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Slika na 1. strani ovitka:  Vera Lukšič, Ob Sušici akril na platnu 50 x 60 
Slika na 4. strani ovitka:  Rezka Arnuš, Zimske rados� akril na platnu 70 x 50  
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SPLOŠNI PODATKI DRUŠTVA

URADNE�URE:�

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE TOPLICE
Naslov: Zdraviliški trg 8 8350 Dolenjske Toplice
e-naslov: dudtoplice@gmail.com 
matična številka: 5233615000
davčna številka: 71066225  
Nismo davčni zavezanci.
štev. posl. računa: 02970-0253847710 
h�p://dudolenjsketoplice.wordpress.com
h�ps://www.facebook.com/drustvoupokojencev.dolenjsketoplice

Društvo upokojencev Dolenjske Toplice, je nestrankarsko, prostovoljno, 
samostojno,  nepridobitno, stanovsko - interesno, humanitarno in dobrodelno 
združenje upokojenk in upokojencev. Ustanovljeno je bilo 29. maja 1953, deluje 
na celotnem območju občine Dolenjske Toplice .
Povezani smo s Pokrajinsko zvezo društev upokojencev  Dolenjske in Bele krajine 
(PZDU) in na državni ravni z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS), kjer se 
trudimo, da se upokojenski glas sliši tudi tam, kjer se odloča o naši sedanjos� in 
prihodnos�.

vsako prvo sredo med 9. in 11. uro, 
vse naslednje srede pa med 9. in 10. uro.

Humanitarnost
Sociala in zdravstvo
Kultura
Izobraževanje
Druženje in razvedrilo
Šport, rekreacija in gibalna kultura

ogistikaL
Povezovanje z drugimi društvi upokojencev in ostalimi društvi
Vseh ostalih področjih pomembnih za uspešno delovanje društva

PODROČJA�na�KATERIH�DELUJEMO�in�SO�OPREDELJENA�v�PRAVILNIKIH�DR.

Član društva lahko postane vsak upokojenec in njegov zakonec oz. partner ( čeprav ni 
upokojen ), s prostovoljno pristopno izjavo organu društva. Člani so lahko tudi 
podporni člani in sponzorji. Pristopno izjavo dobite tudi na spletni strani društva:
h�ps://dudolenjsketoplice.wordpress.com/o-nas/clanstvo/pristopnica-2/
ali pri poverjeniku  in v pisarni društva.
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Letna društvena članarina znaša 10 €. Od tega damo po članu 0,50 € za 
članarino ZDUS in 0,18 € za PZDU. Člani - oskrbovanci v domovih za starejše so 
oproščeni plačila članarine.
Članarina Vzajemnega posmrtninskega sklada je 12 €, višina posmrtnine za 
leto 2018 znaša po lestvici različnih vrednosti izplačil posmrtnine glede na 
dobo vplačevanja, po sledeči tabeli:

Doba vplačaevanja čl.
Do 9 let
Od 10 do 19 let
Od 20 do 29 let
Nad 29 let

Vrednost izplačila POSM
190,00 EUR
195,00 EUR
200,00 EUR
205,00 EUR

Članarino 
lahko poravnate 
pri poverjeniku 
ali v pisarni društva.

VODSTVO�DRUŠTVA:�

Glede na zahtevnost projektov imamo ustanovljene tudi različne skupine, ki so 
lahko stalne ali pa se ustanovijo po potrebah ali pobudah naših članov.

Predsednik:  Dušan Kraševec, tel. 041 792 878 - e-pošta: dusan.krasevec@siol.net 
Tajnica: Ida Perme, tel. 051 340 865 in 07/306 60 03 - idaperme@gmail.com
Blagajničarka:  Ana Bučar, tel. 031 798 366, ana.bucar28@gmail.com
Praporščak in vodja logistike: Ivan Avguštin, Dolenjske Toplice, Ob Sušici 4, 
tel. 07/306 56 08 in 041 385 579 - janez.avgustin@gmail.com 
Namestnik praporščaka: Franc Zupančič – 041 377 975

