
Društvo upokojencev Lesce od 2015 do 2021 
 

Leto 2015 
 

Leto 2015 je bilo za  društvo kar turbulentno. Pa ne da bi  na njegovo delovanje vplivali begunci 

in migrantje, ki pritiskajo na naše meje. Ta »naval« so pri delovanju povzročili »ta novi«, nove 

sodelavke in sodelavci v upravnem odboru in med poverjenicami. Pomanjkanje izkušenj, kljub 

ne več rosnim letom, je prineslo  nekaj težav in komunikacijskih nesoglasij, a z dobro voljo so 

se tudi te zadeve prebrodile.  

 

Nekaj težav je bilo z organizacijo izletov. Čas  je kar ušel. Organizirali so se le tri oziroma štirje 

izleti in eno letovanje, za katerega je poskrbel  Srečko Toman. 

 

Upravni odbor je angažiral  novega sodelavca za šport Milana Vogrina in še sodelavko Marjeto 

Vizovišek za področje izletov. 

 

Sodelavca Tone Pfajfar in Jože Humercu sta prenehala delo v upravnem  odboru. 

 

Tudi pri  poverjenicah je bilo nekaj sprememb. Pomankanje časa, kateri upokojenki oziroma 

upokojencu ga ne zmanjkuje, pa skrb za vnuke so bili vzroki, da so morale svoje aktivno 

udejstvovanje prekiniti.   

 

Še vedno nismo popolni, išče se poverjenico, poverjenika za področje blokov na Dežmanovi 

ulici in Žagi.  

 

V  DU Lesce je vključeno 517 občanov, člani nad 86 let starosti in člani v domovih starostnikov, 

teh je bilo 74, so bili oproščeni plačila članarine. 

 

Udejstvovanje  članov je bilo zelo aktivno, tako na področju rekreativnih in športnih dejavnosti 

in na področju obiskov kulturnih prireditev. 

 

Društvo upokojencev je v letu 2015 dobilo nagrado Zveze društev upokojencev Gorenjske za 

dosežke na podočju kulturne dejavnosti.  

 

Raznih kulturnih prireditev se je udeležilo preko 200  upokojencev, na področju športnih in 

rekreativnih dejavnostih je sodelovalo preko 135 naših članov. 

 

Izletov in letovanj se je udeležilo preko 175 članov. 

 

Na prireditvah, ki smo jih organizirali v letu 2015, to je na občnem zboru, na srečanju 80 

letnikov in na prednovoletnem srečanju  je bilo preko 215. 

 

Pevski zbor Slavček  je sodeloval na  19 prireditvah od tega na enem tekmovanju. 

 

V okviru društva upokojencev deluje  projekt Starejši za starejše.  

 

Vse  poverjenice prostovoljke  so skupno opravile preko 129 obiskov pri naših najstarejših 

članih 

 

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. 

 

Leto 2016 
 

Leto 2016 je bilo za  društvo zelo obsežno in delovno delovno. Poleg praznovanja 40. obletnice 

društva je bilo DU Lesce tudi soorganizator letnega srečanja društev upokojencev Gorenjske. 

 

Delo je bilo opravljeno odlično. Sodelavke in sodelavci upravnega odbora in  poverjenice so 

opravili glavnino dela. Bilo je nekaj težav in komunikacijskih nesoglasij, a z dobro voljo so  se 

zadeve rešile. 

 

Število članov društva na dan 31.12.2016 je bilo 479, 345 žensk in 124 moških, novih članov 

je bilo 18, izstopilo jih je 39, umrlo pa je 15 naših članov. Po sklepu upravnega odbora je bilo 

članarine  oproščenih 49 članov. 

 

Društvo je v letu 2016 dobilo dvoje priznanj. Občina Radovljica je ob občinskem prazniku 

podelila društvu Pečat Občine Radovljica za njegovo 40 letno delovanje. Pokrajinska zveza 

društev upokojencev Gorenjske  pa je društvu podelila Priznanje za sodelovanje in pomoč pri 

organizaciji srečanja upokojencev PZDU Gorenjske 2016 na letališču v Lescah. 

 

Poleg teh dveh priznanj je prejela Priznanje za delo na kulturnem področju Tatjana Toman.  

 

Udejstvovanje  članov je bilo zelo aktivno, tako na področju rekreativnih in športnih dejavnosti 

in na področju obiskov kulturnih prireditev.  

