Društvo upokojencev Lesce
Skupaj zmoremo več

Društvo upokojencev Lesce praznuje letos 40. obletnico svojega delovanja.
13. februarja 1976 je uradno zajokal dojenček. Rodilo se je Društvo upokojencev
Lesce. A korenine segajo dalj v preteklost. Tone Pfajfar je v svojem zapisu
v Leški kroniki zapisal: »Lesce so sicer vas, vendar ne vas, kjer so prebivalci
zaposleni predvsem s kmetijstvom. To je vas, kjer je bila od nekdaj razvita
industrija in tu so bili zaposleni tudi vaščani. Bližnje Jesenice in tamkajšnja
železarna so prav tako zaposlovale veliko število Leščanov. Leta pa so tekla in
iz tistih, ki so z leti dela zaslužili pokojnino, je nastalo društvo upokojencev.«
Upokojenci iz Lesc so se takoj takoj po vojni vihri povezali že leta 1946. Tako,
da letos praznujemo še eno obletnico 70. leto svojega delovanja.
V Društvo upokojencev Lesce nas je bilo vključenih 517 članov na dan
31.12.2015. Po velikosti smo verjetno kar drugo društvo v krajevni skupnosti.
In kaj je naša dejavnost, po čem smo razpoznavni?
Društvo organizira in izvaja humanitarne in dobrodelne dejavnosti, organizira
in izvaja športne in rekreativne dejavnosti, organizira in izvaja kulturnoumetniške in izobraževalne dejavnosti, organizira in izvaja socialne in druge
pomoči članom na domu, ki so zaradi starosti, bolezni in onemoglosti potrebni
kakršnekoli pomoči, organizira prireditve, srečanja in izlete. Če povzamemo:
društvo poskuša s svojim delovanjem vključiti čimveč starejših ljudi v Lescah v
športna, kulturna in družabna srečanja.
Tone Pfajfar, Helena Kralj in Srečko Toman so v svojih zapisih opisali, s čim smo
se ukvarjali predvsem v zadnjih štiridesetih letih. Vedno je bila v dejavnosti
društva prisotna ideja, da prisluhnemo, kaj teži naše najstarejše, prevevala
nas je neka notranja energija, da skupno zmoremo več. Zato so bila srečanja
na Taležu nekaj posebnega in izleti po domovini in zamejstvu tako dobro
obiskani. Da smo kljub letom še vedno lahko živahni in veseli, dokazujejo naša
srečanja in občni zbori. Na teh mora biti vedno prisotna glasba, saj upokojenci
radi zavrtijo in plesišče je vedno polno.
Delo v našem društvu je zasnovano na prostovoljni osnovi. Prav je, da se najbolj
prizadevnim prostovoljcem zahvalimo za njihov doprinos, požrtvovalnost, za
ideje, ki so jih vtkali v svoje delo. Na proslavi ob 40. obletnici jim upravni
odbor podeljuje priznanja, ki jih prejmejo:
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Kralj Lenčka, Legat Marija, Pfajfar Tone, Pogačnik Janica, Pogačnik Mato,
Toman Srečko Vovk Anica.
Vedno so se našli prostovoljci, ki so bili gibalo, motor naših dejavnosti. Našle
so se predvsem prostovoljke, poverjenice, ki so obiskovale naše najstarejše
članice in člane, jim prisluhnile, jih seznanjale z dogajanjem v vasi in v širši
družbi. Danes je vse težje pridobiti prostovoljce, potrebujemo nekaj sveže
krvi. Upam, da jih ne bo odbila administracija in birokracija, ki tudi v naši
organizaciji upokojencev Slovenije, dobiva vse prevelik razmah.
Državna administracija je razprostrla krila. Finančno poslovanje se vse bolj
zaostruje, predpisi se vse hitreje spreminjajo. Tudi naše društvo je bilo
prisiljeno, da si za vodenje računovodstva poišče pomoč zunaj. Lepo in prav,
a to so za društvo dodatni stroški. S predpisom, kdo lahko vodi izlete, gorske
pohode, obiske krajev, je društvom upokojencev vrgla polena pod noge. Zadnji
»napad« pa je država naredila z uvedbo davčnih blagajn in s tem prizadela
predvsem najmanjše organizacije s skromnimi proračuni.
Društvo upokojencev Lesce se je vključilo v projekt Starejši za starejše že
leta 2006. Bistvo programa je v tem, da prostovoljke obiščejo vse starejše
vaščane, stare nad 69 let, v svoji okolici, jih povprašajo o tem, kako živijo
in jim poskušajo organizirati pomoč, če jo potrebujejo. Tudi ta projekt mora
preseči administracijo; sredstva, ki se zberejo preko zveze upokojencev in
občine, naj se dejansko namenijo starejšim, na pa za »delovanje projekta«,
ki je zasnovano na prostovoljni osnovi. Helena Kralj je koordinator projekta v
ZDUR-u in zadolžena za projekt tudi v našem društvu.
Društvo upokojencev Lesce je v letu 2015 dobilo nagrado Zveze društev
upokojencev Gorenjske za dosežke na podočju kulturne dejavnosti. Nad
kulturno dejavnostjo v društvu upokojencev Lesce bedi Tatjana Toman, ki že
več let z svojim nemirnim duhom, prizadevnostjo in veseljem povezuje vse,
ki jim je kultura blizu.
Naj na koncu navedem še ekipo prostovoljcev, ki deluje v društvu po marcu
2016.
Upravni odbor:
Vasilij Koman, predsednik; Marjetka Vrhunc Mulej, podpredsednica; Zlata
Horvat, tajnica; Marija Urh, blagajničarka; Tatjana Toman, zadolžena za
kulturo; Marjeta Vizovišek, zadolžena za izlete; Milan Vogrin, zadolžen za
šport in rekreacijo.
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Poverjenice za posamezna krajevna področja v Lescah so:
Bronka Derling, Marija Urh, Stanka Praprotnik, Anica Vovk, Silva Humerca,
Marija Boršič, Marjanca Bešter, Vladka Čufer,
Vlasta Žilih, poverjenica za Hlebce,
Marija Kirin, poverjenica za Hraše,
Marjetka Vrhunc Mulej, poverjenica za Studenčice,
Katja Čebašek, poverjenica za Radovljico in dom dr.Janka Benedika,
Helena Kralj, zadolžena za projekt Starejši za starejše,
Srečko Toman, zadolžen za dopustovanje,
Peter Tonejc, praporščak.
Nadzorni odbor:
Irena Vergelj, predsednica; Marija Ažman; Ernest Noč.
Častno razsodišče:
Stana Smole, predsednica; Anton Noč, Stana Praprotnik.
Da smo kleni, dokazujeta tudi naša najstarejša krajana, Pavla Praprotnik iz
Lesc, od leta 1998 v domu Dr. Janka Benedika, je januarja 2016 dopolnila 99
let ter Franc Burgar iz Hlebc, trenutno v domu starostnikov v Podbrdu, je
decembra 2015 dopolnil 97 let. V zapisanh besadah Ivanke Korošec spoznamo
njuno življenjsko pot.
Glavni prihodki društva so še vedno članarina, dotacija občine (preko ZDUR-a)
in donacija Turističnega društva Lesce. Zahvala občini in Turističnemu društvu
za stalno finančno pomoč.
Na koncu še zahvala Turističnemu društvu Lesce, Krajevni skupnosti Lesce
in Gorenjki (Žito), ki so nam priskočili na pomoč z denarnimi sredstvi
in materialnimi dobrinami, da lahko ob 40. ob letnici obstoja društva
organiziramo dodatne aktivnosti.

