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POROČILO PREDSEDNIKA DRUŠTVA
SPOŠTOVANE UPOKOJENKE in UPOKOJENCI
Leto, ki je za nami, končujemo več ali manj
uspešno, kljub likvidnostnim težavam (upadanje števila članov, sponzorjev in razpisov). Predvsem pa zaradi korona virusa, ki nam je onemogočil delovanje tako v kulturi kot v športu.
Čeprav nam je korona virus onemogočal delovanje po programu objavljenem v »Informacijah
2020«, smo z upoštevanjem navodil o zaščiti
pred virusom uspeli vsaj delno izpeljati program:
v tenisu, balinanju, plavanju, kolesarjenju, kegljanju in seveda s planinsko-pohodniškimi izleti.
Zelo uspešno smo v avli MOK obeležili 30 letnico naše osrednje prireditve »Športnik leta«. Prireditev smo obogatili s kulturnim programom in
razstavo ročnih del naših članic.
Po več letih prizadevanj nam je uspelo montirati napravo za kegljanje s kroglo na vrvici, ki omogoča športno rekreacijo tudi našim članom, ki se
iz zdravstvenih razlogov ne morejo udeleževati
drugih športnih rekreacij.

Plan delovanja društva je objavljen v naših Informacijah, zato ne bi našteval vse, kar mislimo
izpeljati v letu 2021, če nam bo virus omogočal.
V letu, ki prihaja, moramo storiti vse, da prekinemo z upadanjem članstva in le-tega povečati
s pridobivanjem novih članov in aktiviranjem
tistih, ki so v naših evidencah. Vse člane moramo sproti seznanjati z našim delovanjem, ki jim
omogoča koristno preživeti prosti čas.
Za uspešno delovanje društva se moram zahvaliti tistim aktivnim sodelavcem, ki so svoje
delo prizadevno opravljali. Pričakujem in želim,
da bi tudi v prihajajočem letu uspešno sodelovali in omogočili našim članom lepše in polnejše
življenje, kar jim naša pestra ponudba udejstvovanja tudi nudi.
Hvala za sodelovanje in srečno v letu 2021

Informacije in program 2021

Vaš predsednik
Marjan Mihelčič
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ČLANSTVO IN ORGANIZIRANOST DRUŠTVA
DRUŠTVENA ČLANARINA
Društvena članarina za leto 2021 ostaja enaka kot doslej, to je 12.-€ in velja za tekoče leto (januar-december).
Želimo, da društveni člani poravnajo članarino do konca meseca junija 2021.
Prispevka posameznega člana sta naslednja:
letna članarina		
12.- €
vpisnina za nove člane 1,50 € /članska izkaznica/

VZAJEMNI POSMRTNINSKI SKLAD

Prispevek VS, ki ga DU Kranj nakazuje ZDUS-u Ljubljana, bo v letu 2021 predvidoma 12.- €.
Po Pravilniku vzajemne samopomoči se plača prispevek za samopomoč za vse leto skupaj in mora
biti plačan do konca leta za tekoče leto.
Svojci umrlega člana-plačnika VS-dobijo izplačano posmrtnino in v ta namen morajo predložiti
društvu naslednje dokumente:
- izpisek iz matičnega registra o smrti
- osebni dokument
- izpis davčne številke, original
- bančno kartico
Posmrtnina se izplača najpozneje v enem letu po smrti člana samopomoči. Če po preteku 1 leta
niso bila predložena dokazila o smrti, ugasne pravica do posmrtnine. O višini izplačila prispevka
VS nas bo ZDUS obvestil v začetku prihodnjega leta.

PREDNOSTI ČLANSTVA

Prednosti so naslednje:
- možnost sodelovanja pri vseh akcijah društva, navedenih v tem biltenu
- ugoden nakup kurilnega olja
- komercialni popusti
- nižje cene najema športnih objektov
Mestna knjižnica Kranj nam dostavlja svoj mesečni napovednik dogodkov, ki ga člani lahko dobijo
pri blagajni. O svojih dogodkih nas obveščajo tudi nekatere druge ustanove in obvestila za člane
so na oglasnih deskah DU.

