VREMENSKE RAZMERE

Alternative za primer slabega vremena nimamo, zato
Vas prosimo v tem primeru za strpnost.
Morali se bomo prilagajati višji sili. Pokritih prostorov
ali večjega šotora nimamo na razpolago. Postavitev
le-tega pa bi našo prireditev podražilo za več tisoč
evrov, česar pa si ne moremo privoščiti.
SREČANJE naj bi se zaključilo ob plesu pozno popoldan, najkasneje ob 19.00 uri.
Glede na to, da praznujemo tudi 110-letnico rojstva
Srečka Kosovela, menim, da nam zelo prav pride v
tem času aktualni verz: »BODIMO ENO PO DUHU, A
OHRANIMO LASTNE OBRAZE«.
Predsednik PZDU JP:
Marjan Pavlič

Predsednik DU Sežana:
Miro Klun

KONTAKTI
POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV
JUŽNE PRIMORSKE ( PZDU JP )
Plenčičeva 3, p.p. 65, 6310 IZOLA
Tel.: 641 97 37: sreda od 9.00 – 11.00 ure
Tel. predsednik: 031 433 337
e-pošta: drustvoupokojencevizola@siol.net
DRUŠTVO UPOKOJENCEV SEŽANA
I. Turšiča 8, 6210 SEŽANA
Tel.: 734 4549: p., s. petek od 9 -12 ure
tel. predsednik: 041 746 468
e-pošta:du.sezana@gmail.com

SPONZORJI

Nasvidenje v Dutovljah!

SREČANJE
UPOKOJENCEV
PRIMORSKE
Dutovlje, 21. junij 2014
Generalni pokrovitelj

Generalni sponzor:
ERGO zavarovalnica,
Podružnica v Sloveniji

PROGRAM

SREČANJA UPOKOJENCEV PRIMORSKE
DUTOVLJE, 21. JUNIJ 2014

Spoštovane drage upokojenke in upokojenci, spoštovani predsedniki vseh DU Primorske, spoštovana predsednika obeh PZDU-jev.
Kot ste že neformalno obveščeni bo letošnje srečanje Primorskih upokojencev organizirala Pokrajinska zveza Društev upokojencev južne Primorske, izvedlo pa DU Sežana.
Potekalo bo na prireditvenem prostoru tradicionalnega praznika » Terana in pršuta », ki leži v bližini Osnovne
šole Dutovlje. Pričetek srečanja je ob 10.00 uri. Pokrovitelj srečanja je Občina Sežana, generalni sponzor pa
Zavarovalnica ERGO.
Ker želimo, da bi srečanje potekalo nemoteno in v
zadovoljstvo vseh Vas in nas, Vas seznanjamo s programom in ostalimi podrobnostmi, ki se nanašajo na
samo prireditev in spremljajoče dejavnosti.

LOKACIJA SREČANJA

Srečanje s kulturnim in zabavnim programom se bo
odvijalo na športnem igrišču in v borovem gozdičku,
ki ga obdaja z južne strani. Dostop na prireditveni prostor je možen le peš: 100 – 300 m hoje, odvisno od parkirnega mesta. Parkirna mesta za osebna vozila bodo
na travniku ob Osnovni šoli. Udeleženci, ki bodo prihajali z avtobusi, izstopijo pri Osnovni šoli na avtobusni
postaji. Parkirno mesto za avtobuse je zagotovljeno pri
tovarni Krasoprema in pri dutovskem pokopališču. Za
nemoten potek prihoda na prireditveni prostor in parkiranje bodo poskrbeli varnostniki – redarji.
Udeležence srečanja prosimo za pravočasen prihod
na prireditveni prostor- najkasneje do 9.45 ure.

PROGRAM SREČANJA

S kulturnim programom bomo pričeli točno ob 10.00
uri, ki bo trajal do približno 11.30 ure, izvajali ga bodo:
godba na pihala iz Sežane, MPZ iz Lokve in učenci
Osnovne šole Dutovlje ter plesalke in recitator KŠD
Šator Štorje. Kulturnemu programu sledi zabavni program s plesom in druženjem.

