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Mnenja uredništva ...

Rožca Šonc

Spoštovane članice, spoštovani člani!

Spoštovani bralci Sopotij!

V preteklih mesecih ste se naposlušali, 
nagledali in tudi veliko brali o epidemiji, 
tako da verjamem, da si prav nič ne želi-
te, da bi sedaj še jaz kaj pisala o tem. Ne 
bom, zaupam in verjamem, da smo od-
govorni do sebe in drugih in bomo pazili, 
da ostanemo zdravi. 
Je pa kar nekaj novosti v naši občini, go-
tovo ste že opazili, da je pričel s svojimi 
vožnjami »brat« našega Rudija, ki nosi 
ime Leon in je namenjen vožnjam v me-
stnem jedru. Upam, da vožnjo z njim 

pridno koristite in da vam je dobrodo-
šla. Tako kot Rudija, tudi Leona vozijo 
naši člani. Verjamem, da vam bo vožnja 
z Leonom skrajšala poti pri opravilih v 
samem mestu, kjer pridno vozi.
Gotovo ste že slišali in brali o oskrbi na 
daljavo oziroma E-oskrbi kot podpori pri 
samostojnem bivanju za starejše, invali-
de ali kronično bolne, ki živijo sami, ali 
pa so pretežni del dneva sami zaradi od-
sotnosti družinskih članov. E- oskrba je 
24-urna povezava s centrom za pomoč 
na daljavo, v katerem medicinsko osebje 
uporabniku na domu zagotavlja ustrezno 
pomoč na daljavo v primeru padca, ne-
nadne slabosti ali duševne stiske, ko je 
potrebna hitra zdravstvena intervencija 
ali druga oblika pomoči. Storitev E-oskr-
ba tako zagotavlja varnejše in bolj kako-
vostno bivanje doma starejšim in vsem, 
ki tovrstno podporo potrebujejo, hkrati 
pa svojce razbremenjuje skrbi za najbliž-
je. Storitev je razvil Telekom Slovenije, 
Ministrstvo za delo, družino in enake 
možnosti pa jo je opredelilo kot social-
no-varstveni servis in Telekomu izdalo 
dovoljenje za njegovo izvajanje. 

E-oskrbo nam zagotavlja oprema, name-
ščena v našem domu. S preprostim pri-
tiskom gumba na varovalni napravi ali na 
vodoodpornem daljinskem prožilcu pa se 
v primeru, ko potrebujemo pomoč, lahko 
takoj povežemo z centrom, ki nam orga-
nizira pomoč (ki jo potrebujemo), prav 
tako pa o tem obvesti naše svojce.  
E-oskrba je vključena v projekt Varni in 
povezani na domu, ki ga izvaja Telekom 
Slovenije v sodelovanju s programom Sta-
rejši za starejše ZDUS ter s slovenskimi 
občinami, ki s subvencijami omogočajo 
lažjo dostopnost tovrstne pomoči vsem, 
ki jo potrebujejo. 
Letos se je številnim slovenskim občinam 
v projektu Varni in povezani na domu 
pridružila tudi občina Novo mesto in pri-
pravila razpis s pogoji za pridobitve sub-
vencije. Pisne informacijo o storitvi bodo 
posredovale tudi prostovoljke programa 
Starejši za starejše ob obiskih na domu. V 
današnji številki Sopotij pa objavljamo tudi 
informacijo MO o tej storitvi in razpisu. 
Rečem lahko, da so pogoji za pridobitev 
subvencije za namestitev varovalne na-
prave ugodni. Več podrobnosti si skupaj 
s svojimi domačimi poglejte v razpisu ob-
čine, o napravi sami pa vam bodo na Te-
lekomovih prodajnih mestih razložili, vse 
kar boste želeli vedeti, tako o napravi kot 
o možnosti pridobitve subvencije in skle-
nitvi naročniškega razmerja. 
Če boste želeli dodatne informacije ali 
pomoč pri izpolnjevanju prijave na razpis 
se oglasite v pisarni društva. 
Na društvu smo pričeli z delom 18. 5., 
klub pa je prve obiskovalce sprejel 25. 5. 
Pri poslovanju moramo upoštevati navo-
dila o varovanju in preprečevanju širjenja 
okužb. Prosim vas, da jih pri obisku kluba 
ali izvajanju drugih aktivnosti upoštevate, 
saj veste, da sodimo v skupino, ki je bolj 
izpostavljena. 
V teh mesecih, ki so pred nami, bomo 
morali opraviti zamujene naloge, da bomo 
realizirali vse načrtovane aktivnosti, ki smo 
si jih v programu dela zadali, in pri tem ra-
čunam na vaše sodelovanje in podporo.
Želim vam, da bi bilo poletje čim lepše, da 
boste bon čim bolj koristno porabili za svo-
je zdravje in dobro počutje.
Vse dobro vam in vašim dragim. 

Rožca Šonc

Maks Starc

Verjetno imate prav vsi dovolj govorje-
nja in pisanja o težavah, ki nas spremljajo 
zadnje mesece. Mislim seveda na virus in 
pandemijo, ki je skoraj popolnoma spre-
menila naše življenje. Saj bom čisto kratek. 
Seveda je to prava katastrofa, a o pravih 
vzrokih, pa tudi posledicah bodo resnico 
ugotavljale šele bodoče generacije. Mi da-
nes lahko le ugotavljamo, kako smo ljudje 
različni. Eni so za pomoč drugim pripra-
vljeni žrtvovati celo svoje življenje, drugi pa 
hlepijo le za denarjem. Če je material za 
preprosto zaščitno masko le nekaj centov, 

prodajali pa so jih nekateri po več kot 
deset evrov, to prav gotovo ne kaže na 
to, da bi radi pomagali ljudem preživeti, 
ampak samo to, da hočejo zaslužiti. Pa 
dovolj o tem. Že kar nekaj časa se veliko 
govori o tem, kako smo živeli v ne prav 
daljni preteklosti in kaj vse se je takrat 
grdega dogajalo. O tem sem pred nekaj 
dnevi poslušal tudi debato priznanih zgo-
dovinarjev. Zanimivo, kako so si strokov-
njaki pri razlagi vsebine istih dokumentov 
lahko tako različni. Meni se zdijo nekate-
re stvari jasne. Na svetu ni bilo in nikoli 
ne bo sistema, v katerem bi bilo za vse 
ljudi čisto vse dobro in lepo. Vedno so 
se in se bodo dogajale tudi slabe in grde 
reči. Žal je tako. Je za vse nas danes do-
bro in lepo? Vrag si ga vedi, kaj bodo o 
današnjih časih pisali čez petdeset let. Mi 
živimo danes! Zavedajmo se tega in se 
imejmo radi ne glede na to, da se med 
seboj razlikujemo. 
Bodite srečni in zdravi

Maks Starc
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Maks Starc je bil pred skoraj 84-imi leti rojen na Bregu pri Rib-
nici. V Ribnici je končal OŠ, nato gimnazijo v Kočevju, na Filo-
zofski fakulteti v Ljubljani pa je diplomiral iz geografije. Najprej 
je služboval v Trbovljah, se kasneje z družino preselil v Novo 
mesto, kjer se je zaposlil kot profesor na Poklicni kovinarski in 
avtomehanični šoli, prav tu je po enem letu postal ravnatelj, 
kasneje pa je vse do upokojitve ravnateljeval na OŠ Vavta vas.
Maks Starc je vse svoje življenje dejaven na različnih kulturnih 
področjih. Kot pevec je prepeval v pevskih zborih v Trbovljah, 
v Učiteljskem pevskem zboru (vseslovensko članstvo), bil je 30 
let član Dolenjskega okteta in prejel Zlato Gallusovo značko.
Literarnemu ustvarjanju se je posvetil po upokojitvi 1999 in je 
postal član literarne sekcije Snovanja pri DU Nm. Literarne pri-
spevke je objavljal v zbornikih društva in v treh samostojnih knji-
gah: pesniški zbirki  Odmev duše, Srečanje s seboj je pravzaprav 
njegov življenjepis in Bili so hudi, a tudi lepi časi, kjer avtobiograf-
sko opisuje doživetja otroštva in mladosti.
V DU Nm je kot podpredsednik društva skrbel za kulturno 
področje, kamor sodijo sekcije za literaturo, likovno, gledališko 
dejavnost, za dejavnost bralnih krožkov, ohranjanje kulturne 
dediščine in mešani pevski zbor.
Je urednik društvenega glasila Sopotja, na področju kulture je 
aktiven tudi na RIC-u.
Na likovnem področju se preizkuša z izdelovanjem skulptur iz 
gline, je pa tudi član  Likovno-kulturnega društva Mavrica Novo 
mesto.

