
8. februar, 2020 

                             Občni zbor 2020 
Člani Društva pohodniki Triglav Nova Gorica smo se v soboto, 8.februarja zbrali v 
restavraciji Vrtnica na našem občnem zboru društva. 

 

Ob prihodu smo med razstavljenimi fotografijami izbirali tri najboljše posnetke iz naših 
pohodov v letu 2019. Razstavljene so bile tudi fotografije, ki predstavljajo zgodovino 
društva od začetkov v letu 2004. 

     

     

   



   

   

 

     

     



Občni zbor je potekal ravno na naš praznik, Prešernov dan, zato smo na predlog Mirjam na 
začetku našega druženja skupno zapeli Zdravljico in našo krasno primorsko himno Vstala 
Primorska, ki nam je še posebno pri srcu. Petje je bilo občuteno in ponosno. 

     

     

 

 

Predsednik Franko Sarzina je člane občnega zbora nagovoril, nato pa je Mirjam Silič podala 
poročilo o poslovanju društva in o finančnem rezultatu v letu 2019 in tudi o načrtih za leto 
2020.  

     



Sledil je kulturni program.                                                                                                          
Mirjam Silič je recitirala Prešernovo pesem Vrba. Povabila nas je, da smo se ji pri recitaciji 
pridružili. 

 

   

      

 

Zora Korenč je prebrala ljudski pripovedi Nastanek krasa in Zakaj je kras brez vode iz knjige 
Slovenske ljudske pripovedke. Te se širijo iz roda v rod po ustnem izročilu. 

 

     



   

 

Naše čestitke in lep aplavz si je prislužila Ladka Kofol, ki se zadnje čase posveča igranju na 
piščal. S kančkom začetne treme nam je zelo lepo zaigrala skladbi Veseli pastir in Luna sije 
ter nas vse prijetno presenetila. 

     

 

 

Vidojka Nemec je iz knjige bratranca Radivoja Pahor z naslovom Soneti o plašljivem vrbju, 
ki je izšla leta 2011, prebrala Sonet noni Marjuti. 

     



Zanimiv in šaljiv »skeč« sta nam pripravili Zorica Konrad in Marica Nakrst. V telefonskem 
klepetu sta prikazali srhljivo zgodbo o tem, kaj čaka našo zasebnost v bližnji prihodnosti. 
Telefonsko naročanje »pizze« za dostavo na dom ob današnji računalniški tehniki in s tem 
dostopnosti do vseh podatkov, sploh ni tako enostavno opravilo, kot bi človek mislil. 

     

   

Svojo točko so prispevale tudi naše neutrudne pevke. Dobro pripravljene so nam zapele 
pesem Veseli pastir ( nadaljevanje Ladkine skladbe s piščaljo) in Tam, kjer sem doma. 

                      

                   ( Majda Š., Nadja D., Marina, Stanka, Majda K., Zorica, Zora, Marta...) 



     

 

 

                                   Angelca Mlakar je recitirala Pavčkovo Take dežele ni. 

     

 

Marja Kolenc je prebrala Dva ekzampla proti zidavi cerkva iz Trubarjeve prilike proti zidavi 
cerkva. Odlomek je napisan v Trubarjevem jeziku iz leta 1550. Nanaša se tudi proti gradnji 
naše cerkve na Sveti Gori, oz. takrat Skalnici. 

     



                       Naše pevke so ponovno stopile skupaj in zapele Kam le čas beži. 

     

 

 

Za tem pa je dobil mikrofon v roke Zdravko Cernatič, »zvezda večera« lanskega občnega 
zbora. Kar precej časa je Zdravko v poznih večernih urah pisal svojo kroniko, imenovano Pa 
me prime, pa me mine. Letos je na svoj zanimiv in duhovit način v slogu rime orisal 
dogajanja na naših pohodih v letu 2019, od začetka do konca leta in vse to na šaljiv način 
povezal z dogodivščinami na naši politični sceni. Spet je dokazal, da ostaja »skriti talent« in 
požel je aplavz nasmejanih pohodnikov. 

   

     



Kulturni program so zaključile pevke s pesmijo Na mostu. Nepozaben napev »bila sva 
mlada oba«, je prav gotovo podoživljal vsak od nas po svoje.. 

   

 

Po večerji je naš član Silvo vključil svoje glasbene instrumente in se na naše presenečenje 
izkazal tudi kot super pevec. 

   

 

Prvi takti glasbe so spremljali naše pevke pri petju pesmi Rastejo v strmi gori, ki smo jo vsi 
udeleženci zbora namenili našima Mirjam in Frankotu v zahvalo za ves trud in vodenje 
društva. Veselo in častno sta se zavrtela v »solo« plesu. 

     



   

Klara Smerdel nam je prijazno razdelila lično prepognjene zloženke iz živobarvnega 
papirja, ki so v sebi skrivale z lepo Klarino pisavo napisano posvetilo, oz. nauk. Za vsakega 
od nas je bilo drugačno in res domiselno. 

