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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: 02970-0253847710 
http://dudolenjsketoplice.wordpress.com
https://www.facebook.com/drustvoupokojencev.dolenjsketoplice

SPLOŠNI PODATKI DRUŠTVA

URADNE URE:

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

Področja na katerih delujemo in so opredeljena v pravilih društva:
• Humanitarnost
• Sociala in zdravstvo
• Kultura
• Izobraževanje
• Druženje in razvedrilo
• Šport, rekreacija in gibalna kultura
• tehnična kultura
• logistika 
• Povezovanje z drugimi društvi upokojencev in ostalimi društvi
• 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 2020 znaša 180 €,
Članarino lahko poravnate pri poverjeniku ali v pisarni društva.

VODSTVO DRUŠTVA: 

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:  Martina Klobučar, 040 229 669, martinaklobucar01@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
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Za izvajanje programa imamo sekcije, ki jih vodijo:
- humanitarnost: -projekt Starejši za starejše: Slavica Strajnar, 031 292 908, slavica.strajnar@gmail.com
 - ostala humanitarna dejavnost (sociala, zdravstvo): Jože Lukšič, 041 794 670 - luksic.joze@siol.net
- projekt Starejši za starejše: Slavica Strajnar, 031 292 908, slavica.strajnar@gmail.com 
- ostala humanitarna dejavnost (sociala, zdravstvo): 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: Martina Makše Fink, 041 218 277 - martina.makse�nk@gmail.com
- ustvarjalne delavnice - ročna dela: Terezija Kralj, 070 991 019, terezijakralj55@gmail.com
- 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:
- lažji pohodi: Antonija Avguštin, 041 666 341, antonija.avgustin@gmail.com
- društveni pohodi in pohodi Spoznajmo Dolenjsko: Elica Pavlič, 051 222 631, elica.pavlic@gmail.com;
- planinski pohodi: Marjan Markovič, 041 371 046 - dragica.markovic88@gmail.com
- pikado:  - ženske ekipe: Slavica Kovač: 031 633 593, 
   - moške ekipe: Srečko Pugelj - 040 933 045 - srecko.pugelj@gmail.com
- kegljanje s kroglo na vrvici: 
ženske ekipe: Vida Sirk, 041 854 437 - vida.sirk@gmail.com
moške ekipe: - Jože Zupančič - 031 664 978 - joze.obrh@gmail.com
- šah: Valentin Vončina: 070 284 490 - valentin.voncina@siol.net
- kolesarjenje:  Tone Pekolj - 031 856 886 - pekolj.tone@gmail.com
- petanka, dvoransko kegljanje, rekreacijska telovadba: Drago Zupančič:  041 348 781, 
drago.zupancic1951@gmail.com
 - 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:
Vida Sirk, 041 854 437 - vida.sirk@gmail.com
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 - alojzija.avgustin@gmail.com
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
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OBVEŠČANJE ČLANSTVA:
- letni program dela izdan v brošuri,
- internet:    http://dudolenjsketoplice.wordpress.com/
                       https://www.facebook.com/drustvoupokojencev.dolenjsketoplice
                       http://www.posrcumlad.si/pzdu-dolenjske-in-bele-krajine
                       http://www.zdus-zveza.si/
- po elektronski pošti dudtoplice@gmail.com (sporoči svoj E naslov),
- 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, za obveščanje z SMS sporoči v pisarno), 
- pisarna društva, 
- v sredstvih javnega obveščanja: Glasilo Vrelec občine Dolenjske Toplice in drugih medijih,
- z občasnimi društvenimi obvestili. 

KRATKA POROČILA O DELU V LANSKEM LETU

PROJEKT »STAREJŠI ZA STAREJŠE«
Društvo upokojencev Dolenjske Toplice je že 13 leto izvaja projekt »Starejši za višjo kakovost življenja 
doma« ali krajše »Starejši za starejše«. Koordinator projekta je bil g.  Jože Lukšič,  ki je odlično vpeljal 
program v našem društvu in v občini Dolenjske Toplice. Letos sem te obveznosti sprejela Slavica Strajnar. Pri 
delu pridno pomaga 13 anketarjev in 15 prostovoljcev. Obiskujejo občane, ki so se želeli vključiti v projekt 
»Starejši za starejše« in nudijo različne oblike pomoči vsem, ki so pomoči potrebni. Anketarji so od začetka 
izvajanja projekta anketirali 629 občanov starejših od 69 let. V letu 2019 so prostovoljci obiskali 282  
občanov in opravili 694  obiskov (prvih in ponovnih). Na novo je bilo anketiranih 19 občanov starejših nad 
69 let.. Prostovoljci na terenu nudijo in opravljajo različne oblike pomoči, kot so: druženje, sprehodi, pomoč 
pri hišnih opravilih, dostava iz trgovine, prevoz k zdravniku, dostava humanitarnih paketov in drugo. 
Takšnih različnih oblik pomoči je bilo 760, ki so jih nudili prostovoljci 166 občanom. Iz pogovora 
prostovoljcev z obiskanimi občani je razvidno, da je veliko ljudi osamljenih in si želijo druženja in pogovora. 
Predvsem pa si vsi želijo, da bi bil v Dolenjskih Toplicah »Dom starejših«. Marsikomu smo z našim obiskom in 
prijazno besedo polepšali dan.
Poleg tega smo organizirali še izobraževanje v okviru projekta in sicer na temo »Pogovor z žalujočimi«. 
Skupaj z DU Straža in DU Dvor smo organizirali strokovno ekskurzijo s strokovnim predavanjem v Ljubljano 
in na Rakitno. 17 prostovoljcev pa se je udeležilo pokrajinskega srečanja prostovoljcev na Mirni.