Trdinova nagrada je priznanje širše javnosti za vaše delo zlasti 
na kulturnem področju. Jo jemljete kot zahvalo ali kot obvezo 
za delo v prihodnje?    
Sem skromen človek in nikoli nisem delal  zato, da bi bil nagra-
jen. Res pa je, da se dobro počutim, če nekomu nekaj dobrega 
naredim in za to si prizadevam. 

Poznamo vas kot pedagoga, ljubitelja umetnosti (literarne, 
glasbene, likovne, gledališke). Kaj pa še osmišlja vaše dneve  
in vam daje energijo, da ste tako uspešni, aktivni, ustvarjalni?  
Kaj je povezovalni most? 
Narava in ljubezen do narave. Od otroštva dalje je bilo vse 
moje dogajanje zunaj, v naravi. V gozdu smo se igrali in v njem 
uživali – tam tudi dobim  ustvarjalne ideje – pridem domov in 
zapišem pesem: »V senci mogočnih hrastov….«, jo uglasbim 
in že jo prepevam. Bistveno je, da zna človek gledati in videti. 
Težko sem v zaprtem prostoru.

Trdinov nagrajenec Mestne občine Novo  
mesto 2020
Dolgoletni aktivni član Društva upokojencev Novo mesto Maks Starc je na predlog DU Nm letošnji prejemnik 
Trdinove nagrade, ki jo podeljuje Mestna občina Novo mesto ob občinskem prazniku. Iskrene čestitke!

MAKS STARC

Koliko vsega je za nas vse na tem svetu, če le imamo oči, da to opazimo,
in srce, da to vzljubimo, in roko, da to stisnemo k sebi…

(Lucy M. Montgomery)

Kakor noben list na istem drevesu ni enak drugemu, tako tudi 
noben človek ni enak drugemu. Vsak zase obračamo popisane 
liste, pa vendar razne vrednote dobijo svojo pravo veljavo šele 
z osebnim doživetjem. In prav to je vrlina vaših treh knjig.  
V meni je neka dobrota, ki je podedovana po materi – v njej 
je bila ena sama dobra reč. Vsa vzgoja je delovala na mehki, 
prijazni način, brez kaznovanja (»Prosim, naredi to, da ne bom 
žalostna.«) V življenju nisem zavestno nikoli naredil nikomur nič 
hudega. Ta moja dobrota in dobronamernost sta bila razlog, da 
sem uspešno delal na prijazen in neagresiven način. Priznam, 
da so me kot profesorja imeli radi in še sedaj dobivam pohvale 
bivših učencev, kar mi res veliko pomeni. Ne pomnim, da bi bil 
kdaj maščevalen, če se mi je kaj neprijetnega zgodilo.

Branje naj ne bi bilo le orodje za odganjanje dolgčasa, ampak 
kondicija, ki izhaja iz večletne vzgoje okusa, občutljivosti, 
zavzetosti za stvarni svet. Vsaka dobra umetnost pomaga 
stopati čez lastne meje, dopuščati raznolikost, širiti obzorja, 
spoznavati neznano. Umetnost  nas plemeniti, povezuje, nas 
dela duhovno bogatejše. Osebnostna rast pomeni hkratnost 
delovanja  srca, uma in duše. Stopinje pustijo sled v pesku, 
umetnost pusti sled v duši.    
Že v osnovni šoli in gimnaziji so bili moji sestavki zelo dobro 
ocenjeni s pripombami (vsebina zelo lepa, slovnica pa pomanj-
kljiva). Že v rani mladosti sem v sebi čutil neko notranje boga-
stvo. Potem so bila študijska leta in zaposlitev in ni bilo možnosti 
za literarno ustvarjanje. Po upokojitvi pa me je vnučka nagovo-
rila, da sem začel pisati in iz tega se je razvilo nekaj, kar je bilo 
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Novice iz društvenega življenja

primerno za objave. Pri DU Nm sem v skupini Snovanja objavljal 
prispevke in izdal tri knjige. V zadnjem času mi malo usiha zagna-
nost, ampak se prisilim, da sem še vedno dejaven, razmišljam pa 
tudi, da bi napisal roman.

Kam peljete svoje tegobe in radosti na sprehod? 
Veselje in žalost najraje preživljam v naravi. Če pa to ni možno, 
grem v svojo sobo, vzamem harmoniko, preigram nekaj pesmi, 
se tudi zjokam ob spominih in čez čas žalost mine, odložim har-
moniko in že je vse dobro. Ne pozabljam pa na prijetno sožitje z 
ženo (60 let skupnega življenja), veliko težav sva skupaj prebrodi-
la in ko sem res žalosten, imam veliko srečo, da se lahko zaupam 
ženi. Marinka zelo pozitivno deluje name, me posluša, razume in 
pomiri. To mi izredno veliko pomeni in hvala bogu, da je z menoj 
in se imam možnost pogovoriti, kajti če držiš tegobe v sebi, je to 
zelo obremenjujoče.

Kateri kraj, kdo ali kaj je vaša planota miru? 
Največ mi pomeni družina, žena. Če me kaj razjezi (sedanji me-
dijski prikazi zgodovine), se z Marinko pogovoriva – njej potožim, 
se tudi razjezim in mi odleže. Tudi pogovori s sinom in vnukinjo 
mi pomagajo. 

Je kakšna rana, ki se s časom ni zacelila?
Zelo zelo boleče mi je bilo preživeti izgubo očeta, ki je zapustil 
družino, in način, kako je to storil.

Ko reflektor usmerite na vse dneve, tedne in leta nazaj, kaj 
najprej zaznate? 
Ja, je kar nekaj reči: mama in njena kitara in skupno petje, študijska 
leta  zaradi brigade, v kateri sem spoznal 17-letno gimnazijko iz 
Trbovelj – sedanjo ženo, pa hribi in njihove lepote, pa rojstvo 
sina. Prijetni spomini so tudi na prva službena leta. Odkar sem 
upokojen, pa se lahko posvetim tistemu, kar mi trenutno nekaj 
pomeni: glasba, literatura, narava, družina, sosedje,…

Ob prebiranju dobre knjige doživimo svetlobo, ki nas hrani še 
nekaj časa – katera je osvetljevala vaše »izolacijske» dneve? 
Berem knjigo Partizani avtorja Jožeta Pirjevca. Z ženo nabavljava kar 
precej knjig in nekatere neprebrane še čakajo na ugoden trenutek. 

Kaj je še ožarjalo vaš čas korona izolacije? 
Pravkar se končuje akcija v Kulturnem centru Janeza Trdine, kjer 
smo se ukvarjali s keramiko. Veliko sem v naravi, na vrtu, doma 
pa imam pogosto v roki harmoniko in uživam ob prijetnih obiskih. 
Sem pa v tem času pogrešal druženje literatov in srečanj na RIC-u.

Ne moremo vedno dobiti tistega, kar si želimo. Toda če si pri-
sluhnemo in si prizadevamo, odkrijemo, da smo dobili tisto, kar 
potrebujemo  
Če je kaj res, je to.Treba se je zavedati, da ne moremo dobiti 
vsega, kar si želimo, in naj bomo zadovoljni s tem, kar dobimo.

Vaše delo in delovanje kaže na pestro pahljačo znanja.  
Kaj bi dodali za celovito podobo vašega portreta?                                                                                                                                
Ni kaj dodati, sem zadovoljen s tistim, kar je. Ko najdem tisto, kar 
je vredno, sem zadovoljen, vse kar je slabo, pa skušam pozabiti, 
zbrisati. V meni tako ostane samo tisto, kar je pozitivno in dobro 
in verjetno zato tudi lažje živim.
Prijetno se je bilo pogovarjati s tako optimističnim sogovornikom. 

Slavka Kristan

Električni Leon 
navdušil obiskovalce 
mestnega jedra
NOVO MESTO - Od konca maja je v mestnem je-
dru na voljo brezplačno električno vozilo Leon, ki ima 
prostor za pet oseb in s tem omogoča lažje ter hitrej-
še transporte občanom in ostalim obiskovalcem me-
stnega jedra. Vozilo je na voljo od ponedeljka do petka 
med 8. in 15. uro, v soboto pa med 8.30 in 13. uro. 

