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Čas neusmiljeno teče in že je za nami 75 let ob-
stoja našega društva, ki se je vsa ta leta prilaga-
jalo potrebam članstva in zunanjim vplivom. V 
zadnjem štiriletnem obdobju smo se spopadali 
z upadanjem članstva, korona virusom in na 
koncu obdobja še s podražitvami, ki so najbolj 
prizadele člane planinsko-pohodniške sekcije 
(prevozi, malice in podobno). Vkljub navede-
nemu je delo na področju posameznih komisij 
potekalo sicer v okrnjenem obsegu, a vseeno v 
zadovoljstvo članov.

Delo komisij na posameznih področjih je opisa-
no v »Informacijah« 2023. Posebej bi izpostavil 
udeležbo naše Sekcije za ročna dela na razstavi 
ročnih del DU Gorenjske od 14. do 16. oktobra 
v organizaciji Du Železniki, srečanje literarnih 
ustvarjalcev DU Gorenjske v Kulturnem domu v 
Križah pri Tržiču, razstavo likovnih ustvarjalcev 
DU Kranj-Univerze za tretje življenjsko obdobje 
z naslovom »Pejsaž« v Mestni knjižnici Kranj 
od 5. julija do 31. avgusta 2022, nadalje prvi na-
stop naših članov Sekcije za kegljanje na vrvici n 
prvenstvu DU Gorenjske v Kamniku, organiza-
cijo in izvedbo srečanja pohodnikov gorenjskih 
društev upokojencev ter z organizacijo DŠI v 
kegljanju, ki smo ga zelo uspešno izvedli v soor-
ganizaciji MOK in strokovno podporo KK Kranj.

Za vse našteto se zahvaljujem vsem članom, ki 
so aktivno sodelovali in s tem omogočili uspeš 
no realizacijo. 

V letu, ki prihaja bomo skušali negativni trend 
upadanja članstva prekiniti z aktivno udeležbo 
na vseh področjih našega delovanja. Vse člane 
moramo sproti oziroma čim večkrat seznanjati 
z našim delovanjem, ki jim omogoča koristno 
preživeti prosti čas. Posebno pozornost v letu 
2023 moramo posvetiti razvoju kulturne dejav-
nosti, z vso odgovornostjo podpirati delovanje 
projekta »Starejši za starejše« in obuditi Komi-
sijo za turizem, kopalne izlete in letovanja, ki je 
že uspešno delovala v našem društvu. Problem 
je pridobiti kadre, ki bi prevzeli to odgovorno 
delo. 

Na koncu bi se za uspešno delovanje društva 
zahvalil vsem tistim članom, ki so s svojo ak-
tivnostjo doprinesli k uspešnemu delu društva. 
Želim in pričakujem uspešno sodelovanje tudi 
v bodoče.

V imenu Upravnega odbora in v svojem 
imenu, drage upokojenke in upokojenci, želim, 
da ste zdravi in zadovoljni in da se bomo 
v prihodnjem letu čim večkrat srečali pri 
društvenih dejavnostih.

Srečno v letu 2023!

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 2023 ostaja enaka kot doslej, to je 12.-€ in velja za tekoče leto 
(januar-december). 
Želimo, da društveni člani poravnajo članarino do konca meseca junija 2023.
Prispevka posameznega člana sta naslednja:

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

VZAJEMNI POSMRTNINSKI SKLAD
Prispevek VS za leto 2023 je določila Zveza društev upokojencev Slovenije na svojem Zboru članov 
14. decembra 2022.

Po Pravilniku vzajemne samopomoči se plača prispevek za samopomoč za vse leto skupaj in mora 
biti plačan do konca meseca julija za tekoče leto. Svojci umrlega člana (plačnika VS) dobijo izplača-
no 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, 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:   
Marjan Mihelčič, predsednik
Sonja Gregorič, podpredsed.
Milena Pavlin, tajnica
Mija Pavlin, članica
Marjana Skinder, članica 
Bojan Kadunc, član
Ivo Veger, član
Zaplotnik Franc, član

Nadzorni odbor
Janez Ivan Lapajne, predsednik
Alojzija Zaplotnik, nam. preds.
Zdenka Ažbe, članica
Hermina Gorjanc, članica
Anton Bradač, član

