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Zbrala in uredila: Lado Nartnik in Cecilija Jarc

Oblikoval: Lado Nartnik

Fotografije so prispevali: Cecilija Jarc, Lado Nartnik, Andrej Kralj, Irena Pogačar, 
Anica Peklaj, Breda Bizjak Škof in Sebastjan Vehar.

Vse osebe omenjene v zborniku (v besedi ali sliki!) so dali svoje soglasje! 

Tisk: Tiskarna Print Point d.o.o.

Izdalo: DU Polhov Gradec

Naklada: 400 izvodov

Polhov Gradec, februar 2020
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SPOŠTOVANE UPOKOJENJKE, 
UPOKOJENCI IN VSI KRAJANI
POLHOVEGA GRADCA IN ČRNEGA 
VRHA

Pred vami je jubilejni zbornik, s katerim želimo obe-
ležiti 40-letnico ustanovitve Društva upokojencev 
Polhov Gradec.

Društvo je bilo ustanovljeno na občnem zboru, 25. 
januarja 1980, v prostorih Osnovne šole Polhov Gra-
dec. Prepričana sem, da je bila odločitev takratnih 
članic in članov pobudnikov o ustanovitvi pravilna. 
Saj so članice in člani društva iz Polhovega Gradca z 
okolico in članice in člani Črnega Vrha z okolico, z 
delovanjem društva zadovoljni in v njem aktivni.

V našem društvu sem članica sedmo leto. Prva štiri 
leta sem opravljala delo tajnice. Na občnem zboru 
februarja 2018 sem pa bila izvoljena za predsednico. 
V tem času sem dobro spoznala delo v društvu. Ne-
sebično delo, srčnost, vztrajnost in ljubezen do dela, 
ki ga opravljamo vsi aktivni člani, nas pripelje na cilj, 
da tudi nam zaigra srce, ko nekomu polepšamo dan, 
ali pa dosežemo dober rezultat dela. Pa naj bo z lepo 
besedo ali z dobrim dejanjem, ko nekdo to potre-
buje. Skrb za sočloveka je naša največja vrednota, 
tega nikdar ne smemo pozabiti. Pridejo trenutki, ko 
je potrebno pokazati več strpnosti, odgovornosti 
in dobrih medsebojnih odnosov. Potem so pravi re-
zultati dela. V društvu nadaljujemo z delom, ki so ga 

naši predhodniki dobro opravljali. Vsem, ki so vodili 
naše društvo v preteklih letih, se iskreno zahvalju-
jem za dobro opravljeno delo.

Da pa naše delo lahko opravljamo z dobrimi rezul-
tati in pomagamo članicam in članom, ki so pomoči 
potrebni, se moram ob tej priložnosti zahvaliti ob-
čini Dobrova -Polhov Gradec, ki nam vsako leto na 
podlagi začrtanih programov, nameni del finančnih 
sredstev za njihovo uresničitev.

V nadaljevanju zbornika bo predstavljeno naše delo 
zadnjih deset let, od 2010 do 2020. Preteklih de-
lovnih in uspešnih trideset let od 1980 do 2010 je 
pa v jubilejni knjižici predstavil takratni predsednik 
društva Matija Golc. Bil je dober predsednik, tako so 
mi povedli člani UO. Žal se je njegova življenska pot 
prekmalu končala. 

Ob praznovanju 40. obletnice društva, vam želim, 
da bi se dobro počutili, se poveselili in uživali v zlati 
jeseni življenja! Vse do naslednje okrogle obletnice!

S spoštovanjem, vaša predsednica Cecilija Jarc

Pozdrav predsednice OZ 2019 
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SPREMNA BESEDA ŽUPANA OBČINE DOBROVA – POLHOV GRADEC

DRUŠTVU UPOKOJENCEV 
POLHOV GRADEC, 
OB 40-LETNICI DRUŠTVA

Članicam in članom društva ob visokem jubileju iskreno čestitam!

Človek gre v življenju skozi različna življenska obdobja. Ko pride do upokojitve je za njim velik del delovnega 
in ustvarjalnega dela, izkustev in spoznanj. Slednje bogate življenske izkušnje, znanje in modrosti opominja-
jo, da se življenje ne ustavi. Človek mora v življenju živeti aktivno, vedno nekaj početi in ustvarjati.

Ravno s takšnim, življenja polnim duhom, iz dneva v dan deluje Društvo upokojencev Polhov Gradec, ki s 
svojo zagnanostjo, željo po druženju, sodelovanju in odkrivanju novih znanj prinašajo nasmehe na obraz, 
tako svojih članov, kot vseh nas, ki z njimi sodelujemo. Soustvarjajo bogato družbo kulturnih ljudi.

Vsega tega pa v društvu ne bi bilo brez Vas, vaše vztrajnosti in želje po nečem, vsak dan novem.

Iskrene čestitike za vaše dosedanje delo, ki nam je vsem v zgled. Naj bo ta čestitka hkrati tudi vzpodbuda, da 
naj vaša goreča želja po izkustvu vseh čarov, ki nam jih ponuja naš svet nikoli ne ugasne.

Župan: gospod Franc Setnikar

Nagovor g. župana na občnem zboru, 2019 
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Vključuje članice in člane iz krajevnih skupnosti Črni Vrh 
in Polhov Gradec. Pridružilo se nam je tudi dvanajst članic 
in članov, ki imajo stalno prebivališče izven naše občine. 
Število članov društva se je v tem desetletju gibalo od 

280 do 300 članic in članov. V društvo se je vsako leto 
pridružilo v povprečju 12 članov, žal pa jih tudi v povpre-
čju toliko umre.

Lahko rečemo, da so naše članice in člani kljub neugodni 
starostni strukturi kleni in vsestransko aktivni. Saj nekate-
ri še v visoki starosti nad 80 let, opravljajo težka kmečka 
opravila, čuvajo vnuke ali si pa sami gospodinjijo. Njihovo 

zanimanje in udejstvovanje je vsekakor vsestransko.
Velik del članic in članovc plačuje prispevek za vzajemno 
samopomoč, ki je organizirana v okviru Zveze društev 
upokojencev Slovenije (ZDUS).

1. Čeh Franc, Podreber   98 let  
2. Bizjak Marija, Dom Bokalci  97 let
3. Bizjan Marija, Smolnik  96 let
4. Stanovnik Ivanka, Dom Horjul  96 let
5. Ronchi Ivica, Polhov Gradec  93 let
6. Belec Janez, Babna Gora   92 let 
7. Cankar Ivanka, Dom Bokalci  92 let
8. Čamernik Franc, Polhov Gradec 92 let
9. Oblak Ivanka, Smolnik  91 let

Društvo upokojencev 
Polhov Gradec, danes

StaroStna Struktura članStva, na dan 31.12.2019 je naSlednja:

člani, ki So Slavili čaStitljivih 90+ (1. 1. 2020)

do 60 let

61 - 70 let

71 - 80 let

 81 - 90 let

 nad 90 let

2 člana

98 članov

95 članov

76 članov

9 članov

MoŠki ŽenSke

(155 članic)(125 članov)   
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Društvo upokojencev Polhov Gradec vodi 9-članski 
upravni odbor, ki ga vsake štiri leta izvolijo članice in člani 
na občnem zboru. Člani UO izvoljeni na zadnjem volil-
nem občnem zboru, februar 2018, so:

1. Cecilija Jarc, predsednica 
2. Andrej Kralj, podpredsednik 
3. Irena Pogačar, tajnica
4. Milena Pustovrh, blagajničarka
5. Jože Bizjan
6. Janez Novak
7. Lado Nartnik
8. Marjan Plestenjak
9. Franc Kožuh
 

Prav tako izvolijo Komisijo za socialna vprašanja,Komisi-
jo za izlete, Komisijo za šport in rekreacijo, Komisijo za 
kulturo, Častno razsodišče in Nadzorni odbor, ki nadzo-
ruje finančno poslovanje društva. Program dela je vsako 
leto sprejet na občnem zboru. Ker nas je narava žalostno 
presenetila 2. 2. 2014 na občnem zboru, z žledolomom, 
smo morali takratni občni zbor prestaviti na 2. 3. 2014. 
Na občnem zboru 27. 2. 2016 je bil pa potrjen sklep, ki ga 
je podal UO, da bo občni zbor v bodoče vedno zadnjo 
soboto v mesecu februarju.

Smo člani Območne zveze upokojencev Ljubljana-Vič 
Rudnik, člani Mestne zveze upokojencev Ljubljana – 
Osrednjeslovenske Pokrajinske zveze DU in člani Zveze 
društev upokojencev Slovenije.

Občni zbor Društva upokojencev Polhov Gradec, je v 
skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11-
UPB2) na zasedanju, dne 2. 2. 2013, sprejel Pravila Društva 
upokojencev Polhov Gradec.

Upravni odbor je prvič na volilnem občnem zboru,                 
2. 3. 2014 predlagal prejemnike priznanja ČASTNI ČLAN 
v Društvu upokojencev Polhov Gradec. Prejemniki 
priznanj so bili: Matija Golc, Andrejka Novak, Helga Ku-
cler, Janez Novak, Franc Kovač, Bernarda Gerjol, Ivanka 
Podlogar in Valentina Škof. 

Priznanje ČASTNI ČLAN v DU Polhov Gradec, so na obč-
nem zboru v preteklih letih prejeli še: 

Leta 2016: Jože Bizjan in župan Občine Dobrova-Polhov 
Gradec, Franc Setnikar.

Leta 2017: Lado Nartnik in Milena Pustovrh.

Leta 2018: Julka Kušar, Angelca Jankovec in Franci Bogataj.

Leta 2019: Marjan Plestenjak in Milena Željeznov.

Prejemnika Občinskega priznanja Občine Dobrova - 
Polhov Gradec v tem desetletju sta bila:

- V letu 2013 - Balinarska sekcija 
- V letu 2018 - član Janez Novak

Zapisala Cecilija Jarc

  

noSilCi najPoMeMBnejŠih FunkCij od uStanovitve druŠtva do daneS

Predsedniki:

1. Bernard Tominec
2. Franc Nagode
3. Franc Nartnik
4. Jože Marolt
5. Marija Koritnik
6. Matija Golc             Podpredsednik: Andrej Kralj
7. Marjan Plestenjak     Podpredsednik: Andrej Kralj
8. Cecilija Jarc             Podpredsednik: Andrej Kralj   

tajniki:

1. Ivanka Malovrh
2. Pepca Setnikar
3. Ivanka Podlogar
4. Tončka Bogataj
5. Andrejka Novak
6. Cecilija Jarc
7. Irena Pogačar

Blagajniki:

1. Ivica Ronchi 
2. Vera Sušnik
3. Tinca Škof
4. Ivanka Podlogar
5. Milena Pustovrh

OZ 2018, članice in člani UO in župan Franci Setnikar Prejemnik priznanja Janez Novak 
(v sredini)
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Ob ustanovitvi društva so naši predhodniki v program 
dela zapisali, da želi društvo posebno skrb posvetiti 
tudi starejšim članom, bolnim in onemoglim. V največji 
meri to nalogo prevzema komisija za socialna vprašanja 
oziroma poverjeniki, ki jo sestavljamo: Jože Bizjan (pred-
sednik), Angelca Jankovec, Ivanka Končan, Julka Kušar, 
Lado Nartnik, Andrej Kralj, Tinka Škof in Milena Pustovrh.

