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TISKOVINA

V teh dneh, ko vsem se kam mudi, 
   ko nas že prazniki podijo, izberi takšne si poti, 
     ki prave se smeri  držijo!

Naj vodijo te med ljudi, ki te z dobroto bogatijo, 
   prijazne njihove oči pa od ljubezni se iskrijo!

(neznan avtor)
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Mnenja uredništva ...

Rožca Šonc

Spoštovane članice, spoštovani člani!

Spoštovani bralci Sopotij!

Občutek imam, da leto vedno prehitro 
mine, ko moramo oceniti opravljeno 
delo in vam predstaviti program dela za 
prihajajoče leto. Kako smo bili uspešni v 
letošnjem letu, bomo ocenili na Zboru 
članov v marcu 2019, program dela za 
leto 2019 pa vam predstavljamo v tej 
številki SOPOTIJ.
V programu smo sledili zapisanim na-
logam v Statutu društva in poslanstvu 
društva, z zastopanjem naših pravic na 
vseh nivojih delovanja in nalogam v skr-
bi za aktivno in zdravo staranje. Obširen 
je program aktivnosti literarne in likovne 
sekcije, MePZ, 42 sekcij športa in rekre-
acije, socialno-humanitarnega programa 
Starejši za starejše, družabnih dogodkov 
z izleti in letovanji ter medgeneracijske-

ga dnevnega centra Hiše sožitja. Na 
novo bo delovala skupina izdelave re-
šilje -  izdelkov, radi pa bi ustanovili tudi 
folklorno skupino. To bo seveda mogo-
če, če boste pokazali zanjo interes. Tudi 
kakšen izlet v tujino ter ogled posebno 
zanimivih predstav bomo organizirali, 
če boste za to izrazili želje. Za program 
»Rudija« bomo potrebovali še več pri-
jaznih prostovoljnih voznikov Prostofer-
jev, zato vas prijazno vabim, da se jim 
pridružite.
Tako obširen in bogat program je finanč-
no zahteven projekt, katerega izpeljava 
je odvisna tudi od plačane članarine. Že 
lani in letos je bil upad plačanih članarin 
občuten, tako da je izpeljava programa 
zelo otežena. Ob vprašanju glede plači-
la članarine večkrat slišim vprašanje:  Kaj 
pa imam od društva? Naj najprej pouda-
rim, da je društvo prostor povezovanja 
in zastopanja pravic svojega članstva in 
starejših, nudi pa tudi ugodnosti. Naj jih 
le nekaj naštejem. Na voljo so tri brez-
plačne svetovalnice: socialna, pravna in 
invalidska, ko tri strokovnjakinje poma-
gajo, kadar pomoč potrebujete. Or-
ganiziramo in izvedemo prostovoljsko 
pomoč, ko je taka pomoč potrebna, 
možno je učenje računalništva, ugodno-

sti imate pri letovanju v Hotelu Delfin, 
na razpolago so cenejše vstopnice za 
kopanje, plačujemo najemnino špor-
tnih objektov za treniranje in telovadbo, 
nabavimo športne rekvizite, plačujemo 
kotizacije za udeležbo na tekmovanjih, 
prevoze za udeležbo na pokrajinskih 
in državnih tekmovanjih in druge ob-
veznosti iz programov. Plačujemo tudi 
mentorje, na voljo je klubski prostor s 
časopisi, poverjeništvom pa ostane za 
del njihovega progama del članarine. 
Menim, da se trudimo, da članstvu nu-
dimo čim več možnosti udejstvovanja in 
kar nekaj ugodnosti, tako da je vredno 
biti član našega društva.
Smo pred novim letom 2019 in plači-
lom članarine, ki za leto 2019 ostaja ne-
spremenjena 10 EUR. Članice in člane 
prosim, da članarino poravnajo čimprej 
po novem letu, da bomo začrtane nalo-
ge lahko uspešno opravili.

Za prihajajoče leto si želim čim več vaše 
podpore za uspešno izvedbo progra-
ma, vam in vsem, ki jih imate radi, pa 
želim predvsem zdravja, zadovoljstva in 
veliko samih dobrih stvari.

Srečno! Vaša Rožca Šonc

Samo še nekaj dni pa ga bo konec. Tega 
leta seveda! In kakšno je bilo? Nič poseb-
nega, bi lahko človek rekel. Razen seve-
da volitev. Predčasne, takšne in drugačne 
so bile. Pa tudi te smo preživeli, čeprav 
včasih kar težko. Koliko grdih reči so nam 
povedali ti naši stari in novi kandidati naše 
oblasti na svojih predvolilnih soočenjih. 
Seveda ne o sebi. Niti ene prijazne be-

sede drug o drugem in nobenega stiska 
rok ni bilo. Tu gre le za zmago in osebni 
prestiž. Je kasnejše sodelovanje v parla-
mentu sploh mogoče? Navadno ne, po-
sledice pa nosimo mi, navadna raja. Oni 
so pred zakonom nedolžni, saj smo jih 
mi izvolili.
Pa smo pri zakonodaji. Strokovnjaki 
pravijo, da je pri nas demokracija na naj-
višji možni stopnji, da smo pred zako-
nom vsi enaki. Pa smo res? Če preprost 
državljan naredi cestnoprometni prekr-
šek, ga policija takoj kaznuje. Za izrek 
kazni je dovolj policijski zapisnik, radar 
ali alkotest. Možna je sicer pritožba, a 
če si prekoračil predpisano hitrost ali spil 
kozarec vina, tega ne boš naredil, boš 
pa naslednjič morda le vozil bolj poča-
si in brez alkohola v krvi. Kaj pa naša 
najvišja kasta? Se spomnite afere okrog 

Maks Starc

prodaje orožja? Priznali so, da so prodali 
orožje in torej dobili denar, a kam se je 
izgubil, ne ve nihče! Verjamete? Jaz ne. 
No, po več kot dvajsetih letih je ta pri-
mer zastaral in udeleženci so si oddah-
nili. Denar je sedaj njihov in čisto mirno 
si bodo lahko z njim kupili vilo v Ame-
riki ali posestvo v Avstraliji. Tudi bankirji 
niso nič boljši. Se še spomnite, koliko 
milijard našega denarja so zapravili, pa 
za to prav nihče ni odgovarjal. Direktor 
si je dal celo milijon odpravnine izplača-
ti, ko je zapustil to mesto. In to vašega in 
mojega denarja! Taki so pač naši zakoni.

V letu, ki prihaja, vam želim predvsem 
veliko zdravja in upam, da bomo kmalu 
doživeli tudi obljubljeno povišanje po-
kojnin. Ta nas sicer ne bo rešila vseh 
skrbi, a bolje je nekaj kakor nič.

