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Strahinj pri Naklem, 7. 12. 2013 

 
PREDNOVOLETNO SREČANJE V STRAHINJU PRI NAKLEM 
 
Podružnica Gorenjska je v soboto, 7. decembra 2013, za vse članice in člane društva organizirala 
tradicionalno prednovoletno srečanje, katerega se je udeležilo 400 zabave željnih. 
 
Srečanje je potekalo v športni dvorani Biotehniškega centra v Strahinju pri Naklem s pričetkom ob 
11.30 uri.  
 
S svojim obiskom so nas razveselili povabljeni gostje Daša Gantar iz podjetja Pharmagan, Tamara 
Heraković, dr. med. spec. derm., medicinski sestri Damjana Langus in Milana Mežnarec, vse tri iz 
dermatološke ambulante Splošne bolnišnice Jesenice. 
 
V samem začetku je Stanko Pregelj, podpredsednik društva, pozdravil navzoče in povedal nekaj 
uvodnih besed. Po pozdravnem delu je sledil skeč, ki sta ga uprizorili članici Januša Dežman in Majda 
Zupančič. Nato sta v gorenjski narodni noši odplesala nekaj plesov člana Majda Zupančič in Milan 
Debeljak. 
 
Po okusnem okrepčilu je sledil pester kulturni program. Nastopili so harmonikar in plesna skupina iz 
osnovne šole Naklo. Tradicionalen večer so nam popestrili ženski pevski zbor DU Javornik – Koroška 
Bela, rogisti LD Selca in moški Lovski pevski zbor Škofja Loka.   
 
Nato smo začeli razdeljevati darilca. Vsak obiskovalec je prejel okusen piškot in lepo voščilo:  
 
Snežinke tiho prekrijejo sledi,  
a čas naj ne zabriše dragocenih vezi,  
ki stkali smo jih do soljudi. 
Miru, sreče, zdravja vse dni novega leta 2014 
vam iskreno želimo prijatelji iz DPS podružnica Gorenjska. 
 
Ob 18. uri je sledila odlična večerja, nato nastop humorista Peške - Boštjana Megliča. Vse do 22. ure 
smo se veselili in zabavali ob živi glasbi ansambla Arrow.  
 
Ob prihajajočem novem letu smo si zaželeli kar največ zdravja in čim manj problemov z boleznijo. 
 
  



Donatorji prireditve, ki se jim zahvaljujemo za pomoč pri izvedbi prireditve: 
 
Ga. Daša Gantar iz podjetja Pharmagan d.o.o. Kranj 
Integral Avto d.o.o. Jesenice 
Mikona d.o.o. Tržič 
Primož Oman s.p. -  Ombus prevozništvo Rateče 
Župan Mestne občine Kranj g. Mohor Bogataj  
Mestna občina Kranj  
Občina Naklo  
Mercator d.d. Ljubljana   
Mesarija Arvaj Anton s.p. iz Britofa pri Kranju 
Mesarija Kalan Franc s.p. iz Kranja  
Slap Bohinj d.o.o.  
Gorenjka d.o.o. Lesce   
Lekarna Plavž Jesenice 
Lekarna Mlaka pri Kranju 
Cvetličarna Zvonček Jesenice 
Zavarovalnica Triglav Kranj 
Čebelarstvo Noč Anton s.p. Selo pri Žirovnici 
Plesna skupina in harmonikar iz osnovne šole Naklo 
Direktor Biotehniškega centra mag. Marijan Pogačnik  
Ga. Mira Poklukar  
 
Pri načrtovanju prednovoletnega srečanja smo se odločili, da bomo naše članice prosili za pomoč. 
Zahvaljujemo se vsem tistim, ki so prispevale svoj delež pri organizaciji, peki drobnega peciva in 
medenjakov ter pripravi daril za vse člane.  
 
Prav tako se zahvaljujemo vsem članom in članicam, ki so prispevali pijačo za aperitiv, in vsem 
ostalim, ki so na kakršen koli način pomagali pri pripravah, pri zbiranju finančnih sredstev in ostalih 
donacij, ter ne nazadnje tudi pri sami izvedbi. 