Poverjeniki skrb in pozornost članom namenjamo preko 
celega leta, še posebej pa bolne, onemogle ali oskrbo-
vance v domovih s skromnim darilom in obiskom razve-
selimo ob veliki noči in Novem letu. 

Vsako leto obiščemo tudi vse tiste člane, ki praznujejo 
jubileje – sedemdeset, osemdeset, petinosemdeset, 
devetdeset ali več let. Člane, starejše od 80 let, pa po-
vabimo na posebno druženje v gostišče Pograjski dom, 
kjer v prijetni družbi obujajo spomine in si dajo poguma 
za nadaljnje dni. Število obiskanih ob novem letu in veliki 
noči je okrog 50, število udeležencev srečanja pa vsako 
leto raste in je že preko 35.

Komisija za socialna vprašanja   
(predsednik Jože Bizjan)

80 let in več v gostišču Pograjski dom                                    g. Belec s predsednico in tajnico, 2018

Poverjeniki društva z šefico

Obisk Jožetove mame ob 95. letnici 



10 

Sam sem vodenje komisije prevzel leta 2011, potem ko 
nas je zapustila prejšnja predsednica Rezka Koprivec. S 
skupnim sodelovanjem in dopolnjevanjem s poverje-
niki skrbimo, da uspešno delujemo in da naši člani ob 
veselih in malo manj veselih trenutkih niso sami. Ob tej 
priložnosti naj se vsem, ki k temu pripomorete, iskreno 
zahvalim.

Ker je včasih težko govoriti o svojem delu, bom predsta-
vitvi dodal še komentar enega od naših članov, gospoda 
Milana Koširja (veterana Milana, tako se je poimenoval 
sam). Takole je povedal: 

MOJ POGLED z VRHA – ČRNEGA VRHA

Član Društva upokojencev Polhov Gradec sem že 
ali pa šele 15 let. Redno spremljam, kako društvo 
deluje. Tudi člani, ki nismo tako blizu »centra 
društva«, smo z njegovim delom in aktivnostmi 
zadovoljni. 

Ker smo nekoliko oddaljeni in seveda bolj v hribih, 
se nas je prijelo ime »hribovci«. Še posebej nas 
veseli, da pri organizaciji izletov ni zapletov in nas 
avtobus pride iskat prav do nas, čeprav se nabere 
nekaj več kilometrov. Zelo sem vesel, verjetno 
tudi ostali starejši, ko nas obiščejo predstavniki 
društva, se z nami pogovorijo. Veseli smo majhnih 
pozornosti, darila. Še posebej so veseli obiska bol-
ni, nepokretni. Lepo je, da se društvo spomni tudi 
nanje, da jih obiščejo, jim namenijo čas, 

z njimi pokramljajo in s tem polepšajo dan. V le-
pem spominu ostanejo tudi srečanja »veteranov«, 
ko se srečamo s svojimi vrstniki, sošolci, a teh je na 
žalost vedno manj. Lepo se je srečati, malo pokle-
petati in potarnati o vseh tegobah, ki nas pestijo. 
Težave je lažje prenašati, če jih nekomu poveš. 
Upam, da bodo taka srečanja, druženja ostala tudi 
še naprej. Tudi vsakoletni občni zbor društva nam 
starejšim da motiv, da smo v pričakovanju snide-
nja. Dobra odločitev je bila, da se je premaknil 
bolj v pomladanske dni, da nam ne zagode kakšna 
ovira na cesti. 

Vsem skupaj želim uspešno delo še naprej. 

Lepo pozdravljeni!    

Milan Košir

80 let in več v gostišču Polhograjski dom (kemping), 2019
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Izleti našega društva upokojencev imajo kar dolgo brado. 
Pričeli so se v letu 1994. T. j. do sedaj že kar polnih 26 let. 
Z organizacijo izletov sta pričeli ga. Malovrh Ivanka in ga. 
Anica Slana. Nadaljevali so z vodenjem ga. Joži Setnikar, 
ga. in g. Sluga, g. Mažgon, ga. in g. Novak, ter g. Matija 

Golc. V letu 2010 sta prevzela vodenje Maks in Marija 
Rutar. Od leta 2013, t.j. zadnjih 7 let pa smo se trudili Ema 
Golc, Francka Setnikar, Milena Nartnik in jaz. Morda 
je prav, da malo opišem kje vse smo bili in kaj smo videli.          

IzLETNIŠTVO (Lado Nartnik)
Radi potujemo in odkrivamo skrite 
kraje in zanimivosti!

2010 
•	 25.5. Pleterski samostan, Kostanjevica na Krki, 

Kostanjeviška jama.

•	 6.7. Babičev mlin na Muri, Filovci-lončarstvo, 
Dobrovnik - orhideje. 

•	 14.9. Rudnik in akvarij Idrija, Most na Soči (ladja), 
bolnica Franja. 

•	 9.11. Koper, Padna in martinovaje.                                                                    

2011 

•	 7.6. Rosalnice, Dragšiči, Žuniči in Črnomelj. 

•	 22.11. Divača, Tabor vojaški muzej, Pršutarna Lokev, 
Štanjel in Štorje. To je bil moj prvi preizkus vodenja 
izletov, ki bo ostal v spominu za vedno. 

2012 

•	 24.4. Mariborsko Pohorje, Areh, Andrejev dom in 
piknik. 

•	 5.6. Rezijska dolina Italija in Goriška Brda, 

•	 4.10. Notranjska - Križna jama, Grad Snežnik in 
Cerkniško jezero, 

•	 6.11. Maribor, Malečnik-jahalna šola Kovačič in 
martinovanje.   

        

                                            

IzLETI zADNJIH 10 LET:

Martinovanje Padna Dobrovnik orhideje

Štanjel                            Res je okusen!

Vojaški muzej Tabor 

Pršutarna Lokev - pri hrani je obvezna zaščita ...
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 2014 
•	 10.4. Fernetiči, Izvir reke Timave, Gradež, otok 

Barbana, Oglej, Nova Gorica. 
•	 13.5. Dramlje, Šentjur, Krapina – pračlovek, Marija 

Bistrica - svetišče, Titov Kumrovec. 
•	 10.6. Škofja Loka, Crngrob, Železniki, Sorica, Bohinj, 

Bled. 
•	 9.9. Velenje, Dravograd, Bistrica Cortina splavarjenje 

po Dravi, Libeliče. 
•	 14.10. Koper, Grožnjan, Motovun, Limski kanal, Rovinj. 
•	 11.11. Murska Sobota (muzej-mesto), Moravske Toplice 

in martinovanje.                                                  

Pri Slomšku v Trebnjem

Celovec - brat od ljubljanskega zmaja Nazarje 

Ozke ulice Rovinja

Otok Barbana, Italija 

2015 
•	 14.4. Tepanje-Hoče park, Ruše, Hidrocentrala Fala, 

Maribor. 
•	 9.6. Gmuend, dolina Malte-Kolbrein mogočen jez, 

Milstadtsko jezero, Radovljica. 
•	 8.9. Vače –središče Slovenije, Situla, Zasavska sv. Gora, 

steklarna Hrastnik, Pivovarna Laško. 
•	 13.10. Zbiljsko jezero, grad Strmol, Brdo, Dovžanova 

soteska, Kropa. 
•	 10.11. Socerb, Piran, Bernardin, Koper martinovanje.                            

2013 
•	 7.5. Mozirski gaj, Nazarje samostan klaris, Logarska 

dolina, slap Rinka, Pavličevo sedlo, Železna Kaplja, 
Jezersko-planšarsko jezero. 

•	 11.6. Buzet, Labin, Rabac, Moščenice, Opatija. 
•	 3.9. Gosposvedsko polje, Celovec, Vrbsko jezero, Vrba. 
•	 15.10. Žalec pražarna kave, Celje-grad, Teharje, 

Slovenske Konjice, Šentjur. 
•	 12.11.Grosuplje, Stična, Novo mesto-kapitelj, Trebnje- 

Martin.
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Hidrocentrala FALA            

Avstrija - Dolina Malte, jez Kolbrein

Gasilska slika popotnikov

400 letna trta                  Maribor - frančiškani

Avstrija: Naš cilj je bila dolina reke Malte s premnogimi 
mogočnimi slapovi. Vozili smo se po prelepi gorski cesti z 
brezštevilnimi ovinki, tuneli, mostovi in dosegli nadmor-
sko višino 1900 metrov. Dolina se konča pod mogočnimi 
vrhovi s čudom tehnike, velikanskim jezom Kölnbrein. Za 
jezom je mogočno jezero, ki služi kot zbiralnik vode za 
nižje ležečo hidro centralo in ogledalo visokim goram. 
Človeku zastane dih ob pogledu na to gradbeno mojstro-
vino in prekrasno, neokrnjeno naravo. Sprehodili smo se 
po vrhu jeza in občutili tudi malo strahu v kosteh, saj je 
višina preko 200 metrov že kar zavidljiva. Vrnili smo se po 
isti cesti in občudovali velikanske slapove na obeh stra-
neh pogorja. Po povratku z višin smo si ogledali zname-
nitosti srednjeveškega mesteca Gmuend. Mesto je delno 

obzidano in se ponaša z dvema gradovoma, mestnim 
stolpom, starimi hišami in gotsko cerkvijo. Ogledali smo 
si mestno središče od severnih do južnih mestnih vrat. 
Na glavnem trgu kraljuje Lodronov grad, nad mestom pa 
mogočna trdnjava. Mesto je znano po inženirju Ferdi-
nandu Porscheju, ki je tu ustanovil tovarno avtomobi-
lov. V njegovo čast je tu tudi zanimiv Porschejev muzej. 
Nadaljevali smo vožnjo do Milstattskega jezera. Obiskali 
smo na Koroškem najstarejši samostan sv. Domicijana z 
romanskim portalom, gotsko arhitekturo, renesančno 
poslikavo in čudovitimi baročnimi kipi. Za kratek čas smo 
se ustavili ob jezeru. Pod Landskronom smo spet zavili na 
avtocesto in se skozi predor Karavanke vrnili v Slovenijo.
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2016
•	 17.6. Polzela, gora Oljka. 
•	 14.6. Ruska kapelica, Vršič, Bovec, Kluže trdnjava, 

Trbiž, Radovljica. 
•	 6.9. Nordijski center Planica, Zelenci, Trbiž, 

Radovljica. 
•	 11.10. Kočevje, Kočevska Reka, Stari trg ob Kolpi, 

Črnomelj. 
•	 8.11. Goriška Brda, Oštja, Vipavski Križ, Vipava in 

martinovanje.   
    
        
2017
•	 11.4. Trebnje, Mirna ogled Dane, Sevnica- 

Melanija. 
•	 16.5. Otok ljubezni, Lušt paradajz, Vinarium, 

Lendava. 
•	 20.6. Spital, gorska cesta Nockberge, Bad-

Kleinkircheim, Osojsko jezero.
•	 12.9. Kamnik, Gornji grad, TEŠ 6 Šoštanj, Žalec 

pir-fontana. 
•	 10.10. Italija svetišče Vejna, Trst, Miramare. 
•	 14.11. Metlika, šola brihtna glava, Kambičeva 

galerija, martinovanje pri Bajukovih.  

