
DRUŠTVO UPOKOJENCEV  
MARTIN KARPAN BLOKE 

Nova vas 4A, 1385 Nova vas 

 

PROGRAM DELA 

ZA LETO 2019 

 

1.  SEKCIJA POHODNIŠTVO 
Tedenski pohodi  so vsako sredo. Zborno mesto je  

ob 8.uri na parkirišču  pred večnamensko dvorano 

Bloški smučar v Novi vasi. Nekajurni pohodi  se 

izvajajo ob vsakem vremenu. Hodimo   po bloški 

planoti ali pa po krajih izven naše občine.  Hkrati 

izvajamo  tudi čistilne akcije, ker pobiramo 

pločevinke, ki ležijo ob poteh. Konec aprila se bomo 

udeležili  pohoda po Krpanovi poti, za prvi maj bo iz 

Blok  pohod na Slivnico ter pohod na Blošček ob 

občinskem prazniku. 

Vodja skupine pohodnikov:  

Irena Mazij TEL: 031 446 758 

 

2. SEKCIJA KRAJŠI STOKOVNI IZLETI S POHODI 

V NIŽJE  HRIBE          POTREBNA PRIJAVA 
Izvajajo se enkrat na mesec (od maja do 

novembra). Kdaj in kam se gre  je odvisno od 

vremena zato obveščamo po elektronski pošti, 

plakat na oglasni deski ali SMS obvestila. Za 

strokovni del se po potrebi dogovarjamo z lokalnimi 

vodiči. 

Organizacijski vodja:  

Korenjak Stane TEL: 031 375 996  

 

3. SEKCIJA MEDGENERACIJSKA TELESNA 

VADBA  S STROKOVNO EKSKURZIJO 
 Telovadba  je vsak teden od   januarja do maja ter 

od septembra do decembra. Telovadno skupino 

sestavljajo različne generacije in ne samo člani 

Društva upokojencev.  Povprečno število je 20 

telovadk. Skupino vodi fizioterapevtka. Ob zaključku 

sezone bo strokovna ekskurzija v Strunjan    s 

kopanjem, telovadbo, predavanjem.    

Organizacijski vodja:  

Sonja Drobnič tel: 040 129 215 

 

 

  

4. MEDGENERACIJSKI DRUŽABNI PLES   
Vsak ponedeljek in torek potekajo vaje in druženje 
od 19:00 do 21:00 ure    v medgeneracijski dvorani 

nad knjižnico. V skupini so vključene različne 
generacije, ki jim je  ples hobi in priložnost za vse 

življenjsko učenje. V dveh skupinah je v povprečju 

40 plesalcev.   
Del časa na posameznih plesnih druženjih 

namenimo obeleženju aktualnih dogodkov kot je 
kulturni praznik Prešernov dan, pustovanje, Dan 

žena, svetovni dan plesa…Poleg učenja družabnega 

plesa vsebuje program tudi učenje različnih in 
privlačnih skupinskih plesov, kjer se pari med sabo 

menjajo. Takšni plesi  razvijajo posameznikovo 
pripadnost skupini, hkrati pa pripomorejo k 

sproščenemu vzdušju in utrjevanju dobrih odnosov v 

skupini. 
Vsako zadnjo nedeljo v mesecu je za obe skupini   

od 19:00 do 23:00 preplesavanje in utrjevanje 
naučenih plesov.  

V januarju je ponovoletni gala ples na začetku junija 
pa zaključni gala ples. 
Vodja sekcije: Rado Ponikvar 

Organizacijski vodja: Kraševec Bojan 

Strokovni vodja: Korelc Ivan 

 

5. TRADICIONALNI PIKNIK ČLANOV DRUŠTVA  

POTREBNA PRIJAVA  
Organizirali bomo piknik članov društva, ki bo(prva 

soboto po veliki maši)   v soboto 17. avgusta  2019.  
Ples, živa glasba, družabne igre….Točne informacije 

bodo objavljene kasneje. 
Organizacija: vodstvo društva 

 

6. PET DNEVNO LETOVANJE V HOTELU 

DELFIN V IZOLI          POTREBNA PRIJAVA 
Od 5. do 10. aprila ( petek do srede) 

