
PREDSEDNIŠKO POROČILO SKD HRAST ZA LETO 2019 

REDNI OBČNI ZBOR 2020 

 

 Letošnji redni občni zbor našega društva lahko rečemo, da poteka v znamenju vsesplošne 

previdnosti, medsebojne razdalje, omejenega sporazumevanja, spreobrnjenih higienskih navad, saj 

prav te nam omogočajo, da se lahko danes srečamo, sestanemo, odločimo in sklepamo. Temelj 

društva in občnega zbora je vsekakor srečanje, brez srečevanja, sestajanja, sodelovanja društvo ne bi 

imelo nobenega smisla za obstoj. Občni zbor, osrčje društvenega delovanja, je najpomembnejše 

formalno srečanje, brez katerega društvo ne bi imelo moči in sposobnosti sklepanja, začenši z letnim 

obračunom in proračunom. V letu 2019 je društvo imelo precej bogato delovanje, saj smo izpeljali 

skoraj vse dejavnosti, ki smo si jih na začetku leta začrtali v letnem programu. Letni načrt delovanja 

smo predstavili članom in drugim predstavnikom članic Zveze slovenske katoliške prosvete na 

lanskem Občnem zboru, na katerem je bil potrjen predsednik in v glavnem celoten upravni odbor.  

 Za društvo in njegove člane sem zelo zadovoljen, da smo izpeljali vsebinsko bogate dejavnosti 

na vseh področjih, v katerih je društvo dejavno. Na kulturno domoznanstvenem področju je bila zelo 

obiskana Prešernova proslava z gledališkim poklonom, ki smo jo priredili skupaj z Župnijo Doberdob 

in društvom Jezero, pa tudi izvedba projekta Stolpersteine 2019 in večer Hrast skozi čas, v sklopu 

katerega smo predstavili in otvorili delovanje društvene spletne strani skozi zgodoviski oris društvene 

zgodovine. Na gledališkem področju je bilo v ospredju tradicionalno miklavževanje z igrico O 

žalostnem klovnu in zaljubljeni princesi ter ponovitev gledališke igre Rdeča kapica v Deželi branja, 

ki smo jo uprizorili ob nagrajevanju Mladi oder v Gorici. Zraven gledališke skupine KD iz Sovodenj 

ob Soči smo imeli v gosteh tudi dramsko družino F. B. Sedej iz Števerjana, ki se je predstavila z igro 

Ime. Na področju rekreacije smo uspešno pripravili in izpeljali Igre brez meja in Hrast Kamp v koči 

sv. Jožefa v Žabnicah. V primerjavi z zadnjimi izvedbami se je število mladih udeležencev rahlo 

povečalo in utrdilo. Prav tako tudi v izvedbi KinoHrast 2019 smo bili povsem presenečeni pri skoraj 

trikrat povečanem številu članov in simpatizerjev, ki se je udeležilo obeh filmskih večerov. Pri 

zborovskem udejstvovanju smo tudi tokrat sodelovali na Primoski poje v Škednju in na Cecilijanki v 

Gorici, obenem tudi na zanimivem zborovskem večeru, ki so ga pevci izoblikovali na zaključnem 

koncertu Razpalite kres, divje skačejo živi akordi v organizaciji Prosvetnega društva Vrh Sv. Mihaela 

in na božičnem koncertu Slovenski Božič Matije Tominca v KCLB.  

 Zahvalil bi se dirigentu Hilariju Lavrenčiču in vsem pevcem, ki so redno obiskovali tedenske 

vaje in se čez celo leto trudili pri izboljšanju kakovosti celotnega zbora. Društvo bo visoko letelo le, 

če bodo starejši skupaj z novopečenimi pevci še naprej peli na visoki ravni z isto kakovostjo in 



navdušenjem. Kot vsako leto bi sedaj na kratko omenil v kronološkem zaporedju vse glavne podvige, 

ki smo jih čez leto udejanili. 

 28. januarja: SKD Hrast je ob Dnevu Spomina, v sodelovanju s sekcijama VZPI »J. 