Koordinatorka Strajnar Slavica

SEKCIJA ZA SOCIALO - HUMANITARNOST
V Društvu upokojencev Dolenjske Toplice vse leto vsem našim (okroglim) jubilantom pošiljamo ročno 
izdelane voščilnice. 90 in več letnikom pa smo dodali še skromno pozornost in jih obiskali. Letos je bilo 
sedemdeset slavljencev. Kot vsako leto smo le-te konec novembra povabili na srečanje v gostilno  Pri 
Henriku v Loški vasi.
Bili pa smo kar malo razočarani, saj se je srečanja udeležilo le 34 članov, 19 se jih je opravičilo, ostalim 17-tim 
pa je bilo škoda minute, da bi poklicali in opravičili svojo odsotnost.  Res pa je, da me je poklicalo nekaj 
vabljenih in opravičenih in se prav lepo zahvalilo za povabilo in pozornost. Zaradi teh človek rajši dela.
Proti koncu leta pa nas vsakič čaka malo večji zalogaj. Pripraviti moramo pakete za naše članice in člane 
starejše nad 80 let in bolne. Letos smo jih našteli kar 160. Naročili smo papirnate vrečke-nosilke, članice 
sekcije ročnih del so pripravile voščilnice, vrečke smo napolnili z dobrotami in naši poverjeniki so jih raznesli 
z dobrimi željami. Veseli smo, če smo  vam z našim obiskom in darilom polepšali praznike.

tajnica društva Ida Perme

SEKCIJA ZA KULTURO
V letu 2019 je Sekcija za kulturo  pripravila štiri kulturne  prireditve (literarni večer v Sokol baru, zbor članov-
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slovenski kulturni praznik, praznovanje dneva žena, dan starejših ). Pri izvedbi programov so sodelovali naši 
literati, učenci OŠ Dolenjske Toplice, Glasbena šola Emil Adamič, ki omogoča glasbeno izobraževanje 
učencev v primestnih občinah, vodi jo akademski glasbenik Marko Jenič  in člani Sekcije za razvedrilo ( 
izvedli so skeč ). Naši literati so 28. marca sodelovali na srečanju literatov PZDU Dolenjske in Bele krajine na 
Prepihu (Ana Volf, Marija Tomažin in Anton Aš). Gospa Sonja  Štravs, vodja » Poletnih večerov pred KC Semič 
», je povabila naše literate na poletni večer » PRIJATELJSTVO NAS POVEZUJE ». Odzvali smo se in se ga 
udeležili 12. 7. 2019 ( Milica Lukšič- predstavitev DU in literatov, Minka Pečaver, Ana Volf in Marija Tomažin ). 
V aprilu je potekalo Srečanje literatov sosednjih občin in naši literati so se odzvali vabilu DU Straža. 
Sodelovali so na prireditvi v sklopu praznovanja praznika občine Straža. Kratek kulturni program smo 
izvedli ob odprtju Razstave izdelkov članov DU. Sodelovali so Milica Lukšič- predstavitev razstave in literati 
Ana Volf, Marija Tomažin, Minka Pečaver. Na prireditvi ob dnevu starejših so sodelovali naši literati Ana Volf, 
Minka Pečaver, Marija Tomažin in Anton Aš. Prireditev je popestrila mlada harmonikarica Valentina Kužnik in 
učiteljica OŠ Dolenjske Toplice Maja, ki je recitirala pesem Ferija Lainščka. Likovne kolonije » Utrinki življenja 
v sožitju med generacijami « v Izoli (11. 4 - 14. 4. 2019) se je udeležila naša ljubiteljska slikarka Vera Lukšič.  
Njena slika je objavljena v Prodajnem Katalogu 21. likovne kolonije ZDUS. Slika Vere Lukšič je bila 
razstavljena na Dnevih medgeneracijskega sožitja maja 2019 na GR v Ljubljani. Prav tako so bile razstavljene 
voščilnice Dorice Turk in Terezije Kralj na Dnevih medgeneracijskega sožitja na GR. Naša literatka Minka 
Pečaver je prejela Priznanje JSKD za sodelovanje na regijskem srečanju literatov seniorjev Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja » V zavetju  besede« v Trebnjem (5. 9. 2019) in tudi Priznanje JSKD  za sodelovanje na 
literarnem natečaju »Lepota besede » v Črnomlju, 22. 11. 2019. Prispevala je tudi dve pesmi in prozno delo 
za LIKUS-ov zbornik 2019.

vodja Milica Lukšič

SEKCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE
Sekcija za izobraževanje je v letu 2019 organizirala 4 predavanja, ki so bila izvedena v januarju, februarju dve 
in oktobru. Teme predavanj: Moja pot- 45 let pohodništva in alpinizma( Marjan Markovič ), Tibet- Kailash - 
potopis (dr. Franc Kokalj ), Požarna varnost - dva video posnetka » Brez skrbi od doma » in » Gasilec pohiti«.  
Predstavitev VEČGENERACIJSKEGA CENTRA SKUPAJ ( Zvonka Potočar). Vseh oblik izobraževanja se je 
udeležilo 421   članov. Z dvema dogodkoma smo se vključili v TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (10. 5. do 
19. 5. 2019 ). Obeh dogodkov se je udeležilo 20 članov. Obiskali smo  DNEVE MEDGENERACIJSKEGA SOŽITJA 
( 14. -16. 5. 2019) na na Gospodarskem razstavišču  v Ljubljani. Udeležencev se nabralo za en avtobus.

vodja Milica Lukšič

SEKCIJA ZA DRUŽABNE DEJAVNOSTI
V sekciji za družabne dejavnosti smo v letu 2019 po programu predvideli 16 različnih družabnih dogodkov. 
Uspešno smo organizirali in izpeljali vseh 16 s tem, da je odpadel, zaradi premajhnega števila prijavljenih, 
tridnevni izlet v Bosno, bili pa smo izven plana, skupaj z našimi tekmovalci v kegljanju na vrvici na državnem 
prvenstvu ZDUS v Dupleku in to izkoristili s prijetnim izletom. Najbolj obiskana naša prireditev je bil, zaradi 
dežja v juliju, prestavljen društveni piknik združen s peko kostanja, ki smo ga oktobra pripravili v Podturnu 
pri gasilcih. Tudi ostali dogodki so bili dobro obiskani, še posebej veselo pa je bilo na martinovanju in seveda 
na zadnji naši prireditvi – silvestrovanju. Skupno smo na vseh naših organiziranih dogodkih našteli preko 
850 udeležencev. Rekordno število, kar 41 naših upokojenk in upokojencev je z organiziranim prevozom 
letovalo v »našem« hotelu Del�n v Izoli.

