
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KRIM - RUDNIK SE PREDSTAVLJA 
 

Društvo upokojencev Krim - Rudnik je bilo ustanovljeno leta 1952 in od takrat uspešno 

deluje pod okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije. Društvo je včlanjeno v Mestno 

zvezo upokojencev Ljubljana – Osrednjeslovensko zvezo DU in v Območno zvezo DU 

Ljubljana Vič – Rudnik. Sodelujemo tudi z drugimi društvi upokojencev in sorodnimi društvi. 

Na začetku je društvo delovalo v prostorih nekdanje Občine Ljubljana Vič-Rudnik, kasneje se 

je preselilo v lastno stavbo na naslovu Pot k ribniku 3A, Ljubljana, kjer deluje še danes. 

Društvo je tudi lastnik počitniškega apartmaja v Červarju na Hrvaškem. 

Število članstva se letno giblje okoli 500 članov, ki zadovoljujejo svoje interese v različnih 

dejavnostih društva. Društveni prostori in urejena okolica z baliniščem, z ozadjem Golovca 

nudijo članom društva prijetno okolje za aktivno preživljanje prostega časa ali samo za klepet 

in srečanja z znanci.  

 

Za organizirano delovanje društva skrbijo organi društva, Zbor članov, predsednik društva 

in Upravni odbor s komisijami.   

 

Za urejenost in opremljenost društvenih prostorov in okolice, apartmaja ter, da društvo v 

okviru finančnih zmogljivosti posluje pozitivno skrbijo člani Gospodarske komisije. 

 

V okviru Komisije za socialno zdravstvene zadeve se vsako prvo sredo v mesecu izvaja 

merjenje krvnega pritiska in sladkorja razen v juliju in avgustu.  

 

Društvo sodeluje v projektu ZDUS in Slovenske filantropije »Starejši za boljšo kakovost 

življenja doma«. Posebna pozornost je posvečena bolnim in težje gibljivim članom društva, 

ki jih večkrat letno tudi obiščejo prostovoljci. 

Vsako leto društvo organizira Srečanje jubilantov - članov starih 70, 80, 90 in več let, ki se jih 

udeleži večina povabljenih.  

 

Komisija za kulturno - družabne dejavnosti ima pestro izbiro dejavnosti. V društvu delujeta 

Mešani pevski zbor Ljudski pevci in Mešani pevski zbor Golovec - Ljubitelji ljudskega 

petja. Nastopata in razveseljujeta člane društva na prireditvah in proslavah društva in drugje. 

Mešani pevski zbor Ljudski pevci nastopa in skrbi za veselo počutje v Domovih starejših 

občanov v Ljubljani, nastopa tudi v Dnevnih centrih aktivnosti za starejše ter na prireditvah 

kot je Festival za tretje življenjsko obdobje.  

V društvu deluje Literarna sekcija, v kateri predstavljajo člani svoja ustvarjalna dela v poeziji 

in prozi, ki jih objavljajo na društveni spletni strani, v zbirki Likus ali v lastnih izdajah. 

Čez vse leto se vrstijo v društvu prireditve ob državnih praznikih s kulturnim in zabavnim 

programom.  

 

Številčno najbolj obiskana so vsakoletna pustovanja, martinovanja in silvestrovanja z 

zabavnim programom - obujanjem starih šeg in navad in plesom. 

V poletnih mesecih so občasno organizirana srečanja - pikniki s priložnostnim menu-jem in 

plesom.  

Zelo priljubljena in znana so tedenska plesna srečanja ob sobotah in nedeljah ob živi glasbi 

hišnega  glasbenika, ki se jih udeležujejo člani iz Ljubljane in okoliških krajev. Starejši ljubitelji 



plesne rekreacije namreč nimajo možnosti v popoldanskem času izživeti svoje ljubezni do 

plesa v Ljubljani, zato jim Društvo upokojencev Krim Rudnik ponuja to možnost. 

Društvo tradicionalno prireja enodnevne izlete v organizaciji turistične agencije po Sloveniji 

pa tudi v bližnji tujini po zmernih cenah. 

V apartmaju za 4 osebe v počitniškem naselju Červar člani društva s sorodniki letujejo od 

junija do sredine septembra. 

 

In ne nazadnje, Komisija za šport in rekreacijo skrbi za delovanje sekcij v balinanju, 

kegljanju, namiznem tenisu, šahu in strelstvu. Poleg športno rekreativne aktivnosti v 

društvenih prostorih in najetih športnih objektih sodelujejo člani-športniki na meddruštvenih, 

območnih, pokrajinskih in državnih tekmovanjih upokojencev, kjer dosegajo zavidljive 

uspehe. 

 

V društvenih prostorih deluje Dnevni center aktivnosti za starejše od ponedeljka do petka v 

dopoldanskih urah do 16.00 ure. 

 

Društvo upokojencev Krim Rudnik deluje na naslovu Pot k ribniku 3A, Ljubljana  

od torka do nedelje od 16.00 do 21.00 ure.  

Uradne ure društva so vsak torek in četrtek od 16.00 do 18.00 ure.   

Tel. št. društva: 01 427 12 21  

Elektronski naslov: du.krimrudnik@gmail.com 

Spletna stran društva:  www.du-krimrudnik.si 

 

Dejavnosti, ki jih ponuja društvo ohranjajo člane društva vitalne, bogatijo njihov 

vsakdan in utrjujejo medsebojne odnose.  

Vabimo vas, upokojence, da se seznanite z delovanjem Društva upokojencev Krim 

Rudnik in ga obiščete.  

Prisrčno vabljeni! 

 

Izrazi  v besedilu so napisani v moški slovnični obliki in veljajo za oba spola 

 

Predsednik društva: Peter Ilenič 

Predsednik Upravnega odbora: Marjan Virant                   

Tajnica društva: Darja Perko                        
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