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Jutranje snovanje v Novem mestu

Snovanjci smo se predstavili na Glavnem trgu

11
Moj pogled na »Jutranje snovanje«

Mnenja uredništva ...

Spoštovane članice, spoštovani člani!

Rožca Šonc

Čas kljub težavam s koronavirusom teče
hitreje, kot si želimo. Smo že na začetku
zadnjega tromesečja, ko so pred nami
naloge ob zaključku leta, kot so poročila o opravljenem delu, zaključni račun
in priprava programa dela za leto 2021.
Izvesti želimo še nekaj načrtovanih nalog
za leto 2020, saj je bilo skoraj tri mesece
krajše. Ko zaradi ukrepov preprečevanja
širjena virusa nismo mogli na polno delati. Sedaj pa vsak dan posebej s skrbjo
spremljamo ukrepe Vlade in NIJZ, da
nam novi ukrepi zaradi novega vala širjenja virusa ne bodo to onemogočili.
Vem, da vsak dan poslušate opozorila o
spoštovanju ukrepov za preprečevanje
širjenja virusa, zato vam ne bom še jaz
govorila, saj verjamem, da smo vsi odgovorni do sebe, bližnjih in vseh drugih in
zgled tistim, ki ne spoštujejo ukrepov in

ogrožajo tako nas, kot ranljivo skupino,
kot vse druge.
Trudimo se izvesti vse tiste načrtovane
naloge za letošnje leto, ki jih lahko izvedemo ob določenih zaščitnih ukrepih. Čez
poletje smo izvedli v zadovoljstvo mladih
udeležencev, babic in dedkov načrtovane
medgeneracijske delavnice, športniki izvajajo vse aktivnosti na prostem, likovniki so
ustvarjali v naravi, izvedli smo tudi likovni
extempore v počastitev Novomeške pomladi, predstavitev društvene dejavnosti
literatov, domače obrti, ročnih del z rešiljejem in čipkami ter pevci z gostujočimi
harmonikarji in mladimi glasbeniki. V večnamenskem prostoru redno potekajo srečanja bridžistov, joge in šahistov ob upoštevanju varnostnih ukrepov. Za letovanje
v novembru smo prvič v situaciji, ko vsem,
ki želijo na letovanje, ne moremo zagotoviti prostora v Hotelu Delfin. Upam, da bo
predlog podaljšanja koriščenja turističnih
bonov sprejet in boste bone lahko porabili
v Delfinu še v januarju in februarju 2021.
Premaknile so se tudi stvari na področju
oskrbe starejših, saj smo dočakali osnutek že dolgo napovedovanega Zakona
o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za
dolgotrajno oskrbo. Žal ga čaka še koalicijsko usklajevanje, potreben pa je tudi
določenih sprememb in popravkov. Na
Zvezi društev upokojencev Slovenije ZDUS je bilo organiziranih več razprav.
V posebni delovni skupini in Komisiji za

zdravstvo in socialo so oblikovali predloge
za dopolnitev, spremembe in pripombe
z namenom, da bi prispevali k izboljšanju
predlaganega besedila zakona. Predlogi
dopolnitev, sprememb, pobud in predlogov so bili predstavljeni ministru za zdravje
dr. Tomažu Gantarju na skupni seji UO in
strokovnega sveta 23. 9. 2020. Po predstavitvi je bil dogovor, da bi pripravljeno
gradivo obravnavali skupaj s pripravljalci
zakona. Sama verjamem, da bi sprejem
predlaganih sprememb, dopolnitev in pripomb prispeval k boljši vsebini zakona in
storitvam dolgotrajne oskrbe uporabnikov.
Rada bi vas še spomnila, da je še vedno odprt razpis MO Novo mesto za subvencioniranje e - oskrbe. Z odločitvijo za e - oskrbo je nam starejšim in bolnim omogočeno samostojnejše bivanju na domu. Z
enostavnim in hitrim klicem na pomoč v
primeru padca, nenadne slabosti, duševne
stiske ali osamljenosti imamo organizirano
ustrezno pomoč 24 ur na dan. Imamo tudi
stalno povezavo s svojci in centrom za pomoč na daljavo, kjer je na voljo usposobljeno medicinsko osebje.
V zadnjih Sopotjih smo vas že povabili k
prijavi, pa je odziv bolj skromen, zato vas
ponovno vabim k prijavi, še posebej tiste,
ki živite sami.
Vsem nam želim, da nas koronavirus obide
v velikem loku, da pazimo nase in druge in
ostanemo zdravi.
Vse dobro vam želim.
Rožca Šonc

Spoštovani bralci Sopotij!

