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Mnenja uredništva ...

Rožca Šonc

Drage članice, dragi člani!

Spoštovani bralci Sopotij!

Več ali manj vsi skupaj pripadamo generaciji, 
ki se je rodila v času vojne ali kmalu po vojni, 
in ki ji tako radi rečemo «boom generaci-
ja«. Zakaj boom generacija? Zato ker se je 
po končani vojni res rojevalo večje število 
otrok, ki je z nadaljnjimi leti vse več upadalo, 
tako da smo zašli v obdobja, ko smo imeli in 
imamo vse manj rojstev, naša demografska 
slika pa je vse bolj neugodna. Verjetno se 
sprašujete, zakaj se vračam v tisti čas in čas 
nastajajočih sprememb, ki vse bolj vplivajo 
na naše medsebojne odnose tako znotraj 
družine in družbe kot celote.
Moja generacija je rastla v času, ko smo 
otroci še svobodno letali po travnikih, se 
lovili, plezali po drevesih in ušpičili marsika-
tero, imeli razbita kolena in komolce, tudi 
stepli smo se, naše mame pa so znale reči 
»otroci imajo za plotom sodnika«, pa smo 
vseeno zrastli. Z razvojem industrije je za-

čela razpadati tradicionalna družina treh 
generacij - otrok, očetov in mam in ded-
kov in babic. Z muko grajene hiše za vsaj 
dve če ne tri generacije so z leti ostajale 
vse boj prazne, otroci so odhajali v varstvo 
v vrtce, dedki in babice pa, in še ostajajo, v 
oskrbi hčera in snah, ki so več ali manj bile 
zaposlene in to oskrbo vse težje opravlja-
le. Z izgradnjo domov za starejše se vse 
več dedkov in babic znajde v domovih za 
starejše, kljub temu, da si tega ne želijo, se-
veda ko je bil in če je prostor, kar pa je vse 
večji problem, saj je čakajočih za sprejem 
vsak dan več.
Ob vračanju v pretekli čas se spominjam 
dobrih  medsosedskih odnosov, medso-
sedske pomoči, ki je bila prisotna v času 
bolezni ali drugih nesrečah, pa pri gradnji 
hiš, ko so cele vasi in soseske stopile sku-
paj, betonirale plate in gradile hiše. Te so 
danes v veliko primerih prazne ali z enim 
stanovalcem, slabo vzdrževane in nepri-
merne za obdobje starosti. Ne rečem, da 
medsosedske pomoči ni več, še vedno jo 
najdemo izven mestnih naselij, v mestnih 
središčih pa je odtujenost tako velika, da 
sosed soseda v istem nadstropju ne pogre-
ši teden ali več.
Zamislimo se, ali lahko kaj spremenimo 
pri sebi, ali res ne zmoremo enkrat na dan 
pomisliti na soseda pri sosednjih vratih, 
kdaj smo ga videli nazadnje, še posebej če 

živi sam. Veste, občutek, da ste nekomu 
poklonili trenutek svojega časa, mu zaže-
leli dober dan ali mu morda ponudili celo 
skodelico juhe ali čaja, vam lahko polepša 
dan in prinese dobro spanje.
Gradnje domov za starejše ni na vidiku, na-
črtovane gradnje oskrbovanih/varovanih sta-
novanj ne bodo rešile težav, o katerih pišem, 
moderni modeli »sobivanja« z več številnimi 
stanovalci in skupnimi prostori se nikakor ne 
primejo, nas pa je vsak dan več v svojih stano-
vanjih, ki nam je potreben le prijazen sosedski 
pozdrav in vprašanje, kako smo.
Medsosedska pomoč je spoštovanja vre-
dna vrednota, ki lahko bistveno pripomore 
h kakovosti življenja, je skrb v naših medse-
bojnih odnosih. Dogodka, ki sta se dogodila 
v preteklem mesecu v blokovskem naselju 
z večjim številom starejših stanovalcev, sta 
me navdala s skrbjo, da se še v bodoče ne 
bi dogodile tako nesrečne situacije, da naš 
sosed leži več dni pri vratih v sosednjem 
stanovanju, mi pa za to niti ne vemo.
Poizkusimo se vrniti v čas, ko smo deli-
li med seboj suhe krhlje, jabolka, hruške, 
kdaj pa kdaj tudi kruh, naši starši pa so so-
sedu, ki je bil bolan ali sam, odnesli tudi 
juho ali čaj.
Vsem želim predvsem zdravja, dobrih 
medsosedskih odnosov in veliko dobrih 
stvari.

Rožca Šonc

Pa je mimo! Mislim seveda na poletno 
vročino, ki je bila letos res zelo huda. Vsaj 
meni se je zdelo vražje vroče. Celo dež in 
toča nista prinesla ohladitve. Svežega zra-
ka sem se nadihal na vrtu le zgodaj zjutraj 

in pozno zvečer, večino dni pa presedel 
v hiši ob računalniku. Imel sem dovolj 
časa, da sem natančno prebral časopise 
in se tudi po več ur sprehajal po raznih 
televizijskih kanalih. Tako sem bil seveda 
natančno seznanjen, koliko ljudi se je ubi-
lo v hribih, koliko je bilo mrtvih na naših 
cestah, kdo vse je sédel pijan za volan, kaj 
naj bi jedli v teh vročih dneh, kaj počnejo 
nekdanje in bodoče misice in še kup dru-
gih reči. Seveda ni manjkalo tudi novic o 
tem, kaj delajo naši politiki. No, ta izraz 
»delajo« ni ravno najboljši. Morda bi bilo 
bolje reči »kaj počnejo«. Nič posebnega 
nisem zasledil. Kot je v njihovi navadi, 
se med seboj prepirajo, drug o drugem 
grdo govorijo, se obtožujejo in iščejo pri 
drugih napake. Kakšen halo so naredili, ko 

je eden od pomembnejših politikov ho-
tel kolegu zagotoviti neko pomembnejše 
delovno mesto. Kot da to ne počnejo vsi, 
ali vsaj večina! Če se bodo resno lotili teh 
problemov, bo parlament kmalu prazen. 
Sicer pa pravi star pregovor: Bog je naj-
prej sebi brado ustvaril! So naši politiki 
bogovi?

