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Naš »RUDI«
in vozniki prostoferji
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Jutranja telovadba Šole zdravje
se širi na nove lokacije

Zimske počitniške dejavnosti
v Hiši sožitja

Mnenja uredništva ...

Spoštovane članice, spoštovani člani!

Rožca Šonc

Pravkar je za nami naš zbor članov, kjer
smo pregledali, kaj smo v preteklem
letu naredili in kaj načrtujemo za tekoče
leto. Vaša številna udeležba pa mi vliva
zaupanje, da bomo skupaj načrtovane
aktivnosti tudi uspešno izvedli.
Tudi v prvih treh mesecih letošnjega
leta je za nami kar nekaj aktivnosti in
novosti, ki bi vam jih rada predstavila.
Prav ob koncu iztekajočega se leta
2017 smo občinskim svetnikom na izredni seji predstavili rezultate več kot
dobro desetletje delujočega programa
– Starejši za starejše. Rezultate smo
predstavili in tudi povedali, v kakšnih
pogojih živijo starejši v našem mestu

ter kakšne potrebe po pomoči imajo
in kaj pričakujejo od svojega mesta.
Spodbujeni s priznanjem programu
Državljan Evrope 2017 so nam prisluhnili in njihov odziv obeta uspešno
sodelovanje v prihodnosti.
Župan je ustanovil Projektni svet za
področje kvalitete bivanja starejših v
Mestni občini Novo mesto, ki naj bi
bil predlagatelj pobud in ukrepov za
izboljšanje položaja starejših. V začetku letošnjega leta je stekel projekt
toplega obroka, ki ga subvencionira
občina v višini do 50%. S 5. marcem
pa je z vožnjami pričel še »naš Rudi«,
ki opravlja brezplačne prevoze starejših in invalidov. Mestna občina Novo
mesto je nabavila avto in skrbi za njegovo vzdrževanje, v društvu pa smo
zagotovili koordinatorja prevozov in
voznike Prostoferje. Odgovorno vlogo koordinatorja prevozov je prevzel
naš Ivan Štangelj, za kar se mu zahvaljujemo in seveda tudi prijaznim Prostoferjem, članom društva, ki so se jim
pridružili tudi člani Desusa, med njimi
celo dve voznici. Gotovo smo s tem
starejšim olajšali mobilnost in socialno

vključenost. S programom »viški hrane« so upravičenci zelo zadovoljni.
Da bi tudi v Novem mestu prišli do
oskrbovanih stanovanj, smo skupaj iskali primerne lokacije in prišli do štirih,
ki so jih v oddelku za prostor in razvoj
tudi umestili v prostor, tako da se bo
Nepremičninski sklad kot investitor
lahko odločil za eno od njih.
V tem času smo imeli tudi dve okrogli
mizi, in sicer okroglo mizo Ministrstva
za okolje in prostor na temo Sobivanja
– s predstavitvijo novih oblik bivanja
starejših, ter okroglo mizo evropskega
poslanca dr. Igorja Šoltesa. Predstavil
je oblike dolgotrajne oskrbe starejših v
Avstriji, Nemčiji ter Franciji. Zavzema
se tudi za večji obseg umestitve lokalno pridelane hrane v vrtce, šole, bolnišnice in domove starejših ter v zvezi
s tem spremembo evropske direktive
o javnih naročilih.
No, kot vidite, je bilo za prve tri
mesece kar veliko novosti in nam ni
manjkalo dela.
Želim vam vsem čim lepše spomla‑
danske dneve in da bi bili zdravi.
Vaša Rožca Šonc

Dragi bralci Sopotij!

Maks Starc

»Nič nas ne sme presenetiti« je menda
sedaj že naš slovenski pregovor. Je bil
kdo med nami hudo presenečen, da
je zima prihajala tako dolgo in počasi?
Ko je le prišla, nas je bogato obdarila z
mrazom in snegom, pa nismo bili nič
presenečeni. »Saj je vendar zima!« smo
rekli. Sedaj je tako rekoč preko noči iz-
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ginila. Tudi če bo še kaj pomigala z repom, nas ne bo presenetila. Seveda pa
presenečenja niso samo negativna.
Ali bi ne bilo lepo, če bi naslednja vlada, ki jo bomo izvolili v maju ali juniju,
le ugotovila, da potrebujemo take zakone, ki veljajo enako za vse državljane, ne pa da se kaznujejo le prekrškarji
in kurji tatovi, veliki lopovi in tajkuni pa
ostajajo nekaznovani. Če vsakdo lahko
razume zakone, tako kot jih samo sam
hoče, je s temi zakoni nekaj narobe.
Lepo bi bilo v tej naši sicer lepi Slovenji, če bi vsi njeni prebivalci imeli tak
standard, da bi lahko normalno živeli.
A statistika nam kaže, da skoraj polovica državljanov živi pod pragom revščine. Zato ljudje štrajkajo in večinoma
tudi uspejo, a razlika med revnimi in

bogatimi se le povečuje in s tem tudi
nezadovoljstvo. Tako so štrajkali zdravstveni delavci. Največ so pridobili
delavci na visokih položajih, najrevnejši pa so dobili samo nekaj drobtinic.
Tako se dogaja tudi med pedagoškimi
delavci in nezadovoljstvo se samo poglablja. Seveda se je treba zavedati, da
s štrajkom rešujemo potrebe, ne pa
želje. Če se pri nas lahko le s štrajkom
kaj doseže, smo morda sedaj na vrsti
upokojenci. Kaj pravite?
Sedaj pa dovolite toplemu soncu in rahli pomladanski sapici, da vam privabi
na obraz prijazen nasmeh. Zaprite oči
in pomislite na tiste lepe reči, ki ste jih
doživeli, kaj vse ste dosegli v življenju
in kako ste srečo znali deliti z drugimi.
Maks Starc

Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto

Intervju

Ivan Štangelj
Ivan Štangelj je že šest let član DU Novo mesto. Aktivno sodeluje v športnih
sekcijah našega društva. 5. marca 2018 je prevzel odgovorno vlogo koordinatorja projekta „Prostofer“- prostovoljni šofer v okviru Zlate mreže.
Pogodbo za ta projekt Prijazne mobilnosti sta podpisala predsednica DU
Novo mesto Rožca Šonc in župan
Mestne občine Novo mesto Gregor
Macedoni.
Projekt „Prostofer“ omogoča brezplačne prevoze upokojenkam in
upokojencem ter osebam z manjšo
telesno okvaro, ki nimajo lastnega
prevoza. Ti prevozi so prvenstveno
namenjeni za prevoze v zdravstveni
dom, bolnišnico, lekarno in v različne
urade znotraj Mestne občine Novo
mesto.
Gospod Ivan pove, da se je treba na
prevoz z „Rudijem“, tako se imenuje
osebni avtomobil, naročiti tri delovne
dni pred potrebnim prevozom, in sicer na brezplačno telefonsko številko
080 10 10.
Prevoze opravljajo voznice in vozniki
prostovoljci od ponedeljka do petka v
času med 7. in 16. uro.
Uporabnice in uporabniki teh storitev se morajo identificirati z osebnim
dokumentom in upokojensko kartico
ZPIZ-a in podpisati „Izjavo uporabnika“, kjer je med drugim navedeno:
„Izjavljam, da se vožnje udeležujem na
lastno odgovornost.“
Gospod Ivan pove, da je njegova naloga sprejemanje naročil uporabnic in
uporabnikov ter razporejanje prostovoljk in prostovoljcev za posamezne
vožnje.

fotka

Foto: Elza Majetić

V mesecu marcu 2018 je bila odzivnost zelo velika. Opravili so več kot 40
voženj in k sodelovanju vabijo še nove
prostovoljke in prostovoljce, voznice
in voznike „Prostoferja“.
Vsi uporabniki tega projekta prijazne
mobilnosti so bili za opravljene prevoze zelo hvaležni in zadovoljni.
To je po mnenju gospoda Ivana Štanglja tudi najbolj pomembno.
Srečno vsem, ki v tem projektu sodelujete.
Vlasta Stokanovič

V kamen
vklesano
NOVO MESTO - Članica naše
literarne sekcije Snovanja Marinka
Marija Miklič je izdala drugo knjigo kratkih zgodb z naslovom V
kamen vklesano.
Na 6. večeru Kulturnega društva
Severin Šali je bila knjiga predstavljena novomeški javnosti v Knjižnici Mirana Jarca v četrtek 22. marca
2018.
V atriju knjižnice se je zbralo preko
sto ljudi in prisluhnilo podpredsedniku društva in voditelja prireditve Franciju Konciliji, nagovoru in
strokovni oceni knjige akademiku
dr. Milčku Komelju, predsedniku
društva, ki je napisal tudi spremno
besedo v knjigi in zanimivemu pogovoru Milana Marklja s pisateljico.
Marinka je povedala, da ima teh sedemnajst napisanih zgodb resnično
osnovo v njenem spominjanju časov, krajev in ljudi iz njene mladosti.
Na prireditvi je nekaj odlomkov iz
zgodb prebrala članica naše literarne sekcije Snovanja Rezka Povše.
Seveda je v Marinkinih spominih in
doživetjih takih zgodb še nekaj, zato
pričakujemo, da jih bomo kaj kmalu
tudi mi brali.
Prireditev so popestrili z glasbenimi
vložki Marinkini trije vnuki.
Knjigo je oblikoval in za tisk pripravil
Milan Markelj.
Ivan Hrovatič

Pomoč na domu
Ponujam celotno oskrbo starejših, invalidov in bolnih na
vašem domu:
• 24-urna oskrba na vašem domu,
• prevoz in spremstvo do zdravstvenega doma in
bolnišnice,
• prevoz in spremstvo do banke in trgovine.

040 650 387
April 2018
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Mile Tasevski,
Prečna 133, NM

Sopotja so interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto. Glasilo izhaja občasno.
Uredniški odbor Rožca Šonc (odgovorna urednica), Maks Starc (glavni urednik), Ana
Bilbija, Majda Škof, Marinka Starc (lektorica). Naklada glasila je 2500 izvodov, ki ga
brezplačno prejmejo vsi člani društva. Oblikovanje in tisk: Tiskarna Vesel Novo mesto. Naslovnica: avtor - Irena Artač, Zvončki - detajl slike, foto - Zdravko Červ. Društvo
upokojencev Novo mesto, Čitalniška ulica 1, 8000 Novo mesto, telefon: 07/30 21 240,
fax: 07/30 21 245, GSM: 041/717 031, e-pošta: upokojenci@t-2.net, www.upokojencinm.si, poslovni račun: SI56 6100 0000 0830 667, davčna številka: 25247581, matična
številka: 5148430000. Uradne ure v pisarni društva so v ponedeljek, sredo in petek
od 8. do 12. ure.
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Novice iz društvenega življenja

