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Za nami je še eno leto sobivanja s korona viru-
som, ki nam je onemogočal delovanje po pro-
gramu, objavljenem v naših »Informacijah«. Z 
upoštevanjem navodil o zaščiti pred virusom je 
bila v kulturnem programu dejavna Sekcija za 
ročna dela, delovanje mešanega pevskega zbo-
ra »Petra Liparja« pa je bilo zelo okrnjeno. 

V projektu ZDUS »Starejši za boljšo kakovost 
življenja doma« je delovanje potekalo več ali 
manj nemoteno kljub pomanjkanju prostovoljk. 

Izobraževalno-ustvarjalni programi Univerze za 
tretje življenjsko obdobje so nekateri potekali v 
predavalnici DU, drugi na daljavo.

Socialno-humanitarna in stanovanjska pro-
blematika se je reševala v skladu z možnostjo. 
Predvsem je problem v pomanjkanju razpolo-
žljivih stanovanj.

Športno-rekreacijske programe smo uresniče-
vali v 11 sekcijah in kjer je bilo mogoče, so po-
tekali treningi in tekmovanja. Udeleževali smo 
se regijskih tekmovanj DU Gorenjske in jih nekaj 
tudi organizirali. Uspešni smo bili tudi pri orga-
nizacijah pohodov, čeprav smo imeli veliko te-
žav z izpeljavo zaradi slabe udeležbe. Vzrok je 
bil tako virus kot upadanje članstva. 

V letu 2021 smo nadaljevali z delom na podro-
čju izboljšanja pogojev delovanja društva, tako 
v opremi kot prepleskanju prostorov, ki so bili 

zaradi starosti ali drugih vzrokov poškodovani 
(zamakanje ipd.). Za leto 2022 poleg vzdrže-
valnih del planiramo tudi investicijo v izpeljavo 
ogrevanja na plin. 

Plan delovanja društva je po posameznih po-
dročjih objavljen v naših »Informacijah«, zato 
ne bi našteval vse, kar smo si zadali izvršiti v 
letu 2022. Samo upamo lahko, da nam virus ne 
bo onemogočal izpeljati programov. 

Glavni problem pri delovanju društva pa se na-
daljuje z upadanjem članstva, ki se pozna tako 
v delovanju v posameznih sekcijah kot pomanj-
kanju finančnih sredstev in kadrov za vodenje 
posameznih področij. Zato bo naše prizadeva-
nje še naprej usmerjeno v pridobivanje novih 
članov.

Na koncu poročila bi se sodelavcem zahvalil za 
sodelovanje in trud, ki so ga vložili za uspešno 
delo društva. Pričakujem in želim, da bi bilo tako 
tudi v prihajajočem letu v dobrobit članstva in v 
zadovoljstvo vseh nas, ki sodelujemo v vodenju 
aktivnosti društva. 

Iskrena hvala za sodelovanje z željo, da se bomo 
zdravi in zadovoljni čim večkrat srečevali v okvi-
ru društvenih dejavnosti. 

Srečno v letu 2022!

Vaš predsednik
Marjan Mihelčič

SPOŠTOVANE UPOKOJENKE in UPOKOJENCI

POROČILO PREDSEDNIKA DRUŠTVA
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ČLANSTVO IN ORGANIZIRANOST DRUŠTVA
DRUŠTVENA ČLANARINA
Društvena članarina za leto 2022 ostaja enaka kot doslej, to je 12.-€ in velja za tekoče leto (janu-
ar-december). 
Želimo, da društveni člani poravnajo članarino do konca meseca junija 2022.
Prispevka posameznega člana sta naslednja:

letna članarina  12.- €
vpisnina za nove člane 1,50 € /članska izkaznica/

VZAJEMNI POSMRTNINSKI SKLAD
Prispevek VS bo 12.- € v letu 2022. 

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 posmr-
tnino in v ta namen morajo predložiti društvu naslednje dokumente:

- izpisek iz matičnega registra o smrti
- osebni dokument
- izpis davčne številke, original
- bančno kartico

Posmrtnina, ki jo izplača Zveza društev upokojencev Ljubljana, 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.