Vasilij Koman
Predsednik društva
upokojencev Lesce
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Društvo upokojencev Lesce
od 1976 do 1994
Lesce so sicer vas, vendar ne vas, kje so prebivalci zaposleni predvsem s
kmetijstvom. To je vas, kjer je bila od nekdaj razvita industrija in tu so bili
zaposleni tudi vaščani. Leta pa so tekla in iz tistih, ki so z leti dela zaslužili
pokojnino, je nastalo društvo upokojencev.
Društvo upokojencev šteje danes 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.
Leško društvo je od leta 1946 delovalo kot podružnica društva upokojencev
Radovljica.. Ker pa se je število članov povečevalo, so bile dane možnosti,
da se tudi v Lescah ustanovi samostojno društvo. Pobuda je bila sprejeta
leta 1974, ko je društvo štelo 295 članov. V ustanovni odbor so bili izvoljeni:
Alojz Kos, Janez Strgovšek in Marija Murgelj. Vse je bilo pripravljeno za sklic
ustanovnega občnega zbora. Ta je bil 13. februarja 1976. 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, ki si sami ne morejo več pomagati (danes Dom dr.
J. Benedika) in pobuda za izgradnjo otroškega vrtca.
Društvo se je ne glede na izbrano vodstvo skozi vsa naslednja leta bolj ali manj
držalo tega programa.
In s čim se društvo in njegovi člani ukvarjajo danes? 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.
4