Novo mesto z velikimi načrti za kakovostno
bivanje starejših
NOVO MESTO, 21. februar 2018 – Kakovostno bivanje je pomemben del tretjega življenjskega obdobja.
O tem, kaj opredeljuje kakovostno bivanje starejših in
kako ga zagotavljati, o željah in potrebah ter možnostih, so danes, v medgeneracijskem centru Hiša sožitja, spregovorili udeleženci okrogle mize z naslovom
Slovenija razvija nove možnosti za kakovostno bivanje
starejših. Ministrstvo za okolje in prostor je, skupaj s
Foto: arhiv projekta Sobivamo
partnerji, vzpostavilo projekt Sobivamo, s katerim želi
prispevati k iskanju možnosti primernih bivanjskih rešitev za starejšo, vse bolj številčno populacijo. Sem sodi tudi sobivanje,
kjer v skupnosti živi več starejših oseb. Model, ki je v tujini že dolga leta prisoten in uveljavljen, pri nas pa se z njim šele
spoznavamo, omogoča starejšim, da živijo skupaj, si s tem znižajo življenjske stroške, delijo opravila, se družijo in krepijo
svojo socialno mrežo. Starejši tudi v Novem mestu vidijo možnost sobivanja kot eno izmed bolj zaželenih in primernih
opcij za tretje življenjsko obdobje. Želijo pa si, da bi država ponudila več možnosti, ki bi omogočile varen nakup ali najem
oskrbovanega oziroma varovanega stanovanja.
Kot je na srečanju povedala Lidija Stebernak, državna sekretarka na Ministrstvu za
okolje in prostor, je staranje prebivalstva
dejstvo, s katerim se moramo soočati.
»MOP je ustanovilo delovno skupino za starejše, ki se intenzivno ukvarja z bivanjskimi
izzivi starejše populacije. To delamo skupaj s
partnerji, saj le skozi sodelovanje lahko pokrijemo potrebe starejših v čim širšem smislu.
S projektom Sobivamo želimo, da celotna
skupnost razume bivanje starejših kot eno
najpomembnejših prioritet.« Dodala je, da
je za institucionalizirano bivanje precej dobro poskrbljeno, sedaj pa bi radi razvijali
še možnosti, ki pokrivajo bivanje starejših v
obdobju pred tem. »Želimo oblikovati politike, ki bodo omogočale čim daljše in čim bolj
kakovostno bivanje doma.«
Stanje na področju Mestne občine Novo
mesto je predstavila Rožca Šonc, predsednica Društva upokojencev Novo mesto
in vodja projekta Starejši za starejše pri
ZDUS. Med drugim je povedala, da je v
Novem mestu 4.030 upokojencev, od
tega jih je 2.200 vključenih v aktivnosti.
Kar 40 odstotkov se jih počuti osamljene. Mnogo aktivnosti omenjenega programa je namenjenih prav temu, da starejši ostanejo čim dlje doma, v znanem
okolju, izpostavila pa je tudi podporo in
odlično sodelovanje z Mestno občino ter
Domom starejših občanov.
Dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica
občinske uprave Mestne občine Novo
mesto, je poudarila pomen usmerjanja
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aktivnosti različnih akterjev na področje
starejših. »V občini Novo mesto nudimo zraven dnevnih centrov tudi program prevozov in sofinanciranje toplega
obroka, s čimer starejšim omogočimo,
da čim dlje bivajo doma. V občini se
aktivno lotevajo tudi izgradnje oskrbovanih stanovanj na različnih področjih:
lokacijsko, estetsko, pravno formalno.
O načrtih je spregovoril dr. Iztok Kovačič, vodja razvoja prostora in investicij v
mestni občini: »Razvijali bomo tudi mestno jedro, ki bo združevalo generacije in
omogočalo novo dimenzijo njihovega kakovostnega bivanja.«
Jolanda Švent, socialna delavka v Domu
starejših občanov Novo mesto, je dodala, da s starostjo potrebe po socialnih
servisih naraščajo. Zato v Domu starejših občanov ponujajo številne dodatne
storitve tudi za tiste, ki ne bivajo pri njih.
»Zraven vsega, kar počnemo, si želimo
tudi sodelovanja pri novih pristopih, kot je
sobivanje.« Zato že odlično sodelujejo
z društvi upokojencev, Mestno občino
Novo mesto in se vključujejo v projekte
na področju dela s starejšimi.
Alenka Ogrin, vodja projektov pri Zvezi društev upokojencev Slovenije, je kot
odlična poznavalka tematike na osnovi
dolgoletnih izkušenj izpostavila, da je v
Sloveniji kar 89 odstotkov lastniških stanovanj, na katere smo zelo navezani.
Včasih postanejo ta stanovanja precejšnje breme, saj jih je treba vzdrževati,

kar pa je za starejše, pa naj bodo v paru
ali sami, precejšen zalogaj. »Starejši 90
odstotkov časa na dan preživijo v svojih
stanovanjih. Prav zato je treba stanovanja
prilagoditi potrebam stanovalca, da lahko
biva varno, udobno in varčno. To je lahko
prvi korak, saj je vse te prilagoditve treba uvajati prej, preden potreba nastane.
Gre za manjše, nezahtevne posege, ki pa
lahko izdatno izboljšajo kakovost bivanja.«
Petra Božič Blagajac

SOCIALNI IN EKOLOŠKI
RAZPIS EKO SKLADA
Eko sklad RS je objavil javni poziv
59SUB-SOCOB17 za nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom. Omogočili bi jim zamenjavo starih
kurilnih naprav na trda goriva z novimi
kurilnimi napravami na lesno biomaso.
To naj bi veljalo za stavbe na območjih
občin s sprejetim Odlokom o načrtu za
kakovost zraka.
Miloš Košir, univ. dipl. ing. gr. je strokovnjak na področju energetskih sanacij, vodenja investicij in pridobivanja subvencij.
Ima tehnično in upravno znanje, ki je potrebno za ureditev dokazilne dokumentacije pri vlogi. Lahko opravi ogled stavbe
in poišče ustrezno napravo in izvajalca.
Pridobitev nove kurilne naprave je za
upravičence popolnoma brezplačna.
Za več informacij pokličite 031/882-750.

Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto
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Pogovor z evropskim poslancem dr.
Igorjem Šoltesom je potekal v petek,
9. marca 2018, ob 10.00 uri v Gostišču Loka. Uvodoma je tekla beseda
o oskrbi innegi starostnikov predvsem
z vidika predlaganega Zakona o dolgotrajni oskrbi. Dr. Šoltes je predstavil prakse s tega področja v nekaterih
drugih državah članicah EU, govorili
pa so tudi o aktivnem staranju ter drugih aktualnih vprašanjih, tako na nacionalni kot evropski ravni.
Spregovoril pa je tudi o evropskem
pomenu programa Starejši za starejše, ki mu je Evropski parlament podelil nagrado Državljan Evrope za leto
2017.
Elza Majetić

V počastitev slovenskega kulturnega praznika smo 8.2.2018 Snovanjci, literati
Društva upokojencev Novo mesto pred OZ Rdečega križa prebirali Prešernove, Cankarjeve in svoje pesmi.
Anica Vidmar

Foto: Anica Vidmar

Humanitarni center OZ Rdečega križa Novo mesto je dne, 12.12.2017, v
svojih prostorih organiziral ob Modri polici prireditev LITERARNA KAVARNA
- zgodbe za vse. Člani literarne sekcije Snovanja, ki deluje v okviru Društva
upokojencev Novo mesto smo program popestrili s svojimi pesmimi in prozo.
Anica Vidmar

Nastop v domu starejših občanov Novo mesto
NOVO MESTO - 8. marec je mednarodni praznik žena. Na spodbudo Klare Zetkin je bilo leta 1910 sklenjeno, da
bo to praznik vseh mamic, babic in vseh deklet, ki so se borile za svoje pravice, za enakopravnost moških in žensk.

Foto: Anica Vidmar
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Pogoj vseh žensk je bil popolna zaščita mater, otrok, enako plačilo za enako delo moških in žensk, priznanje na vseh političnih
področjih in volilna pravica.
Snovanjci smo ob tem prazniku spomnili na tiste težke čase.
Nastopali so:
• Literarna sekcija DUNM - Marjan Hren, Anica Vidmar, Anica Mušič, Terezija Balažević, Nace Mervar, Frane Umek, Ivan
Hrovatič, Maks Starc
• Marija Jerele - solo pevka
• Dragiša Branković – harmonikar
• Tiara Turk – mlada violinistka je zaigrala na violino in prebrala
pesem o MAMI.
Terezija Balažević
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Noč poezije
NOVO MESTO - V Osnovni šoli Bršljin so dne 23.03.2018 že tretjič pripravili NOČ POEZIJE. Učenci od 2. do 9.
razreda so se na ta dan ob pomoči mentorjev pripravljali že prej. Najboljši prispevki so učencem prinesli vstopnico
za to prireditev. Letos so v goste prišli tudi vrstniki ter mentorji iz Poljske in Portugalske, ki sodelujejo v projektu
Erasmus + in ustvarjajo v maternem jeziku, repar Zlatan Čordić-Zlatko, pesnica Jadranka Zupančič ter pesniki
literarne sekcije Snovanja DU NM – Tereza Balažević, Nace Mervar, Ivan Hrovatič in Anica Mušič. Letošnja tema
poezije je bila migracija oziroma begunstvo.
Najprej smo se skupaj z mentorji porazdelili po razredih.
Tekla je beseda o ustvarjanju. Odgovarjali smo na vprašanja učencev o načinu pisanja, nato pa so učenci ustvarjali
svojo poezijo. Ob 19.00 uri pa je v avli šole potekala prireditev s predstavitvijo gostov. Dogodek se je zaključil šele
pozno ponoči, ko so izbrane verze izpisovali na osvetljenem pročelju šole.
Organizatorica in pobudnica prireditve je bila profesorica
slovenskega jezika Polona Tratar Božič ob pomoči dveh
osmošolk in ene devetošolke.
Anica Mušič

Foto: Anica Vidmar

V novem mestu spregovorile žive knjige
NOVO MESTO - V okviru nacionalnega Unescovega projekta, v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in z Gimnazijo Novo mesto je v sredo, 07.03.2018 na Gimnaziji v prostorih knjižnice ponovno potekala Živa knjižnica, ki je odstirala zgodbe in življenja ljudi, odprla razmišljanja in spodbudila pogovore o predsodkih.

Foto: Maja Žunič

Na Živi knjižnici je sodelovalo 13 živih knjig: muslimanka,
sirska študenta, gej par, Romkinja, veganka, borka za živali,
rejnica, prostovoljka, upokojenka-starostnica in drugi. Žive
knjige so z bralci, dijaki in dijakinjami iz Ptuja, Brežic, Pišec in
Novega mesta delile svoje izkušnje in doživetja, predvsem
pa so razbijali ustaljene negativne vzorce o posameznih
skupinah, ki bi jih družba najraje potisnila na obrobje. Mladi
bralci so se tako na več kot 130 izposojah v živo soočali s
stereotipi in predsodki ter se izobraževali o vrednotah in
človekovih pravicah.
Živo knjigo z naslovom Upokojenka je predstavljala naša
članica Marinka Miklič, ki je mladim bralcem v sproščenem,
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tudi nekoliko hudomušnem pogovoru uspešno razbijala in
ovrgla zakoreninjene vzorce, da so upokojenci osamljeni,
brez prijateljev, hobijev, da ne obvladajo računalnika, da
so izključeni iz družabnega življenja. Med knjigo in bralci se
je razvilo skoraj nekakšno zavezništvo v smislu, da mladi
starostnikov ne potiskajo v izolacijo, da razumejo staranje,
tudi umiranje, da se bogatijo z izkušnjami, da se radi družijo
z dedki in babicami, da v njih najdejo zaveznike, skratka, da
se mladi in stari zelo dobro razumejo.
Na koncu so mladi bralci v anketi zapisali, da je Živa knjižnica čudovita izkušnja, ki bi jo želeli naslednje leto ponovno
prebrati.
MaMi
Foto: Maja Žunič
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Mešani pevski zbor DU Novo mesto na
območni reviji odraslih pevskih zasedb 2018
ŠENTJERNEJ - Člani upokojenskega pevskega društva smo tudi letos nastopili na območni reviji odraslih pevskih
zasedb 2018 v KC Primoža Trubarja v Šentjerneju. Na območni reviji so pevski zbori pokazali svoje pevsko znanje,
ki so ga pridobili med letom, strokovni spremljevalci pa so ocenjevali pevske izvedbe. Tokrat je strokovno revijo
spremljala ga. Tatjana Mihelčič Gregorčič.
V družbi še sedmih zborov smo pod taktirko našega dirigenta Mateja Burgerja zapeli tri slovenske pesmi. Po začetni
nervozi smo nadaljevali preudarno in zapeli z vsem srcem.
Po nastopu smo prisluhnili še ostalim nastopajočim zborom območne revije: ženski pevski skupini Kronce, MePZ
KUD Dolenjske Toplice, MePZ Revoz, moškemu pevskemu zboru Orkestraža, MePZ Pomlad.
Naš zbor je tokrat nastopil izven konkurence, v konkurenci
pa bomo nastopili na reviji upokojenskih zborov. Takrat se
bomo zelo potrudili, vas pa vabimo, da nas pridete pogledat
in uživat ob petju našega in drugih upokojenskih zborov.
Joži Cujnik