Za izvajanje programa imamo sekcije, ki jih vodijo:
- humanitarna dejavnost:
Jože Lukšič,  041 794 670  - luksic.joze@siol.net
- kultura in izobraževanje:
Milica Lukšič,  031 794 670 - milica.luksic@gmail.com
- šport, rekreacija in gibalna kultura:
Drago Zupančič, 041 348 781 - drago.zupancic1951@gmail.com
- družabna dejavnost:
Dušan Kraševec , 041 79 28 78 -  dusan.krasevec@siol.net 
- logistika:
Ivan Avguštin, 041 38 55 79 - janez.avgustin@gmail.com

POVERJENIKI�DRUŠTVA:
Dolenjske Toplice:
Betka  Gimpelj, tel.  031 533 206 - beti.gimpelj13@gmail.com
Fanika Krese, tel. 040 544 274,
Antonija Prosen, tel.  041 295 356 in
Ivan   Avguštin, tel. 041 385 579 - janez.avgustin@gmail.com
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OBVEŠČANJE�ČLANSTVA:

Meniška vas:
Marinka Makovec, tel.  041 594 601
Martina Makše Fink, 041 218 277 - martina.makse�nk@gmail.com
Sela pri Dolenjskih Toplicah:
Nada Bobnar, tel.  040 394 747 - nadi.bobnar@gmail.com
Kočevske Poljane: Marjan Avguštin, tel. 041 459 065
Občice, Stare žage in Mali Rigelj:
Srečko Pugelj, tel. 040 933 045 - pugelj.srecko@gmail.com
Veliki Rigelj, Cerovec, Bušinec in del Podturna (pod državno cesto):
Marjan Pečak, tel.  041 893 823 - marjan.pecak@gmail.com
Podturn (nad državno cesto): 
Slavka Avguštin, tel. 041 236 786 - avgustin.robert@siol.net
Obrh in Suhor:
Lidija Zupančič, tel. 041 489 685 - joze.obrh@gmail.com
Podhosta in Loška vas: 
Minka Pečaver, tel. 031 657 611- marijapvr@gmail.com
Soteska, Drenje:
Marija Šega, tel. 041 753 182 
Gabrje, Gorenje in Dolenje Polje:
Alojz Tisovec , tel. 031 387 035
Dolenje Sušice in Selišče:
Jože Novinec, 041 385 568
Dobindol, Gorenje Sušice Verdun:
Terezija Kralj, 070 991 019, terezijakralj55@gmail.com
Gorenje in Dolenje Gradišče:
Slavica Strajnar: 031 292 908, slavica.strajnar@gmail.com
Nerazporejeni člani in domovi starejših:
Ida Perme, tel.  051 340 865 – idaperme@gmail.com

