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PRIJATELJ
Imeti prijatelja,
to je nekaj lepega.
Z njim poklepetaš
in svoje težave mu izdaš
ter se na potep podaš.
On ti prisluhne,
ko ti je hudo,
te potolaži,
nasvet ti da
in zato človek
potrebuje prijatelja!

Marija Planinc
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Spoštovane upokojenke in upokojenci!
Pred vami je BILTEN našega društva, ki je tako poročilo, kot tudi
program dela, saj so v njem zapisane predvidene aktivnosti društva v
letu 2020.
Poglavitne dejavnosti, ki smo jih in jih bomo izvajali tudi v tem
letu, so na področju socialne in humanitarne dejavnosti – projekt
Starejši za starejše in kulturne dejavnosti. Ponosni smo na naš pevski
zbor pod vodstvom pevovodkinje Ani Jankovič Šober. Zelo aktivne in
uspešne so članice v likovni sekciji Ivanščice, ki so minulo leto
praznovale deseto obletnico delovanja. Imamo tudi literarno sekcijo in
sekcijo ročnih del. Zelo smo aktivni na področju športa, kjer bodo naše
ekipe sodelovale v vseh panogah, ki jih razpisuje ZDUS oz. PZDU. V
lanskem letu smo se vključili tudi v meddruštvene pohode na področju
Dolenjske in Bele krajine. V mesecu juniju je naše društvo organizator
meddruštvenega pohoda in pričakujemo najmanj 200 pohodnikov z
Dolenjske in Bele krajine. V času praznovanja občinskega praznika v
mesecu februarju bomo 22. 2. 2020 organizirali tekmovanje
belokranjskih društev v pikadu in razstavo ročnih del, na kateri bodo
razstavljali svoje izdelke člani dolenjskih in belokranjskih društev. Tudi v
letošnjem letu bomo v sodelovanju s turističnimi agencijami organizirali
letovanja in izlete.
Spoštovani, vabim vas, da se v čim večjem številu vključite v
organizirane aktivnosti društva, kot so športne dejavnosti – kegljanje,
streljanje, balinanje, pikado, šah, tenis, v humanitarno dejavnost, v
projekt Starejši za starejše, da se udeležite pohodov, izletov, letovanj,
skratka, da se družimo.
V letu 2020 vam želim višjih pokojnin, trdnega zdravja in veliko
srečnih trenutkov.

Štefan Misja,
predsednik DU
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DEJAVNOSTI DRUŠTVA:
o
o
o
o
o
o

prizadevanje za izboljšanje gmotnega in družbenega položaja
upokojencev,
seznanjanje o socialni, zdravstveni in drugi problematiki, ki
zanima upokojence,
organiziranje prireditev, srečanj in izletov,
upravljanje ter vzdrževanje objektov in drugega nepremičnega
premoženja za potrebe društva,
opravljanje drugih dejavnosti, ki se pokažejo za potrebne zaradi
varovanja pravic in interesov upokojencev,
mednarodno sodelovanje.

1. SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE V LETU 2020
DU Črnomelj je bilo ustanovljeno 1946 leta. Včlanjenih je 944 članov
(stanje na dan 31. 12. 2019), od tega je 695 žensk in 249 moških. V
letu 2019 smo pridobili 45 novih članov, umrlo jih je 36. Vzajemno
pomoč plačuje 366 članov, umrlo jih je 19.

Aleksandra Ružič, tajnica DU

Zofija Brunskole, blagajničarka DU

Zbori upokojencev bodo v mesecu marcu 2020, in sicer:
o
o
o
o

v Adlešičih (Okrepčevalnica Milič) v nedeljo, 15. marca, ob 9. uri,
v Starem trgu (Andi Bar Nevenka Butala S.P.) v soboto, 14. marca, ob 18. uri,
v Dragatušu (Gostišče Župančičev hram) v nedeljo, 1. marca, ob 10. uri,
v Črnomlju (DSO Črnomelj) v četrtek, 19. marca, ob 9. uri.
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Članarina za leto 2020 znaša 10 evrov, vzajemna samopomoč pa
12 evrov.
Predsednik DU aktivno sodeluje s Pokrajinsko zvezo društev
upokojencev (PZDU).

2. SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO VARSTVO V LETU 2020
V projekt »Starejši za starejše za boljšo kakovost življenja doma« smo
pristopili v letu 2012. V tem času je nekaj prostovoljcev zaradi bolezni
odstopilo, a smo v lanskem letu pridobili dva nova prostovoljca. Komisija
tako zadovoljivo opravlja svoje delo z enajstimi prostovoljci. Strokovno
pomoč pri izvajanju naših del nam nudi tudi mag. Milan Krajnc.
Aktivni prostovoljci posebno pozornost posvečamo starejšim, bolnim in
osamljenim. Med letom jih obiskujemo, se z njimi družimo in v kolikor je
potrebna pomoč, jim pomagamo. V minulem letu smo opravili 274
pomoči na domu. Tudi na jubileje ne pozabimo, obiščemo vse člane
našega društva ob praznovanju njihovih 90, 95 in 100 let in jih ob koncu
leta tudi obdarimo s skromnim darilom.
Po statistiki, ki jo vodi ZDUS, je v občini Črnomelj starejših nad 69 let
1429 prebivalcev. V projekt »Starejši za starejše« je vključenih 891
oseb. V letu 2019 smo opravili 488 obiskov. Starejše, bolne, onemogle
smo obiskali večkrat na leto ter tako skupno opravili 862 obiskov. V
lanskem letu smo opravili še 23 prvih obiskov članov DU.
Prostovoljci dobro sodelujejo s CSD, ZD-patronaž. služ., RK, ZZB, HSD.

PROGRAM:
Datum
Skozi celo
leto
Skozi celo
leto

Kraj
Občina
Črnomelj
Občina
Črnomelj

Skozi celo
leto

ZIK
Črnomelj
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Aktivnost
Obisk naših članov, ki so osamljeni,
trajno bolni …
Obisk članov DU, ki v letošnjem letu
praznujejo 90, 95, 100-letnico rojstva.
Vključevanje v čim večjem številu v vse
oblike vseživljenjskega učenja preko ZIK
Črnomelj (predavanja, ustvarjalne
delavnice, tečaji ...).
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Skozi celo
leto

Občina
Črnomelj

Skozi celo
leto

Občina
Črnomelj
Bela krajina

V decembru

Skozi celo
leto

Črnomelj

Skozi celo
leto

Črnomelj

Skozi celo
leto

Črnomelj

Skozi celo
leto

Črnomelj

Skrb za športno in rekreativno
udejstvovanje čim večjega števila članov
(vključevanje v različne oblike aktivnosti,
kot so pohodništvo, dnevne in tedenske
rekreacije ter druge oblike, ki so
organizirane v okviru vseživljenjskega
učenja).
Nadaljevanje s projektom
»Starejši za starejše«.
Novoletna obdaritev bolnih članov DU.
Nudenje materialne pomoči socialno
šibkim članom, v kolikor bo ZDUS
zagotovil sredstva.
Sodelovanje pri obdaritvi in morebitni
pripravi programa v domu starejših za
naše člane-varovance doma, večkratni
obiski članov, ki prebivajo v domu
starejših občanov, predvsem tistih, ki
nimajo svojcev.
Seznanjanje s socialno in zdravstveno
politiko države.
Povezovanje z zdravstvenimi
institucijami ter drugimi humanitarnimi
društvi, s CSD, RK, ZZB in društvom
invalidov.

V juniju 2019 je
praznoval svoj jubilej
–90 let, dolgoletni
član našega društva
Stevo Vrlinič iz
Paunovičev pri
Adlešičih.

Društvo upokojencev Črnomelj – BILTEN za leto 2020

7

Častitljivih 100 let je praznovala še vedno bistra in vitalna dolgoletna
članica našega društva Antonija Adam iz Dragatuša. Čestitamo!