Med septembrsko vremensko ohladitvijo 
sva se z ženo odpravila za teden dni na 
morje. Tam ves čas nisem imel računal-
nika, nisem bral časopisov in ne gledal 
televizije. Ležal sem na toplem soncu, se 
hladil v slanem morju in reševal križanke. 
Verjemite mi, prav ničesar nisem pogre-
šal. Mi zavidate?

Maks Starc

Maks Starc
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Intervju 

MarIjaN LaPajNe
Arhitekt, odbojkar Marijan Lapajne je svojo izpolnitev našel v plavanju. V tem športu je dosegel na tekmovanjih že 
kar nekaj uspehov. Kot arhitekt se je najprej zaposlil na občini, nato v gradbenem podjetju Pionir, v Dominvestu, 
Savaprojektu, upokojil pa se je kot arhitekt v Tovarni zdravil Krka.

Velik del njegovega življenja pa predstavlja tudi šport. Že v 
mladih letih se je začel ukvarjati z odbojko in je bil eden tistih, 
ki so z odbojko začeli v Novem mestu. Odbojko so  igrali na 
Loki in to na pesku, saj takrat še ni bilo primernih športnih 
površin. ekipo je predstavljala druščina gimnazijcev in drugih 
srednješolcev. Veterinar Pučko pa je tedanjo odbojko dvignil 
na višjo raven in tako so iz republiške lige napredovali v slo-
vensko-hrvaško ligo in kasneje tudi v takratno zvezno jugoslo-
vansko ligo. Marijanova prva prava športna ljubezen pa je bilo 
plavanje, za katerega prav tako ni bilo primernih objektov, zato 
so se kot mladinci odločili plavati kar na Loki, v reki Krki. V za-
četku so tekmovali med seboj, čez čas pa so se že udeleževali 
tekmovanj. Tekmovali so celo s Celjani v vaterpolu.
Pred dvanajstimi leti je v reviji Polet prebral članek, ki je govoril 
o veteranskem plavanju. Želja po tekmovanjih je spet zaživela. 
Včlanil se je v ljubljanski športni klub riba. Ker pa na tekmo-
vanjih ni želel le nastopati, ampak dosegati tudi dobre rezulta-
te, je začel resneje trenirati. S tekmovalnim plavanjem je leta 
2006 začel na vsakoletnih slovenskih veteranskih prvenstvih. 
Nato so sledila svetovna in evropska prvenstva, ki se izmenju-
jejo na vsaki dve leti.
Pred kratkim se je Marijan vrnil iz južne Koreje, kjer je na sve-
tovnem prvenstvu veteranov osvojil tri srebrne in eno brona-
sto kolajno, kar predstavlja vrhunec njegovega dolgoletnega 
udejstvovanja v veteranskem plavanju. Do sedaj se je udeležil 
treh evropskih prvenstev: v Španiji, angliji in v Sloveniji ter kar 
šest svetovnih - na Švedskem, v Italiji, Kanadi, rusiji, na Mad- 

žarskem in letos v južni Koreji. Na tekmovanjih se je uvrščal 
med najboljših deset, razen v Italiji, kjer se je uvrstil na enain-
dvajseto mesto. Marijan tekmuje v treh disciplinah na 50 me-
trov, to so: prosto, prsno in hrbtno plavanje. Preizkusil pa se je 
tudi na 100 metrov. Na treninge hodi v Dolenjske Toplice, saj 
v Novem mestu žal ni plavalnih objektov. Marijan Lapajne tre-
nira dvakrat do trikrat na teden v bazenu. razvil pa je tudi svoj 
način treninga. Med plavanjem glave ne drži pod vodo, doma 
dela vaje na žogi, s palicami v roki pa simulira plavalne gibe.
Marijan je ob zaključku pogovora še poudaril, da je v Novem 
mestu res potreben plavalni bazen, saj bi s tem mladino nav-
dušili za ta šport. 
Ob koncu mu za dosežene lepe rezultate čestitamo in želimo 
še mnogo novih zmag.

Nejc Kirn

DRUŠTVO UPOKOJENCEV NOVO MESTO  
VABI V POČASTITEV MEDNARODNEGA DNEVA STAREJŠIH NA  

KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA  

»Pojem  
v objemu  

zelene Krke«

 v torek,  
22. oktobra 2019, 

ob18.00 
v Trdinovo dvorano  
Kulturnega centra  

janeza Trdine
Gosti: Glasbena šola Marjana Kozine

Pokrovitelj koncerta: Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto 
Brezplačne vstopnice dobite v tajništvu društva in v KC janeza Trdine.
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Novice iz društvenega življenja