Maks Starc
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IntervjuMnenja uredništva ...

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 - Franc 
Urbančič, Vodnjak - detajl slike, foto - Franc Urbančič. 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.

FRANE UMEK
Na javno povabilo za Ambasadorja učenja 2018 je izbranih prvih devet Am-
basadorjev učenja. Med njimi je tudi član našega društva Frane Umek, član 
literarne sekcije Snovanja. Ambasadorji so odlični posamezniki, ki skrbijo za 
lastno stalno nadgrajevanje znanja in pri tem pomagajo drugim. 

Gospod Frane, se nam lahko najprej predstavite? Kje ste se rodili, odraščali, 
kje živite sedaj in kaj ste po poklicu?
Rodil sem se v Logu pod Pohorjem, 
otroštvo in osnovno šolo sem preži-
vel v Rušah, po končani gimnaziji v MB 
sem odšel v Ljubljano, se zaposlil na 
MNZ kot pravnik in se tu tudi upoko-
jil. Zdaj živim v Straži, imam družino, 
z ženo imava sina in hčerko in 3 vnu-
kinje in vnuka.

Kdaj ste začeli s pisanjem pesmi, kdaj 
ste se prvič predstavili javnosti in koliko 
pesmi je že izšlo izpod vašega peresa?
K pisanju pesmi me je v mladosti nav-
dušil pesnik Janko Glazer po najinem 
naključnem srečanju v Rušah. Do zdaj 
sem izdal tri pesniške zbirke: Odpri se 
(1998), Tretji korak (1999) in Utrinki 
mojega trenutka (2015). V tej zbirki je 
zbranih 144 pesmi iz vseh let mojega 
literarnega ustvarjanja. Najbogatejše 
obdobje mojega pisanja je bilo pred 
upokojitvijo, ko sem postal član literar-
nega kluba Dragotin Kette. V Občini 
Straža sem leta 2014 prejel Občinsko 
priznanje za delo na področju kulture.

Koliko časa ste aktivni v našem 
društvu in kako bi ocenili delovanje 
literarne sekcije?
V DUNM sem v literarni sekciji Sno-
vanja aktiven že 15 let in več. Pod 
mentorstvom Milana Marklja je zame 
to rast, razvoj, načrtno delo. Članice 
in člani smo zelo aktivni in se prijatelj-
sko družimo dvakrat mesečno ob sre-
dah in to mi veliko pomeni.

Ste med prvimi devetimi Ambasadorji 
učenja. Kaj za vas pomeni ta naziv?
Naziv Ambasador učenja 2018 mi je 
podeljen zaradi mojega večletnega 
aktivnega sodelovanja v RIC Nm v 

programskem odboru v U30 in zdaj 
v Univerzi za starejše. Naziv mi je 
spodbuda za naprej. Sodelujem tudi v 
DU Straža, z ženo vodiva del aktivno-
sti v zvezi z izobraževanjem krajank in 
krajanov vseh starosti. Sodelujemo na 
srečanjih kulturnih društev s sosednji-
mi kraji in občinami.

Kdo je Frane Umek v vsakdanjem 
življenju?
Frane Umek je v vsakdanjem življenju 
poln načrtov, je mentor mladim lite-
rarnim ustvarjalcem. Najstarejša vnu-
kinja je leta  2015 že izdala svojo prvo 
pesniško zbirko, na OŠ Vavta vas Fra-
ne Umek sodeluje v delavnici Šolski 
pisarji. S svojimi pesmimi bogati glasilo 
Stražan. Redno se sprehaja po Straški 
Gorci in v Umekovi hiši diši po doma 
pečenem kruhu in drugih dobrotah, ki 
jih pripravlja gost današnjega intervjuja 
gospod Frane Umek.
Lepa hvala za pogovor in veselo „van-
dranje“ po zelenem Pohorju mu želimo.

Vlasta Stokanovič

 VABILO
Drage upokojenke in 
upokojenci!

Že kar nekaj časa razmišljamo, 
da bi v našem društvu ustanovili 
folklorno skupino in tako obogatili 
kulturno dogajanje tudi na tem 
področju.
Prepričani smo, da je med vami 
veliko takih, ki gojite ljubezen do 
ljudskega izročila in bi radi zaple-
sali folklorne plese. Zato vas vabi-
mo, da nam vaše zanimanje spo-
ročite na društvo, mi pa bomo 
na osnovi  prijav poskušali idejo 
uresničiti. 
Prav tako bi bilo zaželeno, če se 
nam javi kdo s harmoniko, ki bi 
spremljal plesalce. Poiskali bomo 
tudi mentorja, ki bo strokovno 
pomagal plesalcem.

Društvo upokojencev 
Novo mesto

V kamen 
vklesano
NOVO MESTO - Na letošnjem 
natečaju za najboljšo samozalo-
žniško knjigo je bila med petimi za 
nominacijo izbrana tudi knjiga: V 
kamen vklesano. Napisala jo je čla-
nica Društva upokojencev Novo 
mesto  literarne sekcije Snovanja 
Marinka Miklič. Knjiga je izšla v letu 
2017.
Čestitamo! 

Anica Vidmar

Društvo upokojencev 
Novo mesto

Foto: Alenka Peterlin
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Novice iz društvenega življenja

Kam bi moralo iti slovensko javno zdravstvo
Dr. Marjan Česen, doktoriral iz ekonomike zdravstva, specialist stomatološke protetike, pravnik, magister ekono-
mije in ne nazadnje strokovnjak, ki nesebično ponuja svoje znanje z namenom, da bi se javno zdravstvo obdržalo in 
se razvijalo, tako da bi ga lahko koristili vsi prebivalci naše države. Izkušnje je pridobil pri delu v ambulanti, kjer je 
prebil 31 let, na Zavodu za zdravstveno zavarovanje in na Ministrstvu za zdravje, kjer je oddelal še dodatnih 10 let. 
Sedaj je med drugim tudi podpredsednik strokovnega sveta pri ZDUS. V času volilne kampanje smo ga povabili, da 
nam predstavi njegov pogled na potrebno reformo zdravstvenega sistema.