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

Medgeneracijski center Kranj nam dostavlja svoj mesečni napovednik dogodkov, ki ga člani lahko 
dobijo pri blagajni. O svojih dogodkih nas obveščajo tudi nekatere druge ustanove. Obvestila za 
člane so na društvenih oglasnih deskah. Poleg tega so društvena obvestila objavljena na društve-
ni internetni strani www.drustvoupokojencev-kranj.si, v torkovih oddajah za upokojence na Radiu 
Kranj in v glasilu Gorenjski glas. 

ORGANIZIRANOST DRUŠTVA
Vodstvo društva: Marjan Mihelčič, predsednik

ČLANSTVO IN ORGANIZIRANOST DRUŠTVA

Upravni odbor:   
Marjana Mihelčič, predsednik
Mija Pavlin, podpredsednica
Milena Pavlin, tajnica
Sonja Gregorič, članica
Marjana Skinder, članica 
Bojan Kadunc, član
Ivo Veger, član
Zaplotnik Franc, član

Nadzorni odbor
Peter Vurnik, predsednik
Marija Gruden, namest.preds.
Zdenka Ažbe, članica
Hermina Gorjanc, članica
Anton Bradač, član

Častno razsodišče:
Rajko Klevišar, predsednik
Ivan Strupi, član

Namestniki Čast. razsodišča:
Jože Bohinc,
Marija Kadivec,
Peter Gregorič

V letu 2021 je imel UO 2  redni seji, NO 1 redno sejo, ČR ni zasedalo.
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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 ob-
čino Kranj in Domovi upokojencev. 

Uradne ure komisije 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 2021 smo čestitali 132 članicam in članom. Kar 3 članice so imele visoki življenjski 
jubilej – 100 let, 1 član našega društva pa je praznoval 101 leto.

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 17 leti. V tem času smo napravili več kot 3550 prvih obiskov 
pri starejših upokojencih nad 69 let in 4700 oseb smo ponovno obiskali, nekatere kar pogosto. 
Prostovoljec se predstavi z izkaznico in izpolni anketo iz katere je razvidno, kakšno pomoč potre-
-bujejo anketirani. Starejšim pomagamo tako, da organiziramo pomoč preko službe »Pomoč na 
domu«, ki deluje v Domu upokojencev Kranj, s pomočjo Centra za socialno delo in Območnega 
združenja Rdečega križa Kranj. V Kranju je organiziran prezplačni prevoz PROSTOFER. Prijava je 
na brezplačni telefonski številki: 080 10 10.

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. Pridružite se!

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA KRANJ
Območno združenje Rdečega križa Kranj je izvajalo v prostorih DU Kranj v letu 2021 vsak prvi 
petek v mesecu preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, ki pa so bile letos 
izve-dene 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 
mescu juliju in avgustu ni meritev. V letu 2021 se je meritev udeležilo 152 upokojenk/cev. 

V letu 2022 bo Območno združenje RK izvajalo preventivne meritve v prostorih DU Kranj z ena-
kimi pogoji kot v letu 2021, s prispevkom 5.- €, vsak prvi petek v mesecu od 7.00 do 8.00 ure. 
Obvestili o meritvah na katerih so napisani datumi meritev /pomladanski in jesenski/, sta na 
društveni oglasni deski. 
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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 
2021 - maj 2022 se je vpisalo le 60 slušateljev v izobraževalno-ustvarjalne programe. Za učenje 
tujih jezikov imamo 3 skupine angleškega jezika in 2 skupini nemškega jezika. Poleg tega sta še 
2 skupini umetnostne zgodovine in skupina likovnega ustvarjanja. S predavanji smo pričeli 5. ok-
tobra. Zaradi nastale situacije se je ena skupina slušateljev umetnostne zgodovine odločila, da z 
delom nadaljuje v drugem polletju. 

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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SPLOŠNA DOLOČILA
Akcij športno-rekreacijskih sekcij, ki so objavljene v mesečnih programih društvenega biltena 
Informacije 2022, 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.drustvoupokojencev-kranj.si. Vsa doda-
tna 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 priprav- 
ljeni. 