OD 18. do 23. oktober (petek do srede) 

Za letovanje se je potrebno prijaviti vsaj mesec dni 

pred odhodom  v  Izolo na tel. 051 62 86 22.  
Organizacijski vodja: SILVA PERČIČ  

tel:031


7. ENODNEVNA KOPANJA V HOTELU DELFIN 

V IZOLI- POTREBNA PRIJAVA 
27. Junij 2019 (zadnji četrtek v mesecu) 

25. Julij 2019  (zadnji četrtek v mesecu) 

29. Avgust 2019  (zadnji četrtek v mesecu) 
27. September (petek)- popoldansko kopanje z 

večerjo in plesom. 
Z zbiranjem prijav zaključimo tri dni, pred odhodom 

na kopanje ali ko so zasedena vsa mesta v 

avtobusu. Za prijavo pokličite na TEL. 051 62 86 22   
ali se prijavite na e_mail: percicsilva@gmail.com 
Organizacijski vodja:  

SILVA PERČIČ, TEL. 051 62 86 22 

 

8. STROKOVNE EKSKURZIJE 

POTREBNA PRIJAVA 
11. MAJ  2019:  ISTRA 

29. JUNIJ 2019: OGLED LJUBLJANE, 

VOŽNJA Z LADJICO PO Ljubljanici  

7. SEPTEMBER  2019: ORLOVO GNEZDO 
DVODNEVNA EKSKURZIJA:  termin po dogovru 

BUDIMPEŠTA , če bo prijav   40 ali več. 

Povabili bomo še sosednja društva. 
Organizacijski vodja:  

SILVA PERČIČ, TEL. 051 62 86 22 

 

9. BALINANJE IN ORGANIZACIJA 

TEKMOVANJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU. 
Treningi so  pri Lovski koči v Novi vasi in/ali  na 

balinišču pod Sveto trojico. Čas  treningov se 

prilagaja  vremenskim razmeram.  

Ekipe bodo sodelovale  na  tekmovanjih v Logatcu, 

Cerknici in na Rakeku. Sami bodo organizirali 

tekmovanje ob občinskem prazniku.  

Organizacijski vodja Balinanja: Slavka Zakrajšek 

Vodje ekip: Rajko Lipovec tel :  041 523 378  

(moška ekipa Nova vas) 

Slavka Zakrajšek tel: 041 979 171 (ženska ekipa 

Nova vas) Jože Hitij  Ekipa Sveta trojica 

10. ROČNE SPRETNOSTI TER PREDAVANJA IN 

DELAVNICE ZA VSE GENERACIJE. 

RAZSTAVA IZDELKOV OB ZAKLJUČKU LETA 
Dobivali  se bomo vsak  TOREK    v dvorani nad 

pošto s pričetkom ob 16.00 uri. Priključijo se lahko 

vsi, ki imajo veselje do druženja, že obvladajo ročnih 

spretnosti ali imajo željo da bi se kaj novega naučili. 

Še posebej bomo veseli če se nam bodo priključile 

tudi mlajše generacije.   Ukvarjali se bomo z 

različnimi dejavnostmi kot so kvačkanje, pletenje, 

vezenje…. Največ časa bomo namenili pletenju 

nogavic, s katerimi bomo obdarili ob zaključku leta 

preko 60 naših članov, ki so starejši od 80 let. Delali    

bomo tudi cvetlične aranžmaje-ikebane,  novoletne 

voščilnice,  adventne venčke, cvetlice iz različnih 

materialov. Na delavnicah se bomo seznanili z 

izdelovanjem cvetja iz lesa, kvačkano cvetje, nakita 

s tehniko polstenja.   Za izvedbo predavanj in 

delavnic bomo poiskali mentorje, ki so za to 

usposobljeni. Proti koncu leta bomo v knjižnici v 

Novi vasi pripravili razstavo naših izdelkov. 

Predavanje in delavnica o izdelavi cvetja iz 

lesa v januarju 2019. 