 

Na področju športnih in rekreativnih dejavnostih je sodelovalo preko 166 članov. 

 

Leto 2016 je bilo zelo rekreacijsko in športno obarvano. Jutranja telovadba vsak dan razen 

nedelje, pikado in kegljanje vsak teden in razgibavanje vsak teden v osnovni šoli so stvari, ki 

so jih upokojenci z veseljem počeli. 

 

Upokojenci so se udeležili  12 športnih tekmovanj: Pikado Komenda, Kegljanje Komenda, 

Prstomet Kropa, Pikado Loška dolina, Kegljanje Lancevo, Prstomet Šenčur, Namizni tenis, 

Pikado Lesce, Balinanje Lesce, Balinanje Bohinj. Udeležencev na teh tekmovanjih je bilo 72. 

 

Statistično je bilo ugotovljeno, da je med  upokojenci 60 športnikov.  Vseh udeležencev na 

rekreacijah in športnih tekmovanjih je bilo 297. 



 

Tudi v  letu 2016 je društvo organiziralo  medobčinsko tekmovanje v Pikadu in Balinanju.  

 

Pikada se je udeležilo  38 športnic in športnikov. Tekmovanja v balinanju v Moskvi se je 

udeležilo 40 deklet in fantov.  

 

Od 9. planiranih izletov so bili realizirani le trije.  Furlanija (Italija), Stara gora, Čedad, Debela 

Griža; Loška dolina in Babno polje; Trst Reka, Optija in letovanje na otoku Murter. Izletov in 

letovanj se je udeležilo preko 150 članov.  

 

Na prireditvah, to je na občnem zboru, na srečanju 80 letnikov in na prednovoletnem srečanju   

je bilo preko 200 udeležencev. 

 

Raznih kulturnih prireditev se je udeležilo prek 150 naših upokojencev. 

 

Tako smso bili upokojenci  marca na koncertu Helene Blagne v Festivalni dvorani Bled in se 

 9. aprila udeležili prireditve v Kropi pod naslovom Pomlad v Kropi. Nastopili so: folklorna 

skupina Lesce, Marija Čampa,Taša Mihelčič,  Dana Perič, Maks Pogačnik s harmoniko, 

pevski zbor Slavček, mešani pevski zbor iz Kamne gorice in kroparske čofte. Program je 

povezoval Franci Černe. Program je trajal kar 2 uri in je zelo dobro uspel. Za  koncert Tanje 

Zajc Zupan v  telovadnici Gostinske šole Radovljica 14.4. ni bilo veliko zanimanja. 25.4.2016 

je bil v okviru kulturne karavane ogled glasbene komedije pod naslovom Trio v Linhartovi  

dvorani Radovljica. 

 

V maju  je ob 40. letnica DU Lesce  potekala v čebelarskem centru Lesce  prireditev pod 

naslovom  »V slogi je moč«. V programu so nastopili pevski zbor Slavček,Taša Mihelčič, 

folklorna skupina Lesce. Program je povezovala Mira Stušek. Po programu je bila zakuska 

vse v lastni izvedbi. 

 

12.8.2016 je bil v okviru  kulturne karavane ogled komedije Studenec pod naslovom 

Charlijeva  teta. 

 

Na srečanje upokojencev Gorenjske 8.9.2016 na letališču v Lescah je potekala prireditev.  DU 

Lesce je pripravilo bogat kulturni program.  Nastopili so: folklorna skupina Lesce, Taša 

Mihelčič, Andrej Jalen, Erazem Janc v spremljavi harmonike svojega dedija, in pevski zbor 

Slavček. Program je povezovala Mira Stušek. Organizirani  so bili tudi ogledi  lovskega 

muzeja Torkar in  leške cerkve. 

  

3.10 2016, na Dan starejših,  je bila odprta  slikarska razstava v avli občine Radovljica. V 

kulturnem programu sta sodelovala Andrej Jalen in Taša Mihelčič. Slikarje in njihova dela je 

predstavila zgodovinarka ga. Maruša Avguštin. Pozdravni govor sta imela g.Branko Vodopivec 

in župan g. Ciril Globočnik, ki je razstavo tudi otvoril. Ob 18. uri se je program nadaljeval v 

Linhartovi dvorani. Za začetek je nastopil mešani pevski zbor iz Kamne gorice, potem pa so si 

udeleženci ogledali komedijo v režiji Katje Stušek  pod naslovom Najlepše, najboljše, najbolj 

slečene. Program je povezoval Franci Černe. Prireditev je v celoti uspela, saj so dvorano 

gledalci zapuščali vedrih in nasmejanih obrazov. 

