
Društvo upokojencev Lesce od 2007 do 2015 

 
Leta 2006 se je takratni predsednik društva upokokojencev Lesce Vinko Marzidovšek odločil, 

da sprejme funkcijo predsednika Zveze društev upokojencev občine Radovljica (ZDUR). V 

ZDUR so vključena vsa društva upokojencev občine Radovljica,  razen Društva upokojencev 

Radovljica.  

 

Upravni odbor  društva upokojencev Lesce  je  predlagal Srečka Tomana za novega predsednika 

društva. Srečko Toman se je tega leta upokojil in dal soglasje h kandidaturi za volitve na 

občnem zboru.  V upravni odbor so bili na občnem zboru leta 2007 poleg predsednika Srečka 

Tomana izvoljeni:  

 

Tone Pfajfar: podpredsednik in zadolžen za izlete,  

Marija Urh: zadolžena za finance in poverjenica za stike s člani zahodni del Lesc, 

Janika Pogačnik: tajniški posli, 

Matko Pogačnik: športne aktivnosti,  

Tatjana Toman: odgovorna za vključevanje in organizacijo kulturnih dejavnosti in 

izobraževanja, že po funkciji predsednica te sekcije pri ZDUR. Na naslednjem občnem zboru 

pa je bila izvoljena tudi v upravni odbor Društva upokojencev Lesce. 

 

Poverjenice za stike s članstvom so postale: 

Iva Pogačnik- Studenščice, 

Marija Kirin – Hraše, 

Maja Derling – Hlebce, 

Katja Čebašek - za člane iz Radovljice in za člane, ki so vključeni v domu starostnikov, 

Marjana Bešter – osrednje Lesce, 

Anči Vovk - vzhod Lesc in Trata, 

Marta Štefe - jugovzhodni del Lesc, 

Marija Legat in Janika Pogačnik – jugozahodni del Lesc (Moskva). Marija Legat tudi uspešno 

vodi mešani pevski zbor Lesc. 

 

Izvoljen je bil tudi nadzorni odbor v sestavi: Marica Benedik, Marjana Bešter in Marija Ažman 

in častno razsodišče v sestavi: Jože Železnjak, Špiclin Helena in Helena Kralj. 

 

Vodja projekta starejši za starejše je bila Helena Kralj. 

 

Prva naloga predsednika društva je bila poiskati prostor v krajevni skupnosti za delovanje in 

izvajanje dejavnosti društva. Uspelo mu je dobiti manjši, pa vendar zadosten prostor,  v 

pomožnem objektu Centra Lesce(kjer so tudi radioamaterji in nogometaši). Skupaj s 

podpredsednikom sta ta prostor opremila z rabljeno pisarniško opremo. Predsednik je izvedel 

ustrezno elektroinstalacijo. V pisarni društva upokojencev smo vzpostavili uradne ure v 

četrtkih. Upravni odbor v širši ali ožji sestavi se je praviloma sestajal ob četrtkih. Pred in na 

vhodnih vratih v društvene prostore smo postavili oglasne deske. 

 

Društvo upokojencev Lesce se je vključilo v vse aktivnosti in programe ZDUR-a, dopolnili pa 

smo jih s svojimi programi, ki so navedeni v zapisih preteklih obdobij. Piknika na Taležu v 

zadnjih dveh mandatih nismo organizirali, pač pa smo izvedli vrsto drugih aktivnosti, in to na 

športnem, kulturnem in  izobraževalnem področju (zgledno je bilo sodelovanje z osnovno šolo 

F.S.F. Lesce. 

 



Tone Pfajfar je organiziral okoli 50 izletov: po Sloveniji in zamejstvu  (enodnevnih in 

dvodnevnih). 

 

Ob finančni pomoči občine Radovljica so člani Društvs upokojencev Lesce obiskali in se družili 

z upokojenci in predstavniki občin Svilajnac iz Srbije, naslednje leto pa tudi češke pobratene 

občine Ivančice. V Svilajnac je leške upokojence spremljal kvintet Tivoli Lesce, ki je dopolnil 

kulturni program večernega družabnega srečanja. 

 

Društvo upokojencev Lesce prejema vsako leto dotacijo od Turističnega društva Lesce in od 

občine Radovljica  preko ZDUR-a. 

 

Vsako leto je predsednik društva vodil 26 do 30 dopustnikov na letovanje v cenovno ugodnih 

jesenskih terminih v toplejše kraje Mediterana (grški otoki, Turčija, Ciper, Tunizija). 

 

Srečanje LLL (Lesce, Loška dolina, Litija) smo izpeljali le enkrat. Po smrti  Marzidovška smo 

se v Lescah srečali le predstavniki. Dogovorili smo se za oblike nadaljnjega sodelovanja. 

Vsakoletno poteka sodelovanje le med Lescami in Loško dolino v dveh športnih aktivnostih 

(balinanje in pikado). 

 

V začetku drugega mandata 2011 leta so se uresničile želje nekaterih dolgoletnih članov o 

prenehanju članstva v Upravnem odboru. Razrešnico so dobili: Janika in Matko Pogačnik, Mija 

Derling, Marta Štefe, Iva Pogačar. Za vas Studenčice je bila imenovana Marjetka Vrhunc Mulej 

in Vlasta Žilih za vas Hlebce. Tajniške posle je prevzela Zlata Horvat. Za šport in plaketiranje 

je bil izvoljen Jože Humerca, Elida Humerca pa je bila izvoljena za poverjenico za jugovzhodni 

del Lesc. 

 

Matko Pogačnik je še nadalje vodil pohodništvo za pohodnike iz Lesc in Radovljice in drugih, 

ki so se mu pridružili. 

 

Pisarniški prostor sta posodobila in dopolnila z opremo Elida in Joža Humerca, tako da je izgled 

lepši in in prostor poln pokalov, plaket in priznanj. 

 

Podatke zbral in zapisal    Srečko Toman 

 