- letni program dela izdan v brošuri,
- internet:
  h�p://dudolenjsketoplice.wordpress.com/
  h�ps://www.facebook.com/drustvoupokojencev.dolenjsketoplice
- na razglasnih panojih postavljenih na stavbi društva, trgovine Mercator Sela in 
Menišan v Meniški 
  vasi,  ter na avtobusni postaji v Dolenjskih Toplicah,
- poverjeniki (osebno, telefonsko), 
- pisarna društva, 
- v sredstvih javnega obveščanja: Glasilo Vrelec občine Dol. Toplice in drugih medijih,
- z občasnimi društvenimi obvestili. 
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KRATEK PREGLED NAŠEGA DELA V LETU 2017
Konec leta je bilo v društvo včlanjenih 594 upokojencev, od tega 222 članov in 372 
članic. Pridobili smo 32 novih naših članov, 30 je za vedno zapustilo naše vrste. V 
domovih za starejše biva 14 naših članov, ti so oproščeni plačevanja članarine. 
Pisarna deluje vsako delovno sredo in je dobro obiskana. Obenem potekajo tudi 
različne društvene aktivnosti.
Naše društvo je že 11 let vključeno v projekt »Starejši za višjo kakovost življenja 
doma« ali krajše »Starejši za starejše«. Koordinator projekta je Jože Lukšič. Pri delu 
mu pomaga 13 anketarjev in 16 prostovoljcev, ki nudijo različne oblike pomoči vsem, 
ki so pomoči potrebni. Anketarji so od začetka izvajanja projekta anketirali 595 
občanov starejših od 69 let. Prostovoljci so v letu 2017 obiskali 321  občanov in 
opravili 675 obiskov (prvih in ponovnih). Na novo je bilo anketiranih 26 občanov 
starejših nad 69 let. Ponovnih obiskov je bilo 627. Različne oblike pomoči, ki jih 
nudijo prostovoljci na terenu so: druženje, sprehodi, pomoč pri hišnih opravilih, 
dostava iz trgovine, prevoz k zdravniku, dostava humanitarnih paketov in drugo. 
Takih različnih oblik pomoči je bilo 675, ki so jih nudili prostovoljci  157 občanom. Iz 
razgovora prostovoljcev z obiskanimi občani lahko zaznamo, da je veliko ljudi 
osamljenih in si želijo druženja in pogovora. 
Pred novoletnimi prazniki so naši prostovoljci obiskali in izročili darila 147 našim 
članom starejšim od 80 let in bolnim. V jesenskem delu pa smo pripravili srečanje 
naših letošnjih jubilantov. Vsakemu našemu članu ob jubileju čestitamo z društveno 
čestitko.
Sekcija za kulturo je pripravila štiri kulturne  programe (zbor članov-slovenski 
kulturni praznik, praznovanje dneva žena, srečanje literatov upokojencev sosednjih 
občin, dan starejših). Pri izvedbi programov so sodelovali naši literati, učenci OŠ 
Dolenjske Toplice, ljudske pevke Rožce  in člani Sekcije za razvedrilo ( izvedli so skeč ). 
Naši literati so sodelovali na ZDUS-ovem srečanju aprila na Prepihu. V KKC Dolenjske 
Toplice smo ob praznovanju občinskega praznika izvedli Srečanje literatov sosednjih 
občin. Nastopili so literati DU Dvor, Novo mesto, Straža, Uršna sela, Semič in 
Dolenjske Toplice. Marija Tomažin  je bila gostja literarnega večera »Rastoča knjiga« 
decembra meseca. Minka Pečaver Potočnik je prispevala svoje pesmi za LIKUS-ov 
zbornik . Vera Lukšič in Rezka Arnuš naši ljubiteljski slikarki sta  sodelovali na ZDUS-
ovem natečaju za izdelavo voščilnice SREČNO 2018. Nagrajena je bila voščilnica » 
Božična pravljica« Rezke  Arnuš. Ob kulturnem prazniku smo pripravili skromno 
razstavo ročnih del. Naše članice razstavile vezenine, pletene copate, pletenine za 
najmlajše, nogavice in pletenine za odrasle.
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Sekcija za izobraževanje je v letu 2017 organizirala 4 predavanja in 3 delavnice. 
Predavanja in delavnice so bile izvedene v januarju, februarju in oktobru. Teme 
predavanj: zdrava prehrana, varnost v prometu in potopis (2-krat). Januarja in 
februarja je potekal kratek tečaj računalništva. Izveden je bil v obliki delavnic 3-krat 
po 3 ure. Skupaj 9 ur. Tečaj je obiskovalo 20 članov. Vseh oblik izobraževanja se je 
udeležilo 302 članov. Z dvema dogodkoma smo se vključili  v TEDEN 
VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA. Obeh dogodkov se je udeležilo 27 članov. Obiskali smo 
Festival za tretje življenjsko obdobje (F3žo) v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Na športnem, rekreacijskem in gibalno kulturnem področju smo preko celega leta 
opravljali tedenske vaje v igri pikada, kegljanju s kroglo na vrvici, streljanju z zračno 
puško in petanki. V zimskih mesecih imamo tudi treninge v dvoranskem kegljanju. 
Tako smo skupaj opravili preko 200 treningov. Z žensko in moško ekipo nastopamo v 
ligi Ob Krki v igri pikado s še petimi sosednjimi društvi, ter z moško ekipo v ligi 
upokojencev Dolenjske in Bele Krajne v dvoranskem kegljanju v kateri pa je 
vključenih 12 ekip.
V petih disciplinah smo nastopili na 42. Športnih igrah upokojencev PZDU Dolenjske 
in Bele krajine. V kegljanju s kroglo na vrvici je ženska ekipa že četrtič zapored, moška 
pa prvič osvojila prvo mesto in sta se obe uvrstili na državno prvenstvo. Tam je 
ženska ekipa osvojila peto mesto, moška pa osmo. Pripravili smo tekmovanje za 
Županov pokal v pikadu in kegljanju s kroglo na vrvici na katerem smo gostili prek 55 
tekmovalcev iz sosednjih društev. Opravili smo 17 kolesarskih tur z 50 udeleženci. V 
zimskem terminu izvajamo tudi rekreacijsko telovadbo v telovadnici OŠ pod 
strokovnim vodstvom, katere se udeležuje do 20 upokojencev.
Pohodi so sestavni del našega vsakdana. Opravili smo 26 naših planiranih pohodov,  
tako lažjih kot zahtevnejših, ter tri planinska potepanja in se udeležili 12 pohodov po 
projektu Spoznajmo Dolenjsko v katerem sodeluje 16 društev iz širše Dolenjske. 
Skupno je bila naša letna udeležba z več kot 700 pohodniki. 
V sredogorje pa tudi višje smo opravili 16 pohodov z udeležbo 212 pohodnikov. 
Preko leta smo mimogrede opravili še 30 kondicijskih pohodov, z udeležbo 165 
naših članov.
Na področju družabnih zadev smo imeli 16 različnih družabnih srečanj in ekskurzij na 
katerih se je zbralo preko 950 obiskovalcev.
Tole je le kratek povzetek o našem delu. Več lahko najdete na naši spletni strani: 
h�ps://dudolenjsketoplice.wordpress.com/
Zahvalil bi se vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri izvedbi naših programov. 
Želim Vam veliko sreče in zdravja v prihodnje.

