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Letovanje v Delfinu

Poletne počitniške aktivnosti v Hiši sožitja

Mnenja uredništva ...

Spoštovane članice, spoštovani člani!

Rožca Šonc

V času pred volitvami smo bili upokojenci na soočenjih kandidatov deležni
velike pozornosti in obljub o nujnosti izboljšanja položaja upokojencev od vseh
strani. Ko sem to poslušala, sem se spraševala, ali so to le predvolilne obljube,
ali pa so morda le pogledali, kakšen je
dejanski položaj pretežnega števila upokojencev. Dober gospodarski položaj in
čas po krizi v globalu kažeta izboljšanje
položaja, le da ta ne doseže vseh enako.
Uradni podatki kažejo, da je leta 2010
pod pragom revščine živelo 15 % upokojencev, a glejte zlomka, leta 2016 pa
že 16,9 % vseh upokojencev. V treh
letih je od 2014 do 2017 naraslo število starejših od 65 let do redne denarne
socialne pomoči za 3.150 upravičen-

cev, maja 2018 pa je prejelo 342.000
upokojencev pokojnino izpod ali tik nad
pragom. Verjamem, da mi pritrjujete, da
ti podatki res zahtevajo ukrepe za izboljšanje položaja upokojencev. V društvu
smo se vključili s pripravo predlogov in
pobud za organe Zveze društev upokojencev, ki je zahteve in pobude strnila in
zapisala v Memorandum 2018. Memorandum je bil posredovan in predstavljen vsem strankam še pred volitvami
in novi vladi.
Zahteve in pobude iz Memoranduma,
kot so podpora javnemu zdravstvu in
šolstvu, dodatno izredno usklajevanje
pokojnin, dvig minimalnih pokojnin za
polno pokojninsko dobo nad prag revščine, izplačilo letnega dodatka v skladu
s ZPIZ 2 in seniorska olajšava dohodnine so zapisane v koalicijski pogodbi.
Upajmo, da se bodo zapisane zaveze
tudi uresničile in vsaj delno izboljšale položaj upokojencev.
Včeraj smo vstopili v jesen in že so pred
nami lokalne volitve. Mi v društvu smo
skupaj z društvom Mali Slatnik in Uršna
sela zapisali svoje predloge in pričakovanja do lokalne skupnosti v Strategijo ra-

zvoja Mestne občine Novo mesto.
Medtem ko moramo čakati na učinke
zapisanih zavez v koalicijski pogodbi, pa
za del naših predlogov občini lahko ugotovimo, da so upoštevani v proračunu
za leto 2019. Sklenili smo dogovor med
MO in društvom o brezplačnih prevozih
z »Rudijem«, za kar smo zagotovili voznike Prostoferje. Ustanovljen je bil Svet
za starejše kot posvetovalno telo župana,
premikati so se pričeli postopki za gradnjo
oskrbovanih stanovanj. Več sredstev pa
bo treba nameniti v letu 2019 za subvencioniranje programa pomoč na domu, če
naj bi bila dosegljiva vsem, ki to pomoč
potrebujejo. To bo treba urejati po volitvah, za kar bo potrebna podpora svetnikov v občinskem svetu.
V društvu nas čaka priprava zaključnih
poročil za program delovanja društva,
športa in rekreacije, programa Starejši za
starejše in Medgeneracijskega dnevnega
centra Hiše sožitja pa zaključni račun in
priprava programa dela za leto 2019.
Želim vsem nam, da nam jesen in prihajajoča zima ne bi pripravili kakih presenečenj in bi pričakali prihajajoče leto čili
in zdravi. Vsem veliko dobrega.
Rožca Šonc

Spoštovani bralci Sopotij!

Maks Starc

Pa jo imamo! Jesen, seveda. Le kaj nam
bo prinesla? V preteklih mesecih je bilo
vsega dovolj, dobrega in slabega. Bilo je
bujno cvetenje, a tudi pozeba. Bilo je
veliko padavin, a tudi poplave in toča.
Bilo je veliko sonca, a tudi suša. Ja, narava je muhasta in nepredvidljiva.
Pa jo imamo. Novo vlado, seveda. Le
kaj nam bo ona prinesla? Dozdajšnje
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vlade so veliko obljubljale, pa malo naredile. Bo ta drugačna? Težko verjamem, trenutno še nič ne kaže na to.
Nasprotja med levimi, desnimi, sredinskimi in drugimi strankami raznih barv so
tako globoka, da je sodelovanje skoraj
nemogoče, čeprav naj bi bil končni cilj
vseh strank zagotoviti dobro življenje
vseh prebivalcev v državi. Če je to res
končni cilj vseh strank v parlamentu, le
poti do cilja se razlikujejo, je nemogoče razumeti, da se samo zaradi osebnih
interesov ne morejo sporazumeti in
odločiti za najboljšo pot, ampak trmasto
vztrajajo vsak pri svojem predlogu. Pri
tem drug drugega blatijo in zatrjujejo,
da predloga ne morejo podpreti, ker ne
sprejmejo odgovornosti za napake. Norost! Ste že kdaj slišali ali kje prebrali, da
je bil kakšen poslanec za svoje delo (ali

nedelo) kaznovan? No, nekaj poslancev
je moralo vrniti nekaj nezakonito pridobljenega denarja v državno blagajno,
ampak za mene to ni bila kazen. So pa
poslanci tudi dokazali, da se da v našem
parlamentu doseči tudi popolno soglasje. Ko so sprejemali odlok, da se vsem
poslancem dodeli mesečno 600 evrov
za …(nihče ne ve, za kaj), so vsi prisotni dvignili roke. S tem so dokazali, da
je možno v našem parlamentu ne samo
dobiti večino, ampak celo soglasje. Ali
bi ne bilo lepo, če bi naša vlada končno le začela uspešno krotiti korupcijo,
preprečevati kraje, reševati probleme v
zdravstvu, gospodarstvu, šolstvu, da bi
poskrbeli za ostarele, lačne…
Pa mirno spite in sanjajte, da so se te
želje tudi uresničile.
Maks Starc

Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto

Intervju

Mešani pevski zbor
Gostji današnjega intervjuja v Sopotjih sta Francka Štampohar in Jožica Cujnik,
članici Društva upokojencev Novo mesto, obe aktivni pevki Mešanega pevskega
zbora. V letošnjem letu je Francka predala vodenje zbora Jožici.
Francka, leta 2016 je društvo praznovalo 70 let, zbor pa 60 let obstoja in ste ob
tej priložnosti med drugim zapisali: »Lepo je ustvarjati zgodovino, vsak od nas
je le kamenček v mozaiku 60-letne zgodbe.« Zbor ste vodili kar petnajst let.
Kateri »kamenček« je vam ostal v najlepšem spominu?
Ponosna sem na več »kamenčkov«, ki so se zvrstili skozi petnajst let delovanja
zbora. Izpostavila bi, da zbor deluje več kot 60 let, da se pevci med seboj lepo
razumemo, ravno tako sem ponosna na vsa priznanja, ki smo jih prejeli. Nepozabno je bilo tudi praznovanje naše 50-letnice obstoja pevskega zbora, saj smo
praznovali v res velikem slogu.
Nam lahko zaupate še vaša druga
področja zanimanja in delovanja na
društvu?
Poleg vodenja MGL sem članica Predsedstva in Upravnega odbora društva,
sodelujem pa tudi pri organiziranju raznih prireditev.
Poleg dela na Društvu upokojencev
Novo mesto sem aktivna tudi na Pokrajinski zvezi društev upokojencev
Dolenjske in Bele krajine kot članica
Komisije za kulturo in kot predsednica
Nadzornega odbora.
Glede na to, da ste še vedno zelo
aktivni, je bila vaša odločitev kar
malo presenečenje. Kako to, da
ste se odločili zaključiti z vodenjem
zbora? Kako si boste sedaj zapolnili
prosti čas?
15 let vodenja zbora je bilo delovno
in lepo. Mislim, da je prav, da sem
predala nalogo mlajši, še »polni idej«,
sopevki Jožici, zase pa sem načrtovala manj obveznosti. Ker imam kulturo
in gledališče zelo rada, sem prevzela
vodenje sekcije MGL in bo prostega
časa spet manj, kot sem mislila. Vseeno pa si vedno najdem čas za svoja
dva vnuka, za delo okoli hiše, še posebno rada imam rože, vsekakor pa
bom še naprej spremljala dogajanje na
kulturnem področju, tako lokalno kot
tudi širše.

Jožica, vi ste v letošnji sezoni prevzeli
vodenja zbora. S petjem pri zboru ste
začeli pred petimi leti. Lahko torej
rečemo, da se s pevci dobro poznate
in sodelujete. Kakšno smer boste vi
ubrali, kakšno vizijo imate vi za zbor
v prihodnje?
K zboru sem prišla leta 2013. Že prvič sva šli s Francko po vaji na kavo v
bližnji lokal, kar je zdaj že stalnica. Iz
začetnega klepeta so se počasi začeli
pogovori okoli nastopov, oblačil, kakšna pesem nam je šla tisti dan dobro,
kje bi se lahko še bolj potrudili. Tako
sem počasi spoznavala ritem pevskega zbora, pevce, pevke in našega mladega dirigenta Mateja. Francka me je
tako počasi uvajala v vodenje.
Kakšne nove smeri nimam namena
ubrati. Kako bomo naprej, je odvisno
od veliko dejavnikov. Prvo je zdravje, ker, kot veste, nismo več mladi.
Odvisni smo od zborovodje (ta pa je
mlad), pa tudi od društva, kako nas
bo še v nadalje podpiralo. Želim si
čim več nastopov. Člane prosim, da
prihajajo na vaje, saj bomo le tako
kvalitetno peli. Našega dirigenta pa
prosim, da se še naprej trudi z nami,
za kar sem mu zelo hvaležna. Morate vedeti, da pevski zbor deluje samo
kot celota, sodelovati mora vseh dvaintrideset karakterno različnih pevcev
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in dirigent. Samo tako se lahko dobro
zapoje pesem, za katero smo nagrajeni z aplavzom.
Kaj še počnete v prostem času poleg
petja?
Moja velika ljubezen je, poleg petja,
tudi ples. Že dvajset let sem namreč
članica Folklornega društva Kres. Pri
veteranski skupini skupaj z možem
pleševa lepe dolenjske plese. V narodni noši se človek na odru res počuti
čisto domače. Tudi mojim štirim vnukom sem vedno na razpolago, kadar
me potrebujejo. Ker živim na vasi, si
vedno najdem delo na vrtu in okoli hiše, malo pa pomagam tudi možu
okoli vinograda.
Kaj bi še sporočili za konec našim
bralcem?
Sporočilo je takole - pridružite se nam
ob sredah ob 8. uri zjutraj v Kulturnem centru Janeza Trdina v prostorih
JSKD. Tam vas z veseljem pričakujemo, čeprav je nekoliko zgodaj.
PRIDRUŽITE SE NAM – LEPO VAM
BO.
Obema hvala, ker sta si vzeli čas za ta
zabaven pogovor ob kavici. Francka,
vam želimo veliko uspehov z vodenjem sekcije MGL, Jožica, vam pa z
vodenjem Mešanega pevskega zbora.
Elza Majetić

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 - Zdravko
Červ, Jesen v mestu - 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.upokojenci-nm.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

Rudi

Smeti
(Ob akciji 15.09. Očistimo SLO)

Kaj naj storim?
Kaj lahko še naredim?
Povsod smeti,
pod njimi strupeno se cedi,
človek roko iz njih moli.
Človek vpije, zadnji žarek sonca
v pesti stiska,
človek: »Na pomoč!« kriči.
Železne mravlje
vozijo po njem,
prerivajo ta kup smeti.
Ne žrejo jih,
le pometajo pod prag.
Človek se duši!
Kadar prasne,
ko utrinek vztrepeta,
preplah! Sen ugasne,
za njim na mah,
v vesolju ostane zvezdni prah.
Človek zdaj molči.
Kaj naj storim? Verz napišem.
Ponovim ga vsem v opomin:
»Človek si si pisal sodbo sam!«
Marjan Hren

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.
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Društvo upokojencev Novo mesto je partner Mestne občine Novo mesto v projektu brezplačnih voženj z našim že
znanim modrim »Rudijem«. Polletne izkušnje kažejo potrebo po večjem številu voznikov, zato vabimo voznike in voznice, ki imate voljo in čas, da se pridružite našim voznikom
»Prostoferjem«.
Vaša pozitivna odločitev bo veliko pomenila vsem tistim, ki
prevoze potrebujejo.
Znali bomo ceniti vašo pripravljenost za sodelovanje z
nami in vaše klice pričakujemo na telefon 07/30-212-40,
041/717-031 ali po mailu upokojenci2@t-2.net.
Društvo upokojencev Novo mesto

Še nekaj novosti…
spoštovane članice, spoštovani člani!