3. KULTURNA DEJAVNOST IN IZOBRAŽEVANJA V LETU
2020
3. 1 PEVSKI ZBOR
o
o
o

8

Sodelovanje na prireditvah DU in občine,
udeležba na pevskih revijah,
povezovanje z zbori DU izven občine.
Vodja: Ani Jankovič Šober
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Na prednovoletnem srečanju je pevski zbor DU popestril večer s svojim
petjem in skečem – uprizorili so kmečki običaj prelo. Pevski zbor DU je
v minulem letu imel več nastopov po Beli krajini in na Dolenjskem.
3. 2 IZOBRAŽEVANJA
o

Vključevanje v razpisane programe ZIK Črnomelj.

3. 3 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
o
o
o

Predstavitev pletenja košar in razstava,
izdelovanje različnih izdelkov,
razstava ročnih del.
Vodji: Marija Štrucelj in Ivan Veselič

Ljubiteljska mojstrica Antonija Dvojmoč je sodelovala na rokodelskih delavnicah
Delfin 2019 in za svoje izdelke prejela priznanje.

3. 4 JOGA – ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU
o
o
o

Sproščanje,
meditiranje,
asane (vaje),

o
o

dihanje (prana jama),
vizualizacija.

Vodja: Ivana Žunič
Društvo upokojencev Črnomelj – BILTEN za leto 2020
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Članice joge pri sproščanju.

3. 5 LIKOVNA DEJAVNOST
o Likovne delavnice-izpopolnjevanje na likovnem področju,
o udeležba članov delavnice s svojimi deli na likovnih
razstavah v občini in izven nje.
Mentor: Alenka Vrlinič, organizacijski vodja Ivana Žunič

Razstavljene slike »Ivanščic« ob Česnijadi v Jelševniku.
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V preteklem letu smo likovnice ob torkih redno ustvarjale v prostorih DU
Črnomelj in v Hiši sadežev, kjer razstavljamo svoja dela. Sodelovale
smo tudi na likovnem tečaju in razstavi v Semiču pod vodstvom slikarja
Braneta Praznika.
Deseto obletnico delovanja smo počastile z razstavo slik v dvorani ZIKa,
ki je bila odprta več mesecev. Razstavljenih je bilo več kot 50 slik v
akvarelu, akrilu in olju. V decembru nas je naša mentorica Alenka Vrlinič
ponovno popeljala v svet akvarelnih barv. Razstavljene slike so na
panoju v pisarni DU, kjer najmanj štirikrat na leto menjamo slike.
»Še bomo slikale in razstavljale!«

4. LETOVANJA V LETU 2020
4. 1 IZOLA
Na podlagi pogodbe bo možno tudi letos letovati v hotelu Delfin v Izoli v
naslednjih terminih:
o

od 11. junija 2020 do 18. junija 2020
( 25 sob–50 ležišč),

od 13. novembra 2020 do 20. novembra 2020
( 25 sob–50 ležišč).

o

o

Novost v letu 2020 je možnost letovanja v hotelu Delfin v Izoli še:
o

od 1. februarja 2020 do 8. februarja 2020

o

od 8. februarja 2020 do 15. februarja 2020

Prevoz na zgoraj omenjeno letovanje bo iz Novega mesta do Izole in
nazaj brezplačen.
Prijave za posamezne termine do zasedenosti se zbirajo v pisarni
društva. Ob prijavi je obvezno delno predplačilo stroškov letovanja. Za
vsako skupino bo organiziran avtobusni prevoz.

»Radost je večna mladost duha.«

(Nievo)

Društvo upokojencev Črnomelj – BILTEN za leto 2020
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4. 2 DALMACIJA
Glede na veliko povpraševanje smo se v DU ponovno odločili
za organizacijo letovanja v Kaštel Štafiliču pri Splitu:
o

od 22. avgusta 2020 do 29. avgusta 2020,

Letovanje v Dalmaciji: otok Brač–Supetar
o

od 5. septembra 2020 do 12. septembra 2020,

Letovanje na Dugem otoku
o

od 2. septembra 2020 do 9. septembra 2020.