Leon, ki je ime dobil po olimpioniku Leonu Štuklju, je 
novi prebivalec Glavnega trga. Zahvaljujoč novomeški 
tržnici je že v prvem vikendu zabeležil v povprečju 40 
potnikov dnevno, ki jih je zapeljal po opravkih v me-
stnem jedru. Mestna občina Novo mesto je sicer za na-
kup vozila pridobila 80-odstotno sofinanciranje Ekoskla-
da, prevoze pa omogočajo v sodelovanju z izkušenimi 
vozniki. S projektom se nadaljuje trajnostna nadgradnja 
sistemov javnega prometa, ki za zdaj obsega sistem za 
prevoze starejših in invalidov Rudi ter sistem za izposojo 
koles GoNM, v načrtu pa sta tudi sistema za soupora-
bo vozil in prevoze na klic. Z osebnim prevoznim sred-
stvom Rudi so letos prepeljali več kot 200 ljudi in naredili 
približno 6.000 kilometrov, v lanskem letu pa so zabele-
žili 778 potnikov in prevoženih 16.070 kilometrov. 
Leon vozi po krožni poti po širšem mestnem jedru, na 
območju med Kandijo in Novim trgom. Odpelje s par-
kirišča na Novem trgu, nato pelje po Rozmanovi ulici, 
čez Glavni trg in Kandijski most do peščenega avtomo-
bilskega parkirišča v Kandiji in parkirišča v Trdinovi ulici.
Prevoz z Leonom v delovnem času si lahko zagotovite s 
klicem na telefonsko številko 031 663 067, na obmo-
čjih, ki omogočajo varno zaustavitev, pa lahko voznikom 
svoj interes za uporabo nove pridobitve nakažete tudi 
z roko. 
Letošnjemu letu primerno je Leon svojo prvo sezono 
začel v barvah Novomeške pomladi.

Urban Kramar



5Julij 2020    SOPOTJA 48   

Novice iz društvenega življenja

Mestna občina Novo mesto v projektu Varni 
in povezani na domu s subvencioniranjem 
socialno varstvene storitve varovanje na daljavo
Osnovni namen socialno varstvene storitve varovanja na daljavo je zagotavljanje čimbolj samostojnega in varnega 
bivanja na domu vsem, ki pri tem potrebujejo pomoč in podporo. Ta namreč s celodnevno asistenco strokovnega 
osebja prek asistenčnega klicnega centra omogoča pomoč na daljavo, ko jo posameznik potrebuje.

Kaj je varovanje na daljavo ali skrajšano E-oskrba?
E-oskrba je socialno varstvena storitev socialnega servisa celo-
dnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma, ki učin-
kovito podpira bivanje starejših, invalidov, bolnikov s kronični-
mi boleznimi oziroma bolnikov po težjih operativnih posegih 
ter oseb z demenco pri samostojnejšem bivanju na njihovem 
domu. Omogoča enostaven in hiter klic na pomoč v prime-
ru padca, nenadne slabosti, duševnih stisk ali osamljenosti ter 
organizacijo ustrezne pomoči 24 ur na dan, ob tem pa tudi 
stalno povezavo s svojci in centrom za pomoč na daljavo, kjer 
je na voljo usposobljeno medicinsko osebje.

Kako storitev E-oskrba deluje?
Na domu uporabnika se enostavno in brez dodatnih pose-
gov namesti posebna oprema, ki omogoča hiter in enosta-
ven klic na pomoč v asistenčni center. Uporabnik klic sproži z 
enostavnim pritiskom na gumb naprave ali preko daljinskega 
prožilca klica. Na ta način lahko živi  aktivno in varno v svojem 
domu, ne da bi ga skrbelo, kdo mu bo pomagal, če bo po-
treboval pomoč, razbremenjuje pa tudi svojce v skrbi za svoje 
najbližje. Posebna dodana vrednost pa je, da rešitev vključuje 
tudi sodobno senzorsko opremo, ki omogoča, da se obvesti-
lo v asistenčnem centru in pri svojcih sproži tudi v primeru, ko 
uporabnik sam ne more pritisniti na gumb, kar je še posebej 
pomembno v primerih nenadne slabosti, nezavesti ali padca 
uporabnika. Zato z E-oskrbo postane življenje lažje za vso 
družino, tudi za svojce, ki jih v času odsotnosti bremeni skrb 
za najbližje. 

Mestna občina Novo mesto svojim občanom zagotavlja lažji 
dostop do storitve
Skrb za svoje občane je vodila tudi v odločitev Mestne občine 
Novo mesto, da pristopi k projektu in s tem tistim, ki potrebu-
jejo pomoč oziroma varovanje na daljavo, zagotovi subven-
cijo za lažji dostop do storitve. Za podrobnejše informacije 
se lahko občani  obrnejo na občino, kjer bodo z veseljem z 
dodatnimi informacijami pomagali vsem, ki se boste za stori-
tev E-oskrbe odločili. 
E-oskrba uporabnikom omogoča:
• varnost 24 ur na dan, kar pomeni, da se jim bodo 

kadarkoli javili na klic in jim pomagali,
• klic v center za pomoč na daljavo v primeru  

zdravstvenih težav,
• če zaradi padca ne morejo poklicati, pokliče naprava 

samodejno namesto njih,

• opozorilo pred dimom (požarom),
• opozorilo pred izlivi vode.
Storitev vključuje:
• najem opreme,
• SIM kartico, ki omogoča klice,
• asistenco 24 ur na dan,
• obvestilo svojcem s sporočilom na mobilnem telefonu,
• vzdrževanje opreme,
• tehnično pomoč.

Upravičenci do subvencionirane storitve E-oskrba v 
Mestni bočini Novo mesto so tisti občani:
• ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini 

Novo mesto in tudi dejansko bivajo na njenem območju;
• ki izpolnjujejo starostni pogoj, in sicer so starejši od 70 let 

(za starejšega od 70 let se šteje, kdor v letu razpisa dopolni 
70 let). Izjemoma so upravičenci tudi osebe, mlajše od 70 
let, ki imajo ugotovljeno prvo stopnjo telesne okvare in jo 
izkazujejo s pravnomočno odločbo Zavoda za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ter osebe s težjimi 
bolezenskimi stanji, ki potrebujejo pomoč v vseh ali večini 
življenjskih potreb;

• katerih dohodek vlagatelja, če prebiva sam, oz. vlagatelja 
in njegovega partnerja je nižji od praga revščine po zadnjih 
izračunih Statističnega urada RS za enočlansko ali  dvočlan-
sko gospodinjstvo ali v kolikor dohodek  vlagatelja, če pre-
biva sam, oz. vlagatelja in njegovega partnerja ne presega 
več kot 25% zneska praga revščine po zadnjih izračunih 
Statističnega urada RS za enočlansko ali  dvočlansko go-
spodinjstvo.                                    

Upravičenci do storitve socialnega servisa varovanja na dalja-
vo morajo poleg teh pogojev izpolnjevati tudi pogoje bivanj-
skih okoliščin in bolezenskega stanja. 
Pomoč oziroma subvencija občine se bo upravičencu dodelila 
na podlagi vloge stranke. O višini pomoči za uporabnika bo 
določila tričlanska komisija, imenovana s strani župana Mestne 
občine Novo mesto.

 Javni razpis in pravilnik o subvencioniranju socialno  
varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo  
v Mestni občini Novo mesto je objavljen na spletni strani  

https://www.novomesto.si

Mag. Mateja Jerič, podsekretarka za zdravstvo,  
socialno varstvo in varstvo starejših
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NJENE PRILOŽNOSTI IN IZZIVI 

Virus SARS-CoV-2 (COVID-19 ) in občina
NOVO MESTO - Danes v Sloveniji nimamo več epidemije koronavirusa COVID-19, imamo pa posledice in strah 
pred novim izbruhom. Odpravljanje posledic bo trajalo kar nekaj naslednjih let. Epidemija je temeljito spremenila 
naše socialno okolje in razgalila naše pomanjkljivosti. Zaradi omejitve prostora se bom v nadaljevanju omejil le na 
problem najranljivejše skupine, skoraj eno tretjino naših starejših občank in občanov. 