1. 25.5.2018 je začela veljati splošna uredba o varovanju osebnih podatkov GDPR. V skladu s to uredbo
moramo pridobiti vaše soglasje o uporabi vaših osebnih
podatkov. V zvezi s tem smo vas preko elektronske pošte
tudi obvestili. Ker vas veliko še ni potrdilo, vam sporočamo, da to še vedno lahko naredite in boste na ta način
spet prejemali vsa naša obvestila preko elektronske pošte.
2. Posamezni člani/ce so večkrat predlagali, da bi
našo izletniško dejavnost popestrili z izleti v tujino. Da bi v program dela za leto 2019 lahko uvrstili take izlete, želimo preveriti vaš interes.
Zato vas prosimo, da sporočite svoje želje in predloge na
elektronski naslov upokojenci2@t-2.net ali pokličite
na 041/717-031.
3. Program dela za leto 2019 lahko obogatimo še za eno sekcijo ročnih del, in sicer imamo ponudbo za učenje tehnike z imenom rešilje.
V kolikor ste zainteresirani, vas prosimo, da sporočite svoje želje in predloge na elektronski naslov upokojenci2@t-2.net
ali pokličite na
041/717-031.
4. Po uspešnih poletnih dejavnostih, ki so bile namenjene otrokom, se v Hiši sožitja zopet začenjajo aktivnosti za odrasle. Tako imamo že prvi teden v oktobru (4.10.2018 ob 17. uri) predavanje na temo
preventive padcev, ki bo izjemoma potekalo v Splošni
bolnišnici Novo mesto. Temu bo vsak teden sledila nova
zanimiva tema, zato vas vljudno prosimo, da se zaradi
lažje organizacije na dogodke prijavite. O vseh naših aktivnostih vas redno obveščamo preko naše spletne strani,
www.upokojenci-nm.si, po elektronski pošti, vsak mesec pa izdelamo tudi letak, ki ga lahko dobite na društvu.
Društvo upokojencev Novo mesto

Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto

Novice iz društvenega življenja

Dobili smo novo vlado
V junijski številki našega glasila smo se v članku Udejanjanje memoranduma 2018 dotaknili pomembnejših zahtev
na področju pokojnin, ki jih je dokument izpostavil. Takrat še nismo imeli nove vlade. Sedaj jo imamo. Sestavljajo
jo stranka Lista Marjana Šarca, Socialni demokrati, Stranka modernega centra, Stranka Alenke Bratušek in Demokratična stranka upokojencev. Navedene stranke so sklenile Koalicijski sporazum o sodelovanju v Vladi Republike
Slovenije za mandatno obdobje 2018-2022, s stranko Levica pa so sklenile Sporazum o sodelovanju.
Koalicijski sporazum v posebnem poglavju »Pravičen, solidaren in finančno
vzdržen pokojninski sistem ter zagotavljanje varne starosti« prinaša kar nekaj obljub, za katere bi lahko rekli, da
kažejo na izpolnjevanje izpostavljenih
zahtev na področju pokojnin v Memorandumu 2018.
Odprava posledic negativnih učinkov
neizvajanja določb sistemskega zakona o usklajevanju pokojnin v času krize
je v Koalicijskem sporazumu poimenovana z dodatnim izrednim usklajevanjem pokojnin. To usklajevanje naj
bi bilo vezano na gospodarsko rast.
Ob gospodarski rasti več kot 3 % naj
bi se pokojnine uskladile za 1 %, ob 4
% rasti za 1,5 % ter ob 5 % rasti za 2
%. Le kdaj bomo prikorakali do cca 8
%, za katere smo bili oškodovani?
Minimalna pokojnina naj bi za polno
pokojninsko dobo postopoma prese-

gla prag revščine, ki sedaj znaša 613
EUR. Prav tako naj bi se odmerni
odstotek za 40 let pokojninske dobe
postopoma dvigoval najmanj do 63
%. Letni dodatek naj bi se že v prihodnjem letu izplačeval v dveh višinah.
Korak naprej naj bi bil storjen tudi pri
vdovskih pokojninah. Iz sedanjih 15
% naj bi se del vdovske pokojnine
dvignil na 25 %. Obljubljena je, sicer
bolj plaho, tudi vrnitev seniorske olajšave, ki nam jo je odnesla gospodarska kriza. Veseli nas lahko tudi dejstvo,
da projekt Starejši za starejše ni ostal
popolnoma neopažen. Vlada naj bi
ga v bodoče spodbujala. Ponovno je
obljubljena ustanovitev neodvisnega
avtonomnega demografskega sklada,
ki bi moral biti ustanovljen že davnega
leta 2015. Le zakaj so mladi tako nezainteresirani?
Koalicijski sporazum ima še kar nekaj

določb, ki razburjajo gospodarstvenike, kot n.pr. postopen dvig prispevne stopnje za delodajalce pri pokojninskem in invalidskem zavarovanju
na raven, ki jo plačujejo delojemalci,
vključitev osebnih prihodkov iz kapitala in rent v osnovo za odmero dohodnine…….
Papir prenese vse, pravijo. V Demokratični stranki upokojencev so imenovali skrbnika Koalicijskega sporazuma, ki bo bdel nad uresničevanjem
sprejetih zavez. Prejšnji sporazum je
bil namreč realiziran v nizkem odstotku. Volivci bomo skrbno spremljali
pripravo aktov, ki bodo omogočali
realizacijo zapisanega in glasovanje
vsakega posameznega poslanca ob
sprejemanju zakonodaje.
Ana Bilbija,
predsednica Strokovnega sveta ZDUS

