
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prižgal luč, se je Matija začudil. Nekoga je moja harmonika zbudila. Gledal je malo kočo prav pod
sabo in v njej drobno lučko. Kdo živi v tej skromni koči? Spomnil se je govoric, da v njej živi vdova
Marjeta živi z malim Francetom in da pridno pomaga na kmetijah, da se lažje preživlja. Kdorkoli je v
tej koči, zdaj ne spi, ker luč gori. Grem pogledat! In pas si je spet zapel. Potrkal je na neznana vrata.
Odprla mu je še mlada žena in ga obsvetila z laterno. »A ti si, Matija,« je veselo vzkliknila. »Vstopi, saj
moraš biti ves premražen.« Brez pomisleka je pohitel čez prag. »Kaj me poznaš?!«, se je začudil. »Ja
kdo pa ne pozna godca Matija! Tudi plesala sem že na tvoje viže.«
Ob topli peči, čaju in kruhu sta si osamljena Marjeta in Matija zaupala drug drugemu, kot še nikomur,
svoje zgodbe. Marjeti je bolezen zgodaj vzela moža, ostal ji je zdaj triletni Franček in skromna koča, ki
je vpila po moških rokah, da bi jo popravile. Imela je tudi kravico, prašička in nekaj kokoši. Pridno je
služila še na večjih kmetijah. Nič ni skrivala, da je zelo osamljena in da potrebuje pomoč pri hiši in pri
malem Frančeku. Po tihem premisleku je Matija spregovoril. »Ti, Marjeta, si mi prižgala luč in me
rešila,« je priznal svojo hudo stisko.
Že to zimo si je Matija ustvaril gnezdece pri Marjeti. Na tiho in hitro sta se poročila. Marjeta je bila
zelo pridna, skrbna, a tudi prijetna ženska. Matic je pripravljal drva, da je bilo v hiši prijetno toplo,
pomagal v hlevu in se igral s Frančekom. Še je veselo igral od ohceti do malih zabav in si kaj dodatno
prislužil. Tudi brat Jože mu je pripeljal les in hišica je kmalu imela bolj trden in lepši videz.
Matija kot Marjeta sta bila zadovoljna in srečna v novem življenju. Frančku sta se pridružila še sestrica
Polonca in bratec David. Toda nobeden od njiju ni igral harmoniko, kar si je Matija zelo želel. Igral pa
je Franček, njegov pastorek, ki je v Matiji našel dobrega očeta.
Kadar pa je Matija malce preveč pogledal v kozarec, to se mu je zgodilo ob kakšnem veselem špilu, je
blebetal: »Ja, Rezika bi bila moja, imela srca sta se rada.« Marjeta se mu je prizanesljivo nasmihala in
dodala: »Ja Matija rešila te je božja roka in moja luč, ki sem ti jo prižgala.«

MARIJA MARKELJ je prestala izgnanstvo v Nemčijo, se vrnila v do tal
požgan dom in v šestem letu izgubila še mamo. Večji del življenja je
preživela na Hlavčih Njivah v Poljanski dolini, kjer se ves čas udejstvuje
v kulturnih dejavnostih. Pisala je za časopis Izgnanci in knjigo Naši
spomini. Kot pravi, piše o resničnih dogodkih, le imena so izmišljena.
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Vsi, na prireditvi prisotni avtorji, so svoja dela tudi recitirali.

Avtorice in avtorji

Z leve: Marija Markelj, Minka Marija Likar, Gabrijela Tavčar in Marija Knafelj

Besedilo in fotografije: Valentin Bogataj, Jožef Pavlič, Janez Kern in Zoran Rink.
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UDELEŽBA NA SEJI UPRAVNEGA ODBORA IN PODELITEV PRIZNANJ
Predsednik in podpredsednik PZDU Gorenjske Robert Plavčak in Stane Gorenc sta se
udeležila 12. seje Upravnega odbora DU za Poljansko dolino Gorenja vas, ki je bila 28. oktobra
2021 v društvenem prostoru v Todražu
V prvem delu srečanja je predsednik društva Vladimir Koračin gostoma obširneje predstavil
njegovo delovanje, letošnji program dejavnosti in pomen društva pri povezovanju članovupokojencev. Predstavljene so jima bile tudi interne publikacije - Kronike društva z natančnimi
zapisi vsega dogajanja v društvu v letih od 2013 do 2020.
Predsednik PZDU Gorenjske je pohvalil delo našega društva in izrazil zadovoljstvo glede
sodelovanja z njimi in z ZDU Slovenije.
V drugem delu srečanja je predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske
Robert Plavčak podelil članoma Društva upokojencev za Poljansko dolino

Pavlu ČADEŽU in Jožetu NOVAKU
POSEBNI PRIZNANJI
za izredne zasluge pri delovanju v DU za Poljansko dolino Gorenja vas.
V utemeljitvi predlogov za priznanji, ki ju je pripravilo domače društvo, je bilo izpostavljeno
njuno dolgoletno in nesebično delovanje v dobro upokojenih članov tega najštevilčnejšega
društva v Občini Gorenja vas – Poljane.
Društvo sta vodila kar tri mandatna obdobja. V delo sta uvajala nove oblike in pestre vsebine,
ki so in še povezujejo člane in zadovoljujejo ter bogatijo njihovo tretje življenjsko obdobje.
Njun način dela je bil odkrit, prijazen in odprt za dobre ideje in želje članstva, ki se še vedno
številčno udeležujejo ponujenih dejavnosti. Tudi po njuni zaslugi se v družbi s sebi enakimi
počutijo prijetno in zaželeno.
V zahvali za prejeti priznanji sta poudarila, da sta ponosna in zadovoljna na širok sprejem njunih
zamisli pri članih društva. Izpeljala pa sta jih lahko le s tvornim sodelovanjem in razumevanjem
ožjega vodstva društva: članov upravnega odbora ter vseh poverjenic in poverjenikov.

Plaketi
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Pavel Čadež in Robert Plavčak

Jože Novak in Robert Plavčak

Pavel Čadež in Jože Novak

Pavel Čadež, Robert Plavčak in Jože Novak
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Robert Plavčak, Pavel Čadež, Jože Novak in Vladimir Koračin
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ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE

ZDUS – Zveza društev upokojencev Slovenije deluje od leta 1946 in je po številu članstva
ena največjih nevladnih organizacij v Sloveniji. ZDUS je organizirana na lokalni, regionalni in
državni ravni. Je nevladna, neprofitna in samopomočna organizacija upokojencev s statusom
humanitarne organizacije in organizacije v javnem interesu na področju sociale in kulture.
V ZDUS se člani prostovoljno združujejo z namenom medsebojnega povezovanja in
sodelovanja za uresničevanje in usklajevanje skupnih interesov, za izboljšanje kakovosti
življenja svojih članov, upokojencev in drugih starejših…
ZDUS pripravlja številne aktivnosti, prireditve in druge dejavnosti, s katerimi izpolnjuje svoje
poslanstvo. Sodelujejo lahko upokojenci, člani DU, ki so vključena v ZDUS.
Društvo upokojencev za Poljansko dolino se v skladu s svojimi možnostmi vključuje v njegove
programe na področju kulture in tehnične kulture.
V letu 2021 sta se na razpise Komisije za tehnično kulturo ZDUS s svojimi deli prijavila dva
člana našega društva.