Maks Starc

O tem strašnem virusu COVIDU 19 danes ne bomo govorili. O tem lahko vsak
dan več ur gledate vesti na televiziji, poslušate po radiu in berete v vseh časopisih in revijah. Tu in tam lahko zasledite
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tudi kakšno vest o tem, da ta virus ni
samo strašno nevaren, ampak omogoča, da nekateri z njegovo pomočjo
lahko pridobijo tudi ogromno denarja.
Temu lahko rečemo tudi kraja, a o tem
naj odločajo sodišča.
Mi pa raje razmišljajmo o tem, da je
pred nami lepa, topla in prijetna jesen. Živeli bomo sami, večinoma brez
obiskov sosedov, vnukov in sorodnikov, doma bomo imeli dovolj časa za
kuhanje marmelade, sokov in sušenja
krhljev. V miru bomo lahko razmišljali, kako nam je lepo, čisto drugače kot
v starih časih, ko smo morali hoditi na
morje, se drenjati na plaži, hoditi v kino,
gledališča, koncerte, gostilne… Ja, stari

časi so bili grozni. Sama revščina! No, nekaj je menda le bilo bogatih, ampak danes
pa pri nas, kot pravijo nekateri, ni revščine!
Celo tistih dvesto tisoč Slovencev, ki naj bi
živeli pod pragom revščine, živi odlično!
Samo poglejte: celo Romi se danes vozijo
z mercedesi. Res ni kaj slabega reči o teh
novih časih. Ob domači marmeladi, krljih
in krompirju, ki ga bomo sami pridelali na
vrtu, bomo zagotovo lahko še nekaj časa
živeli, kajne?
Pa ne pozabite: varnostna razdalja in maska sta obvezni, sicer sledi kazen, ki ni
majhna (menda kar pol povprečne mesečne pokojnine upokojencev).
Lepo in srečno preživite jesen!
Maks Starc

Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto

Intervju
IVAN HROVATIČ

Poverjenik v KS Podgrad
PODGRAD - Podgrad je vas, ki se nahaja približno 12 km iz Novega mesta v smeri proti Metliki. Kraj je dobil ime po gradu, ki je
nekoč stal na hribu Mehovo. Iz vasi je speljana pot do ruševin mehovskega gradu in je vsako leto zelo obiskana, saj je tam čudovit
razgled na dolino. Je pa znana zgodba, ki jo je zapisal Janez Trdina in
govori o ženi mehovskega graščaka, ki je bila že ostarela in zelo bolna. Nekoč se je odpravila na sprehod po podgorjanskih gozdovih,
prišla do studenca, kjer se je odžejala in umila s čudežno vodo in se
v trenutku pomladila, da jo sam graščak ni prepoznal (Gospodična).
KS Podgrad zajema naselja Jurna vas,
Koroška vas, Mali in Veliki Cerovec,
Pristava, Mihovec, Vinja vas, Konec in
Podgrad.
Ivan Hrovatič je aktiven član DU Nm,
tukaj pa bomo osvetlili njegovo poverjeništvo v Podgradu, ki traja že osem
let. Pravi, da v vaško in kmečko okolje
ni možno kar prenesti vzorce dejavnosti
DU iz Novega mesta, kajti zaveda se, da
se življenje upokojencev na vasi razlikuje
od primestnih in mestnih upokojencev
in temu je prilagodil program dejavnosti
tako časovno kot programsko. Potrebno se je bilo lotiti drugačnih, ustvarjalnih
poti, da je pritegnil upokojence in da vsi
skupaj bolj prijetno preživljajo čas, se
bogatijo kulturno in rekreativno.
Ivan ne opravlja vsega dela sam, saj se
zaveda, kako pomembno je, da s predlogi in izvajanjem programa sodeluje
čim več upokojenk in upokojencev za
boljše in pestrejše preživljanje časa,
ker ni pomembno, koliko let življenja
imajo, temveč koliko je življenja v teh
letih. Za uspešnim poverjenikom pa
stoji žena Ivanka. Veliko mu pomaga
pri organizaciji piknika in opravi kar nekaj »nevidnega« dela. V vsaki vasi je en
član zadolžen za pobiranje članarine in
raznašanje glasila Sopotja.
Letošnji program je bil okrnjen zaradi
koronavirusa, želijo pa čim več zamujenega programa nadoknaditi.
Vsak ponedeljek od novembra do
marca imajo ob 19. uri v OŠ Podgrad
korektivno telovadbo. Ena od udeleženk vodi telovadbo za skupino 12
– 16 upokojenk. Upokojencev pravzaprav ni prisotnih – verjetno so po naraSeptember 2020
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vi bolj »gibčni«.
Enkrat mesečno so organizirani rekreativni pohodi
(zaradi korone 2x odpadlo).
Ena od upokojenk organizira in
vodi pohode, je pa udeležba
včasih skromna, saj so člani vezani na domače delo, varstvo
vnukov…
Vedno večji je poudarek na
projektu starejši za starejše.
Veliko se govori o pomoči starejšim, v
KS Podgrad pa je ta pomoč zelo uspešno realizirana. Program izvajata dva
upokojenca, ki imata izreden posluh za
potrebe in težave starejših in sodelujeta
z RK (seznam, vprašalniki) ter obiskujeta bolne. Preverjata, če ima družino, ali
živi sam in je potreben še dodatne pozornosti. Ta program zajema upokojence od 69. leta dalje.
Upokojenci KS Podgrad se enkrat letno srečajo na pikniku (letos je odpadel). Kaj pa če še bo? Tukaj pa ima
vidno vlogo zlasti pri organizaciji žena
Ivanka. Seveda pa za prijetno druženje
in pogostitev prispevajo pestre dobrote številni člani. Ta druženja so zelo
prisrčna in zabavna.
Tudi starejši ljudje si zaslužijo in želijo
pozornosti – obisk jubilantov je v
soorganizaciji z RK. Pozornosti so deležni 80-letniki, 90-letniki, 100-letniki…
Pregled dejavnosti se obelodani na
občnem zboru, kjer se člani seznanijo s poročilom o delu prejšnjega leta
in sprejmejo plan za naslednje leto. Gasilski dom pa jim prijazno nudi prostor.
»Ni gora pred teboj tista, ki te utrudi.