Občina za ljudi
Iztekajoč štiriletni mandat občinske oblasti je priložnost za razmislek o občini malo drugače. Izhajajmo iz predpostavke, da bi morala biti v današnjem času kakovostna pitna voda,
urejeno in čisto mesto, urejen promet z dobrimi cestnimi in uličnimi površinami, urejen
stari del mesta, dostopnost v druge kraje, normalne cene za komunalne in druge storitve,
gospodarna raba občinskega – vašega denarja, dobri pogoji za delo obrti in podjetništva in
podobno nekaj samoumevnega.
Samoumevno zato, ker imajo to tudi
druge primerljive slovenske občine.
Imajo možnost najema kolesa za vožnjo
po mestu, mestne kartice, donirano
hrano za soljudi na robu, pasja igrišča.
Imajo tudi brezplačne prevoze za ljudi, ki nimajo drugih možnosti za obisk
zdravnika, trgovine in podobno.
Marsikaj do pred kratkim v naši občini
ni bilo samoumevno. Zdaj je postalo in
to je treba pohvaliti. Pohvaliti tudi zato,
ker je v to vpeto delo župana, celotne
občinske oblasti in ogromno prostovoljOktober 2018
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nega dela krasnih ljudi, ki namenjajo na
tisoče brezplačnih ur za druge.
Občina smo mi vsi. V občinski stavbi
morajo delati ljudje z visokimi moralnimi
in etičnimi načeli z iskrenim hotenjem
delati za ljudi. Saj jih mi vsi plačamo.
Motor teh mora biti župan, posebno
odgovornost pa imajo občinske svetnice in svetniki.
Občina je taka kakršno čutimo ljudje. Je
dovolj dobra? V iskanjih odgovorov na
to vprašanje se nam kot zaveze za delo
občine v prihajajočem novem mandatu

kažejo vsebine, ki bodo na novo gradile
in utrjevale naš občutek, da nas ima občina rada, da iskreno želi biti naš dober
servis za ljudi.
V naših srečanjih so mi povedali, da jih
moti:
1. ker so nas sosednje občine prehitele
z gradnjo prepotrebnih varovanih stanovanj. Naši ljudje so morali iti v jeseni
svojega življenja v tuja okolja. Bližnji jih
zato redkeje obiščejo. Ne zatiskajmo si
oči, da bodo ta stanovanja čedalje bolj
potrebna. Skoraj tretjina občanov bo
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Novice iz društvenega življenja
vseh generacij. Naj tudi naš župan prevzame misel župana enega od slovenskih mest, da » kar je dobro za starejše,
je dobro za vse …«.
Potreben je tudi premislek o bolj humanem standardu higienske in druge
oskrbe v domovih za starejše, za razbremenitev zaposlenih v teh ustanovah.
Ne moremo ljudem samo nalagati več
in več dela ter pričakovati prijaznost od
utrujenih.

v nekaj letih starejših. Pa ne gre samo
za njih, s takimi stanovanji bomo razbremenili hudih skrbi njihove otroke,
vnuke.
Pri tem sploh ne gre za velik občinski
denar, temveč v prvi vrsti za spoštljiv
odnos do generacij, ki so ustvarile to,
kar imamo. Drugo se bo zgodilo samo
po sebi.
V ta sklop prizadevanj spada tako nudenje pomoči na domu, subvencioniranje
hrane, več denarja za delovanje društev
upokojencev in drugih humanitarnih
društev, ki opravljajo neprecenljivo koristno delo za družbo in posameznike.
Naj bo naša občina vzor drugim, ne
njihov sledilec. Za začetek lahko posnemamo Celje z delovanjem informacijsko – koordinacijskega centra v Domu
upokojencev Celje, projekt Rdeča tipka ali program Vitica v Kopru, regijsko
povezovanje za boljše počutje starejših
dementnih v Podravju, v Novi Gorici ali
v Kranju. Postanimo občina z rešitvami,
ki bodo vzor drugim, bodimo prvi, kot
smo na gospodarskem področju. Dom
za starejše v Ptuju ima lasten denar za
gradnjo novega doma, drug štajerski
dom je pred kratkim osvojil prvo mesto kot najboljši tak zavod v EU. Več
slovenskih občin ima certifikat mesta,
prijaznega starejšim in tudi mladim. Na
Nizozemskem imajo vasi za dementne.
Bodimo prva občina, ki bo določila dan
za praznovanje starejših, kot je to praksa
na Japonskem. Tak dan bi lahko bil priložnost za pregled uspehov na področju
potreb teh ljudi in za druženje občanov
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2. Občinski uradniki bi morali prevzeti
navade iz podjetij. Morali bi nas obveščati o stanju reševanja naših zadev, nam
sporočati, kje se zatika, nas poklicati, če
jih slučajno nismo našli ob našem obisku
na občini, se opravičiti v primeru svojih
napak, nam pomagati izpolniti zahteven
obrazec, nam dati nasmeh na občinskih
hodnikih, biti več na terenu pri ljudeh in
v podjetjih.

ce ob sobotah, organiziranja prireditev.
8. V vsaki KS bi morali imeti poseben
prostor z opremo za rekreacijske dejavnosti za ljudi vseh generacij (naj ne
manjka opreme za razgibavanje starejših). Potrebujemo tudi prvi mestni park.
V razgovorih sem zvedel še veliko predlogov, stisk ljudi. Včasih so mi na koncu rekli, da se počutijo bolje, ker sem
jih poslušal. Hvaležni so za opravljeno
delo, veliko jih je omenilo prijazno Hišo
sožitja. Nekateri so jo imenovali kar
drugi dom. Pa da se v naši občini stvari
le premikajo na bolje.
Na bližnjih volitvah izberimo ljudi, ki so
se že izkazali in imajo občutek za soljudi.
Potem bo občina v praksi najboljši servis
za ljudi.
Mag. Adolf Zupan
član društva

3. Zakaj še ni stanovanj za mlade, prepogosto prekarne delavce. Kaj ne vidimo, da si ne morejo ustvariti družine in
izpolniti drugih ciljev? Začelo se je premikati, pohitimo.
4. Občina se mora bolj odločno postaviti v zahtevah do države. Vzame si naj
pravico za zahteve po odličnih domovih za starejše, po vrhunski bolnišnici in
drugih državnih službah. Posebno odgovornost za to imata župan in občinski
svet. Odgovornosti pri poslancih iz našega območja ne moremo uveljaviti, ker
teh iz naše občine spet nismo izvolili.