Vlogo občine večina njenih občanov 
dojema kot skupnost, ki je neposredno 
ali posredno odgovorna oz. skrbi za 
vsa področja življenja in dela v občini. 
Tudi sam jo tako dojemam. Ne v for-
malnopravnem, temveč v vsebinskem 
smislu. V praksi gre za to, da mora žu-
pana sprejeti vsak minister, predsednik 
vlade in drugi odgovorni ter poslušati o 
problemih v posamezni občini. Posa-
mezniki take možnosti nimamo. Zato 
je župan najučinkovitejša vez občanov z 
državo. Saj nam je vsem jasno, da se žu-
pan bori za boljše državne ceste, boljšo 
železnico, zanesljivo oskrbo z električ-
no energijo, boljše telekomunikacijske 
povezave. Enako bi to moralo veljati za 
obisk ministra za delo in pri njem po-
skusiti doseči izgradnjo novih kapacitet 
doma za starejše. Ali privabljanje zaseb-
nih investitorjev…
Sprašujem se, ali smo za  ranlji-
ve skupine občanov v preteklosti 
naredili dovolj. V preteklih letih smo  
iz občinskega proračuna namenili nekaj 
več sredstev za razne pomoči starejšim 
(za financiranje programov društvom 
upokojencev, za pomoč na domu, za-
gotovili lokacijo za prva oskrbovana sta-
novanja …). Dogodki, tudi tragični, šte-
vilne stiske občanov in strah, ki smo ga 
doživljali v teh mesecih pandemije,  pa 
terjajo resne premisleke in predvsem 
delo na nekaterih že znanih problemih 
in odprtih novih:
1. Nujna izgradnja novih kapa-

citet domov za starejše in po-
sodobitev obstoječega doma: 
občina mora pripraviti prostorske 
pogoje in prevzeti proaktivno vlogo 
za odločitve pristojnega ministrstva, 
da investira na našem območju. 
Z raznimi ugodnostmi za kasnejše 
koriščenje naj povabi tudi zasebne 
investitorje. Pri tem je potrebno za-
gotoviti tudi ustrezne nastanitvene 
kapacitete za obolele za demenco, 
teh je vsako leto več. Čakalna doba v 

sedanjem domu je odločno predol-
ga, nehumana in zato nevredna naše 
občine, ki se ponaša z nazivom »pre-
bivalcem prijazna občina«. Občina 
naj bo tudi pobudnik za spremembo 
kadrovskih standardov v domovih 
za starejše, ki bodo bolj humani do 
oskrbovancev in zaposlenih.

 Ta več let znan problem je ob od-
govornem ravnanju rešljiv v približno 
petih letih. Do takrat in vzporedno 
pa naj se iščejo druge oblike: od sub-
vencioniranja e-oskrbe, e-zdravja in 
izgradnje dvigal v večstanovanjskih 
stavbah naprej. Pobudnik prijave ta-
kega projekta za pridobitev sredstev 
EU naj deluje po vzoru Litve, Hrva-
ške (naši sosedi žal niso bili uspešni, 
Litovci pa so dobili ogromno sred-
stev iz EU). Graditi je treba nepro-
fitna stanovanja in pospešiti gradnjo 
oskrbovanih stanovanj. V dolgoroč-
nem planu občine imamo vendarle 
postavljene cilje, ki jih je potrebno 
realizirati. Občina naj izvede celovito 
raziskavo trga, s katero bo ugotovi-
la realne potrebe na stanovanjskem 
področju. To potrebuje za pogovore 
z državo, lastno delo in zasebne in-
vestitorje. 

2. Zagotovitev več dnevnih cen-
trov za starejše bi omogočala 
vključevanje starejših v razne pro-
grame socializacije in preprečevala 
njihovo osamljenost. S tem bi starejši 
tudi dlje ostajali v svojem domačem 
okolju, do njih bolj prijaznem. Saj so 
si to vendar zaslužili.

3. Občine naj stopijo skupaj in po 
svojih močeh pritisnejo na državo za 
pridobitev negovalne bolnišnice. Ta 
kriza je pokazala, kako potrebna je 
negovalna bolnišnica v našem okolju. 
Predlagam, da je naš župan pobudnik 
dogovora z župani naše regije, da od 
ministrstva za zdravje zahtevajo gra-
dnjo take bolnišnice v Novem me-
stu, ki bi jo lahko zagotovili s prenovo 
sedanje stare interne bolnišnice ali z 
novo investicijo.

 Kaj bomo res na to pomišljali le 
takrat, ko nekdo od naših bli-
žnjih nima prave oskrbe v dneh, 
tednih, preden za zmeraj zaspi? 
Saj gre tu za ljudi vseh generacij, pri 
enih za zagotovitev dostojnega življe-
nja v zadnjem delu njegovega trajanja, 
pri drugih pa za odnos do dela teh 
ljudi v času njihove aktivne dobe. Pa 
tudi za pripravo za mlajše, ki prihajajo 
v obdobje starosti. 

4. Občina že sedaj odgovorno skr-
bi za pomoč na domu. Zato si 
bomo še naprej prizadevali, da  bodo 
za te potrebe tudi v bodoče zago-
tovljena zadostna sredstva v prora-
čunu in vsa potrebna pomoč. Preko 
svojih predstavnikov v svetu zavoda 
pa mora storiti vse potrebno, da bo 
DSO ali drug izvajalec imel dovolj iz-
vajalcev za izvajanje te storitve. 

5. Veliko prostora za izboljšanje 
ostaja na ustvarjanju pogojev za 
lajšanje življenja naših starejših ob-
čank in občanov, še posebej za lajša-

Novice iz društvenega življenja
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Vgradnja dvigal v več etažnih stavbah
Da so domske kapacitete za starejše premajhne, je bilo znano že pred izbruhom COVID-19, ob izbruhu pa se je 
hitro pokazalo, da tudi samo izgradnja dveh novih kapacitet ne bo dovolj. 

Poleg varovanih stanovanj je treba na-
rediti vse, da starejši ostanemo čim dalj 
doma, kar je tudi za družbo najcenej-
še. Za kaj takega pa je treba ustvariti 
ustrezne pogoje in eden od takih je tudi 
vgradnja dvigal. Če je končno le odpra-
vljena zakonska ovira 100 % soglasja, 
ostaja problem financiranja. Pričakova-
ti je bilo, da se bo država potrudila za 
pridobitev evropskih sredstev, kar pa se 
zaenkrat ni zgodilo, da bo tudi sama ne-
kaj primaknila pa tudi ni videti. Znan je 
poskus Hrvaške za pridobitev evropskih 
sredstev, ki menda ni uspel, uspelo pa 
je Litvi. In zakaj ni uspelo nam? Ker tudi 
poskusili nismo.
Birokratski problem pri vgradnji dvigal v 
več etažnih stavbah je bil do neke mere 
odpravljen na pobudo velenjskega župa-
na Bojana Kontiča prek Skupnosti občin 
Slovenije in Državnega sveta, ki je Držav-
nemu zboru predlagal spremembo sta-
novanjskega zakona. Z uveljavitvijo spre-
memb zadostuje 75 % soglasje etažnih 
lastnikov, da se lahko izvedejo gradbena 
dela in izboljšave ter odstrani arhitekton-
ske ovire, tudi kadar je treba pridobiti 
gradbeno dovoljenje. 
Na težo problema je zaenkrat, žal, opo-
zoril le ZSSS – SINDIKAT UPOKO-
JENCEV SLOVENIJE, ki v svoji analizi 
»VGRADNJA DVIGAL V ŠTIRI IN VEČ 
ETAŽNE STAVBE BREZ DVIGAL 
POSTAJA NUJNOST« opozarja, da je 

vgradnja dvigala – najpomembnejša pri-
lagoditev prebivalnega prostora. Saj če 
stanovanje ni dostopno, ker nima dvi-
gala, je starostnikom, invalidom, staršem 
z majhnimi otroki ali gibalno oviranim 
osebam vsaka druga prilagoditev odveč. 
Stavbe brez dvigal prispevajo tudi k dalj-
šanju čakalnih vrst v domovih za starejše 
in vrsto drugih problemov.
Iz časopisnega članka izhaja, da je v državi 
približno 11.000 več stanovanjskih stavb, 
ki bi potrebovale dvigalo. V naši občini 
naj bi bilo 241 takih stavb, z natančnimi 
podatki pa, žal, tudi Mestna občina ne 
razpolaga. 
Vgradnja dvigala je povezana z visokimi 
stroški, ki praviloma predstavljajo pro-
blem. Ker imajo banke za kredit tudi po-
goj starosti (kredit naj bi bil poplačan do 
75 let starosti), ga starejši pač ne moremo 

najeti ne glede na lastništvo nepremični-
ne, pri mladih pa je pogosto problem 
zaposlitev. Ministrstvo za infrastrukturo 
se je trudilo preko Eko - sklada, da se 
je izboljšala toplotna izolacija fasad na 
stavbah s pomočjo subvencij in kreditov. 
Gotovo je čas, da se naredi korak naprej. 
V naslednji perspektivi je za varstvo in 
namestitev starejših menda namenjenih 
dobrih 17 milijonov EUR evropskih sred-
stev. Pristojno ministrstvo in Služba vlade 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
bi morala že proučiti možnosti in ukre-
niti vse za pridobitev sredstev za namen 
celovite prenove več stanovanjskih stavb, 
kamor vgradnja dvigala gotovo sodi. 
Tudi lokalni skupnosti ne more in ne 
sme biti vseeno, kako se rešuje bivalna 
problematika prebivalstva, še posebej 
ranljivih skupin. Prepričana sem, da bodo 
gospod župan in pristojne službe teme-
ljito proučile moje svetniško vprašanje in 
pobudo, ki sem jo vložila z namenom, 
da se takoj prouči problem, ki je sicer 
prisoten že daljši čas, COVID 19 pa ga 
je z vso silo porinil na plan. Verjamem, 
da bo prav naša občina tista, ki bo lahko 
s ponosom povedala, da je z njeno 
pomočjo problem vgradnje dvigal v 
večstanovanjske hiše rešen.