Planica, naša pogumna Urška Bogataj z babico Tončko

Prevčeva velikanka       

Vinarium, Lendava

Avstrija Nockbergstrasse - dežela svizcevSlap v dolini Maltatal
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Avstrija dolina Rož – Bilčovs 

2018 
•	 10.4. farma frizijskih govedi Postojna, Pivka –

vojaški muzej, Kettejev Prem. 
•	 8.5. Madžarska Monošter. 
•	 12.6. Pula anfiteater, Vodnjan najvišji istrski zvonik. 
•	 11.9. Tolmin, Kobarid, Breginj. 
•	 9.10. Avstrija – dolina Rož, Bilčovs. 
•	 13.11. Žužemberk grad, rudnik Črnomelj, 

martinovanje.

Verjemite, vozili smo se z podmornico.

Vodnjan najvišji zvonik Istre             

Grad Žužemberk

Vojaški muzej Pivka
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2020 
Se že pripravljajo nova rajžanja! Predvidenih je 5 izletov.
Vsega skupaj je bilo v leti 2010 do 2020 46 izletov. Najprej 
si zamislimo, kam bi jo mahnili, sledi izdelava programa in 
časovna opredelitev. Stremimo za tem, da ne bi podvajali 
krajev. V 7 letih se je nabralo kar 38 izletov in je včasih že 
kar težko pogruntati zanimivo, novo turo. Že od vsega 
začetka velja, da imamo tradicionalno izlet drugi torek v 
mesecu. Začne se z vabilom, zbiranje prijav, telefonskimi 
pogovori, plačili, poročanjem VKR davkariji in pisanjem 
člankov za »Naš časopis«. Poštnino poravnava društvo, 
izlete pa plačujemo sami!
Zberemo se ob 7 uri, se temeljito preštejemo in krenemo. 
Nikdar se nam ne mudi domov. Naš »hišni« prevoznik in 
časovni usklajevalec pa je že dolga leta potovalna agencija 
JEREB. Lepo je sodelovati z ga. Dominiko in g. Janezom. 
Njima prisrčna hvala. Večji del izletov smo imeli po 

Sloveniji. Bili pa smo večkrat tudi v Italiji, Avstriji, na 
Madžarskem in na Hrvaškem. Veliko krajev in zanimivosti 
smo videli (cerkve, gradovi, muzeji in seveda naravne 
lepote) bili veseli in se polni vtisov zadovoljni vračali 
domov. Ob tej priliki se želim v imenu komisije zahvaliti 
vsem udeležencem za dobro voljo, prinešene dobrote 
in kulturnicama za popestritev vzdušja. Brez vsega 
naštetega ne bi mogli izpeljati toliko lepih izletov. 
Mislim in prepričan sem, da je treba nadaljevati. S tem 
si bogatimo dneve in izkušnje. Ker pa več glav več ve, 
sodelujte in pridite na dan z novimi predlogi. Tako bo vse 
še bogatejše. Predvsem je pomembno, da se družimo, 
da si lepšamo jesen življenja. Zdravja, sreče vam želim in 
kličem nasvidenje v mesecu aprilu! Lepo pozdravljeni in 
po žirovsko: »lep se mejte«.

Zapisal: Lado Nartnik

Grad Ojstrovica Grad na skali Ojstrovica

Graz - glavni trg

Visoko v tolminskih hribih

Pešpot na grad z slavno uro                

2019 
•	 9.4. Kobilarna Lipica, Repentabor,Križ (Italija) ribiški 

muzej. 
•	 10.9. Avstrija- grad Ojstrovica, Železna kaplja-term, 

Jezersko. 
•	 8.10. Iz Gradca v Graz. 
•	 12.11. Ptuj, Velika in Mala nedelja, Puchov muzej, 

martinovanje.                                                      
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Balinarke in balinarji v 
letih od 2010 do 2020  

Ženska ekipa 1. mesto, Brezovica 2012

Ženska ekipa l. mesto, Lovran 2014

Zaključek uspešne delovne sezone 2015 - spomin na gospo Helgo 

Balinarska sekcija pri Društvu upokojencev deluje že od 
same ustanovitve društva leta 1980. Začetki so bili bolj 
skromni, vendar je zanimanje za balinanje vedno bolj 
raslo in se znatno okrepilo leta 2006, ko so se moškim 
balinarjem pridružile tudi ženske. Balinarsko sekcijo je 
sprva vodil Franc Širok, od leta 2009 pa jo zelo uspešno 
vodi Janez Novak.

V letu 2010 so balinarke osvojile enkrat 2. mesto, moški 
pa enkrat 2. in enkrat 4. mesto.

V letu 2011 je bila moška ekipa 1. na turnirju Območne 
zveze upokojencev Ljubljana Vič-Rudnik, ženska ekipa 
pa 2. Na regijskem tekmovanju je moška ekipa osvojila 
5. mesto. Ženska ekipa je v tem letu osvojila 6 pokalov 
in sicer so bile 4 x druge, 1 x tretje in 1 x četrte.

V letu 2012 se je 1. mesta na turnirju območne zveze 
veselila ženska ekipa, moški pa so bili 2. Na regijskem 
tekmovanju so ženske osvojile 4 mesto. V tem letu so 
bile še trikrat 1. in sicer na Brezovici, v Mostah in na 
domačem turnirju, kjer je bila  še ena ekipa 3. Osvojile 
so še eno 4. mesto. Moški so v tem letu osvojili 1. in 2. 
mesto na domačem turnirju. 

V letu 2013 je ženska in moška ekipa na turnirju obmo-
čne zveze osvojila 1.  mesto. Ženska ekipa je osvojila 
1.mesto še v Dragomerju, na Brezovici je bila 2.,  v Mo-
stah pa 4. V BS3 Ljubljana sta sodelovali na turnirju dve 
mešani ekipi in osvojili 2. in  4. mesto. Mešana ekipa, 
ki je sodelovala v zimski  upokojenski ligi v organizaciji  
BŠD Zarja, je osvojila 3. mesto. 

V letu 2014 se je ženska ekipa prvič udeležila prija-
teljskega turnirja v Lovranu, v organizaciji slovenskega 
društva Snežnik, Liganj. Med vabljenimi mešanimi 
ekipami iz Hrvaške in Slovenije je osvojila 4. mesto. 
V naslednjih letih se je sodelovanje nadaljevalo. Naša 
ženska ekipa se je vsako leto udeležila turnirja v Lovra-
nu, prav tako pa je njihova ekipa vsako leto sodelovala 
na ženskem turnirju.  Ženska ekipa je v tem letu osvojila 
še eno 1. mesto v Mengšu, dve 2. mesti na Igu in Vič
-Rožniku, 4. mesto na domačem turnirju, moški pa so v 
Dragomerju osvojili 2. mesto.

V letu 2015 smo bili zopet uspešni na turnirju območne 
zveze, kjer so moški zasedli 1. mesto, ženske pa 2. Mo-
ška ekipa je v tem letu osvojila še dve 3. mesti na Igu in 
Notranjih Goricah, ženska ekipa pa je bila 1. na turnirju 
Vič-Rožnik, na Brezovici 3., v Lovranu in Vrhniki pa 4. 
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Ženska ekipa l. mesto, Vrhnika 2016

Ženski turnir PG, 2017 

Naše dame na državnem prvenstvu v Škofji Loki, 2017

Zmaga dame OBZ, 2017 
(vstopnica za državno prvenstvo 2017)

 V letu 2016 je ženska ekipa osvojila na Vrhniki 1. mesto, 
v Dragomerju  2. mesto, na domačem turnirju sta igrali 
dve ekipi in zasedli 1. in 3. mesto, na Vič-Rudniku pa 4. 
mesto.

Na turnirju dvojic, ki ga je organiziral BK Blagajana, so 
naše mešane ekipe osvojile 1., 2., 3. in 4. mesto.

V letu 2017 je ženska in moška ekipa osvojila 1. mesto 
na območnem turnirju. Ženska ekipa je bila prva tudi 
na regijskem turnirju in se tako uvrstila na državno pr-
venstvo, ki je bilo v Škofji Loki,  kjer pa je bila 11. V tem 
letu je ženska ekipa osvojila še dve 1. mesti in sicer na 
Vrhniki in Vič-Rožniku, v Dragomerju  enkrat 2. mesto 
in enkrat 3. mesto, prav tako pa tudi na domačem tur-
nirju, kjer je bila ena ekipa 3.
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Lovran, april 2018

Moški turnir 2018 - fantje veseli zasluženega pokala

Ženski turnir na domačem igrišču - osvojile 2 pokala, junij 2018

V letu 2018 sta se obe ekipi udeležili direktno regijskega 
turnirja, kjer je ženska ekipa osvojila 3. mesto, prav tako 
je bila ena ekipa na domačem turnirju 3., na Vrhniki pa 
4. Moški so v tem letu osvojili 3. mesto na domačem 
turnirju in  Igu, 4. mesto pa v Horjulu in Dragomerju. 

V letu 2019 je bilo za balinarke in balinarje zelo uspeš-
no. Na regijskem turnirju so tokrat moški osvojili 1. 
mesto in se tako plasirali na državno prvenstvo, ki je 
potekalo v Postojni. Uvrstili so se na 7. mesto. Na do-
mačem turnirju so osvojili 1. in 3. mesto, 2. mesto so si 
priigrali v Dragomerju in Preserju, 3. so bili na Igu, 4. pa 
v Notranjih Goricah. Ženska ekipa je bila na regijskem 
turnirju 2. Na domačem turnirju, na Igu in GIP Šiška 
so osvojile 1. mesto, na Vrhniki so bile 2, v Žireh 3. in v 
Lovranu  4. 
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Ženska ekipa v Lovranu, april 2019

Balinarska sekcija vse skozi dosega dobre rezultate. 
Tudi številčno se je okrepila tako ženska kot moška 
ekipa in sedaj šteje  27 članic in članov – 16 moških in 
11 žensk. Redni treningi v poletnih mesecih potekajo 
dvakrat tedensko na domačem balinišču po 3 ure, v 
zimskem času pa enkrat tedensko na balinišču BŠD 
Zarja v Ljubljani prav tako 3. ure. Že nekaj let se udele-
žujemo tudi zimske upokojenske lige z dvema mešani-
ma ekipama v organizaciji BŠD Zarja. Med 12. ekipami, 
v sezoni 2019/20,  je ena ekipa trenutno prva, druga pa 
v sredini. 

Do leta 2014 smo vsako leto organizirali skupni turnir 
moških in ženskih ekip, kamor smo povabili prijateljska 
društva, katera so nas povabila na svoj turnir. Ker je bilo 
v sekciji sprva kar 8 zakonskih parov, smo organizirali 
samostojni  turnir mož –žena in  turnir dvojic. Od leta 
2015 organiziramo samostojni ženski in samostojni 
moški turnir in za zaključek leta turnir dvojic, ki se ga z 
veliko vnemo in tekmovalnostjo udeležijo vse balinarke 
in balinarji, opustili pa smo turnir žena - mož. 

