
 

Glavna cesta 37, 8233 MIRNA 
E-pošta: du.mirna@gmail.com 
Spletna stran: du-mirna.si 
Kontaktna oseba: Barica Kraljevski  – 
predsednica društva, tel.: 051 684 747, 
E-pošta: kraljevski.barica@gmail.com 
Uradne ure :  ob sredah od 9h – 10h  

         MAREC 2021 

 

 

O  b  v  e  s  t  i  l  o   
 

Vsaka zgodba ima svoj konec in vsak konec pomeni nov začetek. 

(iz filma Varuška) 

 

Spoštovane in spoštovani, 

mimo je leto, ko smo se s strahom in tesnobo vsakodnevno srečevali s covidom 19, trepetali 

pred neznano grozo, ki je zajela naš svet.  

Močno je prizadela tudi naše društvo, saj ni mogoče organizirati dejavnosti ob vseh 

prepovedih in ukrepih, s katerimi poskušajo zajeziti pandemijo. Ne preostane nam drugega, 

kakor da spoštujemo vse nasvete strokovnjakov in upamo, da se nam bodo počasi » vremena 

zjasnila«. Verjemite, da si vsi želimo srečanj, izletov, pogovorov in da je nadvse neprijetno 

odpovedovati posamezne dogodke. 

Življenje je prekratko, da ga ne bi cenili in si bolj kot slabo voljo zasluži prijazno nasmejan 

jutrišnji dan. Verjemite, da nas ta vse skupaj nekje čaka.  

Pazite nase. 

Prisrčen pozdrav vaša predsednica Barica Kraljevski 

 

URADNE URE – SPREMEMBA ! 
Uradne ure v klubskih prostorih bodo ob sredah od 9. do 10. ure. Seveda takrat, ko bodo 
razmere to dopuščale! 
 



ČLANARINA 
 
Po sklepu UO DU Mirna članarina za letošnje leto ostane nespremenjena – 10,00 € po osebi, 
članarina za Vzajemni posmrtninski sklad pa 12,00 € po osebi. Obveznosti poravnajte poverjenikom. 
Vsi, ki naša obvestila prejemate po elektronski ali klasični pošti, pa se oglasite v klubskih prostorih v 
času uradnih ur, ali pa jih poravnajte na naš transakcijski račun SI 56 0297 1009 1863 384 DU Mirna, 
Glavna cesta 37, 8233 Mirna. 
 
PROSTOFER  
 
Tudi Občina Mirna bo v kratkem pristopila k akciji prostofer. Naše društvo je zadolženo, da poišče 
vsaj 10 voznikov prostovoljcev. Nekaj jih je že pripravljenih sodelovati. Veseli bomo, če se bo še kdo 
javil. Prijave do 31.03.2021 zbira predsednica Barica Kraljevski, 051 684 747. 
 
LETOVANJE V HOTELU DELFIN V IZOLI od 17. do 24.03.2021 JE ODPOVEDANO!  
Vse prijavljene sem že obvestila. Prosim, da se tisti, ki ste vplačane zneske za odpovedano letovanje v 
Rogaški Slatini lansko leto prenesli za oddih v Izoli, oglasite v klubskih prostorih v času uradnih ur ob 
sredah od  9. do 10. ure, da vam bom vrnila denar.  
Informacije : Olga Škarja, 031 368 108. 
 

POHODNIŠTVO 
S PD Trebnje smo pripravili naslednji plan pohodnih izletov: 
07.04.2021 – Grmada – Šmarna gora 
05.05.2021 – Govejk – Osolnik – Gonte – Tošč 
02.06.2021 – Ajdna 
Datumi in smeri so dogovorjeni, za podrobnejše informacije o možnosti izvedbe in za vse ostale 
podatke se pozanimajte pri Ivici Vitez, 041 883 823. 
 