Doc. dr. Mileno Kramar Zupan, direk-
torico Splošne bolnišnice Novo mesto, 
ki je v državi četrta po velikosti, smo 
prosili za predstavitev stanja zavoda, ki 
ga vodi s poudarkom na delu urgen-
tnega centra.
Dr. Česen je že v času prejšnje vlade 
opozarjal, da nekaj sprememb v zdra-
vstveni zakonodaji še ne pomeni nje-
gove reforme. Cilj te reforme mora biti 
ponovno doseči dolgoročno finančno 
vzdržnost sistema v spremenjenih 
družbenih razmerah v državi. Pri tem 
je opozoril tudi na odgovornost posa-
meznika za zdrav način življenja kot del 

odgovornosti za lastno življenjsko uso-
do, nujnost prevetritve »košarice pra-
vic«, določitve mreže javne zdravstve-
ne službe, cen in morebitne ponovne 
uvedbe participacije pri plačevanju 
storitev, problematiko UKC v Ljublja-
ni, ki je hkrati tudi regijska bolnišnica, 
nujnosti dosledne razmejitve javne in 
zasebne dejavnosti itd. Ni se izognil niti 
zanemarjeni profesionalizaciji menedž-
menta in nujnosti vključitve ekonomike 
zdravstva v študijski program medicin-
ske fakultete. Pohvalil pa je vodenje 
naše bolnišnice in dosežene rezultate 
direktorice. Dr. Zupanova je na kratko 

Foto: Zdravko Damjanovič

Litererni večer ob dnevu reformacije v Domu 
starejših občanov Novo mesto
NOVO MESTO - Dom, vsak ima rad svoj dom, kjer se počuti varno v okviru svoje družine ali sorodnikov. Vendar vedno 
ni tako kakor sami želimo. V letih se vse spremeni, tudi dom je lahko nekje drugje, lahko tam, kjer tuji ljudje skrbijo za tvoje 
počutje, zdravje in bivanje. To je lahko dom starejših občanov. Zato smo se literati literarne sekcije Snovanja odločili, da vsaj 
dvakrat ali trikrat na leto naredimo literarno - glasbeni večer, da s stanovalci vsaj za nekaj trenutkov pozabijo, kje so zdaj.

Foto: Anica Vidmar

Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto

predstavila problematiko, s katero se 
srečujejo vsak dan, plačevanjem oziro-
ma neplačevanjem opravljenih storitev 
s problemom neenakomerne poraz-
delitve programov po vsej državi, z vi-
soko obremenitvijo urgentnega centra, 
ki skrbi za izvajanje pregledov in oskrbo 
vseh urgentnih stanj 24 ur na dan itd. 
Opozorila pa je tudi na oceno, da so 
naši obiski zdravnikov v 20 do 30 % 
obiskov nepotrebni.
Sledila so tudi vprašanja in komentarji 
prisotnih, ki so napolnili prostor v Ho-
telu Dolenc. Enotna je bila ugotovitev, 
da je bilo časa za res vsebinsko pred-
stavitev in debato premalo, čeprav je 
trajala nekaj več kot dve uri. Dogovorili 
smo se, da ne bomo čakali na priho-
dnje volitve za srečanje. Srečevali se 
bomo pogosteje in skušali vplivati na 
čim  boljše delovanje javnega zdravstve-
nega sistema. 

Ana Bilbija

Literarni večer ob dnevu reformacije je potekal zelo sproščeno in prijetno. Stanovalci doma starejših so uživali ob petju, 
glasbi in poeziji. Spomnili smo se, da je ta dan rojstvo slovenskega knjižnega jezika. Slovenci smo namreč na ta dan dobili 
prvo knjigo v maternem jeziku, Katekizem, ki ga je leta 1550 napisal Primož Trubar.
Ne smemo pozabiti tudi na 1. november, ki je posvečen našim najdražjim, ki počivajo v miru.

Hvala DSO za lep sprejem in pogostitev.
Nastopali so: Literati DU Novo mesto, pevka Marija Jerele, harmonikar 
 Dragiša in mlada glasbenika Blaž in Katja iz Šmarjeških Toplic.

Terezija Balažević

Foto: Zdravko Damjanovič
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šega in najinega društva. Pri uresničevanju programa bova 
iskala zaveznike pri svetnikih vseh strank in list.
Ponujava roko sodelovanja. Povabite naju na pogovor o 
vaših pričakovanjih, izkoristite naju za vez z občino v obliki 
svetniških pobud, vprašanj in podobno. Pri kritiki poskusite 
nakazati tudi rešitve. Saj jih znate, verjemite vase. Bodimo 
del aktivne družbe, ne pustimo se odrivati na rob.
Smo v decembru, ko ustvarjamo zalogo optimizma, več 
mislimo drug na drugega. Želim vam, da bi bili bližnji bo-
žični prazniki polni topline, ljubezni, toplih in prijaznih po-
gledov, iskrenih stiskov rok, izrečenih zahval za podarjeno 
delo in skrbi za druge. V novem letu 2019 vam želim ve-
liko zdravja, več vključenosti, več zasluženega spoštovanja 
in čim manj osamljenosti. Vstopimo v novo leto srečno, 
pogumno in s prepričanjem, da lahko odločate o sebi. Ni-
koli nismo zahtevali kaj posebnega zase. Nismo bili navajeni 
tako delati. Zdaj združimo moči za dosego svojega. In ne 
dovolimo izključenosti od družbenega dogajanja. Svet bo 
lepši za vse, naša občina pa zares prijazna.

Na zdravje in srečno v 2019!

Novice iz društvenega življenja

Na trgu tisoče luči
temo razjeda v lažni dan,
nad vrvežem napev hrešči
in stojnice, prepolne sanj,
otroške begajo oči.
Kaj vse lahko bilo bi zanj!
A mamica vse bolj molči
in več ne sliši vseh vprašanj,
oboje rosne  so oči
od nemoči in lažnih sanj.

V novo leto 2019 vstopimo optimistični

telefon 041 322 322, in Ana 
Bilbija, e-naslov bilbija@siol.
net, telefon 041 752 319. 
Možna je tudi komunikacija 
na naslov MO DeSUS Novo 
mesto, Čitalniška 1, 8000 
Novo mesto preko služb 
občinskega sveta in preko va-

Za nami so volitve, pred katerimi smo se srečali tudi z veliko člani vašega in drugih 
društev upokojencev v naši občini. Skupaj je nastal uresničljiv in dober program dela za 
delo občinskega sveta v novi sestavi za naslednja štiri leta. Glavni poudarek v programu 
je bil namenjen ustvarjanju boljše občine – občine po meri vseh ljudi, najpomembnejši 
cilji pa so naravnani k ustvarjanju pogojev za lepše, bolj varno in za obdobje občutnej-
šega pojemanja moči bolj dostojno življenje starejših.

