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SPLOŠNI PODATKI DRUŠTVA

URADNE URE: 

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.

Včlanjeni smo v Pokrajinsko zvezo društev upokojencev  Dolenjske in Bele krajine 

(PZDU) in na državni ravni v Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS).

Področja na katerih delujemo in so opredeljena v pravilih društva:

ź humanitarnost

ź sociala in zdravstvo

ź kultura

ź izobraževanje

ź druženje in razvedrilo

ź šport, rekreacija in gibalna kultura

ź logistika 

ź povezovanje z drugimi društvi upokojencev in ostalimi društvi

ź vseh ostalih področjih pomembnih za uspešno delovanje društva

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:

https://dudolenjsketoplice.wordpress.com/o-nas/clanstvo/pristopnica-2/

ali pri poverjeniku  in v pisarni društva.

Letna društvena članarina znaša 10 €. Člani - oskrbovanci v domovih za starejše so 

oproščeni plačila članarine.

Članarina Vzajemnega posmrtninskega sklada je 12 €, višina posmrtnine za leto 

2019 znaša 180 €.

Članarino lahko poravnate pri poverjeniku ali v pisarni društva.

vsako prvo sredo med 9. in 11. uro,

vse naslednje srede pa med 9. in 10. uro. 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE TOPLICE

Naslov: Zdraviliški trg 8 8350 Dolenjske Toplice

E-mail: dudtoplice@gmail.com 

Matična številka: 5233615000

Davčna številka: 71066225 

Nismo davčni zavezanci

Štev. posl. računa: SI56 6100 001 8859 766 - Delavska hranilnica 

http://dudolenjsketoplice.wordpress.com

https://www.facebook.com/drustvoupokojencev.dolenjsketoplice



VODSTVO DRUŠTVA: 
Predsednik: Dušan Kraševec, 041 792 878, e-pošta: dusan.krasevec@siol.net 

Tajnica: Ida Perme, 051 340 865 in 07/306 60 03 - idaperme@gmail.com

Blagajničarka:  Ana Bučar, 031 798 366, ana.bucar28@gmail.com

Praporščak in vodja logistike: Ivan Avguštin, Dolenjske Toplice, Ob Sušici 4, 

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:
ź humanitarna dejavnost: Jože Lukšič, 041 794 670, luksic.joze@siol.net

ź kultura in izobraževanje: Milica Lukšič, 031 794 670,  milica.luksic@gmail.com

ź šport, rekreacija in gibalna kultura: Drago Zupančič, 041 348 781, 

drago.zupancic1951@gmail.com

ź družabna dejavnost: Dušan Kraševec, 041 79 28 78, dusan.krasevec@siol.net 

ź logistika: Ivan Avguštin, 041 38 55 79, janez.avgustin@gmail.com

Glede na zahtevnost projektov imamo ustanovljene tudi različne skupine, ki so 

lahko stalne ali pa se ustanovijo po potrebah ali pobudah naših članov.

Skupine:
ź Lažji pohodi: Antonija Avguštin, 041 666 341, antonija.avgustin@gmail.com

ź Društveni pohodi in pohodi Spoznajmo Dolenjsko: Elica Pavlič, 051 222 631, 

elica.pavlic@gmail.com;

ź Planinski pohodi: Marjan Markovič, 041 371 046 - markovic.marjan@siol.net

ź Ročna dela: Terezija Kralj, 070 991 019, terezijakralj55@gmail.com

ź Razvedrilo: Slavica Strajnar, 031 292 908, slavica.strajnar@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 - antonijaprosen@gmail.com in

Ivan Avguštin, tel. 041 385 579 - janez.avgustin@gmail.com

Meniška vas:

Marinka Makovec, tel.  041 594 601 - makovec.marinka@gmail.com

Martina Makše Fink, 041 218 277 - martina.maksefink@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, 041 385 586 - j.novinec56@gmail.com

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

Obveščanje članstva:
- letni program dela izdan v brošuri,

- internet:

  http://dudolenjsketoplice.wordpress.com/

  https://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 Dolenjske Toplice in 

drugih medijih,

- z občasnimi društvenimi obvestili. 