PON - ČET (delavnik)
15% pogodbeni
popust na redne cene
Terme Dolenjske Toplice
Laguna kopanje do 3 ure10,00 € - 15% pop. =
8,50 €
kopanje odrasli
notranji hotelski bazen7,00 € - 15% pop. =
celodnevno kopanje odrasli
5,95 €
Terme Šmarješke Toplice
9,00 € - 15% pop. =
Aqua bazeni do 3 ure
6,80€
Aqua11,00 € - 15% pop. =
8,50€
celodnevno kopanje odrasli

PET – NED in prazniki
10% pogodbeni
popust na redne cene

zunanji bazencelodnevno kopanje odrasli

10% pogodbeni popust
na redne cene

STORITEV

Bazeni–celodnevno
kopanje odrasli

15% pogodbeni popust
na redne cene
Šport Hotel Otočec*
11,00 € - 15% pop. =
9,35 €

13,00 € - 10% pop. =
11,70 €
9,00 € - 10% pop. =
8,10 €
13,00 € - 10% pop. =
9,90 €
16,00 € - 10% pop. =
12,60 €

14,00 € - 10% pop. =
12,60 €

*Bazen na Otočcu je do meseca marca zaprt.

»Res ne morem spremeniti smeri vetra, toda vedno lahko
spremenim naravnanost jader tako, da me ponesejo tja,
kamor sem namenjen.« (James Dean)
12
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5. UTRINKI Z LETOVANJA V DALMACIJI 2019

Še zadnji utrinek pred odhodom z letovanja v Kaštel Štafiliču,
kjer smo uživali v toplem morju, v dobri hrani in prijetnem druženju.

Pred odhodom domov z letovanja v Veli Luki, smo se polni lepih doživetij
postavili še pred objektiv.
Društvo upokojencev Črnomelj – BILTEN za leto 2020

13

Na letovanju v Črni gori smo obiskali mnoge kraje in se povzpeli tudi na Lovčen do
mavzoleja črnogorskega vladarja in pesnika Petra Njegoša.

6. IZLETI IN DRUŽABNA SREČANJA 2019
6. 1 IZLETI
V letu 2020 se bomo odpravili na izlete:
o
o
o
o

4., 5. marec: dvodnevni izlet po Istri v počastitev dneva žena,
4. junij: izlet v slovensko primorje (Izola, Marezige),
13. avgust: pohodniški izlet na Bled-Pokljuka-Lipanca,
v decembru: adventni izlet.

Datumi planiranih izletov so okvirni, o vseh morebitnih spremembah vas
bomo pravočasno obvestili preko plakatov in v pisarni društva.
6. 2 DRUŽABNA SREČANJA
o
o

13. junij: srečanje upokojencev Dolenjske in Bele krajine v
Trebnjem,
v decembru: prednovoletno srečanje.

»Spomini so edini raj, iz katerega človek ne more biti
izgnan.«
14
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7. UTRINKI Z IZLETOV V LETU 2019

Ob dnevu žena smo bili na dvodnevnem izletu po Istri. Bilo je lepo!

Po krajšem vzponu smo se v Poštarskem domu na Vršiču pogreli s toplim čajem.

»Zaustavimo kdaj svoj korak, ozrimo se okrog, zazrimo se
v dan in ga živimo.«
Društvo upokojencev Črnomelj – BILTEN za leto 2020
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Na izletu v neznano smo obiskali Posavje in se s splavom popeljali
od Radeč do Zidanega Mosta.

Pred novoletnimi prazniki smo obiskali adventno okrašeno Ljubljano. Sprehodili smo se
po mestu, ob Ljubljanici in se povzpeli na grad.

