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Trg komandanta Staneta 8, LJUBLJANA 
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Program dela 

za leto 2017 
    
 
 

 

 

URADNE URE    (razen julija in avgusta) 

 vsak drugi in tretji torek od 9. - 11. ure  
  

 

 
 

INFORMACIJE: 

 

           Predsednica  …...……….……..…….  051 436 550 
              

             Program za starejše ……………..…  01 507-60-30 

             Rezervacije za druženje članov ......... 051 448 488  

 

 

mailto:duks.ljubljana.siska@gmail.com


SKUPNA DRUŽENJA V LETU 2017 

 
 

 

V ponedeljkih  od 10. do 11. ure pevska druženja, 

v četrtkih  od  9. do 11. ure –   krajši ogledi Ljubljane, razstave, brezplačna  

                     predavanja  o različnih temah za starejše…). Sprotne  informacije   dobite 

                     v  času uradnih ur, saj se s predavatelji sprotno  dogovarjamo za termine.       

 
 

 

 

 

UO ima pravico do spremembe programa. Druženje se lahko organizira tudi skupaj z drugim 

društvom. Udeležba na lastno odgovornost. 
 

 

 

 

 Predstavite program svojim prijateljem in znancem in 

se skupaj udeležite naših druženj. 
                                                                                                                   

    

 Datum  

 

            

          Kam gremo 

 

Telefon. 

rezervacije 

 

Potrditev 

rezervacije 

28.   jan. Občni zbor       -  17.01. 

28.   feb. Pustovanje  16.02.  21.02. 

22.   mar. Grad Brežice z okolico  09.03.  14.03. 

 

19.   apr. Ajdovščina, Vipavski križ  06.04.  11.04. 

06.   maj Pohod ob žici  (Tržnica Šiška ob 8. uri)    

17.   maj Savinjska dolina,  Mozirski gaj  04.05.  09.05. 

14.   jun. Gremo v Planico!    01.06.  06.06. 

  jul-avg  počitnice   

13.   sep. Piknik  31.08.  05.09. 

11.   okt. Na Koroškem je »fajn«  28.09.  03.11. 

15.   nov. Martinovanje  02.11.  07.11. 

07 .  dec. Srečanje članov 80 +  23.11. vabilo 

13 .  dec.    Novoletno srečanje članov DU  30.11.  05.12. 



ČLANARINA DRUŠTVA za leto 2017 znaša 10 Eur. 

Članarina za VZAJEMNO SAMOPOMOČ za leto 2017 je 10 Eur.  

Zneski morajo biti poravnani do 31. marca 2017. Prosimo, upoštevajte 

navedeni datum, da ne pride do prekinitve članstva oz. neizplačila  zneska 

posmrtnine, ki znaša 205 Eur . 
 

Članarino poravnajte v času uradnih ur ali na TRR za:  DU komandanta Staneta, 

Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana. Številka računa: SI56 6100 0000 

9337 373  pri Delavski hranilnici. 

Obvezno pripišite, za koga  plačujete članarino.   
 

 

 

PROGRAM »STAREJŠI ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA« 

Našim članom, ki praznujejo obletnico (70 in 75 let), ob jubileju pošljemo 

voščilnice; tiste, ki praznujejo 80, 85 let in več, pa obiščemo in jim  izročimo 

tudi skromna darila. 

Dolgoletno delo na terenu  naših  članic ge. Milke Sežun in ge. Marije Jeglič je z 

leti postalo nepogrešljivi in prepoznavni del našega društva.  

Za povezavo z  Rdečim križem skrbi ga. Milka Sežun (tel. 01/507-60-30, 051 

448-488). 
 
 

 

SKUPNA DRUŽENJA 

Poleg izletov so bila v letu 2016 organizirana  v prostorih društva še predavanja 

o dostavi hrane na dom, o inkontinenci, hrani za dober spomin, o industrijski 

konoplji. Ogledali smo si tudi Plečnikovo spominsko sobo. 
 

Udeležujemo se zanimivih predavanj, ki jih organizirajo  ZDUS, Zveza 

nevladnih organizacij  in druge institucije. 

 

 

 

PRIDRUŽITE SE NAM, da ne boste sami ! 
 Vsakdo bo v programu dela zagotovo našel nekaj zase. 

 

 

 
UPRAVNI ODBOR:      Ana Damij -  predsednica, članice: Božena Pavšek, 

                                        Milka Sežun, Ivanka Turšič, Marta Janič, Veronika  Hauptman  

NADZORNI ODBOR:   Marija Jeglič - predsednica, članica: Marjana Božjak 

 

 
      

 