Srebrnič« Doberdob in Dol-Jamlje in z društvom ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati) ter 

pod pokroviteljstvom občine Doberdob, slovesno postavil tri tlakovce spomina Stolpersteine v 

spomin na Jožefa Ferfoljo iz Doberdoba in Rudolfa Lavrenčiča očeta in Rudolfa Lavrenčiča sina s 

Poljan. Na slovesnosti je bil prisoten tudi umetnik Gunter Demnig, ki si je ta projekt zamislil. Projekt 

Stolpersteine bo trajal kar nekaj let in ima namen, da obeleži vse žrtve koncentracijskih taborišč, ki 

so živele v doberdobski občini. 

 15. februarja je SKD Hrast ob Dnevu slovenske kulture skupaj s SKRD Jezero in Župnijo 

Doberdob priredil gledališki večer. Gostovali smo gledališko skupino KD Sovodnje, ki se je 

predstavila z veseloigro Nona v režiji Kristine Di Dio. Slavnostni govor je imela sovaščanka Luisa 

Gergolet. 

 26. februarja je mladinski gledališki odsek SKD Hrast ob nagrajevanju Mladi oder uprizoril 

dramsko igrico »Rdeča kapica v Deželi branja« na besedilo Lučke Susič in v režiji Chiare 

Bruzzechesse, ki jo je pred tem že predstavil 5. decembra 2018 ob Miklavževanju v doberdobski 

župnijski dvorani. 

 4. marca je SKD Hrast skupaj s SKRD Jezero, SKRD Dob, pihalnim orkestrom Kras, AŠZ 

Mladost in Mažoretke Doberdob organiziral že tradicionalno skupno pustovanje za otroke, ki 

obiskujejo vrtec in osnovno šolo. 

 24. marca sta mladinska odseka slovenskega katoliškega društva Hrast in prosvetnega društva 

Vrh Sv. Mihaela ter Devinski mladinski krožek v župnijski dvorani v Doberdobu prvič izvedli 

gledališko-glasbeno produkcijo z naslovom Legende. Gre se za gledališko, zborovsko in glasbeno 

uprizoritev legend in vaških zgodb, ki so jih mladi odkrivali in beležili v Devinu, Doberdobu in na 

Vrhu Sv. Mihaela. Projekt Legende je nastal kot projekt na izobraževalnem tečaju Development, ki 

so se ga mladi udeležili leta 2018 v Lužnicah. 

 5. aprila je MePZ Hrast sodeloval na postnem duhovnem koncertu Krona s trnja venec je 

njegov v cerkvi Marije Pomočnice na Jazbinah. 

 6. aprila je MePZ Hrast sodeloval na Primorski poje v Škednju. 

 7. aprila je bila na sporedu ponovitev gledališko-glasbene produkcije Legende v 

Finžgarjevem domu na Opčinah. 

 10. aprila je SKD Hrast v kmečkem turizmu »Pri Cirili« priredil kulturni dogodek z naslovom 

»Po divjih bregovih Irske«. Fotografinja Tanja Tuta je predstavila slikovno in kulinarično potovanje 

po poteh Wild Atlantic Way. 



 25. aprila je MePZ Hrast skupaj z ostalimi vaškimi zbori in pihalnim orkestrom Kras 

sodeloval pri osrednji proslavi v Dobedobu ob Dnevu osvoboditve in 50. obletnici postavitve 

spomenika padlim v NOB. 

 16. maja je SKD Hrast predstavil svojo spletno stran (www.skdhrast.eu) in sprehod skozi pet 

desetletij dolgo zgodovino društva, ki sodi še v niz pobud za ob 50. obletnici društva. Na večeru so 

sodelovali člani in nekdanji člani: Daniela Ferfoglia, Franc Ferfoglia, Arnaldo Ferfoglia, Maks 

Gergolet, Berto Ferletič, Mario Vizintin, Hilarij Lavrenčič, Claudio Peric in Jordan Ferletič. 

 28. maja je SKD Hrast organizirali tečaj HACCP. 

 1. junija je SKD Hrast na travniku pri župnijski dvorani v Doberdobu priredil tradicionalne 

Igre brez meja za otroke od 6. do 13. leta starosti. 

 1. junija je SKD Hrast skupaj z Župnijo Sv. Martina v Doberdobu sodeloval pri organizaciji 

koncerta zdravniškega orkestra Camerata Medica. 

 12. junija je SKD Hrast imel Redni Občni Zbor društva, ki je bil volilnega značaja. 

 21. junija je bila na sporedu ponovitev gledališko-glasbene produkcije Legende pri Bridarjevi 

hiši v Devinu. 