Slovenski kulturni
praznik
IZOLA - Slovenski kulturni praznik smo praznovali tudi v hotelu Delfin, kjer smo spet letovali upokojenci iz Novega mesta in okoliških
krajev. Sicer pa je bil hotel polno zaseden in velika avla hotela je bila navdušena nad kulturnim
sporedom. Marjetka Popovski, tako rekoč hotelska pevka, nas je razveselila s svojim briljantnim glasom. Nastopajoči gostje iz Brezovice pri
Ljubljani so nas razveselili s svojim programom.
Na obali ni bilo snega kot pri nas doma, pač pa
je burja poskrbela, da je bilo kar pestro. Vendar
je tudi sonce pokazalo svojo moč. Takrat smo
Novomeščani in tudi drugi izkoristili dan za sprehode. Vsepovsod nas je bilo polno, v mestu, ob
obali, nekateri so se podali peš v Strunjan ali kam
drugam. Škoda bi bilo ne izkoristiti lep dan, saj
je medtem spet nastala zima. Še nekaj dni prej
je bilo kar toplo in ljudje smo mislili, da bo res
nastala pomlad.
Zabave in prireditev je bilo res veliko. Kako čudovita sta bila pustna sobota in Valentinov dan!
Res lepo in prijetno! Dnevi so kar prehitro minili.
Vrnili smo se domov, v sneg in življenje spet teče
po starem dalje.
Marija Mimi Udovč
April 2018
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Ob dnevu žena
NOVO MESTO - V novi državi smo že krepko čez 20 let. Ob
menjavi sistema se je marsikaj spremenilo. Dobili smo nove kapitaliste, ki so načrtno razvrednotili mnoga uspešna podjetja, da so
jih po smešnih cenah odkupili, nekatere pa je država za bagatelo
prodala tujcem, ki so si kupnino poravnali v nekaj letih. Seveda
za izgubljena delovna mesta jih ni skrbelo. Tudi nekaj bank je odjadralo v »večna lovišča«. Drži se še NLB, ki smo jo morali davkoplačevalci že dvakrat dokapitalizirat, za bančno luknjo pa nikoli
ne bo najden krivec in dolg nikoli ne bo vrnjen.
V skupni državi je leta in leta gospodoval tolikokrat uveden samoprispevek - ko smo vsi odstopili del plače za skupno dobro in s skupnimi
močmi zgradili mnoge šole, bolnišnice, kulturne domove, itd. V vseh
samoprispevkih so levji delež bremen na svojih plečih nosile ženske, ki so poleg službenih obremenitev ustvarjale tudi svoja ognjišča.
Skrajne negotovosti so povzročile zelo velik upad rojstev (iz okoli 30
tisoč na 20 tisoč letno), kar še zdaleč ne zagotavlja ohranitve naroda.
Odgovor žensk je znan: »Kako naj spravim na svet otroka, če ga bom
morala še štiridesetletnika preživljati na svojem domu, čeprav sem
mu zagotovila izobrazbo«. Slika se že vrsto let ponavlja. Na leto nam
pobegne v tujino več kot devet tisoč izobraženih mladih ljudi, ki se
kljub ljubezni do domovine nimajo kam vrniti, saj jim le ta ne more
zagotoviti človeku dostojnega življenja. Kakšen sončni žarek bi v to
razprodano in razvrednoteno deželo lahko v prihajajočih volitvah le
posijal, a kaj ko razočarani in onemogli volilci ostajajo doma in vladajoča oligarhija z lahkoto ohranja svoje privilegije.
S parolo »osmi marec, dan vseh delovnih žena« že zdavnaj več ne
mahamo, uvozili pa smo »valentinovo« in dedka mraza, a situacija se
kljub podaljšanemu porodniškemu dopustu ne more spremeniti, če
vzroka za stanje v družbi ne odpravimo.
Emil Jurečič

7

Novice iz društvenega življenja

Kaj bomo delali likovniki Jutra?
NOVO MESTO – Likovniki Likovne sekcije JUTRO se moramo pohvaliti, da smo bili v preteklem letu zelo delavni.
Program dela smo izpolnili v celoti, kaj v celoti, načrtovano smo več kot presegli.
Imeli smo kar 9 skupinskih razstav,
udeleževali smo se ex temporov, od
organizatorjev smo prejeli več nagrad
in priznanj. Pa kaj bi naštevali, številke
so dolgočasne, naštevanje pa suhoparno. Najpomembneje je, da smo
bili aktivni, da nas je ustvarjanje skozi
vse leto povezovalo, da smo se družili in smo se člani, ki nam je bilo to v
interesu, lahko likovno izražali in uresničevali svoje likovne želje. Motivacije za delo in ustvarjanje nam večini ni
manjkalo, svoja dela pa smo na številnih razstavah postavili na ogled.
Veselimo se tudi, da smo veliko sodelovali z Mešanim pevskim zborom
Društva upokojencev Novo mesto in
z Literarno sekcijo SNOVANJA. Naši
pevci in literati so nam ob razstavah, ki
jih ni bilo malo, rade volje priskočili na
pomoč in sodelovali pri izvedbi kulturnih programov ob otvoritvah naših razstav. Hvaležni smo jim in si tako dobrega sodelovanja z njimi želimo še naprej.
Z literarno sekcijo načrtujemo, da bi
sodelovanje razširili še na ilustriranje
njihovih literarnih del. Podobno razmišljamo pri sodelovanju z Društvom
Machova dediščina pod Gorjanci. Ilustracija literarnih del, poezije in proze,
nam bo likovnikom JUTRA še pose-