Društveni člani, ki se udeležujejo športno-rekreacijskih dejavnosti, si po Pravilniku o točkovanju za 
posamezne dejavnosti pridobijo pravico do priznanja »Športnik leta-upokojenec«. Medalje (bro-
naste, srebrne, zlate) podelimo zaslužnim športnikom na društveni prireditvi »Športnik leta-upo-
kojenec« v mesecu februarju za preteklo športno sezono.

Društveni člani, udeleženci športno-rekreacijskih dejavnosti, morajo članarino za tekoče leto OB-
VEZNO poravnati do KONCA MESECA MARCA 2022. 
Vsak vodja posamezne športno-rekreacijske dejavnosti mora člane svoje sekcije opozoriti na 
dogovorjeni rok plačila članarine.

ŠPORTNO-REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
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PLANINSKO-POHODNIŠKA SEKCIJA
V letu 2022 imamo po programu predvidenih 51 izletov po Sloveniji, nekaj pa tudi izven naših 
meja. Težavnost izletov je prilagojena fizičnim zmogljivostim udeležencev tako, da imamo lažjo in 
težjo izvedbo pohoda. Vsak četrtek je rezerviran za naše pohode in prijetno druženje ob spozna-
vanju naravnih lepot Slovenije, pa tudi izven naših meja. Člani DU Kranj vabimo vas, da se nam 
pridružite.

Spremljevalci izletov v Planinsko-Pohodniški sekciji: 
Danica Piskernik, Marjana Skinder, Anton Bradač, Ciril Globočnik, Gorazd Hace, Janez Lapajne, 
Marjan Mihelčič in Ivo Veger. 
Planinsko-pohodniško sekcijo vodi Marjana Skinder.
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Mesec Dan CILJ Prvi spremljevalec Drugi spremljevalec

Januar

6 Šmarjetna gora A.Bradač
13 Polževo D. Piskernik I. Veger
20 Kavčič, Lipnik (Kraški rob) M. Mihelčič J. Lapajne 
27 Škabriel D. Piskernik I. Veger

Februar

3 Obolno D. Piskernik M. Mihelčič
10 Kucelj-Blečji vrh (Grosuplje) G. Hace A. Bradač
17 Športnik leta-upokojenec
24 Zazid (Kraški rob) A. Bradač M. Skinder
3 Špilnik, Lipovec (Vrhnika) G. Hace C.Globočnik
10 Od Strunjana do Pirana M. Skinder I. Veger

Marec
17 Kovk (Kraška planota) M. Skinder J. Lapajne
24 Pomjan, Slap, Suput, Koštobona G. Hace M. Mihelčič
31 Špičasti vrh nad Colom A. Bradač C.Globočnik

April

7 Veliki Slomnik, Šmohor M. Skinder M. Mihelčič
14 Baška grapa I. Veger C.Globočnik
21 Kopitnik - Gore M. Skinder M. Mihelčič
28 Jelenk M. Mihelčič M. Skinder

Maj

5 Zelenci, Razglednik Planica I. Veger G. Hace
12 Krvavica (Posavsko hribovje) M. Mihelčič C.Globočnik
19 Matajur A. Bradač G. Hace
26 Pot po Vinski gori (Paški Kozjak) M. Skinder G. Hace
2 Matkov škaf I. Veger D. Piskernik

Junij

9 Češnjeva pot (Goriška Brda) M. Skinder M. Mihelčič
16 Hudournik (Vojsko) G. Hace J. Lapajne
23 Planine pod Stolom A. Bradač J. Lapajne
30 Ženiklovec I. Veger A. Bradač

Julij

7 Potočka zijalka-Olševa A. Bradač M. Skinder
14 Dolina Zapotok-Zg.Trenta I. Veger M. Mihelčič
21 Snežnik A. Bradač G. Hace
28 Šitna glava (Vršič) M. Mihelčič I. Veger