resni izgledi za prva najemna oskrbovana 
stanovanja in sodobno pomoč na domu
Vsi, ki si iskreno prizadevamo, da bi dobili prva prepotrebna najemna oskrbovana stanovanja v Novem mestu na 
Šegovi ulici, postajamo kar zadovoljni. Dosegli smo, da je župan dal zeleno luč in navodilo svojim sodelavcem, naj 
postorijo vse, da se to zgodi. Sodelavci pod vodstvom dr. Iztoka Kovačiča obljubljajo, da bodo tako ravnali. Imamo 
investitorja – Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, ki bo po zagotovilih z iz-
gradnjo nekaj deset stanovanj po dostopnih cenah zagotovil potrebna finančna sredstva, kot je to storil že pred leti 
v Trebnjem in Brežicah ter še v skoraj dvajsetih občinah v Sloveniji. 
Številna prizadevanja v zadnjih desetletjih iz težko razumljivih 
razlogov niso obrodila sadov. Očitno pa je pri vseh odlo-
čevalcih prevladal občutek razumevanja, da gre za zelo po-
membno dobrino za velik del naših občanov. Ta občutek 
se oblikuje zaradi številnih ljudi, ki vidijo nastajajoče stiske 
starejših stiske, ki jih povzroča prihajajoča nemoč v zadnjem 
obdobju življenja. Nočejo biti v breme svojim bližnjim, ki jim 
velikokrat tudi ne morejo zagotoviti oskrbe v takih stanova-
njih. Posebnost teh stanovanj bo v tem, da bodo zaradi rela-
tivno nizkih najemnin dostopna tudi starejšim, ki imajo nizke 
prihodke. Cene najema naj bi se gibale od 180 eUr za 39 
m² površine do 300 eUr za okrog 60 m² površine.
Zadovoljstvo nas navdaja, da počasi prevladuje zavest, da 
morajo biti taka stanovanja na najbolj prijaznih lokacijah, 
kjer bo dostop do mestnega jedra, zdravstvenih ustanov, 
urgentnega centra, avtobusne postaje, bližine sprehajalnih 
poti ob reki Krk in njenih lepot, cerkva, gledališč, možnosti 
sobivanja s soobčani vseh generacij.
Na preizkušnji so zagotovila odgovornih. Na preizkušnji so 
naša srca, naše vrednote. Če bodo prevladale prave, člove-
ške, bo projekt uspel. Kako bo potekal, vas bomo obveščali.
V takih stanovanjih bo nameščena oprema, s katero bo ži-
vljenje bolj varno. V bolj prijaznih okoljih to deloma nado-
mestijo ljudje z obiski oz. nudenjem različnih storitev. Toda 
vsak trenutek to ni mogoče. Zato so se v dobi novih teh-
nologij oblikovale storitve, ki bodo sporočale svojcem ali 
drugim, da smo v stanovanju padli in nismo mogli več vstati 
in sporočiti, da potrebujemo pomoč. To nudijo tržne firme 
po svojih ekonomskih cenah. Storitev z imenom e-oskrba 
je enostavna za uporabo. Kako pomembna je pomoč pri 
padcih v stanovanjih, dokazujejo nekateri podatki:
• kar 30 % starejših od 65 let pade vsaj enkrat letno 

(okoli 112.000 padcev letno)
• povprečno čakajo na pomoč kar 18 ur po padcu
• zaradi takih padcev naj bi po nepotrebnem umrlo v 

Sloveniji letno več kot 500 ljudi
• okoli 26.000 ljudi letno je zaradi padca v zdravstveni 

oskrbi
• povprečni stroški enega padca so v eU okrog 9600 

eUr, pri nas nekoliko manj  
(vir: predstavitev TS Slovenije, sept. 2019)

Tudi zato je drugi prijazen miselni premik v naši občini, da bo 

vlagala v večjo varnost svojih občanov. Prvič naj bi bilo drugo 
leto v občinskem proračunu zagotovljenih 10.000 eUr za 
kritje dela cene take storitve, za tiste z nižjimi prihodki v celo-
ti, za druge delno. To bo možno koristiti na podlagi javnega 
razpisa tudi v sedanjih stanovanjih. Po polni ceni je to možno 
namestiti v naših stanovanjih že danes, informacije o tem pa 
lahko dobite na Društvu upokojencev Novo mesto.
V eni od občinskih strategij razvoja se je zapisalo, da bodo 
v naši občini živeli srečni ljudje. Starejši, ki smo ustvarjali 
osnove, na katerih danes naši zanamci gradijo današnji raz- 
voj, si to res zaslužimo. 

Mag. Adolf Zupan  
Predsednik Projektnega sveta za boljšo  

kakovost življenja v MO Novo mesto

Likovna razstava in 
predstavitev knjige
BREG PRI RIBNICI - V soboto, 27. julija 2019, sta 
zakonca Marinka in Maks Starc na Bregu pri ribnici doži-
vela čudovit večer. Marinka je v lepo urejenem kozolcu, 
v katerem je v zgornjem delu velik prostor za srečevanje 
večje skupine ljudi, pripravila razstavo svojih 18 slik, ki je 
obiskovalce zelo pritegnila. Maks jim je predstavil svojo 
knjigo Bili so hudi, a tudi lepi časi, ki je vzbudila veliko za-
nimanja, saj je bil prostor nabito poln. Pogovori z njim, ki 
se je pred 83 leti rodil v tej vasi, so se zavlekli daleč v noč. 
Starejši so obujali spomine na stare čase, mlajši pa so se le 
čudili, saj je danes življenje tukaj čisto drugačno.

Maks Starc
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Novice iz društvenega življenja

Zgodbe o dobrih ljudeh, sklekljane 
v literarno čipko
TREBNJE - V času praznovanja Baragovih dni in spominjanja na delo velikega misijo-
narja Friderika Ireneja Barago, ki je potekalo v Trebnjem, so Občina Trebnje, Klekljarska 
skupina Žnurce in Knjižnica Pavla Golie priredili literarni večer z razglasitvijo rezultatov 
literarnega natečaja in predstavitvijo zbornika Zgodbe o dobrih ljudeh. Dogodek se je odvi-
jal 28. junija v Knjižnici Pavla Golie v Trebnjem. Tudi snovanjci Tereza Balažević, Maks Starc, 
Marinka Miklič, Anica Vidmar in Rezka Povše so sodelovali in so objavljeni v knjigi.

ŠMARJEŠKE TOPLICE - Najlepši biser v naši Sloveniji so naše Šmarješke 
Toplice. Zavedati se moramo, da ohranjamo ta naš biser naravne lepote. 
Ne samo da nam prinaša zdravje, prinaša nam obilo naravnih dobrot za 
druženje, sproščanje in medsebojne odnose. Čeprav je naše življenje težko 
že samo zaradi narave, se splača živeti.

Vsako jutro mi pogled 

skozi okno tava,

vsako jutro spet in spet

se z isto sliko poigrava

Gledam trave, rože in drevesa,

hiše, potok, dolge njive.

V odsevu jutranjega kresa

slutim dalje zapeljive.

Nekaj se v meni zgane.

Okno na stežaj odprem.

Opojno jutro me prevzame,

srečna novi dan začnem.

Terezija Balažević

5. literarni večer v zdraviliškem parku,  
kjer kraljuje lotosov cvet

Vzemi si čas
za dobre ljudi.

Stisni dlani,
da v očeh zažari.

Podari objem,
da srce zagori,
ko duša občuti
vse tvoje skrbi.

Podari besedo!
Iskrenost srca.

Dobrota
vsako gorje 

potepta.