Predsednik
Dušan Kraševec
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SEKCIJA ZA KULTURO
Najprej povabilo vsem članicam in članom, ki kakorkoli ustvarjate, da se nam 
pridružite v Sekciji in sodelujete v programih s svojimi prispevki.
- Predstavitev knjige Maksa Starca »Bili so hudi, a tudi lepi časi« bo 17. januarja 2018 
ob 18. uri v KKC Dolenjske Toplice.
- Zbor članov našega društva bo 16. februarja. Takrat bomo počastili KULTURNI 
PRAZNIK s kratkim kulturnim programom, v katerem bodo sodelovali skupaj z 
ljudskimi pevkami ROŽCAMI tudi učenci OŠ Dolenjske Toplice in  naši literati.
- Na srečanju ob MEDNARODNEM DNEVU ŽENA (8. 3. 2018) bomo pripravili krajši 
kulturni program. Sodelovali bodo naši literati in Skupina za razvedrilo.
- SREČANJA PESNIKOV IN PISATELJEV Dolenjske in Bele krajine, ki bo v sredo, 11. 4. 
2018, na Prepihu se bodo udeležili tudi naši literati.
- Na društvenem pikniku, ki bo 1. julija 2018, bomo pripravili kulturni program. Poleg 
naših literatov bodo sodelovale Zimzelenke iz DU Kočevje in ljudske pevke Rožce.
- Srečanje literatov društev upokojencev sosednjih občin bo v mesecu juliju, ko 
občina Žužemberk praznuje svoj občinski praznik. V programu bodo poleg literatov 
sosednjih občin sodelovali tudi naši.
- Ob dnevu starejših (1. 10. 2018) bomo izvedli i kulturni program v sodelovanju z 
učenci OŠ 