Društvo upokojencev Lesce

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
Jože Železnjak od 1992

Povzeto po zapisu v Leškem zborniku iz leta 1994,
ki ga je zapisal Tone Pfajfar
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Društvo upokojencev Lesce
od 1992 do 2007

Prvi predsednik je bil učitelj Rutar Ludvik, potem Vidmar Edvard, od leta
1986 do 1992 Triplat Slavko, 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 upravnem odboru, pozneje v izvršilnem 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 starej
še.
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 nas 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
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v letu, vsako leto, je bil obisk v hotelu Delfin v Izoli s kopanjem in še ogledom
česa. 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, bilo nas
je 13. Potem se je kolesarilo vsak četrtek, pozneje ob sredah, od maja do
jeseni vsako leto. Najprej je 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 nas
je bilo 5 – nobeden 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 nam 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 zelo pestro: vedno je bilo nekaj
predstavljeno, razna tekmovanja, srečolov, zabava.
16.9.1993 smo šli prvič 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.
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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 smo 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.
Za posodobite poslovanja DU Lesce je bil 5.2.2003 kupljen računalnik
Monitor Hanson in tiskalnik Canon.
Dejavnosti je bilo v tem času res veliko, podrobneje se to vidi v letnih
programih. Člani so se z veseljem udeleževali izletov, srečanj, delovne
akcije, občnega zbora, piknika, pozneje srečanj v okviru LLL. Da so bila tudi
predavanja dobro obiskana, smo vedno organizirali še družabno srečanje.

Lesce, februar 2016
Podatke zbrala in zapisala Helena Kralj
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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.
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Izlet v Dolomite

Umetniško delo našega upokojenca
Toneta Pfjafarja

Izlet Vrhnika – Rupnikova meja, 2015

Izlet Vrhnika – Blizu megalitsko
kamnite mize, 2015

Izlet Vrhnika 2015 –
pred hišo Ivana Cankarja, 2015

Na izlete potujemo največkrat z Rozmanom

Obisk v Svilajncu

Z delovne akcije v campu Šobec

Tradicionalni piknik na Taležu.

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
14
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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.