Ana Bilbija, svetnica DeSUS  
v Svetu Mestne občine Novo mesto

nje osamljenosti, zlasti v takih razme-
rah, kot smo jim bili priča zadnja dva 
meseca. Ni bilo brezplačnega prevo-
za z avtomobilom Rudi, delovali pa 
so izjemni prostovoljci in prostovolj-
ke RK, Karitasa, društev upokojencev 
in drugi. Občina pomaga tem organi-
zacijam, katerih člani so nepogrešljivi. 
Za njihovo delo bo morala občina v 
bodoče nameniti več denarja iz pro-
računa. V času karantene se je izka-
zalo, kako pomembno vlogo imajo. 

Samo upamo lahko, da se tej skupini  

starejših ne bo pridružila še skupina no-
vih nezaposlenih. Zato napovedana kriza 
terja premislek tudi o strategijah razvoja 
gospodarstva v občini. To pa je tema za 

drug prispevek. Vključimo v soodločanje 
to tretjino soobčanov, ne nagovarjajmo 
jih zgolj pred volitvami… 
Pri reševanju tegob starejših zagovarja-
va oba svetnika DeSUS-a sodelovanje, 
ne političnih delitev. Virus SARS-CoV-2 
ne sme biti samo problem, temveč tudi 
in predvsem priložnost za izboljšave na 
številnih področjih našega življenja v ob-
čini in širše. 

Mag. Adolf Zupan,
član DU in vodja svetniške skupine DeSUS

Novice iz društvenega življenja
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Novomeška pomlad -  
drzni iskalci skrivnosti
NOVO MESTO - V zgodovinski preteklosti  Novega me-
sta je bil leta 1920 izreden dogodek, ki je izjemnega po-
mena za  duhovni preporod slovenske umetnosti po prvi 
svetovni vojni in predstavlja  začetek slovenskega avant-
gardnega gibanja. Mladi likovniki Božidar Jakac, Marjan 
Mušič, Ivan Čargo, Zdenko Skalicky in drugi so pod pokro-
viteljstvom Riharda Jakopiča pripravili umetniško razstavo 
v Windischerjevem salonu v Kandiji, ki sta jo spremljala na 
gradu Kamen koncert Marija Kogoja ter recitacijski nastop 
Antona Podbevška in Mirana Jarca v Narodnem domu. 
Novomeška pomlad je izjemna duhovna in umetniška 
dediščina našega mesta, ki je Slovence postavila v bok z 
drugimi evropskimi narodi. V počastitev 100-letnice od-
mevnega dogodka je Mestna občina Novo mesto letošnje 
leto razglasila za leto Novomeške pomladi.
V spomin na dogodek je bil 11. junija pri Knjižnici Mirana 
Jarca v Parku Rastoče knjige vklesan v kamen, s katerim 
raste knjiga, nov list z verzom Antona Podbevška: Ali sem 
dovolj močan, da se mi ne bo zvrtelo v glavi, če se ozrem v 
mračne dežele, ki so že za mano? 
Rastoča knjiga je izvirni slovenski projekt, ki poudarja, da smo in 
hočemo biti narod znanja, kulture, sodelovanja in odličnosti – 
narod rasti. Pokrovitelj Rastoče knjige je Državni svet Republike 
Slovenije, organizator dogodka je bilo Slavistično društvo Do-
lenjske in Bele krajine in Knjižnica Mirana Jarca. Slavnostni govo-
rec je bil akad. prof. dr. Milček Komelj, podpredsednik SAZU in 
častni občan Novega mesta. V kulturnem programu so nastopili 
nagrajeni avtorji in učenci Glasbene šole Marjana Kozine.
Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine je ob tej priliki raz-
pisalo literarni natečaj poezije in kratke proze z naslovom Drzni 
iskalci skrivnosti. Udeležili so se ga tudi člani literarne sekcije Sno-
vanja pri našem društvu Marjan Hren, Anica Vidmar, Nace Mer-
var, Heda Kastelic, Maks Starc in Rezka Povše, ki so objavljeni 
v tiskanem zborniku. Med nagrajenimi avtorji odrasle skupine je 
bila snovanjka Rezka Povše s pesmijo Eskadrilja rdečih pilotov. 
Udeležba snovanjcev v natečaju  je odraz dobrega dela literarne 
sekcije, za kar ima zasluge mentorstvo Milana Marklja.
Idejni oče Rastoče knjige dr. Janez Gabrijelčič  je ob odkritju 
deklice v prostorih našega društva povedal: »Filozofija Rastoče 
knjige in tudi Deklice z Rastočo knjigo temelji na odličnosti. 
Odličen je lahko vsakdo izmed nas. Po odličnosti pa segamo, 
če beremo, razmišljamo in povečujemo znanje.«

Rezka Povše

Korona in novomeške 
skupine Šole zdravja
NOVO MESTO - Korona karantena je mimo, mi 
spet telovadimo in se družimo na 11 lokacijah!

In kako smo jo preživeli?
V naših enajstih skupinah telovadi cca 300 članic in članov. 
Med nami v času karantene ni bilo obolelih. Nismo prever-
jali, ampak mnogi naši člani smo telovadili sami doma, ne 
morda redno in tako natančno po vrstnem redu vaj. Smo pa 
ugotovili, da ta telovadba ni taka kot na naših lokacijah. 
Tudi sicer smo jo v novomeški občini kar dobro »odnesli«, 
saj smo imeli le 12 registriranih obolelih in nič mrtvih. Smo 
morda mi v Šoli zdravja tudi kaj prispevali k temu rezulta-
tu z našo jutranjo telovadbo, s katero smo si utrjevali naš 
imunski sistem? Prav gotovo! Morda bi bilo prav, da bi v 
društvu ta vpliv tudi strokovno prikazali javnosti.

In kako naprej?
Od 25. maja spet telovadimo in se družimo po priporočilih 
NIJZ-a. Veseli smo bili tega trenutka in smo ga komaj do-
čakali. Že prvi dan smo se zbrali v polnem številu pri telo-
vadbi in ob kavi s polno mero informacij iz časa karantene.
Vodje novomeških skupin smo ugotovili, da je korona le 
zamaknila nekaj naših predvidenih aktivnosti iz spomladan-
skega  na jesenski čas. 
Z ustanavljanjem novih skupin (predvidevamo 5 novih sku-
pin: 2 v KS Uršna sela, KS Glavni trg, Mestne njive in Kan-
dija-Grm)  bomo pričeli po trgatvi v začetku oktobra, zato 
pričakujemo, da bomo imeli tudi seminar za nove vaditelje 
v tistem mesecu. Na 1. oktober, svetovni dan starostnikov, 
bomo izvedli skupno telovadbo vseh novomeških skupin 
na prenovljenem Glavnem trgu. Mesečni pohodi v okolico 
Novega mesta pa tudi ostanejo. Izvedli bomo tudi še ka-
kšen enodnevni izlet po Sloveniji. 
Počasi se vračamo v normalni  tok telovadbe in druženja, 
seveda pa ostaja prisotna skrb in ustrezno ravnanje vsakega 
izmed nas, da se ne bi epidemija spet ponovila in bi se mo-
rali kot »ranljiva skupina« spet umakniti v karanteno. 

Darinka Smrke, vodja skupine NM-Portoval 1

Novice iz društvenega življenja
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Foto: Marija Golob

Delo likovne sekcije jutro v času pandemije  
in po njej
NOVO MESTO - Razumljivo, da pri načrtovanju našega dela za leto 2020 epidemije koronavirusa Covid 19 nismo 
mogli predvideti. Virusne epidemije so sicer znanstveniki in drugi strokovnjaki napovedovali. Vsako leto smo poslu-
šali o virozah, kot so SARS, ptičja gripa, prašičja gripa, bolezen norih krav in drugih. 

