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... med 10. in 13. majem 2022. Vabimo te zaposleni in zaposlene iz Doma
starejših občanov Ilirska Bistrica.
»Hodi z nami« je simbolično povabilo vsem, ki nas veže poslanstvo skrbi za starejše, da hodimo
skupaj po isti poti uresničevanja ciljev. Še posebej v času covida se je pokazalo, da smo kljub zelo
težkim pogojem opravili veliko delo. Ob tem smo hvaležni vsem, ki so nas podpirali - stanovalcem,
svojcem, vodstvu, prijateljem, lokalni skupnosti. Ne smemo tudi mimo žrtev koronavirusa. Poklanjamo
jim spomin, svojcem pa podporo pri žalovanju.
Naš dom deluje že 30 let. Tudi za širšo skupnost je vpetost v življenje in poslanstvo doma zelo
pomembno. Pomagamo si, si delimo dobro in slabo. Se veselimo uspehov in gradimo prihodnost
za še boljše življenje starostnikov. Zato zaposleni tudi izpostavljamo željo, da bi bila prihodnost za
naše starejše bolj optimistična. Da bi imeli več možnosti početi tisto, kar še zmorejo in si želijo. Mi jim
znamo in hočemo pomagati, a žal ne zmoremo vedno uresničiti vseh individualnih želja.
»Hodi z nami« v knjižnem jeziku predstavlja povabilo, da nas spremljaš na dolgi progi rasti in
razvoja, implementiranja in posodabljanja programov za starejše. »Hodi z nami« v bistriškem narečju
pomeni, da se nam pridružiš takoj in zdaj, brez oklevanja. Brez velikih načrtov in priprav. Preprosto
greš in se imaš dobro. Kolikor zmoreš, kolikor časa imaš na voljo.
Obiskali bomo vse vasi naše občine, kjer prebivamo zaposleni doma in:
-

podprli naše delo, ki je še posebno v koronskih razmerah pokazalo vso svojo zahtevnost,
se spomnili vseh, ki niso zmogli premagati te zahrbtne bolezni,
se zahvalili vsem, ki ste nas in nas še vedno podpirate, tudi ko je najtežje,
obeležili 30. obletnico delovanja doma.

Prijave na celodnevni pohod so obvezne, najkasneje do petka, 6. maja 2022, na tel.: 070 550 578
(Vesna), 070 405 012 (Mihaela). Pohodniki prejmete toplo malico. Lahko se nam priključite na katerikoli
vmesni točki in z nami prehodite samo del poti, potem prijava ni obvezna. Projekt bo podprt tudi s
strani lokalnih in primorskih medijev.
Prevozi do starta in iz cilja so v lastni organizaciji.
Vsak udeleženec je dolžan poskrbeti za svojo varnost s
primerno obutvijo, upoštevanjem epidemioloških pogojev.
Trase niso zahtevne, so pa nekatere dolge čez 20 km.
Priporočamo uporabo pohodnih palic.
Dogodek bo izpeljan tudi ob kakšni kaplji dežja.
Ob res slabi vremenski napovedi spremljajte našo spletno
stran www.dso-ilb.si in Facebook stran.

Organizator: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica in Skupina
za rekreacijo DSO Il. Bistrica
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1. dan (torek, 10. 5. 2022)
START

4. dan (petek, 13. 5. 2022)
START

8.00: Koritnice avtobusna postaja

8.00: Zabiče na mostu za Selo

8.30: Bač trgovina

8.30: Podgraje vas

9.00: Knežak gasilski dom

9.00: Kuteževo šola

10.30: Podtabor križišče

10.00: Trpčane gostilna

11.00: Mereče cerkev

11.00: Jablanica avtobusna postaja

12.00: Smrje ‐ Turistična kmetija Ivankotovi

11.30: Vrbica tabla

12.30: Prem Grad Prem ‐ kosilo

12.00: Vrbovo Kudra - kosilo

START PO KOSILU: 14.00
15.00: Topolc vaški dom

START PO KOSILU: 13.00
13.30: Jasen vaški dom

16.00-17.00: zaključek etape Ilirska. Bistrica DSO

14.00: Dolnji Zemon

Vodji etape: Vesna Bizjak, Nadja Vidmar

14.30: Mala Bukovica

2. dan (sreda, 11. 5. 2022)

15.30: zaključek etape Ilirska Bistrica Tuš

START

Vodja etape: Erna Jaksetič

8.30: Velika Bukovica križ

5. dan (sobota, 14. 5. 2022)
»Dan za stanovalce«, zaključek projekta.

9.30: Soze cerkev

START PRED DOMOM OB 9.00:

8.00: Koseze gostilna Gršče

10.00: križišče - proti Harijam
10.30: Harije cerkev
11.00: Tominje tabla
11.30: Zajelšje tabla
12.30: Pregarje vaški dom ‐ kosilo
START PO KOSILU: 13.30

9.00: Živa glasba na terasi (Vaški muzikanti Kerglci
izpod Ahca)
9.30: Odhod stanovalcev (peš, z avtomobili) proti
cerkvi sv. Petra - sveta maša; spremstvo - svojci,
zaposleni, prostovoljci, somišljeniki, prijatelji
11.00: Zaključek projekta, zdravica pred domom.

15.00: Hrušica cerkev
16.00: zaključek etape Podgrad Pizzerija Coccolo
Vodji etape: Tomaž Kresevič, Zvonka Baša

3. dan (četrtek, 12. 5. 2022)
START
8.00: Račice gostilna Erna

Hvala, ker »hodite z nami«!
Stanovalci, zaposleni in zaposlene
Doma starejših občanov Ilirska Bistrica.

9.00: Sabonje tabla
9.30: Pavlica pod lovskim domom
10.00: Veliko Brdo tabla
11.30: Dolenje
12.00: Jelšane šola ‐ kosilo
START PO KOSILU: 13.00
14.30: Novokračine
15.00: Nova vas
16.00: zaključek etape Sušak
Vodja etape: Joško Škrab
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