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DU DOVJE MOJSTRANA, ob njegovi 50 letnici
7. seja dne 16.6.2003, sklep 7/10, podeljen 7.8.2003.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOVJE MOJSTRANA praznuje v letošnjem letu 50
letnico delovanja.
Začetki organiziranega delovanja upokojenk in upokojencev na področju sedanje
Krajevne skupnosti Dovje Mojstrana segajo v leto 1953. Takrat je bila ustanovljena
Podružnica upokojencev Dovje-Mojstrana. Njen prvi predsednik je bil Janez TarmanPezdirnikov iz Mojstrane, ki je s svojimi somišljeniki pričel s prvimi koraki na poti
iskanja različnih oblik in vsebin dejavnosti, v katerih bi našli interes predvsem
upokojenci.
Začetki niso bili lahki. Ni bilo izkušenj in ne ustreznih prostorov, kjer bi se člani
društva srečevali. Vendar so vztrajali. Že leta 1967 so razvili lastni društveni prapor. V
začetku osemdesetih let so pričeli aktivnosti za pridobitev društvenih prostorov. V letu
1975 se je podružnica preoblikovala v Društvo upokojencev Dovje-Mojstrana.
Vse do takrat so bili člani društva aktivni predvsem na športnem ter na socialnem
področju. Ko pa so v letu 1983 pridobili tudi lastne klubske prostore, je klubsko
življenje postalo bolj pestro. Prednjačile so aktivnosti, ki so pomenile predvsem skrb
za druženje upokojencev, da bi čim lepše in ustvarjalno preživeli čas na jesen
življenja. V prvih letih delovanja društva so marsikomu z nasveti pomagali razrešiti
socialne, zdravstvene, včasih tudi stanovanjske probleme.
Celotno obdobje delovanja društva so se člani vedno vključevali v pestro društveno in
družabno življenje v kraju. Tudi danes skoraj ni društva, kjer v najvišjih organih ne bi
delovali tudi upokojenci, kar velja tudi za svet krajevne skupnosti. Pred leti so bili z
enim članom zastopani tudi v svetu Občine Kranjska Gora.
Člani društva med drugim skrbijo tudi za urejanje okolice klubskega prostora, pred leti
so zgradili kegljišče za nihalno kroglo ter razvili številne druge aktivnosti, v katerih
najde veliko zadovoljstvo veliko število članov.
Naj omenimo kulturno skupino, kjer deluje ženski pevski zbor, recitatorji in igralci.
Skupina redno pripravlja kulturne večere ob posameznih praznikih in jubilejih,
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sodelujejo na prireditvah v kraju, predvsem pa na prireditvah, kjer se zbirajo
upokojenci-jubilanti.
V okviru skupine za pohodništvo preko celega leta skrbijo za izlete po bližnjih vrhovih
in dolinah, na področju sociale skrbijo za organizacijo različnih predavanj, za obiske
pri jubilantih na domu ter za vsakoletni novoletni sprejem starostnikov v klubskih
prostorih. Potem so tu športniki, ki so letos na športnih igrah ob tednu upokojencev
med vsemi društvi od Rateč do Žirovnice dosegli tretje mesto, med kegljači z nihalno
kroglo pa so že več let nepremagljivi. Uspešni so tudi na tekmovanjih v zimskih
športih. Vsako leto v okviru sekcije za organizacijo izletov obiščejo kraje po Sloveniji
ter to združijo z ogledom določenih znamenitosti (steklarna, pivovarna, nuklearka in
podobno). Udeležujejo se srečanj upokojencev doma in v tujini (Pliberk), marsikdaj pa
skupaj s člani planinskega društva tudi srečanj planincev. V preteklem letu so
organizirali tudi skupinsko letovanje na Hvaru.
Mnogo je še detajlov iz bogatega klubskega življenja, dejavnosti in uspehov, s
katerimi je društvo prepoznavno tako v občini kot širše. Zato ni slučaj, da člani
sorodnih društev iz drugih krajev zelo radi sodelujejo na prireditvah v Mojstrani.
Številna udeležba članic in članov na proslavah in srečanjih, na izletih in na pohodih,
na športnih tekmovanjih in na predavanjih pa dokazujejo, da bo društvo tudi v
prihodnje tako uspešno, kot je bilo do sedaj.
Za vse opravljeno delo Občinski svet Občine Kranjska Gora DRUŠTVU
UPOKOJENCEV DOVJE-MOJSTRANA ob njihovem jubileju, petdeset letnici,
podeljuje BRONASTI GRB OBČINE KRANJSKA GORA.