V letu 2013 je balinarska sekcija prejela občinsko pri-
znanje za prispevek na športno rekreativnem področju 
in doprinosu za prepoznavnost občine v širšem obmo-
čju.

Člani balinarske sekcije smo aktivni tudi na drugih 
področjih dela društva upokojencev, saj srž upravnega 
odbora tvorijo prav balinarke in balinarji:  predsednica 
Cecilija Jarc, podpredsednik Andrej Kralj, tajnica Irena 
Pogačar, predsednik komisije za šport in rekreacijo 
Janez Novak in predsednica nadzornega odbora An-
drejka Novak.

Ne nazadnje moramo povedati, da  smo kljub doseže-
nim uspehom, prijateljstvu in dobri volji, ki je prisotna  
v balinarski sekciji, imeli tudi žalostne trenutke, saj nas 
je v teh desetih letih zapustilo pet zelo dobrih balinark 
in dva balinarja: Rezka Koprivec, Marija Špendov, Cvet-
ka Širok, Helga Kuclar, Marija Gruden, Marjan Koritnik 
in  Ludvik Maček. Zaslužili so si naš spomin in spošto-
vanje.  

Zapisala: Andrejka in Janez Novak
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Brez sodnikov tudi ne gre ... sodnik 
Branko

Sodnik Janez po turnirju rad 
vzame v naročje vnukinjo - 
avgust 2019

Balinarski medobčinski turnir P.G., 2019 - naše dame 2 pokala

Sodnica Jelka in podžupan g. Franci Rejec, ženski turnir 
2019

Moška in ženska ekipa v Žireh -  tekma na občinskem prazniku
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Tekmovalne ekipe na moškem turnirju, avgust 2019

Državno prvenstvo Postojna, 2019 Državno prvenstvo podarjeno firmi Schwarzmann

Moški turnir PG, avgust 2019
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Otvoritev moškega turnirja (z balinarsko himno), 2019

Moški člani blinarske sekcije, oktober 2019

Ženske članice balinarske sekcije, oktober 2019
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Mi pohodniki smo taki čudni ljudje, ko začnemo hoditi, 
se ne znamo ustaviti. Naša pohodniška skupina je pričela 
osvajati kar nekaj višjih vrhov. Naj samo naštejem nekaj 
najvišjih: Debela peč, Snežnik, Krim, Kum, Menina plani-
na, Planina Korošica, Ratitovec, Ojstrica, Slivnica, Sv. Ana 
nad Ribnico, Velika planina, Planina nad Vrhniko, Blegoš 
in seveda še mnogo drugih manjših vrhov.

Na te prekrasne slovenske gore smo hodili kar nekaj let, 
dokler nismo ugotovili, da smo na Polhograjsko hribovje 
z okolico kar nekako pozabili. Na Grmado, Tošč, Pol-
hograjsko goro, smo se večkrat odpravili, na ostale vasi, 

zaselke, griče in grabne, kot so Mačkov graben, Petačev 
graben in še veliko drugih, so bili marsikateremu poho-
dniku tuji. Njihova imena smo že poznali, peš pot do njih 
pa je bil že večji problem.

Odločili smo se, da raziščemo tudi to našo lepo in 
zanimivo bližnjo okolico. Velikokrat smo se od doma 
odpravili peš, ali se zapeljali nekaj kilometrov do izho-
dišča za pohod. Naj omenim nekatere vasi in vrhove iz 
naših pohodov. Butajnova, Šentjošt, Koreno, Ključ, Babna 
gora, Hruševo, Katarina, Črni vrh, Pasja ravan, Sivka in še 
mnogo zanimivih izletniških razgledov.

Pohodništvo

Limbarska gora

Včasih je bilo hudo vroče ... tudi na Korošici Radi imamo tudi živali
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Pet cvetlic na Grmadi Pohod na sv. Jakob

Pot do Ažmanove kmetije 

Čez PrapročeVače - središče Slovenije

Pohod na Kum, 2017
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V gozdovih smo marsikdaj nabrali gozdne sadeže, kot so 
gobe, kostanj in jagode, po travnikih pa zdravilne rožice. 
Nekateri naši pohodniki o njih zelo veliko vedo. Poznajo 
skoraj vse užitne in neužitne gobe, ter zdravilne rastline. 
Kot pregovor pravi: Za vsako bolezen »rožca raste« Tako 
se drug od drugega učimo in koristno uporabimo. S tem 
pa ne krepimo samo telo,ampak tudi dušo in spomin. 

Naš moto je: Pusti doma vse skrbi, v pohodno torbo pa 
daj dobro voljo, malico in šilce za živce. Vidite, tako se 
imamo mi pohodniki in še veliko bolje kot sem napisala. 

Vzeti si je treba čas in malo dobre volje. Pridružite se 
nam, ne bo vam žal.

Fotografije in zapis: Anica Peklaj
Sinji vrh

Gozdni sadežiKerži

Čez Škofije na Koreno 

Počitek na Koreni Butanjeva Zaključek desetletja v Ljubljani
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V skupino Zlata leta, nas je poimenovala naša vztrajna 
voditeljica gospa Breda Škof. Breda je naša zelo potrpež-
ljiva mentorica pri telovadbi. Vsak petek se odpravimo k 
„Bambiju“, ampak se ne ustavimo v kavarni, temveč eno 
nadstropje višje, v lepo svetlo telovadnico. Nekateri bližnji 
pridemo peš, tako že s tem poskrbimo za razgibavanje. Z 
različnimi metodami nas g. Breda uči kako ostati umsko in 

telesno mlad. Po dobri uri se naša telovadba konča in se 
naše druženje nadaljuje v kavarni. Tu si sproščeni ob dobri 
kavici izmenjamo kakšno dobro misel in se odpravimo 
vsak na svoj dom.

Lepo nam je - pridruži se nam še ti.  

Zapisala Anica Peklaj

zlata leta - Telovadba                       

Zakaj vadimo v zlatih letih?

Naše telo je ustvarjeno za gibanje. Po podatkih Svetovne 
zdravstvene organizacije je dokazano, da zmerna telesna 
vadba podaljšuje življenje, nas ohranja prožne in mla-
dostnejše. Redna telesna dejavnost, pri kateri pospešimo 
srčni utrip in poglobimo dihanje poveča prekrvavljenost 
celotnega telesa, ne samo mišic, tudi notranji organi dobi-
jo povečan dotok kisika, ki je nujno potreben za nemote-
no delovanje telesa.

Vaje za moč koristijo srcu, pljučam in kostem. Z njimi 
ohranjamo moč mišic, ki se z leti izgublja. Vadba moči je 
pomembna tudi za ženske, ki so v večji nevarnosti za pojav 
osteoporoze. S pomočjo vadbe lažje ohranjamo zdravo 
telesno težo, kar pomembno vpliva na preprečevanje 

mnogih bolezni. 

Vadba v skupini pomeni, da vzpostavljamo in vzdržujemo 
mnogo socialnih stikov, ki preprečujejo pojav demence in 
depresije. 

Pri srečanjih naše skupine Zlata leta dajemo velik pomen 
tudi širjenju zavedanja in občutenja telesa. To zmanjšuje 
nevarnost padcev in s tem zlomov, izboljša se koordinacija 
in ravnotežje. V skupini se imamo zelo lepo, prihajajo pri-
jetni, visoko motivirani in za vadbo navdušeni posamezniki 
in pari. Skozi leta našega druženja in zavzetih vadb se je 
med nami razvilo pravo prijateljstvo, veliko se pogovar-
jamo, šalimo, praznujemo in uživamo v gibanju. Naših 
petkovih dopoldnevov se vsakokrat posebej veselim. 

Zapisala Breda Bizjak Škof

Naši telovadci ... v akciji

Sprostitev ob kavi 
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Komisija za kulturo je bila na mojo pobudo ustanovljena v mesecu marcu 
2016. Na dogodkih, ki jih ima društvo med letom, radi popestrimo z malo 
kulturnega programa. Vsako leto v mesecu aprilu v polhograjski grašči-
ni pripravimo Literarni večer. Aprila 2017 smo gostili znanega pesnika, 
pisatelja in popotnika mag. Ivana Sivca. Naš gost nas je tudi dejansko 
razveselil s svojimi knjigami, katere je lepo predstavil. V mesecu aprilu 
2018 smo pripravili potopis – Japonska. Po Japonski nas je popeljal gost 
večera g. Matko Zdešar. Aprila 2019 smo tudi pripravili potopis, z gostom 
Jakom Gabrovšek, ki nas je popeljal po Avstraliji. Organizirali smo tudi 
predavanje o zdravju in sicer na temo: demenca. Predavateljica je bila 
delovna terapevtka s tega področja ga. Špela Sečnik.

Med letom sem nabirala ideje in ugotovila, da imamo med nami tudi člane, 
ki svoje spomine, trenutke in občutke zaupamo svinčniku in papirju. V me-
secu septembru 2016 smo ustanovili pevski zborček »Polhograjska barvita 
jesen«. Imamo tudi svojo Balinarsko himno. Saj smo trenutno člani zbora 
vsi balinarji. Naš član Pavel Pogačar, pa nas spremlja s svojo kitaro.

Člani komisije: Cecilija Jarc, Irena Pogačar, Tinca Škof, Ivica Malovrh in 
Milan Košir.

Zapisala Cecilija Jarc

Komisija za kulturo (Cecilija Jarc)

JESENSKA

Moja breza tenkolaska
vsa se v zlatu lesketa,
kakor pravljična princeska 
na ozadju modrega neba.

Vetrič, ki mi čelo boža,
je poljubil tudi njo, 
tanke vejice zazibal,  
zaigral jim pesmico. 

Drobni listki trepetajo,
v soncu se leskečejo,
ko jim vetrček prepeva
pesmico uspavanko.

Marija Smuk 

PLAMEN 

S snežno odejo je pokrajina pokrita.
Ponosno proti nebu glavo dviga,
v vsej lepoti in zelenju, 
lepotica smreka. 

Okna ledene rože krase. 
Sonce s svojimi žarki,nežno jih boža.    
Počasi se stope, 
ko jih objame toplota kamina. 

Omamno kava zadiši, 
ko plamen zagori. 
Naj plamen topline in ljubezni, 
ogreje srca vseh ljudi. 

Cecilija Jarc 

NAJLEPŠI KRAJ – ČRNI VRH

Sprehodi se po Pasji Ravni,                
da imaš Črni Vrh na dlani.                 
Užij lepoto,ozri se naokrog,         
to podaril našim krajem je sam Bog.        
Jutranje sonce naš Tošč budi,              
Grmado in Lovrenc osvetli.                
Mogočni Krim nad barjem se pne,         
pred njim se Koreno in Setnik odpre.       

V daljavi Snežnik se blešči,                
mnogo bliže Ulovka leži.                  
Tam Javornik se v meglici skriva,           
pred njim se naša Planina odkriva.         

Ko sonce zahaja in Trije Kralji žarijo,        
dolge sence Sivko posivijo.                
A Pasja Ravan pred nami,                                                  
še vedno s soncem se hvali.

Še pogled na Blegoš in malo naprej,                                        
naš očak Triglav poglej.                                                   
Na njem zastava slovenska plapola,                                           
po njej ves svet nas pozna.                                  