1. Razpisani so bili štirje fotografski natečaji, s katerimi je zveza odprla prostor
upokojencem – ljubiteljem fotografije. Vsak avtor je lahko sodeloval z največ tremi
fotografijami (barvnimi ali črno belimi).
Ocenjevalna komisija v sestavi Vladimir Kraljič – predsednik, Viljem Šetar in Nevenka
Vidmar – člana, je pri izboru fotografij upoštevala skladnost pogojev za sodelovanje,
vsebinsko ustreznost, skladnost z razpisano temo, estetsko vrednost, tehnično dovršenost
in inovativnost pristopa.
Na dveh razpisih na temi ŽIVŽAV NA ULICI in BOGASTVO JESENI je sodelovala članica
DU za Poljansko dolino Gorenja vas Majda Debeljak, Hotovlja 65, 4223 Poljane nad Škofjo
Loko.
Na prvi razpis je prispelo 73 fotografij 29 avtorjev, od katerih je komisija izbrala 35 del, med
njimi tudi dve fotografiji naše članice. To sta Trubarjeva scena in Pomočniki:
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Trubarjeva scena

Pomočniki

Na drugi razpis je prispela 101 fotografija, ki jih je poslalo 35 avtorjev. Izmed njih je komisija
izbrala 35 del, med njimi tudi fotografijo Majde Debeljak z naslovoim Gorice.

Gorice

Izbrane fotografije so razstavljene v prostorih ZDUS, Kebetova ulica 9, 1000 Ljubljana.

2. Na natečaj za rokodelski izdelek na temo PLETARIMO je svoj izdelek poslal Vladimir
Štibelj; Javorje 27, 4223 Poljane nad Škofjo Loko.
Namen natečaja je bil vzpodbuditi domiselnost in ustvarjalnost izdelave pletarskih izdelkov
iz različnih materialov.
Ocenjevalna komisija v sestavi Zdenka Bevc Škof – predsednica, Branka Bizjan in Marija
Turk je pri izboru poslanih izdelkov upoštevala skladnost z razpisano temo, estetsko,
tehnično in uporabno vrednost izdelkov, domiselnost izdelkov in etnografsko značilnost
okolja avtorjev.
Izdelek Vladimirja Štiblja »poberaček« je bil izbran kot primeren in je razstavljen v vitrini v
prostorih ZDUS in bo na ogled do 28. februarja 2022.
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Vladimir Štibelj: “Poberaček”

Vladimir Štibelj pred vitrino z najlepšimi izdelki

Foto: Hermina Jelovčan
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FESTIVAL ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Po letu premora je v organizaciji podjetja Proevent in Mestne zveze upokojencev Ljubljana
potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani že 20. festival za tretje življenjsko obdobje (f3ŽO).
V dneh od 29. 9. do 1. 10. 2021 so ga soustvarjala društva upokojencev, dnevni centri, mreže
študijskih krožkov, organizacije invalidov in drugi. Rdeča nit strokovnega programa festivala je
evropski steber socialnih pravic – Evropa po epidemiji.
V pestrem kulturnem programu so se predstavili pevski zbori, gledališke in folklorne skupine,
orkestri, športna in kulturna društva ter druge organizacije.
Kot že nekaj let, se je v kulturnem delu festivala predstavilo tudi Društvo upokojencev za
Poljansko dolino. V pevskem delu je zapela skupina Klas ob harmonikarski spremljavi
Hijeronima Šubica ter v duetih Minka Markelj, Helena Hren in Ivo Kristan, v skečih Ključ in
zvonec ter Korona med nami pa Cilka Bohinc in Helena Hren.
Pripravili so prijeten nastop, ki so mu pozorno prisluhnili številni obiskovalci.
Organizator nastopa: Jožef Čepin.
Besedilo in fotografije: Valentin Bogataj.

Prireditev je potekala v Cankarjevem domu v Ljubljani

Napovedovalka nastopov

Pevski duet: Minka Markelj in Ivo Kristan

Skeč: Ključ in zvonec: Helena Hren in Cilka Bohinc
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Skupinski nastop

Pevska skupina Klas, harmonikar: Hijeronim Šubic

Skeč: Korona med nami, Cilka Bohinc in Helena Hren

Pozorni poslušalci

Nastopajoči na prireditvi:
Helena Hren, Jožica Prelog, Danica Oblak, Jožef Čepin, organizator udeležbe, Anica Šušnjar, Minka Markelj,
harmonikar Hijeronim Šubic, Ivo Kristan, Cilka Bohinc in Anica Pintar
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DRUŠTVENO SREČANJE

Zaradi omejitev zbiranja večjega števila ljudi, je
tradicionalno srečanje članov društva potekalo v dveh
delih, in sicer v nedeljo, 4. In v soboto, 31. julija 2021.
Srečanje je obsegalo uvodni nagovor predsednika
društva Vladimirja Koračina, kulturni program,
podelitev priznanj, pogostitev in ples ob glasbeni
spremljavi.

Pri Okršlanu

Nagovor predsednika društva

Dobrodošlica ob prihodu: Marjeta Ušeničnik in Rezka Košir
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Kulturni program:

V. in S. Avsenik: Slovenija, od kod lepote
tvoje
N. n.: S triglavskega veter pogorja
Izvedba: Ivo Kristan, petje

Ela Tavčar: Korona med name, skeč
Izvedba: Cilka Bohinc in Helena Hren,

Olga Kržišnik: Poljanski dolini
Izvedba: Danica Oblak, recitacija
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Podelitev zahval:
Predsednik društva je dvema poverjenicama, ki sta prenehali s svojim poslanstvom, podelil
pisni ZAHVALI.
Prejeli sta jih:

Milka Čibej: za dolgoletno in prizadevno delo poverjenice društva
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Tilka Oblak: za prizadevno delo poverjenice društva
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Sledila je pogostitev udeležencev in ples ob glasbi harmonikarja Janeza Kogovška. Občasno
so z njim zapeli udeleženci srečanja.

Ivo Kristan in Minka Markelj

Ivo Kristan
Kogovškom

s

harmonikarjem

Marjeta Štibelj in Ivo Kristan

Udeležencev: 128.
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MEDDRUŠTVENO SREČANJE
Tradicionalno srečanje prijateljskih društev upokojencev Cerkna, Gorenje vasi, Idrije,
Sovodnja in Žirov je pripravilo DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŽIRI in je bilo posvečeno 70letnici domačega društva.
Potekalo je v nedeljo, 5. septembra 2021, pri Planinski koči Mrzl´k (971 m).
Prireditev, ki jo je vodila Martina Mlakar, je obsegala slavnostni govor predsednika društva Žiri
Milana Sovinca, pozdravne nagovore predsednika ZDU Slovenije Janeza Sušnika,
podpredsednika PZDU za Gorenjsko Staneta Gorenca, župana Občine Žiri Janeza Žaklja ter
predstavnikov prisotnih prijateljskih društev upokojencev Alojza Bajta, DU Sovodenj in
Vladimirja Koračina, DU za Poljansko dolino Gorenja vas, ki je društvu ob jubileju izročil
priložnostno darilo.
Prireditev je spremljal pester kulturni program, ki so ga pripravili Moški pevski zbor Alpina Žiri,
mladi harmonikar Maks Kosmač, saksofonist Dušan Mlakar ter Damjana Capuder, Ivanka
Žakelj in Kristina Bogataj z izvedbo duhovitega skeča. Celotno prireditev je obogatil tudi
harmonikar Janez Kogovšek.
Sledilo je družabno srečanje s pogostitvijo, ki jo je pripravilo podjetje »Sklednik« iz Žirov
(bograč).
Iz Društva upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas se je srečanja udeležilo 11 članic in
članov.