Pripravila Ana Bučar in Dušan Kraševec

SEKCIJA ZA ŠPORT REKREACIJO IN GIBALNO KULTURO
Leto se zelo hitro poslavlja od nas zato tudi aktivni športniki iz DU Dolenjske Toplice hitijo s treningi kot so 
kegljanje na vrvici, petanka, pikado v društvenih prostorih in na kegljišču Vodnjak v Novem mestu v  
dvoranskem kegljanju. Vse to se bo obrestovalo drugo leto, kot se je v iztekajočem letu 2019, ki so športniki 
dosegli na pokrajinski kakor tudi na državni ravni zelo dobre rezultate saj sodelujemo na pokrajinskih 
tekmovanjih z ženskimi in moškimi ekipami v petih disciplinah (dvoransko kegljanje, pikado, petanka, 
kegljanje na vrvici in orientacijski pohod).
Že zgodaj spomladi na 44. ŠIU PZDU v Kanižarici v dvoranskem kegljanju smo z moško ekipo zasedli 2. 
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mesto v sestavi Jože Zupančič, Vili Volf, Branko Avguštin, Drago Zupančič in rezerva Lado Pavlin ter domov 
prinesli pokal za drugo mesto in tudi dve medalji  srebrno za tretje mesto Jože Zupančič in zlato za prvo 
mesto Drago Zupančič med posamezniki. Na tem mestu moram omeniti tudi uvrstitev na 1. mesto izmed 
dvanajstih ekip  v upokojenski ligi   katera se je dogajala na kegljišču Vodnjak v Novem mestu.
Tudi kegljanje na vrvici katerega smo bili tudi organizatorji tekmovanja moških ekip na ŠIU PZDU in je naša  
ekipa v sestavi Jože Zupančič, Lado Pavlin, Jože Fink, Branko Avguštin ter Drago Zupančič premagali vse 
ekipe in se posledično uvrstili na državno prvenstvo ŠIU, ki je bilo v Dupleku pri Mariboru in se  tudi tam 
uvrstili ekipno na zelo dobro 5. mesto ter Jože Zupančič na 2. mesto med vsemi posamezniki.
Omeniti moram tudi kegljanje na vrvici, ki je štelo za Županov pokal na katerem je sodelovalo še pet 
sosednjih društev in so naša ženska ekipa v sestavi Slavi Strajnar, Slavi Kovač, Zvonka Prosen, Fanika Krese in 
Anica Zupančič in moška ekipa osvojili oba dva največja pokala, prehodni pokal in tudi vseh 6 medalj, ki so 
bile na razpolago - Slavi Sstrajnar, Zvonka Prosen, Fanika Krese, Jože Fink, Jože Zupančič in, Lado Pavlin.
Še v treh disciplinah so naša ženka in moška ekipa sodelovala na ŠIU PZDU in sicer v pikadu, petanki in 
orientacijski pohod na katerih so se naše ekipe uvrstile malo slabše na lestvici, pa saj ne moremo biti v vseh 
disciplinah na vrhu razpredelnice.
Ob celoletnih treningih ostane kar malo časa, vendar se vedno odzovemo na vsa povabila  sosednjih 
društev na prijateljske tekme.  Smo pa preko celega leta vpeti tudi v ligi pikado Ob Krki, v upokojenski ligi v 
dvoranskem kegljanju  v ligi petanka mešanih ekip ter v zimskih terminih na vsakotedenski rekreacijski 
telovadbi v telovadnici OŠ v Dolenjskih Toplicah pod vodstvom g. Helene Vinšek, vsakodnevni jutranji 
telovadbi v okviru Šole zdravja in še bi lahko našteval. Vse te aktivnosti zapolnimo z komaj dvajsetimi zares 
aktivnimi športniki v DU Dolenjske Toplice zato klic v sili-pridružite se nam lažje nam bo ni nujno, da ste zelo 
dobri.
Tudi v prihajajočem letu imamo v planu realizirati vse te tekme in aktivnosti katere smo pospravili pod 
streho v iztekajočem se letu, vendar z željo po še boljših rezultatih in upanjem, da se nam še kdo pridruži pri 
naših aktivnostih.

Referent za šport  Drago Zupančič

POHODNIŠKA SKUPINA
Ni lepšega kot je pohajkovanje po dolenjskih gričkih, v skrbi za svoje zdravje v družbi prijateljev , kar potrjuje 
tudi množična udeležba na naših pohodih. V  letu 2019 smo imeli 12 pohodov vsak drugi torek v mesecu, 
eden je istočasno srečanje treh društev t.j. DU Straža, DU Uršna sela in DU Dolenjske Toplice, dva pohoda na 
meddruštvena srečanja, udeležba na Pohodu po Jurčičevi poti in planinsko pohajkovanje na Planino Preval. 
Skupno število vseh udeležencev na pohodih je 460 , nekoliko manjše od leta 2018, ker pohodov glede na 
slabe vremenske razmere ne prestavljamo.