Lesce, april 2016
Podatke zbral in zapisal Srečko Toman

Projekt Starejši za starejše
Večina starejših v Sloveniji si želi preživeti starost doma, v svojih lastnih
gospodinjstvih. Odhod v dom za starejše je v veliki večini primerov izhod v sili,
ko doma ni več moč zagotavljati dovolj pomoči. Upokojene strokovnjakinje
Slovenske filantropije in Zveze društev upokojencev Slovenije so leta 1995
pričele razvijati projekt medsebojne pomoči starejših – Projekt Starejši za
starejše, da bi lahko čim dlje ostali v domači oskrbi. V sedanji obliki teče od
leta 2004. Bistvo programa je v tem, da starejši prostovoljci obiščemo vse
starejše od 69 let v svoji okolici, jih povprašamo o tem, kako živijo in jim
poskušamo organizirati pomoč, če jo potrebujejo.
V projekt Starejši za starejše se je Društvo upokojencev Lesce vključilo leta
2006.
Prostovoljke v tem projektu so: Avsenik Francka, Bešter Marjanca, Dolenc
Betka, Kralj Helena, Markovič Nada, Pogačar Iva, Lorenčič Tončka, Pogačnik
Janika, Urh Marija, Štefe Marta, Derlink Mija, Žilih Vlasta, nekaj časa tudi Kirin
Marija, v letu 2015 namesto Lorenčič Tončke, Šmid Polona.
Koordinatorka v tem projektu in vnašalka podatkov je Helena Kralj. Od
ZDUS-a smo dobili računalnik in iz sredstev za projekt kupili železno blagajno.
Ker Društvo upokojencev Lesce leta 2006 ni imelo nobene pisarne, je bila
ta oprema v prostorih ZDUR-a, kjer je potekal vnos podatkov, kasneje pa je
Helena Kralj vnašala podatke na svojem domu.
V projektu je evedentiranih 655 krajanov Krajevne skupnosti Lesce. Na osnovi
anket pa obiskujemo samo tiste, ki so to želeli. V letu 2015 je bilo teh 187, v
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letu 2016 pa 154 in 20 tistih, ki bodo stari 69 let. Nekatere obiščemo vsak
mesec, nekatere na 3, 6 ali 12 mesecev. Tako smo v v letu 2015 ponovno
obiskali 651 in 12 novih - krajanov.
Poleg obiskov v okviru projekta obiščemo krajane, ki niso člani Društva
upokojencev Lesce ob rojstnem dnevu: 85 let, 90 let in starejše. Za 80. rojstni
dan pa obiščemo vse krajane, ne glede na to ali so člani Društva upokojencev
Lesce.
V letu 2015 smo 80 - letnike obiskali z nageljčkom in vizitko in jih ob 1.10. –
Dnevu starejših - povabili na srečanje. Nageljčke podarja cvetličarka v Lescah.
Večina nas v projektu dela že 10 let.

Lesce, februar 2016
Podatke zbrala in zapisala Helena Kralj

Penzionist
Kaj penzionist je, vprašam,
rekli boste: Človek star.
Protestiram, ne soglašam !
Človek star ? Ja, Bog obvar !
Penzionist je človek, v času,
ki mu pravimo jesen,
je podoben žitu v klasu,
žlahten je, že mal’ lesen.
Žlahtnost, zrelost, tudi skromnost
so značilnosti ljudi,
ki jim tudi kruta stvarnost
hrbtenice ne skrivi.
Kaj penzionist je, vprašam,
rekli boste: Človek star.
Zmota! Človek ja ! Soglašam,
starost – nepomembna stvar.

