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Mnenja uredništva ...

Drage članice, dragi člani!

Rožca Šonc

Upam in verjamem, da sledite navodilom
in nasvetom kako ravnati v tem času širjenja bolezni, predvsem pa, da jih tudi upoštevate. Starejši smo rizična skupina, za
katero je koronavirus še posebej nevaren,
zato je zelo pomembno, da res dosledno
upoštevamo vse zaščitne ukrepe.
Naša občina se je v pripravah organiziranja oskrbe starejših, bolnih in invalidnih
odzvala že 6.3.2020 s sklicem humanitarnih organizacij, našega društva, RK, Karitasa, Združenje veteranov vojne za Slovenijo, Centra za socialno delo in Splošne
bolnice, ki ga je vodila mag. Mateja Jerič,
zadolžena za socialno in zdravstveno varstvo starejših. Namen sklica je bil, kako
se pripraviti na najbolj organizirano in
učinkovito oskrbo v času vseh ukrepov

zaščite pred korona virusom. Strokovni
direktor bolnišnice dr. Piletič je prisotne
še posebej opozoril na spoštovanje navodil za preprečevanje širjenja bolezni
in samozaščito ter predstavil pripravljenost in organiziranost bolnišnice. V konstruktivni razpravi je bil sprejet skupni
dogovor, da koordinacijo in organizacijo
oskrbe potrebnih pomoči prevzame RK,
ki ima strukturo mlajših prostovoljcev in
uporabnikov in več zaposlenih strokovnih delavcev. Verjetno ste tu pomislili na
vlogo prostovoljcev programa Starejši za
starejše. Ti so sami v ogroženi skupini in
bi z obiskovanjem uporabnikov na domu,
ki so tudi sami starejši od 70 let, ogrožali
tudi njih. Navodilo zdravstvene stroke in
tudi civilne zaščite je, naj ostanejo doma
in upoštevajo navodila o omejevanju stikov. Tako kot na državni ravni je tudi na
občinski ravni organizacijo vseh aktivnosti
v času korona virusa prevzel štab Civilne
zaščite. V naši občini jo vodi direktor poveljnik GRC Gregor Blažič.
V programu Starejši za starejše, ne le v našem društvu, temveč v vseh društvih, ki izvajajo program, smo Civilni zaščiti ponudili
podatke o starejših, ki živijo sami in nimajo nikogar, ki bi jim v tem času pomagal,

bodo pa potrebovali pomoč pri prinašanju
stvari iz trgovine, lekarne ali kaj drugega.
Mestna občina se je odzvala s skrbjo za ranljive skupine, poskrbela za organizacijo in
vzpostavila klicno številko 07 39 39 289,
kamor lahko pokličete, če imate kako vprašanje ali potrebo po pomoči.
Zaradi prepovedi združevanja večjih skupin
smo preklicali Zbor članov, ki je bil sklican
za 19.3.2020 v Gostišču Loka. Verjamem,
da ste naš ukrep sprejeli z razumevanjem,
kot tudi to, da začasno ne deluje Klub društva. V društvu smo dosegljivi za vas na tel
št.: 041 717 031. Upam, da razumete, da
smo te ukrepe sprejeli v skrbi za naše skupno zdravje in preprečevanju bolezni.
Zbor članov bomo izvedli, takoj ko bodo to
dopuščale razmere.
Naj vas zaprosim: omejite stike na najmanjše možno število, skrbite za svoje zdravje in
zdravje vseh nas. Spoštujte navodila glede
higiene rok, kašljanja in osebnih stikov, saj
je to pogoj, da preprečimo, da bi zboleli.
Vsem nam želim, da bomo naslednjo številko Sopotij konec junija brali skupaj, prav vsi.
Bodite zdravi in čuvajte se.
Vaša Rožca Šonc

Spoštovani bralci Sopotij!
in oblast) v kateri je četrtina prebivalstva pod pragom revščine, imamo nekaj milijonarjev (o milijarderjih še molčimo), nekaj deset tisoč brezposelnih (delovno silo
uvažamo), krivce za propad podjetij in bank nagrajujemo, o vzgoji v šolah in doma
ni več ne duha ne sluha, so pa pri zdravnikih dolge čakalne dobe in še marsikaj bi
lahko naštel. Pa ne bom. Naj omenim samo še to, da zadnje čase veliko potvarjajo
resnico o življenju pred pol stoletja. Jaz o življenju takrat in danes razmišljam takole:

Maks Starc

2

Ste kdaj pomislili na to, kako bi bilo, če
bi bili na svetu vsi ljudje enaki? Saj ni mogoče, a bilo bi grozno. Vsi enake zunanjosti, enakih misli, potreb in želja! Kakšen dolgčas! Prav in lepo je, da se med
seboj razlikujemo in da smo si lahko na
vseh področjih le tudi malo podobni.
Potem lahko med seboj tekmujemo, si
zavidamo, pomagamo, skratka živimo
življenje, kakršno imamo danes. Živimo v razviti državi (tako pravi statistika

V poletni senci mogočnih hrastov
sem prvič te poljubil, ti moj cvet.
Takrat gradili naj bi nov si svet,
svet ljubezni, sester, bratov.
Gradili mesta, ceste smo in proge.
Povsod ob nas nastajal nov je svet.
Kako bi človek ne postal prevzet,
ko videl si uspehe svoje.

Drugačen zdaj imamo svet.
Ljubezni ni, ne sester, bratov,
poleti ni več sence hrastov,
le ti si mi ostala, ti moj cvet.