Vodja Elica Pavlič

PLANINSKA SKUPINA
Letos se zaključuje 5 leto, kar organiziram pohode po našem sredogorju. Včasih tudi malo više in tudi 
pohode za kondicijo in uživanje po naših bližnjih točkah. Vesel sem predvsem številčnega odziva, še bolj pa 
ugotavljam da so si naši pohodniki nabrali neverjetno pohodno kondicijo in znajo uživati v lepih razgledih, 
ki ga nudijo naše gore.
Ob zaključku leta  z veseljem pogledam beležnico, ki jo vodim, kar devet različnih vrhov smo osvojili, vsega 
skupaj pa smo se udeležili  64 pohodov. Še najbolj pa sem zadovoljen, da smo v teh letih osvojili kar 61 vrhov 
po naši domovini, na nekaterih smo bili v tem času tudi dvakrat. Za naslednje leto sem ponovno poln idej.

vodja Marjan Markovič

POHODI SPOZNAJMO DOLENJSKO
Naše društvo sodeluje v projektu pohodov Spoznajmo Dolenjsko, v katerem je vključeno 18 društev, vsako 
pripravi pohod na svojem območju tretji torek v mesecu po zaporedju. Pohodi niso zahtevni, so množično 
obiskani, na njih se srečamo s starimi znanci, spoznamo nove, vsi s ciljem po prijetnem druženju, gibanju v 
naravi. V juliju smo  pripravili pohod po Dolenjskih Toplicah in okolici z obiskom destilarne in čokoladnice 
Berryshke, udeležilo se ga je preko 200 udeležencev, bil je eden lepših pohodov.  Naše društvo je na 
pohodih redno zastopano, skupno število udeležencev 340.

Pripravila: Elica Pavlič
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LAŽJI POHODI
Vsak prvi torek v mesecu organiziramo krajši pohod. Pohodniki se zberemo pred društvenimi prostori. Čas 
pohoda je prilagojen letnemu času (8. 30 ali 9.00 uri ). Za smer pohoda se dogovorimo pred odhodom na 
zbirnem mestu odvisno od vremena in letnega časa. Večkrat izberemo POT ZDRAVJA ali Cviblje.  Naše DU se 
vsako leto s krajšim pohodom vključi v Teden vse življenjskega učenja v maju in juniju mesecu. Letos smo se 
vključili v ta projekt že petnajstič. Smo izvajalci in udeleženci v procesu učenja. Ti dogodki so tudi prijetno 
druženje. Vseh pohodov izvedemo letno dvanajst. Udeležencev skozi vse leto je približno od 80 do 90. Odvi-
sno od vremena in zdravja naših članov. Zbiramo se mladi po srcu in duši se razgibamo, družimo in naredi-
mo nekaj dobrega za svojo dušo in telo. Pohodi so lahki in prilagojeni vsem starostim. Potrebno je imeti pra-
vilno obutev in obvezno pohodne palice, da se med hojo lahko odpočiješ, če je to potrebno. Pohodi so na 
lastno odgovornost. Zadnji pohod v letu 2019 smo s prijetnim druženjem zaključili v društvenih prostorih. 

Vodja  Antonija Avguštin 

KOLESARSKA SKUPINA
V kolesarski skupini smo od maja do oktobra opravili 14 skupinskih društvenih kolesarjenj. Opravili smo 
osem daljših tur do 80 km in šest nekoliko krajših do nekje 50 km, povprečno v skupini s po petimi kolesarji. 
Odpravili smo se tradicionalno v Hrvaško Zagorje - Tuhelj in Ljubljano,  bili smo v Beli krajini, pa tudi v 
Kostanjevici na Krki, kjer se nam je pridružil kolesarski tandem. Navkljub letošnjemu slabem vremenu za nas 
kolesarje, smo vseeno prevozili krepko čez 1000 km. Vsi naši podvigi so se, kljub slabi cestni infrastrukturi, 
končali srečno in z našimi zadovoljnimi občutki.
Pridružite se nam v prihodnjem letu. Srečno!

Vodja  Tone Pekolj

POROČILO ODELU USTVARJALNIH  DELAVNIC ZA LETO 2019
Ustvarjalne delavnice so začele delovati v začetku leta 2018. Zbralo se nas je nekaj ljubiteljic ročnih del. 
Začele smo izdelovati rožice iz barvastega najlona. nadaljevale z vezenjem. Naučile smo se izdelovati rišelje 
( stara tehnika vezenja). Nastalo je kar nekaj lepih izdelkov. Izdelovale smo novoletne voščilnice, voščilnice 
za rojstne dneve naših članov (420),  za 8. marec pa je vsaka udeleženka prireditve dobila posebno 
voščilnico, ki smo jo izdelale ustvarjalke. Ukvarjale smo se tudi servietno tehniko. Nastali so lepi izdelki. 
Naredile smo   izdelke iz modelirne Das mase. Tudi kvačkale smo (metuljčki, košarice, prtički). Ni šlo brez 
velikonočnih stvaritev. Zadnji prelepi izdelki pa so pleteni šali. Izdelovale smo tudi novoletne voščilnice. 
Voščilnice omenjam posebej, ker sta  Terezija Kralj (vodja ustvarjalnih delavnic ) in  Dorica Turk ( namestnica 
vodje ) s svojimi  voščilnicami sodelovali na Medgeneracijskem natečaju za oblikovanje voščilnic, ki ga je  
razpisal ZDUS. Med 240 prispelimi izdelki sta bili 20. Vse prispele voščilnice so bile razstavljene na Dnevih 
medgeneracijskega sožitja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V juliju, ko naša občina praznuje  smo 
pripravile razstavo izdelkov v KKC Dolenjske Toplice. Naši slikarki sta razstavili slike cvetja. Razstavljeni so bili 
gobelini, cvetje iz najlona, vezenine, kvačkani izdelki, pletenine, nahrbtniki, voščilnice, pletarski izdelki, 
izdelki iz modelirne Das mase in recikliranega materiala. Pripravile smo dve manjši razstavi v Jedilnici OŠ, ko 
smo izvedli Zbor članov našega društva (11. 2. 2019 ) in Srečanje ob mednarodnem dnevu starejših (1. 10. 
2019). 29. 11. 2019, smo se v prostorih RIC  Novo mesto, predstavile z razstavo izdelkov na Srečanju partner-
jev, izvajalcev, prostovoljcev in udeležencev projekta Večgeneracijskega centra (VGC) Skupaj, ki deluje pod 
okriljem RIC Novo mesto in Ljudske univerze Kočevje. Z veseljem smo se lotevale izdelovanja posameznih 
izdelkov. Rade se družimo, to nam veliko pomeni. Stalnih udeleženk je bilo 10. Včasih nas je bilo tudi več.