Našim izgovorjenim in zapisa-
nim besedam v programu za 
naslednje štiriletno obdobje so 
volivci v naši občini veliko bolj 
verjeli kot v nam primerljivih 
osmih regijskih mestnih občinah. 
Namenili so nam najvišji odsto-
tek glasov, na podlagi katerih 
imamo v občinskem svetu dva 
svetnika. Priznamo, računali smo 
na tri. Zmanjkalo nam je dvain-
dvajset glasov. 
Lažje bi dosegali naše in vaše ci-
lje s tremi svetniki. Toda prisega-
mo na rek »vzemi, kar imaš in iz 

tega nekaj naredi…« in na našo pripravljenost sodelovati z 
vsemi, ki v resnici želijo dobro najbolj ranljivim skupinam – 
mladim, ki vstopajo na trg prekarnega dela, in starejšim, za 
katere je premalo preskrbljeno. V nov mandat vstopamo z 
optimizmom in trdnim namenom doseči, da bomo tudi v 
naši občini imeli oskrbovana stanovanja, da bo vedno do-
volj denarja za pomoč na domu in več denarja za delovanje 
društev upokojencev, ker si starejša generacija to in še ve-
liko več tudi zasluži. To vgradimo v našo zavest in odločno 
povejmo vsakomur in vsakič, ko bo za to priložnost. Povej-
mo mlajšim, da delamo to tudi za njih, kot smo delali mi, 
ko smo bili mladi - z velikimi odrekanji, da smo jim predali 
dobro podlago, na kateri lahko gradijo današnji razvoj na 
vseh področjih življenja in dela. Hvaležnost in spoštovanje 
bi morali potekati v vse smeri.
V tem mandatu bova v občinskem svetu iz vrst DeSUS za 
vas delovala Adolf Zupan, e-naslov adolf.zupan@gmail.com, 

U
T
R
I

N
K
I Iv

a
n

 H
ro

va
ti

č,
 o

bj
a

vl
je

n
o 

v 
kn

ji
gi

 
Sl

ed
i 

pr
eh

oj
en

e 
po

ti
 n

a
 s

tr
a

n
i 7

6

 Na vzvišenem spregovori
spoštljivi mož otroških sanj;
veselja, sreče zaželi.
In duša, ki verjame vanj,
tako močno si zaželi,
da je v košu nekaj zanj.
Dobrote zmeče, razprši
nad rokice pričakovanj,
le kdor ujame, kaj dobi,
za majhnega je sreče manj.

1. 2.

Član DU in Vodja svetniške skupine DeSUS
Mag. Adolf Zupan



6 Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto

Novice iz društvenega življenja

Lepota besede 2018 
ČRNOMELJ - Udeleženci 13. literarnega natečaja Le-
pota besede, ki sta ga organizirali Območna izpostava 
JSKD Črnomelj in Knjižnica Črnomelj,  so bili Tereza 
Balažević, Nace Mervar, Anica Vidmar, Anica Mušič, 
Ivan Hrovatič in Rezka Povše.
Srečanje in razgovor sodelujočih s strokovnim ocenjevalcem 
Samom Dražumeričem, ki je bil že lansko leto spremljevalec 
projekta, je bilo 23. novembra v Knjižnici Črnomelj, sklepna 
prireditev Z besedo iščemo in ustvarjamo lepoto je v napol-
njenem prostoru čitalnice sledila literarni delavnici. 
Za glasbeno in vokalno spremljavo dogodka je poskrbela 
pevka Didka, ki prepeva uglasbene pesmi znanih slovenskih 
pesnikov, program pa je povezoval Jaka Birkelbach. Pesmi 
oziroma prozne odlomke avtorjev so brali člani Gledališke 
skupine ZIK Črnomelj. 

V zavetju besede 2018
SEVNICA - Septembra 2018 je JSKD Območne izpo-
stave za kulturne dejavnosti Sevnica v Knjižnici Sevnica 
pripravil vsakoletno regijsko srečanje literatov Dolenj-
ske, Posavja in Bele krajine. 
Prijavilo se je 19 avtorjev s svojimi literarnimi prispevki, 
med njimi tudi snovanjci, ki se redno udeležujemo literar-
nih natečajev JSKD RS že od ustanovitve sekcije. Letos smo 
sodelovali Maks Starc, Marjan Hren, Anica Vidmar, Tere-
za Balaževič in Rezka Povše. Prijetno in plodno srečanje 
je vodila slovenska priznana pesnica, pisateljica in esejistka 
Barbara Korun, ki je tudi pobudnica srečanj Pesnice o pe-
snicah in soustanoviteljica mednarodne nagrade KONS za 
literate, ki pišejo družbeno transformativno literaturo ter se 
zavzemajo za družbeno pravičnost. 
Literarno srečanje je potekalo v sklopu prvega Nacionalne-
ga meseca skupnega branja 2018, ki prispeva k prepozna-
vanju pomena bralne pismenosti in bralne kulture na nacio-
nalni ravni. Za svoja dela in sodelovanje je vsak udeleženec 
prejel  regijsko priznanje JSKD Območne izpostave Sevnica 
in literarni zbornik sevniških ustvarjalcev. 
Bogato literarno druženje smo nadaljevali v sevniškem ho-
telu, kjer smo se v sproščenem pogovoru ob skupni večerji 
še posladkali s tortico z imenom Melanija Trump.

Rezka Povše

Komemoracija

Foto: Anica Vidmar

NOVO MESTO - Ob 
dnevu spomina na mrtve 
(1.11.2018) smo člani DU 
literarne sekcije Snovanja do-
polnili komemoracijo na po-
kopališčih: Šmihel, Ločna in 
Srebrniče. Poleg govora žu-
pana in KUD Mestne godbe 
Novo mesto smo nastopili s 
svojimi recitacijami  tudi: Ivan 
Hrovatič „Bela žara“, Anica 
Vidmar „V spomin“ in Stane 
Cerar „Prijatelji“.

Anica Vidmar

Sodelujoči so prejeli tudi knjižico z natisnjenimi odlomki 
svojih del. Med tri najboljše nagrajene udeleženke so se 
uvrstile Jožica Kapele, Marija Bajt in snovanjka Rezka Povše. 
Samo Dražumerič je posvetil svoje predavanje na literarni 
delavnici pisanju različnih zvrsti. Povedal je, da so srečanja in 
ocenjevanja pomembna za literarni razvoj posameznikov, 
saj se lahko iz kritičnega pogleda na naše pisanje marsikaj 
naučimo. Izpostavil je pomen branja raznovrstne besedne 
umetnosti od klasičnih do modernejših oblik. Ko je oce-
njeval literate naše skupine, je naglasil, da je iz napisanega 
zaznal, da literate društva vodi vešča roka mentorja Milana 
Marklja, ki odlično skrbi za dobro izražanje, zato se uvrščajo 
snovanjci v vrh literarnih skupin upokojencev.

Rezka Povše

Foto: Anica VidmarFoto: Anica Vidmar

Foto: Anica Vidmar
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Srečanje učencev in literatov – Snovanjcev
NOVO MESTO - Na povabilo Osnovne šole Drska smo se literati – Snovanjci dne 18.10.2018 srečali z učenci 6.b ra-
zreda. Rdeča nit pogovora je bila ljubezen in prijateljstvo. Učiteljica Petra nam je v uvodu predstavila razred, ki šteje kar 
29 učencev. Na naše srečanje so se že vnaprej pripravili, tako da so se lahko pogovarjali z nami o ljubezni in o prijateljstvu. 