Pa da se bomo prav razumeli: nič nimam proti novostim, saj brez njih ni napredka.
Le vse staro ni vedno zanič. Če bi bilo tako, Franceta Prešerna danes ne bi nihče več
omenjal. Pa lepo se imejte, čeprav imamo novo vlado in koronavirus. Saj veste, kaj
pravi staro slovensko reklo: PO VSAKI NEVIHTI POSIJE SONCE!
Maks Starc

Intervju
Ivan Štangelj

Dve uspešni leti prijazne mobilnosti z Rudijem
7. marca 2020 je minilo dve leti, odkar je bil sklenjen dogovor med MO Nm in DU Nm na predlog Zlate mreže iz
Logatca – projekt prijazne mobilnosti Rudi. Ime so vzeli po Rudolfovem, prvotnem imenu za Novo mesto
(iz nemškega Rudolfswerth).

»Stori, kar moreš, s tem kar imaš, tam kjer si.«
Zaradi potrebe po prevozih, ki so jih izkazovali starejši skozi
program starejši za starejše pri DU Nm, še zlasti zaradi ukinitve določenih linij lokalnega prometa, je bilo nujno potrebno
organizirati drugačen, vsem starejšim dostopen prevoz.
Tej potrebi se je odzvala MO Nm z županom Gregorjem
Macedonijem s sklenitvijo pogodbe za organiziranje prevozov
preko klicnega centra Zlata mreža in po dogovoru z DU Nm
in njeno predsednico Rožco Šonc o zagotovitvi potrebnega
števila voznikov prostoferjev.
Ta projekt za mobilnost starejših je velik doprinos za vse v MO
Nm, saj jim omogoča brezplačne prevoze. Najava prevoza
mora priti dva dni prej na klicni center Zlate mreže 080 10 10.

MOBILNOST STAREJŠIH
KLICNI CENTER ZLATA MREŽA

080 10 10
NAJAVA PREVOZA 2 DNI PREJ
Projekt se je začel z enim vozilom na električni pogon in štirimi šoferji. Po dveh letih delovanja je še vedno v uporabi en
avtomobil, število šoferjev pa je naraslo na 16. Povprečno je
en šofer 2x mesečno aktiven. Vožnja se opravlja od 7. – 15.
ure (če je uporabnik pri zdravniku po tej uri, se ga počaka).
Uporabniki tega projekta največkrat kličejo za prevoz v zdravstveni dom, v bolnišnico, lekarno, za nakupe, opravke na
Upravni enoti ali za obiske svojcev v Domu starejših občanov.
V teh dveh letih uspešnega delovanja so omogočili pot 2.072
osebam in prevozili 45.216 km. Zavedati se moramo, da je
odgovornost šoferjev za varnost potnikov na cesti velika, a do
sedaj so prevoze opravili brez prometnih nezgod.
Da pa vsa organizacija prevozov deluje brezhibno, je potrebno delo šoferja koordinatorja.
Od ustanovitve dejavnosti to delo opravlja Ivan Štangelj,
rojen Novomeščan. Tu je obiskoval OŠ in Srednjo delovodsko šolo strojne stroke, nazadnje do upokojitve pa je bil
zaposlen pri podjetju Kovinar d.d. Novo mesto. Kot aktiven
upokojenec se ukvarja s športom (kegljanje in kolesarjenje)
in ribištvom. V veliko zadovoljstvo pa mu je delo koordinatorja voženj in seveda tudi opravljanje voženj pri projektu
prijazna mobilnost.
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T. Roosevelt

Foto: www.novomesto.si

Zakaj je Ivan Štangelj postal prostofer?
Pomembno mu je bilo spoznanje, da človek z leti zgublja fizično in umsko moč ter zato potrebuje pomoč pri mobilnosti.
Zato je iskreno želel narediti nekaj za dobro počutje in polepšanje življenja soobčanov z varnim prevozom do izpolnitve
želja ali potreb. Saj če drugemu polepšamo dan, imamo tudi v
sebi zadovoljstvo in energijo za nadaljnje delo.
Uporabniki so zelo zadovoljni z uslugami projekta za mobilnost starejših in v »Rudiju« se odlično počutijo.
A je potreba po dodatnem prevoznem sredstvu?
Vabimo v svojo sredo prostovoljce šoferje, da se pridružijo
projektu za prijazno mobilnost starejših.
Po dveh leti delovanja gre iskrena zahvala vsem prostoferjem,
ki so opravili mnogo ur voženj in temu posvetili veliko svojega
prostega časa, saj delo opravljajo povsem brezplačno. Plačilo
so iskrene besede zahval in hvaležne iskrice v očeh.
Gotovo ima življenje večji smisel, če človek občuti radost, ko
nekomu polepša dan. Navsezadnje šteje tudi to, da naše življenje za seboj pušča nekaj, kar se je dotaknilo src soljudi.
Življenje je bogatejše, če se potrudimo, da storimo nekaj za
dobro drugih. Iz dneva v dan – vsaj kakšno malenkost.
S tem projektom podarjamo drugim tisto, kar je najdragocenejše – svoj prosti čas. Ne moremo ga kupiti in ne podariti,
ne moremo ga ustaviti, niti prehiteti. Smiselno ga je treba ozavestiti, ga v polnosti čutiti in prijetne trenutke deliti z drugimi.
Zaradi vsega tega je mnogim življenje polepšano.
V imenu vseh tistih mnogih uporabnikov gre hvala za dve leti
uspešnega dela projekta pri DU Nm in naj še naprej uspešno
deluje.
Ne moremo pozdraviti starostnikov, lahko pa jih prijazno
pozdravimo in pomagamo.
Slavka Kristan
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Novice iz društvenega življenja

Pevci začeli leto 2020 z nastopom v Domu
starejših
NOVO MESTO - Po novoletnih praznikih smo se pevci zbrali v Kulturnem centru Janeza Trdine, kjer ob sredah
vadimo, in pričeli z intenzivnimi vajami, saj nam je naš zborovodja pripravil kar nekaj novih pesmi za naše prihajajoče
nastope. Trenutno šteje zbor enaintrideset članov, mešana družba moških in žensk, ki vsak teden vadi in se trudi, da so
nastopi čim boljši.