KRATKA POROCILA O NAŠEM DELU V LETU 2018

Projekt « starejši za starejše » 

Društvo upokojencev Dolenjske Toplice že 12  let izvaja projekt »Starejši za višjo 

kakovost življenja doma« ali krajše »Starejši za starejše«. Koordinator projekta je 

Jože Lukšič. Pri delu mu pomaga 13 anketarjev in 15 prostovoljcev, ki nudijo različne 

oblike pomoči vsem, ki so pomoči potrebni. Anketarji so od začetka izvajanja 

projekta anketirali 609 občanov starejših od 69 let. Prostovoljci so v letu 2018 



obiskali 310  občanov in opravili 626 obiskov (prvih in ponovnih). Na novo je bilo 

anketiranih 11 občanov starejših nad 69 let. 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 571, ki so jih nudili prostovoljci  171 občanom. Iz 

pogovora prostovoljcev z obiskanimi občani lahko zaznamo, da je veliko ljudi 

osamljenih in si želijo druženja in pogovora.

Koordinator Jože Lukšič

Sekcija za humanitarno zdravstvene zadeve

V društvu deluje 19 poverjenikov, ki vsak na svojem območju obiskujejo naše članice 

in člane. Tako so v začetku leta obiskali vseh 630 članov se z njimi pogovorili in jih 

seznanili z delom v društvu. Preko leta smo našim jubilantom razposlali 69 vočilnic 

in jim zaželeli vse lepo ob njihovem osebnem prazniku. Vse smo v novembru tudi z 

osebnimi vabili povabili na srečanje, katerega se je udeležilo 49 povabljenih. 

Obiskali smo tudi 24 naših članic in članov, ki so dopolnili 90 ali več let jim, čestitali in 

priložnostno obdarili. Pred novim letom smo z novoletnimi paketi obdarili 172 

starejših od 80 let, od tega 24 v domovih za starejše v Črnomlju, Metliki, Šmarjeti, 

Trebnjem in Novem mestu. V paketu je bila, poleg raznih sladkih dobrot, tudi 

voščilnica, izdelek naši članic iz sekcije ročna dela. Hvala vam za trud!

Sestavila: Ida Perme in Dušan Kraševec

Sekcija za kulturo

Sekcija za kulturo je pripravila pet kulturnih  prireditev (zbor članov-slovenski 

kulturni praznik, praznovanje dneva žena, dan starejših, predstavitev knjige Maksa 

Starca in knjige pesmi Marije Tomažin). 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 aprila sodelovali na PZDU-ovem srečanju 

na Prepihu (Ana Volf, Marija Tomažin in Anton Aš). 10. 7. 2018 so se odzvali vabilu DU 

Žužemberk in sodelovali na prireditvi v sklopu praznovanja praznika občine 

Žužemberk in Trških dni. Predstavitev knjige Maksa Starca »Bili so hudi, a tudi lepi 

časi« je vodila Marija Andrejčič (17. 1. 2018). DU Dolenjske Toplice je izdalo zbirko 

pesmi Marije Tomažin »Moje pesmi - moje življenje«. Predstavitev je bila v KKC 

Dolenjske Toplice (26. 10. 2018). Vodila jo je Marija Andrejčič. Na prireditvi so 

sodelovali: Ema Fink (klavir), ljudske pevke »Rožce«, Jože Muhič, Dušan Kraševec, 

Slavica Strajnar in Marijina vnukinja Rebeka. Knjiga je bila vložena v vitrino »Rastoče 

knjige« v avli KKC Dolenjske Toplice. Likovne kolonije v Izoli (10. 5. -13. 5. 2018) se je 

udeležila naša ljubiteljska slikarka Rezka Arnuš. Njena slika je objavljena v 

Prodajnem Katalogu 20. likovne kolonije ZDUS. Naši literatki Ana Volf in Minka 

Pečaver Potočnik sta prejeli priznanje za sodelovanje na regijskem srečanju 

literatov seniorjev Dolenjske, Bele krajine in Posavja » V zavetju  besede« (18. 9. 