Seveda mi se večinoma s tem nismo 
hudo obremenjevali. Več je bilo opo-
zoril, manj smo jim verjeli. Vedno se je 
dobro izteklo, razen lažjih grip, ki smo jih 
prebolevali doma. Sedaj pa je postala ne-
varnost okužbe z virusom bolj realna in 
je razsajala v našem okolju. Pa tudi sedaj, 
ob pandemiji Covid 19 se nam, članom 
LS JUTRO ni nič zgodilo. Nihče od nas 
se ni okužil in zbolel zaradi virusa.
Ampak nekaterih načrtovanih skupnih 
dejavnosti pa le nismo mogli uresni-
čiti. Ostati smo morali v osami, nismo 
se smeli družiti in tako tudi ne skupaj 
ustvarjati. Odpadla je načrtovana skupna 
razstava v Kulturno kongresnem centru 
Dolenjske Toplice, nismo zamenjali slik 
v prostorih društva, nismo ustvarjali na 
terenu. Ampak prilagodili smo se, ostali 
smo doma, od doma smo hodili le po 
nujnih opravkih. Ravnali smo po pripo-
ročilih Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje in po odredbah in priporočilih 
nove vlade. Ampak kljub temu smo kot 
vedno ustvarjali, tokrat le v zavetju svo-
jih domov. Nastala so tudi dela na temo 
epidemije Corona virusa.
Po sprostitvi ukrepov za zajezitev okužb 
smo se ojunačili in se ob četrtkih spet 

začeli družiti pri ustvarjanju na naši, že 
tradicionalni lokaciji ob Sotočju treh stu-
dencev na Velikem Slatniku. Nekateri 
člani, ki so v obdobju Corona pande-
mije praznovali rojstni dan, so pogo-
stili druge člane sekcije, pa tudi gosta, 
prijatelja iz društva Machova dediščina 
pod Gorjanci. Na drugem pikniku nas 
je pogostil tudi vaščan BLAŽIČ Slavko. 
Poseduje prelep kotiček v vznožju Gor-

Foto: Jožica RogeljFoto: Jožica Rogelj

Povabilo k plačilu članarine
Spoštovane članice in člani, ob pregledu plačila članarine ugotavljamo,  

da je še vedno veliko članov ni poravnalo.  
Veseli bomo vašega čimprejšnjega plačila.  

V ta namen tistim, ki še niso poravnali svojih obveznosti, prilagamo položnico.

• društvena članarina znaša 10,- EUR 
• vzajemna samopomoč pa 12,- EUR 

Denar lahko nakažete tudi na TRR: 
6100 0000 0830 667.

jancev, kjer ima vrt in lesen objekt. Tu 
smo ustvarjali in se gostili. Lepo je bilo.
Vendar kljub vsemu moramo nekatere 
načrtovane aktivnosti v letu 2020 rea-
lizirati. 31. 7. 2020 bomo na Velikem 
Slatniku na Sotočju treh studencev ob 
prireditvi Društva Machova dediščina 
pod Gorjanci postavili vsakoletno pre-
gledno razstavo naših del. 21. 8. 2020 
načrtujemo otvoritev skupinske slikarske 
razstave v Kulturno kongresnem centru 
Dolenjske Toplice, ki bo tam na ogled 
mesec dni, septembra 2020 bomo 
organizirali na Glavnem trgu v Novem 
mestu slikarski ex-tempore. V prostorih 
društva nas čaka postavitev nove razsta-
ve; na ogled bi postavili naše abstrakcije, 
razstavili pa bomo tudi dela, nastala na 
ex-temporu na Glavnem trgu. Seveda 
pa moramo upoštevati, da se kaj lahko 
zgodi, da nam bo načrtovano preprečil 
nov val pandemije. Ampak nič ne de, se 
bomo že prilagodili. Če bomo upošte-
vali priporočila Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje in ostali zdravi, bomo 
naše načrte lahko, če bo potrebno, ure-
sničili tudi kdaj drugič v prihodnje.

Zdravko Červ, LS JUTRO

Novice iz društvenega življenja
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V času  
koronavirusa 
lahko postaneš 
tudi milijonar
NOVO MESTO - 21. aprila sem pre-
jela po elektronski pošti obvestilo od 
Cooper Samuela Esq, da je v Ameri-
ki umrl moj sorodnik Georg Kastelic 
brez testamenta, na njegovem ban-
čnem računu pa je 18.699.800,00 
USD. Ker je Cooper Samuel v tej za-
devi zakonit zastopnik, mi predlaga, 
da 45% te vsote vzamem jaz, 45% 
on, 10% pa dobrodelni dom. Moje 
iskreno sodelovanje bi omogočalo 
doseganje tega posla. On mi jamči, 
da bo to izvedeno v skladu z vsemi 
zakonskimi predpisi. Postopki pa 
me ščitijo pred kakršno koli kršitvi-
jo zakona. Za nadaljnje podrobnosti 
o postopku in dokumentih v zvezi s 
sredstvi bom zvedela, ko registriram 
svoje zanimanje z odgovorom. Na 
mojo e - pošto mi bo sporočil, zdaj 
pa čaka na moj hitri odgovor.

Delavnica ročnih del
NOVO MESTO - Šele v mesecu juniju se je zaključila delavnica ročnih 
del, ki je potekala od novembra 2019 do junija 2020. Seveda s tem, da 
nam je koronavirus prekinil program, in karantena, ki je bila obvezna za 
vse, je  zelo zavrla tudi življenje upokojencev. Vendar je delovna skupi-
na rokodelk pod vodstvom mentorice Marije Golob nemoteno delala, 
čeprav doma. Vsaka izmed rokodelk je dobila v roke shemo in nalogo, 
kaj in kako je treba narediti izdelek, tudi dokončati in pripraviti za raz-
stavo, tako da so izpod rok že dobro izurjenih kvačkaric nastali čudoviti 
izdelki. Program je bil kar zahteven, saj je vsaka morala narediti kvačkan 
prt vsaj velikosti 1,20 x 1,00 m. Delalo se je v sestavljanju ali naenkrat 
celotno. Dela so se lotile vestno in tudi vse naredile do 9. junija za raz-
stavo. Če kaj ni šlo, so poklicale za nasvet mentorico.

Ekstempore na Glavnem trgu
NOVO MESTO - V petek, 18. septembra, se bo na Glavnem trgu 
predstavilo Društvo upokojencev Novo mesto z vsemi dejavnostmi 
društva; likovno sekcijo Snovanja, literarno sekcijo Jutro, Mešanim pev-
skim zborom, sekcijo domače obrti in ostalimi dejavnostmi. 
Na glavnem trgu bomo organizirali likovni extempore, umetniki bodo ustvarjali 
na temo vedute Glavnega trga in Novega mesta. Vzporedno bodo potekala 
predstavitev del ter izdelkov članov literarne sekcije Jutro ter članov sekcije 
domače obrti. 
Ob zaključku extempora bomo pripravili kulturno umetniški program. Želimo 
postaviti galerijo na prostem, nastala likovna dela pa bodo kasneje postavljena 
na ogled v prostorih društva.
Gre za novo zasnovan dogodek, s katerim nameravamo pritegniti k sodelova-
nju in druženju druga društva iz vse Slovenije, morda tudi iz sosednjih držav, ki 
gojijo sorodne umetniške dejavnosti. Želimo si, da bi srečanja postala tradicio-
nalna in bi na ta način naše društvo postalo protagonist povezovanja sorodnih 
društev v Sloveniji.
Vse člane društva ter svojce vabimo da se dogodka udeležijo. Več informacij 
bomo objavili na spletni strani in FB profilu.

Zdravko Červ / Jerneja Cvelbar

Seveda sem se samo 
nasmejala. Še nikoli v 
življenju nisem ničesar 
dobila kar tako, da ne bi 
tega zaslužila, zato je tudi 
ta ponudba nekaj čez 
6.000.000,00 USD neu-
mnost brez primere.
Moti pa me način, kako 

nekateri izkoriščajo sedanje težke čase, 
da vznemirjajo soljudi s takimi zgodbi-
cami. Prepričana sem namreč,  da bi v 
primeru mojega zanimanja takoj dobila 
obvestilo, naj nakažem določen znesek 
(najbrž ne bi bil majhen), da bi zadeva 
stekla. V primeru  mojega nakazila bi go-
spod Cooper najbrž za vedno izginil s 
površja zemlje.
No, res je da sem že stara, toda razni 
Cooperji naj vedo, da zato nisem tudi 
neumna.

Jožefa Kastelic

Novembra so izdelovale čipko za na brisačo, kar je zelo lep in koristen izdelek, 
primeren za darilo in okras, pred novim letom pa snežake iz stiropora in okra-
ske za novoletno jelko. Za to sezono smo zaključile z delavnico. V jeseni pa, 
upam, da se ponovno vidimo v Hiši Sožitja  v čim večjem številu. Pridružite se 
nam, ne bo vam dolgčas, pa še kaj koristnega in uporabnega naredite. Pri tem 
pa z našim delom ohranjamo stara rokodelska dela, da ne tonejo v pozabo. 