Svoje pesnitve so predstavili Tereza Balažević, Rezka Povše, 
Anica Vidmar, Anica Mušič, Maks Starc, Ivan Hrovatič, Mar-
jan Hren in Stane Cerar. Nato so nas z recitali svojih verzov 
obdarili še mladi, ki že zrelo in zabavno gledajo na temo lju-
bezen. 
Mladi so nam zastavili tudi vprašanja, na katera so želeli, da jim 
odgovarjamo.  Zanimalo jih je: Kaj pišemo, od kdaj pišemo, od 
kod jemljemo navdihe, koliko knjig je že kdo izdal…. ?
Ob koncu je še vsak prejel darilce, ki so ga učenci sami naredili – 
knjižno kazalce, na katerega so zapisali Cankarjev izrek: »Srečna 
je pot, če je ljubezen vodnik.“

Šušu, Nišu in vran Koki Anice Vidmar
Pri založbi Snovanja v novembru 2018 izšli dve novi knjigi
NOVO MESTO - Anica Vidmar, članica literarne sekcije Snovanja, je v novembru 2018 pri založbi Snovanja izdala 
knjižico pravljic z naslovom Šušu in Nišu. Šušu in Nišu sta krivokljuna ptička. Krivokljuni in krivokljunke gnezdijo v 
vrhovih iglavcev in imajo ukrivljene kljunčke, da lahko izluščijo drobno storževo seme. Pravljico bomo babice brale 
svojim vrtičkarskim vnukom, jim kazale slikice, ki jih je ilustrirala Urška Jekler,  in jih skupaj z vnuki pocrkljano barvale.

Istočasno je pri založbi Snovanja izšla knjiga Anice Vidmar z na-
slovom Vran Koki. V knjigi je zbranih devet zgodb, ki predstavlja-
jo življenje na vasi ter sozvočje med naravo, ljudmi in pticami. 
Zgodbe govorijo o vranah, o njihovih sposobnostih in čutih. In 
kdo je Koki? Stari vran, ki varuje ljudi pred nesrečami in mu zato 
vsi v vasi rečejo kar angel varuh. Knjiga, ki je opremljena z ilu-
stracijami Urške Jekler, je namenjena osnovnošolcem in bo v teh 
dneh zagotovo najbolj primerno darilo našim vnukom.
Obe knjigi lahko naročite na vidmarani@gmail.com.

MMM

Foto: Petra Jenič

Uspešno tekmovali na DŠI NM
NOVO MESTO – Športniki Društva upokojencev Novo mesto so v letošnjem letu uspešno tekmovali na Delavskih 
športih igrah Mestne občine Novo mesto. Glede na dosežene rezultate so bili uspešnejši kot v letu 2017. Doseženi rezul-
tati nam kažejo, da je rekreativna dejavnost med starejšimi potrebna, saj pripomore k boljšemu duševnemu in telesnemu 
zdravju. Vsem članom društva čestitamo k športnim uspehom in želimo veliko tekmovalnih uspehov tudi v letu 2019.

Končni rezultati (ekipno) so bili naslednji:
ŽENSKE: smučanje 7. mesto, veslanje 5. mesto, smučarski tek 6. mesto, ulični tek 8. mesto, namizni tenis 4. mesto, 
badminton 3. mesto, streljanje 3. mesto,  tenis 4. mesto, balinanje 2. mesto, pikado 1. mesto, kegljanje 3. mesto.

MOŠKI: smučanje 12. mesto, veslanje 11. mesto, smučarski tek 5. mesto, ulični tek 14. mesto, plavanje 7. mesto, na-
mizni tenis 2. mesto, šah 3. mesto, badminton 4. mesto, streljanje 2. mesto, kolesarjenje 17. mesto, tenis 8. mesto, 
balinanje 1. mesto, pikado 5. mesto, kegljanje 1. mesto.

 Izvedbo športnih programov 
je omogočilo sofinanciranje 
Fundacije za šport

Janez Mohorčič

Anica Mušič

svojim vrtičkarskim vnukom, jim kazale slikice, ki jih je ilustrirala Urška Jekler,  in jih skupaj z vnuki pocrkljano barvale.
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Likovna sekcija Jutro
NOVO MESTO - Tudi v zadnjem obdobju leta 2018, ko gre leto koledarsko že proti koncu in že razmišljamo o ak-
tivnostih v naslednjem letu, smo člani Likovne sekcije Jutro še naprej ustvarjalni in aktivni. Z likovnim ustvarjanjem 
in organiziranjem kulturnih dogodkov nadaljujemo.

6. oktobra 2018 smo člani Likovne 
sekcije Jutro sodelovali v programu 
ob dnevu odprtih vrat na kmetiji KA-
STELIC v Žabji vasi v Novem mestu. 
Za obiskovalce kmetije tega dne smo 
uredili galerijo na prostem, v kateri smo 
razstavili naša dela na temo kmečkih 
motivov. Ob tem smo tudi ustvarjali na 
kraju samem.
V Šentjerneju v Kulturnem centru Pri-
moža Trubarja smo od 17. oktobra pa 
do 3. decembra na ogled postavili 50 
slik delo 17 avtorjev, članov Likovne 
sekcije Jutro. Razstavo smo posveti-
li naši kulturni dediščini. Različno smo 
jo upodobili na svojih platnih in pri tem 
izrazili naša občutenja do kulturne de-
diščine. Za to vsebino smo se odločili, 
ker je leto 2018 leto evropske kulturne 
dediščine. Za poimenovanje razstave 
smo uporabili slogan Evropskega leta 
kulturne dediščine: »Kjer preteklost 
sreča prihodnost«. Na otvoritvi razsta-
ve so iz Društva upokojencev Novo 
mesto sodelovali še pevci Mešanega 
pevskega zbora Društva upokojencev 
Novo mesto in člana Literarne sekci-
je SNOVANJA Marjan Hren in Ivan 
HROVATIČ. O naši razstavi je bil ob-
javljen tudi članek v Dolenjskem listu.
V soboto, 13.10.2018, smo člani LS 
JUTRO sodelovali na že petnajstem, 
tradicionalnem ex temporu na Rihpov-
cu, ki ga pridni vaščani in člani Društva 
Hribovec - Rihpovec vzorno organizi-
rajo vsako leto. Organizator in seveda 
mi, likovniki, smo imeli srečo z vreme-
nom. Ko je bil v dolini še turoben, me-
glen dan, smo se na Rihpovškem gri-