Foto: Miha Gošnik

ben izziv. Na ta način bomo z literati
sekcije Snovanja v letu 2018 ustvarili
zbornik, v katerem bodo SNOVANJCI objavili njihova literarna dela in mi
naše slike in ilustracije. Tradicionalno
sodelovanje z Društvom za napredek Hribovec-Rihpovec bomo v letu
2018 nadaljevali, udeležili se bomo ex
tempora, upamo pa tudi na razstavo v
Galeriji Ana v Zdravstvenem domu v
Trebnjem.
Torej pred nami, je podobno kot v
letu 2017, veliko dela. Ključni razstavi naših slik bosta v juniju v Kulturno
kongresnem centru Dolenjske Toplice in septembra v Kulturnem centru
Primoža Trubarja v Šentjerneju, poleg
teh pa načrtujemo razstave še v prostorih našega društva, v Domu starej-

ših občanov v Šmihelu, v prostorih
Območnega združenja Rdečega križa
Novo mesto in še kje.
Letos je evropsko leto kulturne dediščine, katerega cilj je čim več ljudi
spodbuditi k odkrivanju in doživljanju
kulturne dediščine. Tudi mi bomo delali v smislu odkrivanja, doživljanja in
upodabljanja naše kulturne dediščine.
Ena naših razstav bo tematska likovna
predstavitev naše kulturne dediščine.
Torej dela je dovolj, izzivov tudi, sodelovanje in pomoč našega društva je
zagotovljena. Na nas je, da vse načrtovano dobro izpeljemo. Seveda smo
optimisti, zato verjamemo, da nam bo
to uspelo.
Zdravko Červ
Vodja Likovne sekcije JUTRO

Naš »RUDI« in vozniki prostoferji
NOVO MESTO – 5. marca 2018 je v Novem mestu zaživel projekt  brezplačnih prevozov  za upokojence in      
invalide z »Rudijem ».
Rudi je električno vozilo, vožnje pa izvajajo vozniki prostovoljci »Prostoferji«. Dogovor o mobilnosti starejših in invalidov v
Mestni občini Novo mesto sta podpisala župan Mestne občine
Novo mesto Gregor Macedoni in predsednica Društva upokojencev Novo mesto Rožca Šonc. Mestna občina Novo mesto je
zagotovila vozilo, društvo pa koordinatorja prevozov in »prostoferjev«. Vlogo koordinatorja je prijazno sprejel g. Ivan Štangelj.
Naročniki voženj le te naročajo preko klicnega centra na telefonski številki 080 10 10, na kateri si lahko rezervirajo brezplačno
vožnjo od ponedeljka do petka med 7. in 16. uro.
Tjaša Turk
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Jutranja telovadba Šole zdravje se širi na nove
lokacije
NOVO MESTO - Društvo Šola zdravja deluje že dvanajst let in ima danes preko 150 skupin
jutranje telovadbe v Sloveniji. V naši občini smo z njo pričeli pred štirimi leti na zelenici pri TUŠ-u
v Portovalu. V tem času se je jutranja telovadba dobro »prijela«. Zjutraj telovadimo v Portovalu v
Novem mestu, v Karteljevem, v Brusnicah in na Malem Slatniku, od tega meseca dalje pa tudi na
treh novih lokacijah: na športnem igrišču Jedinščica v Gotni vasi, na športnem igrišču na Ragovski
in na parkirišču pri Mercator centru v Bršljinu. Skupaj nas je že cca 150 udeležencev.

Foto: Adolf Zupan

Širjenje te telovadbe je gotovo rezultat
zavedanja, da je naše zdravje odvisno
predvsem od nas in ne od zdravnikov.
Z jutranjo telovadbo poskrbimo za
vse naše sklepe, se nadihamo jutranjega svežega zraka, tudi z druženjem
ob kavi in čaju poskrbimo za naše dobro počutje, ki je del našega zdravja. Z
druženjem na krajših izletih, pohodih
v okolici Novega mesta še dodatno
poskrbimo za naše dobro počutje.
Kako se nam pridružite? Zelo enostavno. Pridite na eno od teh lokacij,
kjer vas bomo prijazno sprejeli in vam
dali osnovne informacije. Z nami lah-

Foto: Adolf Zupan

ko telovadite pet dni v tednu, od ponedeljka do petka. Telovadbe ni le ob
vikendih in za praznike. Letna članarina društvu Šole zdravja je le 20 EUR,
nimamo pa nobene mesečne vadnine, saj so vsi vaditelji prostovoljci.
Tudi v bodoče se bomo odzivali na
vse pobude za nove lokacije jutranje
telovadbe v mestu in na podeželju,
saj želimo z novimi skupinami čim bolj
približati telovadbo udeležencem. Za
ustanovitev potrebujemo javno površino, zaželena je streha za primer
dežja ali snega ter gostinski lokal za jutranje druženje po telovadbi (lahko je