Foto: Branko Babič

5. Najdimo skupaj način za prenos izkušenj starejših na mlajše in energije slednjih na starejše. Naš odnos bo grajen
na medsebojni soodvisnosti in potrebi
enega do drugega. Vsi se želimo počutiti potrebne.
6. Naj se poveča delež proračuna, o katerem bodo preko svojih krajevnih skupnosti odločali ljudje. Naj se vpelje način stalnega spremljanja kakovosti dela
župana, občinske uprave in občinskega
sveta ter posameznih svetnikov. Lahko
po sistemu Parlametra1, ki spremlja delo
poslancev v državnem zboru.

Foto: Branko Babič

7. Obnovljeno staro mestno jedro ponuja
nove možnosti druženja, delovanja tržni1
Parlameter je orodje, ki z analizo
glasovanj in transkriptov nastopov lajša
spremljanje dela v Državnem zboru.

Foto: Branko Babič
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Za ljubitelje komedij, muzikalov…
in kratkih potepov po prestolnici
Tudi v sezoni 2018/2019 bomo nadaljevali z abonmajskimi predstavami v Mestnem gledališču ljubljanskem, ki je eno
najboljših gledališč v Sloveniji in ki mu kot enemu redkih teatrov število vpisanih v abonmaje vseskozi raste. Zahvala
za to gre vsekakor odličnemu igralskemu ansamblu ter premišljeno, na smehu in kakovostnih muzikalih zasnovanem repertoarju. Zato smo se tudi na Društvu upokojencev Novo mesto z lahkoto vnovič odločili, da sodelovanje
z MGL obnovimo tudi vnaprej.
Zakaj se odločiti za vpis abonmaja v
MGL? UGODNA CENA abonmaja,
saj bomo za 7 odličnih predstav (skupaj
s prevozom) odšteli 128 EUR za drugi
prostor ali 130 EUR za prvi prostor v
Mesnem gledališču ljubljanskem.
IGRALCI, ki nas bodo navduševali z
Malega ali Velikega odra MGL, so prepoznani kot vrhunski pevci in igralci,
zato nas večkrat navdušijo z muzikali,
ki so pravzaprav najbolj razpoznavna
stvar tega teatra. In kdo ne vidi rad
igralcev, kot so Iva Kranjc Bagola,

Uroš Smolej, Ajda Smrekar, Sebastijan Cavazza…od blizu?
In ne nazadnje je tu Ljubljana, ki nas
vsakokrat navduši z nečim novim.
Vsak mesec nam pokaže kaj novegaulice so prenovljene ali so tu trgovine,
kakršnih v Novem mestu ni. Komaj pa
tudi čakamo na december, ko si zase
in za prijatelje ali zakonce, s katerimi si
ogledamo predstavo v MGL, vzamemo dodatno uro časa za sprehod po
čarobni decembrski Ljubljani, ki nikogar ne pusti hladnega.

Premislite in se odločite, da postanete
član naše skupine, ne bo vam žal.
Naša popotovanja v Ljubljano, in sicer
na sprehod po prestolnici in nato na
ogled odlične predstave v MGL, vas
bo napolnil s pozitivno energijo, z novim zagonom in novimi občutki, poleg
tega pa si lahko v naši druščini najdete
tudi nove prijatelje – veseli bomo prav
vsakega.
Francka Štampohar

Slikarska razstava motivov z Machove učne poti
VELIKI SLATNIK - Razstava je posebej odmevna ob Evropskem letu kulturne dediščine 2018.
Društvo MDG - Machova dediščina pod Gorjanci in Likovna sekcija Jutro - DU Novo mesto sta 5. avgusta 2018
priredila razstavo likovnih stvaritev na temo Machove učne poti.
Slikarji so na Velikem Slatniku vedno
dobrodošli, saj so vzpostavili prijetno
vez z vaščani. Vsak četrtek od aprila
do oktobra ustvarjajo na Sotočju treh
studencev, to je na osrednjem prireditvenem prostoru Machove učne poti.
Tu je pravljično in neokrnjeno okolje in čudovit mir ob izvirih. Na tem
energetsko vitalnem kraju je dovolj
navdiha, da si lahko v senci ali na prijetnem soncu umetniki poiščejo svoj
kotiček. K ustvarjanju so pritegnili tudi
naš podmladek iz vasi ali pa še sami
pripeljejo vnuke, seveda kadar jim to
čas dopušča. Skupaj so razstavili blizu
šestdeset del.
Slike so v tehniki akril in akvarel pa tudi
olje, motivi so v večini vzeti iz neizčrpne zakladnice Machove učne poti. S
svojimi deli je nastopilo 14 jutrovcev:
Irena Artač, Darko Blažič, Marinka Fabijan, Andreja Fifolt, Nevenka Gošnik,
Ivan Herič, Milka Kastelic, Tomislav
Oktober 2018
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Kocuvan, Ludvik Mežan, Marija Prah,
Jelka Predovič, Stane Rahne, Franc
Urbančič in predsednik sekcije Zdravko Červ.
Dogodek so popestrili literati, člani
našega Snovanja: Anica Mušič, Ana
Vidmar, Ivan Hrovatič, Stane Cerar,
Nace Mervar in Marjan Hren ter domači harmonikarji in pevci pevskega
zbora krajevne skupnosti Mali Slatnik.
Zahvala gre tudi vaškim gospodinjam,
ki so pripravile dobrote iz domače
kuhinje, niti torta ni manjkala. Člani
Machove dediščine so poskrbeli za
tradicionalne Machove bramborake.
Nadškrat Plečati Urh pa je s svojo
škratovsko ekipo poskrbel za posušene škratkine krhlje, lešnike in zdravilni
napitek iz Urhove lekarne. Postregel
je z odličnim cvičkom, ki ga je društvu poklonil naš pesnik in aforist Jurij
Murn.