Terezija  Kralj, vodja ustvarjalnih delavnic
 

PROGRAM DELA V DRUŠTVU 2020

14. 1.2020    
11. 2.2020    
7. 3. 2020
10. 3. 2020   
14. 4. 2020    

Po sedmih gričkih Novega mesta
Straška gora ( vzletišče Peter ) iz Dolenjskih Toplic
Pohod po Jurčičevi poti (zbor parkirišče Balneja)
Smuk iz Rožnega dola
Makute iz Dolenjskih Toplic

DRUŠTVENI POHODI 2020
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URA                                       DEJAVNOST                                        KRA J/ZBOR 

DEJAVNOSTI, KI POTEKAJO REDNO TEDENSKO 

10-11          
17.00           
18.00           

8.30              
8.00               
8.00              
7.00               

9-10               
8-10               
9-10               
9.30               
termin       
turnir        

8.30          
9.00          
9.00         
17.00          
19-20         

8-10        
8-10        

kegljanje                         
dejavnosti VGC Skupaj RIC    
šah                            

lažji pohod                 
društveni pohod         
pohod Spoznajmo Dolenjsko      
planinski pohod          

uradne ure                   
kegljanje na vrvici      
pikado                         
srečevanje naših literatov      
liga - kegljanje/dvorana     
 liga - petanka                     

kolesarjenje                 
ustvarjalne delavnice       
liga Pikado ob Krki      
dejavnosti VGC Skupaj RIC
telovadba                     

kegljanje na vrvici       
petanka                       

kegljišče Vodnjak NM
KKC DT
prostori DU

pred prostori DU
po razporedu
parkirišče Balnea
parkirišče Balnea

pisarna DU
park Terme
prostori DU
prostori DU
Vodnjak NM
prostori DU

pred prostori DU
prostori DU
prostori DU
KKC DT
telovadnica OŠ

gasilski dom Podturn
gasilski dom Podturn

DAN                               

torek   21.1.2020 
torek   18.2.2020 
torek   17.3.2020 
torek   21.4.2020 
torek   19.5.2020 
torek   16.6.2020 
torek   21.7.2020 
torek   18.8.2020 
torek   15.9.2020 
torek  20.10.2020
torek  17.11.2020
torek  15.12.2020

DU Veliki Gaber            
DU Šentjernej                 
DU Kočevje                    
DU  Stopiče                    
DU  Trebnje                    
DU  Črnomelj                 
DU Škocjan                    
DU Mokronog-Trebelno 
DU  Uršna sela               
DU Šmarjeta                   
DU  Šentjanž                  
DU  Novo mesto             

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

V letu 2021  organizirajo:
- januar             DU  Dolenjske Toplice             
- februar           DU   Prečna

Pohodniki našega društva se dobimo na 
parkirišču Balneje v Dolenjskih Toplicah. 
Z vozili se odpeljemo na start. Ura 
odhoda bo objavljena na naši spletni 
strani in v glasilu Vrelec.

TORKOVI POHODI  »SPOZNAJMO DOLENJSKO«  2020/2021

Ponedeljek
Sezona            
Vsak               
Vsak               
Torek
Prvi                
Drugi              
Tretji              
Četrti              
Sreda
Vsaka             
Vsaka             
Vsaka             
Vsaka druga   
Sezona            
Sezona            
Četrtek
sezona            
Vsak               
Sezona            
Vsak               
Sezona            
Petek
Vsak               
Vsak               

5. 5. 2020   
12. 5. 2020   
9. 6. 2020    
14. 7. 2020   
11. 8. 2020   
1. 9. 2020    
8. 9. 2020    
13. 10. 2020 
10. 11. 2020 
8. 12. 2020  