Terezija Balažević

Zgodovino Šmarjeških Toplic in zdravili-
šča do podrobnosti pozna naša domačin-
ka anica Bobič. Zato smo že petič pripra-
vili literarno - glasbeni večer v gozdu, kjer 
kraljuje lotosov cvet. Program je potekal 
na terasi zdravilišča ob soju prižganih lučk 
in z obilico obiskovalcev zdravilišča in  
domačinov.
Gosti večera so bili: Tiara Turk, Metoda 
Turk, Marija jerele, Veronika Perše, jan 
Trputec, Terezija Balažević, Stane Cerar, 
Katarina Čelič in Blaž Kerin, Matej Kastelic 
in Dragiša Branković.
Moj moto za življenje bi priporočila vsakemu:

Literarna dela so natisnjena v lepo oblikovanem zborniku. Na dvestopetdesetih straneh je več kot osemdeset zgodb in 
nekaj pesmi o dobrih ljudeh, posvečene spominom avtorjev na ljudi, ki so z dobroto vplivali na njihova življenja. Druže-
nje je potekalo s pisateljico Mileno Miklavčič, ki je literarne prispevke ocenila in natečaj izvedla, ter članicama Klekljarske 
skupine Žnurce Marijo in Piko Prosenik; za glasbeno vzdušje je poskrbela Glasbena šola Trebnje. Prisotne je pozdravil tudi 
trebanjski župan alojzij Kastelic.
Po zaključku literarnega večera so si udeleženci ogledali še razstavo Baragovo življenje, vpeto v čipko v Baragovi galeriji in se 
v prijetnem pomenkovanju posladkali z Baragovo sladico v trebanjskem lokalu.

Rezka Povše
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Novice iz društvenega življenja

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 - Marinka Fabjan, Krka, foto - Marinka Fabjan. 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.

Likovniki jutra ustvarjamo 
Likovniki Likovne sekcije JUTRO tudi v poletnih mesecih ne spimo. Veliko ustvarjamo skupaj, individualno doma, 
vse več pa na likovnih kolonijah in ex-temporih, ki jih organizirajo druga društva in institucije. Kot smo napovedali 
spomladi, nas je toplo sonce zvabilo ustvarjat na teren, v naravo. Letos zaradi nenavadno deževnih hladnih pomla-
dnih mesecev sicer pozneje, pa kljub temu, v prostorih našega društva nas čez poletje ne najdete. Po poletni sezoni 
pa se bomo z našimi čopiči in platni ponovno vrnili »domov«.

Od junija vsak četrtek dopoldne 
ustvarjamo na Velikem Slatniku pri So-
točju treh studencev. Lokacija je vsem, 
ki nas spremljate ali pa se udeležujete 
prireditev društva Machova dediščina 
pod Gorjanci, s katerim sodelujemo 
že 4. leto, že poznana. Ustvarili smo 
številna likovna dela, kar dvakrat pa 
smo se družili na pikniku.
V letu 2019 se likovniki jUTra veliko 
udeležujemo likovnih kolonij v Slove-
niji in v tujini. Dva naša člana sta imela 
letos tudi samostojni razstavi - jelka 
PreDOVIČ aprila v priljubljeni kavarni 
Brblarna v Novem mestu in Tomislav 
KOCUVaN v Prekmurju. Njegova 
razstava je bila odprta v petek, 30. av-
gusta, v galeriji Vile Vogler na Cankovi 
v Prekmurju. Na temo dolenjskih ve-
dut smo skupinsko razstavljali od aprila 
do junija v prostorih Knjižnice Mirana 
jarca Novo mesto.
Naši člani jelka PreDOVIČ, Nevenka 
GOŠNIK, Zdravko ČerV in Tomislav 
KOCUVaN so na povabilo društva 
Moj Srem in družine jaKŠIĆ iz Krče-
dina v juliju sodelovali na 3 - dnevni 
mednarodni umetniški koloniji v Kr-
čedinu v Srbiji. Na njej je sodelovalo 
okoli 60 slikarjev, literatov in glasbe-

nikov iz Srbije, Bolgarije, Hrvaške, 
romunije, Izraela, albanije, Ukrajine, 
Turčije in še iz nekaterih drugih držav. 
jUTrOVCI smo zastopali Slovenijo. 
Na povabilo Zveze Srbov iz romuni-
je smo se takoj za Krčedinom udeležili 
še 4 - dnevne mednarodne likovne 
kolonije v Temišvaru v romuniji. Tudi 
tu smo likovno zastopali Slovenijo. Ob 
tej priliki smo znanima srbskemu knji-
ževniku in politiku Miodragu jaKŠIĆU 
in izraelski književnici, prevajalki in 
umetnostni zgodovinarki Havi Pin-
has-Cohen podarili Zbornik Društva 
upokojencev Novo mesto PrVIKraT 
ter tako ponesli stihe naših literatov 
sekcije SNOVaNja in tudi naše ilu-
stracije v svet. Na mednarodni likov-
ni koloniji Slovenci v Tuzli 2019 je v 
avgustu sodelovala tudi članica jUTra 
Liljana ČUČeK. Kolonijo je organizira-
la Slovenska skupnost Tuzla.
Likovne kolonije in likovni ex-tempo-
ri, na katerih so bolj ali manj številno 
sodelovali naši člani, pa so bili: Likovna 
kolonija Izola 2019, ex-tempore Lisec 
2019, XIX. sevniški likovni shod Grad 
2019, 5. slikarski ex-tempore Mokro-
nog -Trebelno, likovno srečanje petih 
elementov - voda v organizaciji Ga-

lerije likovnih samorastnikov Trebnje 
in Centra za izobraževanje in kulturo 
Trebnje, ex-tempore Straška jesen v 
organizaciji Turističnega društva Straža 
in Galerija na prostem v Novem me-
stu. Kar 6 članov jUTra nas je zasto-
palo v Žalcu na tridnevni likovni kolo-
niji Zeleno zlato Žalec. Seveda pa so 
bili posamezniki še na drugih likovnih 
kolonijah in ex-temporih, tudi med-
narodnih, vendar vseh ne bom nava-
jal. Na vseh likovnih dogodkih so naši 
člani ustvarjena dela razstavili skupaj z 
ostalimi sodelujočimi.
Če bi opisovali posamezne dogodke 
bolj podrobno, bi bilo preveč 
napisanega, izdati bi morali poseben, 
obširen zbornik. Ob površnem pre-
gledu naših številnih aktivnosti je ena 
ugotovitev nesporna: dosegamo naš 
primarni cilj - druženje in kreativno 
preživljanje tretjega življenjskega ob-
dobja. Da naši člani dosegajo vse višje 
likovne standarde, pa bomo pokazali 
na naslednji, pregledni likovni razstavi.