IZOBRAŽEVANJE
- V letu 2018 bomo sodelovali z RIC (Razvojno izobraževalni center) Novo mesto 
preko BORZE ZNANJA.
- RIC Novo mesto organizira v sklopu Večgeneracijski center  SKUPAJ (VGC) vse do 
leta 2021 različne aktivnosti v Kulturno kongresnem centru v Dolenjskih Toplicah in 
računalniški učilnici OŠ Dolenjske Toplice. Vse aktivnostih, ki se odvijajo ob 
ponedeljkih in četrtkih najdemo na njihovi internetni strani:
h�p://www.ric-nm.si/si/projekti/nacionalni/vecgeneracijski-center-skupaj/ ,
mesečni urnik  bo objavljen v občinskem glasilu Vrelec. Poudarek je na izobraževanju 
in medgeneracijskem povezovanju. Aktivnosti so brezplačne  za vse generacije. Tu 
se boste lahko učili  tudi računalništva.
- Organizirali bomo predavanja in delavnice, katerih teme bodo različne: depresija, 
potopis, zdravila in bolečina, zdrava prehrana,medsebojna komunikacija, prometna 
varnost in samozaščita starejših, predstavitev dela dimnikarja. 
- S svojimi prireditvami se bomo vključili v Teden vseživljenjskega učenja-  TVU. 
Uradni termin bo od 11. do 20. maja 2018, širši pa vse do konca    junija. 
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- 25. oktobra bomo obiskali F3žo (Festival za tretje življenjsko obdobje) v 
Cankarjevem domu v Ljubljani.

USTVARJALNE DELAVNICE:
Povabilo vsem članicam in članom, ki karkoli ustvarjate, da se nam 
pridružite.
- Delavnica ročnih del je vsako prvo sredo v mesecu ob 10.30 uri v prostorih 
društva. Vodja: Terezija Kralj, 070 991 019, terezijakralj55@gmail.com

Humanitarna dejavnost vključuje zdravstveno in socialno področje, je 
pomembna dejavnost društva. V sekcijo je vključeno tudi izvajanje programa 
«Starejši za višjo kakovost življenja doma« ali krajše »Starejši za starejše« 
(SzaS).  Z ozaveščanjem občanov bomo skušali doseči, da se izboljša bivalno 
okolje za varnejše in kakovostnejše življenje doma. 

1. Program medsebojne pomoči starejših za višjo kakovost življenja 
doma »Starejši za starejše«  je namenjen vsem občanom naše občine
- obiskali bomo občane starejše nad  69 let in jih anketirali;
- obiskovali bomo starejše,ki si želijo ponovnega obiska;
- pomagali bomo pri razreševanju problemov starejših, ki so zajeti v projekt;
- z organiziranim prostovoljstvom se bomo trudili za nudenje pomoči ljudem, ki  jo 
potrebujejo;
- seznanjali bomo lokalno skupnost in druge pristojne institucije o kakovosti 
življenja starejših doma in njihovih potrebah;
- starejše bomo seznanjali z njihovimi pravicami in programi za njih;
- izvedli bomo izobraževanje anketarjev in prostovoljcev( predavanja, seminarji in 
ekskurzija);
- prizadevali si bomo za povečanje števila prostovoljcev;
- sodelovali bomo z društvi v občini z namenom organiziranja pomoči starejšim 
občanom (odmetavanje snega ali kaj podobnega),

2. Socialno zdravstveni program za člane društva
- starejše nad 80 let in bolne bomo ob novem letu obiskali in obdarili;
- 23. novembra bomo za jubilante z okroglo obletnico in starejše nad 90 let pripravili 
srečanje;
- organizirali bomo predavanja na zdravstvene teme
- 1. oktobra ob mednarodnem dnevu starejših, bomo pripravili srečanje za vse 
občane;
- ob rojstnem dnevu jubilanta  mu bomo čestitali z društveno čestitko
- obiskovali člane društva v domovih starejših občanov

HUMANITARNA DEJAVNOST
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ŠPORT, REKREACIJA IN GIBALNA KULTURA
Športno rekreativna dejavnost je pomemben dejavnik v tretjem življenjskem obdobju. 
Programi so pripravljeni tako, da lahko vsak najde sebi primerno vadbo, ki naj pomeni 
predvsem prijetno druženje in sprostitev ob igri.