Prireditveni prostor in nastop MPZ Alpina Žiri
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Voditeljica Martina Mlakar

Predsednik društva Milan Sovinc

Predsednik ZDUS Janez Sušnik

Podpredsednik PZDU Gorenjske Stane Gorenc

Župan Občine Žiri Janez Žakelj

Predsednik DU Sovodenj Alojz Bajt

Nagovor predsednika DU za Poljansko dolino Vladimirja Koračina
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Del udeležencev iz Gorenje vasi

Prireditveni prostor

Harmonikar Maks Kosmač

Saksofonist Dušan Mlakar

Igralska skupina

Harmonikar Janez Kogovšek
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GLASBENE IN GLEDALIŠKE PREDSTAVE
Začasni poverjenik za kulturo Društva upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas Jožef
Čepin in predsednik DU Vladimir Koračin sta pripravila spored kulturnih prireditev za to leto:
gledaliških ter operne predstave. Z njimi je društvo želelo nuditi svojim članom kulturne
dogodke najvišje kakovosti. Obiskana je bila lahko samo ena:

Domača gledališka predstava – veseloigra s petjem
Oskar Blumenthal in Gustav Kadelburg
Priredba in režija: Alojz Stražar
Skladatelj in glasbeni producent: Slavko Avsenik ml.

Studenška priredba veseloigre postavlja dogajanje v Bohinj.
Lastnica hotela Meta Klinar je vdova in nadvse primerna za ženitev, nenazadnje bi
potrebovala pomoč pri zahtevnem vodenju poslov. Nabralo se je že kar nekaj snubcev, a jih je
zavrnila, saj njeno srce hrepeni po postavnem in prikupnem advokatu dr. Kovaču, ki že več let
prihaja na počitniški oddih v Metin hotel…
Nedelja, 1. avgusta 2021, ob 21. uri v Poletnem gledališču Studenec
Vstopnica in avtobusni prevoz: 23,00 €
Udeležencev: 50
Organizator: Vladimir Koračin
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NASTOPI V DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE
Društvena glasbeno – gledališka skupina je v tem letu obiskala več domov za starejše občane.
Pripravili so jim kulturni program, s katerim so jim popestrili bivanje v njih. Povsod so bili
prijazno sprejeti in udeleženci so jim pozorno prisluhnili. Z njimi so tudi zapeli in zaplesali.
Izvajalci in program nastopov:
Cilka Bohinc

Recitacija: Janez Bohinc: Pozdrav Blegošu

Glasbena skupina »Klas«
Helena
Hren,
Jožica
Prelog, Danica Oblak,
Anica Šušnjar, Minka
Markelj, Cilka Bohinc in
Anica Pintar ter harmonikar Hijeronim Šubic

Petje slovenskih ljudskih pesmi:
En hribček bom kupil
Hribčki, ponižajte se
Škrjanček poje, žvrgoli
Prišla bo pomlad
En kmetič
Pod rožnato planino
Zato pa rečem jaz
Mi se imamo radi
Izvedba skeča:
Gabrijela Tavčar: Korona med nami
Petje pesmi:
S triglavskega veter pogorja
O, nepričakovani dar
Slovenija, od kod lepote tvoje
Daleč, daleč je za naju pomlad
Vandima
Recital:
Olga Kržišnik: Poljanska dolina
Recital:
Nasmeh nas nič ne stane
Pripoved šal

Cilka Bohinc in Helena Hren
Minka Markelj, Ivo Kristan,
Helena Hren in Jožef Čepin

Danica Oblak in Anica Šušnjar
Anica Šušnjar
Minka Markelj in Jožef Čepin

Sestava in povezovanje programov: Jožef Čepin, Cilka Bohinc in Ivo Kristan.
Ozvočenje in ustrezna tonska izvedba: Vladimir Koračin.

Nastopi so si sledili takole:

7. julij 2021

DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR
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Nastop Helene Hren in Iva Kristana

Nastop glasbene skupine »Klas« v spremljavi harmonikarja Hijeronima Šubica

Prizor iz skeča »Korona med nami«
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Nastopajoči pred občinstvom…

…in med občinstvom

Del zadovoljnega občinstva

Poslušalcev: 70.
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22. julij 2022

Nastop glasbene skupine »Klas« v spremljavi harmonikarja Hijeronima

Prizor iz skeča »Korona med nami«

Številni poslušalci

Poslušalcev: 60
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8. julij 2021

DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA

Nastop glasbene skupine, harmonikarja in povezovalca

Občinstvo pred domom
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Prizor iz skeča »Korona med nami«

Pevski nastop med občinstvom in…

…zadovoljno občinstvo
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Zahvala stanovalke doma

Poslušalcev: 40.

29. julij 2021

DOM UPOKOJENCEV KRANJ

Nastop glasbene skupine »Klas« v spremljavi harmonikarja Hijeronima Šubica
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Prizor iz skeča »Korona med nami«

Nastop Helene Hren in Iva Kristana

Poslušalcev: 80.

19. oktober 2021

DOM UPOKOJENCEV IDRIJA - ENOTA MAROF
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Enota Marof

Med nastopom

Zadovoljni oskrbovanci doma Marof

Poslušalcev: 35.
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19. oktober 2021

DOM UPOKOJENCEV IDRIJA - ENOTA IDRIJA

Nastopajoči v Domu upokojencev Idrija

Pozorni poslušalci
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Prizor iz skeča »Korona med nami« in publika

Poslušalcev: 60.

26. oktober 2021

SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD TABER CERKLJE

Nastopajoči in publika
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Nastopajoči v Domu Taber

Prizor iz skeča »Korona med nami«

Poslušalcev: 30.
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DRUŠTVENI IZLETI
Epidemija covida-19 je posegla tudi v izvedbo priljubljenih društvenih izletov. Program smo
omejili, izpustili izlete v tijuno in omejili možno število udeležencev.
17. junij 2021:

ZASAVJE - Zagorje ob Savi, Hrastnik
Na lep, poletno topel dan, smo se odpravili v Zasavje, v Zagorje ob Savi in Hrastnik.
V Zagorju ob Savi, starem rudarskem naselju, smo si ogledali tamkajšnji Rudarski muzej Zagorje.
Domači vodič nas je popeljal najprej v maketo rudarskega rova s pripomočki za izkopavanje rjavega
premoga, kjer smo začutili težko in nevarno delo rudarjev. V sosednjem prostoru so na ogled ohranjene
naprave in oprema, ki je omogočala delovanje rudnika. V video predstavitvi pa smo lahko spoznali vso
zgodovino te dejavnosti v teh krajih.
V Hrastniku nam je prijazna vodička pripravila širše spoznavanje kraja. V Podkraju pri Hrastniku nam
je najprej predstavila zgodovino, opremo in dosežke članov Brodarskega društva Steklarna Hrastnik in
zatem gotsko, kasneje barokizirano, cerkvico, sv. Nikolaja (sv. Miklavža).
Več časa je bilo namenjenega ogledu bogate vsebine Muzeja Hrastnik. Zbirke predstavljajo zgodovino
naselja, vilo de Seppi, šolsko učilnico nekoč pa predmete in zgodovino rudarjenja v okolici Hrastnika,
pomembne osebnosti in tudi dolgo tradicijo lutkarstva ter še marsikaj.
V mladinskem centru Hrastnik nam je predstavila dejavnost te ustanove in imeniten stenski mozaik, kot
predstavitev Hrastnika.
Za konec smo si ogledali še Mlakjarjevo stanovanje, zadnjo še ohranjeno rudarsko hišo rudarske
stanovanjske hrastniške kolonije.
Lepo druženje in zadovoljni nad vsem videnim in doživetim smo izlet sklenili s kosilom v Galeriji &
Restavraciji Zasavski gurman v Dolu pri Hrastniku.
Udeležencev: 49
Cena izleta: 31,00 €

Vstop v muzej

Maketa rudarskega rova

Nekdanje rudarske naprave

Tudi ta je bil del rudarskega življenja
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Predstavitev Brodarskega društva

V cerkvici sv. Nikolaja

Muzej v Hrastniku

Uvodna predstavitev muzejskih zbirk

Šolska učilnica

Predstavitev lutkarstva

Hrastniški mozaik v mladinskem centru

Zadnja ohranjena rudarska hiša
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Kosilo v Dolu pri Hrastniku

9. september 2021:

NOVA GORICA Z OKOLICO
Po dveh mesecih smo se zopet odpravili na izlet, tokrat v Novo Gorico in njeno okolico. Da nam bo
lepo, je narekovalo že lepo jutro, čez dan pa je bilo lepo sončno in kar nekoliko pretoplo.
Na poti v Novo Gorico smo se ustavili v gostilnici Žakelj v Logatcu, kjer sta nas prijazni natakarici hitro
postregli s kavico in kapučinom.
Na Trgu Evrope nas je pričakala prijazna vodička Evelin Bizjak. Razdeljeni v tri skupine smo si izmenjaje ogledali razmejitveni prostor na trgu med R Slovenijo in Italijo in v prostorih železniške postaje
Nova Gorica muzej Kolodvor. Prisluhnili smo opisom zanimivih dogodkov na meji pred, med in po
drugi svetovni vojni.