Pesem spesnil Franc Ankerst
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Mešani pevski zbor Slavček
Društva upokojencev Lesce
V društvu upokojencev Lesce se je 9.11.1993 na čajanki zbralo precej članov.
V razgovoru, ki je potekal po uradnem delu, se je Janku Kralju porodila ideja,
da bi zaradi večje družabnosti v društvu ustanovili pevski zbor. Ni bilo treba
reči dvakrat, saj so bili nekateri člani takoj zelo navdušeni. Med njimi je bil
tudi Štefan Stiparski, ki je takoj zapel uvodno pesem. Nekateri drugi so temu
prisluhnili in po nekaj tednih je bila že organizirana prva vaja.
Janko Kralj, sedaj že pokojni, je bil zaposlen v Verigi Lesce kot tehnolog. Ob
upokojitvi se je takoj vključil v Društvo upokojencev Lesce. Bil je zagnan
družbenopolitični delavec z vsestranskimi funkcijami. Ob tem je vedno
sodelovala tudi žena Lenčka, ki je vedno imela tudi dobronamerne ideje. Ideja
o ustanovitvi pevskega zbora je padla na plodna tla in tako se je to pričelo. Na
to dobro idejo so se na veliko veselje odzvali leški upokojenci, zlasti tisti, ki jih
je petje veselilo. Nekateri so že imeli pevske izkušnje v raznih pevskih zborih,
ti so bili še posebno veseli.
Prve pevke in pevci, ki so bili na občnem zboru, so takoj pristopili in se odločili
za petje. Prvi, ki so to storili, so bili: Lorenčič Tončka, Legat Marička, Hanđić
Ivanka, Babič Martin, Nežmah Tonček, Stiperski Štefan, Sovič Jože, Podobnik
Stane, Zavratnik Franci, Vilman Rezka, Vilman Berti, Šnajder Jožica.
Po ustanovitvi pevskega zbora se je takoj postavilo vprašanje, kdo ga bo vodil.
Kdo bo zborovodja in kdo bo znal uskladiti želje in znanje pevcev in pevk, ki
bodo k zboru pristopili. Po razgovoru in premisleku so se vsi odločili, da je
najbolj primerna Tončka Lorenčič iz Hraš. Imela je že nekaj pevskih izkušenj,
kajti prepevala je v cerkvi na koru in imela tudi avtoriteto med vsemi. Res, da
ni imela izkušenj kot zborovodja, toda imela je voljo in samozavest ter ljubezen
do lepih slovenskih pesmi Vse to jo je premamilo, da je postala zborovodkinja
Mešanega pevskega zbora Lesce (MePZ). Takrat je bil predsednik društva
upokojencev Lesce Jože Železnjak in tudi pri njem je dobila vso podporo, da
se je odločila za ta korak.
Vaje so potekale normalno, to je enkrat tedensko. Zborovodkinja Tončka je
razdelila pevce po glasovih, tako da je bilo prijetno polušati petje njih že na
prvih vajah.
Prvi uradni nastop MePZ Društva upokojencev Lesce je bil 2. oktobra 1994
leta v Hrašah. Zapeli so pred novozgrajenim spomenikom Janezu Prešernu,
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Krsteniku, ki je bil doma iz Hraš. V 17. stoletju je bil eden vidnih cerkvenih
izobražencev, bil je tudi skladatelj. V zboru je bilo vsestransko zadovoljstvo, da
so se odločili za tak korak in da je prvi nastop tako uspel.
Pevci so začeli nastopati na raznih prireditvah, udeleževali so se tudi izletov.
Leta 1995 so ob neki priložnosti srečali tudi Francija Ažmana, to je našega
sedanjega harmonikarja iz Studenčic. Povabili so ga k sodelovanju s svojo
harmoniko. Ažman je povabilo sprejel in se vključil v pevski zbor. V preteklosti
je imel svoj ansambel in zato se mu ni bilo težko vkljućiti v pevski zbor.
Danes se brez harmonikarja Ažmana zbor ni moč predstavljati, kajti s svojo
klavirsko harmoniko in z izbranimi akordi čutno ustvarja prijetno intonanco in
melodično ubranost zbora.