 

Glede izobraževanja se je DU Lesce povezalo z Ljudsko Univerzo Radovljica, naše poverjenice 

so člane sproti obveščale za vse novosti. V dogovoru  z LU Rasovljica naj bi se razna predavanja 

izvajala tudi po društvih v krajih.  



 

Za konec leta je bila v decembru  komedija pod naslovom »Ti nori tenorji« v Šentjakobskem 

gledališču v Ljubljani. Obisk te prireditve je bil zelo velik in prireditev je bila  odmevna. 

      

Pevski zbor Slavček je imel v letu 2016 19 prireditev.  

 

Projekt »Starejši za starejše« deluje že 10 let. Na osnovi preteklih anket  so prostovoljke  v 

letu 2016 obiskale  168 oseb. Skupaj je bilo evidentiranih 594 obiskov.  V tem številu so tudi 

obiski za rojstne dneve. Za 80 let so prostovoljke, z vizitko in nageljčkom, ki ga je podarila 

cvetličarka v Lescah,  obiskali vse krajane, ki so bili v tekočem letu  stari 80 let. Ob dnevu 

starejših 1. oktobra    jih je društvo povabilo na srečanje v Center v Lescah. Od 25 se je tega 

srečanja udeležilo 15 upokojencev.  Poleg tega so prostovoljke obiskale  tudi nečlane, ki so 

bili stari 85, 90 in več let.  

 

Prvič je bilo anketiranih 17 upokojencev.  Pri tem je problem, da še vedno  ni bilo možno 

pridobiti podatkov za vse krajane.  

 

Leto 2017 
 

Leto 2017 je bilo za  društvo zelo pestro in delovno.  

 

Število članov društva na dan 31.12.2017 je bilo 473, šest manj kot na dan 31.12.2016, 326 

žensk in 147 moških, novih članov je bilo 22, izstopilo jih je 9, umrlo pa je 19 članov. Po sklepu 

upravnega odbora je bilo članarine  oproščenih 50 članov. 

 

V letu 2017 je društvo dobilo nekaj priznanj, priznanje PZDU Gorenjske na področju kulture, 

za kar gre največ zaslug Tatjani Toman. Mešani pevski zbor Slavček je prejel priznanje PZDU.  

 

V letu 2017 je pričela opravljati posle tajnice društva Marjeta Vizovišek, sedanja tajnica Zlata 

Horvat se je »upokojila«. 

 

Udejstvovanje članov je bilo zelo aktivno, predvsem na področju rekreativnih in športnih 

dejavnosti in na področju obiskov kulturnih prireditev.  

 

Na področju športnih in rekreativnih dejavnostih je sodelovalo preko 145 naših članov, od tega 

70 moških in 75 žensk. 

 

Leto 2017 je bilo zelo rekreacijsko in športno obarvano. Jutranja telovadba vsak dan, razen 

nedelje, pikado, kegljanje vsak  in razgibavanje v osnovni šoli vsak teden so stvari, ki so jih 

opokojenci z veseljem počeli. 

 

Upokojenci so se udeležili  14 športnih tekmovanj: Pikado Loška dolina, Prstomet Kropa, 

Pikado Rateče, Kegljanje Lancevo, Keglanje Radovljica, Namizni tenis Mošnje, Pikado 

Lesce, Balinanje Lesce, Balinanje Bohinj. Udeležencev na teh tekmovanjih je bilo 80. 

 

Med upokojenci je bilo  58 športnikov, 38 moških in 20 žensk.   

 

Tudi v  letu 2017 društvo organiziralo  medobčinsko tekmovanje v pikadu in balinanju.  

 



Pikada se je udeležilo  38 športnic in športnikov.Tekmovanja v balinanju v Moskvi se je 

udeležilo 40 deklet in fantov.  

 

Izletov in letovanj se je udeležilo preko 150 članov, organizirali so se le 3 izleti: Izola, Ljubljana 

in Postojna ter  letovanje na  otoku Murter. 

 

Na prireditvah, to je na občnem zboru, na srečanju 80 letnikov in na prednovoletnem srečanju   

je bilo preko 200 članov. 

 

Raznih kulturnih prireditev se je udeležilo prek 150  upokojencev. 