Organizacijski vodja:   

IVICA ŠEGA TEL. 031 877 413 

 

11. OBISKI GLEDALIŠČ- POTREBNA PRIJAVA 
Gledališče na Muljavi 

Gledališče  na Studencu 

Špas teater 

Siti teater 

Termine in cene bodo objavljeni na oglasni deski in 

preko elektronske pošte ali SMS. Da bo avtobus poln 

bomo povabili še mlajše generacije občanov.   

Organizacijski vodja je Silva Perčič  

TEL: 051 62 86 22 

 

12. ORGANIZIRANJE IZOBRAŽEVANJ IN 

PREDAVANJ         POTREBNA PRIJAVA 
 Uporaba E-storitev (bančništvo, zdravstvo, 

davki, …. 

 računalniška pismenost - osnove elektronske 

pošte in interneta, pametni telefon, socialna 

omrežja, digitalna fotografija 

 osnove dajanja prve pomoči in  prikaz delovanja 

in uporabe defibrilatorja.  

Predavanja:  
 Starejši v cestnem prometu ter novosti  

v prometnih predpisih 

 Obveščali vas bomo tudi o zanimivih 

predavanjih, ki jih organizira VGC Bloke. Pri 

izbiri predavanj sodeluje tudi naše društvo. 

 Kako čustva vplivajo na naše bolezni in zdravje 

 Demenca 

Organizacijski vodja:  

SILVA PERČIČ, TEL. 051 62 86 22 

 

13.  OBISKI STAREJŠIH OBČANOV 
Obiske bomo izvajali na domovih in v domovih za 

starejše. V  decembru   bomo obdarili vse  člane 

starejše  od 80 let in vse občane ki živijo v domovih 

za starejše. 

Zadolžene prostovoljke in poverjenice.  

 

14.  V SEPTEMBRU SE BOMO UDELEŽILI  

TRGATVE V BRJAH ali na kmetiji 

MALOVŠČE       POTREBNA PRIJAVA  
Točen datum bo določen kasneje.  

Organizacijski vodja:  

Anton PERČIČ, TEL. 041 250 523 

 

 

 

 

 

tel:041


15.  MARTINOVANJE BO V soboto 16.11.2019. 

POTREBNA PRIJAVA 
Organizacijski vodja:  

Irena in Lojze Mazij TEL: 031 446 758, 041 622 

250 

 
16. OBISK FESTIVALA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO 

OBDOBJE - POTREBNA PRIJAVA 
Za organizacijo zadolženo vodstvo društva. 

 

17.   ORGANIZIRALI BOMO ŽE 

TRADICIONALNO PPRAZNOVANJE 

JUBILANTOV OBČINE BLOKE 
V sodelovanju z občino Bloke bomo organizirali 

srečanje s pogostitvijo za občane ki so ali bodo letos 

praznovali 70, 80 ali 90 rojstni dan. 

Za organizacijo zadolžen predsednik in tajnica 

društva. 

 

18.  PREDNOVOLETNO SREČANJE V 

DECEMBRU S PLESOM- POTREBNA 

PRIJAVA 
bo v soboto 14.december 2019.  

Za organizacijo zadolženo vodstvo društva. 

 

19. VEČERNO KOPANJE S PLESOM V HOTELU 

DELFIN V IZOLI        POTREBNA PRIJAVA 
Organizirali bomo  v primeru, da bo vsaj 20 prijav 

kopanje v Izoli od 17:00 do 19:00, potem je 
samopostrežna večerja v hotelu Delfin in nato od 

20:00 do 24:00 ples ob živi glasbi.  
Organizacijski vodja:  

Silva Perčič, TEL. 051 62 86 22 

 

 

 

 

20.  IZVAJANJE PROJEKTA »STAREJŠI ZA 

STAREJŠE« 
Temeljni namen je izboljševanje kakovosti življenja v 

starosti tako z zdravstvenega kot socialnega  vidika. 

Z našim projektom se trudimo zmanjševati stisko 

starejših ob življenjskih prelomnicah.  

To pomeni, da nameravamo poiskati vse tiste 

prebivalke in prebivalce naše občine, starejše od 69 

let, ki živijo v svojih lastnih gospodinjstvih ali skupaj 

s sorodniki in potrebujejo za to, da bi lahko čim dlje 

ostali v svojem domu, dodatno pomoč okolja. 
Koordinatorka projekta:  

Zora Obreza tel: 031 828 621                      

sodelujejo prostovoljke 

  

21.  INFORMIRANJE ČLANOV DU O 

DOGAJANJU V VGC BLOKE O VSEBINAH, KI 

ZANIMAJO UPOKOJENCE TER 

SODELOVANJE PRI IZBIRIH VSEBIN. 

