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Vsem skupaj en lep pozdrav! 

Se posebej pozdravljam predsednika krovne organizacije Milana Obrezo in 

predstavnike Medgeneracijske skupine in Gamsov. 

Veseli me, da smo se po dveh letih koncno spet uspeli srecati na nasem zboru. 

Kljub tezkim razmeram zaradi neprestanega spreminjanja pravil in navodil 

vlade in NIJZ, smo v DU Gorenjska sekcija uspeli izvesti nekaj aktivnosti, ki smo 

jih nacrtovali ze v letu 2019 za leto 2020 in jih prenesli v leto 2021 in 2022. 

Lahko recem, da je bilo predvsem leto 2020 zaradi ze znanih zadrzkov bolj 

susno, v letu 2021 pa smo ze izvedli vec dejavnosti, medtem, ko smo v letu 

2022 izvedli popolnoma vse nacrtovane aktivnosti. 

UO GORENJSKE SEKCIJE se je tako veckrat sestal z namenom kako izvesti 

zacrtane naloge. 

Vse cia ne smo obvescali 0 aktivnostih oz. neaktivnostih zaradi trenutne 

situacije - corone preko emailov in po posti (tisti, ki emaila nimajo) kot so 

razpisi za oddih, placevanje clanarine, cepljenje proti klopnemu me ... , 

gripi, covid ... in ostala obvestila ... 

V zadnjih dveh letih smo na nasi spletni strani objavljali 0 vseh izvedenih 

aktivnostih 

Individualno smo se udelezili pohoda v Drazgose 

Pohoda po poti prijateljstva Udinborst 

Izvedli smo lazji pohod do Krive jelke za vse clane gorenjske sekcije, 

ogledali si dupljansko grascino in 200 let staro Vogvarjevo hiso .. 

V mesecu oktobru smo izvedli izlet v Prekmurje, kjer smo si ogledali 

pridelavo bucnega olja v Turniscu in pridelavo paradiznika Lust. 

Clanu Platisi Janku, ki se je zal nedolgo nazaj za vedno poslovil, smo 

priskocili na pomoc pri premagovanju njegove tezke bolezni in 

organizirali skupino, ki je bila v pomoc njegovi zeni. 



v letu 2022 smo izvedli vse aktivnosti, ki so bile v letnem programu del a 

Poleg ze tradicionalnih pohodov (Drazgose, Udinborst, Vrba) smo izvedli 

- Tradicionalni pohod po okolico Kranja za 8. Marec in obdaritev zena 

Izvedli pohod Jeprski ucitelj na Drulovki 

Pohod po Lambergerjevi poti v Begunjah 

Izvedli orientacijski pohod v organizaciji nasega clana in prvaka v 

orientaciji Srecka Pirmana in piknik na Crngrobu 

V mesecu septembru smo organizirali izlet na Obalo,z obiskom 430. MOD 

in ogledom starega dela Kopra ter fontane refoska v Marezigah. 

V oktobru smo se izobrazevali na Ivanini ucni poti v Podbrezjah. 

V mesecu novembru smo se preizkusali v bowlingu in bili zelo navduseni 

In koncno smo uspeli (kljub manjsim zapletom) PRIPRAVITlletni zbor s 

pogostitvijo v mesecu decembru. 

Udelezili smo se tudi vseh sestankov krovne organizacije, kjer smo se 

pogovarjali 0 podobnih problemih zaradi covida in lahko se pohvalim, da 

smo v primerjavi z drugimi sekcijami izvedli kar veliko aktivnosti. 

Pohvaliti moram seveda tudi dve skupini, ki delujeta na gorenjskem in sta 

zelo aktivni, to je Medgeneracijska skupina(ki v zadnjem casu tudi trpi zaradi 

covida) in pa seveda Gamsi. 

Ob tej priliki bi se rada zahvalila vsem clanom UO za pomoc in sodelovanje 

pri izvajanju aktivnosti, predsedniku Milanu Obrezi za denarno pomoc, vsem 

vam pa, da ste se tako stevilcno udelezevali teh aktivnosti in nam stem 

dajete motivacijo za vnaprej. 

Ob koncu vam vsem in vasim dragim zelim lepe, mirne praznike, v novem 

letu 2023 pa obilo zdravja in srece. 

Predsednica 

Marijana Zivlakovic 