Mešani PZ DU Lesce, april 2000

Z njegovim prihodom so v zbor pričeli prihajati novi pevci, tako da je bilo
število vedno okrog 15 do 20 članov. Vedno je bilo več žensk, moške je bilo
težko prepričati za sodelovanje.
Med tem časom je postal predsednik Društva upokojencev Vinko Marzidovšek.
Zaposlen v Verigi Lesce in je bil v določenem obdobju tudi generalni direktor
Verige. Ob upokojitvi se je takoj vključil med upokojence in bil takoj izvoljen
za predsednika. Bil je vplivna oseba in zelo razgledan na vseh področjih.
Zelo je bil navdušen nad pevskim zborom in ga je tudi vsestransko podpiral.
Dejal je, da mora zbor imeti enotne obleke, kajti le tako lahko pride do
18
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izraza. Zbor predstavlja upokojence Lesc in nanj smo lahko vsi ponosni. S to
pobudo so člani pevskega zbora dobili upanje za nabavo novih oblek. Posebno
zadovoljstvo je dobila tudi zborovodkinja, saj je zbor postal tako pomemben.
Polovico sredstev je prispevala krajevna skupnost s takratnim predsednikomn
Zlakom Kavčičem, drugo polovico pa je prispevalo društvo upokojencev Lesce
s takratnim predsednikom Vinkom Marzidovškom. Pevski zbor je dobil pravo
podobo, imeli so nove enotne obleke.
Tončka Lorenčič je zbor vodila več kot 10 let. Ob tem lahko bežno pomislimo,
koliko truda in znanja ter prostega časa je vložila, da je zbor dosegel tak nivo.
V mesceu oktobru 2002 je dirigentsko palico prevzela Marička Legat, le za
toliko časa, da pride nov pevovodja. S temperamentnim pristopom in smislom
za zborovsko petje si je ustvarila avtoriteto, tako da zbor vodi še danes. Zbor
je pod njenim vodstvom napredoval in dosega lepe uspehe.
Ob prazniku Krajevne skupnosti Lesce smo 10.7.2010 prejeli
krajevne skupnosti Lesce za dosežeke na pevskem področju.

priznanje

Naš pevski zbor ni imel svojega imena, zato smo se v določenih trenutkih
počutili neprijetno. Vedno smo iskali neke izgovore, a smo tudi to rešili. Anton
Noč je leta 2012 predlagal, kako naj bi se imenoval naš pevski zbor. Predlog je
bil sprejet in konec leta 2012 smo postali MePZ Slavček Društvo upokojencev
Lesce.
Istočasno smo dobili tudi priponko, ki nam jo je oblikoval gospod Kreigher
Ciril z Bleda. Vse stroške, ki so nastali ob tem, je pokrilo Društvo upokojencev
Lesce s predsednikom Srečkom Tomanom, ki nas je v celoti podpiral. S tem
trenutkom smo postali kompletnejši in tudi prepoznavni v javnosti.
Prepevamo predvsem ljudske pesmi in tudi tiste stare, ki so že skoraj
pozabljene. Za vse tudi ni notnega zapisa in so jih znali peti samo starejši
ljudje. Prepevamo tudi koroške in primorske pa tudi dalmatinske gredo
dobro v ušesa.
V Lescah imamo kar nekaj piscev in skladateljev. Med njimi je najbolj
uveljavljen pokojni Uroš Krek, eden najopaznejših osebnosti glasbenega
sveta v 20. stoletju pri nas. Zadnja leta svojega življenja je živel v Lescah.
Tudi še živeči gospod Franc Ankerst je izdal obsežne pesniške zbirke. Njegove
skladbe igra več kot 10 ansamblov in tudi več pevskih zborov prepeva njegove
skladbe. Seveda smo med njimi tudi mi, kajti njegove pesmi so za uho zelo
sprejemljive.
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Mešani PZ Slavček DU Lesce, 10. marec 2016

Zbor ima letno 12 do 15 nastopov in koncertov. Vedno nastopamo na vseh
proslavah, komemoracijah in na svačanostih ob spominskih obeležjih v kraju
in bližnji okolici.
Vsako leto imamo nastope tudi v domovih starejših, kot v Radovljici, na
Jesenicah, v Bohinju, Kranju, Naklem, Preddvoru, Tržiču in še kje. Ne smemo
pa pozabiti na Lesce, kajti tukaj smo prisotni ob vseh dogodkih.

