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Poročilo o delu DPŽD Polšnik za leto 2012 

 

 Zimovanje v Strunjanu od 04.01-08.01. 2012,kjer se nas je udeležilo šest članic. 

 Občni zbor  smo imele 21.01. 2012 in volitve članic v upravni odbor,vsaka članica je prejela 
svinčnik in vžigalnik. 

 V februarju smo z pustnimi dobrotami sodelovale na stojnici v Litiji. Pekle smo krofe za 
ocenjevanje na karnevalu. 

 08.03.2012 smo s peko peciva sodelovale na družabnem srečanju v Bistroju Valvazor v 
Litiji,kjer je predavala dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič in predstavili so se mlada kmetica leta 
Barbara Kolar in kmetica  leta 2012 Francka Javeršek obe iz društva  AJDA. 

 09.03. smo imele predavanje o bolezni in prehrani,gospa Darja Rojec nam je povedala svojo 
življenjsko zgodbo kako spoznati spremembe v telesu jo sprejeti in z njo živeti. 

 Tri članice smo se udeležile strokovne delavnice o minimalnih higienskih zahtevah za 
transport in prodajo na tržni stojnici. 

 31.03. smo z pecivom sodelovale na pohodu Po obronkih Jablaniške doline na Mamolju. 

 Prvega maja smo v ARBORETUMU Volčji potok predstavljale prireditve iz našega kraja,imele 
smo polno mizo dobrot. 

 19.05. smo imele strokovno ekskurzijo po Štajerski, Maribor, Lent, Gornje  Slovenske gorice , 
ogled cerkve Sv. Trojice,kosilo v Srednjih goricah, ogled oljarne. 

 25.05. se nas je 14 članic zbralo na železniški postaji v Litiji. Od tam nas je vlak peljal do 
Ljubljane in potem smo šli na RTV Ljub. V oddajo SOBOTNO POPOLDNE. 

 Sodelovanje na »DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ« na PTUJU,kjer  je Ivica Primc prejela dve 
zlati priznanji za orehovo in pehtranovo potico. 

 03.06. smo sodelovale na pohodu Od cerkvice do cerkvice z jutranjo pogostitvijo peciva in 
ponudba na koncu pohoda na Polšniku. 



 15.06. sodelovanje na Poticiadi v Gabrovki ,kjer je peklo potice sedem članic ter prejele zlata 
in srebrna priznanja. 

 12. KMEČKI DAN! V soboto 21.07. smo izpeljale našo tradicionalno prireditev obujanje starih 
običajev na POVŠETOVI KMETIJI na Polšniku. Naslov je bil,ČEZ DAN SMO LAN TRLI IN ČESALI, 
ZVEČER PA ZA VOLE  BARANTALI.  

 26.08. smo naše društvo predstavljale na sejmu v Gornji Radgoni. 

 13.09. smo se udeležile srečanja društev občin Litija,Šmartno pri Litiji na Dolah pri Litiji,kjer se 
je vzelo čas 12 naših članic. 

 31.10. smo z domačimi dobrotami sodelovale na Noč čarovnic na  Bogenšperku. 

 V novembru smo bile povabljene na Martinov sejem v Šmartno pri Litiji. Tudi tam nas 
poznajo po odličnih dobrotah. 

 03.12. je bila koordinacija med društvi v kraju,kjer si datumsko uskladimo vse dejavnosti v 
kraju in Turistično  društvo poskrbi za koledar prireditev in srečanj na Polšniku. 

 Na koncu smo se udeležile prireditve«Podeželje v prazničnem mestu Litija«,tudi tokrat smo 
se potrudile,da je bila stojnica bogato obložena z dobrotami naših članic,hvala. 
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