»Čas je edini kapital, ki ga ima človek in edina stvar, ki je
ne smemo izgubiti.« (Thomas Edison)
16
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8. POHODI V LETU 2020
o
o
o
o
o
o

23. april: Škrilj-Gače
Vodnika: Stane Starešinič, Sonja Starešinič
21. maj: Divji potok
Vodnika: Stane Starešinič, Sonja Starešinič
16. junij: Krajinski park Lahinja (start iz Podloga)
Vodnik: Alojz Puhek
15. oktober: Debeli vrh (najvišji vrh v občini Črnomelj)
Vodnika: Stane Starešinič, Sonja Starešinič
22. oktober: Kostanjev piknik na Majerju
7. november: Kanižarica–Talčji Vrh-Lokve
Vodnik: Stane Starešinič

Z letom 2020 bodo pohodi ob četrtkih v dopoldanskih urah.
Vabimo pohodnike našega društva tudi na torkove pohode
»SPOZNAJMO DOLENJSKO« 2020, ki jih bodo organizirala društva
upokojencev Dolenjske:
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

»Začnite živeti in delati stvari, ki vas veselijo. Dragoceni
čas preživljajte v družbi tistih, ki jih ljubite in tudi sami
sebe čim prej vzljubite. Življenje je tako kratko.« (Timea Varga)
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Na pohodu po Rudarski poti nas je spremljala prebujajoča se narava
in veselo žvrgolenje ptic.

Med napornim vzponom na Kozice se je prilegel kratek postanek
pred nadaljevanjem poti.

"Tisoč milj dolgo potovanje se začne z enim samim korakom.«
(Lao Ce)
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Na kostanjevem pikniku smo sodelovali pri rezanju in peki kostanja…

…ter ga ob dobri kapljici in v prijetni družbi tudi pojedli.

»Veselo srce je pol zdravja.«
Društvo upokojencev Črnomelj – BILTEN za leto 2020
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9. ŠPORTNA DEJAVNOST V LETU 2020
Športno rekreacijska aktivnost našega DU je zelo raznovrstna in tako
lahko ustreže vsakemu aktivnemu upokojencu. Naši člani vadijo po
urniku in radi medse sprejmejo nove člane. Kdor se želi priključiti kateri
rekreaciji, naj se pogovori z vodjo. V vseh panogah tudi tekmujemo na
društvenem, belokranjskem, regijskem in državnem nivoju.
Vsak novo prijavljen rekreativec je običajno navdušen nad dejavnostjo
in druženjem, ki ga posamezne panoge organizirajo večkrat letno.
Kegljači se družimo z DU Duga Resa.
V mesecu juniju organiziramo športniki piknik na Majerju, kjer se
pomerimo v več disciplinah in ob jedači in pijači preživimo prijeten dan v
naravi.

V mesecu juniju smo se na športnem pikniku pomerili v več disciplinah in se po objavi
doseženih rezultatov prepustili veselemu druženju in dobri malici.

»Gibanje je zdravilo za spreminjanje fizičnega, čustvenega
in mentalnega stanja človeka.« (Carol Welch)
20
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10. URNIK REKREACIJSKE VADBE ZA LETO 2020

REKREACIJA

URNIK

BALINANJE:
ŽENSKE

tor.–čet.
od 8. do 10.
ure
pon.-sre.-pet.
od 8. do 10.
ure
okt.–april
ponedeljek,
od 16.–18. ure
okt.–april
ponedeljek,
od 16.–18. ure

BALINANJE:
MOŠKI
KEGLJANJE:
MOŠKI
KEGLJANJE:
ŽENSKE
PIKADO:
MOŠKIŽENSKE
NAMIZNI
TENIS:
MOŠKIŽENSKE
TENIS

ŠAH

sreda,
od 17.(18.)19.(20.) ure
ponedeljek,
četrtek
od 18.-20. (19.21.) ure
torek, četrtek
od 17.-19. ure,
nedelja, 7.-10.
ure
četrtek
od 18.-22. ure
(17.-21.) ure

LOKACIJA

VODJA

TELEFON

balinišče
Majer

Gabriela
Vidic
Mihelčič

040 256 360

balinišče
Majer

Peter
Matkovič

051 315 358

kegljišče
Kanižarica

Jaka
Ivanič

040 734 255

kegljišče
Kanižarica

Sonja
Starešinič

040 761 919

pisarna
društva

Mirko
Šneler

031 464 936

namiznoteniški klub
na Majerju

Ivo Blažič

041 331 373

igrišče pri
SŠ Črnomelj
v Loki

Marjan
Goršek

040 741 780

Hiša sadeži

Vinko Kobe

041 385 425

Bojan
Levai

041 598 218

Ivanka
Žunič

040 767 404

ŠPORTNI
RIBOLOV
JOGA

sreda od 18.
do 19.30 ure

OŠ Milke
Šobar
Nataše
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NADALJEVANJE TABELE – REKREACIJA
REKREACIJA