Lesce, marec 2016
Podatke zbral in zapisal Anton Noć
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Pavla Hribernik,

Najstarejša članica društva
99 letna Pavla Hribernik

z dekliškim priimkom Janša, je luč sveta
ugledala 7. januarja 1917 v revni kmečki
družini v Mestnem vrhu pri Ptuju kot druga
od petih otrok. Najhujši in najbolj tragičen
dogodek v življenju je bila zanjo smrt njene
mame, ki jo je izgubila, ko je bila stara komaj
9 let. Natančno se še spominja, da je ravno
pripeljala kravo od potoka, ko ji je stari oče
povedal bridko vest, da je mama umrla.
Zagotovo v vsem kasnejšem življenju ni
bilo toliko bolečine in žalosti kot tedaj. A
življenje gre vedno naprej in njihov oče je
vseh pet otrok pripeljal na Koritno k svoji
mami. Ta širokosrčna babica je sprejela
k sebi še dva vnuka umrle hčere. Imela je
zlato srce, a realnost je bila kruta, zato so
otroci odraščali v pomanjkanju in veliki
skromnosti. V hiši je bilo preveč lačnih ust
in tako so postopoma odhajali delat k
velikim kmetom.

Tudi Pavla je že pri 12-ih letih odšla služit k stricu v Podhom. Kot dekla je za
celoletno delo od jutra do večera v hlevih in na polju dobila za plačilo le kakšen
meter blaga za predpasnik, čevlji so bili že razkošje. Mladost ji je minevala
v delu in skromnosti, predvsem pa v ponižnosti. Pri 22-ih se je zaposlila v
gostilni Kunej v Zasipu, nato pa v gostilni na Blejski Dobravi. Leta 1940 se
je poročila z vdovcem Francem, tovarniškim delavcem, ki je imel 4-letnega
sina. Naslednje leto se jima je rodil sin Franci, 1948 pa hči Kristina. Ko sta
bila otroka nekoliko večja, se je zaposlila kot snažilka na letališču v Lescah,
kjer je delala vse do starostne upokojitve leta 1973. Še naprej je skrbela za
dom, vrt in rože, občasno je varovala vnuke, negovala moža, ki ga je prizadela
možganska kap. Umrl je leta 1988. Pri svojih 86-tih letih se je sama odločila
za odhod v Dom dr. Janka Benedika, kjer zadovoljna biva še zdaj.
Ima tri vnukinje in dva vnuka ter tri pravnukinje in dva pravnuka. Vsi so ji
v veliko veselje in radi jo obiskujejo. Ko govori o svojih potomcih, so njene
oči še bolj bleščeče, posebna milina pa z njenega obraza zasije, ko govori o
svojem sinu in hčerki: »Najbolj srečna sem, ker sta oba tako dobra. To je
najlepše darilo za vsako mamo.«
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Zelo je zadovoljna v domu, pravi da nima prav nobene pritožbe. Vesela je
obiskov svojcev pa tudi članic DU in RK Lesce.
Rada gleda televizijo. »Zvok čisto stišam, da ni moteče za druge; slike mi
vse povedo.« pravi. »Zdrava sem še kar, le noge so mi odpovedale. Kako da
sem dočakala tako visoka leta, pa ne vem,« se smehlja, «vedno sem bila
skromna, znala sem v življenju vse sprejeti in veliko potrpeti.« Teh dejstev
ne izžarevajo le njene besede, ampak tudi vsebina pogovora. Njene želje so
namreč skromne: da bi bil mir in da bi življenje vsem teklo brez težav. Nikoli se
ni postavljala v ospredje, v vsakem delčku svojega življenja pa je znala odkriti
nekaj lepega, delček sreče. Sreča je tudi imeti rad življenje in ga razdajati, kot
ga je znala ona. Ljubezen do njenih bližnjih naj še dolgo greje njeno ljubeče
srce, v katerem za vedno ostajajo v skritih predalčkih shranjeni spomini na
prehojeno življenjsko pot.