Vstop v Novo Gorico

Prva skupina pred muzejem Kolodvor

Na Trgu Evrope z eno nogo na slovenski z drugo
na italijanski strani Gorico

Delček muzeja Kolodvor

Pot nas je nato vodila na Kostanjevico, kjer smo v prostoru cerkve Marijinega oznanjenja prisluhnili
vodnici in knjižničarki Mirjam slikovitemu opisu zgodovine dogajanj na Kostanjevici. Pod njenim vodenjem smo si ogledali cerkev, Škrabčevo knjižnico, v kateri poleg prve slovnice slovenskega jezika

53

Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas - KRONIKA 2021
Adama Bohoriča, napisane leta 1584, hranijo preko 10.000 starinskih knjig, Rožni vrt z vrtnicami iz
skupine burbonk in nazadnje grobnico zadnje francoske kraljeve rodbine Burbonov, med njimi zadnjega kralja Karla X.

Notranjost cerkve na Kostan

Restavrirana slovnica Adama Bohoriča

Kripta Burbonov, .
dom zadnjega francoskega kralja Karla 10

Cesta na Sveto goro

Po okušanju hrane s priokusom vrtnic v Novi Gorici, smo se odpeljali na 682 m visoko Sveto Goro, romarsko središče in do katerega vodi tudi romarska božja pot. Na gori se nam je ponudil čudoviti razgled na njeno okolico, vse tja do gora, Italije in do morja, Solkana in Nove Gorice. Sledil je ogled bazilike in muzeja v frančiškanskem samostanu.

Pogled na Solkan in Novo Gorico

Notranjost bazilike
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Muzej v frančiškanskem samostanu

Pogled na Solkanski most

Pred samostanom na Sveti Gori

Po panoramskem ogledu Solkanskega mostu in kosilu v prijetni restavraciji Menažka smo se polnih
vtisov in zadovoljstva vrnili domov.

Število udeležencev: 56
Cena izleta: 32,00
Besedilo in foto: Vladimir Koračin

7. oktober 2021

V NEZNANO
Kljub deževnemu vremenu je letošnji izlet V neznano omogočil udeležencem spoznati delček Dolenjske
in njenih posebnosti.
Prva postaja je bil Šentrupert in ogled Dežele kozolcev, prvega muzeja na prostem s kozolci. Vanj je
prestavljenih 19 različnih sušilnih naprav, ki izvirajo iz Mirnske doline in okolice. Kozolci so večstoletni
dosežek poljedelskih in živinorejskih dejavnosti v okolju kmečkih, grajskih in samostanskih kmetijskih
posesti. V muzeju je zastopanih šest razvojno dokazanih tipov kozolcev na Slovenskem: trije enojni
(enojni, enojni s plaščem, enojni vzporedni) in trije dvojni (nizki, kozolec na kozla in toplar).
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Šentrupert - V Deželi kozolcev

Zatem smo obiskali Šentjurij na Dolenjskem, rojstni kraj pesnika Toneta Pavčka. V Pavčkovem domu
nam je kustosinja predstavila pesnika in njegovo rojstno vas ter spominsko zbirko, v cerkvici sv. Jurija
pa občino Mirno Peč in njeno sakralno dediščino.

Pavčkov dom v Šentjuriju na Dolenjskem

V cerkvici sv. Jurija

Kot zadnje smo si v le nekaj kilometrov oddaljeni Mirni Peči, v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka,
ogledali razstavo s pisnim in slikovnim gradivom ter filmi o življenju in delu mirnopeškega rojaka Lojzeta
Slaka. Bil je virtuoz na diatonični harmoniki, pisec skladb in besedil ter ustanovitelj in vodja Ansambla
Lojzeta Slaka.

Mirna Peč

Zanimiva pripoved

Slakove harmonike in priznanja

Film o Lojzetu Slaku
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Po lepih doživetjih na vseh treh točkah izleta v neznano smo dan sklenili s pogostitvijo v Gostilni Špolar
v Mirni Peči in prijetno vožnjo domov

Prijetno druženje

Udeležencev: 52
Cena izleta: 31,00 €
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PLANINSKI IZLETI
V letu 2021 je bilo načrtovanih deset izletov. Zaradi epidemije covida–19 in omejitev glede
avtobusnih prevozov, smo prva dva pohoda izvedli v okolici Gorenje vasi.
18. marec 2021:
GORENJA VAS – GORENJE BRDO – SV. KRIŽ – SREDNJA VAS – ŽABJA VAS –
GORENJA VAS
Pohod smo pričeli na parkirišču pod Sokolskim domom v Gorenji vasi. V skladu s predpisi smo hodili v
skupinah po deset z vodnikom, z desetminutnim zamikom odhoda med skupinami in z uporabo zaščitnih
mask.
Po začetnem strmejšem delu poti, ki pelje na Tabor, je udobna pot nadalje vijugala skozi gozd, mimo
urejenih travnikov do vpisne knjige Na Kalužah. Ponujali so se lepi razgledi na Blegoš, greben
Žirovskega vrha, Slajko Porezen … Po kratkem oddihu je prva skupina nadaljevala pot v Dolenje Brdo,
ostali pa skozi Gorenje Brdo do kmetije Par Petelin. Naslednji cilj pohodnikov je bila cerkev sv. Križa,
od koder smo se spustili v Srednjo vas, prečkali Soro in se skozi Žabjo vas, Dolenjo Dobravo vrnili na
začetek pohoda.
Ugodne vremenske razmere in dobro vzdušje med pohodniki je marčevsko druženje upokojencevpohodnikov v polni meri izpolnilo pričakovanja po enoletni prepovedi tovrstnih družabnih dogodkov.
Udeležencev: 28.

Organizatorja: Valentin Bogataj in Vladimir Koračin
Vodniki: Valentin Bogataj, Silvo Pivk in Vladimir Koračin

Na Lakužah

Vzpon na Tabor, pogled na Gorenjo vas

Pri vpisni knjigi Na Lakužah

Na Gorenjih Brdih, pogled na Blegoš
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Pri cerkvi sv. Križa, pogled Na Lakuže

Pred cerkvijo sv. Križa

Pred cerkvijo sv. Križa

Cerkev sv. Križa, notranjost

Pri Mežnarjevih

Vračanje v Gorenjo vas

21. maj 2021:
HOTAVLJE – BELA – HOMOVC – SLAJKA – HOTAVLJE
Zaradi omejitev, ki jih je predpisovala Vlada Republike Slovenije (covid-19) in zaradi neprimernih
vremenskih razmer, smo drugi pohod lahko izvedli šele meseca maja.
To pot nam je bilo vreme naklonjeno. Odpravili smo se na Slajko (789 m). Pohod smo pričeli na Hotavljah
pri spomeniku NOB, prešli potok Hotaveljščico in se mimo dveh novih hiš usmerili v Belo. Že po nekaj
sto metrih sem je odprl lep pogled na Hotavlje, Blegoš, Hlavče Njive … Strmejša pot se je zravnala pri
domačiji Franca Likarja. Nadaljevali smo mimo Vranškove domačije ter urejene Homovcove kmetije,
okoli katere se je že pasla živina. Nad njo smo se po lepo speljani cesti usmerili proti kmetiji Slajkar in
Domu na Slajki, kjer smo si na terasi in klopeh ob njem privoščili počitek in malico s toplim čajem, ki
nam ga je pripravil oskrbnik. S Slajke so bili razgledi obširni in navdihujoči.
Sledil je spust v dolino, to pot po asfaltirani cesti. Na Hotavljah smo si ogledali notranjost cerkve sv.
Lovrenca in Kancijana in poslušali o njeni zgodovini.
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Sledil je ogled prizvodnih prostorov ,
kjer nas je prijazno sprejel in
predstavil njihovo delo in izdelke Jernej Jezeršek. Po ogledu so nas pogostili z ocvirkovco in napitki.
Hvala jim.
Udeležencev: 30.

