
Društvo upokojencev Lesce od 1976 do 1994 
 

V prvi izvršni odbor so bili izvoljeni: Ludvik Rutar, Ivan Gorjanc, Stanko Grilc, Erna Klinar,  

Polona Tolar,  Viktor Muhovec, Tomo Prpič, Ivan Prinčič in Jože Ljubič.  

 

V prvem programu samostojnega društva upokojencev Lesce je bilo med drugim zapisano: skrb 

za starejše občane, organizacija druženja v vseh mogočih oblikah, med katerimi so že takrat 

prevladovali zlasti enodnevni izleti, sodelovanje v športnih tekmovanjih, priprava predavanj in 

družabna srečanja. Že takrat je dalo društvo dve pobudi, in to pobudo za izgradnjo doma za 

ostarele krajane (danes Dom dr. J. Benedika) in pobudo za izgradnjo otroškega vrtca.  

 

Društvo se je ne glede na izbrano vodstvo skozi vsa naslednja leta bolj ali manj držalo tega 

programa. 

 

Društvo upokojencev šteje leta 1994 618 članov, a vsi upokojeni niso vključeni v društvo. 

Zaradi starosti jih seveda vsako leto nekaj umre. Število se spreminja tudi z na novo 

upokojenimi delavci. 

 

Od 618 članov jih je vključeno v vzajemno pomoč 356. Društvo nima svojih prostorov.  

 

Duštvo deluje preko poverjenikov. Za potrebe Lesc so imenovani Marica Olip, Marta Štefe, 

Janika Pogačnik in Marija Legat, za Hlebce je poverjenica Mija Derlink, za Hraše Tončka 

Lorenčič in za Studenčice Iva Pogačar.  

 

Med dejavnostmi še vedno ostaja skrb za ostarele in bolne krajane. Te vsako leto obiščejo člani 

izvršnega odbora in jih razveselijo s skromnim darilom. Obisk je namenjen tudi tistim v domu 

ostarelih v Radovljici. Za člane je vsako leto na programu osem izletov. Zanimanja je veliko, 

saj se jih brez težav zbere za poln avtobus. Program izletov zajema oglede zgodovinskih 

zanimivosti iz pretekle in polpretekle zgodovine, naravnih znamenitosti, jesenske trgatve in 

kopanja v naših termalnih kopališčih.  

 

Člani društva se vsako leto udeležijo očiščevalne akcije na Šobcu in tako se vsaj nekoliko 

oddolžijo turističnemu društvu, ki jim vsako leto dodeli finančno pomoč za delovanje.  

 

Vsakoletnega piknika na Taležu se udeleži preko 100 članov. To srečanje je tradicionalno. 

Enkrat v letu društvo organizira zdravstveno predavanje, ki mu prisluhne preko 100 članov. Po 

predavanju je vedno družabno srečanje.Vsaj en avtobus leških upokojencerv se vsako leto 

udeleži srečanja gorenjskih upokojencev. 

 

V društvu  trenutno delujejo naslednje sekcije: pevski zbor, telovadba, smučarska, strelska, 

balinarska, kolesarska in planinska sekcja ter sekcija kegljačev. Najboljši se udeležujejo 

tekmovanj, ki jih organizira Zveza društev upokojencev Radovljica. Z njihovimi rezultati smo 

zelo zadovoljni. 

 

Predsedniki: 

Ludvik Rutar    1076 - 1984 

Edi Vidmar       1984 - 1987 

Slavko Triplat   1987 - 1992 

 

 



Povzeto po zapisu v Leškem  zborniku iz leta 1994, ki ga je zapisal Tone Pfajfar 

 

 