Utrudi te kamenček v čevlju.« Teh kamenčkov pa je kar nekaj: upokojenci
nimajo nobenega svojega prostora,
kjer bi se še lahko kaj dogajalo, število aktivnih upokojencev se zmanjšuje - starejši zbolevajo, novopečeni
upokojenci pa se ne včlanjujejo in ne
udeležujejo aktivnosti.
Upokojence KS Podgrad pritegnejo izleti v neznano, praznovanje dneva žena in
druženje ob zaključku leta v decembru,
ki je v organizaciji DU Novo mesto.
In kaj napolnjuje Ivanu Hrovatiču dušo in
srce – to so gotovo srečanja, izleti, pohodi, pikniki in seveda tudi delo na domačiji ob pomoči in družbi soproge Ivanke.
Delo, ki ga opravlja Ivan v KS Podgrad
kot poverjenik, ne nosi oznak s ceno,
saj se ga ne da plačati- ostane le notranje zadovoljstvo, ki poboža dušo.
Pogovarjala sem se z Ivanko in Ivanom
Hrovatičem. Bila sta zgovorna in optimistična v zgodnjih upokojenskih letih in
težko bi me kdo prepričal, da skrivaj ne
hodita k tistemu čudežnemu izviru, ki ju
pomlajuje in kjer se je nekoč pomladila
tudi gospa iz mehovskega gradu.
Slavka Kristan
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Novice iz društvenega življenja