ORGANIZIRANOST DRUŠTVA

Vodstvo društva: Marjan Mihelčič, predsednik
Upravni odbor:			
Častno razsodišče:
Marjana Mihelčič, predsednik
Nadzorni odbor
Rajko Klevišar, predsednik
Mija Pavlin, podpredsednica
Peter Vurnik, predsednik
Ivan Strupi, član
Milena Pavlin, tajnica
Marija Gruden, namest.preds.
Sonja Gregorič, članica
Zdenka Ažbe, članica
Namestniki Čast. razsodišča:
Marjana Skinder, članica
Hermina Gorjanc, članica
Jože Bohinc,
Bojan Kadunc, član
Anton Bradač, član
Marija Kadivec,
Ivo Veger, član
Peter Gregorič
Zaplotnik Franc, član
V letu 2021 je imel UO 2 redni seji, NO in ČR nista imela nobene seje.
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SOCIALNA DEJAVNOST
SOCIALNOHUMANITARNA IN STANOVANJSKA PROBLEMATIKA
Komisija za socialne in stanovanjske zadeve (Mija Pavlin, predsednica, Sonja Gregorič in Gorazd
Hace, člana) rešuje vloge prosilcev za stanovanja Nepremičninskega sklada ZPIZ Ljubljana.
Problem pri razdeljevanju stanovanj je, da je več prosilcev, kot pa stanovanj na razpolago.
Komisija sodeluje poleg Nepremičninskega sklada predvsem še z Domplanom Kranj, Mestno občino Kranj in Domovi upokojencev.
Uradne ure vsak prvi ponedeljek v mesecu od 10.00 do 12.00 ure.
Tajnica poskrbi, da vsi člani DU Kranj, ki dopolnijo 90 ali več let, prejmejo čestitke ob svojih visokih
jubilejih. V letu 2020 smo čestitali 105 članicam in članom.
Prav tako poskrbi tajnica, da izreka DU Kranj svojcem umrlih članov pisna sožalja in organizira
nošenje prapora.

PROJEKT ZDUS »STAREJŠI ZA BOLJŠO KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA«

S projektom ZDUS smo pričeli pred 16 leti. V tem času smo napravili več kot 2100 prvih obiskov pri
starejših upokojencih nad 69 let in 4009 oseb smo ponovno obiskali, nekatere kar pogosto. Prostovoljec se predstavi z izkaznico in izpolni anketo iz katere je razvidno, kakšno pomoč potrebujejo anketiranci. Starejšim pomagamo in organiziramo pomoč preko službe »Pomoč na domu«, ki
deluje v Domu upokojencev v Kranju, s pomočjo Centra za socialno delo in Območnega združenja
Rdečega križa Kranj.
Želimo si več razumevanja upokojencev, ki so na seznamu za popis in več prostovoljk/cev, ki bi bili
pripravljeni opravljati to delo. Zato vabimo društvene člane/ice k sodelovanju.

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA KRANJ

Območno združenje Rdečega križa Kranj je izvajalo v prostorih DU Kranj v letu 2020 vsak prvi
petek v mesecu preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, ki pa so bile letos
izvedene manjkrat zaradi nastale situacije. Za posamezno meritev je bilo potrebno plačati 5.- €.
Ob tednu RK, v mesecu maju, so meritve za uporabnike brezplačne, ki pa so letos, žal, odpadle. V
mesecu juliju in avgustu meritev zaradi letnih dopustov niso opravljali.
V letu 2020 je bilo opravljenih 280 meritev. Udeležilo se jih je 112 upokojenk/cev.
V letu 2021 bo Območno združenje RK izvajalo preventivne meritve v prostorih DU Kranj z enakimi pogoji kot v letu 2020, s prispevkom 5.- €, vsak prvi petek v mesecu od 7.00 do 8.00 ure.