Foto: Jožica Cujnik

Tako je bilo tudi konec januarja, ko smo v Domu upokojencev Novo mesto zapeli pesmi Domača hiša, Slavček, Kje
so moje rožice in še nekaj drugih slovenskih narodnih pesmi,

katerim stanovalci doma radi prisluhnejo. Pevci se potrudimo, da jim vsako leto priredimo mali koncert, na njem pa se
nam že leta pridružijo tudi mirnopeški muzikanti, s katerimi
na koncu skupaj zapojemo znano Slakovo V dolini tihi, ki je
postala že himna doma. Letos nas je poslušala tudi nekdanja
zborovodkinja zbora ga. Sonja Pirc.
Za poseben ambient so poskrbeli še člani likovne sekcije
Jutro, ki so s svojimi slikami okrasili vse stene avle doma. Urica druženja je minila v prijetnem vzdušju, zato smo zadovoljni
odšli domov, z mislimi že pri repertoarju za prihodnje leto.
Jožica Cujnik

Preteklost, sedanjost in prihodnost
LJUBLJANA - 5. februarja smo si abonenti MGL iz društva upokojencev ogledali zelo odmevni znanstveni kabaret
2020, trojna korporacija z vrhunsko igralsko zasedbo SNG Drama Ljubljana in Mestnim gledališčem ljubljanskim.
Predstava se na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma na zabaven način prek dialogov plesnih in glasbenih prizorov
poigrava z idejo o usodi in evoluciji človeka.
2020 je zabavno in poučno umetniško delo režiserja Ivice Buljana. Ko govorimo o režiserju, govorimo o enem od trenutno največjih režijskih ustvarjalcev v našem prostoru.
Igralci k sodelovanju povabijo tudi gledalce.
Vabimo člane našega društva da se pridružijo skupini, ki ima
rada gledališče in potuje na oglede predstav v Ljubljano.
Seveda je tudi ogled in potep po mestu vedno zanimiv in
prijeten.
Francka Štampohar

Silvestrovanje sekcije za pikado

Foto: Marija Golob
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NOVO MESTO - Trinajstega decembra se je zbrala ženska in moška ekipa igralcev pikada v prostorih društva, da
se skupno poveselijo ob zaključku leta. Štefan je poskrbel
za dober obrok hrane pa kozarček rujnega, ženske za pecivo, Marija pa je mimogrede srečala
dedka Mraza z darili, ki je popestril večer. S
prijateljskimi stiski rok in z željo po sreči in
zdravju v Novem letu smo se razšli.
Marija Golob

Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto

Novice iz društvenega življenja
Prispevek Rastoče knjige pri DU NM

»Dostojanstvo človeka je pomembna vrednota.«
NOVO MESTO - Rastoča deklica s knjigo v okviru inovativnega programa Rastoča knjiga od 22. januarja letos domuje
v večnamenskem prostoru Društva upokojencev Novo mesto in je sograditelj Rastočih knjig v Sloveniji in tujini.

Foto: Anica Vidmar

UO je pobudo in predlog našega člana dr. Janeza Gabrijelčiča
(avtorja programa) z veseljem sprejel sklep o pridružitvi gibanju Rastoča knjiga, ki bo spodbuda in navdih za nova spoznanja, rast, razvoj in delovanje vseh dejavnosti društva. Društvo,
ki deluje že sedem desetletij, ves čas zelo uspešno izpolnjuje
svoje poslanstvo ustvarjanja in povezovanja za kar najbolj kreativno, družabno in zdravo življenjsko okolje svojih članov.
Vloga Rastoče knjige je simbol za splošni razvoj človeka, razvoj kulture, znanosti in umetnosti. Pot, ki se je začela pred
19. leti, je namenjena povečevanju in poglabljanju znanja, iskanju in spodbujanju dobrega, empatiji, strpnosti, odgovorno-
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Foto: Anica Vidmar
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sti. Rastoča knjiga je projekt, je program, je gibanje, je način
življenja, ki se izraža z literarnimi, razstavnimi, glasbenimi in
drugimi prireditvami.
Vsi smo ponosni na rast, razvoj ter kakovostne dosežke, ki
jih dosegajo posamezniki znotraj sekcij in skupinsko v skupnih
programih in prav to nenehno rast in razvoj želimo v bodoče
razvijati pod okriljem Rastoče knjige, ki je več kot knjiga, kot je
zapisal pesnik Tone Pavček.
Prostor, ki je namenjen projektu Rastoča knjiga, je obogaten
s kipom Rastoče deklice s knjigo amaterskega kiparja Marjana
Jamnika, stenska poslikava sonca in drevesa je zažarela pod
čopiči likovnikov Zdravka Červa in Darka Blažiča. Vsi trije so
člani DU Nm. Na polici poleg kipa se bo predstavila vsako
leto ena sekcija DU Nm s svojimi aktivnostmi in uspehi. Na
veje lipe se bodo vsako leto dodajali zeleni lipovi listi z napisanimi letnimi dosežki posamezne sekcije. Počasi bo lipa
zelenela in deklica bo v senci drevesa vabila k branju. Enkrat
letno bo predstavnik posamezne sekcije slavnostni govorec
in bo tudi prispeval kratko misel, ki bo napisana na lesenem
podstavku. Podstavki se bodo letno dodajali in tako bo deklica
rasla. Abeceda vrednot odličnosti pa nas bo vodila k napredovanju v dobrem.
Na uvodni slovesnosti so bila predstavljena dela naših literatov, ki so le skromen del njihovega aktivnega in ustvarjalnega
dela in se bo skozi leto nadgrajevalo.
Slovesnost ob odkritju kipa Rastoče deklice sta z glasbenim
programom obogatila učenca Glasbene šole, Emil Adamič
Lovro Potočar na trobenti in Emiliana Pogačnik Ajdič na klarinetu. Pesnik literarne sekcije Snovanja Ivan Hrovatič pa je
prebral pesem Toneta Pavčka posvečeno Rastoči knjigi.
Kip so odkrili: predsednica DU Nm Rožca Šonc, avtorica misli
na prvem podstavku pod Rastočo deklico »Dostojanstvo človeka je pomembna vrednota.«, idejni oče Rastoče knjige dr. Janez
Gabrijelčič, direktorica občinske uprave Mestne občine Novo
mesto dr. Vida Čadonič Špelič in slavnostni govorec predsednik
Društva Rastoča knjiga akademik prof. dr. Boštjan Žekš.
Slavka Kristan
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Novice iz društvenega življenja