čevju že greli v toplem soncu. Jesenske 
barve so bile v polnem sijaju. Motivirani 
s čudovitim vremenom in žarečimi bar-
vami narave ter gostoljubnostjo doma-
činov smo takoj pričeli z ustvarjanjem, 
ki je trajalo do slastne pogostitve. Ob 
tej priliki smo svoja dela tudi priložno-
stno razstavili, pravo razstavo pa orga-
nizator, Društvo Rihpovec-Hribovec, 
še načrtuje.
Konec oktobra, 30. 10. 2018, smo 
JUTROVCI obiskali Kras in Vipavsko 
dolino, tokrat v jesenskem času, ko se 
bogato, rdeče oranžno obarvajo ruj in 
teranova trta. Doživeli in začutili smo 
naše motive. Fotografsko smo jih zabe-
ležili, napolnili skicirke in se polni vtisov 
vrnili domov. Pri vračanju domov smo 
si ogledali še kraja Vipavski Križ in Vi-
pavo z izvirom reke Vipave. Vodil nas 
je član naše sekcije g. Tomislav KO-
CUVAN, ki je dober poznavalec Krasa 
in Vipavske doline. Vrnili smo se polni 
vtisov in doživetij. Naš načrt je dožive-
to preliti na platna. Dela že nastajajo. 
Predstavili jih bomo na tematski razstavi 
„RUJ NA KRASU“, ki jo bomo na ogled 
postavili v začetku februarja 2019.
3. decembra 2018 smo v prostore 

našega društva iz Šentjerneja pripeljali 
razstavo KJER PRETEKLOST SREČA 
PRIHODNOST in jo postavili na ogled 
članom Društva upokojencev Novo 
mesto ter obiskovalcem našega dru-
štva. S to razstavo smo simbolično za-
ključili leto 2018.
Ob tej priliki se člani LS JUTRO zahva-
ljujemo vodstvu Društva upokojen-
cev Novo mesto za razumevanje in 
podporo skozi vse leto in Mešanemu 
pevskemu zboru Društva upokojencev 
Novo mesto in Literarni sekciji Snova-
nja. Pri organizaciji kulturnih programov 
ob razstavah so nam vedno priskočili 
na pomoč. Že sedaj voščimo vsem čla-
nom našega društva in stalnim bralcem 
Sopotij predvsem veliko zdravja v No-
vem letu 2019 in srečno.

Vodja LS JUTRO Zdravko Červ

Foto: Miha Gošnik

Foto: Zdravko Červ

Ponujam celotno oskrbo starej-
ših, 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
Mile Tasevski, Prečna 133, NM

Pomoč na domu
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Pevski zbor ob koncu 
leta pred novimi nastopi
NOVO MESTO - Pevski zbor je že v avgustu pričel z redni-
mi vajami, saj sta nas čakala dva nastopa; prvi je bil 17. okto-
bra v Šentjerneju na povabilo Likovne sekcije Jutro ob otvo-
ritvi njihove razstave, drugi pa 7. novembra v Izoli. Vedno se 
radi odzovemo povabilu Likovne sekcije Jutro in se že sedaj 
veselimo našega sodelovanja z njimi tudi v prihodnjem letu.
Na kratko se spomnimo nastopa v Izoli. Ob prihodu nas je 
pričakal dež, zato smo se odpovedali našemu običajnemu 
obalnemu pohodu in smo hitro zavili v hotel Delfin. Ravno 
tedaj je v hotelu počitnikovalo največ dolenjskih upokojen-
cev. Za dobrodošlico smo izvedli »domačo« Slakovo Krko 
sanjavo, nadaljevali s skladbami, ki so sovpadale z bližajo-
čim se Martinovanjem, Bratci veseli vsi, Vipavska, tem so 
sledile narodne pesmi Triglav, Na jezeru, ki prav pobožajo 
srce. Pesem Nimam cajta je tako in tako že čisto upoko-
jenska, saj si vsi radi rečemo: »Nimam časa!«. Zaključili smo 
s skladbo Naj bo pomlad, ki jo tudi sicer najraje zapojemo.
Z nami so bili tudi mirnopeški harmonikarji, ki so z mladim 
harmonikašem Nejcem dokazali, da niso od muh, prečenski 
igralci pa so znali še tako resnega gledalca spraviti v smeh. 
Prisluhnili smo tudi gospodu Starcu z recitalom svojih pesmi.
Razvil se je lep kulturni večer, katerega je spretno vodila naša 
Majda, kot vedno pa se je končal s plesom. Malce utrujeni smo 
se odpeljali proti Novem mestu, pot pa si krajšali s petjem.
Ker pa je jesen tudi čas za pečenje kostanja in pokušino 
mošta, smo si sredi oktobra, po sredinih vajah, privoščili 
kostanjev piknik. Imeli smo lepo sončno vreme, kar je še 
polepšalo naše druženje. Veliko smo klepetali, malo »po-
jambrali«, peli in se imeli lepo.
Počasi se bližajo decembrski prazniki, ko si bomo tudi pev-
ke in pevci privoščili prazničnih dobrot, nekaj dni počitka, 
nato pa znova naprej.
Vsem srečno in zdravo

Sekcija MGL
LJUBLJANA - Člani Društva upo-
kojencev Novo mesto, ki smo vklju-
čeni v gledališko sekcijo, smo v sredo 
21.11.2018 preživeli prav lep dan. Na 
Mali sceni MGL smo si ob 17. uri ogle-
dali dobro gledališko predstavo Gloria, 
pred tem pa smo imeli tri ure prostega 
časa, ki smo ga lahko izkoristili za ogled 
razstave Ivane Kobilce v Narodni galeriji ali obisk Knjižnega 
sejma, nekateri pa so se odločili za potep po Ljubljani. Se-
dem članov se nas je udeležilo ogleda razstave, ki sicer ni bila 
vodena, smo pa imeli možnost priključiti se manjši skupini. 
Jaz sem to možnost izkoristila in v pogovoru med ogledom 
ugotovila, da so to študenti Likovne akademije.
Ivana Kobilca je naša najpomembnejša slikarka. Pripadala je ge-
neraciji slovenskih realistov. Dosegla je tisto, česar njeni moški 
kolegi niso zmogli. Imela je vznemirljivo zasebno in ljubezensko 
življenje, a najbolj od vsega je ljubila slikarstvo in svobodo.
Bila je ves čas na poti. Živela in ustvarjala je na Dunaju (dru-
ženje in ustvarjanje z nekaterimi slovenskimi slikarji: Janez Šu-
bic, Ferdo Vesel), v Münchnu, Parizu, Sarajevu (najplodnejše 
obdobje njenega dela) in v Berlinu. V Ljubljano se je vrnila 
leta 1914, kjer je ustvarjala predvsem tihožitja, 1926. leta pa 
se je v starosti 64 let poslovila s tega sveta. Ob ogledovanju 
njenih številnih slik uživamo še danes in prepričana sem, da 
bodo tudi naši zanamci doma in tudi v tujini.
Od naše nove vodje Gledališke sekcije pričakujemo, da nam 
bo še nadalje pripravljala kakšna lepa presenečenja, bivšo 
vodjo sekcije  pa vabimo, da se nam pridruži ob ogledu kake 
predstave. To bo lahko že 12. decembra, ko si bomo ogle-
dali predstavo Tih vdih, katere avtor je Novomeščan Nejc 
Gazvoda. Ker bomo imeli obenem tudi priložnost ogleda 
osvetljene prednovoletne Ljubljane, se bomo gotovo tudi 
tokrat vračali proti domu obogateni z lepimi vtisi.