Častno razsodišče:
Rajko Klevišar, predsednik
Ivan Strupi, član

Namestniki Čast. razsodišča:
Marija Kadivec,
Peter Gregorič

V letu 2022 je imel UO 3 redne in1 izredno sejo, NO je imel 2 seji, ČR ni zasedalo.
Zbor članov DU Kranj je bil 1. julija 2022. Izvolili smo dva nova člana za NO, ker sta odstopila pred-
sednik in namestnica predsednika NO.
V letu 2022, v mesecu avgustu, je umrl član Častnega razsodišča Jože Bohinc. 
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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 2022 smo čestitali 139 članicam in članom. Kar 3 članice so praznovale visok ži-
vljenjski jubilej - dve 101 leto in ena 100 let.

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 18 leti. V tem času smo napravili več kot 3665 prvih obiskov pri 
starejših upokojencih nad 69 let in 5100 oseb smo ponovno obiskali, nekatere kar pogosto. Pro-
stovoljec se predstavi z izkaznico in izpolni anketo iz katere je razvidno, kakšno pomoč potrebuje 
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 brezplač-
ni 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 2022 vsak prvi 
petek v mesecu preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, ki pa so bile letos 
zaradi pandemije izvedene manjkrat, kot bi bile lahko. Tudi meritve v mesecu maju, ob tednu RK, 
ki so v tem času vedno brezplačne, so v letu 2022 odpadle. Za posamezno meritev je bilo potrebno 
plačati 5.- €. V mesecu juliju in avgustu zaradi letnih dopustov ni bilo meritev. V letu 2022 se je 
meritev udeležilo 169 upokojenk/cev. 

V letu 2023 bo Območno združenje RK izvajalo preventivne meritve v prostorih DU Kranj z ena-
kimi pogoji kot v letu 2022, s prispevkom 5.- €, vsak prvi petek v mesecu od 7.00 do 8.00 ure. 
Obvestili z datumi meritev (pomladanskimi in jesenskimi) bosta 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 
2022 /maj 2023 se je vpisalo le 59 slušateljev v izobraževalno-ustvarjalne programe, čeprav so bili 
programi razpisani že v drugi polovici meseca avgusta. Za učenje tujih jezikov imamo 3 skupine 
angleškega jezika in 2 skupini nemškega jezika. Poleg tega je še skupina umetnostne zgodovine 
in skupina likovnega ustvarjanja. S predavanji smo pričeli 3. oktobra 2022. V tem študijskem letu 
je prispevek slušatelja Univerze za tretje življenjsko obdobje 160.- €, ki ga slušatelj poravna v dveh 
obrokih. Za nečlane DU Kranj je prispevek višji.

Mentorji študijskih programov so:
- Ana Žakelj, prof. nemškega jezika
- Katja Arka Dolenc, prof. umetnostne zgodovine in diplomirani sociolog kulture,
   Cambridge certificate for English
- Tina Završnik, dipl. iz germanistike
- Mihael Perčič, mag. Likovne umetnosti.

Posebej smo ponosni na skupino likovnih ustvarjalcev, slušateljev III. UN, ki so v letu 2022 v Me-
stni knjižnici Kranj že tretje leto zapored razstavljali svoja dela od 5. julija do 31. avgusta.

Razstava z naslovom »Pejsaž« nam je predstavila naravo in človeški poseg vanjo v različnih sli-
karskih tehnikah: akvarelu, akrilu, pastelu, kolažu, mešani tehniki...z namenom, da obiskovalce 
opozorijo na čuteč odnos do narave, ki nas obdaja, saj jo moramo pustiti zanamcem čim bolj 
ohranjeno. V času razstave smo obiskovalce povabili v študijske programe III. UN ne le zaradi 
umovadbe, ampak zaradi prijetnega in veselega druženja, kar v tretjem življenjskem obdobju še 
kako potrebujemo. 
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SPLOŠNA DOLOČILA
Akcij športno-rekreacijskih sekcij, ki so objavljene v mesečnih programih društvenega biltena 
Informacije 2023, 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 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 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 (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 
OBVEZNO  poravnati do KONCA MESECA MARCA 2023. 
Vsak vodja posamezne športno-rekreacijske dejavnosti mora člane svoje sekcije opozoriti na 
dogovorjeni rok plačila članarine in oddati spisek članov svoje sekcije.