Zdravko Červ
Vodja LS Jutro
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3. likovna kolonija Zeleno zlato Žalec
ŽALEC - Likovna sekcija KUD Žalec je skupaj z Zavodom za kulturo, šport 
in turizem Žalec organizirala tretjo likovno kolonijo Zeleno zlato od 22.8. 
do 24.8.2019 v Žalcu.

Vincent van Gogh je dejal: edini čas, 
ko se počutim živega, je, ko slikam. 
Čas, ko smo se počutili žive, smo 
letos namenili kreiranju na temo:  
TIHOŽITje.
Motive za svoje kreacije smo iskali v 
Dvorcu Novo Celje, kjer so nas ča-
kale konstelacije izpod rok mentorja 
kolonije mag. Uroša Potočnika.
Na koloniji je sodelovalo 43 ljubitelj-
skih likovnikov iz cele Slovenije, med 
njimi tudi 6 iz likovne sekcije jutro 

Novo mesto, in sicer: Ivo Herič, To-
maž Kocuvan, andreja Fifolt, Marinka 
Fabijan, jelka Predovič, Irena artač.
Kolonijo smo zaključili z odprtjem raz-
stave 3. Likovne kolonije Zeleno zla-
to, in sicer v avli Doma II. slovenske-
ga tabora ob 18. uri 24.8.2019. Ob 
ogledu naših slik, druženju ob dobro-
tah smo se poslovili in si dejali: »Drugo 
leto se spet vidimo«.

Irena Artač

50. Tabor slovenskih pevskih zborov
ŠENTVID PRI STIČNI - Tudi letos smo bili prisotni na 50. jubilejnem Taboru slovenskih pevskih zborov  z na-
slovom »Pa se sliš'- naj se sliš'«. Častni pokrovitelj letošnjega tabora je bil predsednik Republike Slovenije, gospod 
Borut Pahor. Kot je dejal predsednik tabora gospod Matej Šteh, se bo v Šentvidu za naslednje rodove še naprej 
čuvala in negovala slovenska zborovska in ljudska pesem. Organizatorji so ob jubilejnem letu pripravili zbornik z 
naslovom Pojo naj ljudje, ki predstavlja začetek in razvoj tabora.

Na taboru je sodelovalo 32 ženskih 
zborov, 24 moških, 50 mešanih in 14 
zborov iz drugih držav, skupaj pribli-
žno 2.000 pevk in pevcev. Zborom 
se je pridružila tudi godba, recitatorji 
in folklorna skupina Vidovo. Seveda pa 
brez dirigenta g. Igorja Švare in g. Sta-
neta Pečka, ki je izbral ravno pravšnje 
repertoarne pesmi jubilejnega tabora, 
ne bi bilo tako uspešnega dne. Bilo je 
vroče tudi za naša pevska grla, a hkrati 
prisrčno.
Leta tečejo, mi pa se še vedno druži-
mo in ubrano prepevamo. Tudi med 

počitnicami, v poletni vročini, smo se 
družili, saj sta naša dva pevca, Ivan, 
ki je dopolnil 80 let, in Milan, 70 let, 
pripravila piknik-zabavi. Po slastni ma-
lici, zaliti z dobro kapljico, da o tortah 
ne govorimo, so se noge in naša grla, 
obakrat, znova tako ogrela, da se je še 
dolgo v noč pelo in plesalo.
Kjer je dobra volja, je druženje vedno 
prijetno, tako velja tudi za pevke in 
pevce našega pevskega zbora.

Jožica Cujnik

V kolikor še niste utegnili  
plačati članarine, to še vedno 

lahko storite, 

osebno na društvu ali na 

TRR 6100 0000 0830 667. 

• društvena članarina  
znaša 10,- EUR 

• vzajemna samopomoč  
pa 12,- EUR 
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Mestno gledališče ljubljansko
LJUBLJANA - Počitnice so minile in začenjamo z ogledom predstav v Mestnem gledališču 
ljubljanskem. Prva predstava je na programu 25. septembra, to je sreda, ki je naša stalnica, saj 
imamo abonma »sreda popoldanski«.

Vstopamo v novo gledališko sezono, 
poimenovano SKrIVNOSTI. Poigra- 
vali se bodo z različnimi žanri, od 
drame in komedije do satirične far-
se, pravljičnega muzikala, psihološke-
ga trilerja, znanstvenega kabareta in 
znanstvenofantastične glasbene dra-
me. Na odrih MGL bomo spremljali 
nove zgodbe, ki jih bodo stalni člani 
umetniškega ansambla z gosti ustvar-
jali za nas gledalce.
Naša skupina ljubiteljev gledališča iz 
Društva upokojencev Novo mesto 
se je povečala, trenutno nas je kar 40 
abonentov.
Tudi letos bomo vsak mesec prejeli 

iz MGL zloženko in še SMS-sporočilo 
po mobilnem telefonu, kdaj bo naša 
predstava.
Tudi ura odhoda avtobusa ostane ista, 
to je ob 13. uri s parkirišča pri TUŠ-u.

Predstave na velikem odru MGL 
v sezoni 2019/2020:
• Katarina Morano, Žiga Divjak: 

SeDeM DNI, drama
• Ben jonson: VOLPONe, komedija
• andrew Bovell: Kar VeM, Da je 

reS, drama
• Ivan Cankar: Za NarODOV 

BLaGOr, satirična farsa

• Ivica Buljan: 2020, znanstveni 
kabaret

• jera Ivanc, Laren Polič Zdravič: 
TUraNDOT, pravljični muzikal

Predstava na mali sceni:
• Theresia Walser: TaKa SeM  

KOT VI, raDa IMaM jaBOLKa, 
črna komedija

Skrivnost sedi (iz abonmajske knjižice)
Mi plešemo v krogu, ugibajoč,
Skrivnost pa sedi na sredi, vedoč.

robert Frost

Francka Štampohar

BIRČNA VAS - Društvo upokojencev Novo mesto, poverjeništvo Birčna vas, je pripravilo in izvedlo svoj prvi, 
sicer pa že 51. pohod »SPOZNAVAMO DOLENJSKO« v torek, 18. junija 2019 na območju primestne KS Birčna 
vas, MO Novo mesto. 