Hermina Smrečnik

Jožica Cujnik

Foto: Elza Majetić

Foto: Elza Majetić

Državna tekmovanja
Na podlagi rezultatov na PZDU igrah so se na državno 
prvenstvo v organizaciji ZDUS-a uvrstile naslednje ekipe 
in zasedle naslednja mesta: 

ŽENSKE:
• streljanje 3. mesto 

MOŠKI:
• balinanje 4. mesto  
• ribolov 9. mesto
• šah 12. mesto

Janez Mohorčič Foto: Janez Matoh

Poletje, Ivana Kobilca
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Izlet prostovoljcev
LOŠKI POTOK - Dan, ko smo imeli planiran izlet prostovoljcev, ni bil preveč obetaven z vremenom. Bili smo 
že krepko v prvi polovici oktobra, ko smo se prostovoljci projekta »Starejši za starejše« odpravili na izlet v Loški 
Potok. Izlet je bil organiziran za vse prostovoljce Dolenjske regije.
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Festival za tretje življenjsko obdobje F3ŽO 
Foto: Marija Golob

Foto: Elza Majetić

Potek poti in vse kar sodi zraven, so organizirale Elza, Maj-
da in pokrajinska koordinatorka Rozina. Majda nas je tudi 
na avtobusu seznanjala s potekom poti in zanimivostmi. 
Imeli smo krajši postanek za kavo. Ob Bloškem jezeru pa 
smo si privoščili malico iz nahrbtnika. V Loškem Potoku nas 
je pričakala predsednica Društva upokojencev Loški Po-
tok. Tu smo si ogledali dom starejših, kjer imajo zelo lepo 
urejen oddelek za dementne osebe. Iz notranjosti imajo 
povezavo na prostor, kjer so klopce in posebna orodja za 
telovadbo. Prostor pa je varovan z ograjo. Od doma smo 

se sprehodili na hribček, kjer stoji cerkev. Od tukaj je bil 
prečudovit razgled po celi dolini.
Višek našega izleta pa je bil ogled vrta gospe Lidije Knaus. Vrt 
je v tem času žarel v prečudovitih jesenskih barvah. Nekateri 
smo si ta vrt ogledali že pred leti, vendar je dodano veliko 
novih zasaditev.
Po ogledu smo se s kosilom okrepčali v gostilni Pri Kapcu.
Polni lepih vtisov  smo se vračali proti domu.

Ljubica Murn

LJUBLJANA - Od 1. do 3. oktobra je bil v Cankarjevem domu v Ljubljani ponovno 
Festival za tretje življenjsko obdobje.

skupine iz drugih dr-
žav v svojih bogatih 
narodnih nošah.
Zadnji dan je posebna 
komisija razglasila tri 
izdelke, ki so se našli 
na spisku «uporab-
no za čebele». Naš 
kozarec za med in 
steklenica, oba ople-
tena z žitno slamo, sta 
prejela tretjo nagrado 
- kozarec medu Če-
belarske zveze Slove-
nije. Sodelovali smo 
tudi na okrogli mizi in 
izpostavili težave, ki 
jih imajo  upokojeni 
rokodelci pri upravnih 
in davčnih oblasteh. 
Našo stojnico pa sta 
med drugim počastila 

s svojim obiskom Miro Cerar 
in Luka Mesec.
Ko smo se zadnji dan vračale 
proti Dolenjski, smo zagle-
dale na ograji sredi Ljubljane 

Naše društvo je tam nastopilo z razstavo rokodelskih izdel-
kov. Navzoče so bile Tereza Balažević z rožami iz krep pa-
pirja, Marija Golob s kvačkanimi izdelki in ogrlicami ter Jo-
žefa Kastelic z izdelki domače obrti iz naravnih materialov.
Zanimanje obiskovalcev – predvsem upokojencev – je bilo 
zalo veliko, morda smo pogrešali več skupin in otrok iz vrt-
cev. Letos je bila velika ponudba pripomočkov za starejše, 
izdelkov iz konoplje in medu, ker je letošnje leto posve-
čeno čebelam in medu. Nastopali so pevski zbori raznih 
društev upokojencev, predvsem pa so izstopale plesne 

grafit z napisom: KDOR PREJ UMRE JE DLJE MRTEV. No, 
me smo bile še žive, tudi bralcem in bralkam tega članka že-
lim še dolgo zdravo in ustvarjaln o tretje življenjsko obdobje.

Jožefa Kastelic
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Novice iz društvenega življenja

Novomeški večer v 
hotelu Delfin v Izoli
IZOLA - Hotel DELFIN v Izoli je znan po urejenosti, prija-
znem osebju in dobri hrani. Ima pa še eno posebnost: svojim 
gostom, ki prihajajo k njim iz vseh pokrajin Slovenije, prireja 
v času bivanja pri njih posebne – njihove večere. Namen tega 
je, da gostje večer obogatijo z lastnim kulturnim programom. 
Tudi Novomeščani smo imeli NOVOMEŠKI VEČER, in sicer 
7.11.2018. V tem času je kar 143 članov našega društva upoko-
jencev gostovalo v Delfinu, njim pa se je pridružilo še 50 članov, 
ki smo se v Izolo pripeljali z avtobusom iz Novega mesta.
Res da ni bil sončen dan, ampak že vonj po soli in morju nas 
je razveselil. Dež nam je preprečil kratek sprehod ob morju, 
smo pa zato kramljali ob kozarcu terana v avli hotela. Prehitro 
je minil čas!
Večerja, nato pa je bil »oder naš«. Resnično naš: za harmoniko, 
za petje, za pesmi, za šale.
Ne, še nekaj se je zgodilo pred tem:
Direktorica Hotela Delfin, Nina Golob, je iz srca pozdravila No-
vomeščane, ki so »zasedli pol hotela«, in jim izrekla dobrodošlico, 
zaželela nadvse prijetno bivanje z željo, da »novomeški večer« 
ostane stalnica.
Svoje člane je prisrčno pozdravila tudi predsednica Društva 
upokojencev Novo mesto Rožca Šonc.
Potem pa je »šlo zares«! Harmonikarji iz Mirne peči so oživeli 
»Slaka« in mu dodali še nekaj valčkov in polk.
Mešani pevski zbor DU Novo mesto je pod vodstvom Mateja 
Burgerja odpel svoj železni repertoar.
Maks Starc nam je recitiral svoje pesmi, ki jih odlikujeta humor 
in pristni ribniški dialekt.
In na koncu so za smeh poskrbeli še člani Kulturnega društva iz 
Prečne s svojim skečem »Fantje so se včasih stepli«.
Za povezavo programa pa je kot vedno poskrbela naša mode-
ratorka Majda Škof.
Ko je bilo kulturnega dela konec, pa so harmonikarji še enkrat 
»potegnili svoje mehe« in na plesišče privabili goste, ki so se 
zavrteli ob prijetnih zvokih. A kaj hočemo, večer je kar prehitro 
minil, in ker smo bili nekateri samo enodnevni gostje,  smo se 
morali posloviti in z avtobusom vrniti domov. 