ŠPORTNO-REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
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PLANINSKO-POHODNIŠKA SEKCIJA
Program, ki smo ga pripravilil za leto 2022, je obsegal 50 izletov po vsej Sloveniji. Realizirali smo jih 
30, kar je 60% realizacija. Izleti so odpadli v začetku leta zaradi epidemioloških razmer, kasneje pa 
zaradi deževnega vremena. Vzrok je bil tudi podražitev prevoza. Planinsko-pohodniških izletov se 
je udeležilo 96 društvenih članov. V septembru smo organizirali Srečanje pohodnikov upokojen-
skih društev Gorenjske. V programu je bil pohod na Šmarjetno goro in ogled Kranjskih rovov ter 
starega mestnega jedra Kranja. 

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

Januar

5 Šmarjetna gora M. Skinder  
12 Srednja vas - Cerklje M. Skinder A. Bradač OA 
19 Jošt nad Kranjem C. Globočnik G. Hace OA
26 Jakob nad Preddvorom C. Globočnik J. I. Lapajne  OA

Februar

2 Mohor J. I. Lapajne D. Piskernik  OA 
9 Predoslje-Breg D. Piskernik I. Veger  OA
16 ŠPORTNIK LETA
23 Šmarna gora C. Globočnik G. Hace  V

Marec

2 Katarina-Grmada C. Globočnik J. I. Lapajne  A
9 Portorož-Sečoveljske soline M. Skinder G. Hace  A
16 Mladi vrh-Stari vrh I. Veger C. Globočnik OA 
23 Slavnik A. Bradač M. Mihelčič  V
30 Babji zob C. Globočnik D. Piskernik  OA

April

6 Kamniški vrh J. I. Lapajne C. Globočnik OA
13 Pivka-Šilentabor M. Skinder J. I. Lapajne  V
20 Roblek C. Globočnik G. Hace OA
27 Dan upora - praznik

Maj

4 Ovčjaške klavže (Šturmejce) J. I. Lapajne M. Mihelčič  A
11 Monte Grisa-Občine M. Mihelčič M. Skinder  A
18 Veliko Kozje-Posavsko hribovje I. Veger D. Piskernik V
25 Vremščica M. Mihelčič M. Skinder  A

Junij

8 Češnjeva pot-Goriška Brda M. Skinder M. Mihelčič  A
15 Mala Poljana J. I. Lapajne C. Globočnik OA
22 Potočka zijalka-Olševa A. Bradač D. Piskernik  A
29 Blegoš J. I. Lapajne G. Hace OA

Julij

6 Kriška gora A. Bradač G. Hace OA
13 Tri Cime-Dolomiti I. Veger D. Piskernik A
20 Most na Soči-Mengore G. Hace I. Veger V
27 Pokljuški gams-Deb.vrh, Kačji rob M. Mihelčič A. Bradač  OA

Avgust

3 Zavetišče v Hudičevem borštu G. Hace A. Bradač A
10 Kremžarjev vrh-Pohorje D. Piskernik I. Veger A
17 Kofce G. Hace J. I. Lapajne OA
24 Snežnik A. Bradač G. Hace  A
31 Baška grapa D. Piskernik I. Veger V

September

7 Davča-Porezen I. Veger C. Globočnik OA
14 Drašiči-pot zidanic Bela Krajina M. Skinder M. Mihelčič  A
21 Jelenk M. Mihelčič M. Skinder  A
28 Fridrichstain-Jelenov žleb Kočevje I. Veger M. Mihelčič  V

Oktober

5 Rakek-Rakov Škocjan M. Skinder G. Hace  V
12 Pot po robu-Kovk Kras J. I. Lapajne M. Skinder  A
19 Okrog Bohinjskega jezera M. Mihelčič A. Bradač A
26 Malnež J. I. Lapajne M. Mihelčič  V

November

2 Police-Bukov vrh D. Piskernik I. Veger A
9 Zazid-Kraški rob A. Bradač M. Mihelčič  A
16 Gradišče-Bašelj A. Bradač C. Globočnik OA 
23 Podoblica-Bela peč D. Piskernik I. Veger  RA
30 Maribor-Piramida D. Piskernik I. Veger V