lažji pohod – sprehod
- vsak prvi torek v mesecu - odhod ob 8.30 uri  (9.00 uri zimski čas), 
- vodja: Tončka - 041 666 341, antonija.avgustin@gmail.com
pohod
- vsak drugi torek v mesecu (glej plan) - odhod ob 8.00 uri (8.30 uri zimski čas),     
- vodja: Elica - 051 222 631, elica.pavlic@gmail.com;
pohod Spoznajmo Dolenjsko
- vsak tretji torek v mesecu ob 8. uri (glej plan): pridružimo se pohodnikom iz 
šestnajstih  Dolenjskih društev na pohodih po Dolenjski, zbor na parkirišču Balnee,
- vodja: Elica - 051 222 631, elica.pavlic@gmail.com;
planinski pohod
- predvidoma vsak četrti torek v mesecu ( točen termin bo odvisen predvsem od      
vremena) pohodi v sredogorje, zbor na parkirišču Balnee,  
- vodja: Marjan Markovič - 041 371 046 - markovic.marjan@siol.net
pikado 
- vsako sredo med 9. in 10. uro v prostorih društva, vodji:
- ženske ekipe: Slavica Kovač: 031 633 593, 
- moške ekipe: Jože Zupančič: 031 664 978, joze.obrh@gmail.com
kegljanje s kroglo na vrvici 
- vsako sredo med 8. in 10. uro v parku Terme Dolenjske Toplice in
- vsak petek med 8. in 10. uro pri Gasilskem domu v Podturnu
 vodji:
- ženske ekipe: Slavica Strajnar: 031 292 908, slavica.strajnar@gmail.com
- moške ekipe: Drago Zupančič: 041 348 781, drago.zupancic1951@gmail.com
streljanje z zračno puško
- vsako sredo med 8. in 10. uro v prostorih KKC-ja, II. nadstropje, vodja: Jože Zupančič: 
031 664 978, joze.obrh@gmail.com
rekreacijska telovadba:
- jutranja telovadba ob 7.30 do 8. ure vsak dan razen nedelj in paznikov pod strokovnim 
vodjem Šole zdravja Dušana Peterlina: 040 995 687, zvonka.peterlin@nm.sik.si
- vsak četrtek med 19. in 20. uro v telovadnici Osnovne šole Dolenjske Toplice (od  
novembra do aprila), vodja: Helena Vinšek: 031 304 139 - helena.vinsek@gmail.com
kolesarjenje 
-  vsak četrtek dopoldan (predvidoma ob 8.00 oz. glede na vremenske razmere - objava 
starta na spletu) – start pred društvenimi prostori (od aprila do oktobra), 
- vodja: Dušan Kraševec: 041 792 878, dusan.krasevec@siol.net
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igra petanka (moštvena športna igra podobna balinanju)
- vsak petek med 8. in 10. uro pri gasilskem domu v Podturnu, 
vodja: Drago Zupančič: - 041 348 781, drago.zupancic1951@gmail.com
dvoransko kegljanje
- vsak ponedeljek ob 10. uri na kegljišču Vodnjak v Novem mestu  (od oktobra do 
aprila)
vodja: Drago Zupančič: 041 348 781, drago.zupancic1951@gmail.com
ligaška tekmovanja
- Liga Ob Krki v igri pikada, kjer se merimo z društvi upokojencev: Dvor, Prečna, 
Straža, Uršna sela in Žužemberk. 
Liga upokojencev v dvoranskem kegljanju na kegljišču Vodnjak Novo mesto.
Vodja obeh: Drago Zupančič: 041 348 781, drago.zupancic1951@gmail.com

Glede na zanimanje bomo organizirali tudi skupine za vaje v drugih športnih 
panogah (smučarski tek, šah, nordijska hoja, balinanje, športni ribolov, alpsko 
smučanje idr.) – za vse bodo termini določeni po dogovoru z vodjo in objavljeni na 
spletu.    
Našo pripravljenost bomo preverjali na internih tekmovanjih. 
Najboljši tekmovalci bodo sestavljali naše ekipe na 43. športnih igrah PZDU 
Dolenjske in Bele krajine, ter drugih meddruštvenih in regijskih tekmovanjih. 
7. junija organiziramo tekmovanje moških ekip v kegljanju s kroglo na vrvici za 43. ŠIU 
PZDU Dolenjske in Bele krajine.
Julija, ob občinskem prazniku, bomo tradicionalno priredili meddruštveno 
tekmovanje za Županov pokal v pikadu in kegljanju s kroglo na vrvici.
Decembra bomo pripravili novoletni društveni turnir v pikadu.
 Udeleževali se bomo tudi ostalih organiziranih športno - rekreativnih prireditev v 
občini in državi.