URNIK

LOKACIJA

VODJA

TELEFON

POHODNIŠTVO

pohodirekreacijski:
4-6 x letno
po programu

priprava na
tekmovanje:
1-2 x pred
tekmovanjem

Stane
Starešinič

040 643
520

KEGLJANJE
NA VRVICI

ponedeljek,
četrtek
od 8.-10. ure

Majer

Jože Žalec

041 792
021

STRELJANJE:
MOŠKI

Trening streljanja ni možen,
dokler strelišče ne
premestimo zaradi odvzema
prostorov (ZIK).

Branko
Kobetič

031 661
552

STRELJANJE:
ŽENSKE

Trening streljanja ni možen,
dokler strelišče ne
premestimo zaradi odvzema
prostorov (ZIK).

Mira
Kolbezen

051 673
256

OPOMBE: Kegljanje ženske–moški (DU plača četrtino stroškov
kegljišča, razliko plačajo člani sami. Moška ekipa za tekmovanje trenira
v klubu Rudar).

11. V LETU 2019 SMO NA REGIJSKIH IGRAH DOSEGLI
NASLEDNJE REZULTATE:
1. KEGLJANJE-moški: Kanižarica, 5. 4. 2019
Ekipno: 3. mesto–11 DU/46 tekmovalcev
Posamezno: 4. mesto: Jerman Boris, 551 keg.
6. mesto: Ivanič Jaka, 543 keg.
12. mesto: Mihelič Anton, 538 keg.
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2. KEGLJANJE–ženske: Kanižarica, 4. 4. 2019
Ekipno: 2. mesto–8 DU/33 tekmovalk
Posamezno: 1. mesto: Stegne Miroslava, 538 keg.
8. mesto: Kolbezen Mira, 468 keg.
9. mesto: Starešinič Sonja, 463 keg.
12. mesto: Malnarič Marina, 452 keg.

Na pokrajinskem prvenstvu Dolenjske in Bele krajine so naše kegljačice
dosegle odlično drugo mesto.

3. PIKADO-ženske: DU Škocjan, 17. 4. 2019
Ekipno: 6. mesto–29 DU/117 tekmovalk
Posamezno: 5. mesto: Matotek Alenka, 743 točk

Na turnirju v počastitev
občinskega praznika je
bila ženska ekipa DU
Črnomelj na
tekmovanju v pikadu
zelo uspešna.
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4. PIKADO-moški: DU Semič, 18. 4. 2019
Ekipno: 18. mesto–28 DU/112 tekmovalcev
Med prvih 12 se ni uvrstil noben tekmovalec.
5. STR. ZRAČNA PUŠKA-ženske:
V letu 2019 se naše tekmovalke niso udeležile
pokrajinskega prvenstva.
6. STR. ZRAČNA PUŠKA–moški: DU Novo mesto, 9. 4. 2019
Ekipno: 11. mesto–17 DU/66 tekmovalcev
Med prvih 12 se ni uvrstil noben tekmovalec.
7. ŠAH-moški: DU Mirna, 7. 5. 2019
Ekipno: 3. mesto–12 DU/50 šahistov
Posamezno: najboljša 2. deska: Stariha Stane

Člani šahovske ekipe so bili na regijskem tekmovanju
tudi v letu 2019 zelo uspešni.

8. BALINANJE-ženske: Sodražica, 23. 5. 2019
Ekipno: 5. mesto–15 DU/61 tekmovalk
9. BALINANJE-moški: Kočevje, 24. 5. 2019
Ekipno: 12. mesto–16 DU/68 tekmovalcev

24
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10. ŠPOR. RIBOLOV (s plovcem)-moški: DU Mirna, 6. 6. 2019
Ekipno: 2. mesto–9 DU/35 ribičev
Posamezno: 3. mesto–Štefanič Franc
7. mesto–Panjan Milan
8. mesto–Levai Bojan
12. mesto-Spasojević Boro

Na regijskem
tekmovanju v ribolovu
s plovcem v Sevnici so
naši ribiči zasedli
izvrstno drugo mesto.