2018). 



Minka Pečaver Potočnik je prispevala dve pesmi in prozno delo za LIKUS-ov zbornik 

2018, Mavrica velbana.

Sekcija za izobraževanje

Sekcija za izobraževanje je v letu 2017 organizirala 5 predavanj, ki so bila izvedena v 

januarju, februarju, aprilu in oktobru. Teme predavanj: Prepoznajmo in preprečimo 

depresijo, Potepanje po Severni  Etiopiji, Varnost starejših doma- kraje in ropi, 

Program sožitje za večjo varnost v cestnem prometu in Nacionalna preventivna 

akcija »Bodi viden, bodi previden«. Vseh oblik izobraževanja se je udeležilo 352  

članov. Z dvema dogodkoma smo se vključili v Teden vseživljenjskega učenja (11. 5. 

do 20. 5. 2018 ). Obeh dogodkov se je udeležilo 24 članov. Obiskali smo Festival za 

tretje življenjsko obdobje (F3žo) v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Vodja Milica Lukšič

Sekcija za družabne dejavnosti

V sekciji za družabne dejavnosti smo v letu 2018 po programu predvideli 18 različnih 

družabnih dogodkov. Uspešno smo organizirali in izpeljali 16 teh dogodkov z 

udeležbo skupno preko 800 naših članic in članov. Najbolj sta bila obiskana: zbor 

članov v Osnovni šoli in tradicionalni piknik na Jasi. Tudi srečanje ob mednarodnem 

dnevu žena v gostilni Kolesar s 74 udeleženkami in udeleženci je bilo dobro 

obiskano. Prijetno je bilo na popoldanskem srečanju v Hiši vina na Kamenškem, na 

ekskurziji na pivu v Žalcu, pa tudi na obisku Festivala za 3žo v Cankarjevem domu v 

Ljubljani. Veselo je bilo na kostanjevem pikniku, na martinovanju in seveda na 

zadnji naši prireditvi – silvestrovanju. Žal sta dva dogodka zaradi premajhnega 

števila prijav letos odpadla. Kar 29 naših upokojenk in upokojencev je z 

organiziranim prevozom letovalo v »našem« hotelu Delfin v Izoli.

Vodja Dušan Kraševec 

Sekcija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo

Kot že vsa leta prej smo tudi v letu 2018 člani našega društva kar precej dejavni na 

športnem področju. Preko celega leta, če to le dovoljujejo vremenske razmere, se 

izvajajo tedenski treningi v kegljanju na vrvici in petanki v Podturnu in v parku Term v 

Dol. Toplicah. Bili smo tudi organizatorji 43. Športnih iger PZDU Dolenjske in Bele 

Krajine v kegljanju s kroglo na vrvici, kjer je sodelovalo 12 moških ekip. Naša je 

zasedla drugo mesto, ter smo tako za las zgrešili, da bi sodelovali na državnem 

prvenstvu. V počastitev praznika občine Dolenjske Toplice smo izvedli že 4. 

tekmovanje v pikadu in kegljanju na vrvici pod imenom Županov pokal na katerem 

smo gostili še pet sosednjih društev s preko 60. tekmovalci in je v domačem društvu 

ostalo kar veliko medalj in pokalov. Enkrat tedensko se izvajajo tudi treningi v 

pikadu v društvenih prostorih. Bolj aktivni pa smo v jesensko zimskih mesecih, ter 

spomladi. Sodelujemo s še petimi društvi v Ligi pikado Ob Krki z žensko in moško 

ekipo že četrto leto, ter se odzovemo na povabilo na meddruštvena tekmovanja v   



pikadu, kegljanju na vrvici in petanki. V dvoranskem kegljanju se vsak teden v 

zimskih in pomladanskih mesecih na kegljišču Vodnjak v Novem mestu izvajajo 

treningi in so vabljeni vsi člani. Istočasno pa poteka tudi  Liga upokojencev v 

kegljanju v kateri sodeluje 11 ekip iz širše Dolenjske in Bele Krajine na kateri je naša 