Literarni večer Marjana Hrena
NOVO MESTO - Člani literarne sekcije Snovanja so sklenili, da se v letu 2020 v prostorih DU Novo mesto drug
drugemu in širši javnosti predstavijo s svojim ustvarjalnim delom. Drug tak večer je bil dne 25.02.2020, namenjen
članu literarne sekcije Marjanu Hrenu. Povezovalka večera je bila Vida Zupančič Yebuah.
Marjan Hren je zbranim prebral nekaj svojih literarnih stvaritev. Je pisec aforizmov, pesmi, črtic in je tudi avtor knjige Slatinska dolina in Machova dediščina pod Gorjanci, ki jo je leta
2016 izdal pri založbi Snovanja. V knjigi so opisane zgodbe
iz preteklosti teh krajev in zgodbe o vizionarski družini Mach
in njeni zapuščini. Predstavljena je tudi Machova učna pot, ki
z obstoječimi naravnimi in kulturnimi danostmi predstavlja
zgodbe in dosežke iz preteklosti ter jih tako ohranja za prihodnost. Za vse to je leta 2016 prejel tudi Trdinovo nagrado.

V samozaložbi je leta 2011 izdal tudi dve knjigi: Aforizmi in
hrenaste misli s Ptičjega brega ter Pesmi s Ptičjega brega. Sedaj pripravlja izdajo četrte knjige, ki si jo želi podariti za bližajočo se okroglo obletnico rojstva. V njej naj bi bile objavljene
črtice s spomini od otroštva do sedanjih dni. Sam pravi, da
bi v njej rad predstavil »mavrično krivuljo svojega življenja«.
V svojih predalih ima še veliko črtic, aforizmov, pesmi…, ki
čakajo, da morda tudi te kdaj pošlje v svet.
Anica Mušič

S Prešernom in Nežo Maurer pri kamniti mizi
NOVO MESTO - V soboto, 8. februarja 2020, ob 17-ti uri pred in v humanitarnem centru OZKR Novo mesto.
Druženje z udeleženci in nastopajočimi je potekalo ob pogovoru o našem velikem pesniku Francetu Prešernu.
Neža Mauer, priljubljena pesnica in pisateljica za otroke in odrasle, bo letos praznovala visok življenjski jubilej, 90 let. Zato
smo se priklonili tudi njenemu delu in življenjski radosti. Zamišljen pogovor z Nežo Maurer sta vodili Janja Bukovec in
Fanika Primc.
Nastopili so tudi Snovanjci, otroci OŠ Drska in solo pevka
Marija Jerele.
Terezija Balažević

Foto: Anica Vidmar

Večer lirike upora
NOVO MESTO - Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto je priredilo 21. februarja Večer lirike upora –
Nosil bom rdečo zvezdo, s katerim smo obeležili Mednarodni dan materinščine ter se istočasno spomnili pesnika
in partizana Karla Destovnika – Kajuha, ki je bil ubit 22. februarja, star komaj dvaindvajset let.
Pred spominsko ložo pri Knjižnici Mirana Jarca je bila zbrana Novomeška četa, ki ohranja tradicijo partizanstva in
vrednote iz časa NOB na Dolenjskem. Položili smo
cvetje pred obeležje v loži v spomin na vojno in žrtve
fašističnega in nacističnega nasilja v Novem mestu in se
jim poklonili s kratkim glasbenim programom.
Večer se je nadaljeval v prireditvenem atriju knjižnice, kjer
je prisotne pozdravil predstavnik združenja Jože Pečnik. Dr.
Jožica Jožef Beg je v nagovoru o vrednotah maternega jezika
poudarila, da slovenščino nosimo v srcu in se v njej najlaže in
najlepše izražamo, ogrožena je le toliko, kot bomo dovolili njeni govorci.
Poln atrij udeležencev sta navdušila gosta večera umetnica Svetlana Makarovič z recitalom svoje poezije in glasbenik
Primož Sitar s pesmijo Nosil bom rdečo zvezdo.
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»Rdeče zvezde ne damo!« je odločno poudarila
Svetlana in navdušila vse prisotne.
Recitatorji iz šol, organizacij in društev so iz bogate lirike upora in zapuščine pesnikov NOB
ustvarili uspešen recital. Nekateri so interpretirali
lastne pesmi, posamezniki tudi pesmi v ruskem in
hrvaškem jeziku. Celoten večer so popestrila glasbena in pevska izvajanja.
Iz literarne sekcije Snovanja našega društva so na večeru Lirike
upora sodelovali Umek Frane, Ivan Hrovatič in Rezka Povše.
Nastopajoči mladi in starejši izvajalci so dokaz, da ima lirika upora čarobno moč, ki nas medgeneracijsko povezuje. Z vsako
povedano pesmijo smo čutili, da nas pesem združuje, da smo
si blizu in smo tudi varuhi slovenskega jezika in vrednot NOB.
Rezka Povše
Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto
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Predsednica DeSUS si je prvič vzela čas za nas
NOVO MESTO - Novomeški DeSUS pri svojem delu ubira pot odprtosti in sodelovanja, še posebej z vsemi društvi
upokojencev v naši občini. V sodelovanju s temi društvi je nastal tudi program za tekoče štiriletno obdobje. V njem
so z županom med drugim podpisali, da bomo v tem mandatu dobili prva oskrbovana stanovanja, da bo vedno
dovolj denarja za pomoč na domu in da bodo Društva upokojencev dobila več denarja za svoje delovanje. Zapisano
in še več drugega se realizira.