 

22. SODELOVANJE Z OSNOVNO ŠOLO V 

PRIMERIH KO BI ŠOLA UGOTOVILA, DA JE 

PRISOTNOST STAREJŠIH KORISTNA. 

 Pohodi z učenci 

 

23. SOBOTNI DRUŽABNI VEČERI 
Organizirali bomo sobotne družabne  večere za vse, 
ki čutite potrebo področjih, ki so nam blizu, so 
prijetna, družabna in omogočajo izražanje morda 
do sedaj skritih talentov.  Nemogoče je vnaprej 
napovedovati kako bo vse skupaj potekalo, ker je to 
odvisno predvsem od vas, ki se boste tega udeležili. 
Trudili pa se bomo, da bo vsak našel kaj zase. Če ne 
drugega, pa stare prijatelje. 
Prvič se dobimo v dvorani nad knjižnico v soboto 
19. januarja 2019, ob 18.00 do predvidoma 
23.00.  Ker je v dvorani položen parket, ga bomo z 

vso skrbnostjo čuvali, zato priporočamo uporabo 
primerne obutve, oziroma predlagamo 
preobuvanje, tako kot to počno dosedanji 
uporabniki.  
Vabljeni vsi, ki vas to zanima, ne glede na starost, 
saj bomo na ta način poudarili tudi 
medgeneracijsko sodelovanje, ki postaja v današnji 
družbi vse bolj pomembno.    
Vodja sekcije: Rado Ponikvar 

 

24. PRAZNOVANJE MEDNARODNEGA DNEVA 

STAREJŠIH 1. OKTOBER 
V počastitev omenjenega dneva bomo pripravili  

kratek kulturni program nato pa še predavanje 

"LEPOTA IN BOGASTVO ZRELIH LET« 

 

25.  PREDLOGI ZA NOVE DEJAVNOSTI 

 PIKADO 

 PRSTOMET 

Te dejavnosti bomo organizirali, če bo dovolj 

zanimanja med ljudmi. 

 

26. PRIPRAVILI BOMO DVE ZLOŽENKI 

 Poročilo o delu v 2018 

 Program dela za leto 2019 

 

27. OBLIKOVALI BOMO  NOVO SPETNO STRAN 

http://www.posrcumlad.si/martin-krpan-

bloke/novice.html 

 Za osnovne podatke o društvu in 

informacijo o zgodovini društva 

 Obvestila,  

 PLAN DRUŠTVA za tekoče leto 



 
 

 

28. OBVEŠČANJE  ČLANOV 

 Preko spletne strani  društva 

 Na face book društva 

https://www.facebook.com/profile.ph

p?id=100011572290669 

 
 

 Objave na oglasni deski društva – na 

vogalu  trgovine. 

 Objava v Bloškem koraku na Seznamu 

dogodkov 

 Pošiljanje SMS obvestil, za tiste, ki so v 

pristopni izjavi dali svojo mobilno 

številko 

 Pošiljanje E_mail sporočil tistim, ki so 

dali društvu svoj e_mail naslov 

 Občasno so obvestila na TV ORON 

 

PRI DOGODKIH ZA KATERE JE 

POTREBNA PREDHODNA PRIJAVA  

MORA ZA PRIJAVO VSAK SAM 

POKLICATI TAJNICO DRUŠTVA, KI 

VODI SKUPNO EVIDENCO PRIJAV.  

 

POVERJENICE NE  BODO VEČ 

OBREMENJENE Z ZBIRANJEM 

PRIJAV, KER MENIMO, DA  SMO 

OVEŠČANJE UREDILI TAKO,  DA STE 

O DOGAJANJU V DRUŠTVU VEDNO 

VSI OBVEŠČENI (TOČKA 28). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTNI PODATKI DRUŠTVA IN POVERJENIC 

                                                                                         

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011572290669
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011572290669