Informacije in program 2021
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IZOBRAŽEVANJE
UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Univerza za tretje življenjsko obdobje deluje v DU Kranj od leta 2003. Za študijsko leto oktober
2020 /maj 2021 se je vpisalo le 70 slušateljev v izobraževalno-ustvarjalne programe tujih jezikov
/4 skupine angleškega jezika, 2 skupini nemškega jezika/, umetnostne zgodovine /2 skupini/
in skupina likovnega ustvarjanja. S predavanji smo pričeli 5. oktobra, vendar so zaradi nastale
situacije nekatere skupine slušateljev prenehale z delom in ga nameravajo nadaljevati v drugem
polletju. Študijske skupine prof. Katje A. Dolenc imajo organizirano učenje na daljavo.
Mentorji študijskih programov so:
- Danijela Bakovnik, prof. nemškega in slovenskega jezika
- Katja Arka Dolenc, prof. umetnostne zgodovine in diplomirani sociolog kulture,
Cambridge certificat for english
- Tina Završnik, dipl. iz germanistike
- Mihael Perčič, mag. Likovne umetnosti.
Vabljeni člani DU Kranj, da postanete slušatelji naših izobraževalnih programov.
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ŠPORTNO-REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
SPLOŠNA DOLOČILA
Akcij športno-rekreacijskih sekcij, ki so objavljene v programih društvenega biltena Informacije
2021, se lahko udeležujejo upokojenci, člani DU Kranj, ki imajo plačano članarino za tekoče leto.
Člane društva obveščamo z razpisi, obvestili in vabili na društvenih oglasnih deskah, Gorenjskem
glasu, Radiu Kranj in na društveni internetni strani: www.drustvoupokojencevkranj.si. Vsa dodatna pojasnila lahko člani dobijo v pisarni društva, v času uradnih ur, ob ponedeljkih in sredah, od
8.00 do 12.00 ure.
Pri organizaciji in izvedbi akcij si pridržujemo pravico do morebitnih sprememb terminov in ciljev,
če to narekujejo upravičeni razlogi. Udeleženci se morajo ravnati po navodilih in napotkih vodij
sekcij ali spremljevalcev izletov oziroma organizatorjev tekmovanj. Kdor ne upošteva strokovnih
in varnostnih ukrepov, se organiziranih akcij ne more udeleževati. O morebitni prepovedi udeležbe
odloči upravni odbor društva na predlog prizadete sekcije.
Za posamezni izlet so udeleženci izletov zavarovani, čeprav vsak sodeluje na lastno odgovornost.
Priporočamo članom, da se udeležujejo le tistih akcij, za katere se počutijo fizično dovolj pripravljeni.
Društveni člani, ki se udeležujejo športno-rekreacijskih dejavnosti, si po Pravilniku o točkovanju
za posamezne dejavnosti pridobijo pravico do priznanja »Športnik leta-upokojenec«. Medalje
(bronaste, srebrne, zlate) podelimo zaslužnim športnikom na društveni prireditvi »Športnik leta
-upokojenec« v mesecu februarju za preteklo športno sezono.
Društveni člani, udeleženci športno-rekreacijskih dejavnosti, morajo članarino za tekoče leto OBVEZNO poravnati do KONCA MESECA MARCA 2021.
Vsak vodja posamezne športno-rekreacijske dejavnosti mora člane svoje sekcije opozoriti na
dogovorjeni rok plačila članarine.

Informacije in program 2021
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PLANINSKO-POHODNIŠKA SEKCIJA
V letu 2021 imamo po programu predvidenih 51 izletov. Vsak četrtek je rezerviran za naše pohode
in prijetna druženja. Tudi vas vabimo, da se nam pridružite.
Spremljevalci izletov v Planinsko-Pohodniški sekciji:
Danica Piskernik, Marjana Skinder, Anton Bradač, Gorazd Hace, Marjan Mihelčič in Ivo Veger.
Planinsko-Pohodniško sekcijo vodi Marjana Skinder.
Srečanje pohodnikov PZDU Gorenjske bo v Kranju v mesecu maju.

Razpisi za posamezne izlete in dogodke bodo objavljeni na spletni strani DU Kranj:
www.društvoupokojencev-kranj.si
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PROGRAM PLANINSKIH IN POHODNIŠKIH IZLETOV ZA LETO 2021
Mesec

Januar

Februar

Marec

April

Maj

Junij

Julij

Avgust

September

Oktober

November

December

Dan

CILJ

Prvi spremljevalec

Drugi spremljevalec

7.
14.
21.
28.
4.
11.
18.
25.
4.
11.
18.
25.
1.
8.
15.
22.
29.
6.
13.
20.
27.
3.
10.
17.
24.
1.
8.
15.
22.
29.
5.
12.
19.
26.
2.
9.
16.
23.
30.
7.
14.
21.
28.
4.
11.
18.
25.
2.
9.
16.
23.