Avgust

4 Trupejevo poldne G. Hace I. Veger
11 Okroglež, Debela peč M. Mihelčič I. Veger
18 Rogla - Lovrenško jezero M. Skinder C.Globočnik
25 Koča na Pikovem (Koroška) O- Veger M. Skinder

September

1 Veliki Selišnik M. Mihelčič I. Veger
8 Snježnik (Reka) M. Mihelčič G. Hace
15 Kamniti lovec (Italija) I. Veger M. Mihelčič
22 Drašiči-Pot zidanic (Bela Krajina) M. Skinder A. Bradač
29 Jezerska Slatina - Roblekova pl. G. Hace I. Veger

Oktober

6 Volnik (Kras) M. Skinder G. Hace
13 Hleviška planina A. Bradač J. Lapajne
20 Prisluhnimo Savi (Radovljica) M. Mihelčič A. Bradač 
27 Mladi vrh - Stari vrh I. Veger C.Globočnik

November

3 Planina pod Golico - Španov vrh G. Hace A. Bradač
10 Martinova pot: Šent.gora - Ambrož M. Skinder C.Globočnik
17 Mengeška koča - Rašica A. Bradač G. Hace
24 Lubnik G. Hace M. Mihelčič

December

1 Ob Kamniški Bistrici A. Bradač G. Hace
8 Kamniški grad - Špica M. Skinder A. Bradač
15 »V neznano« I. Veger D. Piskernik
22 Prednovoletni sprehod M. Mihelčič M. Skinder

PROGRAM  PLANINSKIH IN POHODNIŠKIH IZLETOV ZA LETO 2022
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Mesec Dan Relacija

MAJ

3 KRANJ-VELESOVO-KRANJ
10 KRANJ-ZALOG-VODICE-KRANJ
17 KRANJ-BISTRICA-KOVOR-KRANJ
24 KRANJ-SLAVKOV DOM-KRANJ
31 KRANJ-BREG-PREDDVOR-BAŠELJ-KRANJ

JUNIJ

7 KRANJ-ŠINKOV TURN-KRANJ
14 KRANJ-RADOVLJICA-KRANJ
21 KRANJ-ŠKOFJA LOKA-VISOKO-KRANJ
28 KRANJ-JEZERSKO-KRANJ

JULIJ

5 KRANJ-ZBILJE-SORŠKO POLJE-KRANJ
12 KRANJ-BEGUNJE-KRANJ (vlak)
19 KRANJ-VOGLJE-ZALOG-KRANJ
26 KRANJ-JESENICE-BELOPEŠKA J.-KRANJ (vlak)

AVGUST

2 KRANJ-SORA-TRBOJE-KRANJ
9 KRANJ-TRSTENIK-KRIŽE-KRIVA JELKA-KRANJ
16 KRANJ-KOMENDA-SUHADOLE (mlinčki)-KRANJ
23 KRANJ-NEMILJE-KRANJ
30 KRANJ-STANEŽIČE-PIRAMIDA-KRANJ

SEPTEMBER

6 KRANJ-C. DOBRAVA-BRNIK-KRANJ
13 KRANJ-TRBOJE.PREDDVOR-KRANJ
20 KRANJ-TUNJICE-KRANJ
27 KRANJ-DOLINA HRASTNICE-KRANJ

OKTOBER 4 KRANJ-VOGLJE-VODICE-KRANJ
11 V  N E Z N A N O

PROGRAM  KOLESARSKIH IZLETOV ZA LETO 2022

KOLESARSKA SEKCIJA
Za leto 2022 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.



Informacije in program 2022 9

BALINARSKA SEKCIJA
Balinarska sekcija prične s treningi v 
maju in konča v septembru, na igrišču 
BK Huje Župančičeva ulica v Kranju. Tre-
niramo vsak torek od 9.00 do 11.00 ure. 
V letu 2021 se nismo udeležili regijskega 
tekmovanja, ker ženske ekipe ni več, pri 
moških pa tudi ni prave pripravljenosti za 
tekmovanje. Vabimo društvene člane na 
svež zrak in v  prijetno družbo.