Organizatorji: Valentin Bogataj, Vladimir Koračin in Silvo Pivk.
Vodniki: Valentin Bogataj, Zorka Jereb, Vladimir Koračin, Silvo Pivk in Drago Trček.

Začetek pohoda na Hotavljah

Pogled z Bele ns Hotavlje

Mimo Homovcove kmetije

Počitek na terasi Doma na Slajki

Udeleženci pohoda

Pogled s Slajke na Gorenjo vas z okolico

60

Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas - KRONIKA 2021

Cerkev sv. Lovrenca in Kancijana

Zidna slika dobre in slabe spovedi v hotaveljski cerkvi

Jernej Jezeršek: sprejem pohodnikov

Ogled dela proizvodnje

Silvo, Dušan in Jernej po ogledu

Pijazno postreženi

21. maj 2021:
OKOLI ŠMARJA PRI JELŠAH
Po več kot enoletni prepovedi druženja, izletov, prireditev, …, ki jo je povzročila epidemija covida-19,
smo ta mesec lahko izpeljali daljši planinski izlet. Odpravili smo se na pohod okoli Šmarja pri Jelšah.
Po jutranji kavi na trgu pred kulturnim domom, nas je sprejela predsednica domačega planinskega
društva ga. Ana Založnik, ki nas je vodila in razlagala pestro zgodovina teh krajev in predstavljala
okoliške kraje in hribovja.
Začetek je bil v znamenju hoje po šmarski Kalvariji, ki vodi iz mesta do cerkve sv. Roka. Najobsežnejši
tovrstni kompleks v Sloveniji iz 18. stoletja ter baročna cerkev, kot njen zaključek, je na vse udeležence
napravil močan vtis.
Udobno hojo smo nadaljevali po grebenu skozi Preloge, od koder so se odpirali širni razgledi na Boč,
Donačko goro, Pohorje, Sljeme, Kamniško-Savinjske Alpe … in čudovito okolico Šmarja pri Jelšah. Po
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spustu v dolino smo prečkali železniško progo in se skozi drevored sprehodili do dvorca Jelšingrad.
Bogato oblikovana zgradba, postavljena že v srednjem veku, je bila nekoč med najlepšimi grajskimi
stavbami na Štajerskem.
Pohod v lepem, sončnem dnevu smo sklenili z okrepčilom v gostilni Krpan v Šmarju pri Jelšah.
Udeležencev: 50.

Začetek pohoda v Šmarju pri Jelšah

Šmarska Kalvarija

Notranjost cerkve sv. Roka

Po lepi okolici
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V parku Jelšingrada

Jelšingrad

8. julij 2021:
VORANČEVA POT
Vorančeva pot, zarisana v Kotlje, Podgoro in Preški vrh, je svojevrsten, značilen in enkraten
spomenik. Iz trde zemlje vedno znova raste lepota pisane besede, ki jo je s svojimi deli tej pokrajini
podaril Lovro Kuhar – Prežihov Voranc.
Začetek hoje je bil v središču Kotelj, pri bronastem kipu Pobiča s solzicami. Od tu pelje pot do
Rimskega vrelca, nekoč priljubljenega letovišča. Prijetna hoja nas je nadalje pripeljala do Kotnikove
bajte – rojstne hiše Prežihovega Voranca in nato ob potoku v gozd. Pot je vijugala med dišečim
gozdnim podrastjem in ko smo ga zapustili, že zagledamo Pekel, kjer je Voranc pasel živino in od
koder je materi prinesel dehteče solzice. To pretresljivo lepo zgodbo nam je že v avtobusu prebrala
Mirjana. Tudi mi smo se spustili v to globačo in začutili njeno tesnobo. Pot smo nadaljevali proti
Ivarčkemu jezeru, ki ga obidemo in skozi pas gozda prišli na Šratnek s pogledom na Kotlje, Brdinje in
Preški vrh. Po cesti smo se spustii do cerkve sv. Mohorja in Fortunata in naprej proti Kotljam do
pokopališča ob cerkvi sv. Marjete, kjer je Vorančev grob in kjer smo končali pohod.
Okrepčali smo se v gostilni Brančurnik v Prevaljah in se preko Zavodnja vrnili domov.
Udeležencev: 52.

Kip pobiča s solzicami na začetku poti

Skozi Kotlje
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Zgradba pri Rimskem vrelcu pred porušitvijo

Spomin na Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca

Počitek med hojo

V Peklu

Ivarčko jezero

Proti Šratneku, zadaj Uršlja gora

Okrepčilo v dobri gostilni na Prevaljah
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12. avgust 2021

PO MALI GORI
Mala gora je močno zakraselo, 25 km dolgo sleme, razpotegnjeno med Dobrepoljsko in Ribniško dolino.
Iz nje izstopata v njenem severnem delu vrhova Kamni vrh in Grmada, ki smo ju obiskali tokrat.
Začetek označene poti na prvi, Kamni vrh, je na osrednjem trgu v Velikih Laščah. Pot se je vila najprej
po ravninskem delu pokrajine, zatem zavila v gozd, prečila železniško progo Ljubljana – Kočevje in v
vzponih in malih spustih smo dosegli planinsko kočo Dobrepolje tik pod Kamnim vrhom. Po počitku in
okrepčilu smo nadaljevali hojo proti Grmadi, ki pelje večinoma po gozdu, polnim površinskih kraških
oblik (škraplje, žlebiči, ponvice). Na vrhu Grmade je antenski stolp, pod njim pa koča TD Grmada. Z
Grmade smo se spustili v Velike Poljane, kjer smo končali pohod. Tu smo vstopili v avtobus, se med
vračanjem ustavili v Okrepčevalnici Rozika na Turjaku in nadaljevali pot proti domu. Pohod je potekal v
lepem vremenu in dobrem razpoloženju.
Udeležencev: 48.

Začetek pohoda v Velikih Laščah

Skozi zakraseli gozd

Na Kamnem vrhu

Odhod od koče pod Kamnim vrhom

Na Grmadi

Pogled na Velike Poljane pod Grmado
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16. september 2021

VALVASORJEVA POT
To je bila hoja po obronkih posesti gradu Bogenšperk v občini Šmartno pri Litiji.
Izhodišče Valvasorjeve poti je bilo na parkirišču pred gradom. Ime je dobil po plemenitih Wagnih, ki
so ga zgradili verjetno že v 15. stoletju. V njem je dvajset najbolj plodovitih let preživel polihistor,
kartograf …. Janez Vajkard Valvasor, avtor Slave vojvodine Kranjske.
Najprej smo se sprehodili po okolici lepo obnovljenega gradu, šli skozi lipov drevored in v notranjosti
občudovali arkadno dvorišče. Fotografirali smo se še ob Valvasorjevem spomeniku in že vdeli hojo na
Javorje in naprej do Leskovice. Po ožji gozdni poti smo se kar strmo spuščali v smeri Črnega potoka in
gradu z istim imenom, v katerem je sedaj dom starejših občanov Tisje. Hojo smo nadaljevali po poljih
proti kraju, kjer je nekoč stala graščina Sela in nato mimo domačije Regali v Šmartno pri Litiji. Ogledali
smo si še mogočno cerkev sv. Martina in pohod sklenili z okrepčilom v prijazni gostilni Maček.
Udeležencev: 44.

