
Društvo upokojencev Lesce od 1992 do 2007 

 

 

Predsednik društva je bil  od 1992 do 1999 Železnjak Jože in od 1999 do 2007 

Marzidovšek Vinko.  

 

Blagajniške in tajniške posle je vodila Klinar Erna od 1976 do 11.10.1991, ko  jih 

je prevzela Helena Kralj in jih vodila do leta 2007. Od leta 1996 je zapisnike sej 

pisala  Pogačnik Janika.  

 

V izvršilnem odboru, pozneje v upravnem odboru, so bili tudi poverjeniki. V letih 

do 2007so bili to: Hladnik Marija, Koren Franja, Košir Marija,  Olip Marica,  

Mulej Ivan, Pfajfar Mihaela, Pfajfar Tone,  Kos Stana, Zupan Francka, Pretnar 

Zinka, Dobrila Edi, Lavrenčič Tončka, Kirin Marija, Dobnik Stane, Pogačnik 

Matko, Pogačnik Janika,  Štefe Marta, Kozinc Marta,  Derlink Mija, Pogačar Iva, 

Bešter Marjanca,  Markovič Nada, Seljak Stane. 

 

Predsednica nadzornega odbora je bila Pfajfar Mihaela.  

 

Praporščaki so bili Palovšnik Silvo, Vukovič Milorad, Pavlin Jože.  

 

Dejavnost Društva upokojencev Lesce je bila organizacija izletov, piknikov, 

srečanj, trgatev,  pohodov, kolesarjenje, pevski zbor, balinanje, kegljanje, 

predavanja, telovadba, udeležba na športnih tekmovanjih, letovanja  preko 

Relaxa, delovne akcije v campu Šobec, obiski starejših člano. Leta 2006 je 

Društvo upokojencev Lesce pristopilo  v projektu Starejši za starejše.                                                                                                 

Vsako leto je bil občni zbor,  ki je potrdil program za naslednje leto. Po uradnem 

delu je bilo poskrbljeno za zabavo – kviz, žrebanje, ples, skeč. Člani so se  

občnega zbora udeležili v velikem številu (leta  1995 jih je bilo 149 in 1996  kar 

151). 

  

Od leta 1992 do junija 2006 je bilo  organiziranih skupaj 129  izletov, piknikov, 

srečanj, pohodov, letovanj. (Imamo seznam po dnevih, kaj je bilo in koliko je bilo 

udeležencev.) 

 

Pevski zbor smo prvič obravnavali na seji upravnega odbora 9.11.1993 in to 

dejavnost potrdili na občnem zboru v februarju 1994. 

 

Najprej ga je vodila Lorenčič Tončka, potem pa  Legat Marija.  Na harmoniki jih 

je spremljal Ažman Franc.   

 

Pri organizaciji izletov in udeležbi na srečanjih so sodelovali Pfajfar Mihaela, 

Kralj Janko, Železnjak Jože, Pfajfar Tone,  Dobnik Stane in Kralj Helena. Prvi 



izlet v letu,  vsako leto, je bil obisk v hotelu Delfin v Izoli s kopanjem. Izleti so 

bili organizirani po celi Sloveniji, pa tudi v tujino: Palmanova, Benetke, Cortina 

d´Ampezzo, Salzburg, Kraljevo jezero, Grossglokner, Maltathal,  Koroška,  

Doberdob, Gonars, Lenti, Sveta gora, Trbiž 

 

Za športne dejavnosti je bil odgovoren Pogačnik Matko. Člani Društva 

upokojencev Lesce so se udeleževali tekmovanj, ki jih je organizirala občinska in 

pokrajinska zveza – v kegljanju, balinanju, smučanju, plavanju, streljanju, tek v 

naravi. Dosegali so  dobre rezultate.   

 

21.5.1992 se je začelo kolesarjenje. Prvič smo šli do Finžgarjeva hiše, kolesarjev 

je 13. Potem  se je kolesarilo vsak četrtek, pozneje ob sredah, od maja do jeseni 

vsako leto. Najprej je kolesarstvo vodil Železnjak, pozneje pa Pogačnik Matko.  