Srečanje članov
društva ob zaključku
leta
NOVO MESTO - Sredi decembra je DU Nm ob
zaključku leta organiziralo srečanje naših članov na
Prepihu. Organiziran je bil avtobusni prevoz iz Novega mesta. Srečanja se je udeležilo veliko članov.
Po dobrem kosilu smo prijetno pokramljali, se
zabavali in zaplesali ob zvokih glasbe Andreja Bajuka,
ki je poskrbel za veselje, prijetno druženje in dobro
razpoloženje. Na koncu smo si izmenjali čestitke in
lepe želje ter nazdravili novemu letu.
Milka Žefran
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tudi prostor s čajno kuhinjo krajevne
skupnosti) ter seveda prostovoljci, ki
bodo vodili skupino in izvajali telovadbo . V začetku pa vam bomo vaditelji
naše skupine Portoval 1 z veseljem
pomagali.
PRIJAZNO VABLJENI NA
JUTRANJO TELOVADBO NA
KATEROKOLI LOKACIJO,
KAJTI NIKOLI NI PREPOZNO,
DA NAREDIMO KAJ
ZA SVOJE ZDRAVJE!
Darinka Smrke, Vodja skupine
ŠZ Novo mesto – Portoval 1

Srečanje
marca
NOVO MESTO - V
okviru praznikov Dneva
žena, dneva mučenikov in materinskem dnevu smo marca organizirali srečanje na Prepihu. Iz Novega mesta je bil za naše člane društva organiziran
tudi avtobusni prevoz, čeprav se je veliko članov na srečanje
in praznovanje pripeljalo z lastnimi prevozi. Veselo smo se
družili, se zabavali in tudi plesali. Prijateljske vezi med našimi
člani so tople, prijetne in prisrčne. Tako je prav, da sami
poskrbimo za svoje zdravje, veselje, dobro počutje in razpoloženje v tretjem življenjskem obdobju. S tem zagotovo
naredimo največ zase, saj na tak način pripomoremo, da je
naše življenje lepše in kvalitetnejše.
Milka Žefran
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Zimske počitniške dejavnosti v Hiši sožitja

Foto: Tjaša Turk

Foto: Tjaša Turk

NOVO MESTO – V času zimskih počitnic za otroke smo v sklopu medgeneracijskega sodelovanja v Hiši sožitja
pripravili delavnice za naše najmlajše ter njihove babice in dedke. Izvedli smo dve delavnici za otroke, pohod v
okolici Novega mesta pa smo zaradi slabih vremenskih razmer morali odpovedati.
V ponedeljek, 26.2.2018, smo organizirali pomladno ustvarjalno delavnico za otroke. Izdelovali smo svečnike
na temo pomladi. Najprej smo si sami
naredili lepilo iz vode in moke, nato pa
izbrali steklene kozarčke in jih okrasili
s servietno tehniko. Ko smo kozarčke
oblepili s servieti, pa smo jih okrasili
še z vrvico, na katero smo navezali iz
papirja izrezane rože, sončke in druge vzorce. Po končanem delu smo v

svečnikih prižgali svečke, otroci pa so
imeli čajanko.
V sredo, 28.2.2018, smo imeli likovno delavnico za otroke, ki jo je vodil
član naše likovne sekcije Jutro, Tomaž
Kocuvan. Tema delavnice je bila pomlad, otroci pa so slikali z akvarelnimi
oz. vodenimi barvami. Tomaž Kocuvan je na začetku podal nekaj praktičnih napotkov, kako narisati kakšno
spomladansko cvetlico: zvonček, nar-

ciso in tulipan. Otroci so si najprej s
svinčnikom narisali osnutek slike, nato
pa so slikali z vodenimi barvami. Nastale so različne pisane slike, ki so jih
otroci kot pravi umetniki tudi podpisali z navadnim svinčnikom. Tako so
dodali še piko na i svojemu likovnemu
ustvarjanju.
Tjaša Turk

Redni letni Zbor članov Društva upokojencev
Novo mesto
NOVO MESTO - Letošnji Zbor članov Društva upokojencev Novo mesto je potekal na novi lokaciji, in sicer v
prostorih Gostišča Loka. Zbrali smo se v četrtek, 22.3.2018 ob 9.30. Kot običajno smo začeli s kulturnim programom, ki je bil medgeneracijsko obarvan. Najprej smo prisluhnili našemu pevskemu zboru, sledila sta nastopa Izaka
in Pike, ki sta zaplesala, Izak pa je še zaigral na harmoniko. Sledil je nastop Ivana Hrovatiča, kulturni program pa so
s svojim nastopom sklenile mažoretke.
Zbora članov so se udeležili tudi novomeški župan Gregor
Macedoni, predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine
Jože Jazbec ter predsedniki sosednjih društev upokojencev. Med nami je bila tudi direktorica hotela Delfin, Nina
Golob. Prav vsi gostje, ki so nagovorili občinstvo, so pohvalili izredno aktivno udejstvovanje članov novomeškega
društva upokojencev na področju vseh sekcij in poudarili
pomen tega za kvalitetno preživljanje časa.
Zaključek zbora je minil v prijetnem vzdušju ob pogostitvi in ogledu razstave izdelkov, ki so plod prizadevnega
ustvarjanja članov sekcije za domačo obrt in sekcije ročnih
del. Z obiskovalci razstave so z veseljem pokramljale Jožica Kastelic, Terezija Balažević ter Marija Golob.
Elza Majetić

Foto: Elza Majetić

Foto: Elza Majetić
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Redni letni
Zbor članov
poverjeništva
Podgrad
PODGRAD – V četrtek, 15. februarja 2018,
je imelo poverjeništvo Podgrad redni letni
Zbor članov, ki je potekal v ogrevani dvorani
Gasilskega doma Podgrad. Zbor se je začel s
pozdravom predsednika poverjeništva Podgrad Ivana Hrovatiča. Po uvodnem pozdravu
je sledil nastop učencev iz podružnične šole
Podgrad in skupine pevcev s harmonikarjem
iz Podgrada.
Predsednik poverjeništva je podal poročilo o
delu za leto 2017, gospa Marjeta Turk je podala
poročilo o dejavnosti pohodniške skupine, gospa
Slavka Jeriček pa je podala poročilo o delu skupine pri tedenski telovadbi. Zbora članov se je
udeležila tudi predsednica društva Rožca Šonc,
ki je prisotne seznanila z novostmi v zdravstvu,
pokojninski reformi in sociali. Vse prisotne je tudi
povabila na dogodke, ki jih organizira društvo v
okviru Hiše Sožitja.
Tjaša Turk