Pohod na meddruštveno srečanje Balinišče Uršna sela iz Dolenjskih Toplic
Gorjanci iz Gabrja -  Šumeči potok
Sv. Peter iz Podhoste
Pogorelec iz Podturna
Pajkež iz Dolenjskih Toplic
Pohod na meddruštveno srečanje ŠRC Breza Straža iz Dolenjskih Toplic
Mirna gora iz Gač
Plešivica iz Gorenjega Polja
Markova glava iz Srednje vasi
Pohod in meddruštveno srečanje Verdun (Hrib) iz Dolenjskih Toplic  
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DRUŽABNE IN OSTALE DEJAVNOSTI PO MESECIH
JANUAR
17. januar- potopisno predavanje dr. Franc Kokalj
- priprava in izdaja Programa dela 2020
- pobiranje članarine in PS
FEBRUAR
- zbiranje prijav za letovanje v hotelu Del�n Izola
5. februar ob 17. uri v KKC predavanje Temeljni postopki oživljanja z AED - Vida Novinec
14. februar ob 16. uri - zbor članov društva - Osnovna šola Dolenjske Toplice
14. februar – razstava ročnih del
22. februar – rokodelska razstava PZDU Črnomelj
MAREC
4. marec ob 18. uri v KKC predavanje Telesna dejavnost za zdravje - Brigita Zupančič Tisovec
8. marec ob 17. uri – srečanje ob mednarodnem dnevu žena – gostilna Kolesar
20. do 27. marca – letovanje v hotelu Del�n Izola (brezplačen avtobusni prevoz)
16. marec – 45. ŠIU kegljanje ženske – DU Mali Slatnik
23. marec – 45. ŠIU kegljanje moški – DU Mali Slatnik
25. marec – zbor članov PZDU na Prepihu
25. marec – turnir v petanki - Prepih
26. marec – 45. ŠIU šah – DU Šentjernej
APRIL
- predavanje – zdrava prehrana
- občinska čistilna akcija
3. april ob 16. uri srečanje literatov PZDU - KC Semič
15. april - 45. ŠIU pikado ženske – DU Podgorje Stopiče
16. april - 45. ŠIU pikado moški - DU Škocjan
17. april – popoldansko srečanje/ekskurzija  Krka
17. april revija pevskih zborov PZDU – DU Sodražica
17. april ob 15. uri – popoldansko srečanje  - Krka
MAJ
5. maj – srečanje pohodnikov Balinišče Uršna sela – Makute
6. maj – 45. ŠIU petanka ženske – DU Trebnje
7. maj – 45. ŠIU petanka moški – DU Trebnje
 - maj -  Teden vseživljenjskega učenja - TVU
19. - 21. maj - Dnevi medgeneracijskega sožitja (DMS), Gospodarsko razstavišče Ljubljana
20. maja ob 8. 30 uri – predviden naš organiziran obisk DMS – brezplačen prevoz
27. maj – 45. ŠIU kegljanje/vrvica ženske – DU Semič
28. maj – organizatorji tekme kegljanje/vrvica moški 45. ŠIU - Toplice/Podturn
30. maj – likovna kolonija PZDU – DU Mirna Peč
JUNIJ
4. junij – 45. ŠIU orientacijsko pohodništvo – DU Mali Slatnik
13. junij ob 10. uri – srečanje članov PZDU – DU Trebnje – organiziran avtobusni prevoz
JULIJ
- enodnevna kopanja na morju - SLO ali HR
- 4. julij ob 14. uri – društveni piknik - GD Podturn
- srečanje literatov sosednjih občin ob občinskem prazniku – v KKC
- julij – organizacija tekmovanja za Županov pokal - kegljanje/vrvica
- julij - udeležba na Topliški noči
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AVGUST
- enodnevna kopanja na morju - SLO ali HR
7. avgust –  popoldansko srečanje
16. avgust ob 16. uri – spominski dan občine in pohod Podhosta – Vavta vas (KO ZZB)
29. avgust ob 9. uri – pohod po Poti Levstikove brigade (KO ZZB)
SEPTEMBER
- september - predviden izlet
1. september ob 10. uri – srečanje pohodnikov v Straži
1. september – tekmovanje v kegljanju/vrvica in pikadu Straža – ŠRC Breza
OKTOBER
- predavanje – prometna varnost starejših
1. oktober ob 16. uri - srečanje ob mednarodnem dnevu starejših – OŠ Dol. Toplice
16. oktober – kostanjev piknik – GD Podturn
NOVEMBER
11. november – društveno martinovanje
20. november - srečanje društvenih jubilantov
DECEMBER
3. december – Ta veseli dan kulture – obiski kulturnih ustanov in prireditev
18. 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

Pridružujemo si pravico do sprememb planiranih dogodkov.
Prijave za družabna in ostala srečanja se sprejemajo do pet dni pred odhodom. Prijavite se vodji sekcije, ki organizira 
prireditev ali na dudtoplice@gmail.com!
Dogodkov se udeležite na lastno odgovornost!

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 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
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 pohodi Spoznajmo Dolenjsko
        - vsak tretji torek v mesecu ob 8. uri (glej plan): pridruženi smo osemnajstim    
       društvom upokojencev na pohodih po Dolenjski, zbor na parkirišču Balneje
       - 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 Balneje
       - vodja: Marjan Markovič - 041 371 046 - dragica.markovic88@gmail.com
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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: Vida Sirk, 041 854 437 - vida.sirk@gmail.com
        - moške ekipe: - Jože Zupančič - 031 664 978 - joze.obrh@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: 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
ź šah
        - vsak ponedeljek ob 18. uri v prostorih društva
        - vodja. Valentin Vončina: 070 284 490 - valentin.voncina@siol.net
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 Dolenjske Toplice (od  
        novembra do aprila), vodja: Helena Vinšek: 031 304 139 - helena.vinsek@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 2020 po turnirskem sistemu – prvi turnir 25. 3. 2020 na Prepihu.

Najboljši tekmovalci bodo sestavljali naše ekipe na 45. športnih igrah PZDU Dolenjske in Bele krajine, ter 
drugih meddruštvenih in regijskih tekmovanjih. (glej razpored pod družabne dejavnosti)

28. maja smo organizatorji tekmovanja 45. ŠIU PZDU v kegljanju s kroglo na vrvici za moške. 

Julija bomo tradicionalno priredili meddruštveno tekmovanje za Županov pokal v 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, 
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
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ź V letu 2020 bomo sodelovali z RIC (Razvojno izobraževalni center) Novo mesto preko BORZE ZNANJA.
ź RIC Novo mesto bo v sklopu VEČGENERACIJSKI CENTER SKUPAJ (VGC) organiziral vse do leta 2021 

različne aktivnosti v Kulturno kongresnem centru v Dolenjskih Toplicah in računalniški učilnici OŠ 
Dolenjske Toplice. O vseh aktivnostih, ki se bodo odvijale ob ponedeljkih in četrtkih bo obveščeno naše 
društvo, mesečni urnik  bo objavljen v občinskem glasilu Vrelec in zloženki. Poudarek je na 
izobraževanju in medgeneracijskem povezovanju. Aktivnosti so brezplačne  za vse generacije. Tu se 
boste lahko učili tudi računalništva.