Naj s Triglava sliši se glas do neba,    
slovenski narod, tu je doma.        
Tu naše so korenine,              
tu živeli naši dedje so iz davnine.   

Ni lepšega raja,                  
kot je podoba domačega kraja.    
Vsepovsod po svetu naši so rojaki,   
a njih srce želi si spet nazaj.         

Mnogokrat se spomnijo            
na domovino,eno in edino.        
Človek celi svet obteče,            
a najboljši kruh doma se peče.      

Imejmo radi našo lepo domovino.  
In tako tudi zanamcem zapustimo.   

Milan Košir 

Glasba duše, je smeh!
Kdor pesmi prepeva rad, pa v srcu je 
bogat!
Naj vas pesem in prešeren smeh, spre-
mljata na vaših poteh! Saj to je zdravilo 
brez recepta.

Literarni večer Ivana SIVCA
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Občni zbor – zadnja sobota v mesecu februarju, je najbo-
lje obiskan dogodek. Občni zbor imamo v Polhograjskem 
domu. Prijazno osebje, z g. Tihomirjem na čelu nas vedno 
prijazno sprejmejo.

Dogodek Srečanje žena-mož, ob dnevu žena. Ta dogo-
dek je vsako leto 10. marca. Druženje članic in članov, ter 
kulturni program.

Literarni večer v polhograjski graščini – dogodek je v 
mesecu aprilu. Zahvala direktorici Nini Slana Javnega za-
voda Polhograjska graščina, za pomoč pri organizaciji do-
godka. Dogodek je namenjen tudi ostalim krajanom. Pred 
dogodkom je obvestilo v občinskem glasilu Naš časopis.

Medgeneracijski festival, v Ljubljani v mesecu maju – 
organizator Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS). 
V letu 2019 je bil festival prvič in bo tradicionalen. Člani UO 
smo se festivala udeležili.

Telovadbo v poletnem času pa imamo pri balinišču.

Ostali dogodki med letom v društvu 
Poletno srečanje članic in članov društva. Srečamo 
se v poletnih dneh, v začetku julija. Srečanje pripravimo 
izmenično: enkrat v Polhovem Gradcu, drugič pa v Črnem 
Vrhu.

Medgeneracijsko sodelovanje, z Društvom Lep je dan. 
Izobraževanje, druženje.

Dogodek Simbioza, v sodelovanju z Osnovno šolo Polhov 
Gradec, v jesenskem času. Naše članice in člani se radi 
dogodka udeležijo s svojimi vnučki.

Maša za upokojence, je enkrat letno. V jesenskem ali 
spomladanskem času.

Festival za tretje življensko obdobje, v Ljubljani v za-
četku oktobra. Festival je že tradicionalen. Od leta 2019 ga 
pripravlja Mestna zveza upokojencev-OPZDU. Festivala se 
članice in člani udeležujemo.

Občni zbor, 2019 Medgeneracijski trio

Poletno srečanje P.G., 2018                 

Zapisala Cecilija Jarc
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Dogodek Srečanje članic in članov nad 80 let. Komisija 
za socialo pripravi dogodek v mesecu oktobru. Srečamo 
se v gostišču Polhograjski dom. Vsi, ki se dogodka udele-
žijo so srečanja zelo veseli. Veseli so pa tudi gostišča, ker 
ni potrebno hoditi po stopnicah. Marsikateremu članu 
je to že manjša ovira. Na srečanju vedno pripravimo tudi 
kulturni program.

Letno srečanje Območne zveze DU Ljubljana Vič
-Rudnik. Srečanje je vedno v mesecu septembru. Na 
srečanju se srečajo člani iz Območne zveze DU Ljubljana-
Vič-Rudnik sedemnajstih društev, ki opravljajo funkcije 
v svojem društvu. Srečanje vsako leto pripravi drugo 
društvo, v sodelovanju z Območno zvezo DU Ljubljana-
Vič-Rudnik. Leta 2014 je naše društvo gostilo to srečanje. 
Zbrali smo se v gostišču Polhograjski dom. Gostje so si tudi 
ogledali naš grad in okusili dobrote iz Čebelarskega doma. 
S sabo so odnesli lep spomin na našo lepo polhograjsko 
naravo in kulturo.

Občinsko glasilo Naš časopis – v njem redno objavljamo 
prispevke o delu v društvu. Tako so članice in člani, ki se 
dogodkov ne morejo udeležiti sproti obveščeni kako je 
bilo na izletu ali pa na balinarskem turnirju.

SIMBIOZA v polhograjskem parku, september 2017

Srečanje članov nad 80 let, 2018

Občni zbor - popestritev pevski zbor DANICA, 2019 Maša za upokojence v farni cerkvi 
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Zavedati bi se morali, da prispevka skupnosti ne pred-
stavlja zgolj zaposlenost. Starejši lahko veliko pomagajo 
kot skrbniki sorodnikov, kot stari starši, družini so lahko 
v pomoč pri njenih emocionalnih in finančnih stiskah. 
Delajo kot prostovoljci, odločajo kot lastniki nepremičnin, 
so potrošniki in so dejavni v kulturi, religiji, so posredovalci 
izročil in podobno.

Talent in ustvarjalnost ne poznata starostnih omejitev. Sta 
lastnosti, ki ju nosimo v sebi dokler živimo. Veliko je naših 
članov, ki so na svojih področjih še vedno zelo aktivni in 
spoštovani. 

Vseh ni mogoče predstaviti. Nekaj pa jih lahko. Naša komi-
sija je imela težko delo. 

Z njimi sem se pogovarjala in zapisala: Cecilija Jarc

Člani DU Polhov Gradec

ANDREJKA NOVAK, Polhov Gradec
Andrejka se je upokojila decembra 1998 in se že naslednje 
leto vpisala v društvo upokojencev. Sprva se je udeleževala 
izletov in družabnih srečanj. Na volilnem občnem zboru 
leta 2006 pa je na prigovarjanje takratne predsednice 
društva, Marije Koritnik, prevzela funkcijo tajnice društva. 
V delo se je vključila z veseljem in zavzetostjo, ter skušala 
narediti čim več in čim bolje. Najbolj pa je vesela, da so 
leta 2006 na njeno pobudo, na pikniku ob balinišču, usta-
novili žensko balinarsko ekipo.

Delo tajnice je opravljala dva mandata. Prizadevala si je 
urediti točen in ažuren seznam članic in članov društva, 
vsakoletnih jubilantov, seznam članic in članov vzajemne 
pomoči, sezname članov za obiske ob božično novoletnih 
praznikih in veliki noči, sezname za pobiranje članarine za 
vsakega poverjenika posebej, vodila zapisnike sej uprav-
nega odbora in občnih zborov, ter opravljala še vsa druga 
povezovalna in administrativna dela v društvu. V letu 2013 
so bila na občnem zboru sprejeta nova pravila društva, ki 
sta jih pripravila skupaj s predsednikom Matijem Golcem, 
saj so bila dotedanja zastarela.

Bila je tudi članica Komisije za izletništvo, en mandat pod-
predsednica NO, sedaj pa je predsednica NO. Vseskozi je 
bila in je še danes aktivna članica balinarske sekcije. Kadar 
gre Andrejka z nami na turnir, se vedno vračamo s poka-
lom. Kuglo dobro približa k balinčku. Je vesela in pozitivna 
oseba.

HELENA MAČEK, Praproče
Helena je članica društva je že devetindvajset let. Je 
članica balinarske sekcije in članica Klekljarskega društva 
Polhov Gradec. Klekljati je pričela s petnajstimi leti. Mari-
janca Yartz je bila njena prva učiteljica. Helena pravi, da je 
Marjanca prava mojstrica v klekljanju. Za znanje, ki ga je 
pridobila od nje, ji je še danes hvaležna iz vsega srca. Hele-
na je tudi strastna balinarka. Balinati je začela leta 2006, ko 
je bila ustanovljena ženska ekipa. Vsem mlajšim balinar-
kam je za zgled. Še danes »kuglo« približa k balinčku brez 
težav.

Posebej predstvaljeni član
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ANGELCA JANKOVEC, Polhov Gradec
K našemu društvu se je Angelca pridružila pred devetnaj-
stimi leti. Dva mandata je bila članica upravnega odbora. V 
Komisiji za socialo je pa že vseh devetnajst let, kot po-
verjenica. Svoje delo opravlja nesebično in rada priskoči 
na pomoč, ko jo nekdo potrebuje. S člani, ki so v njenem 
okolišu se večkrat sreča tudi med letom in so vedno veseli 
snidenja. Najbolj pa uživa s svojimi vnučki, ki ji polepšajo 
dneve. V društvo jo je uvedla in ji pomagala pri nalogah 
Ivanka Podlogar.

IVANKA in VLADO PODLOGAR, Polhov Gradec
Ivanka in Vlado živita v Polhovem Gradcu ob vznožju 
našega Lovrenca. K društvu upokojencev sta se istočasno 
včlanila in sicer, 30. 5. 1994.

Oba sta se rada udeleževala družabnih srečanj in izletov. 
Vedno sta bila pripravljena priskočiti na pomoč in poma-
gati. Ivanka je postala članica upravnega odbora, bila je 
blagajničarka, tajnica in poverjenica. Pravi, da je bilo dosti 
pisanja, da je bilo potrebno marsikaj postoriti in posodo-
biti, skladno s predpisi. Spominja se kako se je trudila in 
naredila prvi seznam članov in članic društva. Prej je bilo 
vse na karticah. Tajniška posla je predala Tončki Bogataj. 
Blagajniška posla pa Mileni Pustovrh.

Vlado je bil pa član Častnega razsodišča, katerega član je 
tudi še danes. Ga. Ivanka pripoveduje, da verjetno skup-
no že več kod dvajset let. Vlado je bil pa tudi član Lovske 
družine Polhov Gradec. Bil je tudi starešina, zdaj je pa 
častni član. Oba se še sedaj rada udeležujeta dogodkov, ki 
jih imamo v društvu. Saj sta veliko pripomogla z delom v 
njem.

MALČI VOGRINČIČ, Polhov Gradec
K društvu je pristopila leta 2005. Ko je bila ustanovljena 
ženska balinarska ekipa leta 2006, je bila takoj njena člani-
ca. Tako balina že skoraj štirinajst let. Pri tem športu uživa 
in skrbi za svoje zdravje. Včasih jo je na treningu obiskal 
vnuk in veselo zaklical: »Dajmo babi, da boš najboljša!« 
To je bilo veselja in smeha. Zakaj? Saj smo bile na treningu 
same babice. Malči je pa tudi odlična kuharica, kar smo 
okusili člani balinarske sekcije. Ni turnirja brez Malčine 
dobre kavice in ostalih dobrot.