Vodja sekcije je Lucija  
Kašman.
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KEGLJANJE S KROGLO NA VRVICI
Tudi kegljanje s kroglo na vrvici, ki smo ga uvedli v letu 2021, 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.

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 prve srede v septembru do zadnje srede v decembru. Z veseljem vas pričakujemo. 

15. septembra 2021 smo organizirali in izpeljali regijsko prvenstvo DU Gorenjske. Imeli smo še 
društveno tekmo, kjer so se izkazali tako moški kot ženske posamezno. Organizirali smo med-
društveno tekmo (DU Kranj in DU Naklo), ko sta ženska in moška ekipa našega društva bili zma-
govalni. 

Vodja Kegljaške sekcije je Milica Globočnik.
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PRSTOMET
Treningi prstometa so na športnem igrišču v Struževem od maja do oktobra vsak torek, od 16.00 
do 18.00 ure. Od novembra do maja pa v OŠ Janeza Puharja-Center (pri Prešernovem gaju) vsak 
petek od 18.00 do 20.00 ure. V letu 2021 smo bili organizatorji regijskega prvenstva DU Gorenjske.

Če bi se radi imeli »fajn«, vas vabimo, da se nam pridružite.

Vodja sekcije je Jože Mrgole.

NAMIZNOTENIŠKA SEKCIJA
Namiznoteniška sekcija je pričela s treningi šele v septembru 2021, ko so bili uspešno opravljeni 
razgovori z NTK B2, ki nam je dovolil uporabe dvorane za igranje in še druge ugodnosti.

Dobivamo se vsak ponedeljek od 14.30 do 16.30 ure v nekdanji dvorani NTK Merkur na Cesti Sta-
neta Žagarja (bližina nekdanje tovarne IBI). Z vadbo pričnemo januarja do maja in v oktobru do 
konca decembra. Vabimo vas, da se nam pridružite.

Vodja Namiznoteniške sekcije je Jože Cimperman.
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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 postanete člani naše sekcije.

Vodja Plavalne sekcije je Ivo Veger.

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 petka.

Vodja Sekcije za dvoransko vadbo in fitnes je Peter Gregorič.

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 me-
seca novembra do meseca aprila.

Vodja Sekcije za zimske športe je Anton Bradač.
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TENIŠKA SEKCIJA
Sekcija je številčna in uspešno dela vse leto. V sekciji sodeluje 44 članic in članov, ki redno igrajo 
tenis od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.00 ure na igriščih Teniškega kluba Triglav Kranj. Pozimi 
treniramo v šotoru, spomladi in poleti na odprtih igriščih. V letu 2021 smo se udeležili regijskega 
prvenstva DU Gorenjske in dosegli 3. mesto. Imeli smo 2 teniška piknika, kjer smo se pomerili v 
igranju v parih, organizirali smo teniški vikend v Izoli in tradicionalni teniški dvoboj s člani Teniške 
sekcije DU Tržič. Iniciator druženja s tenisači iz DU Tržiča je bil naš dolgoletni vodja sekcije Miro 
Stegnar in njemu v spomin smo v mesecu oktobru 2021 izvedli Memorial Mira Stegnarja.  Zahva-
ljujemo se Teniškemu klubu Triglav, ki nam je za igranje odstopil svoja igrišča. 

Smo vesela in zanimiva druščina, zato vas vabimo v naše vrste.

Vodja Teniške sekcije je Rajko Klevišar.

TURISTIČNI IN KOPALNI IZLETI TER LETOVANJA
Turistične in kopalne izlete ter letovanja bomo tudi v letu 2022 organizirali v sodelovanju s Po-
krajinsko zvezo društev upokojencev Gorenjske oz. z drugimi turističnimi agencijami.
Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske bo v letu 2022 organizirala dve letovanji v ho-
telu ZDUS »Delfin« Izola. Prvo letovanje bo od 2. do 9. marca, z organiziranim brezplačnim prevo-
zom. Drugo letovanje pa bo od 24. junija do 1. julija. 

Trudimo se poživiti delo na tem področju in vabimo društvene člane k sodelovanju oziroma delu 
vodje sekcije.