11. KEGLJANJE S KROGLO NA VRVICI-ženske:Mirna, 28. 5. 2019
Ekipno: 11. mesto–17 DU/82 tekmovalk
Med prvih 12 se ni uvrstila nobena tekmovalka.
12. KEGLJANJE S KROGLO NA VRVICI-moški: DU Dolenjske
Toplice, 29. 5. 2019
Ekipno: 6. mesto–17 DU/80 tekmovalcev
Posamezno: 8. mesto–Domitrovič Tone, 99 kegljev
13. ORIENTACIJSKO POHODNIŠTVO:
V letu 2019 naša ekipa ni sodelovala na tekmovanju.
14. PETANKA–ŽENSKE:
V letu 2019 se naše tekmovalke niso udeležile
pokrajinskega prvenstva.
Društvo upokojencev Črnomelj – BILTEN za leto 2020
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15. PETANKA–MOŠKI:
V letu 2019 se naši tekmovalci niso udeležili
pokrajinskega prvenstva.
POKALE SO DOBILA NASLEDNJA DU:
Ženske: 1. mesto - DU Mirna, 2. mesto - DU Trebnje, 3. mesto - DU
Novo mesto
Moški: 1. mesto - DU Kočevje, 2. mesto - DU Novo mesto, 3. mesto DU
Mirna
Skupno: 1. mesto - DU Mirna, 2. mesto - DU Novo mesto, 3. mesto DU Trebnje
Pokale so podelili v soboto, 3. avgusta 2019, v Dolenjskih Toplicah.
Na državno prvenstvo se ni uvrstila nobena ekipa iz našega DU.
Hvala vsem športnikom, ki so se v tako velikem številu udeležili
tekmovanj na 44. PZDU Dolenjske in Bele krajine.
Še vedno nismo našli prostorov za strelišče. Premalo se nam pridruži
novih članov pri vseh športih, zato lepo vabljeni.
Ekipe bodo sodelovale na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

internih tekmovanjih in športnem pikniku DU Črnomelj,
tekmovanjih v občini Črnomelj,
balinarski ligi,
teniški, namiznoteniški in pikado ligi DU Bele krajine,
prijateljskih srečanjih z DU in ostalimi društvi,
športnih srečanjih in ligah DU Bele krajine,
45. regijskih športnih igrah,
državnih tekmovanjih DU,
kegljanju z DU Duga Resa.

Organizirali bomo:
• pohode po Beli krajini,
• interna tekmovanja in športni piknik DU Črnomelj,
• pikado, balinarsko in namiznoteniško ligo DU Bele krajine,
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•
•
•
•

prijateljska tekmovanja z DU in ostalimi društvi,
športna srečanja z DU Bele krajine,
kegljaška srečanja z DU Duga Resa,
v mesecu maju pohod na Mirno goro skupaj z DU Duga Resa.

O naših dejavnostih bomo objavljali prispevke v lokalnih medijih.
Po koncu tekmovanj se najmanj enkrat letno udeleženci družijo na
zaključku s proglasitvijo rezultatov, podelitvijo priznanj in obvezno
zakusko.
Veliko naših rekreativcev veselo pričakuje športni piknik, kjer se
medsebojno pomerimo v kozi piš, metanju obroča, balinanju, kegljanju
na vrvici, pikadu. Piknik seveda ne mine brez žlahtne kapljice, slastne
malice in veselega razpoloženja.
Ob vsej tej dejavnosti pa rekreativci skrbimo tudi za vzdrževanje
športnih objektov: balinišča, kegljišča s kroglo na vrvici, pikada,
prostorov za namizni tenis, ki so ga zaradi potrebe vrtca zmanjšali.
Prostore bodo vrnili, ko bo zgrajen nov vrtec.
Srečno na vseh tekmovanjih v letu 2020.