KAJ VSE BOSTE LAHKO VIDELI,
KAJ OBISKALI IN KAJ DOŽIVELI

• Na prireditvenem prostoru bo po končanem kulturnem programu potekal glasbeni program s plesom
in zabavo.
• Obiskovalci si bodo lahko ogledali stojnice z različnimi dejavnostmi in programi. Pri nekaterih boste
lahko sodelovali. Cilj teh dejavnosti je, da se udeleženci v miru in druženju zadržijo čim več časa na
tem prostoru v prepričanju, da jim ne bo dolg čas.
• Ob 13.30, 14.00 in 14.30 uri bo organiziran pohod
po »Teranovi poti«. Prijava in start bo ob vhodu na
prireditveni prostor z južne strani ob cesti Dutovlje –
Komen. Pohod traja približno 90 minut.
• Od 12.00 dalje bo odprt za ogled Pepin vrt v Bunčetovi domačiji sredi Dutovelj. V tej domačiji bo odprta razstava Pepine zgodbe iz Chelsa Flover Show iz
leta 2012 in 2008. Vstopnina znaša 1,50 EUR.
• Na ogled bo tudi cerkev sv. Jurija, kjer vas bo sprejel župnik g. Bogdan Špacapan
• Ob prireditvenem prostoru bo razstavljena tehnika Zavoda za gašenje in reševanje iz Sežane. Od
12.00 ure dalje bo večkrat prikazano gašenje požara
v gospodinjstvu. Lahko boste tudi preizkusili uporabo gasilnega aparata in dobili koristne informacije.
• V posebnem prostoru – šotoru bo zdravniška ekipa Bolnišnice Sežana brezplačno merila pljučno
funkcijo za zgodnje odkrivanje pljučnih bolezni. (
prednost pri tej meritvi naj imajo kadilci oz osebe s
temi simptomi).
• Zdravstveni dom Sežana bo predstavil zdravstveno-vzgojno delavnico.
• Policijska postaja Sežana bo predstavila program
»POLICIJA SVETUJE – ŽELIMO, DA ŽIVITE VARNO«.
• Socialno varstveni zavod Dutovlje bo na posebni
stojnici predstavil življenje in bivanje stanovalcev
tega zavoda.
• Na srečanju bosta imeli svoji stojnici tudi Zdravilišče Krka iz Novega mesta in Hotel ZDUS »Delfin«
Izola. Tam boste lahko prejeli vse potrebne informacije glede zdravljenja in letovanja.

• Predstavili se nam bodo še drugi ponudniki storitev: Turistično društvo »KRAS« Dutovlje svoj program, Center za socialno delo, VDC Koper, razne
zavarovalnice, ogledali si boste lahko tudi gobarsko razstavo itd.
• V bližnjem Tomaju si boste lahko ogledali domačijo Srečka Kosovela in se ob grobu poklonili njegovemu spominu. Vstopnina znaša 1,00 EUR.
• Morda se bo kdo tudi odpeljal na ogled Lipice.

HRANA IN PIJAČA

Po končanem kulturnem programu bo sledilo razdeljevanje naročene hrane cca od 12.00 do 14.00 ure, golaž,
polenta, kruh. Cena za to prehrano znaša 7,00 EUR.
To hrano - število obrokov - naročite na PZDU JP po
e-pošti, po predhodnem nakazilu sredstev na
TRR: 1010 0003 6946 713, Banka Koper
Bloke za dvig naročene hrane boste prejeli na info točki DU Sežana, pol ure pred pričetkom prireditve.
Na razpolago bo tudi druga prehrana z žara in kraški
pršut. Seveda ne bo manjkalo tudi različne pijače.

PARKIRANJE

Ob prihodu v Dutovlje bodo varnostniki usmerjali avtobusni in osebni promet na ustrezna parkirna mesta,
ki bodo na asfaltiranih površinah in na pokošenih travnikih. Vse udeležence naprošamo, da se ravnajo po navodilih redarjev – varnostnikov in članov DU Sežana, ki
bodo pomagali z informacijami in nasveti.˝
Peš pot, ki bo vodila na prireditveni prostor, bo označena.

RED IN RAVNANJE Z ODPADKI

Poleg redarjev, ki bodo na srečanju skrbeli za javni red
in mir, bodo prostovoljci, člani DU Sežana pomagali
tudi pri pospravljanju in čiščenju. Zato Vas z razumevanjem naprošamo, da sami odnašate smeti – odpadke
v za to namenjene zabojnike in s tem pomagate našim prostovoljcem. Pri tem naj nas vodi misel, da smo
kljub letom disciplinirani, urejeni in da znamo skrbeti
za svoje okolje in okolje drugih.
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