 

Od leta 1997 je enkrat na teden, od oktobra do konec junija, telovadba v osnovni  

šoli Lesce.  Za  to dejavnost je skrbela  Tošič Nada.   

 

16.7.1992 je bil prvi pohod in sicer iz Drage na Planinco. Udeležencev je bilo 15. 

Leta 1993 je bil podan predlog, da se gre peš iz Lesc k Sv. Petru., vseh pohodnikov 

je bilo le 5 – nobeden pa ni šel peš iz Lesc. Pozneje so bili še pohodi – 

meddruštveni:  16.6 1998 v Završnico – 11 udeležencev, 18.5.1999 na Rudnico, 

20.6.2000 na Uskovnico, 5.9.2000 na Ljubelj, Prevalo, Drago, 21.8.2001 na 

Vogel, 30.5.2002 na Vodiško, Jamnik, v Kropo (vseh udeležencev 82, 24 iz DU 

Lesce), 4.10.2002  na Voje,  21.5.2003  na Homin v Vintgar,  18.9.2003  na 

Galetovec, 19.5.2005 na Talež  in 25.5.2006 v Radovno: 47 iz DU Lesce.  

 

Vsako leto je bil piknik, največkrat  na Taležu.  Nekateri so šli peš, nekateri z 

avtobusom. Dacar Peter je spekel rebrca, potem pa je bilo tekmovanje v streljanju, 

iskanje skritega zaklada, igra z žogo, iskanje gob in zabava s plesom. Janša Pepca 

in Golob Tončka sta pripravili presenečenje.  Leta 1994 in 1995 je bil piknik v 

Krmi in leta 2001 –zadnji-  na Homu. Piknikov so se člani množično udeleževali, 

več kot 100 vsakič . 

 

V letu 2001 je bilo sklenjeno sodelovanje z društvi upokojencev Litija in Loška 

dolina, t.i. LLL. Prvič je bilo srečanje 25.8.2001 na Geosu, v organizaciji DU  

Litija, 2002 DU Lesce, 2003 DU Loška dolina, 2004 DU Litija, 2005 DU Lesce, 

2006 DU Loška dolina v Ložu. Srečanja so bila zela pestra: vedno je bilo nekaj 

predstavljeno, razna tekmovanja, srečolov, zabava.   

 

16.9.1993 je društvo prvič šlo na trgatev v Vitovlje (49 udeležencev), nato še leta  

1994, 1995, 1996, 1997 in zadnjič leta  1998, ko je bila udeležba samo 33, od tega 

20 iz drugih DU.  

 



Leta 2002 je bilo prvič organizirano letovanje preko Relaxa, in sicer na Hvar (42), 

2003 spet na Hvar (57), 2004 na Hvar (32) in v Biograd na moru (25), 2005  v 

Budvo (42)  in  2006 na  Malem Lošinju (33).   

 

V jesenskem času je bilo organiziranih več predavanj v zvezi z zdravjem starejših, 

skupaj z družabnimi srečanji.  

 

Na povabilo Turističnega društva Lesce se člani DU Lesce vsako leto udeležili 

delovne akcije na campu Šobec.  

 

Poverjenice Društva upokojencev Lesce so starejše  člane  obiskovale ob koncu 

leta, pozneje ob  rojstnem dnevu, za 85 let, za 90 let in  starejše. Ker pa sta ob 

koncu leta Rdeči križ in Krajevna skupnost  organizirala srečanje starejših, je bilo  

sklenjeno, da se starejše člane DU obiskuje ob Dnevu starejših, tj. 1.10. vsako 

leto. 

 

Člani društva so se z veseljem udeleževali izletov, srečanj, delovne akcije, 

občnega zbora, piknika, pozneje srečanj  v okviru LLL.  

Da so bila tudi predavanja dobro obiskana, je društvo  vedno organiziralo po 

zaključku predavanj  še družabno srečanje.  

 

 

Podatke zbrala in zapisala    Helena Kralj 
 