V lanskem letu je naša ženska ekipa v kegljanju s kroglo na vrvici na pokrajinskih igrah 
že četrtič osvojila prvo mesto, moška pa prvič prvo mesto. S tem so se uvrstili na 
državno prvenstvo, kjer so ženske osvojile 5., moški pa 8. mesto. 

PLAVANJE – KOPANJE:
Terme  Dolenjske Toplice:
Wellness center Balnea − Laguna bazeni
- vsak delavnik (od ponedeljka do petka) od 8.00 do 11.30 ure kopanje − 90 minut, 
»tretjinka« 5,00 EUR
- ob ponedeljkih, 6,00 EUR, 3 ure
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-torek   16.1.2018 - DU Šmarjeta                              
-torek   20.2.2018 - DU Šentjenž                               
-torek   20.3.2018 - DU Dolenjske Toplice              
-torek   17.4.2018 - DU  Prečna                                 
-torek   15.5.2018 - DU Otočec                                  
-torek   19.6.2018 - DU Mali Slatnik                         
-torek   17.7.2018 - DU Brusnice                               
-torek   21.8.2018 - DU Gabrje                                   
-torek   18.9.2018 - DU  Veliki Gaber                        
-torek  16.10.2018 - DU Kočevje                                 
-torek  20.11.2018 - DU  Šentjernej                            
-torek  18.12.2018 - DU  Stopiče                                 

V letu 2019 organizirajo
- januar             DU Škocjan
- februar           DU  Mokronog –Trebelno
- marec             DU  Uršna sela

Člani našega društva se dobimo ob 7.00 uri na parkirišču Balnee v 
Dolenjskih Toplicah. Z vozili se odpeljemo na start. Info: Elica – 051 222 
631 – elica.pavlic@gmail.com

Torkovi pohodi  »SPOZNAJMO DOLENJSKO«  2018
Šestnajst Društev upokojencev iz širše Dolenjske sodeluje v projektu Spoznajmo 
Dolenjsko, kjer s pohodi spoznavamo lepote naše pokrajine, prepevamo in se 
prijetno družimo.

ob 9 uri
ob 9 uri
ob 8 uri
ob 8 uri
ob 8 uri
ob 8 uri
ob 8 uri
ob 8 uri
ob 8 uri
ob 8 uri
ob 9 uri
ob 9 uri
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P E S E M

 
Popotnik, ki prideš iz drugih dežel, 

zakaj tako hitiš na morje, da se ohladiš,
stopi iz avta, okol se ozri,

malo se oddahni in skreni s poti.
 

Saj ta mala naša zemlja sredi Evrope,
premore mnoge lepote,

imamo plavo morje, visoke gore,
veliko toplic in vinskih goric.

 
Imamo samotne kmetije,

do njih senčna gozdna pot se vije,
tam živijo pridni ljudje,

ki imajo odprte roke in veselo srce.
 

Če pa zdravja si želiš,
v naših toplicah ga dobiš,
termalni vrelci vsakih vrst,

domov odšel boš zdrav in čvrst.
 

Ko vrneš se pod domači krov,
poln lepih spominov in srečen,

da rečeš sosedu lepo je bilo,
spoznal sem deželo majhno Slovenijo. 

Micka Tomažin

 
Nosek se je zbudil,

ritka pa še spi,
zato jo mora babi,

po rokah nositi.
 

Ko do kraja se zbudi,
iz rok na tla,

hitro se spusti
in že je nogica ne dohiti.

 
Ko se rodil je ta otrok,

posijalo sonce je v naš dom,
veselo z njo zdaj rajamo,

radostno se smejemo.
 

O, ti Laura naša mala,
si biser našega življenja,
v srce vlivaš nam veselja,

nam smeh narišeš na obraz.
 

Če bi Laure ne bilo,
bi naše rosno bilo oko,

srce bi se strlo, 
v nas vse bi umrlo.

 
 

Zatorej teci, skoči, skoči
naš sonček mali,

vriska, vriskaj, kriči,
naj povsod se sliši.

 

Marija Pečaver Potočnik

 
Če nimaš kam, pridi k nam,

gremo skupaj na pohod,
skupaj v naravo,

si ogledat našo lepo Dolenjsko.
 

