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Kot vsako leto, smo tudi v letu 2012 članice in člani društva dobršen del prostega časa preživeli skupaj.  

V poročilu vam želim na kratko predstaviti naše delo in dogajanje v letu 2012. Želim si, da bi se vsak izmed vas v 

tem poročilu našel in bil na svoj prispevek, ki ga je vložil v društvo, upravičeno ponosen. 

 

Minulo leto je bilo zelo aktivno in bogato. Zastavljenih smo imeli kar veliko ciljev, na katere smo, vsaj mislim 

tako, ponosni. 

 

 Upravni odbor se je v letu 2012 sestal  6 x ( januar, april, maj, junij, julij, oktober ). Skozi leto smo 

sproti preverjali izpolnjevanje letnega plana in celo dodali nekaj aktivnosti, ki niso bile planirane. 

 OBČNI  ZBOR  smo imeli 3.2.2012 v Vaškem domu 

 SANKANJE 

Sankanje zaradi neugodnih vremenskih razmer  že tretje leto zapored ni bilo izvedeno.  

 PUST – DELITEV PUSTNIH PLOHOV 

Delitev plohov je potekala  na pepelnično sredo in sicer v dveh skupinah ( Ažnik Srečko, Ošlak Franc ). Gre za lep 

star običaj, katerega želimo tudi v bodoče ohranit.  

 DAN ŽENA – kulturni program z zabavo – 10.3.2012 

V Vaškem domu na Sv. Primožu je bil organiziran kulturni program ob dnevu žena. Sledila je večerja in zabava z 

živo glasbo ( za pogostitev je poskrbela  Gostilna Primož, za glasbo pa ansambel Kanoni ). 

 ČISTILNA AKCIJA – 24.3.2012 

Čistilne akcije se je udeležilo nekaj članov društva. 

 POSTAVLJANJE  MLAJA  

Kot vsako leto smo tudi letos postavili mlaj in ga seveda konec meseca tudi pospravili.  

 PRVOMAJSKI POHOD NA KREMŽARJEV VRH – KOČO PLANINC 

 POHOD NA GOLICO – 12.5.2012 

Zaradi  premalo prijav je bil pohod odpovedan. 

 UREJANJE OKOLICE DOMA KRAJANOV ( BIVŠA OŠ ) 

Skozi vse leto skrbimo za urejenost doma in okolice še posebej ob raznih prireditvah. 

 PRAZNOVANJE LEPE NEDELJE NA SV. PRIMOŽU NA POHORJU – 1.7.2012 

Člani našega društva smo  v nedeljo 1. julija poskrbeli, da obiskovalci po končani mašni slovesnosti niso ostali 

lačni in žejni, lahko so se zavrteli ob zvokih ansambla Gamsi in preizkusili srečo na bogatem srečelovu. Povabili 

smo tudi strelce z možnarji. Pri organizaciji prireditve so nam pomagali številni donatorji, brez katerih – poleg 

ogromno prostovoljnega dela članov,  prireditve ne bi bilo. 

 VUZENIŠKI DNEVI 

Kot vsako leto je naše društvo tudi letos aktivno sodelovalo na že 18. Vuzeniških dnevih: 

 Šentviške igre 2012 
Šentviških iger sta se udeležili dve ekipi. V vsaki ekipi so sodelovali štirje tekmovalci – mešano moški in ženske. 

Za tekmovalce so bile pripravljene zanimive igre, tekmovalci pa so prejeli tudi bogate nagrade. Ekipi našega 

društva sta zasedli 2. in 6. mesto. 

 Ura zgodovine na Sv. Primožu 

Na Sv. Primožu na Pohorju, kjer je bila pred 68 leta ustanovljena Zidanškova brigada,  so udeleženci obudili 

spomin na takratne težke čase.  Naše društvo je sodelovalo pri organizaciji. 

 Turnir v malem nogometu - 11.8.2012 

V soboto 11. avgusta je bilo naše društvo organizator turnirja v malem nogometu, ki  se je odvijal na igrišču na  Sv. 

Primožu. Za pokal in denarne nagrade se je potegovalo 9 ekip s celotne Koroške.  Tudi tokrat, nam je zagodlo 

vreme, vendar kljub dežju turnirja nismo odpovedali.  

 Prikaz kmečkega običaja 19.8.2012 

Tokrat smo vam prikazali da so v izdelovanju suhe robe mojstri tudi nekateri člani društva.  Predstavili smo 

postopek izdelave in priprave materiala za pletenje košev in samo izdelavo. Veseli nas, da je predstavitev postala 

nepogrešljivi del Vuzeniških dni in da se število obiskovalcev oz. gledalcev iz leta v leto veča. 

