
18. zbor članstva DU Naš dom Dob

Rad’ se ’mejmo

DRUŠTVO UPOKOJENCEV NAS DOM

dob Ko se na zboru članstva zbe-

re več kot polovica članov in čla-
nic društva ter gledaš zadovoljne
in vesele obraze ter prisluhneš bo-
gatim poročilom o delu v letu 2022

ter pohvalam številnih gostov, te-

daj veš, da si na zboru članstva zelo
uspešnega društva, ki je po aktivno-

sti zelo poznano - v krajevni sku-

pnosti, občini in širše. To je bil zbor
članstva Društva upokojencev Naš
dom Dob, ki je še bolj znano po spo-
ročilu Rad se mejmo. V pogovoru s
predsednikom Feliksom Lampre-

tom pa sem ugotovila, da imajo en

sam cilj: naredimo nekaj dobrega
za članstvo.

18. zbor članstva Društva Naš dom

Dob je vodil Maks Jeran. Predsednik
Feliks Lampret je pozdravil najprej

vse člane in članice, nato goste, med

katerimi so bili predsedniki oz. pred-

stavniki vseh sosednjih društev upo-

kojencev, pa tudi Robert Plavčak s
Pokrajinske zveze DU Gorenjske, pri-

sotni pa so se razveselili tudi pozdra-
vov ter pohval za delo in sodelovanje
predstavnikov društev in organizacij

v Krajevni skupnosti Dob, med kate-

rimi je bil tudi novi predsednik sve-
ta KS Dob Marjan Smolnikar. Prav vsi

gostje so društvu čestitali za odlično

opravljeno delo in si zaželeli še več

prijetnega sodelovanja.

Več kot 200 članov in članic že
šteje Društvo upokojencev Naš dom

Dob, ki se mu vsako leto pridružijo

novi. Vsi skupaj so z glasnim aplav-

zom pozdravili vsa poročila, iz ka-

terih smo izvedeli o uspešnem lan-
skem občnem zboru, Škratkovem po-

hodu z vrtnicami za vse članice ter
prijetnem druženju, čistilnih akcijah,

pomoči pri pripravi občinske slove-
snosti ob dnevu državnosti, pred-

stavitvi dela društva v Češminovem

parku, dveh predavanjih (o dedova-

nju, zdravi prehrani), pravih ekskur-

zijah: večdnevni v Srbijo, v Brestani-

co z romanjem, v Belo krajino in spo-

mini na osnovno šolo) radi se spomi-

njajo tradicionalnega piknika s tom-
bolo, skrbi za varno pot v šolo, sode-

lovanja pri pohodu ob Gradiškem je-

zeru, srečanj ob različnih praznikih
(martinovanje, silvestrovanje), pri-

jetnih pogovorov na srečanju z jubi-

lanti ter srečanji s člani in članicami,

ki jih pred novim letom in ob drugih
priložnostih obiščejo na domovih in

v domovih upokojencev, posebej pa
vedno izpostavljajo pomoč vsem, ki

jo potrebujejo. Veliko privržencev
imajo Šola zdravja Dob, redna te-

lovadba v OŠ Dob ter metanje pod-

kev v športnem parku pod Močilni-
kom. Delo društva bo odslej lahko še

boljše, saj so letos poskrbeli za večje
prostore in za pogoje za delo skupin

- tudi z ročnimi deli, ki smo jih v letu

2022 občudovali na razstavi. Sogla-

sno, z glasnim ploskanjem, je pred-

sednik ponovno postal Feliks Lam-

pret, podpredsednik Janez Orehek,

tajnica Tatjana Gregorin in blagajni-
čarka Lidija Jovič. Čestitam in želim

prijetno delo.

»Tudi v letu 2023 nam ne bo dolg-
čas,« so bili ob sprejemu programa

veseli udeleženci, saj so v njem na-
šli vse težko pričakovane tradicio-

nalne aktivnosti, ki se jim bodo pri-

družile tudi nove, povezane s prire-

ditvami ob 800-letnici prve omem-
be Doba. 18. zbor Društva upokojen-

cev Naš dom Dob je bil še enkrat po-
trditev, da vodstvo, skupaj z vsemi

člani in članicami, ki se radi udele-

žujejo vseh aktivnosti, dobro dela in

enako, ob upoštevanju gesla Delaj-
te tisto, v čemer uživate, lahko pri-

čakujemo tudi na njihovi poti proti

20. rojstnemu dnevu.

Vera Vojska
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Domžalski slamnik 24.02.2023 

PetekDržava: Slovenija

Stran: 18

Površina: 182 cm2 1 / 1