Člani namiznoteniške sekcije smo poleti in jeseni na delovnih akcijah izdelali dva
kompleta miz s klopmi iz masivnega lesa za zunanjo uporabo. Tako bomo lahko
po rekreaciji ob toplih večerih uživali v druženju zunaj na svežem zraku.

»Nekatere napake so tako zabavne, da jih je škoda
narediti samo enkrat.«
Društvo upokojencev Črnomelj – BILTEN za leto 2020
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12. ORGANI UPRAVLJANJA DU ČRNOMELJ
12. 1 UPRAVNI ODBOR
Ime in priimek
Štefan Misja
Stane Starešinič
mag. Milan Krajnc
Anica Šterk
Alojz Puhek
Sonja Starešinič
Ivan Veselič
Jaka Ivanič
Sonja Ivanič
Aleksandra Ružič
Zofija Brunskole
Emil Mihelič
Cvetka Aupič

Funkcija
predsednik
podpredsednik
sociala
sociala
izleti, letovanja
šport
član
član
članica
tajnica
blagajničarka
član
članica

12. 2 NADZORNI ODBOR
Ime in priimek
Jože Mrzljak
Marija Kambič
Marija Grabrijan

Funkcija
predsednik
članica
članica

12. 3 PZDU–POKRAJINSKA ZVEZA DU DOLENJSKE
Ime in priimek
Dušan Kraševec
Majda Škof

Funkcija
predsednik
sekretarka

12. 4 ČASTNO RAZSODIŠČE PRI DU ČRNOMELJ
Ime in priimek
Ivanka Moljk
Jože Rade
Janez Totter

Funkcija ZDUS
predsednica
član
član

PRAPORŠČAK: Dušan Modrinjak
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13. ZAKLJUČEK
V upanju, da smo pri načrtovanju aktivnosti ugodili tudi vašim željam in
potrebam, pričakujemo dober odziv na predstavljen program dela za
leto 2020.
Upravni odbor DU Črnomelj

Ena od prelepih
razstavljenih slik, ki so
jih naslikale likovnice
našega društva.

14. UTRINKI S PREDNOVOLETNEGA SREČANJA 2019

Po nastopu pevskega zbora na prednovoletnem srečanju, so pevci svoji pevovodkinji
Ani Jankovič Šober pripravili presenečenje in jo obdarili za njen okrogli jubilej.
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Prednovoletni večer se je začel ob poslušanju našega pevskega zbora…

…po dobri večerji pa smo se zavrteli v prijetnem ritmu glasbene
skupine Jankotovi prijatelji.

»Ne živi v preteklosti, ne sanjaj o prihodnosti, osredotoči
se na sedanji trenutek in – bodi igriv!« (Buda)
Društvo upokojencev Črnomelj – BILTEN za leto 2020
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JESEN
Jesen je lepa.
Je sončna, deževna,
topla in hladna,
a vedno v prelestne barve odeta.
List za listom, ki pada z drevesa,
pogrinja naravo, kot barvna zavesa.
A staro nemočno drevo se sprašuje:
bom še kdaj zeleno, kaj neki usoda mi kuje?
Jesen je lepa, če jo gledaš v oči,
še lepša, če jo vidiš kako blesti.
List za listom, ki pada na tla,
je kot list življenja in list upanja.
Škoda bi vsak tak list izpustiti,
pa iz njega ničesar ne narediti…
ta klenost nas Ivanščice že deset let skupaj drži,
dobra volja in prijateljstvo, pa nas še bolj krepi.

Ivanka Sajovic
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URADNE URE:
ponedeljek in sreda
od 9. do 11. ure
Telefon: (07)305 1609
E-naslov: du-crnomelj@siol.net
Splet: http://www.du-crnomelj.si

Izdajatelj: DU Črnomelj, januar 2020
Pri sestavi BILTENA so sodelovali: Š. Misja, S. Ivanič,
S. Starešinič, M. Žlogar in predsedniki komisij.
Naklada: 700 izvodov
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