 ŠRANGA  
11.8.2012 smo članoma TŠD ob poroki naredili »šrango«. Namen šranganja je zgolj ohranjanje starih šeg in navad. 

 7. MEDONOV POHOD ČEZ POHORJE – 25.-26.8.2012 

Zadnji vikend so se najvztrajnejši člani društva podali na dvodnevni pohod čez Pohorje.  



 PIKNIK ZA ČLANE DRUŠTVA -8.9.2012 

 STROKOVNA  EKSKURZIJA - 22.9.2012 

Za člane društva je bila organizirana strokovna ekskurzija v Posočje in dolino Trente ( Kluže  Log pod Mangartom, 

dolina Trente, Kobariški muzej, sirarstvo v Zatolminu, Tolminska korita, Turistična kmetija Široko …)  

 BOŽIČEK – OBDAROVANJE OTROK  - 23.12.2012 

Predstava za otroke  + obdaritev 30 otrok ( nekaj več kot prejšnje leto ) 

 SODELOVANJE V ODDAJI »NA ZDRAVJE« - 7.1.2013 

 PROSLAVA OB USTANOVITVI ZIDANŠKOVE BRIGADE 13.1.2013 – organizacija pogostitve 

 

 

OSTALE AKTIVNOSTI: 

 Skozi vse leto skrbimo za urejenost doma in okolice še posebej ob raznih prireditvah. Urejali smo tudi 

igrišče in del vaškega jedra ( okolica cerkve, pokopališče) 

 Bili smo pobudniki Peticije proti postavitvi dodatnih ovir za umirjanje prometa – »ležečih policajev« na 

lokalni cesti Vuzenica – Primož  ( marec 2012 ). Na to temo smo se sestali tudi s predstavniki občine ( g. 

župan Franjo Golob, g. Lampret Srečko ). 

 Na prvi seji UO smo sprejeli Hišni red in Pravilnik o koriščenju prostorov Vaškega Doma – objavljen na 

spletni strani 

 V mesecu oktobru smo sklenili Pogodba z Vaško godbo, jim posredovali Hišni red in Pravilnik o 

koriščenju prostorov 

 V mesecu septembru Vloga za dodelitev upravljanja igrišča( september ) 

 Naročili smo majice za člane društva 

 Pridobivali soglasja in izvedli prijavo javnih prireditev 

 Objave v Vodniku po prireditvah 

 Prijave na razpise 

 Pobiranje članarine, opominjanje članov glede neplačila, naročilo članskih izkaznic 

 

Pohvaliti velja vse člane, ki so aktivno sodelovali v raznih drugih aktivnostih kot so: brezplačni prevozi, 

organizacija prireditev, posoja strojev in naprav ( traktorji, prikolice, kosilnice, orodja… ),  pisanja člankov, pisanja 

obvestil in vabil, pisanja prošenj, priprave in raznašanja plakatov, zbiranje dobitkov za srečelov, brezplačne 

pogostitve, priprave prizorišč, izdelave raznih rekvizitov ( Božiček) in spominkov ( plohi), obveščanje ( telefonsko 

in pisno), … 

 

Posebno zahvalo je potrebno izreči tudi donatorjem in sponzorjem, saj brez njihovih donacij in pomoči ne bi uspeli 

narediti to kar je bilo narejenega. Delo društva so podpirali: 

- Občina Vuzenica 

- Gostilna Prodnar 

- Ulbrich Hidroavtomatika d.o.o 

- Zemeljska in gradbena dela, Zdenko Ramšak s.p. 

- Abrasiv Muta d.o.o. 

- Bijol d.o.o. 

- GIN, Dušan Sušek s.p. 

- Avtoprevozništvo Franc Brezovnik s.p. 

- Mizarstvo Uran, Janko Uran s.p. 

- Strmšnik Ernest, Sv. Vid 

- »BEAR« M.B.M,  Branko Medved s.p. 

 

Članstvo v društvu narašča ( trenutno 125 evidentiranih članov), člani pa se trudimo da bi bili dejanski prijatelji, in 

tako tudi lažje uresničevali svoje cilje.  Prireditve, ki smo jih organizirali oz. smo  bili soorganizatorji so bile dobro 

obiskane. Pozna se, da domači ljudje in okoličani delo društva vedno bolj poznajo in da se tudi nečlani radi 

priključijo raznovrstnim društvenim aktivnostim. 

 

Hvala! 

Majda Poročnik  
    predsednica 