December
7 Kucelj-Blečji vrh G. Hace J. I. Lapajne  V
14 V »Neznano« A. Bradač M. Skinder  A
21 Prednovoletni sprehod I. Veger D. Piskernik  A

PROGRAM PLANINSKIH IN POHODNIŠKIH IZLETOV ZA LETO 2023

Legenda (način prevoza): A-avtobus; RA-redni avtobus; AO-osebni avtomobil; V-vlak
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KOLESARSKA SEKCIJA
V letu 2022 smo izvedli 23 kolesarskih izletov s povprečno udeležbo 25 kolesarjev. Prevozili smo 
1073 km in premagali 6100 višinskih metrov. Na srečanju kolesarjev gorenjskih DU v Naklem smo 
bili najštevilčnejša ekipa poleg kolesarjev domačega društva. Za leto 2023 imamo v programu 23 
kolesarskih izletov po Gorenjski in okolici. Dobivali se bomo vsak torek pred kranjskim vodnjakom. 

Spremljevalci Kolesarske sekcije so: Ivica Pušavec, Ivan Strupi, Ivo Veger. 

SPINING pod strokovnim vodstvom poteka vsak torek od 9.00 do 11.00 ure v Mega 
Centru v Kranju od srede oktobra do konca marca.
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Mesec Dan Relacija
APRIL 25 KR-VELESOVO-KR

MAJ

9 KR-LADJA-VALBURGA-KR
16 KR-BISTRICA-KOVOR-KR
23 KR-KANAL OB SOČI-KR (vlak)
30 KR-BAŠELJ-KR

JUNIJ

6 KR-SLAVKOV DOM-KR
13 KR-RADOVLJICA-KR
20 KR-GOLNIK-KRIVA JELKA-KR
27 KR-NEMILJE-KR

JULIJ

4 kR-VISOKO-POLJANE-KR
11 KR-BEGUNJE-TRŽIČ-KR (vlak)
18 KR-DOLINA HRASTNICE-KR
25 KR-KAMNIŠKA BISTRICA-KR

AVGUST

1 KR-JEZERSKO-KR
8 KR-SUHADOLE (mlinčki)-KR

22 KR-BELOPEŠKA JEZERA-KR
29 KR-STANEŽIČE-TACEN-KR

SEPTEMBER

5 KR-BLED-KR
12 KR-ŠINKOV TURN-KR
19 KR-MENGEŠ-KR
26 KR-CERKLJANSKA DOBRAVA-BRNIK-KR

OKTOBER 3 KR-VOGLJE-ZALOG-KR
10 V N E Z N A N O

PROGRAM KOLESARSKIH IZLETOV ZA LETO 2023

BALINARSKA SEKCIJA
Balinarska sekcija prične s treningi v maju in konča v sep-
tembru, na igrišču BK Huje, Župančičeva ulica v Kranju. 
Treniramo vsak torek od 9.00 do 11.00 ure. V letu 2022 
smo sodelovali na regijskem tekmovanju DU Gorenjske, 
kjer je ženska ekipa osvojila četrto mesto. Vabimo dru-
štvene člane na svež zrak in v prijetno družbo.

Vodja Balinarske sekcije je Lucija Kašman.
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KEGLJANJE S KROGLO NA 
VRVICI
Treningi potekajo vsako sredo od 
8.00 do 9.00 ure v preddverju KK 
Triglav /bivši Inteks/. 25. maja smo 
organizirali društveno tekmovanje, 
nastopila je moška kot tudi žen-
ska ekipa. 3. junija se je 5 naših 
tekmovalcev udeležilo regijskega 
tekmovanja DU Gorenjske v Duplici 
pri Kamniku. Vabimo vse ljubitelje 
te športne dejavnosti, da se nam 
pridružite.

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.

Treningi potekajo od prve srede januarja do zadnje srede maja in od prve srede septembra do 
zadnje srede decembra. Sodelujemo z okoliškimi društvi in med seboj tekmujemo. Z veseljem vas 
pričakujemo. 23. marca 2022 smo organizirali in izpeljali meddruštveno tekmo (Kranj-Naklo); 18. 
maja smo se udeležili regijskega tekmovanja DU Gorenjske v Škofji Loki in 25. maja smo izvedli 
društveno tekmovanje-posamezno in ekipno. V začetku oktobra smo organizirali in izpeljali dr-
žavno prvenstvo DU Slovenije katerega se je udeležilo 12 moških in 10 ženskih ekip. 