Kulturni dogodek se je pričel ob
osemnajsti uri, razstava pa se je ob
prijetnem druženju zavlekla v topel in
prijeten večer.
Prvenstven namen Društva MDG je
ohranjanje kulturne dediščine, zato
želimo, da ta prireditev postane tradicionalna. Skupaj s sekcijo Jutro jo
načrtujemo v letnem programu za
konec julija, v času vrhunca dopustov,
kajti ravno takrat se naš veliki ponočnjak jamamaj osvobaja iz svilenega
kokona. Žal, smo zaradi nadvse muhastega vremena noč metuljev letos v
zadnjem trenutku odpovedali, vendar
dosegli smo namen, likovna razstava
je odlično uspela. Prihodnje leto spet
vabljeni v dolino Machovih svilnatih
sanj na Sotočje treh studencev, ki je
od Novega mesta oddaljeno za dolžino ene same niti iz svilenega kokona,
dolge do pet tisoč metrov.
Marjan Hren
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Srečanje
upokojencev
Dolenjske in
Bele krajine
DOLENJSKE TOPLICE - V soboto, 4. avgusta 2018, je Pokrajinska
zveza društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine organizirala tradicionalno letno srečanje upokojencev naše regije na Jasi v Dolenjskih
Toplicah.
Več kot tisoč upokojencev je z zanimanjem prisluhnilo kulturnemu programu,
ki ga je skupaj z vnukom vodila Majda
Škof. Nastopili so člani MoPZ »Rožmarin«, ki deluje v okviru DU Mirna Peč
in bodo našo pokrajino zastopali tudi
na državni reviji upokojenskih pevskih
zborov v Ljubljani. Program je popestril
še mladi flavtist Lukas, za ples pa so poskrbeli člani ansambla »HIT«.
Prisotne je nagovoril predsednik
PZDU Dolenjske in Bele krajine Jože
Jazbec, slavnostni govornik pa je bil
predsednik ZDUS-a Janez Sušnik.
Prisotni so z zanimanjem prisluhnili
njihovim jasnim in glasnim stališčem in
izzivom, ki so pred nami, ter jih nagradili z močnim aplavzom.
Ob koncu 43. ŠIU smo podelili tudi 9
pokalov za dosežke v ekipni ženski in
moški konkurenci ter skupni uvrstitvi.
Društvo upokojencev Novo mesto
je prejelo pokal za 1. mesto v moški
konkurenci in pokal za 3. mesto v skupni uvrstitvi.
Majda Škof

Foto: Boris Blaić, Dolenjski list
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Turnir v pikadu
MALI SLATNIK - Po končanih igrah Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine, se društva zorganizirajo in pripravijo ter
povabijo še druga društva na turnirje v raznih športnih panogah. Tako je bila
ženska ekipa Društva upokojencev Novo mesto 21. junija povabljena na
Mali Slatnik na turnir v pikadu. Od sedmih ženskih ekip smo se uvrstile na
odlično drugo mesto.
istem sestavu kot na pi9. junija smo dobile pokadu. Balinarski klub Sovabilo za memorial v badražica z DU Sodražica
linanju za ženske, in sicer
vsako leto pripravi zadnjo
od najmanjšega Društva
soboto v mesecu juniju
upokojencev Draga, kjer
turnir v balinanju za trojso jim pred leti v doke. Na ta dan slavi Sodrabrem letu dni umrle tri
žica svoj krajevni praznik
balinarke. V spomin na
s svojimi starimi običaji in
prijateljstvo
pripravijo
šegami. Tudi psoglavci se
vsako leto memorial, če
prikažejo ob večerih v teh
je lepo vreme se odigra
prazničnih dneh...Tu smo
v kraju Lazec. Letos pa je Foto: Marija Golob
bilo napovedano slabo vreme, zato je med devetimi ekipami zasedle zopet
bila tekma v Sodražici. Med devetimi odlično drugo mesto v balinanju.
ekipami smo zasedle drugo mesto v
Marija Golob

Enodnevna kopanja v Izoli
IZOLA - Vsi, ki imamo radi morski zrak, morje in kopanje, smo komaj čakali
letošnje poletje, da bomo šli spet na morje.
Letošnji »april« se je krepko potegnil v julij, bili smo že obupani, da z našimi enodnevnimi kopanji v Izoli ne bo nič. A prišel je avgust, z njim pa tudi pravo poletje.
Naša predsednica Rožca in animatorka Slavka sta se dogovorili, da gremo »na
morje« kar štirikrat. Vedno smo imeli lep sončen, včasih tudi preveč vroč dan,
zato smo večino dneva preživeli v vodi in senci. Seveda smo si vzeli tudi čas za
kosilo, hladno pijačo in druženje. Celodnevno kopanje nas je prijetno utrudilo, pa
vendar smo spet komaj čakali na naslednji petek, da smo ponovno »odrajžali« na
naše morje.
Sedaj, ko je poletja konec, bomo obujali spomine na lepo preživete poletne dni in
se veselili naslednjega poletja, da bomo z našimi plavalnimi aktivnostmi nadaljevali.
Ana Kotnik

Foto: Ana Kotnik
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Bili smo v Rumi, v Sremu
RUMA - Republika Srbija letos sofinancira projekt »PROMOCIJA TURISTIČNIH ZMOGLJIVOSTI OBČIN RUMA IN SREM IN ORGANIZIRA
PROMOCIJO ZA GOSTE IZ SLOVENIJE«. Projekt izvaja Turistična organizacija občine Ruma, ki jo vodi direktorica Mirjana Vujašinović.
Zakaj ravno Slovenija? Zato, ker je v
Rumi zelo aktivno Društvo Slovencev
EMONA, ki ga že 9 let vodi Zoran Jovičič, človek z neizmerno voljo in entuziazmom. Rodil se je v Ljubljani, od 15.
leta starosti pa živi v Rumi, kamor se je
preselil skupaj s starši. V bivši Jugoslaviji
je bil poklicni boksar, danes pa v prostorih, narejenih s prostovoljnim delom in
prispevki, trenira mlade boks in enkrat
na teden poučuje slovenščino. V pogovoru s Slovenci še vedno govori »po
lublansko«. Društvo Slovencev Emona
pa zelo dobro sodeluje s Srbskim kulturnim društvom iz Novega mesta, ki ga
vodi Ostoja Bubnjević.
Rezultat tega večletnega sodelovanja je
bilo povabilo Turistične organizacije Občine Ruma za obisk Rume in Srema od
2. do 5. avgusta 2018. Organizacijo obiska je v Novem mestu prevzela Branka
Bukovec, predsednica Društva za razvijanje prostovoljnega dela. Po programu
smo si pod vodstvom direktorice Mirjane Vujašinović in turističnih vodičev ogledali znamenitosti mesta, obiskali cerkve,
samostan KRUŠEDOL, izjemno lepo
restavracijo s SPA centrom BORKOVAC in dve vinski kleti, od katerih izstopa MAČKOV PODRUM v Irigu. Lastnik
kleti in vinograda nas je navdušil s svojo
domačnostjo, prijaznostjo in iskrenostjo
in nas popeljal do svojih vinogradov, kjer
smo se lahko nazobali grozdja, po ogledu pa imeli pri njem tudi kosilo.
Prisostvovali smo otvoritvi RUMFESTA,
dvodnevne kulturno-zabavne prireditve
v središču mesta.
Drugi dan smo obiskali mestno hišo,
sprejel pa nas je predsednik skupščine občine, g. Dušan Ljubičić. Predstavil nam je zgodovino Rume, sedanje
življenje in načrte za prihodnost. Veliko
pričakujejo od turizma, zato so se tudi
odločili za sofinanciranje promocijskih
turističnih projektov.
Ruma pa ima še eno posebnost, in sicer
»RUMSKI VAŠAR«. VAŠAR je enkrat meOktober 2018
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Foto: Veronika Popovič