Ves večer pa sta skoraj neopazno skrbno »dežurala« tudi naša fotografa Roman in Bruno, 
da sta v svoj objektiv ujela nepozabne trenutke našega druženja. Zbora so se namreč z 
veseljem udeležili tudi člani, ki se zaradi zdravstvenih ali drugih vzrokov ne morejo več 
udeleževati naših pohodov. S posnetki, objavljenimi tudi v reportažah na naši spletni strani 
se sestavljajo kamenčki v mozaiku šestnajstletne zgodovine društva. 

Marija Saksida nam je prinesla glede na bližajoči se pustni čas velik pladenj slastnih 
flancatov, po naše »štraub,natočili smo si šampanjec, ki so ga prispevali Ladka, društvo in 
Zdenka.Naš občni zbor s pestrim in z lepo pripravljenim programom smo zaključili s plesom 
in s pesmijo, saj smo vendar pohodniki in »POHODNIKI SO VESELI LJUDJE«.  

      



   

     

     

     



   

   

 

 

     

   



   

   

     

Fotografije: Roman Žižmond in Bruno Scozzai 

Zapisala: Sonja Scozzai 

Oblikovanje: Roman Žižmond 

Pripis: Oglejte si našo spletno stran pod rubriko Hobiji, kjer boste našli »Zdravkotovo 
kroniko društva za 2019«, poleg tiste iz 2o18. 

Pevke so na predlog Mirjam izbrale ime zborčka, ki bo seveda vključeval tudi moške: 
TRIGLAVSKE ROŽE! 

Rože srečno!                                                                                                                                       
Mirjam 



               Moja uvodna misel na občnem zboru 
Lepo, da ste prišli v takem številu na občni zbor. V Gočah sem izjavila, da je edina dolžnost 
članov prisotnost na zboru. Ta dolžnost naj bi bila vsakemu članu, ki je s srcem pri društvu, 
ČASTNA in tudi priznanje oz. zahvala tistim, ki se trudimo, da se imamo v društvu lepo, da 
so naše ponudbe kvalitetne in cenovno sprejemljive Seveda je vaša dolžnost in priložnost tudi 
to, da lahko sodelujete pri planiranju in ustvarjanju planov dogodkov. Tudi vaša pozitivna oz. 
realna kritika prav pride. 

Ob tej priliki bi se zahvalila vsem, ki SMO in še BOMO pripravljali tako zanimivo ponudbo, 
vsem, ki aktivno sodelujemo pri programu na naših občnih zborih, vsem, ki se trudimo, da 
ostajamo prijatelji, našim kuhar'cam in slaščičarkam, fotografom za lepe posnetke, 
ustvarjalcem naše spletne strani kot tudi tistim, ki to stran uporabljate, skratka VSEM 
POZITIVCEM!  

Seveda hvala tudi tistim, ki se odzivate na našo ponudbo in ste hvaležni zanjo! Brez 
udeležencev bi bil ves trud zaman. Upam si želeti, da bi zaradi kvalitete in zanimivosti 
ponudb bila udeležba lahko višja.  

Kljub temu, da nam je vreme v letu 2019 tolikokrat ponagajalo, je zaslužilo nagrado za 
najmanj 20 pohodov kar 32 članov, kar dokazuje, da bi bilo lahko nagrajencev tudi več! 
Največ društvenih pohodov sta opravili Saksida Marija in Furlan Neva ( po 38), največ 
kilometrov na društvenih pohodih pa Saksida Marija (509). 

Tudi BITI ČLAN ODBOROV je častna funkcija, ki pa NAJ RODI DEJANJA! Najmanj kar 
lahko pomeni je redna udeležba na sestankih, vsekakor tudi dokaj redna udeležba na naših 
pohodih. Zgledi veljajo! Dovoljeno je, da prispevate po svojih močeh pri pripravi in 
vodenju pohodov (če ne zmoreš sam, se potrudi in najdi prijatelja vodiča!) 

Tudi biti Predsednik in podpredsednik društva je častna funkcija. Kaj to pomeni? Biti prvi 
povsod: pri pripravi dogodkov, animiranju članov h aktivnostim, biti vedno in povsod 
prisoten, nuditi pomoč, paziti, da ostaja delovanje društva in odnosi med članstvom v mejah 
normale. Če si malo ali skoraj nič prisoten, res niti ne moreš biti odgovoren za delovanje 
društva. 

Ker se bliža čas, ko bomo morali izvoliti novo vodstvo, mislite tudi na to, koga bi lahko 
predlagali. 

 

Zaključek: V delu, aktivnosti, zavedanju dolžnosti je čast. In ker je delo častno so 
funkcije častne. Ne pa same po sebi!  

 

Mirjam Silič 

 