Grad Bogenšperk

Na grajskem dvorišču

Skupinska fotografija z Janezom Vajkardom Valvasorjem

Odpravili smo se na pot

Po dolini Črnega potoka

Pred spustom v dolino
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Notranjost cerkve sv. Martina

Gostilna Maček

14. oktober 2021
JAKOBOVA POT
Kot drugi evropski narodi imamo tudi Slovenci vrisano na zemljevidu in s smernimi tablami, z rumeno
puščico in Jakobovo školjko označeno v naravi slovensko Jakobovo pot. Njen pričetek je v Slovenski
vasi ob meji s Hrvaško in se konča v Trstu pri cerkvi sv. Jakoba.
Naš del poti je speljan ob vznožju Nanosa, po tako imenovani »rimski cesti«. Hojo smo pričeli v Stranah,
šli skozi Veliko Ubeljsko, do Razdrtega in po Rebrnicah do ceste, ki pelje na Nanos, nad Podgričem.
Nezahtevna pot je potekala po gozdu, del po asfaltirani cesti, pa po makadamski in zapet zavila v gozd,
kjer je udobna steza vijugala med vitkimi hrasti, borovci in grmičevjem.
Izlet, ki je potekal v izredno lepem vremenu in razgledih, smo sklenili v gostilni Ob kaminu v Postojni.
Udeležencev: 45.

Starodavna oznaka Jakobove poti v Stranah

Udeleženci pohoda pod stoletnima tisama v Stranah

Veliko Ubeljsko

Na poti proti Razdrtem
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Počitek pri Razdrtem

Pogled na Vipavsko dolino

Prispeli na cilj

Okrepčilo v gostilni Ob kaminu v Postojni

Cena avtobusnega prevoza posameznega izleta: 10,00 €.
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ŠPORTNA REKREACIJA
Pomemben del društvene dejavnosti predstavlja organiziranje in izvedba športno-rekreativnih
dejavnosti za članice in člane društva. Tudi letos so jih zaznamovale omejitve zaradi COVIDA
– 19. Odpovedani sta bili obe smučarski tekmovanji ter meddruštveno tekmovanje v balinanju.
Izvedeno je bilo KOLESARJENJE, delno pa BALINANJE in BOWLING. Udeležba je bila na
vseh navedenih oblikah številna, saj je bila dobro organizirana in vodena.
Dejavnost je organiziral in vodil Silvo Pivk.
KOLESARJENJE
Konec deževnega maja, ko se je vreme umirilo in je posijalo toplo pomladansko sonce, smo kolesarji
pričeli letošnje kolesarjenje. Prav vsako sredo dopoldne smo do konca septembra vrteli pedala po
cestah in poteh gorenjevaškega kolesarskega kroga, enkrat mesečno pa tudi izven občinskih meja.
Letos se nam je priključilo še nekaj novih članov. Do konca kolesarske sezone smo prevozili 962 km.

Kolesarjenje po Goriških Brdih
Po nabiranju moči na gorenjevaškem kolesarskem krogu smo se 23. junija odpravili na celodnevno
kolesarjenje po Goriških Brdih.
Po dobri kavi, ki jo je skuhala
gospodinja na posestvu Zarova v
Gonjačah, smo se preko Vrhovelj
spustili v dolino Soče in po soški
kolesarski stezi kolesarili od Plav
do Solkana.
V Goriška Brda smo se tokrat
odpravili po lažji, manj strmi poti,
ki vodi iz Solkana v Gorico in po
italijanskem
ozemlju
preko
Podsabotina, Huma in Gorenjega
Cerova do Dobrova. Po rahlem
spustu smo morali premagati še
več kot 6 km dolg klanec do
Golega
brda.
V
vročem
opoldnevu
s
temperaturami
krepko čez 30 °C smo se po
Na solkanskem mostu
italijanski strani preko mejnega
prehoda Neblo vrnili na slovensko
stran do središča Goriških Brd,
vasi Dobrovo. Utrujeni od vročine
in številnih vzponov nas je čakal
še zadnji klanec do Gonjač, kjer
nas je čakala malica, prilegel se je
tudi kozarec dobrega vina. Ko je
Ivo zapel še Mlakarjevo Vandimo,
smo hitro pozabili na vse napore
na 73 km dolgi kolesarski poti.
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Postanek za požirek napitka na italijanski strani

Kolesarjenje po spodnji Savinjski dolini
Julija smo se odpeljali na
kolesarjenje po spodnji Savinjski
dolini, kjer poteka 18 različnih
kolesarskih poti. Iz Žalca smo
odkolesarili po najdaljši, 50 km
dolgi krožni poti s skupno višinsko
razliko 375 m.
Kolesarske poti po Savinjski
dolini so pravi raj za kolesarske
navdušence, saj večji del
potekajo po lokalnih in stranskih
cestah. Prvi del se vije po
ravnicah med hmeljišči, ki v tem
času že kažejo storžke, ki obetajo
dober pridelek.
Po prvem daljšem vzponu do vasi
Tabor smo si privoščili krajši
počitek pri hiši Lisjak, eni od
njihovih idiličnih lokacij za
pripravo porok ali praznovanj. Po
prehodu na obrobje Savinjske
doline je bila kolesarska pot bolj
razgibana, s številnim krajšimi
vzponi in spusti. Ob poti smo
občudovali Žovneško jezero in
številna
žitna
polja
z
zlatorumenimi klasi ječmena.
Pot nas je mimo Polzele in
Šempetra vodila nazaj v Žalec,
kjer smo se ustavili pri fontani

Postanek med hmeljišči
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piva Zeleno zlato, poklonu
hmeljarski dediščini spodnje
Savinjske doline in Žalca.

Postanek pri fontani

Fontana je postavljena v mestni park. Arhitekturna zasnova je simbolna hmeljska kobula, ki se izraža v
pivskem in vodnem polkrogu Polkrogi so oblečeni v bakreno čipko, ki simbolizira peno na pivu. Zares
lepo, kolesarji se nismo mogli posloviti od nje, ne da bi poskusili prijetnega okusa piva različnih
slovenski pivovarjev.

Kolesarjenje ob Muri
V avgustu smo se kolesarji odpravili na Apaško polje, na kolesarjenje ob reki Muri
Ravnino, ki se razprostira na 36
km², na severu omejuje mejna
reka Mura, na jugu pa sega do
vznožja Slovenskih goric. Iz
Zgornjega Konjišča v občini
Apače smo se zapeljali do
mejnega prehoda Trate v Mureck,
prvo večje avstrijsko mesto na
levem bregu Mure. Od tam v
smeri avstrijske Radgone vodi
lepo
urejena
in
označena
kolesarska pot, večinoma ob
Muri, mimo številnih majhnih jezer
in skozi lepo urejene vasi.
Kolesarili smo mimo številnih polj
Kolesarke so zavile na polje buč
koruze in buč, ki čakajo, da
jihpoberejo in iz njih stisnejo
bučno olje.
Pot nas je pripeljala do avstrijske Radgone, ki je vse bolj poznana po zdraviliškem turizmu. Nadaljevali
smo na slovensko stran do Radencev, kjer smo si privoščili krajši počitek in osvežitev.
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Proti Gornji Radgoni smo zapustili ravnice in se s kolesi najprej povzpeli na Kapelski vrh, ki je ena od
najbolj priljubljenih izletniških točk v Radgonsko-kapelskih goricah s čudovitim pogledom po vsem
Pomurju.
Nekaj spustov in vzponov nas je
vodilo do Gornje Radgone, kjer
nas je vodič popeljal skozi svet
vina in mehurčkov v več kot 160
let stari vinski kleti, imenovani
Dom penine. Ogledali smo si
pridelavo zlate radgonske penine
in poskusili njen mehek in lepo
uravnotežena okus.
Ob povratku do Ribiškega doma
RD Zgornje Konjišče so bile na
poti vidne sledi neurja preteklih
dni, kolesa je bilo potrebno na več
mestih prenesti preko podrtih
dreves.
V vinski kleti

Posledica neurja

Po prevoženih 71 km smo si po prihodu na cilj v Turistično rekreacijskem centru pred kosilom ogledali
še mogočen ostanek debla starega hrasta, ki je pred 1350 leti zgrmel v reko Muro, nanj pa so naleteli
šele leta 1999 ob sanaciji opuščenih gramoznic.