 

V aprilu je bil organiziran  muzikel Alpska Saga na Bledu, v avgustu pa prireditev v Studencu 

– muzikal Divji Lovec. V oktobru je bila v okviru praznika starejših slikarska razstava.  V 

Linhartovi dvorani pa je bil v počastitev praznika kulturni program, v katerem je sodeloval tudi  

mešani pevski zbor Slavček. V novembru so si upokojenci v mestnem gledališču Ljubljani 

ogledali muzikel Trač.  

 

Simbioza je potekala v osnovni šoli F.S:Finžgarja Lesce na temo mobilna telefonija in povezava 

z internetom. Glede izobraževanja je bilo DU Lesce povezano z Ljudsko Univerzo Radovljica, 

kjer so se vršila razna zanimiva predavanja o ščitnici, holesterolu, sladkorni bolezni, prometnih 

znakov vožnje v krožiščih in podobno. 

 

Pevski zbor Slavček je v letu 2018  imel 19 prireditev.  

 

Projekt »Starejši za starejše«  deluje že 11. leto. Na osnovi preteklih anket  so prostovoljke  v 

letu 2017  obiskovale  185 oseb. Skupaj je bilo evidentiranih 701 obiskov.  V tem številu so 

tudi obiski za rojstne dneve. Za 80 let so prostovoljke, z vizitko in nageljčkom, ki ga je podarila 

cvetličarka v Lescah,  obiskali vse krajane, ki so v tekočem letu bili stari 80 let. Ob dnevu 

starejših 1. oktobra   so bili povabljeni na srečanje v Center v Lescah.   

 

Leto 2018 
 

Število članov društva na dan 31.12.2018 je bilo 451, 22 manj kot na dan 31.12.2017, 306 

žensk in 145 moških. Po sklepu upravnega odbora je članarine  oproščenih 50 članov. 

 

V letu 2018 je društvo dobilo nekaj priznanj, priznanje PZDU Gorenjske na področju kulture. 

Mešani pevski zbor Slavček in vse njegove članice in člani so prejeli Galusova priznanja ob 

25. letnici zbora.  

 

Udejstvovanje članov je bilo zelo aktivno, predvsem na področju rekreativnih in športnih 

dejavnosti in na področju obiskov kulturnih prireditev.  

 

Na področju športnih in rekreativnih dejavnostih je sodelovalo preko 161 naših članov, od 

tega 96 moških in 65 žensk. 

 

Leto 2018 je bilo zelo rekreacijsko in športno obarvano. Jutranja telovadba je bila vsak dan, 

razen v nedeljo, ter  pikado, kegljanje in razgibavanje v osnovni šoli vsak teden.  

 



Člani so se udeležili  14 športnih tekmovanj: Pikado Loška dolina, Prstomet Kropa, Pikado 

Rateče, Kegljanje Lancevo, Keglanje Radovljica, Namizni tenis Mošnje, Pikado Lesce, 

Balinanje Lesce, Balinanje Bohinj, Bowling Radovljica.  

 

V društvu statistično ugotavljeno deluje 102 športnikov, 61 moških in 41 žensk.   

 

Tudi v  letu 2018 je DU Lesce organiziralo  medobčinsko tekmovanje v pikadu in balinanju. 

Pikada se je udeležilo  38 športnic in športnikov.Tekmovanja v balinanju v Moskvi se je 

udeležilo 40 deklet in fantov.  

 

Izletov in letovanj se je udeležilo preko 160 članov. Združeno z DU Radovljica je DU Lesce  

izpeljalo 7 od 8 planiranih izletov in ponudilo 3 letovanja. 

 

Na prireditvah v letu 2018, to je na občnem zboru, na srečanju 80 letnikov in na 

prednovoletnem srečanju,  je bilo  200 udeležencev. 

 

Raznih kulturnih prireditev se je udeležilo preko 120  članov. V oktobru 2018 je bila v okviru 

praznika starejših slikarska razstava.  V Linhartovi dvorani pa je bil v počastitev praznika 

kulturni program, v katerem je sodeloval tudi  mešani pevski zbor Slavček. 

  

V izobraževanju smo se je društvo povezalo z LU Radovljica, kjer so potekala zelo različna 

predavanja in tečaji. V februarju 2018  je v okviru Simbioze  potekal tečaj v osnovni šoli 

F.S:Finžgarja Lesce na temo pametni telefon.  

 

Pevski zbor Slavček je imel v letu 2018 19 prireditev.  