Veronika Popovič

Foto: Elza Majetić

Jesensko druženje 
članov DU NM v 
Posavju in na 
Kozjanskem
Prvo sredo v oktobru smo se odpeljali v Posavje in 
na Kozjansko, kjer smo v lepem jesenskem dnevu 
spoznali veliko zanimivosti v tem vzhodnem delu 
naše domovine.
Posavje je znano zlasti po gradovih in samostanih: 
Kostanjevica na Krki-Galerija Božidarja Jakca, Grad 
Mokrice, Posavski muzej Brežice, Grad Rajhenburg 
in Grad Sevnica. Grad Podsreda v Kozjanskem par-
ku pa povezuje Posavje s Kozjanskim. Vsi gradovi so 
lepo obnovljeni, opremljeni, dokumentirani in na-
menjeni ogledom. Na Bizeljskem v Občini Brežice 
so posebej znane tudi repnice. 
Daljša postaja našega druženja je bila domačija Naj-
ger, ki se ukvarja z vinogradniško-kletarsko dejavno-
stjo in turistično ponudbo ogleda repnic. Repnice so 
peščene jame iz silikatnega peska (v pradobi naj bi do 
teh krajev segalo morje). Danes so poznane repnice 
kot vinske kleti, vendar je bil njihov osnovni namen, 
ko so se pred približno dvesto leti pojavile samo na 
Bizeljskem, shranjevanje poljskih pridelkov in sadja. 
Med pridelki je bila tudi repa, po kateri so repnice 
dobile ime. Zaradi visoke vlage (80-95 %) in stalnih 
temperatur (8-12 °C) je bilo to idealno skladišče živil 
pozimi in poleti, služile so celo bivalnim prostorom. 
Okrog Bizeljskega je bilo okoli 150 repnic, danes se 
jih uporablja le še kakšnih 30. 
Mlada gospodarica nam je izredno strokovno, hkrati 
pa na igriv, šegav in humorističen način pripovedo-
vala o nastanku in uporabi njihovih repnic in nam ob 
ogledu ponudila bogate narezke ter kot degustacijo 
razne vrste vina, ki ga dajejo trte na tem območju. 
Seveda je najbolj znano vino bizeljčan. 

Vhod v repnico

Veselo razpoloženi in zadovoljni smo se odpeljali do 
bližnje prodajalne nogavic. Tukaj nas je čakalo novo 
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presenečenje: kava, čaj, sladice, več vrst vina in izredno 
poceni nogavice! 
Drugi del našega druženja je bil ogled Kozjanskega parka 
s središčem v kraju Podsreda in gradu Podsreda. Najprej 
smo si v Podsredi ogledali v kulturnem domu film o tem 
parku in izvedeli, da je Kozjanski park pokrajina med Sa-
vinjo, Sotlo in Savo na stiku alpskega in panonskega sve-
ta in je zavarovano območje s statusom regijskega parka. 
Območje, veliko 200 km², je mozaik alpskega sredogorja, 
vinogradniškega gričevja, obsoteljskih ravnic, ohranjene 
narave in bogate kulturne dediščine, ki nudi veliko možnosti 
za raziskovanje, uživanje in sprostitev. Visoka stopnja biotske 
raznovrstnosti uvršča Kozjanski park med najpomembnejša 
naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi, saj spada 
večji del parka v evropsko pomembna posebna varstvena 
območja NATURA 2000. Odmaknjenost kozjanske 
pokrajine je ustvarila edinstveno sožitje narave in kulture, 
tradicije in sodobnosti, ki so temelji sodobnega trajnostne-
ga razvoja. Pešpoti, kolesarske steze, vinsko-turistične ce-
ste, zbirke, razstave, delavnice, koncerti in številne priredi-
tve s prikazi tradicije ter sodobne ustvarjalnosti povezujejo 
naravne lepote, kulturne spomenike in ljudi.
Nato smo se odpeljali na grad Podsreda, ki leži na nadmorski 
višini 475 metrov, kjer se razprostira lep pogled na srednjeve-
ški trg Podsredo, dolini Bistrice in Sotle ter Hrvaško Zagorje. 
Gradu pripada posebno mesto med gradovi na območju 
Kozjanskega parka, saj z bogato kulturno dejavnostjo živi 
še danes. Je eden redkih kulturnih spomenikov romanske 

dobe, ki je v zadnjih tridesetih letih iz propadajočega stanja 
skozi celovito prenovo postal pomemben nosilec kultu-
re ter promocijske, izobraževalne, družabne in turistične 
ponudbe v tem delu Slovenije. Grad Podsreda, spomenik 
lokalnega pomena, je v lasti Občine Kozje. Z zanimanjem 
smo si ga ogledali, saj je bil sezidan že sredi 12. stoletja. S 
posebnim zanimanjem smo si ogledali urejeno spominsko 
sobo svete Eme, ki je bila lastnica ozemlja,  na katerem stoji 
grad, nadalje stalno slikarsko razstavo slovenskega umetni-
ka Franceta Slane, renesančno dvorano, kjer se odvijajo 
številni koncerti in kjer je priljubljeno poročno mesto, graj-
sko kuhinjo z odprtim ognjiščem, grajsko ječo in atrij gradu, 
ki je prizorišče številnih različnih dogodkov vsako leto.  
Druženje smo zaključili z novimi bogatimi spoznanji na tu-
ristični kmetiji na obrobju Brežic. 

Franc Zaman

Udeleženci izleta pred vhodom v grad Podsreda