Kolesarjenje po Slovenski Istri
Kot vsako leto smo se septembra odpravili na kolesarjenje po slovenski Istri.
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Iz Bertokov smo se zagnali v breg
do Sv. Antona in nadaljevali po
razgibani razgledni cesti do
Marezig, istrskega naselja na
severnem delu Šavrinskega
gričevja. Kraj je poznan po
Marežanskem uporu, ko so se
maja 1921 domačini uprli
italijanskim fašistom.
Danes si v Marezigah ob
čudovitem razgledu na slovensko
obalo v prvi vinski fontani lahko
privoščimo odlična
odprta vina iz lokalnih kleti in
vrhunska vina kleti Vinakoper.

Postanek pri vinski fontani v Marezigah

Kolesarjenje smo nadaljevali na 362 m visoki Pomjan, ki je svoje ime dobil po nasadih jabolk (pomi), ki
so nekoč poraščala okolico današnje vasi. S slemena na vrhu se ponuja krasen razgled na Tržaški
zaliv.
Sledil je strm spust mimo vasi
Župančiči do ceste v dolini reke
Dragonje, ki je v poletnem sušnem
obdobju
skoraj
povsem
presahnila. Prvih 6 kilometrov
ceste je še makadamske, po
prihodu v Dragonjo so bila zato
naša kolesa bela, pa tudi kolesarji
smo se nabrali prahu. Grlo smo
poplaknili s hladnim pivom, v
Žusterni pa smo se še okopali v
morju, ki je imelo prijetnih 24 °C.

Na Pomjanskem hribu ali Romani

Kolesarjenje po Goriških Brdih
Sezono kolesarjenja smo konec septembra zaključili v Goriških Brdih. Tokrat smo s kolesarjenjem
pričeli v Ložicah, naselju v občini Kanal ob Soči. Po smaragdni kolesarski poti smo se odpeljali do
Solkana, kjer smo si ogledali najdaljšo, 120 dolgo visečo brv za pešce in kolesarje, ki bo povezala
kolesarske poti na obeh bregovih Soče.
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Ker brv še ni odprta, smo s kolesi
zavili čez mejo in iz italijanske
Gorice nadaljevali po manj strmi
poti v Hum v Goriških Brdih. Prvi
daljši postanek smo naredili v Ivovi
brunarici v vasi Kojsko in si
privoščili kozarček dobre kapljice.
Kolesarjenje smo nadaljevali proti
Vrhovljam in se po strmi cesti peljali
pod najvišji vrh Goriških Brd, 812 m
visoko Korado.
Z grebena nas je do Kanala čakal
dolg in na posameznih mestih strm
spust v dolino reke Idrijce. Cesta je
za kolesarjenje res prijetna. Ni
veliko prometa, na desno se
odpirajo razgledi na Trnovsko
planoto, na levo seže pogled na
italijanske hribe in Matajur. Čeprav
je asfaltirana, je tokrat Pavleta
presenetila luknja na cestišču in že
je bilo potrebno zamenjati obe
zračnici.
Po
krajšem
postanku
smo
nadaljevali pot do Ložic, kjer nas je
v Ošteriji Ložice že čakalo dobro
kosilo.

Nova viseča brv čez Sočo

Zamenjava zračnic

Stroške prevozov kolesarjev in njihovih koles smo poravnali udeleženci.
Pregled kolesarskih izletov v letu 2021
Datum

Kolesarska pot

Št. udel.

Km

25.05.2021

Žiri - Rovte - Sopot - Žiri

12

50

02.06.2021

Lučine - Smrečje - Sopot - Žiri

13

43

09.06.2021

Poljane - Stari vrh - Gabrška Gora - Poljane

11

39

16.06.2021

Kopačnica - Cerkljanski vrh - Sovodenj

17

34

23.06.2021

Goriška Brda

17
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30.06.2021

Prelesje - Pasja Ravan - Visoko

11

37

07.07.2021

Rovte - Medvedje Brdo - Razpotje - Žiri

11

56

14.07.2021

Dolge Njive - Sv. Andrej - Polhov Gradec

9

57

21.07.2021

Spodnja Savinjska dolina

14

50

28.07.2021

Sovra - Vrsnik - Breznica - Žiri

10

46

04.08.2021

Lučine - Smrečje - Goropeke - Žiri

13

41

11.08.2021

Javorč - Smrečje - Žiri

10

43
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18.08.2021

Kolesarjenje ob Muri

14

71

25.08.2021

Suhi dol - Butajnova - Šentjošt - Žiri

12

45

01.09.2021

Sovodenj - Mrzli vrh - Ledine - Žiri

10

43

08.09.2021

Po slovenski Istri

16

62

15.09.2021

Lučine - Vrzdenec - Podlipa - Žiri

13

60

22.09.2021

Leskovica - Črni vrh - Cerkno - Hotavlje

13

48

29.09.2021

Goriška Brda

12

64

SKUPAJ

238

962

Kolesarili so:
Silvo Pivk, Pavle Čadež, Slavko Krek, Miloš Arnolj, Vlado Koračin, Ivo Kristan, Ivan
Potisk, Tine Kisovec, Olga Koračin, Frenk Dolenc, Drago Oblak, Minka Oblak, Pavle
Kumer, Danica Založnik, Marko Perko, Marko Lavtar, Viktor Kržišnik, Nada Gaube,
Milan Gaube, Alojz Šturm, Janez Prostor in Janko Možina.
BALINANJE
Balinanje je potekalo na balinišču pri gostilni Jager na Dolenji Dobravi, kjer so se med letom
zbirali naši člani, ki so trenirali in se medsebojno pomerili v igri.
Konec septembra smo za naše člane pripravili turnir v balinanju, na katerem se je pomerilo 12
tekmovalcev. Po žrebanju dvojic je šlo zares. Približevanje balinčku, obeleževanje in merjenje,
izbijanje krogle, ki jo je nasprotnik preveč približal, seštevanje točk na semaforju, vmes pa
požirek hladnega piva, je zaznamovalo petkovo popoldne. Tekmovanje se je zavleklo v noč,
ko so praktične nagrade prejele najboljše tri dvojice. Najboljša sta bila Ferid Omerazić in David
Vodopivec, za njima sta se uvrstila Smajo Čerimović in Anton Kržišnik, tretja pa sta bila Tomaž
Poljanšek in Andrej Klinec.

Smajo pri metu

Tone pri metu
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Sem ga daj!

Zmagovalne ekipe balinarjev
Z leve: Smajo Čerimović, Anton Kržišnik, Ferid Omerazić, David Vodopivec, Tomaž Poljanšek in Andrej Klinec
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BOWLING
Na bowlingu smo bili le oktobra, ko se je 12 naših članov pomerilo na štirih stezah na igrišču
Bowling Metropool Planet v Kranju. Čeprav rezultat ni bil pomemben, smo se vsi trudili, da že
v prvem metu podremo vse keglje. Nekatere so krogle bolj ubogale, druge manj, vsi pa smo
preživeli lepo popoldne.
Stroške uporabe opreme in prostora smo poravnali udeleženci.