 

Projekt »Starejši za starejše« se je začel v letu 2006, kar pomeni, da  projekt deluje že 12 let. 

Prvo leto so prostovoljke  anketirale vse krajane, starejše od 69 let, naslednja leta pa samo 

tiste, ki so bili v tekočem letu stari 69 let. Z anketo  se  ugotovi kakovost bivanja, potreba po 

pomoči, osebno počutje, druženje in prosti čas ter  članstvo v DU. Te podatke analizira ZDUS 

za društva, ki so  vključena v Projekt. 

 

Na osnovi preteklih anket  so prostovoljke  v letu 2018  obiskale  199 oseb od skupaj 721 v 

projekt vključenih oseb, za katere so prostovoljke izpolnile anketo. 

 

V letu 2018 je bilo tako opravljenih 530 ponovnih obiskov. 

 

V projektu sodeluje 11 prostovoljk, od tega 5 od samega začetka. Povprečna starost 

prostovoljk je 71 let, najmlajša ima 61 let, najstarejša pa  84 let. 

 

Leto 2019 
 

Na občnem zboru – skupščini 15.3.2019 so bili v organe  društva upokojencev Lesce  izvoljeni:  

 

Upravni odbor: 

Vasilij Koman: predsednik. 

Marija Urh: blagajnik 

Tatjana Toman: odgovorna za kulturo in tehnično kulturo in izobraževanje, 

Helena Kralj: koordinator Projekta starejši za starejše, 

Silva Humerca: sokoordinator Projekta starejši za starejše in so referent za šport 



Vladka Čufar: odgovorna za povezavo z RK in za telovadbo v osnovni šoli in 

soodgovorna za tehnično kulturo 

Niko Podgornik: odgovoren za šport 

 

Nadzorni odbor: 

 

Marjana Kozamernik: predsednica 

Ernest Noč: član, 

Franci Čufar: član 

 

Častno razsodišče: 

 

Stana Smole: predsednica, 

Tone Noč: član, 

Tone Pfajfar: član  

 

Poverjenice za stike s članstvom so postale: 

Polona Šmid- Studenščice, 

Marija Kirin – Hraše, 

Polona Šmid – Hlebce, 

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

Marjana Bešter – osrednje Lesce, 

Vladka Čufar - vzhod Lesc in Trata, 

Marija Boršič in Silva Humerca - jugovzhodni del Lesc, 

Stana Praprotnik– jugozahodni del Lesc (Moskva).  

Bronka Derling 

 

Število članov društva na dan 31.12.2019 je bilo  440, 296 žensk in 144 moških. Novih članov 

je bilo 18, umrlo jih je 20, izstopilo 9. Število članov vsako leto upada. Po sklepu upravnega 

odbora je članarine  oproščenih 54 naših članov. 

 

Udejstvovanje  članov je bilo zelo aktivno, predvsem na področju rekreativnih in športnih 

dejavnosti, na področju gibalne kulture, na področju izletov in letovanj ter na področju obiskov 

kulturnih prireditev.  

 

Od planiranih 7 izletov je društvo  skupaj z DU Radovljica organiziralo 5 izletov, katerih se je 

udeležilo 84  članov. V hotelu Delfin je letovalo 105 udeležencev in  v tujini pa 18 članov. 

 

Vseh udeležencev na področju športa, rekreacije in gibalne kulture je bilo v letu 2019 preko 

5050, od tega 4400 žensk in le 650 moških. 

 

Leto 2019 je bilo zelo rekreacijsko in gibalno obarvano. Jutranja telovadba vsak dan, pikado in 

razgibavanje v osnovni šoli vsak teden, kegljanje do jeseni tudi vsak teden. 

 

Na področju športnih tekmovanj je sodelovalo preko 151 članov, od tega 83 moških in 68 žensk. 

 

Športniki so se udeležili 14 športnih tekmovanj: Pikado Loška dolina, Pikado Lesce, Keglanje 

Lancovo, Pikado Rateče, Balinanje Jesenice, Kegljanje s krogljo na vrvici Mojstrana, Prstomet 

Kropa, Prstomet Podnart, Balinanje Lesce, Duatlon Žirovnica, Balinanje Radovljica, Namizni 

tenis Mošnje, Keglanje Radovljica, Bowling Radovljica.  



 

Statistično  je bilo med upokojenci 105 športnikov, 64 moških in 41 žensk.   