moška ekipa v letu 2018 zasedla 3.mesto. Prav tako smo z moško ekipo sodelovali v 

tekmovanju krajevnih skupnosti na katerih je sodelovalo 43 ekip in prinesli domov 

zlate medalje kot najboljša ekipa. Na 43. športnih igrah upokojencev Dolenjske in 

Bele Krajine smo sodelovali z 25. športniki v petih disciplinah v ženski in moški 

zasedbi ter zasedli zadovoljiva mesta. Četrtkova večerna telovadba v zimskih 

mesecih v telovadnici OŠ Dol. Toplice se je med člani, posebno pa med našimi 

članicami, zelo dobro prijela, saj je udeležba običajno okrog 20 članov. Želimo si še 

številčnejšo udeležbo članic in članov, da se nam pridružijo pri treningih, da imamo 

potem večjo izbiro pri sestavi ekip na tekmovanjih, ki sledijo preko celega leta.

Vodja Drago Zupančič

Planinska skupina

Leto 2018 je kar uspešno za našo dejavnost. Udeležili smo se 45 pohodov od tega 

osvojili 14 vrhov v sredogorju kot tudi v visokogorju naših pohodov se je udeležilo 

kar 340 članov, kar predstavlja dobrih 7 članov na posamezno turo. Ostale ture so 

bile kondicijske narave, kar samo pove kako dejavni smo pri vzdrževanju naše 

kondicije. Velja poudariti, da smo v naših Alpah osvojili letos kar 3 izrazite vrhove kot 

je Triglav in najvišji vrh Kamniških Alp 2558m visoki Grintovec, v posebno 

zadovoljstvo pa mi je osvojitev tretje najvišje gore v naši državi, to je Mangarta 2678, 

kjer je stalo kar 16 članov. Sam se lahko pohvalim tudi z odmevnim uspehom v 

švicarskih Alpah, kjer sem uspel preplezati v navezi z Andrejem Štrempfljem 

zahtevni Dent Blanch 4356 m.

Vodja Marjan Markovič

Kolesarska skupina

V kolesarski sekciji smo od maja do oktobra opravili 22 skupinskih društvenih 

kolesarjenj. Udeležba večinoma ni bila preveč številčna, smo pa zato opravili kar 

nekaj daljših tur npr. v Hrvaško Zagorje - Tuhelj 190 km, Ljubljana 130 km. Seveda pa 

se pri določanju tur na startu vedno prilagodimo "najšibkejšemu členu".

Vodja Dušan Kraševec

Pohodniška skupina

Pohodi so sestavni del našega vsakdanjika in društvo daje nešteto možnosti, da se 

jih udeležimo glede na svoje sposobnosti  v skrbi za svoje zdravje z namenom 

druženja po Dolenjski. V letu 2018 smo imeli 12 pohodov drugi torek v mesecu, 

eden je istočasno srečanje treh društev t.j. DU Straža, DU Uršna sela in DU 

Dolenjske Toplice, 2 pohoda na meddruštvena srečanja, udeležba na Pohodu po  



Jurčičevi poti, Spominski pohod na Planino Preval. Skupno število udeležencev na 

pohodih je 540.

Vodja Elica Pavlič

Pohodi spoznajmo dolenjsko

Naše društvo je vključeno v projekt pohodov Spoznajmo Dolenjsko v katerem 

sodeluje 17 društev upokojencev z Dolenjskega in Kočevskega konca. Vsak mesec 

eno društvo organizira pohod na svojem območju. Pri tem spoznavamo njihove 

znamenitosti, se razgibamo in prijetno družimo. V marcu smo pripravili pohod mi. 