Foto in besedilo: Marija Golob 

Novice iz društvenega življenja
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Gledališka skupina – Mestno gledališče ljubljansko
LJUBLJANA - V sezoni 2020/21 nadaljujejo z abonmajskimi predstavami v Mestnem gledališču ljubljanskem, ki 
trajajo od septembra do junija. Sekcijo vodim Francka Štampohar. V vsaki sezoni je šest predstav na velikem odru 
Mestnega gledališča ljubljanskega in ena po izbiri abonentov na mali sceni. Letos si bomo ogledali 3 drame, 1 ko-
medijo in 2 muzikala.

Predstave so ob sredah v popoldan-
skem času s pričetkom ob 15.30 uri. 
Repertoar je vsako sezono skrbno se-
stavljen. Program sezone 2020/21, ki 
ima naslov ZAMUJENE PRILOŽNOSTI 
je naslednji
• Jera Ivanc, Laren Polič Zdravič 

Turandot, pravljični mjuzikel
• Polly Stenham Ta obraz Drama
• Tjaša Mislej, Barbara Zemljič, Iza 

Strehar Tišina med nami, dramski 
omnibus (izbirna predstava)*

• Anton Pavlovič Čehov Češnjev vrt, 
komedija v štirih dejanjih

• Jernej Lorenci Človek v lupini,  
drama (izbirna predstava)*

• Eugène Labiche Slamnik, komedija
Imetniki abonmaja MGL si lahko po-

leg razpisanih šestih predstav na Veli-
kem odru izberemo eno predstavo na 
Mali sceni. Izbiramo lahko med novimi 
uprizoritvami sezone 2020/2021, med 
uprizoritvami prejšnjih sezon in nekate-
rimi domačimi koprodukcijami.
Cena abonmaja je enaka lanski, cena 
prevoza bo znana, ko bomo imeli konč-
no število prijavljenih. 
Če se ne zgodi (težko pričakovan) 
popoln umik bolezni, potem bodo 
abonmajski sistemi prihodnje leto 
prilagojeni novim pogojem delovanja. 

Francka Štampohar

Novice iz društvenega življenja

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILO! O TVEGANJU IN NEŽELENIH UČINKIH SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM ALI S FARMACEVTOM.

Edini 
kompleks 
vitaminov 
skupine B, 
na voljo kot 
zdravilo brez recepta

www.bcomplex.si

FILMSKO OBLOŽENA TABLETA

  za lažje požiranje     
  brez konzervansov, arom in sladil
  brez glutena 

B-COMPLEX
POŽIVITE TOK ŽIVLJENJA!

Tudi v pakiranju 

po 120 tablet

NOVA 
EMBALAŽA

O P T I M A L N A 

KOMBINACIJA 

vitaminov skupine B:

B₁, B₂, B₃, B₅, B₆ in B₁₂

79701-2020_B-COMPLEX_Ad-210x120_SI.indd   1 18. 06. 2020   14:26:29
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Otroške poletne delavnice v 
juliju in avgustu
NOVO MESTO - Da bodo poletne počitnice še bolj zabavne, smo tudi 
letos za vas v Hiši Sožitja pripravili pester poletni program. Delavnice bomo 
izvajali v mesecu juliju in prvem tednu avgusta, in sicer ob torkih in četrtkih 
med 9. in 11. uro. 

TORKOVI POHODI   

»Spoznajmo Dolenjsko« 2020/2021
NOVO MESTO – Torkovi pohodi v organizaciji društev upokojencev imajo vsak mesec več udeležencev. Mnogi 
od nas se zavedajo koristi hoje, ki je edina vadba, pri kateri udeležba s starostjo ne upada, saj se ji lahko posveča 
tako rekoč vsakdo.

Tudi zdravniki se strinjajo, da s hojo 
nihče ne more zgrešiti, saj je: 
- prijazna do sklepov, 
- ohranja mišično maso, 
- vzdržuje kostno gostoto, 
- krepi vezivno tkivo, 
- pospešuje presnovo, 
- zmanjšuje delež telesne maščobe, 
- krepi življenjsko energijo, 
- uravnava tek, 
- zavira procese staranja ter izboljšuje 
ravnotežje in držo.

Redno posvečanje hoji vpliva na 
splošno počutje, izboljšuje spanec 
in razpoloženje ter povečuje delov-
no storilnost. Z vsakim korakom, ki 
ga naredimo, se zmanjša tveganje za 
nastanek srčno-žilnih bolezni, rakavih 
obolenj, diabetesa, debelosti, tesnobe 
in depresije.
Po štiri mesečnem premoru, ki nam 
ga je prinesel virus, vas 21. julija vabi-
mo na že 60. pohod v organizaciji DU 
Kočevje. Letos DU Kočevje praznuje 

70 letnico društva, zato bodo pripravi-
li tudi krajši kulturni program. 
Razpored pohodov v letošnjem letu: 

18.8.2020 - DU Stopiče,  
15.9.2020 - DU Trebnje,  
20.10.2020 - DU Črnomelj, 
17.11.2020 - DU  Škocjan, 
15.12.2020 - DU Mokronog –  
          Trebelno. 

 Jerneja Cvelbar

Delavnice smo tematsko razdelili po 
tednih. Prvi teden je znanstveni. V 
tem tednu bomo postali pravi mali 
znanstveniki in skupaj naredili nekaj 
zanimivih, zabavnih in poučnih posku-
sov. Drugi teden je umetniško obar-
van. Risali bomo mandale in se naučili 
risati dinozavre. Teden za tem bomo 
preživeli v naravi. Podali se bomo na 
lov za zakladom in spoznavali živali. V 
zadnjem tednu v juliju bomo izvedli 
mini otroško olimpijado, kjer se bo-
ste lahko poskusili v zabavnih športnih 
igrah. Vsi udeleženci bodo dobili prav 
posebno medaljo in priznanje. V za-
ključnem tednu se bomo zabavali ob 
družabnih igrah, obiskali in ogledali 
pa si bomo tudi letališče v Prečni. Na 
koncu se bomo poveselili ob pizzi in 
pijači. 

Otroci, babice, dedki in starši; prisrč-
no vabljeni, da skupaj z nami preživite 
nekaj vročih poletnih uric. Zagotovo 
se bomo skupaj zelo zabavali in spo-
znali in počeli marsikaj zanimivega. 

Zaradi lažje organizacije so  
obvezne predhodne prijave  

v tajništvu društva, po telefonski  
številki 041 717 031 ali  

po elektronski pošti 
upokojenci2@t-2.net. 

Pridite, lepo nam bo skupaj!
Tina Pavlič

Novice iz društvenega življenja
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POLETNE DELAVNICE
 
 
 

Dragi otroci, da bodo vaše počitnice še bolj zabavne, smo za vas v Hiši Sožitja pripravili
pester poletni program, ki se bo v JULIJU in AVGUSTU odvijal ob TORKIH in ČETRTKIH od 9.

do 11. ure!

 

 
 

 
DELAVNICE SO BREZPLAČNE!

 
Če bo zaradi vremenskih razmer in dejavnikov, na katere nimamo vpliva, prišlo do sprememb,

vas bomo o tem pravočasno obvestili. Obvestila o dejavnosti bodo na oglasni deski, spletni strani
društva www.upokojenci-nm.si in po elektronski pošti. Več informacij dobite na telefonski

številki 07/302 12 40 ali po e-pošti upokojenci2@t-2.net. Zaradi 
lažje organizacije vas prosimo, da se pravočasno prijavite na enega 

od navedenih kontaktov!
 

 

V zaključnem tednu se bomo zabavali ob družabnih igrah, obiskali in ogledali pa
si bomo tudi letališče v Prečni. Na koncu se bomo podružili ob pizzi in pijači

ZAKLJUČNI TEDEN (4. in 6. avgust 2020)

Za en teden bomo postali znanstveniki in skupaj naredili nekaj zanimivih, zabavnih
in poučnih poskusov

ZNANSTVENI TEDEN (7. in 9. julij 2020)

Na sotočju treh studencev, na Velikem Slatniku se bomo podali na lov za zakladom.
Obiskali bomo tudi ranč Aladin na Mirni, kjer si bomo ogledali kamelo, zajčke,

kenguruje, lame, risa, papige, ježevce, rakune, koze, oslička in mnoge druge živali

TEDEN V NARAVI (21. in 23. julij 2020)

V tem tednu bomo izvedli mini olimpijado, kjer se boste lahko preizkusili v
zabavnih športnih igrah

ŠPORTNI TEDEN (28. in 30. julij 2020)

V tem tednu bomo barvali mandale  in risali dinozavre

UMETNIŠKI TEDEN (14. in 16. julij 2020)

JULIJ

AVGUST
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PANDEMIJA 2020
Ljudje smo ogroženi, nekaj nas napada iz zraka,

kot vojna se zdi ta človeštva napaka,
bliskovito po vsem svetu širi se virus corona,

življenje ustavlja panika, na cestah vozil kolona.