Lesce, april 2016
Zapisala Ivanka Korošec

Franc Burgar
se je rodil 18. decembra 1918 na Cerkljanski
Dobravi pod Krvavcem. Bil je srednji od treh
otrok. Izučil se je za avtomehanika in se
zaposlil v Komendi. Vojaški rok je služil v
Beogradu v kraljevi gardi. Doživel je nemški
letalski napad in vojaki so se razbežali, a so
jih zajeli in transportirali v Nemčijo. Franc
je moral skozi 3-mesečno usposabljanje,
kjer se je specializiral za ladijske motorje.
Njegova iznajdljivost in intuicija sta ga
večkrat rešili smrti. Čeprav je bil dober
strelec, je na urjenju nalašč streljal slabo, saj
je vedel, da bi ga sicer poslali v prve bojne
vrste. Kot strojnika so ga prerazporedili v
mornarico. Bil na bojnih ladjah, spodaj pri
motorjih in bil je udeležen v mnogih bitkah
na Severnem in Baltiškem morju. Preživel je
pet potopov torpediranih ladij, vendar ga
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97 letni Franc Burger

je spremljala sreča in se je vsakokrat rešil. V rotterdamski ladjedelnici sta z
bojnim tovarišem tako pokvarila motor v strojnici, da ladja ni mogla izpluti.
Slutil je namreč, da če bi ladja šla na morje in v boj, se ne bi več vrnila, saj so
se odvijale še zadnje strašne bitke in Nemci so vojno izgubljali.
Franc Burgar je ostal v Nemčiji dokler ni bilo amnestije za mobilizirance, tako
da je preživel v Nemčiji skoraj 8 let. Še danes je član Združenja mobiliziranih
Gorenjcev v redno nemško vojsko.
Po prihodu domov se je zaposlil v prvi slovenski vladi kot poklicni šofer. Bil je
usposobljen voznik za vse kategorije vozil, bil je dober strojnik, povrhu pa je
tekoče govoril nemško. V spomin se mu je zlasti vtisnil politik Stane Kavčič, ki
ga je večkrat vozil po službenih poteh.
Na veselici v Hlebcah je spoznal domačinko, se z njo poročil in se preselil na
njen dom. Pustil je službo in se popolnoma posvetil kmetovanju. Žena mu je
rodila tri otroke. Njegov sin Marjan je znan kot prvi biatlonec, ki je predstavljal
Jugoslavijo na zimskih olimpijskih igrah leta 1980.
Na kmetiji so imeli po 8 glav živine, žena pa je bila zaposlena na Zvezi borcev.
Kmetija jim je prinašala zadosten dohodek, tako da so lahko nakupili potrebne
stroje in postavili novo hišo. Vedno je govoril, da kdor je okusil leta lakote, je
lahko zadovoljen na kmetiji, kjer ni ničesar primanjkovalo. Po ženini smrti
je vse do svojega 91. leta sam skrbel zase in se celo vozil s kolesom. Kasneje
sta mu pomagali hčerka in snaha, ob naraščajočih starostnih problemih pa
zadnjega pol leta živi v domu starostnikov v Podbrdu. Spomin postaja nejasen,
a vendar iz njega vznikajo podobe na posamezne dele življenja, o katerih
svojim najbližjim lahko pripoveduje cele ure.
Vedno je bil zadržan, premišljen, nikoli zaletav; vse je pretehtal in naštudiral,
pa naj je šlo za gradnjo ali kmečka opravila. Delal je brez naglice, vse stvari pri
njem so bile urejene, problemov ni imel, konfliktov tudi ne. Do vseh zadev je
imel nevtralno stališče, nikoli ni v ospredje postavljal ne politike, ne vere, ne
medvojnih situacij. Na svoj umirjen način je užival v delu na kmetiji in k temu
je znal pritegniti tudi svoje otroke, ki jih je naučil spoštovati ljudi in zemljo.

Lesce, april 2016
Zapisala Ivanka Kraševec
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Skupaj zmoremo vec
v

4O. Obletnica
Čebelarski center
Lesce, 13. maj 2016
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