Na njem je bilo, kljub snegu in mrazu prisotnih 139 pohodnic in pohodnikov. 

Prehodili smo pot dolgo 8 km in sicer iz parkirišča Balnea, mimo Term na Cviblje, 

skozi Sela v Meniško vas, od tu po Poti zdravja z zaključkom na Jasi. Povprečno je na 

pohodu iz našega društva okrog 10 pohodnikov.

Pripravil Dušan Kraševec

Skupina lažji pohodi

V društvu imamo tudi lažje pohode za malo starejše upokojence, ki ne zmorejo 

daljšega pohoda. Vsak prvi torek v mesecu se zberemo pred društvenimi prostori. 

Dogovorimo se za smer poti in počasi odkorakamo. Med pohodom imamo razne 

debate, vmes pa si izmenjamo kuharske recepte in ogledujemo prelepo naravo. 

Število pohodnic je okoli 8 na mesec. Včasih kakšna več ali manj. Letno nas je od 90 

do 100 odvisno od zdravja in vremena.

Vodja Antonija Avguštin  

PLAN POHODOV
8. 1. 2019      Mali Rigelj iz Dolenjskih Toplic, Roška cesta

12. 2. 2019    Straški hrib iz Dolenjskih Toplic (parkirišče Balnea)

12. 3. 2019    Smuk iz Rožnega dola

 9. 4. 2019     Makute iz Dolenjskih Toplic (Roška cesta)

7. 5. 2019      Pohod na meddruštveno srečanje - Balinišče Uršna sela iz Dol. Toplic

14. 5. 2019    Mirna gora iz Vrčic

11. 6. 2019    Sv. Peter iz Podhoste

9. 7. 2019      Veliki Rog  iz Štufne – Kočevski rog

13. 8. 2019    Pajkež iz Dolenjskih Toplic

3. 9. 2019      Pohod na meddruštveno srečanje ŠRC Breza iz Dolenjskih Toplic

10. 9. 2019    Pogorelec iz Podturna

8. 10. 2019    Frata iz Gorenjega Polja (spomenik)

12. 11 .2019  Grad Šumberk iz Rebri

10. 12. 2019  Pohod in meddruštveno srečanje Verdun (Hrib) iz Dolenjskih Toplic
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DAN                               URA                                       DEJAVNOST                                        KRAJ/ZBOR 

Torek    
Prvi                        
Drugi                     
Tretji                      
Četrti                     
Sreda
Vsaka                    
Vsaka                    
Vsaka                    
Vsaka druga           
Sezona                       
Sezona                       

Četrtek     
sezona                        
Vsak                           
Sezona                        
Vsak                         
Sezona                      

Petek
Vsak                            
Vsak                            

Ponedeljek             
Sezona                     
Vsak                        

Torkovi pohodi  »Spoznajmo Dolenjsko«  
-torek   15. 1. 2019   -   DU Škocjan   ob 9 uri

-torek    19. 2. 2019   -   DU Mokronog-Trebelno  ob 9 uri

-torek    19. 3. 2019   -   DU Uršna sela   ob 8 uri

-torek    16. 4. 2019   -   DU  Šmarjeta   ob 8 uri

-torek   21. 5 .2019   -   DU  Šentjanž   ob 8 uri

-torek      18. 6. 2019   -   DU  Novo mesto   ob 8 uri

-torek     16. 7. 2019   -   DU Dolenjske Toplice  ob 8 uri

-torek      20. 8. 2019   -   DU Prečna   ob 8 uri

-torek      17. 9. 2019   -   DU  Otočec   ob 8 uri

-torek      22. 10. 2019   -   DU Mali Slatnik   ob 8 uri

-torek      19. 11. 2019   -   DU  Brusnice   ob 9 uri

-torek      17. 12. 2019   -   DU  Gaberje   ob 9 uri

V letu 2020  

  - torek 21. 1. 2020 - DU  Veliki  Gaber                                      ob 9. uri      

  - torek 18. 2. 2020 - DU   Šentjernej                                         ob 9. uri