sečno, drugega ali tretjega, ne glede na
dan. Vredno si ga je ogledati in začutiti
utrip trgovanja, ki poteka tako že 270 let.
Toliko časa RUMSKI VAŠAR že traja.
Zadnji dan, že na poti proti domu,
smo si ogledali še izkopanine carske
palače iz rimskega obdobja v Sremski
Mitrovici. V času Rimljanov se je imenovala SIRIUM. Odkrili so jo slučajno,
leta 1957, ko so kopali jamo za odvoz
materiala in v globini odkrili mozaike.
In na koncu slovo. Mi bi še kar ostali, saj
takega gostoljubja ne srečamo pogosto.
Vsi, s katerimi smo prišli v stik, so nas
prevzeli s svojo prijaznostjo, gostoljubjem, iskrenostjo in širokim znanjem.
In ker statistika kaže, da smo najštevilčnejši turisti upokojenci, bi vsem, ki še niste
bili v Sremu, priporočila, da ga obiščete.
Ne bo vam žal. Če bi bilo dovolj zanimanja, bi se na pot lahko podali tudi člani
Društva upokojencev Novo mesto.
Veronika Popovič

DL oglasek 113x67 mm out.indd 1

Ekskurzija v
Strasbourgu
STRASBOURG - Na povabilo
evropskega poslanca dr. Igorja Šoltesa smo prostovoljci – koordinatorji
programa Starejši za starejše, ki deluje v sklopu Zveze društev upokojencev Slovenije pod vodstvom gospe Rožce Šonc, 10. septembra 2018
obiskali evropski parlament v Strasbourgu. Kot je dejala ga. Šonc, smo
se ekskurzije udeležili prostovoljci iz
Slovenije v malem – iz Novega mesta, Krškega, Nove Gorice, Trebnjega, Semiča, Črnomlja in Metlike.
Evropski poslanec dr. Igor Šoltes nam
je predstavil svoje delo v Evropskem
parlamentu, in sicer s poudarkom na
delu v okviru odborov, katerih član je.
Poudaril je izjemen pomen programa
Starejši za starejše in izrazil upanje, da
bo tudi država našla več posluha za
delo prostovoljcev, nam pa je čestital
za predano delo.
Ana Ponikvar

Foto: Ana Lina Merhar
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Balinarski
turnir v Straži
STRAŽA - Športno rekreativno društvo Breza iz Straže je konec julija v
športnem parku uradno odprlo štiristezno balinišče. Park je vseskozi odprt
in v njem lahko ljubitelji športa in rekreacije igrajo košarko, mali nogomet,
odbojko, badminton, rusko kegljanje
in še kaj. Postavljeno je bilo s pomočjo
upokojencev. Imajo tudi igrala za otroke, tu pripravljajo športne aktivnosti za
predšolske in šolske otroke ter razne
delavnice, kar je zelo velika pridobitev
za občino Straža in njeno okolico. Tudi
Društvo upokojencev Straža ima tu svoje aktivnosti, treninge in tekmovanja.
Tako so na prijateljski balinarski turnir
povabili ženske ekipe iz Gabrja, Brusnic,
Novega mesta, Malega Slatnika, Sodražice, Šentjerneja ter dveh ekip iz Straže.
Na turnirju so najbolje igrale in bile prve
ekipa Vzajemnosti upokojenk iz Novega
mesta, druga je bila Sodražica in tretja
ekipa gostitelj Straža l. Pokale so podelili
v sklopu praznovanja Straške jeseni.
Marija Golob

Foto: Peter Legiša

Letovanje v Delfinu
IZOLA - Zahvaljujoč nekdanji predsednici DU Novo mesto Ani Bilbija, začetnici sodelovanja našega društva z ZDUS-ovim hotelom Delfin v Izoli, sedanji
predsednici Rožci Šonc ter dolgoletni prizadevni organizatorici potovanj Slavki
Antić imamo Novomeščani in okoličani že več kot deset let možnost letovati
po ugodni ceni v prijetnem hotelu Delfin. Vse sobe v Delfinu so obnovljene
in zelo lepo opremljene, vse imajo balkončke, nekatere tudi čudovit razgled
na morje, marino in mesto. Poleg kopanja v notranjih ali zunanjih bazenih,
plesnih večerov ob glasbi raznih ansamblov na hotelski terasi, ogleda Kneippovega vrta zdravilnih rastlin in vožnje z vlakcem po mestu so na voljo tudi razni
dogodki in prireditve v hotelu in njegovi bližnji okolici. Vabljivi so tudi izleti od
ogledov turističnih kmetij do panoramskih voženj z ribiško barko po slovenski
obali in ogleda Pirana. V kolažu fotografij z julijskega letovanja (hotel Delfin,
Kneippov vrt, pogled na marino v Izoli, izolski vlakec, Tartinijev trg v Piranu) se
je znašla tudi rdeča Luna, ki smo jo mi sicer že gledali doma. Avtor vseh teh
posnetkov, uspešen amaterski fotograf prof. dr. Peter Legiša, pa je sliko Lune
posnel na nebu nad Izolo.
Marjana Štern

Likovne delavnice za
otroke
NOVO MESTO - Po programu Hiše sožitja smo
med poletnimi počitnicami izvedli likovne delavnice
za otroke, ki obiskujejo osnovno šolo.
Delavnice so potekale v prostorih našega društva. Slikali smo poletne motive z vodenimi barvami. Menim,
da smo bili pri delu uspešni, saj so bili mladi slikarji kar
ustvarjalni. Tudi zame je bilo zanimivo delati z njimi.