Pohoda se je udeležilo 149 pohod-
nikov. Vodenje in varovanje je zago-
tavljalo šest članov, trije člani pa so 
zagotovili logistično oskrbo pohodni-
kov. Imeli smo tri goste in preventivni 
obisk policije. Pohod je potekal točno 
po načrtu in vsi udeleženci so zmogli 
prehoditi vso pot.
Udeleženci so bili seznanjeni z več 
kraji KS Birčna vas (Banija, ruperč Vrh, 
vinogradniški Kremenjek, novo nasel-
je nad tunelom, stari del vasi Stranska 
vas, vinogradniški Cerovec in objekt 
LD Padež). V Padežu smo imeli ob 
postanku skromno pogostitev, pred-
stavitev DU Novo mesto, zapeli smo 
pohodniško himno in še druge pesmi.
Duhovni in pevski vodja jože je praz-
noval 50. pohod in smo ga nagradili 
s tem, da je pela POHODNIŠKO 
HIMNO velika večina pohodnikov - 
najštevilčnejši pevski zbor pohodnikov 

do sedaj. Zadovoljni smo se razšli na 
izhodišču v Stranski vasi.
Pripravo in izvedbo srečanja je odlično 
izpeljal organizacijski odbor poverjeni-

štva DU Birčna vas, katerega članice in 
člani so poskrbeli, da je pohod potekal 
po predvidenem načrtu.

Bogdan Mali



999

Novice iz društvenega življenja

Poletne počitniške aktivnosti v Hiši sožitja
NOVO MESTO - Na Društvu upokojencev Novo mesto smo v okviru medgeneracijskega povezovanja v Centru 
dnevnih aktivnosti Hiša sožitja pripravili aktiven in pester program poletnih aktivnosti za vnuke in stare starše. 
Poletne aktivnosti so se odvijale dvakrat tedensko v mesecu juliju in v prvem tednu avgusta. Pri izvedbi poletnega 
programa nam je priskočilo na pomoč kar nekaj naših članov.

enodnevna  
kopanja v Izoli
IZOLA - Na že tradicionalno kopanje v Izolo smo se 
upokojenci DU Novo mesto letos podali štirikrat.
ju, hu, hu smo zavriskali – poletje je tu in gremo spet na mor-
je. Kot otroci smo se veselili teh lepih potovanj do Izole in še 
lepše preživetih dni na tem majhnem koščku našega jadrana.
In kakšen je bil naš »delovni« dan v Izoli? Večina se v kopal-
ne obleke obleče že doma, drugi to storijo takoj po priho-
du, nato pa horuuuuk v morje. Letos so bili vsi dnevi brez 
oblakov na nebu in ta celodnevna osvežitev je še kako pri-
jala. Ponavadi se vsak udeleženec že ob prijavi odloči, da bo 
šel na kosilo, ki je vedno zelo dobro in sveže pripravljeno. 
Pa tudi kozarček refoška po slastnem kosilu gladko steče po 
grlu in popoldne se na plaži zasliši tudi celo glas harmonike.
Skratka čas v Izoli zelo hitro teče in tik, tak je čas za odhod 
domov v nas pa že raste veselo pričakovanje naslednjega 
kopanja.

Ana Kotnik

Dopust, morje in zabava
IZOLA - Od 18. do 25. julija je skupina upokojencev pod 
okriljem Društva upokojencev Novo mesto spet letovala 
v izolskem hotelu Delfin. 
Tokrat so se jim pridružili tudi posamezniki iz sosednjih dru-
štev: Šentjernej, Šmarjeta in Semič. V hotelu s 4 zvezdicami, ki 
kljub popustu ni ravno poceni, smo dobili, kar smo pričakova-
li: udobne, klimatizirane sobe s pritiklinami, odlično hrano po 
samopostrežnem sistemu, prijaznost osebja in zabavo. eni so 
se izkazali kot zagrizeni kvartopirci, drugi so neumorno balinali, 
večina pa je preživljala vroče dneve na morski plaži ali pri ba-
zenih. Ob večerih pa ples na terasi! Živa glasba domačinov je v 
imenitnem ansamblu ubirala melodije naše mladosti.
Zaradi hude vročine tokrat ni bilo veliko pohodnikov, organizi-
rali pa so izlet z ladjico do Pirana in prevoz na nedeljsko mašo. 
Za prijeten dopust ima zasluge predvsem neumorna organiza-
torka upokojenskih izletov gospa Slavka antič. Ni bila le vodja 
izleta, pač pa tudi v hotelu ves čas na razpolago z informacijami 
in pripravljena nuditi vsakršno pomoč, če jo je kdo potreboval. 
Še bomo prišli!

Ria Bačer

aktivnosti so bile razdeljene po temah. 
V prvem tednu je bila tema » Spoznaj-
mo zgodovinsko plat Novega mesta«, v 
katerem smo si ogledali IMV muzejsko 
zbirko in tipično staro hišo na Bregu. V 
drugem tednu smo spoznavali poklice, 
ki so vsakodnevno povezani z naravo. 
Tako smo si ogledali posestvo Kme-
tijske šole GrM in Kmetije Kastelic. V 
tretjem tednu smo spoznavali življenje 
z živalmi ter se družili v DSO Novo 
mesto in v KŠŠC Češča vas. V zaključ-
nem tednu pa smo uživali v naravi. V 

novomeški vojašnici smo spoznavali 
orientacijske veščine, poletne aktivnosti 
pa smo zaključili z zaključnim piknikom 
z lovljenjem rib v Dolenjem Grčevju.
V zadnjem tednu se nam je pridružila 
Dragana Stanković, novinarka Dnev-
nika in novinar Miran Klevišar. Stan-
kovićeva je na temo delavnice objavila 
članek z naslovom »Ko je modrost ba-
bic in dedkov hitrejša od otroških nog« 
(https://www.dnevnik.si/1042893899), 
Klevišar pa je pripravil prispevka z  
naslovom »Poletne aktivnosti v vojašni-

ci«: https://radiokrka.si/clanek/novice/ 
videofoto-715737 in »Počitniško soži- 
tje generacij«: http://www.vaskanal.
com/novice/30876-pocitnisko-sozitje-
-generacij-.html.
Letošnje delavnice so bile zelo dobro 
obiskane, saj je bila skupna udeležba 
235 otrok, dedkov, babic in staršev. Vsi 
udeleženci so bili nad pestrim in razgiba-
nim programom navdušeni, vsi enakega 
mnenja, da je čas prehitro minil in se nam 
z veseljem pridružijo naslednje poletje.