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 2022 smo izvedli društveno tekmo in razglasili prve tri zma-
govalce, tako pri ženskah in pri moških. Na regijskem prvenstvu DU Gorenjske v Naklem smo 
dosegli skupno zmago, kjer so ženske dosegle tretje, moški pa prvo mesto.Udeležili smo se nekaj 
turnirjev, v Kropi, Tržiču, Šenčurju in Britofu. Uspešno sodelujemo v prvi slovenski prstometni ligi, 
moška in ženska ekipa. V zimskem času sodelujemo v Šenčurju v zimski ligi kot mešana ekipa. 
Vabimo vse, ki vas ta šport veseli, da se nam pridružite.

Vodja sekcije je Jože Mrgole.

NAMIZNOTENIŠKA SEKCIJA
V letu 2022 je sekcija nadaljevala s treningi v dvorani NTK B2, in sicer vsak ponedeljek, od 14.30 
do 16.30 ure. V zimskih mesecih je prisotnih več igralcev, v poletnih manj, v mesecu juliju je bila 
dvorana zaprta. 15. oktobra smo se udeležili regijskega prvenstva DU Gorenjske v Škofji Loki in 
osvojili več medalj kot posamezniki in dvojice. V ekipni razvrstitvi smo osvojili 4. mesto. Pridružite 
se nam!

Vodja Namiznoteniške sekcije je Jože Cimperman.
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PLAVALNA SEKCIJA
V letu 2022 je imela sekcija le 11 članov in povprečen obisk v bazenu je bil 6 članov. V prihodnjem 
letu pričakujemo povratek plavalcev, ki so včasih redno hodili na plavanje. Vabimo tudi nove člane. 

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 imela treninge vse leto, od ponedeljka do petka, od 9.00 do 11.00 ure na igriščih Teniške-
ga kluba Triglav Kranj. V zimskih mesecih imamo trening v šotoru, če pa vreme dopušča, tudi na 
prostem. Treningov se udeležuje 46 članov, 2 člana sta se nam pridružila letos. V letu 2022 smo 
se udeležili regijskega prvenstva DU Gorenjske v Kamniku in ekipno dosegli 3. mesto. Imeli smo 
zelo prijetno srečanje tenisačev v Besnici. Oktobra smo bili na 3-dnevnem vikendu v Izoli, kjer smo 
imeli odlične pogoje za igranje tenisa. Zahvaljujemo se Teniškemu klubu Triglav, ki nam je odstopil 
za igranje svoja igrišča. 

Vodja Teniške sekcije je Rajko Klevišar.

TURISTIČNI IN KOPALNI IZLETI TER LETOVANJA
Turistične in kopalne izlete ter letovanja bomo tudi v letu 2023 organizirali v sodelovanju s Po-
krajinsko zvezo društev upokojencev Gorenjske oz. z drugimi turističnimi agencijami.
Trudimo se poživiti delo na tem področju in vabimo društvene člane k sodelovanju oziroma delu 
vodje sekcije.

Vabimo vas na letovanji v hotel ZDUS »Delfin« v Izoli, ki jih organizira Pokrajinska zveza društev 
upokojencev Gorenjske:

* od 1. februarja do 8. februarja 2023 z brezplačnim prevozom in
* od 25. junija do 2. julija 2023, prevoz boste plačali.
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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, Majda Vujović 
Mencinger in Slavica Štirn. Naše literarne ustvarjalke ustvarjajo skozi vse leto in s svojimi deli se 
predstavijo na literarnem srečanju društev upokojencev Gorenjske. V letu 2022 je bilo 13. sreča-
nje v Kulturnem domu v Križah pri Tržiču 8. septembra. Pokrajinska zveza društev upokojencev 
Gorenjske je izdala zbornik z naslovom Ves ta pisani svet, z bodičjem vred, je kot nekoč (naslov 
zbornika je verz iz pesmi Marije Krajnik To pomlad za naju), kjer so naše literarne ustvarjalke ta-
kole predstavljene: 

Marija Marjeta Jurgele, upokojena profesorica slovenščine in nemščine, piše od dvanajstega leta. 
Po upokojitvi je izdala tri knjige za odrasle in še knjigo Otroški smeh po vseh koteh. Svoje pesmi 
objavlja v revijalnem tisku, v zbornikih PZDUG, veliko nastopa na kulturnih prireditvah. Zdaj zbira 
sredstva za novo samozaložbo.