Večinoma so razpisani izleti v letu 2021 odpadli zaradi premajhnega števila prijav, kar je bil močan 
vpliv družbenih razmer. 

Povedati moramo,  da je bilo delo vseh športno-rekreacijskih sekcij močno 
oteženo zaradi epidemioloških razmer in zato so bili treningi in tekmovanja 
izvedena v okrnjeni obliki.
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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. Razen Štefke Kenda so naše pesnice in pisateljice sodelovale s 
svojimi pesmimi in prozo na 12. srečanju literarnih ustvarjalcev Gorenjske v Trzinu, 26. avg. 2021. 

SEKCIJA ZA ROČNA DELA
Sekcija za ročna dela ima v DU Kranj dolgoletno tradicijo, saj je bila ustanovljena že leta 1989. 
Članice se srečujejo vsak torek od 15.00 do 17.00 ure  v pritličju društvene hiše – sobi za ročna 
dela. Vseh skupaj jih je 13 s častno članico sekcije gospo Mijo Pavlin. Z veseljem vabijo v svoje 
vrste društvene člane in članice.  V letu 2021 je bilo njihovo delo oteženo, vendar so se udeležile 
in organizirale nekaj delavnic ročnih del, sodelovale so na TVU - paradi učenja, ki ga je v mesecu 
septembru organizirala Ljudska univerza Kranj ter napletle in nakvačkale so rokavčke pomagalč-
ke za oskrbovance Doma upokojencev Kranj. Za leto 2022 so sprejele program dela: udeležba na 
razstavah ročnih del, udeleževanje akcij, ki jih bo organiziral ZDUS, izdelava vizitk za Novo leto, or-
ganizacija raznih delavnic ročnih del na vsaka dva meseca, obiski razstav ročnih del drugih društev 
upokojencev in, če bodo razmere 
dopuščale, čim več torkovih sre-
čanj, ki niso samo delovne na-
rave, so tudi prijetna družabna 
srečanja. V letu 2022 bodo za 
popestritev svojega dela na tor-
kovih srečanjih uvedle »bralne 
urice« in vsi društveni člani ste 
vabljeni k poslušanju.

Letos je prenehala z delom vodje 
sekcije Hilda Zaletel, dolgoletna 
aktivna članica našega društva. 

Vodenje Sekcije za ročna dela je 
prevzela Marija Ana Jan.
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Mesec Dan Dogodek

FEBRUAR

7 Podoknica pred Prešernovo hišo v Kranju

8 Prešernov smenj

Nastop v vrtcu Mojca

MAREC
Območna revija odraslih pevskih zborov Cerklje

Nastop v vrtcu Čirče

APRIL
Regijsko srečanje upokojenskih pevskih zborov

Koncert v Domu upokojencev Kranj

MAJ
Koncert v Domu Petra Uzarja Tržič

Koncert v Domu starejših občanov Medvode

JUNIJ

Tabor slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični

Nastop na prireditvi „Pozdrav poletju“ v Kranju

Koncert v Hotelu Delfin Izola

SEPTEMBER Koncert v Domu starejših občanov Preddvor

OKTOBER
Komemoracija na pokopališču v Kranju

Letni koncert

DECEMBER 2 Podoknica pred Prešernovo hišo v Kranju

PROGRAM DELA MePZ »PETRA LIPARJA« za leto 2022

Razpisi za posamezne izlete in dogodke bodo objavljeni na spletni strani DU Kranj:
www.društvoupokojencev-kranj.si

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. 

Vse društvene člane, ki radi prepevajo, vabi MePZ „Petra Liparja“ v svoje vrste.
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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. 
Vabimo društvene člane in druge goste na dobro kavo, ki si jo privoščijo lahko v soncu na vrtu z 
lepim razgledom ali v gostinskem lokalu, če nam vreme ponagaja. 



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

Bleiweisova c. 2, 4000 KRANJ

Tel.: 04 238 22 11



IN PROGRAM ZA LETO 2022

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

DRUŠTVO UPOKOJENCEV
KRANJ