Tatjana Šuštarič
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jesensko druženje v Loškem Potoku
LOŠKI POTOK - Dne 10. septembra 2019 smo se člani Društva upokojencev Novo mesto v večjem številu odpeljali 
na jesensko druženje v Loški Potok. Vreme nam je bilo naklonjeno in po jutranji megli nas je že obsijalo toplo sonce. 

Spoštovani,
kar nekaj časa se že pripravljam, da bi vam napisala nekaj besed zahvale, za vaš projekt »Prostofer-Rudi«, nam vsem 
znan kot »Rudi«. Vsa zahvala tudi pobudnikom tega projekta.

Pot nas je vodila iz Novega mesta čez 
Prečno, Dvor do Kočevja. Na poti od 
Kočevja do ribnice pa smo se ustavili 
na kavici in si ogledali v živo medve-
da. Nato smo pot nadaljevali preko 
ribnice do Sodražice, od tu pa se po 
vijugasti cesti vzpeli do čudovitega vrta 
gospe Lidije Knaus. Vsi smo bili pre-
senečeni nad urejenostjo in naravno 
lepoto njenega vrta in pogledom na 
okolico, ki jo obkrožajo prelepi goz-
dovi in neokrnjena narava. Ob tem 
se nam je poraja misel, da bo tako 
lepa in neokrnjena narava imela vse 
več zanimanja za obiskovalce, kajti te 
vrednote so in bodo tudi v prihodnje 
najbolj cenjene med ljudmi. Dodano 

vrednost k tej naravni lepoti pa nam je 
dodala poleg gospe Knavsove, ki nas 
je prijazno sprejela, tudi gospa Mari-
ja – predsednica Turističnega društva 
Loški potok, za kar se obema iskre-
no zahvaljujemo. Na koncu ogleda 
so nas še prisrčno pogostili, kar nam 
je še dodatno polepšalo dan. Od tu 
smo se odpeljali do Bloškega jezera, ki 
predstavlja biser naravne lepote v tem 
predelu Slovenije. Da ima ta kraj turi-
stično prihodnost, se vidi po tem, ker 
je okoli jezera tudi Glamping-naselje. 
Po ogledu tega jezera smo se odpravili 
v Cerknico na kmetijo odprtih vrat Le-
var. Tu smo imeli dobro kosilo, ker pa 
je bila udeležba številčna, smo se raz-
delili v dve skupini, in sicer ena je od-
šla na kosilo, druga pa se je odpeljala 
z »lojternikom« in konjsko vprego na 
panoramski ogled Cerkniškega jezera, 
ki je v tem času ravno v fazi naraščanja 
vode. Ko sta obe skupini zaključili z 
ogledom in kosilom, smo si mimo-
grede ogledali še njihovo cerkvico Sv. 
Petra. Na kar smo se odpravili v mu-

zej, kjer so nam nazorno prikazali reli-
efno maketo s polnjenjem in praznje-
njem vode v jezeru. Potem pa smo 
si ogledali še film, s katerim so lepo 
prikazali življenje ljudi nekoč in danes. 
Ker je bilo nekdaj v teh krajih življenje 
še mnogo težje, jim je jezero takrat 
kot jim še danes mnogo pomeni, saj 
domačini imajo svoj izrek »jezero je – 
jezera nej«. Po vsem lepem doživetju 
smo se z avtobusom preko Unca in 
Ljubljane po avtocesti vsi zadovoljni 
vrnili domov. Na koncu pa vsa zahvala 
velja tudi naši organizatorici izleta go-
spe Slavki antič.

Nada in Milan Jakše

Neizmerna zahvala pa ustrežljivim, 
požrtvovalnim, potrpežljivim, prija-
znim in srčnim voznikom, ki nas od-
peljejo kamor želimo in nam poklonijo 
svoj dragoceni čas. 
Sama sem se že večkrat obrnila na 
vas, ko sem potrebovala prevoz od 
doma z ragovske v Novem mestu 
do Bolnišnice Novo mesto, in sicer 
za svojega bolnega moža. Vedno sem 
naletela na prijazen glas z vaše »rudi-
-Zlate mreže« in gospoda iz MONM, 
in vsakič ste mi priskočili na pomoč in 
naju odpeljali in pripeljali nazaj in to že 
kar dostikrat, saj sami nismo vozni. In 
še vas bom potrebovala.

Tudi prijatelji in kolegi so naju že ne-
štetokrat peljali in tudi vsem njim sem 
neizmerno hvaležna.
Pravijo, da se vse dobro z dobrim vra-
ča. Želim, da se vsem tem dobrotlji-
vim in srčnim ljudem v življenju vse z 
dobrim  povrne.
Pesnik jaka Košir, ki ga zelo rada be-
rem, v svoji pesmi Hvaležnost, pravi:

Hvaležen sem za čisto vse,
za drobne večne Čudeže…
Kako je Slehernik bogat,

kadar razdaja tvoj Zaklad!...

Vsem srčnim in prijaznim voznikom 
iskrena HVaLa in ZaHVaLa.
Vsem vam pa toplo in lepo jesen.

 Prijazen in hvaležen pozdrav 
Štefka in Viljem Šega
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Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

www.noctibenmea.si

Odpravite nespečnost in začnite dan spočiti.