Majda Vujović Mencinger je zelo plodovita avtorica. Že leta sodeluje v škofjeloški reviji Sejalec in 
drugih revijah za kulturo, njena dela so objavljena v mnogih zbornikih gorenjskih literatov... Izdala 
je že pet knjig.

Slavica Štirn piše pesmi in slika, objavlja v revijalnem tisku in na Radiu Slovenija (oddaja Noktur-
no). Doslej je natisnila osem pesniških zbirk in imela 40 samostojnih razstav.

V letošnjem zborniku je predstavila M. M. Jurgele pesmi Oko ljubezni in Hvala.

M.V. Mencinger je predstavila nekaj vsebin iz nastajajoče šeste knjige z naslovi: Macesni, Mansar- 
da in Vrata.

Slavica Štirn je predstavila pesmi z naslovoma:  Prava pot? in Lokvanj v ribniku.

SEKCIJA ZA ROČNA DELA
Sekcija za ročna dela ima v DU Kranj dolgoletno tradicijo, saj je bila ustanovljena že leta 1989. Čla-
nice se srečujejo vsak torek od 15.00 do 17.00 ure v pritličju društvene hiše – sobi za ročna dela. 
Z veseljem vabijo v svoje vrste člane društva. V letu 2022 je sekcija polletje zaključila 31. maja. 
V tem času so se zvrstile naslednje dejavnosti: delavnica s kljukicami, ki jo je vodila Mojca Kraljič 
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Mesec Dan Dogodek

FEBRUAR
7 Podoknica pred Prešernovo hišo v Kranju
8 Prešernov sm´nj

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 ob 10-obletnici zbora
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
NOVEMBER Koncert v Domu Taber v Cerkljah
DECEMBER 2 Podoknica pred Prešernovo hišo v Kranju

PROGRAM DELA MePZ »PETRA LIPARJA« za leto 2023

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

in prispevala tudi ves material; sodelovalo je 9 
udeležencev. 25. maja je 5 članic sekcije pred-
stavilo svoja ročna dela na stojnici na Planini 
v tednu vseživljenjskega učenja v organizaciji 
LU Kranj. V tem času so članice sekcije bile po-
vabljene na razstave ročnih del drugih društev, 
razstavo ročnih del DU Žiri, »Naših 20 let« DU 
Bitnje-Stražišče in »Umetnost vezenja« v Be-
snici. Jeseni smo pričele z delom 13. septem-
bra. V začetku oktobra smo predstavile svoja 
ročna dela na stojnici v Domu upokojencev v 
Kranju v sklopu prireditve »Lokalno okolje se 
predstavi«. Sodelovale smo na razstavi ročnih 
del DU Gorenjske v Železnikih od 14. do 16. 
oktobra. Povabljene  smo bile na razstvo »No-
voletni okraski« v Dom upokojencev Kranj, ki 
je bila v decembru 2022.

V letu 2023 bomo organizirale razstavo ročnih del v lastnem društvu, in sicer predvidoma v mese-
cu maju. Vse ljubitelje ročnih del vabimo, da ustvarjajo z nami.

Sekcijo za ročna dela vodi Marija Ana Jan.

MEŠANI PEVSKI ZBOR »PETRA LIPARJA«
MePZ »Petra Liparja« vodi pevovodja Andrej Zupan. Predsednik zbora je Bojan Kadunc. 
Pevske vaje ima zbor vsak ponedeljek in četrtek od 17.30 do 19.30 ure v OŠ Franceta Prešerna na 
Zlatem polju. Zbor je imel 10 nastopov v letu 2022. Kar nekaj nastopov je odpadlo, predvsem tisti 
v vrtcih in domovih za starejše občane.
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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 lahko privoščijo v soncu na vrtu z 
lepim razgledom ali v gostinskem lokalu, če 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 2023

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