 

Tudi v  letu 2019 je društvo organiziralo  medobčinsko tekmovanje v pikadu in balinanju. 

Pikada se je udeležilo  42 športnic in športnikov. Tekmovanja v balinanju v Moskvi se je 

udeležilo 41 deklet in fantov.  

 

Na prireditvah, organiziranih v letu 2019, to je na občnem zboru in na prednovoletnem srečanju, 

je bilo skoraj 100 članov , na prednovoletnem srečanju vseh starejših krajanov, skupna 

organizacija KS, RK in DU, je bilo več kot 100 udeležencev. 

 

Raznih kulturnih prireditev se je udeležilo preko 150  članov DU Lesce. Društvo je organiziralo 

tudi srečanje gorenjskih literatov upokojencev, ki je potekalo v Dvorani centra v Lescah. V 

oktobru 2019 je bila v okviru praznika starejših slikarska razstava.  V Linhartovi dvorani pa je 

bil v počastitev praznika kulturni program. 

  

V izobraževanju  se je DU povezalo z LU Radovljica, kjer so potekala zelo različna predavanja 

in tečaji. V februarju 2019 pa je v okviru Simbioze  potekal tečaj v osnovni šoli F.S:Finžgarja 

Lesce na temo pametni telefon.  

 

Mešani pevski zbor Slavčekje imel v letu 2019  19 prireditev.  

 

Na osnovi preteklih anket  so prostovoljke  v projektu »Starejši za starejše« v letu 2019  obiskale  

188 oseb od skupaj 750 v projekt vključenih oseb, za katere so prostovoljke izpolnile anketo. 

Prvič so prostovoljke anketirale 22 oseb, štiri so odklonile anketiranje.V projektu sodeluje 10 

prostovoljk, ki so opravile 478 obiskov. 

 

 

Udejstvovanje članov je bilo  aktivno, predvsem na področju rekreativnih in športnih 

dejavnosti, na področju gibalne kulture, kolikor so jih dovoljevale omejitve epidemije corona 

virusa. Izletov in letovanj ter  obiskov kulturnih prireditev ni bilo.  

 

Leto 2020 
 

Leto 2020 je bilo za društvo zelo stresno, v znamenju corona virusa. Ni bilo druženja. 

Bilo pa je kar precej urejanja administracije.  

 

Delo, ki je bilo potrebno, so člani opravljali z vso zavzetostjo. Sodelavke in sodelavci 

upravnega odbora in  poverjenice ter prostovoljke so opravili dogovorjena dela. Pri tem so bili 

zelo varčni.  

 

Število članov društva na dan 31.12.2020 je bilo  440, 294 žensk in 146 moških. Novih članov 

je bilo 17, umrlo jih je 12, izstopilo 5. Število članov vsako leto upada. Po sklepu upravnega 

odbora je bilo članarine  oproščenih 47 članov. 

 

Tudi v letu 2020 je bilo še vedno  rekreacijsko in gibalno obarvano. Jutranja telovadba vsak 

dan, pikado in razgibavanje v osnovni šoli vsak teden, bowling tudi vsak teden. Vendar  je 

epidemija ustavila vso dejavnost in morali člani so morali ostati kar doma.  

 



Športniki so se udeležili le 3 športnih tekmovanj z 18 udeleženci, od tega 10 moških in 8 žensk.  

Tekmovanja so bila Prstomet Kropa, Balinanje Lesce in Balinanje Radovljica. 

 

Tudi v  letu 2020 je društvo organiziralo  medobčinsko tekmovanje v balinanju, v pikadu pa je 

bilo že sklicano tekmovanje odpovedano.  

 

Tekmovanja v balinanju v Moskvi se je udeležilo 41 deklet in fantov. Tekmovanje je bilo 

finančno pokrito s štartnino, dotacijo ZDURa in sredstvi DU Lesce.  

 

V letu 2020 ni bilo občnega zbora, ne prednovoletnega srečanja ter tudi ne prednovoletnega 

srečanja vseh starejših krajanov.  

 

Mešani pevski zbor Slavček v letu 2020 ni imel nastopov. Imeli so le nekaj vaj.  

 

V DU Lesce projekt »Starejši za starejše - sedaj Program »Starejši za starejše« deluje že 

štirinajsto leto. Tudi tu je bilo zaradi korona virusa manj obiskov. V projektu oziroma programu 

sodeluje 10 prostovoljk. Še vedno je problem, da društvo ne dobi podatkov za vse krajane.  

 