Izjemen dan  
se začne  
z izjemnim 
spancem.
Noctiben Mea® 
doksilaminijev hidrogensukcinat, filmsko obložene tablete, 15 mg

Kaj je zdravilo Noctiben Mea in za kaj ga uporabljamo Jemanje tega zdravila se priporoča pri občasni nespečnosti pri odraslih. Če se znaki vaše  
bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 5 dneh, se posvetujte z zdravnikom. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Noctiben Mea Ne jemljite  
tega zdravila, če ste alergični na doksilamin, antihistaminike ali katerokoli sestavino tega zdravila, če ste imeli v preteklosti akutni glavkom  
(zvišan očesni tlak), če ste moški in imate težave z odvajanjem vode (zaradi težav s prostato ali drugih težav), če ste mlajši od 18 let. Pred začetkom jemanja 
zdravila se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Pri starejših je treba zdravilo uporabljati previdno zaradi tveganja za poslabšanje kognitivnih 
sposobnosti, zaspanost, počasne odzive in/ali omotico, ki lahko poveča tveganje za padce. Tako kot pri drugih uspavalih in pomirjevalih bo tudi pri jemanju 
tega zdravila verjetno prišlo do poslabšanja sindroma spalne apneje. Med zdravljenjem ni priporočljivo pitje alkohola. Če imate dolgotrajno jetrno ali ledvično 
bolezen, se posvetujte z zdravnikom, da bo lahko prilagodil odmerek. Zdravilo vsebuje laktozo. Če ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred jemanjem tega 
zdravila posvetujte z zdravnikom. Otroci in mladostniki, mlajši od 18 let, zdravila ne smejo jemati. Da bi se izognili morebitnim interakcijam med različnimi 
zdravili, morate o kakršnemkoli drugem zdravljenju obvestiti svojega zdravnika ali farmacevta. Če ste noseči ali dojite, če menite, da bi lahko bili noseči, ali če 
načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete to zdravilo. Med nosečnostjo lahko to zdravilo jemljete samo, če vam je 
tako svetoval zdravnik. Jemanje med dojenjem ni priporočljivo. Zavedati se morate, da sta z jemanjem tega zdravila povezani zaspanost podnevi in zmanjšana 
pozornost. Med upravljanjem vozil in strojev ni priporočljivo sočasno jemanje drugih sedativnih zdravil, natrijevega oksibata ter seveda pitje alkohola ali 
jemanje zdravil, ki vsebujejo alkohol. Pri nezadostnem trajanju spanja je tveganje za pojav zmanjšane pozornosti še povečano. Kako jemati zdravilo 
Noctiben Mea Priporočeni odmerek je ½ tablete do 1 tableta na dan, po potrebi se lahko poveča na 2 tableti na dan. Pri starejših in bolnikih z ledvično ali 
jetrno okvaro se priporoča najmanjši odmerek. Tableta se lahko deli na enaka odmerka. Pogoltnite jo z nekaj vode. Dnevni odmerek vzemite zvečer, 15 do  
30 minut pred spanjem. Zdravljenje traja od 2 do 5 dni. Brez posveta z zdravnikom lahko zdravilo jemljete največ 5 dni. Če ste vzeli večji odmerek zdravila, 
kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek, ne vzemite dvojnega. Naslednji odmerek vzemite 
ob običajnem času. Možni neželeni učinki Zaspanost podnevi, zaprtje, zastoj urina, suha usta, zmedenost, rabdomioliza, povečane vrednosti kreatin 
fosfokinaze v krvi, motnje vida, palpitacije srca, sedacija, kognitivne in psihomotorične motnje. Izgled zdravila Noctiben Mea in vsebina pakiranja 
Filmsko obložene tablete so bledo vijoličasto sive do vijoličasto sive, ovalne, izbočene, z razdelilno zarezo na eni strani. Zdravilo je na voljo v škatlici z 10 tabletami  
v pretisnem omotu. Način izdajanja zdravila Zdravilo se brez recepta izdaja v lekarnah. Imetnik dovoljenja za promet z zdravili  
Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija. Datum zadnje revizije navodila 17. 5. 2019.

NOVO

Učinkuje hitro –  
vzame se  

15 do 30 minut  
pred spanjem.

15–30
min

Deluje celo noč.

Izboljša kakovost 
spanca in 

naslednjega dne.

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke. Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem 
navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali drugim zdravstvenim delavcem.  
O domnevnem neželenem učinku lahko poročate tudi neposredno nacionalnemu centru za farmakovigilanco, na način, kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si.

doksilaminijev hidrogensukcinat
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20.10.−27.10.2019

Na že tradicionalnem Delfinfestu  
bomo v hotelu poskrbeli za pester  
kulturni program, ugodno ponudbo  
piv in odlično zabavo z različnimi  
glasbenimi izvajalci.

7x polpenzion 7x polni penzion

Upokojenci 301 € 343 €

Upokojenci
člani DU

 
271 €

 
309 €

Ostali gostje  343 € 385 €

Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi.  
Popusti in doplačila po rednem ceniku.

DELFIN Hotel ZDUS d.o.o. Izola 

Tomažičeva ulica 10, 6310 Izola, Slovenija

T +386 (0)5 660 70 00, E rezervacije@hotel-delfin.si

www.hotel-delfin.si

T 05 660 74 00  |  rezervacije@hotel-delfin.si  |  
www.hotel-delfin.si

Pridruži se nam  
v hotelu Delfin  
v Izoli.
Upokojenci, ki so člani društva, kluba 
ali aktiva upokojencev imajo 10 % 
popust na penzionske storitve.

Na krompirjeve 
poËitnice z babico 
in dedkom!

Cene veljajo na osebo v dvoposteljni sobi za izbran paket. 
Doplačila na osebo na dan: polni penzion 6 €, enoposteljna
soba 11 €, turistična taksa 2 €.

KROMPIRJEV PAKET
26. 10.– 3. 11. 2019 UPOKOJENCI

OSTALI
GOSTJE

3x polpenzion 129 € 147 €

5x polpenzion  
akcija 4=5  172 € 196 €

V času krompirjevih 
počitnic (26. 10. – 3. 11. 

2019) en otrok do vključno 
12. leta v sobi z dvema 

odraslima osebama biva 
brezplačno!