Kot vlak drvi, na postajah ne stoji, le čas se ustavi,
ustavimo se še mi, vi, oni, le to odmeva nam v glavi,

ostanimo doma previdni, zadihajmo svež zrak,
učimo se iz svojih in drugih ljudi napak.

Le z zaščito, ukrepi in razumom se širitev virusa premaga,
vsestranska pazljivost ter izoliranost prežene ga od praga,

umivanje rok, razkužila in zaščitna maska okužbo prepreči,
v domači karanteni s svojimi dragimi prepustimo se sreči.

Ko v prsih tišči, duši, v pljučih ni dovolj kisika,
ustavi se čas na žalost za vsakega bolnika.
Sprašujemo se pogosto čemu, od kod, zakaj?
Pustoši po svetu, ustrahuje človeštvu ta zmaj.

Pred tako majhno stvarjo je klonil ves svet,
vsa znanost, gospodarstvo, tehnologija, medicina.

S solidarnostjo in srčnostjo pospremimo ljubezen v cvet,
dragi ljudje dobre volje – za moč natočimo si čistega vina.

Nečesa novega nas vsaka kriza nauči,
da svet ni obzorje, ampak polje, kjer živimo mi.

Sneg, sonce, strela, ne uniči nas niti tornado,
borimo se za zdravje vseh v upanju na skupno zmago.

Življenje je lepo, dragoceno, časi težki niso zlati,
vsem bodimo dober zgled kot sta otrokom oče in mati.

Postavimo v ospredje znova lestvico vrednot,
naj bo ta v bodočnost zdravo in sončno kažipot!

Z
apis je nastal v času epidem

ije in naj nas opozarja, da m
oram

o biti previdni tudi vnaprej. 
N

apisano: aprila / 2020, Avtor: M
ilka Ž

efran

Novice iz društvenega življenja
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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:   
Polje, akvarel, avtor - Tomaž Kocuvan. 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.

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

doma in bolnišnice,
• prevoz in spremstvo do banke  

in trgovine.

040 650 387
Mile Tasevski, Prečna 133, NM

Srečali sta se upokojenki in se pogovarjali, 
da je v času korone treba zgodaj vstati 
in odhiteti v trgovino, ker smo stari med 
prvimi kupci. 

„Še kontrolirajo nas, če 
smo res upokojeni!“ je 
povedala osemdesetletnica. 

„Morala sem  pokazati osebno!“ 
Druga starostnica se je razjezila:  
„Za pet let sem mlajša od tebe, 
a ko varnostniku pomolim osebno 
izkaznico, je ta ne pogleda in mi takoj 
dovoli vstop. Bom zamenjala trgovino!“

Rezka Povše
ŽE OD

/ mesec 21  €*40 

*Predlagamo, da preverite ali vaša občina sodeluje v projektu Varni in povezani na domu ter zagotavlja delno ali 
celotno subvencioniranje storitve E-oskrba, s čimer je storitev za uporabnike lahko celo brezplačna. Za nove naročnike 
Osnovnega paketa E-oskrbe, ki od 1. 2. do 31. 8. 2020 sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 24 oz. 12 mesecev, 
velja akcijska ponudba, in sicer 6 mesecev 3,00 EUR popusta ob vezavi za 24 mesecev oz. 3 mesece 3,00 EUR 
popusta ob vezavi za 12 mesecev (redna cena Osnovnega paketa je 24,40 EUR na mesec). Za nove naročnike velja 
tudi brezplačna namestitev opreme in vzpostavitve priključka (redna cena je 61,00 EUR). Cene so v EUR z DDV in 
zaokrožene na dve decimalki. Za več informacij o ponudbi obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno 
prodajno mesto ali pokličite 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

www.telekom.si/e-oskrba

1.

2.

SUBVENCIJO
OBČINE*

ZNIŽAJTE CENO S

Z E-OSKRBO NI 
MOJA MAMA 
NIKOLI SAMA.

Storitev E-oskrba zagotavlja:

klic na 24-urni asistenčni center 
za pomoč na daljavo,

1.

takojšnjo organizacijo pomoči 
v primeru padca ali slabosti.

2.

Za naročilo E-oskrbe pokličite na brezplačno številko 080 8000
ali obiščite prodajno mesto Telekoma Slovenije.

TS-E-MOJA_MAMA_NIKOLI_SAMA+SUB-Sotocje_NM-105x148.indd  17/06/2020  13:29 Page 1

Brezplačne vozovnice za medkrajevni 
potniški promet po Sloveniji
Spoštovane/ni članice in člani, obvešča-
mo vas, da lahko od 1. julija brez-
plačno koristite medkrajevni 
potniški promet po Sloveniji, av-
tobusni in železniški. Za pridobitev 
vozovnice morate obvezno predho-
dno izpolniti vlogo, ki jo boste morali 
predložiti na prodajnih mestih vozovnic 
ali pa jo posredujete Ministrstvu za in-
frastrukturo.

K
O
R
O
N
A 

Š
A
L
A

Za stroške izdelave vozovnice bos- 
te odšteli tri evre. Brezplačna vozov-
nica bo veljavna eno leto od začetka 
meseca, v katerem je bila izdana, zato 
ministrstvo upravičencem priporoča, 
naj s postopkom pridobivanja vozov-
nice ne hitijo in si jo priskrbijo šele 
takrat, ko jo nameravajo za medkra-
jevni javni potniški promet dejansko 
koristiti. 
Želimo vam prijetne vožnje.

Novice iz društvenega življenja



Nova spletna stran 
PZDU Dolenjske in 
Bele krajine
NOVO MESTO - Ravno pred razglasitvijo epidemije 
koronavirusa COVID 19 v marcu, smo na Pokrajinski 
zvezi društev upokojencev ( PZDU) Dolenjske in Bele 
krajine postavili novo spletno stran http://pzdudolenj-
skeinbelekrajine.si/

Rudi ponovno vozi
NOVO MESTO – Po daljši prekinitvi brezplačnih pre-
vozov za starejše Rudi zopet vozi. SPOMNIMO: pre-
voz je potrebno naročiti vsaj 2 dni vnaprej na telefonski 
številki 080 10 10. 
Tako voznik kot tudi uporabnik storitve morata pri prevozu 
uporabljati zaščitno masko, poskrbljeno je tudi za vse ostale 
zaščitne ukrepe.

Jerneja Cvelbar

Stran je namenjena sprotnemu obveščanju članstva o aktiv-
nostih zveze, na njej so tudi vse potrebne informacije o delo-
vanju, koledar dogodkov, vse povezave do društev, ki imajo 
svojo spletno stran in še mnogo ostalih podatkov, zanimivih 
za obiskovalce strani.
Pripravili smo tudi podstran, na kateri lahko naša društva obja-
vljajo svoje prispevke ali pa načrtovane aktivnosti.
Vabljeni k obisku naše spletne strani.  
Več boste klikali, več boste videli in izvedeli!

Dušan Kraševec 
predsednik PZDU DBk

Poletne počitniške 
delavnice
NOVO MESTO - V torek, 7. julija, smo v okviru med-
generacijskega sodelovanja izpeljali prvo poletno po-
čitniško delavnico v znamenju znanstvenih poskusov. 
Delavnica je bila dobro obiskana, otroci in njihovi spre-
mljevalci so bili nad pestrim in razgibanim programom 
navdušeni, vsi enakega mnenja, da je čas prehitro minil 
in se nam z veseljem pridružijo tudi naslednjič.

Jerneja Cvelbar

Novice iz društvenega življenja

Zgoraj naj bo logotip podjetja, spodaj pa sledeče besedilo:

Pušnik-Novljan okulistika, optika, zobozdravstvo d.o.o.

Operacije dioptrije z laserjem

Operacije sive mrene

Pregledi za očala in kontaktne leče

Optika

Estetsko zobozdravstvo 

√
√ 
√
√
√
√ 
√
√

Pušnik-Novljan okulistika, optika, zobozdravstvo d.o.o.
Operacije dioptrije z laserjem
Operacije sive mrene
Pregledi za očala in kontaktne leče
Optika
Estetsko zobozdravstvo
Protetika
Implantanti

Ljubljanska cesta 98, Novo mesto    * Telefon: 07 393 55 55