Foto: Zdravko Damjanovič

Desusovci se zavedamo, da se da marsikaj spreminjati le na nivoju države.
Zato svoje delo usmerjamo tudi v prepričevanje naših poslancev in drugih iz
vodstva stranke, naj se veliko več stori
za upokojence. Morda postanejo najbolj odgovorni bolj dovzetni za prepoznavanje problemov in rešitev, če se ti
družijo z ljudmi iz prakse. Tudi zato smo
predsednico dr. Aleksandro Pivec prepričali, naj posluša ob obisku v Novem
mestu predsednico Društva upokojencev, Rožco Šonc in njene prostovoljke.
Posebna pozornost je bila namenjena
predstavitvi Projekta Starejši za starejše
na ravni države.
Po odstopu predsednika Vlade RS, ki ni
odpravila oškodovanja upokojencev zaradi neusklajevanja in prenizkega usklajevanja pokojnin v času gospodarske krize,
ni ustanovila rezervnega demografskega
sklada, ni storila nič za povečanje kapacitet v domovih za starejše ali skušala na
drug način reševati probleme bivanja
starejših. Sledijo volitve? Pred volitvami
smo pričakovali uskladitev volilne zakonodaje v skladu z odločbo Ustavnega
sodišča. Kaže pa, da bomo novo vlado
dobili brez volitev. Vsaj tako je predstavila stanje nova predsednica DeSUS. Za
vstop v morebitno vlado je DeSUS pripravila izhodišča, ki vsebujejo tudi reševanje problemov, ki žulijo upokojensko
populacijo:
• zagotavljanje kakovostnega, vsem dostopnega javnega zdravstva in skrajševanje čakalnih vrst. Tudi zakon o
dolgotrajni oskrbi bi moral zagledati
luč sveta;
April 2020
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• usklajevanje pokojnin v skladu s sistemskim zakonom ter dodatno uskladitev pokojnin zaradi neusklajevanja
oziroma prenizkega usklajevanja v
času gospodarske krize. Prehodno
obdobje za dvig odmernega odstotka na 63,5 % naj bi bilo zaključeno
v štirih letih. Pokojnina za polno pokojninsko dobo se mora približevati

Foto: Zdravko Damjanovič

pragu revščine. V zakon o dohodnino
je treba vrniti seniorsko olajšavo, letni
dodatek pa izplačevati v skladu s sistemskim zakonom. Urediti je treba
tudi vdovske in kmečke pokojnine;
• leta pozabljena izgradnja domov za
starejše zahteva takojšnje ukrepanje;
• skrajni čas je za ustanovitev demografskega rezervnega sklada, ki bo pomagal zagotavljati dolgoročno vzdržnost
pokojninskega sistema;
• tudi razvoj kmetijstva je nujen, saj je
samooskrba zaskrbljujoča.
Predsednica našega društva je predstavila
ugotovitve projekta Starejši za starejše na
ravni države, ki so zaskrbljujoči.
V program je vključenih okrog 204.000
starejših od 65 let. Od tega jih 30 % ne
more plačati potrebne pomoči, kar dvajsetim odstotkom mesečni prihodek ne

zadostuje za preživetje. Nekaj več kot
četrtini od teh pomagajo otroci in vnuki.
Potrebe po pomočeh hitro naraščajo, saj
je projekt leta 2015 ugotovil, da 59.921
oseb potrebuje pomoč, lansko leto pa je
število že naraslo na 94.367. Pri tako visoki številki je možno ukrepati le z veliko
pomočjo prostovoljcev, kar naša država
pogosto rada pozabi. Postavlja se tudi
vprašanje, zakaj ni pridobljenih nikakršnih
evropskih sredstev za financiranje projekta, za izgradnjo domov za starejše, za
vgradnjo dvigal v stavbe, ki starejšim in invalidnim osebam otežujejo stik z okolico
in kdo je zatajil?
Predsednica je zagotovila, da bo v vladi,
če bo tja prišla, naredila vse, kar bo v njeni moči, da se bodo problemi starejših, ki

Foto: Zdravko Damjanovič

so ustvarili družbeno bogastvo, zmanjšali, če že ne odpravili. Verjame, da bo na
razumevanje naletela tudi pri poslancih v
Državnem zboru, brez katerih ne gre.
Zavzela se bo tudi za izboljšanje pogojev
dela predstavljenega projekta.
Udeleženci smo se razšli prepričani, da
bi moralo biti takih osebnih srečanj še
več. Bolj se bomo razumeli, več bomo
lahko naredili en za drugega.
Ana Bilbija, občinska svetnica DeSUS in
častna predsednica društva