Dolenjska, Dolenjska
naš lepi rojstni kraj,

Dolenjska, Dolenjska
lepotička si Slovenije.

 
Če imaš bolj malo kondicije,

gremo na krajši pohod,
tu  okrog lepih

Dolenjskih  Toplic.
 

Če je več kondicije
pa se podamo

na daljši pohod
po naši lepi Dolenjski.

 
V družbi prijateljev

lepši je dan,
s prijatelji znanci

najlepši je čas.
 

Aš Tone

Povabilo Nosek Pohod
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PLAN POHODOV
9.1.2018   
13.2.2018   
13.3.2018   
10.4.2018    
3.5.2018     

8.5.2018     
12.6.2018   
10.7.2018   
14.8.2018   
4.9.2018     

11.9.2018   
9.10.2018   
13.11.2018  
11.12.2018   

Za pohode pri katerih bo potreben prevoz, pa kdo tega nima, pokliče vodjo. 
Pohodniki se praviloma pol ure pred začetkom dobimo na parkirišču Balnee v 
Dolenjskih Toplicah in se z vozili odpeljemo na start.

Planinska potepanja:
- 3.3.2018 Pohod po Jurčičevi poti
- September 2018 Petrov spominski pohod na Planino Preval iz Ljubelja

Pohoda sta primerna za vse članice in člane, ki se radi družijo v naravi. 
Priporočamo planinsko opremo.

Udeležba na pohodu na lastno odgovornost!

Mali Rigelj iz Dolenjskih Toplic ( Roška cesta)
Novo mesto iz Straže
Smuk iz Rožnega dola
Makute iz Dolenjskih Toplic ( Roška cesta )
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Pohod in meddruštveno srečanje – Balinišče Uršna sela 
iz Dolenjskih Toplic
Mirna gora iz Gač
Sv. Peter iz Lašč
Pogorelec iz Podturna
Pajkež iz Dolenjskih Toplic
Pohod in meddruštveno srečanja SRC Breza iz      
Dolenjskih Toplic
Gorjanci iz Šumečega potoka - Gabrje
Frata iz Gorenjega polja (spomenik)
Grad Šumberk iz Rebri
Pohod in meddruštveno srečanje Verdun (Hrib) iz 
Dolenjskih Toplic



NAPOVEDNIK DRUŽABNIH PRIREDITEV V DRUŠTVU 
24. januar − popoldansko srečanje ob 15.15 uri
16. februar − zbor članov − Osnovna šola Dolenjske Toplice ob 16. uri
8. marec – srečanje ob mednarodnem dnevu žena – gostilna Kolesar ob 17. uri
21. do  28. marca – letovanje v hotelu Del�n – Izola (organiziran avtobusni prevoz)
7. april – občinska čistilna akcija
18. april –  ekskurzija
25. maj −  ekskurzija ali popoldansko srečanje
14. junij - popoldansko srečanje ali ekskurzija v neznano
1. julij – društveni piknik
4. avgust –  srečanje članov PZDU − Dolenjske Toplice na Jasi ob 10. uri
16. avgust – popoldansko srečanje
14. september – ekskurzija
25. september − obisk 18. Festivala za 3žo − Ljubljana − Cankarjev dom ob 8.00 uri
1. oktober − srečanje ob mednarodnem dnevu starejših – OŠ Dol. Toplice ob 16. uri
18. oktober – kostanjev piknik − Dolenjske Toplice na Jasi ob 15. uri
11. november – martinovanje
23. november – srečanje jubilantov – gostilna Henrik ob 17. uri
20. december – silvestrovanje
Prijave za družabna in ostala srečanja se sprejemajo do pet dni pred odhodom: Ana 
Bučar, 031 798 366 ali na E- pošto ana.bucar28@gmail.com
Družabnih dogodkov se udeležite na lastno odgovornost!

PROGRAM�DELA� 2018 15



DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV
Dolenjske Toplice

PROGRAM DELA 2018

Opozorilo! 
Vseh dejavnosti v društvu se udeležujete na lastno odgovornost.

Pridržujemo si pravico do sprememb.