Šmarjetna gora
Molnik (Ljubljana)
Ušte- Žerek (Moravče)
Škabriel (Nova Gorica)
Kucelj-Blečji vrh (Grosuplje)
Obolno
Zazid (Kraški rob)
Orehovški Triglav
Od Strunjana do Pirana
Polževo
Volnik (Kras)
Špičasti vrh nad Colom
Veliki Slomnik-Šmohor
Baška Grapa
Janče
Kopitnik, Gore
Jelenk (Primorska)
Krvavica (Posav.hribovje)
Zelenci-Razglednik Planica
Ptičji vrh (Karavanke)
Bolnica Franja
Matkov kot-Škaf
Planine pod Stolom
Draga-Roblekov dom
Dolina Zapotok-Zg.Trenta
Potočka zijalka-Olševa
Kalški greben
Pot po Golteh
Ogradi (Julijske Alpe)
Vajnež (Karavanke)
Šitna glava (Vršič)
Radovna
Monte jama ( Italija)
Srednji vrh nad Zelenico
Veliki Selišnik
Ženiklovec
Kamniti lovec (Italija)
Drašiči-Po poteh zidanic
Stegovnik
Podčetrtek-Rudnica-Olimje
Pekel-Borovnica
Krajinski park Zg.Idrijca
Mladi vrh-Stari vrh
Planina pod Golico--Španov vrh
Travna gora
Lubnik
Zalog-Šenturška gora
Mengeška koča-Rašica
Ob Kamniški Bistrici
» V neznano »
Prednovoletni sprehod

T.Bradač
M.Skinder
M.Mihelčič
I.Veger
T.Bradač
D.Piskernik
T.Bradač
M.Mihelčič
M.Skinder
D.Piskernik
M.Skinder
T.Bradač
M.Skinder
I.Veger
D.Piskernik
M.Skinder
M.Mihelčič
M.Mihelčič
I.Veger
M.Mihelčič
T.Bradač
D.Piskernik
T.Bradač
I.Veger
I.Veger
T.Bradač
I.Veger
M.Skinder
D.Piskernik
T.Bradač
M.Mihelčič
M.Mihelčič
M.Mihelčič
I.Veger
I.Veger
I.Veger
D.Piskernik
M.Skinder
D.Piskernik
M.Skinder
T.Bradač
M.Skinder
D.Piskernik
G.Hace
T.Bradač
D.Piskernik
M.Skinder
M.Skinder
M.Skinder
I.Veger
M.Mihelčič

G.Hace
G.Hace
M.Skinder
G.Hace
M.Mihelčič
M.Skinder
D.Piskernik
I.Veger
I.Veger
G.Hace
M.Skinder
M.Mihelčič
D.Piskernik
I.Veger
D.Piskernik
M.Skinder
D.Piskernik
G.Hace
G.Hace
M.Mihelčič
I.Veger
M.Skinder
G.Hace
M.Mihelčič
G.Hace
G.Hace
M.Mihelčič
M.Mihelčič
I.Veger
I.Veger
T.Bradač
T.Bradač
G.Hace
M.Mihelčič
D.Piskernik
I.Veger
T.Bradač
G.Hace
M.Mihelčič
G.Hace
T.Bradač
I.Veger
T.Bradač
M.Skinder
G.Hace
G.Hace
I.Veger
D.Piskernik
D.Piskernik
M.Skinder

Informacije in program 2021

7

KOLESARSKA SEKCIJA
Za leto 2021 imamo v programu 24 kolesarskih izletov po Gorenjski in okolici. Dobivamo se vsak
torek pred kranjskim vodnjakom. Vsako leto nas je več in vas vabimo, da se nam pridružite.
Spremljevalci Kolesarske sekcije so: Ivica Pušavec, Ivan Strupi in Ivo Veger.
Kolesarsko sekcijo vodi Ivo Veger.

SPINING pod strokovnim vodstvom poteka od sredine oktobra do konca marca, vsak
torek od 9.00 do 11.00 ure v Mega Centru v Kranju.
SREČANJE KOLESARJEV PZDU GORENJSKE BO v NAKLEM 25. junija 2021.