DRUŽABNE IN OSTALE DEJAVNOSTI PO MESECIH

JANUAR

16. januar - srečanje z donatorjem

25. januar- potopisno predavanje Marjana Markoviča

- priprava in izdaja Programa dela 2019

- pobiranje članarine in PS

FEBRUAR

- zbiranje prijav za letovanje v hotelu Delfin Izola

- potopisno predavanje Franci Kokalj

11. februar ob 16. uri - zbor članov društva - Osnovna šola Dolenjske Toplice

11. februar – razstava ročnih del

MAREC

8. marec –srečanje ob mednarodnem dnevu žena – gostilna Kolesar

13. do 20. marca – letovanje v hotelu Delfin Izola (brezplačen avtobusni prevoz)

28. marca - srečanje literatov PZDU na Prepihu

APRIL

april – občinska čistilna akcija

3. april – zbor članov PZDU

4. april- tekmovanje kegljanje ženske 44.ŠIU PZDU Kanižarica

5. april- tekmovanje kegljanje moški 44.ŠIU PZDU Kanižarica

10. april – revija pevskih zborov PZDU

12. april – popoldansko srečanje/ekskurzija

16. april – srečanje literatov v Straži

17. april – tekmovanje pikado ženske 44. ŠIU PZDU Škocjan

18. april – tekmovanje pikado moški 44. ŠIU PZDU Semič

MAJ

7. maj – srečanje pohodnikov Balinišče Uršna sela – Makute

8. maj – tekmovanje petanka ženske 44.ŠIU PZDU Mali Slatnik

9. maj – tekmovanje petanka moški 44. ŠIU PZDU Mali Slatnik

10.- 19. maj Teden vseživljenjskega učenja - TVU

14. - 16. maj - Dnevi medgeneracijskega sožitja (DMS), Gosp. razstavišče Ljubljana

15. maja – predviden naš organiziran obisk DMS 

28. maj – tekmovanje kegljanje/vrvica ženske 44. ŠIU PZDU Mirna

29. maj – organizatorji tekme kegljanje/vrvica moški 44. ŠIU PZDU 

Dolenjske Toplice/Podturn

JUNIJ

7. junij – tekmovanje orientacijsko pohodništvo 44. ŠIU PZDU Gabrje

14. junij - popoldansko srečanje



ŠPORT, REKREACIJA IN GIBALNA KULTURA
Šport, rekreacija in gibalna kultura so pomembni dejavniki v našem življenjskem 

obdobju. 

Programe smo pripravili tako, da lahko vsak najde sebi primerno vadbo, ki naj 

pomeni predvsem prijetno druženje ob igri.

ź društveni 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;

ź 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

JULIJ

7. julij – društveni piknik

- julij – organizacija tekmovanja za Županov pokal - kegljanje/vrvica in pikado

- julij - udeležba na Topliški noči

AVGUST

3. avgust –  srečanje članov PZDU ob 10. uri – Dolenjske Toplice – Jasa

SEPTEMBER

- september - predviden tri ali štiridnevni izlet v Bosno

3. september – srečanje pohodnikov v Straži

3. september – tekmovanje v kegljanju/vrvica in pikadu Straža – ŠRC Breza

OKTOBER

01. oktober ob 16. uri - srečanje ob mednarodnem dnevu starejših – OŠ Dol. 

Toplice

18. oktober – kostanjev piknik

NOVEMBER

11. november – društveno martinovanje

22. november - srečanje društvenih jubilantov

DECEMBER

3. december – Ta veseli dan kulture – obiski kulturnih ustanov in prireditev

20. december – društveno silvestrovanje

- december – novoletna obdaritev članov starejših od 80 let

- december – obisk in obdaritev naših članov v domovih za starejše

- december - novoletni društveni turnir v pikadu

- december - zaključek leta z aktivnimi člani sekcij društva

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



ź pohodi Spoznajmo Dolenjsko

      - vsak tretji torek v mesecu ob 8. uri: pridruženi smo sedemnajstim    

......Dolenjskim društvom na pohodih po Dolenjski, zbor na parkirišču Balnee

      - vodja: Elica: 051 222 631, elica.pavlic@gmail.com;