Foto: Elza Majetić

Foto: Elza Majetić

Redni letni Zbor članov
poverjeništva Birčna vas
BIRČNA VAS - V soboto, 17. marca 2018, je imelo poverjeništvo Birčna vas Zbor članov v ogrevani dvorani Gasilskega
doma v Stranski vasi. Zbor je letos prvič vodil Stanko Žagar,
novi predsednik poverjeništva Birčna vas.
Predstavil je številne aktivnosti poverjeništva, besedo pa je dal tudi
predsednici društva Rožci Šonc in vodji Šole zdravja Darinki Smrke. Obe govornici sta pozdravili udeležence Zbora in jim predstavili aktualna dogajanja, ki se nanašajo na upokojence ter vabilo k
sodelovanju v Šoli zdravja. Vodja pohodniške sekcije je povabil k
številčnejši udeležbi.
Elza Majetić

Povabilo k plačilu članarine
Spoštovane članice in člani, ob pregledu plačila članarine ugotavljamo,
da je še vedno veliko članov ni poravnalo.
Veseli bomo vašega čimprejšnjega plačila.
• društvena članarina znaša 10,- EUR
• vzajemna samopomoč pa 12,- EUR

Denar lahko nakažete tudi na TRR:

6100 0000 0830 667.
Obenem pa vas prosimo še, da za vse aktivnosti, ki se jih udeležujete
v okviru izletniške sekcije, opravite gotovinsko vplačilo na društvu
pred odhodom na posamezen dogodek.
Gotovinska vplačila namreč vodimo preko davčne blagajne.
April 2018
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NAŠE DEJAVNOSTI V NASLEDNJIH TREH MESECIH
V programu dela navajamo zaradi pomanjkanja prostora le najnujnejše informacije o posameznih dejavnostih. V vsaki
naslednji številki glasila bodo navedeni aktualni dogodki.
sekcija/krožek/dejavnost

aktivnosti

1.

Izletniška dejavnost

LETOVANJE V HOTELU DELFIN V IZOLI od 25.5. do 1.6.2018 (polpenzion za sedem dni v dvoposteljni sobi
289,80 EUR); prijave zbiramo do zasedbe rezerviranih sob.
Več informacij o izletih boste dobili v tajništvu društva ali na tel. št. 041/308 - 329 (Slavka Antić)

2.

Celodnevne vstopnice
za kopanje

Članom Društva upokojencev Novo mesto so v tajništvu društva na voljo celodnevne karte za kopanje v Dolenjskih
in Šmarjeških Toplicah ter v Strunjanu za vse dni v tednu. Cena celodnevnega kopanja za odrasle od ponedeljka do
četrtka je 7,40 EUR in za vse dni v tednu 10,40 EUR, karte veljajo vse dni v tednu do 15.12.2018.
Cenejše karte so na voljo le v tajništvu društva in jih ne morete kupiti na blagajnah bazenov.

3.

Socialno-zdravstvena
dejavnost

Nadaljevali bomo s:
- s svetovanjem in psihosocialno pomočjo vsak četrtek od 9. do 10. ure,
- s projektom Starejši za višjo kakovost življenja doma,
- z reševanjem problemov v zvezi z uveljavljanjem socialnih pravic.

6.

Mešani pevski zbor

Vaje vsak torek ob 8.00 v Kulturnem centru Janeza Trdine!
Nastopi:
10. maj: Revija pevskih zborov DU Dolenjske in Bele krajine v KC Primoža Trubarja v Šentjerneju
17. junij: Tabor slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični.

7.

Gledališka sekcija

Ogled predstav po programu MGL iz Ljubljane.

V SVOJE VRSTE VABIJO NOVE PEVCE IN PEVKE, KI JIM JE PETJE V VESELJE, PREDVSEM MOŠKE TENORJE.
8.

Likovna sekcija Jutro

Srečanje vsak četrtek ob 9. uri v prostorih društva oziroma na terenu.

9.

Literarna sekcija Snovanja

Srečanja vsako prvo in zadnjo sredo v mesecu.

10. Korektivna telovadba

Se odvija na DU in v prostorih OŠ Bršljin. Vabljeni vsi zainteresirani!

11. Športna dejavnost

Športniki lahko uveljavljajo popust na podlagi članstva DU Novo mesto samo s potrdilom o plačilu letne
članarine, kar je navedeno v članski izkaznici društva.
Vse športne dejavnosti potekajo po ustaljenem urniku, spremembe so samo pri sledečih dejavnostih:
Tenis v zimski sezoni ob sredah od 10. do 12. ure v teniškem centru Portovald
Kegljanje na vrvici - moški ob torkih in četrtkih od 9. do 11. ure v Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Novo
mesto ter ženske ob ponedeljkih od 10.30 do 12. ure v Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Novo mesto
Pohodništvo po dogovoru s Tonetom Progarjem

BODITE NEUSTAVLJIVI

Magnezij prispeva tudi k delovanju mišic.

www.magnezijkrka.si
Okus po pomaranči in limeti.

Brez konzervansov.

Brez umetnih barvil, arom in sladil.

Ena vrečka na dan.

VO
NO

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
Skrbite tudi za zdrav življenjski slog.

nstvena
di

Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti
in izčrpanosti ter normalnemu delovanju živčnega sistema.

Mg+B2
e

Granulat za pripravo napitka vsebuje magnezijev citrat in vitamin B2.

mbinacij
o
k

a

MAGNEZIJ Krka 300