TINCA ŠKOF, Dvor
Tinca je k društvu pristopila pred dvaindvajsetimi leti. Vsa 
leta je v društvu zelo aktivna. En mandat je bila predse-
dnica NO, en mandat pa podpredsednica. Šest let je bila 
blagajničarka in članica upravnega odbora. Na Občnem 
zboru pa sodeluje v verifikacijski komisiji. V zadnjem dese-
tletju je pa postala članica Komisije za socialo kot pover-
jenica. Delo opravlja nesebično in z veliko ljubeznijo do 
starejših članov. Pa naj bo to na njihovih domovih ali pa v 
domovih za starejše občane. Tinca pravi: »Človek je vesel, 
če lahko pomoč deliš drugim, dokler imaš vest, veselje,  
posebno pa zdravje.« Doda pa še: »Vsa ta leta v društvu 
smo se razumeli med seboj in razmišljali za boljši jutri.« 
Vsem članom in članicam želi ob 40. obletnici društva, 
druženje, veselje in medsebojno pomoč pri nadaljnem 
delu.

DANE - DANIJEL REMŠKAR, Selo
K društvu je pristopil 21. 7. 2006. Je strasten balinar. Balina 
vse od ustanovitve Balinarske sekcije v društvu. Pred tem 
je balinal za Balinarski klub Blagajana. Povedal nam je, kako 
je s svojim delom pripomogel takrat, ko so delali nadstre-
šek na objektu pri balinišču. Bil je pobudnik delovnih akcij, 
ki so bile pred spomladansko sezono. Vedno rad pomaga 
pri urejanju okolice igrišča. S svojim balinanjem je tudi ve-
liko pripomogel ekipi na turnirjih, da so se vračali s pokali. 

Dane je bil tudi strasten lovec. Rekel mi je takole: »Na 
štiri noge – tudi na dve!« Pa sem mu odgovorila: »Ta pa je 
lovska!« Ampak on mi je pametno odgovoril, da ima fazan 
samo dve nogi. Vedno je dobre volje in poln pozitivne 
energije. Dane ima pa še eno hudo dobro lastnost. Je pravi 
žar mojster. Na naših turnirjih poskrbi za naše želodčke s 
svojimi okusnimi pleskavicami.
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Z Matijem Golc sva se spoznala v prvem razredu osnovne 
šole. Bil je najmanjši v celem razredu. V šolo sva hodila 
skupaj vseh 8 let. V zadnjih dveh letih je bilo čedalje manj 
fantov v razredu tako, da nas je bilo v 7 razredu samo 4 
fantje in 13 deklet. Prav v naslednjem letu se je spremenil 
šolski sistem in sicer iz nižje gimnazije v osemletko. Tako, 
da so nižje gimnazije bile ukinjene in so se spremenile v 
osemletko. V osmem razredu smo ostali še samo 3 fantje 
in 13 deklet. Z Matijem sva sedela skupaj v isti klopi. Kot je 
navada za take fante sva večkrat napravila kakšno neum-
nost in bila vedno kaznovana skupaj. Ker smo imeli precej 
hudega učitelja smo bili večkrat deležni marsikatere zau-
šnice. Spomnim se, da je bilo pri spraševanju nemščine, ko 
Matija ni znal odgovoriti je dobil od učitelja tako zaušnico 
da je padel na klop.

Bile so tudi lepe stvari, najraje sva bila v učilnici za tehnični 
pouk, kjer smo izdelovali razne predmete. Veliko sva rez-
ljala figure iz vezane plošče in jih barvala. Tudi delale sva 
razne tehnične predmete in si pridobila določeno znanje 
iz elektrotehnike.

Ko smo se pripravljali na Valeto na koncu osmega razreda 
sva šla v Turistični dom ki je takrat že delal in sva kupila 
liter vina. Ne vem kje so to izvedeli učitelji in malo je manj-
kalo, da naju niso poslali domov ne pa na Valeto.

Po končani osemletki so se najine poti razšle. Matija je šel 
v Ljubljano in se izučil za avto tapetnika, jaz pa sem odšel v 
Kranj in končal industrijsko srednjo šolo.

Ko sem se 1969 vrnil domov sva se zopet srečevala na av-
tobusu za Ljubljano. Matija je že takrat bil z vsem srcem v 
gasilstvu. Marsikdaj mi je svetoval naj se vključim v gasilske 
vrste. Vendar sam nisem imel tega veselja. Ker je takrat 
Gasilsko društvo Zalog stagniralo mi je svetoval naj se 
vključim med gasilce v Zalogu kar sem tudi storil. Bil sem 
njihov član dokler se nisem preselil v Polhov Gradec.

Ko sem leta 1977 bil imenovan za predsednika sveta Kra-
jevne skupnosti Polhov Gradec sva se ponovno srečevala 
na raznih sestankih na Krajevni skupnosti in na raznih ga-
silskih prireditvah kamor sem bil vabljen kot gost. Velikok-
rat sva se srečala na kavi v bifeju na avtobusni postaji.

Velikokrat sem ga prav občudoval kako z ljubeznijo opra-
vlja naloge v gasilstvu.

Kmalu po osamosvojitvi mi je uspelo na pošti doseči, da je 
končno Polhov Gradec prišel na vrsto za razširitev telefon-
skega omrežja. Vendar za to sem rabil ekipo ljudi. Takoj je 
bil pripravljen sodelovati in je prevzel nalogo in izpeljati 
razširitev omrežja ter izgraditi objekt za telefonsko cen-
tralo. Vendar zaradi nagajanja nekaterih članov je od tega 
odstopil.

Ker bolezen ne izbira so se kmalu pričele zdravstvene 
težave, vendar jih je zelo dobro prenašal. Ko je bil izvoljen 
za predsednika Društva upokojencev Polhov Gradec me 
je povabil, da naj se vključim v društvo. Nisem se takoj pri-
ključil upokojencem, ker takrat sem bil na funkciji predse-
dnik Turistične zveze Dolomiti.

Kasneje sem se društvu priključil.

Tik preden mu je potekel mandat sva se srečala in mi je 
predlagal, da naj sprejmem mesto predsednika Društva 
upokojencev Polhov Gradec. Nič mu nisem obljubil vendar 
sem na koncu tudi to sprejel.

Usoda je hotela, da sva že od malih nog marsikaj skupaj 
napravila. Bil je človek, ki je vedno priskočil na pomoč. To 
se je videlo tudi v gasilstvu.

Žal pa leto 2017 ni bilo srečno leta za naju. Jaz sem doživel 
težko operacijo od katere še nisem do kraja okreval, Mati-
ja pa nas je žal zapustil.

Vsakokrat, ko se peljem skozi Dvor se spomnim vsega 
lepega kar sva skupaj doživela v osnovni šoli in kasneje.

Ko smo se letos srečali generacija, ki je pred 60. leti zapus-
tila osnovno šolo tebe dragi sošolec ni bilo več med nami.

Dragi prijatelj, sošolec in sodelavec počivaj v miru.

Plestenjak Marjan

Spomini na prijatelja 
Matija Golca

Priprava piknika, 2015

Matija v Štanjelu
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S podpredsednikom društva sva obiskala v Črnem Vrhu 
našega člana, gospoda Milana Koširja. Milan se je rodil    
17. 9. 1935. Spominja se, da bi moral leta 1941 v šolo. Nemci 
so šolo zasedli in tako je ostal doma. Doma ga je učila 
starejša sestra. Tako je Milan odšel v šolo z desetimi leti. 
Šel je kar v drugi razred in šolo končal v Črnem Vrhu. Leta 
1948 se je vpisal v nižjo gimnazijo, v Polhovem Gradcu, 
katero je tudi dokončal. V Kmetijski zadrugi Črni Vrh je 
dobil mesto trgovskega vajenca. Tretje leto vajeniške 
dobe je opravljal na Vrhniki, Trgovsko podjetje Vrhni-
ka. V zimskem času je obiskoval trgovsko šolo v Kranju. 
Stanoval je pri teti. Po končani trgovski šoli, je odšel na 
služenje vojaškega roka, v Niš. Ko je prišel domov, je 
dobil službo v Kmetijski zadrugi Črni vrh. Milan pravi, da 
je imel srečo, da je bil lahko tukaj v službi.

Kmetijsko zadrugo Črni vrh je prevzelo trgovsko podjetje 
Hrana Ljubljana. Zadnji prevzemnik je bil pa Mercator. 
Po osamosvojitvi leta 1991 pa je postal s.p. in prevzel to 
trgovino in nadaljeval s trgovsko dejavnostjo.

Ko se je upokojil, si je izpolnil dolgoletno željo, po 
zbiranju in ohranjanju starih predmetov. Vsi ti predmeti 
so našli svoj prostor v njegovi sobi, ki se je spremenila v 
pravi muzejček. Razstavljeni predmeti so smiselno razpo-
rejeni in predstavljajo stvari vaških obrtnikov in rokodel-
cev. Ustvaril je pa tudi glasbeni kotiček, v tem muzejčku. 
V njem se najdejo pesmarice, radijski sprejemniki in 
gramofoni. Na ta kotiček je še posebno ponosen, saj ima 
zbranih 444 gramofonskih plošč. Pri njih se kar oči spo-

čijejo, ko vse to vidijo. Vsakdo najde nekaj za svoje oko in 
dušo. Veliko predmetov so mu krajani podarili kar sami. 

Svojo prvo muzejsko razstavo je imel 11. 11. 2011, v pol-
hograjski garščini. Ko je spoznal dva starejša zbiratelja 
starih predmetov, so združili moči in še dvakrat pripravili 
razstavo v polhograjski graščini na temo: »Okupacijska 
meja« Italija-Nemčija. Pod to razstavo so se podpisali: 
Cankar Janez - Planina; Buh Janez- Planina; Košir Matevž- 
Šentjošt - Suhi dol in naš član Milan Košir. Izdali so tudi 
dve zgibanki na isto temo. Pri izdaji je pomagala Občina 
Dobrova-Polhov Gradec in Poštni muzej. Javni zavod 
jim je pa omogočil razstavni prostor v gradu, ob pomoči 
gospoda Francija Laznik in gospe Marije Nartnik.

Kot trgovec je bil tudi aktivni član Obrtne zbornice 
Ljubljana-Vič-Rudnik. Bil je tudi pobudnik ustanovitve 
združenja obrtnikov in podjetnikov Polhov Gradec – 
Črni vrh. Sodeloval je pri organizaciji srečanj in pohodih 
obrtnikov pri Obrtni zbornici Ljubljana Vič- Rudnik. »Pr 
Mehačk« je pripravil tudi več tematskih razstav, kot je 
pridelava in obdelava lanu, razstava slik naivca Marjana 
Malovrha, prikaz zapisov in predmetov o okupacijski meji 
Italija – Nemčija med leti 1941 - 1945, skupaj s Cankarjem 
pa sta pripravila tudi razstavo skulptur in del iz kmečkega 
življenja, organiziral pa je tudi razstavo miniatur kozol-
cev, kmečkih vozov, kmečkega orodja ... izdelovalca 
Janeza Široka.

Milan Košir, Črni Vrh

Milan v glasbenem kotičku, v svojem muzeju
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Franc Kovač, Dolenja vas

V tem času je prišel razvoj tudi v bolj odmaknjene kraje. 
Tudi tu ni stal ob strani in se je aktivno vključil v sodelova-
nje. Delal je kot tajnik v KS Črni Vrh, bil pa je tudi pobu-
dnik izgradnje doma krajanov v Črnem Vrhu. Zavzemal 
se je za vzpostavitev avtobusnih povezav, telefonije, 
vodovoda, kakor tudi širitve cestnega omrežja. Bil je tudi 
ustanovni član gasilskega in turističnega društva Črni 
Vrh.