Foto: Zdravko Damjanovič
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Likovna sekcija Jutro
NOVO MESTO - Tudi leto 2020 smo JUTROVCI pričeli delo s polno paro. Za vseslovenski projekt Rastoča
knjiga smo januarja 2020 člani LS JUTRO v klubskem prostoru društva ustvarili večjo stensko poslikavo (avtorja:
Darko Blažič in Zdravko Červ) in ustvarili doprsni kip, podobo deklice s knjigo v rokah (avtor: Marjan Jamnik).
Slovesna otvoritev je bila 22. januarja 2020.
V Domu starejših občanov v Šmihelu v Novem mestu smo
člani LS JUTRO tudi letos razstavili svoje slike. Namen naše
razstave je popestriti življenje tamkajšnjim prebivalcem. 30.
januarja je bila tam prijetna kulturna prireditev, v kateri je imel
vodilno vlogo naš Mešani pevski zbor Društva upokojencev
Novo mesto, nastopili pa so tudi harmonikarji iz Mirne Peči.
Naše slike, 14 jih je, pa so v domu ostale in bodo na ogled
mesec dni.
V prostorih našega društva poteka za člane LS Jutro ob četrtkih od 6.2.2020 likovna delavnica, ki jo vodi Janko Orač,
diplomirani slikar in univerzitetni specialist grafik. Tema je
abstrakcija in uporaba barv. Za delavnico je med člani veliko
zanimanje, udeležencev je kar 13. Namen delavnice je, da
obogatimo naše likovno znanje, da miselno presežemo meje
ljubiteljskega slikarstva in se spustimo tudi v zahtevne »vode«
modernega, tudi abstraktnega slikarstva. Na ta način se bomo
skušali povzpeti nad perspektivno, realistično slikarstvo in se
bolj izraziti v subjektivnem doživljanju. Radi bi dosegli premik
v naši likovni miselnosti. Delavnico na temo abstrakcije smo
likovniki LS Jutro obiskovali tudi v decembru 2019, le da jo je
vodil akademski slikar mag. Peter Škerl.
V prihodnosti bomo v prostorih društva postavili razstavo
naših del modernega slikarstva. To bo naš provokativen eksperiment. Pričakujemo kritike naše stalne publike, ki je navajena našega idiličnega, realističnega likovnega ustvarjanja.
Pomembno je, da bo reakcija. Ob razstavi in po njej bomo

Foto: Nevenka Gošnik

lahko ugotovili, ali je eksperiment uspel. Upamo, da bodo kritike tudi pozitivne. Seveda pa ne pričakujemo in ne želimo,
da bi vsi naši likovniki v bodoče prenehali ustvarjati realistično.
Z realizmom ni nič narobe. Naše raziskovanje modernega,
abstraktnega slikarstva nam bo le pomagalo, da bomo obogatili likovno znanje in tudi pri realističnem ustvarjanju na naših
slikah opustili nepomembne podrobnosti, ki so lahko odveč.
Kot vedno poudarjamo: naš temeljni cilj je prijetno in aktivno
druženje ob dejavnosti, ki nam je pri srcu. Vsak naš likovnik naj
gradi in neguje svoj likovni izraz, po katerem bo prepoznaven
in poseben.
Zdravko Červ, vodja LS JUTRO

Rokodelci v Črnomlju
ČRNOMELJ - Pokrajinska zveza društev upokojencev za Dolenjsko in Belo krajino je 22. 2. 2020 organizirala
rokodelsko razstavo v Kulturnem domu v Črnomlju.
Pustna sobota se je ves dan kopala v soncu, kot da smo sredi
pomladi in ne šele proti koncu februarja, ko nas je dežela belih
brez prijazno sprejela.
Zbralo se nas je 13 društev iz Dolenjske in Bele Krajine, katerih člani so imeli kaj pokazati. Ročno narejene mojstrovine so
pritegnile in presenetile obiskovalce, ki so se čudili, kaj vse se
da narediti ročno, pa naj bodo to izdelki iz slovenske tradicije
ali tisti, ki se spogledujejo z modernimi oblikami.
Ob otvoritvi so v kratkem kulturnem programu sodelovali
člani DU Črnomelj in učenci osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj, sledili so pozdravi predstavnikov občine Črnomelj in
drugih, ki cenijo ročne spretnosti. Sicer pa je bilo na razstavi
res kaj videti in je bilo na prizorišču ves dan živahno.
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Rokodelske delavnice v hotelu Delfin
IZOLA - Sredi decembra so v hotelu Delfin v Izoli že sedmo leto potekale Rokodelske delavnice DELFIN 2019.

Organizirala jih je Komisija za tehnično kulturo pri Zvezi
društev upokojencev Slovenije. Vodi jih Branko Suhadolnik,
tehnični in duhovni vodja, ki pa je tudi predsednik komisije.
Udeležilo se jih je 140 upokojenk in upokojencev, med njimi 18 mojstric in mojstrov in 70 mentoric in mentorjev. Na
delavnici so prikazali razne aktivnosti: vezenje, kvačkanje, polstenje, pletarstvo, kaligrafija, klekljanje, izdelovanje rož iz vrvice in košarice, nakit, jaslice, voščilnice, kuharske spretnosti in
fotografiranje. Popoldne so bila razna predavanja o prometu
in uporabi mobilnih telefonov. Društva upokojencev iz bližnjih
krajev so predstavila svoje rokodelske izdelke, nastopili so
pevski zbori in podobno. Obiskali so nas predstavniki ZDUS-a s predsednikom Janezom Sušnikom, Franc Vesel - državni
sekretar za malo gospodarstvo, Franc Stanonik - predsednik