Niko se pripravlja na met

Udeleženci:
Silvo Pivk, Janko Možina, Alojz Šturm, Minka Šturm, Marko Perko, Marjan Jenko, Vladimir Koračin, Olga Koračin, Milan Bogataj, Niko Franko, Jani Rupar in Tone Košir
Zapisal: Silvo Pivk
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PLAVANJE
V času od 6. julija 2021 do vključno 7. septembra 2021 se je kopanja v Izoli in Strunjanu
udeležilo 439 kopalcev v 10. terminih. Kopanja so se vrstila ob torkih, le dvakrat je bilo zaradi
slabega vremena, prestavljeno na četrtek. Na željo članov društva, je bilo zadnje kopanje v
mesecu septembru izvedeno kot dodaten, deseti termin. Pri udeležencih je bilo zaznati obilo
zadovoljstva in radosti, navdušenja in dobrega počutja, na srečo brez telesnih poškodb in
tragičnih dogodkov.
Cena avtobusnega prevoza: 10,00 €.
Plavanje sta organizirala in vodila Vladimir Koračin in Franc Dolenec.

Vstop v mesto Izola

Ribiška barka pred kopališčem Izola

Drevored na poti v Strunjan
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Pogled na plažo v Strunjanu

Užitki, eni v morju… ( Strunjan)

… drugi v senci (Strunjan)

Zapisal: Vladimir Koračin
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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 je vodila in usklajevala Cirila
Žagar.
Jubilanti
V letu 2021 je dopolnilo 90 let sedem (7) članic in članov:
Janez Buh, Poljane, Jože Gartner, Srednje Brdo, Pavla Jezeršek, Hotavlje, Antonija
Miklavčič, Gorenja Dobrava, Janez Ramovš, Kranj, Pavla Strel, Trata in Marija Šubic,
Hotovlja

Janez Buh

Jože Gartner

Pavla Jezeršek

Marija Šubic

80

Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas - KRONIKA 2021

Janez Ramovš

V letu 2021 je dopolnilo 80 let enaindvajset (21) članic in članov:
Jelka Benedičič, Dobje, Jože Bevk, Gorenja vas, Anton Bogataj, Podgora, Lojzka Dolenc,
Četena Ravan, Alojz Eržen, Trebija, Milka Ferlan, Gorenja vas, Ljudmila Galičič, Hlavče
Njive, Stanislava Hladnik, Kladje, Janez Jesenko, Srednje Brdo, Ludvik Mezek, Volaka,
Marija Miklavčič, Trata, Andreja Novak, Gorenja vas, Amalija Peternelj, Javorje, Pavla
Peternelj, Predmost, Zinka Polajnar, Čabrače, Marica Potrebuješ, Poljane, Mirjana Puc,
Dolenja Dobrava, Anica Reven, Trata, Marija Rupar, Dolenja Žetina, Rudolf Stržinar, Hlavče
Njive in Franc Urh, Javorje.
Poverjenica za socialo je skupaj s poverjenicami obiskala nekatere jubilante osebno in jim
izročila skromna darila, nekaterim pa poslala voščilnice oziroma jim voščila po telefonu.

Anton Bogataj in poverjenica Cilka Gladek

Janez Jesenko
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Naši člani v domovih za starejše občane
Ker nekaj naših članov je bilo v domovih za starejše občane v različnih krajih v Sloveniji. V
letu 2021 jih je v njih bivalo 17.

V Domu Taber – v socialnovarstvenem zavodu
v Cerkljah na Gorenjskem sta Jože Košir,
Gorenja vas in Gabrijel Vende, Gorenja vas;

v Domu upokojencev Podbrdo, Enoti Petrovo
Brdo je Jožica Fortuna, Gorenja vas;

v Domu upokojencev v Domžalah je Angelca
Kržišnik, Podobeno;

v Domu starejših Logatec je Janez Stržinar,
Hotavlje;
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V Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja
Loka so Ana Jenko, Dobravšce, Anica
Ušeničnik, Podgora, Pavla Jezeršek,
Hotavlje, Marko Galičič, Javorje, Stana
Kisovec, Gorenja vas, Zofija Debeljak,
Poljane,
Slavica Galičič, Debeni, Tončka
Miklavčič, Gorenja Dobrava, Vida Bizjak,
Gorenja vas; Pavla Strel, Gorenja vas in Joža
Zupančič, Stara Loka ter

v Domu upokojencev Vrhnika je Ivana
Drmota, Lučine.
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Umrli člani društva

V tem letu je za vedno odšlo od nas 17 članic in članov, in sicer:
Tončka Kovačič, Gorenja vas, Magdalena Čadež, Gorenja vas, Franc Ferlan, Gorenja vas,
Anton Pintar, Dolenja Dobrava, Milena Trček, Gorenja vas, Jožefa Jereb, Volaka, Branko
Biondič, Gorenja vas in Božidar Oblak, Gorenja vas;
pokopani so na pokopališču v Gorenji vasi.
Andrej Derlink, Javorje;
Pokopan je na pokopališču Lipica, Škofja Loka.
Janez Mrak, Gorenja vas;
pokopan je na pokopališču Žale, Ljubljana.
Janez Potočnik, Bukov Vrh, Janez Stanonik, Lovsko Brdo, Martin Justin, Gorenje Brdo,
Jože Berčič, Poljane, Leopold Oblak, Podobeno, Bernarda Ažman, Dolenje Bedo in Vida
Leskovec, Volča;
pokopani so na pokopališču v Poljanah nad Škofjo Loko.
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OBJAVE V MEDIJIH
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DRUGO
Rojstnodnevna voščilnica

Za Tvoj osebni praznik, rojstni dan,
se Te spominjamo
in Ti želimo vse najboljše!

Društvo upokojencev za Poljansko dolino!

Poverjenica za socialo:
Cirila Žagar

Predsednik društva:
Vladimir Koračin

Oblikovanje: Valentin Bogataj
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Letni koledar

Oblikovanje: Valentin Bogataj in Etiketa Žiri
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Obrazec za prijave na prireditve

Leto

2021

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

Kozarec z logotipom Društva upokojencev Gorenja vas, ki ga je izdelala Steklarna Hrastnik, je bil kot
darilo izročen udeležencem društvenega izleta v Hrastnik.
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Novoletno voščilo
Izobešeno je bilo v oglasnih vitrinah in vstavljeno na društveno spletno stran.

Drage upokojenke, spoštovani upokojenci!

NAJ BODO V LETU 2022 VAŠE BESEDE POGUMNE,
ŽIVLJENJE ISKRIVO, USTVARJALNO IN POLNO LEPIH TRENUTKOV.

Vaš predsednik:
Vladimir Koračin
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.

Udeleženci/izvajalci
- člani društva

Prireditve, dejavnost
Občni zbor

99

Meddruštveno srečanje

11

PZDU Gorenjske:
- 12. srečanje literatov Gorenjske
ZDUS
- Fotografski natečaj
- Natečaj za rokodelski izdelek
Glasb. in gledališke predstave

1
1
50

Festival za tretje življenjsko obdobje

10

Nastopi v domovih za starejše:

11

4

Društveni izleti

157

Planinski izleti -

297

Športna rekreacija
- Kolesarjenje
- Balinanje
- Bowling
Plavanje

238
12
12
439

*************************************************************
Foto:
Valentin Bogataj, Olga Koračin, Vladimir Koračin, Silvo Pivk, Marjeta Stržinar, Cirila Žagar

Besedila niso lektorirana!
Prireditve so ohranjene tudi na fotografijah, ki so vložene v fascikle in shrarnjene v društvenem
arhivu.

Gorenja vas, 31. 12. 2021
Valentin Bogataj
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