Tudi kultura mu ni bila tuja, zato se je priključil kulturne-
mu društvu Črni Vrh. V tistem času je odigral tudi nekaj 
gledaliških vlog. V organizaciji RK je namenil svoj čas 
obisku ostarelih in bolnih, predvsem pa je bil aktiven pri 
organiziranju krvodajalskih akcij. Tudi sam je bil krvoda-
jalec, za kar je prejel tudi priznanje RK Slovenije. To je le 
del dejavnosti, ki jih je gospod Milan opravljal.

Za svoje vsestransko delo ni bil spregledan niti pri 
občinski komisiji za podelitev občinskih priznanj, saj je 
prejel tudi bronasto priznanje občine Dobrova – Polhov 
Gradec.

V DU Polhov Gradec se je včlanil pred 15 leti. Vsa leta se 
udeležuje izletov in ostalih dogodkov, ki so v društvu 
skozi celo leto. Udeležuje se tudi vseh občinskih priredi-
tev. Sama sem ga osebno spoznala na dogodku »Sreča-
nje članov nad 80 let«, pred štirimi leti. Bila sem prijetno 
presenečena, ker je na srečanje prinesel pesnitev, ki jo je 
sam napisal. Tako sedaj napiše pesem dogodku primer-
no, ki jo z veseljem preberemo našim članom. Gospod 
Milan pravi, da njegove pesmi najbolje prebere naša 
blagajničarka Milena Pustovrh, ker ima tako dober glas.

Na današnjem obisku sem ga pa povprašala, kdaj je začel 
pisati pesmi. Pa mi je prijazno odgovoril: »Ob praznova-
nju 80. rojstnega dne sem začutil, da svoje misli zapišem 
na papir!« »Čestitke«, samo to lahko rečem. Naj gospodu 
Milanu svinčnik zapiše čimveč lepih spominov, ki se jih 
bo zdaj v zlati jeseni življenja spomnil in v pesnitev zložil.

 Cecilija Jarc in Andrej Kralj

Ob praznovanju 40. obletnice DU Polhov Gradec sem 
obiskal dolgoletnega člana Franca Kovača iz Dolenje 
vasi. Povprašal sem ga o njegovih spominih na njegovo 
preteklo delo v društvu.

In kaj je povedal? Po končani službi se je leta 1992 upo-
kojil. Po srečanju z bivšim poštarjem Nandetom, ko sta 
kot stara znanca, malo poklepetala, je stekel pogovor 
tudi o življenju v penziji. Nande je imel dar prepričevanja 
in g. Kovač je kaj hitro postal član društva upokojencev. 

Kmalu je postal poverjenik v komisiji za socialo za ob-
močje Dolenje vasi in Dvora. Na naslednjih volitvah je bil 
imenovan še za člana upravnega odbora društva. Aktiv-
no je sodeloval v pripravah na občne zbore, zastopal pa 
je tudi naše članstvo na srečanjih upravnih odborov DU 
na Območni zvezi upokojencev. To funkcijo je opravljal 
celih 25 let, vse do leta 2017, ko je posle predal nasledni-
ku.

Še vedno je zelo aktiven, saj dela na kmetiji nikoli ne 
zmanka, pa tudi zdravje mu zaenkrat še dobro služi. 
Franci, hvala za tvoja prizadevanja pri delu v društvu, še 
naprej pa ti želimo veliko prijetnih dni pri tvojih aktivno-
stih!

Zabeležil: Andrej Kralj 
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Pletarstvo je bilo že od nekdaj ena izmed dopolnilnih 
dejavnosti na številnih kmetijah. Košare, jerbasi, peharji, 
koši, ”škundre” so bili namenjeni za pobiranje jajc, peko 
kruha, nošenje drv, sena in listja, pobiranje krompirja in 
ostalih pridelkov in še za marsikaj. Izdelke so potrebovali 
za dejavnost na svojih kmetijah, za lažje preživljanje pa 
so jih prodajali tudi drugim. Eden tako prizadevnih je bil 
tudi naš član, že kar veteran, 88- letni, Ferdinand Kopač 
– Nande, ki živi na majhni kmetiji v Prapročah. Vojna in 
povojna leta niso bila prijazna za nikogar, tako se tudi 
Nande ni mogel izogniti težavam tedanjega časa. Doho-
dek tetine kmetije, kjer je živel, ni omogočal normalnega 
preživetja, zato je po njenem nasvetu pričel plesti košare. 
Te spretnosti ga je naučil kar sosed, tako, da je lahko 
hitro pričel z dejavnostjo. Predvsem pozimi, ko ni bilo 
dela na polju, so v hiši, polni viter, šibja in kolcev, nastajali 
pletarski izdelki, ki jih je spomladi s kolesom razvažal in 
prodajal po okoliških vaseh. Po vrnitvi s služenja voja-
škega roka je, poleg dela na kmetiji in pletarstva, delal 
kot gozdar v KZ Črni vrh. Odločitev o zamenjavi službe 
leta 1959, ko je postal poštar, ni bila lahka, ampak je nikoli 
ni obžaloval. Tako smo dobili priljubljenega poštarja 
Nandeta, ki so ga bili seveda najbolj veseli “penzionisti”, 
ki jih je vsak mesec osrečeval z zasluženimi pokojninami. 
In tako je prišlo leto 1990, ko je tudi sam stopil v njihove 
vrste. Ko je obrnil nov list v življenju, ni miroval. Postal 

je aktiven član Društva upokojencev Polhov Gradec, ki 
je najprej pomagal tedanjemu poverjeniku, sodeloval v 
komisiji za socialo in kasneje ostal njen poverjenik celih 
dvajset let. Njegova aktivnost v društvu traja še danes. Z 
veseljem se srečujemo na občnih zborih, izletih upoko-
jencev in drugih srečanjih. Kljub vsemu pa “pletarstva” 
nikoli ni opustil.

Poleg samostojnih razstav v okoliških krajih, smo ga 
videli tudi na Miklavževem sejmu v Pograjski graščini, na 
mednarodnem sejmu sv. Nazarija v Kopru, zadnjih nekaj 
let pa je celo izvajal delavnice pletarstva, ki so se jih ude-
leževali tako odrasli kot otroci, tako, da za nove košarice, 
jerbase, koše ... v prihodnosti ni skrbeti.

Dragi Nande, želimo ti še veliko zdravja, spretnih rok, 
moči in volje, da bi še naprej prenašal svoje znanje in 
izkušnje na mladi rod! Hvala za vse!

Zapisal Andrej Kralj

Pletarstvo v srcu

g. Nande s svojimi lepimi košaricami



37

Poverjeniki DU Polhov Gradec, Jože Bizjan, Andrej Kralj 
in Tinka Škof, smo obiskali gospoda Jožeta Kavčiča v 
Centru starejših v Horjulu. V prijetnem pogovoru smo 
izvedeli marsikaj zanimivega iz njegovega življenja, za-
nimalo pa nas je predvsem njegovo počutje, dejavnosti, 
prijateljevanje ... skratka, življenje v zrelih letih bivanja v 
Centru.

Jože Kavčič se je rodil leta 1931 v Logatcu na Martin 
Hribu kot edini sin med tremi sestrami. Doma so imeli 
malo kmetijo s kmečkim mlinom. Leta 1947 je v doma-
čem kraju, v Logatcu, končal osnovno šolo. Naslednje 
leto pa se je vpisal na realko v Ljubljani. Diplomiral je iz 
matematike in fizike. V zimskem času je poučeval še v 
večerni šoli v Polhovem Gradcu. Poleg redne službe na 
OŠ Polhov Gradec, je bil tudi izredni pedagoški svetova-
lec – inšpektor za matematiko in fiziko. Veliko let je bil 
pomočnik ravnatelja in ravnatelj na osnovni šoli Polhov 
Gradec. Veliko bi bilo še povedati o njegovih dejavno-
stih in prispevkih družbi. Njegov prispevek v družbe-
nem življenju dokazuje tudi dejstvo, da je častni občan 
občine Dobrova – Polhov Gradec.

Leta 1960 se je poročil. Žena je bila učiteljica zgodovi-
ne in zemljepisa. V zakonu sta se jima rodila dvojčka, 
Tomaž in Matjaž. Takoj po letu 1992, ko se je upokojil, 
je postal član DU Polhov Gradec. Nekaj let kasneje sta 
z ženo, po raziskovanju znamenitosti, zgodovine in 
običajev Polhovega Gradca, izdala tri dragocene knjige 
o življenju in običajih na tem območju.

Za odhod v dom v letu 2016 se je odločil po ženini smrti, 
saj mu gospodinjska opravila in dejstvo, da bi bil doma-
čim v breme, ni bilo blizu.

Odločitve za tako bivanje ni nikoli obžaloval. Nadvse je 
zadovoljen z novim načinom življenja, njegova sobica 
mu pomeni malo kraljestvo, da ne govorimo o vseh 
ostalih »bonitetah« bivanja v domu. Druženje s prijatelji 
v aktivnostih, ki krepijo telo in duha, pa »kofetkanje«, 
pa pogovori ... izpolnijo vsak dan. Seveda pa brez avta 
ne gre. Še vedno je voznik, ki avto uporablja za »lastne 
potrebe«, pa tudi za krajše izlete s prijatelji.

K zadovoljstvu pa pripomore tudi prijaznost osebja v 
domu in seveda dobra hrana. 

Njegova aktivnost, vedrina, zadovoljstvo in smisel, da 
je tudi v zrelih letih potrebno uživati življenje, nam bo 
vodilo, da tudi druge oskrbovance, ki jih poverjeniki 
obiskujemo, vzpodbujamo k polnovrednemu življenju. 
Gospod Kavčič je v pogovoru poudaril zadovoljstvo in 
se zahvalil za pozornost, ki jo društvo izkazuje oskrbo-
vancem v domovih za starejše, saj jim ti obiski in pogo-
vori veliko pomenijo.

Gospod Jože Kavčič, hvala za vaš vzgled, da se da s 
smislom živeti tudi v zrelih letih! Želimo vam še veliko 
dobre volje, zdravja in optimizma še naprej!