ŠPORT 
 

Sekcija Dan,  ura Vodja sekcije Telefon 

ŠAH torek,  petek ob 13.30h Tone Kotar 041 609 218 

PIKADO MOŠKI torek ob 18 h Vanjo Golob 041 540 131 

PIKADO ŽENSKE torek ob 9h Milka Musar 041 368 413 

STRELSTVO MOŠKI torek ob 17h Janez Kolenc 031 623 581 

STRELSTVO ŽENSKE sreda ob 18h Ani Bregar 041 871 809 

KEGLJANJE M + Ž petek od 9h do 12h Jelka Ostojič 041 674 227 

BALINANJE M +Ž ponedeljek,  sreda ob 
14h 

Edo Novak, Anica Janežič 041 481 268 , 070 812 
599 

RUSKO KEGLJANJE M torek ob 9h Ciril Bevc 041 358 453 

RUSKO KEGLJANJE Ž ponedeljek,  sreda ob 
16h 

Anica Janežič 070 812 599 

PETANKA M + Ž torek , petek ob 13.30h, 
oz. po dogovoru 

Dušan Herbst, Olga 
Škarja 

041 790 924 , 031 368 
108 

HOJA ZA ZDRAVO SRCE ponedeljek ob 8h Janez Kolenc 031 623 581 

AEROBIKA ponedeljek ob 17.30h Helena Sladič 031 470 216 

ŠOLA ZDRAVJA vsak dan, razen nedelj in 
praznikov,  ob 7.30h 

Ana Popit 031 613 547 

ORIENTACIJSKO 
POHODNIŠTVO 

po dogovoru Janez Kolenc 031 623 581 

 



Izgleda, da bo tudi v letošnjem letu športna aktivnost izredno okrnjena zaradi znanih razlogov. Kljub 
temu bomo skušali ob upoštevanju ukrepov izvajati določene aktivnosti. Treningi v petanki že 
potekajo, z balinanjem bomo pričeli aprila, treningi v kegljanju v zmanjšanjem obsegu že potekajo, za 
ostale športne aktivnosti pa se bomo še dogovorili.   
V naše vrste lepo povabljeni novi člani. 
Informacije : Edo Novak, 041 481 268. 
 
KULTURA V DU PO KORONI 
 
Vsi že težko čakamo konec epidemije, se pa tudi pogosto sprašujemo – kako bo, če bo in kdaj bo – 
konec? 
Res je, da upanje umre zadnje in še je upanje v nas, ki smo bili tvorci in izvajalci kulture v našem DU in 
lahko smo ponosni na vse, kar smo naredili. 
In upamo, da bomo še kaj, še posebej, ker bomo imeli lepšo, prenovljeno dvorano. 
Ko bo objavljeno, da se zadeve lahko začnejo odvijati, bomo realizirali en »projekt«, ki je že v 
pripravi! 
Potrudili se bomo, da bomo dobro obvestili – obisk članstva pa bo tisti »lakmus« (vprašajte 
vnuke/vnukinje iz 7. 8. razreda kaj je lakmus!), ki bo pokazal, če je članstvo zainteresirano za kulturno 
delovanje DU in če se bo povečalo število aktivnih mlajših članov – sedanja generacija bo, žal, tudi 
enkrat omagala. 
Prepričani smo, da se bomo potrudili in nadaljevali lepo začeto delo! 
Informacije: Tone Kotar, 041 609 218. 
 
STAREJŠI ZA STAREJŠE 
 
Trenutno imamo z uporabniki samo telefonske kontakte. Po izboljšanju situacije bomo pričele z obiski 
in prvim anketiranjem občanov, ki so v lanskem letu in bodo v letošnjem dopolnili 69 let. 
Informacije : Olga Škarja, 031 368 108. 
 
SOCIALA 
 
Merjenj krvnega tlaka in sladkorja ne izvajamo. Ko bodo razmere dopuščale, vas bomo o tej 
dejavnosti obvestili – na naši spletni strani du-mirna.si in na oglasni deski DU.  
Informacije : Milica Smole, 041 923 268. 
 
V sodelovanju s turistično agencijo Relax smo pripravili letovanje na otoku Brač, ki je bilo planirano že 
v lanskem letu. Srčno upamo, da bo tokrat izvedljivo. 

 

➢ LETOVANJE NA HRVAŠKEM - OTOK BRAČ  -  HN WATERMAN SUPETRUS 
RESORT 4* 
 

Odhod dne:  28. avgust  2021                              Prihod dne: 4. september  2021 
 
Brač je srednjedalmatinski otok v Srednjem Jadranu. Leži med Splitsko obalo na severu in Hvarom na 
jugu. Na zahodu z otokom Šolta omejuje proti jugu usmerjena Splitska vrata. Najvišji vrh otoka je 
Vidova gora, ki je z višino 778 m obenem tudi najvišji vrh na jadranskih otokih. Z gore se ponuja 
čudovit razgled na otok, sosednje otoke in polotok Pelješac. Ko je posebej lepo vreme, pogled sega 
vse do Apeninskega polotoka. 