PROGRAM KOLESARSKIH IZLETOV ZA LETO 2021
Mesec

MAJ

JUNIJ

JULIJ

AVGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

8

Dan

Relacija

4
11
18
25
1
8
15
22
25
29
6
13
20
27
3
10
17
24
31
7
14
21
28
5
12

KR-Velesovo-KR
KR-Zalog-Vodice-KR
Kr-Bistrica-Kovor-KR
KR-Breg-Bašelj
KR-Slavkov dom-Trata-KR
KR-Voglje-Zalog-KR
KR-Radovljica-KR
KR-Križ-Mengeš-KR
Srečanje kolesarjev Gorenjske v NAKLEM
KR-Begunje-Tržič /vlak/
KR-Trboje-Preddvor-KR
KR-Jezersko-KR
KR-Breg-Škofja Loka-KR
KR-Šinkov Turn-KR
KR-Jesenice-Belopeška jezera-KR /vlak/
KR-Križe-Trstenik-KR
KR-Kamniška Bistrica-KR
MORJE /avtobus/
KR-Komenda-Cerkljanska Dobrava-KR
KR-Nemilje-KR
KR-Tacen-Skaručna-KR
KR-Ladja-Dragočajna-KR
KR-Olševek-Preddvor-KR
KR-Tunjice-KR
v NEZNANO
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BALINARSKA SEKCIJA
Balinarska sekcija prične s treningi v maju in konča v septembru, na igrišču BK Huje, Župančičeva
ulica v Kranju. Treniramo vsak torek od 9.00 do 11.00 ure ali tudi dalj časa. Tekmujemo tudi v veteranski ligi. Vabimo vas na svež zrak in v prijetno družbo.
PRVENSTVO PZDU GORENJSKE bo v KOMENDI-začetek junija 2021.
Vodja sekcije je
Lucija
Kašman.

KEGLJAŠKA SEKCIJA
Dobivamo se na 8-steznem kegljišču KK Triglav /bivši INTEX/ vsako sredo od 8.00 do 10.00 ure.
Sodelujemo z okoliškimi društvi in med seboj tekmujemo. Treningi potekajo od januarja do maja
in od septembra do konca decembra. Z veseljem vas pričakujemo.
PRVENSTVO PZDU GORENJSKE bo v KRANJU, v mesecu maju 2021
Vodja Kegljaške sekcije je Milica Globočnik.

Informacije in program 2021
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KEGLJANJE S KROGLO NA VRVICI
Tudi kegljanje s kroglo na vrvici, ki ga letos na novo organiziramo za društvene člane, bo potekalo
v prostorih KK Triglav /bivši Inteks/ vsako sredo od 8.00 do 10.00 ure. Se vidimo na kegljišlču.
Vodja sekcije je Milica Globočnik.

NAMIZNOTENIŠKA SEKCIJA
Še vedno se dobivamo vsak ponedeljek od 15.30 do 17.30 ure v dvorani NTK Merkur Kranj na Cesti
Staneta Žagarja /pri Tekstilni šoli/. Z vadbo pričnemo januarja do maja in v oktobru do konca
decembra. Želimo si novih članov in vas pričakujemo.
PRVENSTVO PZDU GORENJSKE bo v ŠKOFJI LOKI aprila 2021.
Vodja Namiznoteniške sekcije je Jože Cimperman.

PLAVALNA SEKCIJA
Jeseni in pozimi je plavanje ob ponedeljkih od 8.30 do 10.00 ure v pokritem olimpijskem bazenu
Triglav Kranj. Poleti pa vsak dan dopoldan ali popoldan v poletnem bazenu na prostem. Vabimo
vas, da se nam pridružite.
PRVENSTVO PZDU GORENSKE bo v KRANJU 14. septembra 2021.
Vodja Plavalne sekcije je Ivo Veger.

10

Informacije in program 2021

PRSTOMET
Treningi prstometa so od januarja do aprila in novembra ter decembra v telovadnici OŠ pri Prešernovem gaju vsak petek od 18.00 do 19.30 ure. V ostalih mesecih na športnem igrišču v Struževem
vsak četrtek od 16.00 ure dalje. Če bi se radi imeli »fajn«, vas vabimo, da se nam pridružite.
PRVENSTVO PZDU GORENJSKE bo v KRANJU v mesecu juniju 2021.
Vodja sekcije je Jože Mrgole.

SEKCIJA ZA DVORANSKO VADBO IN FITNES
Dvoranska vadba in fitnes potekata v Mega Centru v Kranju, Savska Loka 34, v dopoldanskem
času. Člani DU Kranj lahko obiščemo tudi savne v dopoldanskem času, od ponedeljka do vključno
četrtka.
Vodja Sekcije za dvoransko vadbo in fitnes je Peter Gregorič.

TURISTIČNI IN KOPALNI IZLETI TER LETOVANJA
Turistične in kopalne izlete ter letovanja bomo v letu 2021 organizirali v sodelovanju s Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Gorenjske oz. z drugimi turističnimi agencijami.

Informacije in program 2021
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SEKCIJA ZA ZIMSKE ŠPORTE
Treninge tekov na smučeh in alpsko smučanje bomo organizirali glede na vremenske razmere.
Nordijska hoja je vsak torek in petek s pričetkom ob 9.00 uri /zbor nasproti trgovine TUŠ/ od meseca oktobra do sredine aprila.
PRVENSTVO PZDU GORENJSKE v VELESLALOMU in TEKIH bo v Bohinjski Bistrici v mesecu februarju 2021.
Vodja sekcije je Anton Bradač.