Zabeležila: Tinka Škof     

Življenje v domu starejših 
g. Jože Kavčič

Obisk poverjenikov Pričakal nas je kar pred vrati                      



38 

Med našimi najstarejšimi člani je tudi ga. Milena Že-
leznjov, ki se je leta 1933 rodila v Dolenjskih Toplicah. 
Življenska pot jo je najprej pripeljala v Ljublano, leta 1993 
pa v Polhov Gradec oz. Podreber 12A. Članica DU je od 
leta 2000. Vsi, ki jo poznamo lahko rečemo, da je upo-
kojenka, ki močno odstopa od povprečja. Je izobražena, 
načitana, odstopa po nekonvencionalnem obnašanju in 
oblačenjem. Z možem akademikom dr. Železnjovom sta 
kmalu po prihodu na Podreber pomagala kmetom pri 
pripravi dokumentacije. Potrebovali za občino in davčno 
upravo, saj vsi vemo kako zoprni so obrazci, ki jih dobimo 
od davčne uprave. Mož je tudi pomagal pri učenju ma-
tematike, če je to pomoč kdo potreboval, Milena mu je v 
vseh stvareh pomagala oziroma mu stala ob strani. Vsem, 
ki so jo prosili, je pomagala tudi s finančnimi sredstvi, saj 
so jo na Podrebri klicali »finančni minister«. Milena je bila 
do leta 2010 aktivna balinarka. Po operaciji na očeh se je 
morala balinanju odpovedati, vendar še vedno priskoči 
na pomoč pri pripravi srečolova in organizciji turnirjev, 
ob tem pa vse prisotne s svojo duhovitostjo in iskri-
vostjo prijetno zabava. Društvo jo je zato tudi nagradilo s 
priznanjem. V jeseni leta 2019 se je njena družina odloči-
la,da bodo staro hišo na Podrebri podrli in zgradili novo. 
Milena se je zato začasno preselila k hčerki v Ljubljano. 
Še naprej je zelo aktivna. zelo rada plete, kvačka in piše 
pesmi. Za prijatelje je nekaj njenih pesmi tudi natisnjenih 
v drobni brošuri. Trikrat na teden hodi v dnevni center v 
dom starejših v Trnovo. Tam telovadijo, izvajajo razne mi-

selne igre, imajo skupno kosilo in še razne druge zabavne 
stvari. Počuti se zelo dobro in priporoča obisk dnevnih 
centrov tudi drugim. Najbolj si želi, da bi 90. rojstni dan 
praznovala v novi hiški na podrebri 12a.

Pripravila in napisala: Irena Pogačar

Ob obletnici, ki jo obeležujemo in preštevamo leta naših 
članov, nas preletava radostna misel, da smo kar lep čas 
že skupaj. In najstarejši med nami nas opogumlja, nam 
daje upanje, da bo še dolgo tako.

Osemindevetdeset jih šteje najstarejši član našega 
društva Franc Čeh - oče, dedek, nekoč živilski tehnolog, 
danes pa vrtičkar in zvesti prijatelj svojemu sadnemu 
drevju.

Milena Železnjov, 
Podreber

Starosta naših 
upokojencev 
g. Franc Čeh, 
Podreber

Sodelovanje na balinarskem turnirju

g. Čeh v domačem kotičku
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Janez in Simona sta se pridružila našemu društvu v letu 
2018. Stanujeta v vasi Podreber. Janez je dolgoletni bali-
nar. Strast do balinanja ga je objela v devetdesetih letih. 
Leta 1991 je bil ustanovljen Balinarski klub Blagajana. Leta 
1992 je že igral s člani Blagajane v ljubljanski ligi, kjer je 
bila tudi prva zmaga. Vsako leto so napredovali. Leta 1995 
so že igrali v državni ligi in osvojili tretje mesto. V tem 
obdobju igranja je napredoval in prišel v sodniške vode. 
Prislužil si je status državnega sodnika.

Kaj pa dela Janez v prostem času? Balinanje je njegova 
prva strast. Rad je v naravi in dobro ve kje rastejo grmov-
nice in rože, ki po najboljšem čaju zadišijo. Bil je strasten 
nogometaš in tudi košarkaš. Bil je gonilna sila v športni 
dejavnosti našem kraju. Bil je tudi eden izmed ustanovit-
venih članov pri Balinarskem klubu Blagajana. Tudi sedaj, 
ko se je upokojil ostaja šport na prvem mestu.

Pri tem ga žena Simona podpira, saj je tudi sama nav-
dušena športnica. Zelo rada tudi smučata. Sedaj, ko sta 
upokojena, je Janez z balinanjem navdušil tudi Simono. 

V ženski balinarski ekipi smo veseli, da smo dobili dobro 
balinarko. Se je hitro opazilo, da je imela dobrega učite-
lja. Simona ima pa še eno posebno strast in to je slikanje. 
Želja po slikanju je bila v njej že dolgo časa, sedaj jo je pa 
lahko uresničila. Uživa ob svojem ustvarjanju. 

Ob vseh dejavnostih, ki jih imata pa najdeta čas za vnuč-
ki, s katerima zelo uživata.

 Zapisala: Cecilija Jarc

Janez in Simona založnik, Podreber

Tolikšno število let namnoži mnogo spominov. A ti se 
včasih zameglijo, celo razblinijo, zgubijo v pozabo. »Kjer 
pa! Vse je tako kot bi se zgodilo včeraj.« In res, vse je še 
živo, tudi najmanjše podrobnosti: najlepša otroška leta, 
ko je tekmoval v teku z reko Dravo na poti iz šole na Ptu-
ju, strašna lakota, ki ga je skoraj pokončala v letih ukra-
dene mladosti med vojno na ruski fronti; težki udarniški 
krampi in lopate po vojni; rojstvo otrok in rast družine...
in nazadnje tudi najsrečnejši trenutki, ko hišo napolnijo s 
smehom otroci tvojih otrok.

Toda postarani ljudje nimamo samo preteklosti, ne 
čemimo le v spominih, nismo živeli samo včeraj. Imamo 
tudi svoja upanja in pričakovanja za jutri. Res nekoliko 
manjša, kot nekoč, polna vsakdanjih dolžnosti, skupaj 
z bežnimi počitki na klop'ci  na sončni strani hiše in s 
hvaležnim pogledom na življenje, svoje ljudi in ljube 
znane stvari svojega doma.

Zapisala: ga. Darka Čeh, Lado Nartnik

Simona Založnik: Sončni zahod  

Janez in Simona z vnučko
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Janez Širok iz Dolenje vasi je v zadnjih dvajsetih letih 
zgradil svoj edinstveni svet miniaturnih kmečkih vozov 
vseh oblik in za vse namene, posameznih kmečkih orodij, 
kozolcev iz vseh koncev Slovenije in pomanjšanih hišnih 
portalov z vrati iz domače okolice.

Nič ni prišlo od samega sebe. Prve skrivnosti o lesu in de-
lovnih napravah je spoznal že v mladosti v očetovi delav-
nici. Oče je bil gozdar in kolar, doma pa je bilo kar nekaj 
orodja za obdelavo lesa in po odhodu njegovega očeta, 
se je kmalu začel ukvarjati z izdelavo miniaturnih vozov in 
kozolcev. Sčasoma se je začel pojavljati na raznih sejmih, 
kjer se srečujejo umetniki in rokodelci, ki so ga spodbuja-
li, da te izdelke pokaže širši javnosti. To je bil tudi začetek 
njegove umetniške poti v svetu ohranjanja naše bogate 
kulturne dediščine rokodelstva na Slovenskem. V svojem 
miniaturnem svetu ustvarjanja je postal raziskovalec, risar, 
kolarski, sodarski, mizarski in kovaški strokovnjak. 

Miniaturni svet kozolcev in vozov
Janez Širok, Dolenja vas

Ciza in voz za prevoz mleka

Kozolci toplarji

Kolovrat, škaf in zibelka Košara, tnalo in samokolnica

Janez na sejmu

Štirna, brus in ribežen
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Njegovi vozovi, kozolci, toplarji in drugi izdelki, kot so 
miniaturne kočije, leseno kmečko orodje in oprema 
kmečkih prostorov, so originalne unikatne miniaturne ko-
pije. Prav take bi lahko videli v naravni velikosti na nekem 
kmečkem dvorišču, gasilskem domu, muzeju, zasebni 
zbirki, kot nekoč, ko so opravljali svoje poslanstvo za pre-
voz hlodovine, sena, kamna, čebeljih panjev ... Zanimiv je 
tudi gasilski voz z ročno brizgalno.

Njegovo delo je natančno, estetsko dovršeno v vseh 
podrobnostih, ne pozna površnosti, ne malomarnosti. 
Nobena stvar se ne ponavlja, nič ni serijskega, prav vsak 
del voza mora izdelati posebej zanj. Vsak del voza ali 
toplarja je enak originalu, izdelan po enakem postopku, 
iz enakega materiala, kot so ga nekoč uporabljali kolarji, 
tesarji, kovači, kmetje in drugi rokodelci.

Zato ni čudno, da so izdelki Janeza Široka razstreseni po 
vsem svetu, v Avstraliji, Argentini, Kanadi, bili so v Slo-
venski hiši v Bruslju in še kje. Posebej dobrodošli so med 
slovenskimi izseljenci v evropskih državah. Brez sramu 
lahko rečemo: »Kapo dol pred njegovimi umetninami«. 

www.janezsirok.webs.com

Kočija iz gradu Bogenšperk

Lopata, grablje, kosa Mizarska žaga Stol - koza Klepavnik

Štokrle, pručka in WC na štrbunk Pratkarjeva vrata

Gasilska brizgalna

Voz za prevoz hlodov

Voz lojtrnik s senom

Plug za oranje
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Društvo upokojencev si že vrsto let želi, da bi imeli lasten 
prostor za svojo dejavnost, saj si ga v tem starostnem 
obdobju zaslužimo in potrebujemo za druženje, igranje 
šaha, kart, pikada, organizacijo raznih delavnic ipd. 

S prošnjo smo se že večkrat obrnili na občino, da pri 
svojem nadaljnjem prostorskem načrtovanju, vzamete 
v razmislek tudi ureditev prostora za dejavnosti članov 
in članic našega društva. Obljube so bile vsemogoče, od 
tega, da smo dobili del sredstev za ureditev prostorov, 
ki jih seveda nismo imeli, denar pa smo skrbno čuvali na 
računu, do tega, da je v prostorskih načrtih predvidena 
gradnja doma za starejše, kjer bi dobili svoje prostore. 
Vendar od tega je že veliko let. 

Sedaj društvo razpolaga s pisarno nad telefonsko cen-
tralo, dostopno po železnih zunanjih stopnicah navzgor. 
Zaradi majhnosti in težke dostopnosti, se lahko uporab-
lja le za seje upravnega odbora ali komisij (sejam lahko 
prisostvuje največ 10 - 13 ljudi). Druge dejavnosti se v tem 
prostoru ne morejo odvijati.

Eno možnost smo videli v že obstoječem objektu ob bali-
nišču. V letnem času, člani DU balinarske sekcije Blagaja-

na, uporabljamo prostor, ki služi tudi ostalim društvom za 
»šank« pri organizaciji veselic in drugih prireditev. Takrat 
je potrebno vse stvari večkrat na leto umakniti v drug 
prostor ali v skladišče, pri čemer pa prostor vsakokrat 
izgubi na vrednosti, saj se kljub pazljivosti poškodujejo 
stene, tla, ubijejo šipe na oknih in ostali inventar v pro-
storu, za kar pa nihče ne poskrbi. 

Člani naše balinarske sekcije so pripravljeni urediti ta 
prostor za srečevanja vseh upokojencev in njihove dejav-
nosti. To smo predlagali tudi občini, pa za naše prošnje 
niso imeli posluha. Morda pa bodo pristojni na občini 
le razmislili in poskušali rešiti probleme in potrebe vseh 
društev tako, da bo vsem druženje v na novo, urejenem 
parku, prijetno.  

Zapisa Andrejka Novak 

 

Vsem avtorjem člankov in fotografij najlepša hvala!

Predsednica DU.

Dolgoletna želja društva 
upokojencev

Potočnikov mnogocvetni kaktus cveti prav tako kot vsi člani DU.





Tudi jesen življenja je lepa ... 