 24. junija je MePZ Hrast sodeloval na zaključnem koncertu Razpalite kres, divje skačejo živi 

akordi v organizaciji Prosvetnega društva Vrh Sv. Mihaela ob prižigu tradicionalnega svetoivanskega 

kresa. 

 18. in 31. julija je na dvorišču pri župnijski dvorani v Doberdobu potekal KinoHrast - filmski 

večeri pod zvezdami. Projicirali smo komično dramo Ne bom več luzerka v režiji Urše Menart in 

mladinsko romantično komedijo Gajin svet v režiji Petra Bratuše. 

 Od 14. do 19. avgusta je SKD Hrast v koči sv. Jožefa v Žabnicah izpeljal Hrast Kamp za 

starejše in predvsem mlajše člane društva in simpatizerje. 

 Od 26. do 29. septembra je SKD Hrast skupaj z nekaterimi društvi, ki sestavljajo Zvezo 

slovenske katoliške prosvete sodeloval na Okusih ob meji, največji gastronomski pobudi v Gorici. 

Društva v okviru ZSKP so skupaj oblikovala slovensko vas. 

 6. oktobra je SKD Hrast imel v gosteh dramsko družino F. B. Sedej iz Števerjana, ki se je 

publiki predstavila z zbadljivo komedijo Ime v režiji Jasmin Kovic. 

 8. novembra je bila na sporedu ponovitev gledališko-glasbene produkcije Legende v kleti 

kmetije Grad Rubije na Vrhu Sv. Mihaela. 

 17. novembra je MePZ Hrast sodeloval na 61. Cecilijanki, ki jo v Kulturnem centru Lojze 

Bratuž prireja Zveza slovenske katoliške prosvete. 

 30. novembra je SKD Hrast organiziral društveni izlet na 35. Slovenski knjižni sejem in na 

ogled nekaterih kulturnih znamenitosti v Ljubljani, med katerimi prištevamo Plečnikovo Narodno in 



univerzitetno knjižnico ter razstavo Knjižnica barona Žige Zoisa: središče razsvetljenske kulture na 

slovenskem. 

 5. decembra je SKD Hrast priredil tradicionalno Miklavževanje z igrico »O žalostnem klovnu 

in zaljubljeni princesi« na besedilo Bojane Levinger v režiji Chiare Bruzzechesse. 

 22. in 23. decembra je MePZ Hrast sooblikoval božični scenski koncert z naslovom 

Slovenski božič (Matija Tominc) za soliste, zbor in orkester. Dirigent je bil Hilarij Lavrenčič, režiser 

Franko Žerjal, za orkestracije pa je poskrbel Patrick Quaggiato. Sodelovali so še MlMePZ Emil 

Komel iz Gorice, DVS Bodeča Neža z Vrha sv. Mihaela, Fantovska pevska skupina Devin, OPZ Emil 

Komel iz Gorice in OPZ Veseljaki iz Doberdoba. 

 

 Sodelovanje in rahljanje mejnikov je glavna vizija v mojem predsedniškem mandatu, zaradi 

tega z vnemo sprejemam vsak skupni podvig in to še predvsem, če ga načrtujejo in vodijo mlade 

generacije članov. Veselilo me je, ko so se mladi iz treh društev, našega, PD Vrh Sv. Mihaela in 

DMK, povezali in prinesli na oder projekt Legende z glasbeno-gledališko produkcijo, ki je bila 

uprizorjena v Doberdobu, Opčinah, Devinu in na Vrhu Sv. Mihaela. Veselila so me tudi vsa 

sodelovanja z mnogimi vaškimi društvi pri slovesnosti ob 50. obletnici spomenika padlim v NOB v 

Doberdobu, koncert Camerata Medica v sodelovanju z Župnijo Doberdob in sodelovanje na Okusih 

ob meji skupaj nekaterimi društvi ZSKP. V nadaljnjem delovanju bi bila res dobrodošla čim bolj 

aktivna udeležba in pomoč vseh članov pri posameznih društvenih podvigih, od zamisli do izvedbe, 

kajti pogostokrat organizacija vseh teh sloni le na ramenih odbora. S širšo pomočjo bi to breme 

postalo lažje, obenem še bolj privlačno, kajti užitek se ne skriva le v udejstvovanju ampak tudi v 

skupnih pripravah in organizaciji. 

 

          Predsednik SKD Hrast 

              Cristian Lavrencic 