❖ CENA : 485,00 €/osebo   
❖ Paketna cena  po osebi vključuje : 



✓ prevoz z avtobusom turistične kategorije do hotela in nazaj, 
              ( prihod v Split dve uri pred odhodom trajekta za Brač ), 

✓ trajekt Split-Brač-Split, 
✓ pozdravno pijačo, 
✓ 7x all inclusive, v sobi ½ TWC B/T T SAT TV S KL ( dvoposteljna soba, balkon ali terasa, 

satelitska televizija, sušilec, klima ), 
✓ ogled mesta ( sprehod do mesta ), 
✓ predstavnika/animatorja z vami na počitnicah, 
✓ koriščenje zunanjih bazenov, 
✓ koriščenje senčnikov in ležalnikov ob bazenu 

  ( do zasedbe mest ), 
✓ 1x tedensko dalmatinsko večerjo, 
✓ klapski večer z dalmatinsko klapo, 
✓ turistično takso, 
✓ koriščenje Wi*Fi interneta brezplačno, 
✓ živo glasbo v hotelu po pogojih NIJZ-ja 

Doplačila : 

✓ Doplačilo za odpovedni riziko : SKUPINA IMA ENOTNO ZNIŽANO CENO 19,00 € NA OSEBO. 
✓ Soba ENOPOSTELJNA : doplačilo je  115,00 € za 7 dni na osebo. 

 
ODPOVEDNI RIZIKO : ( 5 % od pogodbene vrednosti ) oz. 19,00 € na osebo za primer nepričakovanega poslabšanja 
zdravstvenega stanja, kar zavarovancu onemogoča potovanje vključno z RELAXAVO GARANCIJO ZA BREZSKRBNO 
REZERVACIJO POČITNIC.  
Glede na letošnje dogodke, povezane s pandemijo COVID-19, smo za kupce oblikovali poseben paket RELAXOVA GARANCIJA 
ZA BREZSKRBNO REZERVACIJO POČITNIC. Paket je nadgradnja Relaxovega rizika odpovedi . Doplačilo ostaja nespremenjeno, 
kupec si s plačilom Relaxovega rizika odpovedi ob rezervaciji zagotovi brezskrbno rezervacijo počitnic, saj le-ta omogoča: 
BREZPLAČNO odpoved pogodbe v primeru OBVEZNEGA PCR  testa; BREZPLAČNO odpoved pogodbe v primeru višje sile. Ob 
odpovedi stranki zagotovimo povrnitev celotnega vplačanega zneska najpozneje v roku 15 dni od odpovedi potovanja. 
BREZPLAČNO ODPOVED oz. BREZ STROŠKOV SPREMEMBE počitnic v primeru pozitivnega COVID testa. Ob predložitvi 
dokazila o pozitivnem COVID testu kupcu ne bomo zaračunali stroškov odpovedi. V primeru spremembe mu ne bomo 
zaračunali spremembe v vrednosti 30 EUR. Pri spremembi termina se upoštevajo cene, ki veljajo na dan spremembe 
rezervacije. Okoliščine, oz. razlogi odpovedi ali spremembe, ki kupcu onemogočajo ali spreminjajo potovanje, morajo biti 
izpolnjeni najpozneje 24 ur pred odhodom na potovanje.  
 

Izleti po otoku ( doplačilo ) : 
▪ Vidova gora –najvišja točka vseh jadranskih otokov ( 778 m nmv ), 
▪ Bol –turistično središče otoka – bolska plaža Zlatni rat-sprehod po mestu, nekaj prostega časa 

za individualne oglede, 
▪ obisk kamnoloma Pučišča, klesarske šole in v Postiri ogled Brač Fini Sapun ( naravna mila ), 
▪ obisk najstarejše vasice na Braču – ŠKRIP – tu se nahaja muzej otoka Brača . 

 
Možnost obročnega plačila.  
 
Prijave z vplačilom akontacije 50,00 €  po osebi, do vključno 07.04.2021 ob sredah med 9. in 10. uro, 
v klubskih prostorih sprejema Olga Škarja. 
Informacije : Olga Škarja, 031 368 108. 
 
Veseli bomo, če boste predlagali, kaj bi si radi ogledali, ko bo to mogoče. Svoje želje nam povejte, ali 
pa napisane oddajte v  društveni nabiralnik. 
 

UDELEŽBA NA LETOVANJIH IN IZLETIH NA LASTNO ODGOVORNOST! 
 
Pripravila in uredila:                                                                                                        Predsednica: 
Olga Škarja                                                                                                                        Barica Kraljevski 