ź Organizirali bomo predavanja in delavnice, katerih teme bodo različne:,  potopis-dr. Franci Kokalj 
(januar), Telesna dejavnost za zdravje –NJIZ (marec), predavanje – zdrava (april ) in Prometna varnost in 
samozaščita starejših (oktober). 

ź S svojima prireditvama se bomo vključili v Teden vseživljenjskega učenja- TVU. Uradni termin bo v 
sredini maja 2020, širši pa vse do konca junija. 

ź Dnevi medgeneracijskega sožitja- 3- dnevni dogodek  bo od 19. do 21. 5. 2019. Sodeloval bo  ZDUS, 
Dijaška organizacija Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Mladinski svet ). Srečanje bo 
organizirano na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani in ga bomo obiskali z brezplačnim avtobusnim 
prevozom predvidoma, dne 20. 5. 2020. Na srečanju bosta sodelovali obe naši ljubiteljski slikarki in 
članice  ustvarjalnih delavnic na Medgeneracijskem natečaju za izdelavo voščilnice 2020 in vezenega 
prtička.

Milica Lukšič, vodja sekcije za izobraževanje

IZOBRAŽEVANJE 2020

Program je namenjen vsem občanom naše občine starejšim od 69 let, ki živijo doma in ugotavljanju 
njihovih potreb po vseh vrstah pomoči na domu in jim to pomoč nuditi v okviru društva in ob sodelovanju z 
vladnimi in nevladnimi organizacijami organizirati s ciljem, da bi lahko čim dlje ostali v domačem okolju.
Program dela
ź obiskali bomo občane, starejše nad  69 let v svojem okolju in jih anketirali
ź med letom bomo ponovno obiskovali starejše, ki si želijo ponovnega obiska
ź obiskovali bomo bolne in onemogle starejše občane
ź skupaj bomo razreševali probleme in potrebe posameznikov vključenih v projekt, s   pristojnimi 

institucijami
ź prostovoljci, ki že sedaj požrtvovalno pomagajo posameznikom (pri hišnih opravilih, pri nakupih, s 

spremstvom k zdravniku, v druženju…)bodo po svojih zmožnostih še naprej pomagali
ź seznanjali bomo lokalno skupnost in druge pristojne institucije o kakovosti življenja starejših doma in o 

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 (manjša hišna 

opravila ali kaj podobnega) 
ź sodelovali bomo z občino DT tudi v tej smeri, da povrne vsaj stroške goriva, ki so nastali z raznimi 

prevozi, povezanimi s pomočmi, v okviru projekta
ź s prostovoljci se bomo sestali enkrat mesečno, se pogovorili o problemih in jih skušali rešiti.
ź prizadevali si bomo občasno predstaviti učinke programa predstavnikom občine ali v občinskem svetu
ź budno bomo spremljali in prepoznavali potrebe starejših, ki živijo doma
ź prizadevali si bomo poiskati tiste, ki ne znajo, ne morejo ali nočejo poiskati pomoči

 Koordinatorka projekta: Slavica Strajnar 

PROGRAM MEDSEBOJNE POMOČI STAREJŠIH ZA VIŠJO 
KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA »STAREJŠI ZA STAREJŠE«
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ź Poleg projekta Starejši za starejše za višjo kakovost življenja doma bomo v društvu v okviru 
humanitarno zdravstvene dejavnosti pripravili še:

ź starejše nad 80 let in bolne bomo ob novem letu obiskali in obdarili;
ź jubilantom z okroglo obletnico in starejše nad  90 let bomo ob njihovem jubileju poslali naše voščilo in 

proti koncu leta pripravili družabno srečanje;
ź vse članice in člane, ki dopolnijo 90 ali več let bomo obiskali in jih obdarili
ź organizirali bomo predavanja na zdravstvene teme
ź ob mednarodnem dnevu starejših, bomo pripravili srečanje za vse občane naše občine;
ź obiskovali člane društva v domovih starejših občanov
ź se odzivali na vse akutne probleme s tega področj

Vodja: Jože Lukšič

OSTALA HUMANITARNA DEJAVNOST (sociala, zdravstvo)

Vabilo vsem članicam in članom, ki karkoli ustvarjate, da se nam pridružite v Sekciji in sodelujete v 
programih s svojimi izdelki in prispevki (literarnimi).
ź Zbor članov našega društva bo 14. februarja.  KULTURNI PRAZNIK bomo obeležili s  kratkim kulturnim 

programom. Sodelovali bodo učenci OŠ Dolenjske Toplice, naši literati in mlada harmonikarica 
Valentina Kužnik.

ź Ob praznovanju DNEVA ŽENA  (8. 3. 2020) bomo pripravili krajši kulturni program. Sodelovali bodo naši 
literati in Skupina za razvedrilo, ki bo pripravila skeč. Povabili bomo pevce iz naših vrst.

ź SREČANJA PESNIKOV IN PISATELJEV  Dolenjske in Bele krajine, ki bo  3. aprila v KC Semič se bodo 
udeležili tudi naši literati.

ź Letos je naše društvo na vrsti, da organizira SREČANJE LITERATOV SOSEDNJIH DRUŠTEV( Dvor, 
Žužemberk, Straža in Semič). To bo v času, ko naša občina praznuje svoj praznik, julija, v KKC Dolenjske 
Toplice. Pripravili bomo medgeneracijsko srečanje.