Foto: Marija Golob

Foto: Marija Golob

medresorske delovne skupine za ureditev zakonodaje o rokodelstvu, predsednik komisije za gospodarstvo in turizem
pri ZDUS-u Jožko Čuk.
Zadnji zaključni večer pa je obogatila razstava vseh ustvarjenih
izdelkov, kulturni program, recitacije, za piko na i pa je poskrbela Marjetka Popovski s svojo zvesto spremljevalko kitaro.
Na zaključku so podelili priznanja za ustvarjalno delo mojstricam, mojstrom, mentoricam in mentorjem. Rokodelskih
delavnic se je udeležila tudi naša članica Marija Golob in za
svoje delo dobila že petič priznanje ZDUS-a za ljubiteljsko
mojstrico, in sicer za izdelek brisača s kvačkano čipko.
Marija Golob

Naše društvo sta s svojimi izdelki zastopali Jožefa Kastelic in
Marija Golob. Razstavljavce je obiskal Branko Suhadolnik,
predsednik komisije za tehnično kulturo pri ZDUS, s katerim
smo izmenjali svoja mnenja in težave, na katere naletimo pri
nerazumevajočih državnih oblasteh, ki velikokrat delujejo kot
ovira pri prizadevanjih posameznih rokodelcev, namesto da
bi ta prizadevanja podprli. Na razstavi je bil navzoč tudi predsednik PZDU za Dolenjsko in Belo Krajino Kraševec Dušan
in predsednica sekcije za rokodelstvo gospa Turkova, ki je
vzorno poskrbela, da je vse steklo kot mora.
Na koncu ne gre brez pohvale belokranjski gostoljubnosti. Že
po otvoritveni slovesnosti so nas pogostili z izbranimi sladkimi
dobrotami, pozneje pa tudi s slastno južino.
Želimo si še takih druženj in srečanj, kjer se vedno naučimo
kaj novega in si ogledamo kaj starega, kar ne bi smelo v
pozabo.
Jožefa Kastelic
Foto: Marija Golob
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Foto: Marija Golob

Ustvarjalne delavnice v januarju in februarju
NOVO MESTO - V sredo, 5. februarja, smo v večnamenskem prostoru Društva upokojencev organizirali
ustvarjalno delavnico za odrasle in otroke, na katerem so člani izdelovali nakit iz papirja pod vodstvom Marije Golob.
Udeleženke so iz starega papirja oblikovale obeske iz katerih so si nato sestavile verižico. V dobri uri druženja
so ustvarile unikaten in zanimiv kos
nakita in se naučile, da za unikatne izdelke in darila potrebujejo le čas ter
nekaj ustvarjalne žilice.
V času zimskih šolskih počitnic smo
organizirali počitniško ustvarjalno
delavnico za odrasle in otroke, na
katerem so udeleženke izdelovale

pomladno cvetje iz krep papirja pod
vodstvom Jožefe Kastelic, mojstrice
domače obrti.
Babice so s svojimi vnukinjami in vnučki izdelali čudovite izdelke, ki so jih
po koncu delavnice odnesli
domov. Na delavnici so
se zabavali, družili in nasploh kakovostno preživeli skupni čas.
Jerneja Cvelbar

Foto: Marija Golob

59. delavske športne igre
NOVO MESTO - Začelo se je davnega leta 1961 z nekaj ekipami, sedaj je preraslo v eno najbolj množičnih
tekmovanj na Dolenjskem. V njem sodelujejo velike firme kot sta od Krka in Revoz, pa tudi Roletarstvo Medle,
Gozdno gospodarstvo, Splošna bolnica, Adria, Društvo upokojencev Novo mesto in Mali Slatnik, Policija.....
Leta 2019 so bile že 59. športne igre.
Udeležba naših članov upokojencev je
kar velika, pa tudi rezultati so odlični.
DŠI je edinstven projekt v Sloveniji,
vodi pa ga Agencija za šport pri MO
Novo mesto. V pozdravnem nagovoru je vse pozdravil župan MO Gregor
Macedoni. Program sta vodila Sabina
Gosenca in Matjaž Kuzma, ki je teh-
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nični vodja projekta, aktiven na različnih področjih.

Naši športniki so prejeli
naslednje pokale:
1. mesto:
pikado ženske, kegljanje moški,
streljanje z zračno puško moški.

2. mesto:
balinanje ženske, balinanje moški,
kegljanje ženske, šah, streljanje z
zračno puško moški.
Posamezno pa je prejela zlato medaljo za prvo mesto v pikadu za leto
2019 Slavka Rifelj.
Skupno je v DŠI 2019 ekipa Društva
upokojencev dosegla 5. mesto v ženski konkurenci, 7. mesto v moški in
skupno 6. mesto.
4. februarja je bila v Kulturnem Centru
Janeza Trdine prireditev Športnik leta
2019, ki se je je udeležilo tudi veliko
naših članov športnikov.
Čestitke vsem sodelujočim športnikom!
Marija Golob

Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto
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Šola zdravja pod Topom Novo mesto
NOVO MESTO - Vesela sem, da se je ŠOLA ZDRAVJA POD TOPOM
močno zasidrala v naše krajane. V mesecu maju bomo praznovali prvo
obletnico.
Skupina šteje okoli 30 članov. V skupini se je izredno okrepila pripadnost. Vsako
jutro prinese vsak telovadec s seboj dobro voljo in pozitivne misli. Med nami je
šest moških, ki popestrijo skupino z nekaj smeha. Telovadba nam poživi krvni
obtok, okrepi sklepe, napolni nas z energijo in dobrim razpoloženjem. Za to
veselo vsako jutro na telovadbo, veliko smeha sta najboljša pot do zdravja in
uspeha.
Terezija Balažević

Eno leto bo minilo,
tam pod Topom
se je zgodilo.
Šola zdravja,
družba zbrana
vsak dan se razgibava.
Če kdo zboli
ali ga včasih ni
drugih pet ga nadomesti.
Razgibavajmo se
veselo še naprej,
saj nas druženje
in gibanje vsak dan veseli.
Terezija Balažević

