
 INVALIDSKO ŠPORTNO DRUŠTVO DIALIZNIH IN TRANSPLANTIRANIH      

  

Program dela za koledarsko leto 2022 
Podatki o programih, projektih, na področju športa in rekreacije  

 
 

KULTURNI DAN: 8. februar– kulturni dogodek ob drevesih življenja v Tivoliju         

organizira Janez Merela 

 

 

Redna letna Skupščina  27 MAREC 2022                                                                   

organizira Janez Merela, Brane Tome 

Bowling  27.MAREC 2022                                                                                               

organizira Joško Šimic 

Kot koordinator za bowling bo organiziral ta dogodek v Galaksiji Trebnje.  
Stiki z javnostmi                                                                                                 

pripravi Vleo Vatovec in Brane Tome 

      glede stikov z javnostjo vemo, kako lahko potekajo v trenutni dobi covid-a, kljub temu pa, kolikor 
se da, osveščam javnost o obstoju našega društva, ki s športom omogoča članom vitalnost in boljše 
psihofizično zdravje. Ko bo epidemije konec bom vzpostavil stik vsaj z lokalnimi mediji. 

Spletna stran in fb stran                                                                                                           
pripravi Boris Pušnik 
      trudi se, da je spletna stran ažurna in posodobljena  ( ne samo vsebinsko ampak tudi programsko). 

Prav tako objavlja novosti in zanimive povezave na Facebooku 

Dan Žena 8. marec:  Plavanje v Bernardinu in sprehod po Piranu                                    

pripravi Zoran Terglav  

10 marec: Svetovni dan ledvic   

postorijo: Franc Novak, Janez Merela, Brane Tome Zina Vukalić 

       priključimo se programu ZDLBS z deljenjem plakatov po ZD. 

13 marec: Obeleževanje 8 marec 

Pripravi Vojko Carl  

       Pohod + druženje: obisk rudnika in muzeja v Idriji 

Mednarodno srečanje                                                  

pripravi Janez Merela 

       Pridružimo se programu, ki ga pripravljajo  člani SEEN 

Kondicijske priprave : Pohod ob žici 2022                           

pripravi Brane Tome                          

       Ob prazniku osvoboditve (dan Evrope) se ekipa udeleži pohoda okoli Ljubljane 

ATLETIKA                                                                       

pripravi Boris Emeršič 

      tekmovanje izpeljemo v Šmarju pri Jelšah, kjer je na razpolaga atletska  steza (200 m) in športna 

dvorana. Dogodek popestrimo  z obiskom kulturno - zgodovinskih znamenitosti v Šmarju ( MUZEJ 

BAROKA, KALVARIJA...). 

Liga v petanki in pikadu        

pripravijo Joško Šimic, Franc Novak in Janez Merela 

PIKADO je relativno lahko organizirati, v vseh letnih časih in v vseh možnih krajih po Sloveniji, zato 
sem prepričan, da z Janezom, ne bova imela problema z organizacijo - termin pa tudi ni važen. 

PETANKA: Prav tako bova z Francom poskrbela za petanko na primorskem v mesecu juniju. Če se bi pa 
pokazal kakšen interes še na drugi lokaciji, pa lahko izpeljemo dvakrat. 

 



DIALIZNI TRIATLON (LOK, HOJA, PIKADO, . . . . )  pripravi IO 

 

 

Tekmovanje v  badmintonu :                                      

 pripravi Franc Novak  

      Badminton planiram organizirati, tako kot že nekaj let, v športni dvorani šole Ivana Groharja v 
Škofji loki 

Tekmovanje v plavanju                                             

pripravi Andrej Pušljar 

      Plavanje bi izvedli v CIRIUS Kamniku in sicer imam dogovor z učiteljem plavanja iz Kamnika, da nam 
pomaga pri izvedbi tekmovanja. Tukaj je predlog, da se tekmovanje izvede v času šolskih počitnic, 
vsekakor pa čez vikend - ko v CIRIUSU ni otrok, oz. jih je samo nekaj, in tako imamo prost bazen za 
tekmo. Opozarjam pa, da je potrebno rezervacijo bazena opraviti vsaj 3 mesece prej, ker je 
zasedenost zelo velika. 

Kolesarjenje                                                              

pripravi Miha Gašperin 

    Udeležili se bomo Barjanke, v sklopu Maratona Franja. 
     V planu je tudi organiziranje kolesarjenja po Vipavski dolini z električnimi kolesi, pod vodstvom 

trenerja kolesarstva Aleksejem Dolinšek.  
     Kar pa se tiče tekmovalnega programa pa se bomo dogovorili sproti in na situacijo, ki bo. 
Pohodništvo                                          

 pripravi Zdravka Žižič 

- ostaja še vedno opcija pohod ( ob dolenjski lepotici Krki, ali pač nekje drugje, odvisno od vremena 
in letnega časa) 

- možen tudi  enodnevni izlet, z ogledom kulturno zgodovinskih znamenitosti ( s strokovnim 
vodenjem!) 

Dan darovanja in transplantacij :  

priključimo se programu SD Transplant in Slovenija transplant                                                 

Tekmovanje v namiznem tenisu                                 

pripravi Boris Pušnik 

      se organizira v Slovenj Gradcu kot običajno. Pripravi ga DLB Slovenj Gradec z našimi kolegi Borisom 
in Bojanom  

Tekmovanje v Lokostrelstvu ali streljanju s fračo  

pripravi Janez Merela 

      Lokostrelstvo tudi ni zahtevno samo čas nam mora dovoliti, da se tega dogodka lahko lotimo. 
Opremo nekaj imamo tarče so v izdelavi. Prav tako to velja pri streljanju s fračo  

Program za otroke                                    

 pripravita Renata Šimic in Eva Tome 

      Midve sva si takole zamislili najin program. Primerno za vse starostne skupine otrok. Vsekakor bi 
imeli dvodnevni tabor z eno nočitvijo (vikend varianta - petek popoldan in sobota). V začetku 
meseca junija.  

• Prihod otrok v popoldanskem času (16.00 uri)!!!! 
• Obisk skavtov z vodenimi dejavnostmi 
• Pohod z lučkami – v poznih večernih urah (morda tudi iskanje škratovega zaklada) 
• Ples v pižami pred počitkom 
      Naslednji dan bi organizirale športne  in ustvarjalne dejavnosti v dopoldanskem času, popoldan 

prosto druženje in odhod domov (18.00 uri)!!! 
Poseben socialni program                                
priprav Brane Tome 
7 ali 14 dnevno rehabilitacijsko letovanje v kompleksu Mojmir – SAVUDRIJA. V dveh izmenah 
 
 
VIVA SPORT CUM GRANO SALIS  

 