ź Revija pevskih zborov PZDU Dolenjske in Bele krajine bo 17. 4. 2020 v Sodražici.
ź Ob mednarodnem dnevu starejših (1. 10. 2020) bomo izvedli i kulturni program v sodelovanju z učenci 

OŠ Dolenjske Toplice in našimi pesniki in harmonikarico Valentino Kužnik.
ź Na  TA VESELI DAN KULTURE ( 3. 12. 2020 ) imamo možnost obiskati različne kulturne ustanove ali se 

udeležiti različnih prireditev, ki so ta dan brezplačne.
ź Sodelovali  bomo na prireditvah, kamor bodo povabljeni naši člani.
ź Naši literati bodo prispevali vsak po eno pesem za PROGRAM DELA 2020.
ź Vsako drugo sredo v mesecu se bodo srečevali literati našega društva z vodjo sekcije za kulturo v 

prostorih društva ob 9.30 uri.
ź V terminu od aprila do junija 2020 bo predstavitev knjige Marije Tomažin » Moje pesmi – moje življenje » 

na enem od četrtkovih srečanj na RIC Novo mesto. 
ź Naši likovnici, Vera Lukšič in Rezka Arnuš, bosta prispevali vsaka po eno svojo sliko, ki  bosta krasili prvo  

In zadnjo stran PROGRAMA DELA 2020. Sodelovali bosta na likovnih kolonijah: 30. 5. 2020 v Mirni Peči, 
jeseni v Del�nu v Izoli, extemporu v Dolenjskih Toplicah in Krškem. Obe se bosta  prijavili na 
MEDGENERACIJSKI NATEČAJ za oblikovanje voščilnice 2020 »Moja hišica, moj svet« , ki ga razpisuje  
ZDUS. Udeležili se bosta ZLATE PALETE, ki jo organizira Zveza likovnih društev Slovenije.

ź SKUPINA ZA RAZVEDRILO,  ki jo vodi  Slavica Strajnar, bo  pripravila skeč za 8. marec.

Če tudi vi v sebi čutite igralca in ste zainteresirani, se vključite v skupino.

                                                 Milica Lukšič, vodja sekcije za kulturo

SEKCIJA ZA KULTURO
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Vsi, ki vas veseli ustvarjanje, pridite in se nam pridružite. Delavnice so vsak četrtek ob 9. uri v 
prostorih društva.
ź Postavitev razstave izdelkov v jedilnici OŠ, 14. 2. 2020 ko bo potekal Zbor članov DU.
ź Postavitev razstave izdelkov v jedilnici OŠ, 1. 10. 2020, ob obeležitvi mednarodnega srečanja starejših.
ź Sodelovanje na razstavi ročnih del članov PZDU, 22. 2. 2020 v Črnomlju.
ź Sodelovanje na razpisu Medgeneracijskega natečaja za oblikovanje voščilnice 2020 »Moja hišica, moj 

svet«. Voščilnice bodo razstavljene v Ustvarjalnem stičišču ZDUS na Dnevih medgeneracijskega sožitja 
od 19. do 21. 5. 2020. na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

ź Sodelovanje na razpisu Medgeneracijskega natečaja za izdelavo veznega prtička« Ljubo doma, kdor ga 
ima«. Prtički bodo razstavljeni v Ustvarjalnem stičišču ZDUS na Dnevih medgeneracijskega sožitja od 
19. do 21. 5. 2020. na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

ź Izdelovanje vizitk.
ź Ustvarjanje rožic iz barvastega najlona.
ź Kvačkanje različnih izdelkov.
ź Iz modelirne mase bomo izdelovali priložnostna darilca.
ź Pletli bomo. 
ź Sodelovanje na različnih prireditvah kamor nas bodo povabili.

Terezija Kralj, vodja ustvarjalnih delavnic

PROGRAM DELA USTVARJALNIH DELAVNIC

LJUBEZEN

Oj ljubezen res je lepa
vsem nam lepega obeta

vsi v upanju živimo
da nam jutri lepše bo.

Ah ljubezen,kje se skrivaš
vse povsod,ti prebivaš,

tam v hribih ,al na morju,
al celo tam kar na jasi
samo najt jo treba je.

Ljubezen se še na plesu najde
al ne veš če bo taprava
bo stabilna al lažniva

Ali bila kar tako.

Res so težki danes časi
vse preveč je na koruzi
ni stabilno ,je lažnivo
vse preveč je kar tako.

TONE AŠ

SNEŽNI VALČEK

December mesec je veselja,
vsi si sreče zažele,

so se snežinke zbrale skupaj,
tudi one na ples so odšle.

Sivi pajčolan megle so odstrle,
se odprlo je nebo,

na preproge trav zelenih
mehko priplesale so,

Valček nežni so plesale,
veter žvižga jim napev,

če prisluhneš tja v krošnje.
slišiš pesem njih odmev.

MARIJA TOMAŽIN

MOJE SANJE

Ne odpihni veter 
moje sanje
dneve sreče

upihni vanje.

Naj spomini teko
od lepih dni

ko je bilo
še v življenju lepo.

Naj piha veter
naj sonce mi sije
naj luna ne sveti

noč žalost naj skrije.

Naj rožice cvetijo
mamljivo dišijo
barvito se širijo
srce pomirijo.

MINKA PEČAVER

UPOKOJENSKA

So leta minila, minilo je vse,
kar dobrega in slabega v življenju mojem bilo je.

Se preteklosti zahvalim me je veliko naučila
in z ljubeznijo v modrost življenja napotila.

Zahvalim se sebi, da sem pošteno delala
za svoje življenje poskrbela,

da penzijo dobim. Res ni velika,
pa naj jo dostikrat dobim,

da bo vse kot se šika.
Kadar dobre družbe si želim,

pa na druženje z upokojenci pohitim.
Jaz najrajši plešem, pojem, pesmi pišem i recitiram,

pa še pošaliti se v tej družbi vedno smem.
Saj smejemo se radi vsi.

Dobro vemo da smeh življenje bogati.
Za vsakega se najde kaj,

da si življenje popestri in v dobri družbi zaživi.

Ana Volf
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Opozorilo! 
Vseh dejavnosti v društvu

se udeležujete na lastno 
odgovornost.

Pridržujemo si pravico 
do sprememb.

DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV
Dolenjske Toplice