Balkansko atletsko dvoransko
tekmovanje za veterane
BEOGRAD - Letos je bilo balkansko atletsko dvoransko tekmovanje
za veterane 7. in 8. marca v Beogradu. Tekmovala sem v tekih na 60 m,
1.500 m, 3.000 m in 800 m in tako osvojila 4 zlate medalje.
A ni lepo, da smo člani DU aktivni na različnih področjih?
Naslednje leto se bo tekmovanje odvijalo v Novem mestu.
Jožica Rogelj
Foto: Jožica Rogelj
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:
Utrinek z ribnika, akril na platnu, avtor - Ivan Herič. Društvo upokojencev Novo mesto, Čitalniška ulica 1, 8000 Novo mesto, telefon: 07/30 21 240, 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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Jutranja telovadba Šole zdravja
NOVO MESTO - Jutranja telovadba Šole zdravja se je v naši občini v petih letih kar dobro »prijela«. Telovadimo že
na 11 lokacijah v 10 krajevnih skupnostih. Telovadimo v Birčni vasi, Bršljinu, Brusnicah, na Drski, Jedinščici, Ločni,
Karteljevem, na Malem Slatniku in Ragovski, v Žabji vasi in Portovalu. Vsak dan nas telovadi približno 300 udeleženk
in udeležencev.
Foto: Alojzija Glavač

Tudi letos načrtujemo nove skupine na novih lokacijah. Predvidevamo, da bi tekom letošnjega leta pričeli s telovadbo na
Glavnem trgu, v Kandiji - Grm, na Mestnih njivah in Uršnih selih. Zelo bomo veseli tudi pobud iz drugih krajevnih skupnosti.
Seveda pa naša druženja niso samo telovadba, ampak tudi
druženja ob kavi in na pohodih v okolico našega mesta, ob
raznih praznikih, kot so pust in trije dobri decembrski možje,

družimo se pa tudi ob naših rojstnih dnevih in drugih lepih
dogodkih. Udeležujemo se raznih predavanj, predvsem s
področja zdravja, enkrat letno povabimo medse tudi avtorja
naše telovadbe dr. Nikolaya Grishina, sodelujemo z vrtci in
smo prostovoljci tudi v drugih zavodih.
Pridružite se nam in tako prispevajte k svojemu zdravju!
Vodja skupine ŠZ Portoval: Darinka Smrke

V spomin Jožetu Jazbecu

(1942 – 2020)

»Dragi moji, čez sto let bodo tukaj hodili drugi ljudje. Zdaj je naš čas, zato
je pomembno, da odpuščamo, delamo dobra dela in si pomagamo,« je rad
zaključil svoj govor naš Jože Jazbec, na vsakem od Zborov članov društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine, ki jim je predsedoval 12 let kot predsednik
Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine.
Jože Jazbec je v svojem življenju pustil pečat na številnih področjih delovanja in življenja. Bil je ravnatelj na več osnovnih šolah, ravnatelj Združenja osnovnih šol, pred
upokojitvijo pa ravnatelj njemu najbolj ljube Osnovne šole v Brusnicah. Predsedoval je
Društvu prijateljev mladine Mojca.
Po upokojitvi se je dejavno vključil v Društvo upokojencev
Novo mesto, v katerem je vrsto let član upravnega odbora,
kar je bil tudi v Občinski zvezi društev upokojencev in ko se
je ta preoblikovala v Pokrajinsko zvezo društev upokojencev
Dolenjske in Bele krajine, je to vodil tri mandate. Posebno je
bil ponosen na delovanje 36 društev upokojencev te zveze,
saj je pogosto poudarjal, da šole prinesejo utrip in razvoj kraju, društva upokojencev s svojimi dejavnostmi in programi pa
utrip občini.
Bil je dejaven tudi v političnem življenju kot član Desus-a in
član Mestnega odbora, za zastopanje in večje uveljavljanje
pravic upokojencev je prevzel funkcijo predsednika Pokrajinskega odbora stranke DeSUS za Dolenjsko, Belo krajino in
Posavje in to bil vse do leta 2016. Njegova drža se je odražala
v prizadevanjih za boljše razmere upokojencev. Ni mu bilo
težko iskreno povedati oceno položaja odgovornim v stranki
in opozarjati na položaj upokojencev. Za njegovo delo in prizadevanja mu je bilo podeljeno častno članstvo.
Njegovo delo ni ostalo neopaženo, saj je za svoje delovanje

prejel več priznanj, od nagrade Mestne občine Novo mesto
za uspehe na področju vzgoje in izobraževanja ter prostovoljnega dela, do zlate plakete ZDUS-a. Še posebej je bil ponosen na priznanje, ki mu ga je dal ob odhodu v pokoj kolektiv
OŠ Brusnice. V letu 2017 je bil nominiran za častnega meščana Mestne občine Novo mesto.
V zadnjih dveh letih je opustil aktivno delo v DeSUS-u in predal vodenje Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine, se je pa odločil napisati knjigo, ki ji je dal
naslov Zrna modrosti – Male skrivnosti za velike ravnatelje,
v kateri je zbrana pisana paleta njegovih misli in razmišljanj.
V zasebnem življenju je bil zelo ponosen na pokojno ženo
Sabino, hčerko Jasno in sina Uroša. Še posebej pa na svoje tri
sončke kot je znal reči – na svoje tri vnuke.
V imenu vseh članov Društva upokojencev Novo mesto
izrekamo iskreno sožalje
Duh Jožeta Jazbeca pa bo živel z nami.
Rožca Šonc