TENIŠKA SEKCIJA
Sekcija je zelo številčna in uspešno dela vse leto. Pozimi treniramo v šotoru, spomladi in poleti pa
na odprtih igriščih TK Triglav. Igramo od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.00 ure. Sodelujemo z
drugimi društvi na Gorenjskem. Organiziramo tudi prvenstva in medsebojna srečanja. Verjamemo, da se nam pridružite, ker smo vesela in zanimiva druščina.
PRVENSTVO PZDU GORENJSKE bo v KAMNIKU v začetku junija 2021.
Vodja Teniške sekcije je Rajko Klevišar.
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KULTURNE DEJAVNOSTI
Kulturne dejavnosti vodi Komisija za kulturo. Predsednik komisije je Bojan Kadunc, članici sta
Milena Pavlin in Hilda Zaletel.

LITERARNO USTVARJANJE
Društvene literarne ustvarjalke, ki pišejo pesmi in prozo, so: Marija Marjeta Jurgele, Štefka Kenda,
Majda Mencinger in Slavica Štirn. Vsako leto sodelujejo na srečanju gorenjskih literatov, ki ga skupno s Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Gorenjske organizira eno izmed gorenjskih društev
upokojencev. Marija Marjeta Jurgele in Slavica Štirn sta tudi likovni umetnici.

SEKCIJA ZA ROČNA DELA
Srečanja članic sekcije, ki ima v DU Kranj dolgoletno tradicijo, so vsak torek od 15.00 do 17.00 ure
v pritličju društvene hiše – sobi za ročna dela.
Sekcijo za ročna dela vodi Hilda Zaletel.

Informacije in program 2021
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MEŠANI PEVSKI ZBOR »PETRA LIPARJA«
MePZ »Petra Liparja«, ki šteje 43 pevk in pevcev, vodi pevovodja Andrej Zupan. Predsednik zbora
je Bojan Kadunc.
Pevske vaje ima zbor vsak ponedeljek in četrtek od 17.30 do 19.00 ure v OŠ Franceta Prešerna na
Zlatem polju /trenutno zaradi nastale situacije v avli Mestne občine Kranj/.

PROGRAM DELA MePZ »PETRA LIPARJA« za leto 2021
Mesec

Dan

Dogodek

JANUAR

15

Koncert v Domu upokojencev v Preddvoru

7

Podoknica pred Prešernovo hišo v Kranju

8

Prešernov smenj

FEBRUAR

Nastop v vrtcu Čebelica
»Športnik leta« - Avla MOK ali »Zdravljica«
Območna revija odraslih pevskih zborov v Cerkljah

MAREC

8

Nastop v vrtcu Čirče
Regijsko srečanje upokojenskih pevskih zborov

APRIL

Koncert v Domu upokojencev Kranj
Koncert v Domu Petra Uzarja Tržič

MAJ

Koncert v Domu starejših občanov Medvode
Tabor slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični

JUNIJ

Nastop na prireditvi »Pozdrav poletju« v Kranju
Koncert v Hotelu Delfin Izola

SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

Koncert v Domu starejših občanov Naklo
29

Komemoracija na pokopališču v Kranju

1

Komemoracija pri spomeniku v Žabnici
Letni koncert

2

Podoknica pred Prešernovo hišo v Kranju

Razpisi za posamezne izlete in dogodke bodo objavljeni na spletni strani DU Kranj:
www.društvoupokojencev-kranj.si
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GOSTILNA BAR ZDRAVLJICA
Gostilna Bar Zdravljica, z najlepšim vrtom v mestu, je odprta od nedelje do četrtka od 8.00 do
22.00 ure. Ob koncu tedna, v petek in soboto, od 8.00 do 24.00 ure.

Informacije in program 2021
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Bleiweisova c. 2, 4000 KRANJ
Tel.: 04 238 22 11

Izdal Uredniški odbor DU Kranj
Uredila Milena Pavlin
Tiskala Tiskarna Košir Kranj

DRUŠTVO UPOKOJENCEV
KRANJ
Tomšičeva 4, 4000 Kranj
Uradne ure v pisarni društva:
ob ponedeljkih in sredah: 8.00 - 12.00
E-MAIL: du.kranj@gmail.com
TELEFON: 04/ 236 18 70
031 335 141
www.drustvoupokojencev-kranj.si
www.posrcumlad.si/kranj/novice.html