ź planinski pohodi 

      - 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

ź pikado 

      - vsako sredo med 9. in 10. uro v prostorih društva, vodji:

      - ženske ekipe: Slavica Kovač: 031 633 593, 

      - moške ekipe: Srečko Pugelj - 040 933 045 - srecko.pugelj@gmail.com

ź 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

ź 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 Dol. Toplice (od  

novem. do aprila), vodja: Helena Vinšek: 031 304 139, helena.vinsek@gmail.com

ź skupinsko 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 in 

.....Tone Pekolj - 031 856 886 - pekolj.tone@gmail.com

ź igra petanka

      - vsak petek med 8. in 10. uro pri gasilskem domu v Podturnu

      - vodja: Drago Zupančič: 041 348 781, drago.zupancic1951@gmail.com

ź dvoransko kegljanje

      - vsak ponedeljek ob 10. uri na kegljišču Vodnjak v Novem mestu      

        (od decembra do aprila)

      - vodja: Drago Zupančič: 041 348 781, drago.zupancic1951@gmail.com

LIGAŠKA TEKMOVANJA:
- v ligi Ob Krki v igri pikada, kjer se po ligaškem sistemu merimo z društvi 

upokojencev: Dvor, Prečna, Straža, Uršna sela in Žužemberk;

- v ligi Upokojenci v kegljanju v Novem mestu na kegljišču Vodnjak - 

sodeluje 11 ekip;



- upokojenska liga v petanki 2019 po turnirskem sistemu – prvi turnir 3. 4. 

2019 na Prepihu.

Najboljši tekmovalci bodo sestavljali naše ekipe na 44. športnih igrah PZDU 

Dolenjske in Bele krajine, ter drugih meddruštvenih in regijskih tekmovanjih.
 

29. maja smo organizatorji tekmovanja 44. ŠIU PZDU v kegljanju s kroglo na 

vrvici za moške.

Julija 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.

Glede na zanimanje bomo organizirali tudi skupine za vaje v drugih športnih 

panogah (smučarski tek, šah, nordijska hoja, balinanje, športni ribolov, alpsko 

smučanje itd.) – za vse bodo termini določeni po dogovoru z vodjo in 

objavljeni na spletu.    

Vodja sekcije Drago Zupančič, 

041 348 781 - drago.zupancic1951@gmail.com

Program medsebojne pomoči starejših za višjo kakovost 
življenja doma »Starejši za starejše«
ź obiskali bomo občane starejše nad  69 let in jih anketirali;

ź obiskovali bomo starejše, ki si želijo ponovnega obiska;

ź obiskovali bolne in onemogle starejše občane

ź pomagali bomo pri razreševanju problemov starejših, ki so zajeti v projekt;

      z organiziranim prostovoljstvom se bomo trudili za nudenje pomoči ljudem, ki   

......jo potrebujejo; 

ź seznanjali bomo lokalno skupnost in druge pristojne institucije o kakovosti 

življenja starejših doma in njihovih potrebah;

ź starejše bomo seznanjali z njihovimi pravicami in programi za njih;

ź izvedli bomo izobraževanje anketarjev in prostovoljcev( predavanja,seminarji 

in ekskurzija);

ź prizadevali si bomo za povečanje števila prostovoljcev;

ź sodelovali bomo z društvi v občini z namenom organiziranja pomoči starejšim 

občanom (odmetavanje snega ali kaj podobnega),

ź sodelovali z občino pri organizaciji prostovoljnih prevozov starejših (Sopotnik) 

vodja programa Jože Lukšič





DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV
Dolenjske Toplice

Opozorilo! 

Vseh dejavnosti v društvu

se udeležujete na lastno 

odgovornost.

Pridržujemo si pravico 

do sprememb.