Z vlakom v Birčno vas
NOVO MESTO - V petek, 3.8.2018, smo se zbrali na
železniški postaji v Kandiji in se odpeljali v Birčno vas.
Tu smo si najprej ogledali znamenito drevo po imenu
sekvoja. Poskusili smo ga objeti, pa nas je bilo premalo,
da bi nam uspelo.
Hodili smo naprej, vodnica Fani Vovk pa nam je zastavljala
razna vprašanja. V Stranski vasi smo se ustavili na hribu.
Hodili smo tudi
po gozdu. Gospa
Fani nam je povedala imena rastlin,
ki smo jih videli na
poti. Naše druženje smo zaključili v
Šmihelu.
Lukas Brljavac

Član likovne sekcije JUTRO Ivan Herič

Foto: Tjaša Turk
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Foto: Tatjana Šuštarič

Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto

Novice iz društvenega življenja

Poletne počitniške aktivnosti v Hiši sožitja
NOVO MESTO – Na Društvu upokojencev Novo mesto smo v okviru Centra dnevnih aktivnosti v Hiši sožitja
pripravili bogat program poletnih aktivnosti za naše člane in njihove vnuke. Za izvedbo različnih aktivnosti smo
vključili tudi člane različnih sekcij našega društva, ki so svoja znanja in izkušnje delili s prisotnimi. Program poletnih
aktivnosti je potekal od devetega julija do sedemnajstega avgusta.
Prvi teden smo se odpravili na pohod ob reki Krki in po vseh
njenih mostovih. Obiskali smo Dolenjski muzej, kjer so nam
z besedo in sliko predstavili pomembnejše mestne predele,
stavbe in kulturne ustanove v Novem mestu. Te aktivnosti
smo zaključili z ustvarjanjem sadnih smutijev in različnih poletnih motivov iz sadja. Imeli smo tudi kviz o Novem mestu,
da smo preverili, kaj vse smo se v tem tednu naučili o našem
mestu.
Drugi teden smo pričeli z ročno delavnico, da smo si razgibali
prste. Da smo si razgibali še noge, smo se odpravili peš na
Trško goro. Teden smo zaključili s športnim ribolovom, kjer

smo izvedeli, katere vrste rib živijo v naših vodah in se preizkusili v vlogi ribiča.
Tretji teden se je začel s slabim vremenom in nam prekrižal
načrte. Pohod v okolici Novega mesta je odpadel, smo pa
kreativnost preizkusili na ustvarjalni delavnici. Z rezanjem, lepljenjem in uporabo različnih materialov smo iz papirja ustvarjali zanimive poletne motive. Na poletni likovni delavnici pa
smo v sodelovanju z likovno sekcijo Jutro slikali in ustvarjali slike
na temo poletja.
Četrti teden smo obiskali Televizijo Vaš kanal. Spoznali smo
poklic novinarja, si ogledali televizijski studio, snemalno opremo
in še veliko drugega zanimivega.
Raziskovalni teden smo nadaljevali
z obiskom Knjižnice Mirana Jarca.
Sprehodili smo se skozi odkrite in
skrite predele knjižnice in spoznali,
kakšno bogastvo knjig se nahaja na
knjižnih policah. Utrujeni od raziskovalnega dela smo teden zaključili
z vožnjo z vlakom do Birčne vasi in
hojo po gozdnih poteh do Novega
mesta.
Z obiskom Policijske postaje Novo
mesto in ogledom vojašnice Novo
mesto smo spoznali še delo naših
varuhov v uniformah. Spoznali smo,
kako zanimivo in pomembno je njihovo delo. Kako se prideluje hrana
in kako zanimive so domače živali,
pa smo spoznali na obisku kmetije
Kastelic.
Zadnji teden smo na ustvarjalni delavnici posvetili zbiranju spominov in
doživetij skozi počitnice.
Poletne počitniške aktivnosti smo
začeli v naravi in jih tam tudi zaključili. Obiskali smo Pustolovski park na
Otočcu in tam neizmerno uživali.
Ob koncu poletnih aktivnosti smo
si obljubili, da se ponovno srečamo prihodnje leto. Letošnje leto
smo imeli razne poletne aktivnosti
že četrtič in lahko rečemo, da so
se lepo »prijele« med našimi člani.
Veseli bi bili, če bi se opogumil še
kakšen naš član, ki bi bil pripravljen
svoje znanje in izkušnje deliti z nami.
Povzela Anica Nose

Vse dobro v letu 2019
vam želi kolektiv
hotela Delfin in Vile Ane

Oktober 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 3.11. do 10.11.2018 (polpenzion za sedem dni v dvoposteljni sobi
241,65 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 5,90 EUR in za vse dni v tednu 10,40 EUR.
Karte veljajo do 15.12.2019. Cenejše karte so na voljo le v tajništvu društva do porabe zalog.

3.

Socialno-zdravstvena
dejavnost

Nadaljevali bomo :
- 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.

4.

Mešani pevski zbor

Vaje vsako sredo ob 8.00 v Kulturnem centru Janeza Trdine!
Nastopi:
17. oktobra nastop Mešanega pevska zbora v KC Primoža Trubarja v Šentjerneju
7. novembra Novomeški večer v hotelu Delfin, Izola

5.

Gledališka sekcija

Ogled predstav po programu MGL iz Ljubljane.

6.

Likovna sekcija Jutro

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

7.

Literarna sekcija Snovanja

Srečanja vsako prvo in zadnjo sredo v mesecu.

8.

Korektivna telovadba

Se odvija na DU, v prostorih OŠ Bršljin ter v OŠ Podgrad. Vabljeni vsi zainteresirani!

9.

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

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