Bomo uspeli probleme zmanjšati tudi z
evropskim denarjem?
NOVO MESTO - Vlada RS je po končanih pogajanjih z Evropsko komisijo in oblikovanju novega instrumenta za
okrevanje NextGenerationEU ustanovila medresorsko projektno skupino za pripravo programskih dokumentov,
ker želi izboljšati črpanje evropskih sredstev, ki bodo na voljo. Programiranje naj bi bilo usmerjeno v šest ciljnih
politik, ena od njih je »socialna Evropa«. V Mestni organizaciji DeSUS smo tu videli možnost za izboljšanje stanja na
področjih, ki jih je Covid 19 z vso surovostjo postavil v prvo vrsto. V sodelovanju z Društvom upokojencev Novo
mesto, Domom starejših občanov in Splošno bolnišnico smo posebno pozornost posvetili predlogu programov in
projektov, ki bi z realizacijo pripomogli k blažitvi težkih problemov. Veliko besed je bilo že izrečenih na račun silnih
milijonov, ki naj bi jih imeli možnost pridobiti iz evropskih sredstev, če se bomo in se bodo za to pristojni organi
dovolj potrudili. Do sedaj zadeva ni tekla najboljše.
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nismo niti na varovana stanovanja, ki jih naša mestna občina še
nima. Je pa res, da si sedanje občinsko vodstvo tudi na naše
pritiske prizadeva, da se neodpustljiva napaka iz preteklosti še v
tem mandatu odpravi.
Te in še druge projekte smo predstavili našemu županu. Deležni smo bili podpore, razumevanja ter pripravljenosti dati v
prihodnje več poudarka realizaciji projektom na tako imenovanih »mehkih področjih«, še bolj pomembnih od kakšnega novega pločnika in podobnega. Saj gre za dobrobit vseh, ne samo
starejših. Ker je pri pripravi programov in projektov zahtevana
kombinacija virov sredstev, pričakujemo, da naša Mestna občina
ne bo med zadnjimi, ki bo pripomogla k realizaciji. Če bo to
res, bodo razpoložljiva sredstva gotovo počrpana, problemi pa
bodo manjši.
Ana Bilbija,
Svetnica DeSUS v MO Novo mesto

V kolikor še niste utegnili
plačati članarine, to še vedno lahko storite,
osebno na društvu ali na
TRR 6100 0000 0830 667.
• društvena članarina znaša 10,- EUR
• vzajemna samopomoč pa 12,- EUR

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

Evropski teden mobilnosti je letos posvečen urejenosti ali neurejenosti prometa. Lepo in prav. Najprej pa je treba priti iz
bivalnega prostora iz večstanovanjske stavbe ali zasebne hiše,
kar pa za marsikoga predstavlja velik problem. Problem predstavlja že nekaj stopnic, kaj šele »spust« iz četrte etaže. Koliko
večstanovanjskih stavb je v državi brez dvigal, nimamo podatka.
V naši občini jih je menda 241. Na pobudo naše svetniške skupine je Mestna občina dala pobudo Službi Vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko za preučitev možnosti za sofinanciranje, saj so stavbe brez dvigal problem tudi za mlade z majhnimi otroki. Opogumljeni z informacijo, da je Litva za ta namen že
lani pridobila in koristila evropska sredstva, smo projekt vgradnje
dvigal in drugih naprav (v sklopu celovite prenove stavb) postavili
na prvo mesto. Upoštevali smo, da želi velika večina starejših
in gibalno oviranih želi čim dlje bivati v domačem okolju. To je
njihov dom, blizu so prijatelji, domači. Je pa to za družbo tudi
najcenejše. Glede na cilje, zapisane v Strategiji dolgožive družbe,
je to gotovo projekt, pomemben za državo. Pričakujemo, da ga
bosta pristojno ministrstvo in Vlada podprla.
Programu Starejši za starejše je v letu 2017 EVROPSKI PARLAMENT podelil nagrado »Državljan Evrope«. Žal je pri tem
ostalo, ostalo pa je tudi neurejeno financiranje. Po našem mnenju je treba financiranje urediti na državni ravni in skušati sredstva
pridobiti tudi iz Evrope.
Projekt Varni in povezani na domu – e-oskrba in projekt Telemedicina sta projekta, ki bi lahko pripomogla h kvalitetnejšemu
bivanju doma in k skrajševanju čakalnih dob v zdravstvu. Tudi
del starejših ima potrebna znanja za uporabo modernih tehnologij, del pa jih je pripravljen pridobiti. Pomoč je obljubila tudi
naša občina. Problem pa so naprave, ki so relativno drage in jih
je nujno treba imeti. Bomo uspeli pripraviti projekte in pridobiti
evropski denar?
V Domu starejših občanov Novo mesto je oblikovanih nekaj
projektov, ki so deležni naše podpore: ureditev kletnih prostorov za namene sive oziroma rdeče cone, ureditev oddelka za
dementne z vrtom in ureditev prostorov za rehabilitacijo. Zapisali in podprli smo projekt Splošne bolnišnice Novo mesto,
da Dolenjci in Belokranjci dobimo negovalno bolnišnico. Naj
družba preneha zatiskati oči in res kaj postori za človeka dostojno poslavljanje s tega sveta. Saj to nikomur ne uide. Pozabili

Mile Tasevski, Prečna 133, NM
Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto

Novice iz društvenega življenja

Ogled prve
abonmajske predstave
gledališkega abonmaja
v letošnjem letu
LJUBLJANA - Abonenti gledaliških predstav v
MGL-ju smo si 16.9.2020 ob 15.30 uri ogledali prvo
abonmajsko predstavo v sezoni 2020/2021, in sicer je
bil to pravljični muzikal Turandot.
Ukrepi zaradi Covid-19 so tudi v abonmajski sistem prinesli določene spremembe in vsi udeleženci smo spoštovali
priporočila in navodila. Dvorana v MGL-ju sicer sprejme
ca 300 udeležencev, tokrat pa smo v dvorani sedeli le mi,
abonenti Društva upokojencev Novo mesto.
Premierna uprizoritev omenjenega muzikala je bila
10.9.2020, mi pa smo si ga ogledali kot rečeno 16.9. Režiserka je Novomeščanka Jana Menger, vsi nastopajoči pa
so vrhunski slovenski gledališki, nekateri tudi filmski igralci.
Turandot je kraljica v neimenovani deželi, ki je lepa, pametna in dobra vladarica, vendar se noče poročiti. Utrujena od nenehnega pritiska svoje matere priseže, da se
bo poročila z moškim, ki je bo vreden. Snubcem že 21
let postavlja uganke, vendar nobeden jih ne reši, zaradi
česar je tudi vsak usmrčen. Nazadnje se najde tujec, ki
preizkušnjo opravi. Turandot je obupana, noče se vdati,
vendar se zdi, da nima več izbire.
Jera Ivanc, gledališka ter dramska ustvarjalka, je skupaj z
glasbenim komponistom Larnom Poličem Zdravičem
ustvarila glasbeno igro z elementi pravljice, tragedije in
komedije o ljubezni, časti, izdajstvu in pohlepu, predvsem
pa o tem, kaj pomeni biti človek.
Zgodba je bila napeta in na trenutke težka za nas gledalce in
poslušalce, vendar smo odhajali veseli in zadovoljni, saj smo
spet napolnili naša srca z bogatim kulturnim dožitvetjem.
Darja Zupančič

Foto: Joži Cujnik

Pevci MePZ smo
pogrešali petje in
druženje
NOVO MESTO - Letošnje leto smo začeli s
pevskimi vajami in nastopom v DSO. Nato pa se
je marca vse končalo. Čeprav smo se pripravljali v
aprilu za nastop na napovedani reviji odraslih pevskih
in upokojenskih zborov, smo morali končati z vajami
in našim druženjem. V ta namen smo vadili dve lepi
ljudski pesmi, Škrjanček poje žvrgoli in Marko skače.
Tudi tabor v Šentvidu, katerega bi se morali letos udeležiti že desetič, je bil odpovedan.
Tako smo vadili vsak zase doma in se spraševali, kdaj
se bomo ponovno videli. Z rednimi vajami smo pričeli
avgusta, najprej v prostorih društva, sedaj pa vadimo
enkrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih ob 8. uri v
prostorih KC Janeza Trdine.
Upoštevamo priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Na vaje prihajamo
z maskami in sedimo na priporočeni razdalji. Sedaj smo
pevke in pevci razpršeni po celem prostoru, malo bolj
na glas govorimo in pojemo, da se bolje slišimo, redno
prezračujemo prostor in hodimo na vaje zdravi. Naš
dirigent nam zato pravi, da se nam bodo glasilke kmalu
utrdile in bomo spet peli kot slavčki.
Joži Cujnik
Foto: Joži Cujnik

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:
Nevenka Mikić, Ravnovesje, 150x100, akril. 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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Novice iz društvenega življenja

Halo, tukaj bralec Dolenjca
NOVO MESTO - 3. septembra sem v Dolenjskem listu prebrala v rubriki: „Halo, tukaj bralec
Dolenjca“ naslednji prispevek, ki ga je morda kdo spregledal. Prepisala sem ga v celoti, ker bi drugače
izgubil na svoji vrednosti.
Bralka iz okolice Novega
mesta je zelo razočarana.
„Saj nisem mislila poklicati, a me to tako
boli!“ je povedala. Po televiziji posluša
kako se politiki kregajo „Pa take plače
dobivajo!“ je dejala. Skoraj v solzah,
kako je celo življenje delala na kmetiji,
kako je garala, koliko pretrpela. Še 20
let ni bila stara ko je morala prevzeti kmetijo. Osemnajst let je skrbela za
mamo pa za otroke, ki jih je vse tudi
izšolala. Delala je noč in dan, pošteno
plačevala davke, sedaj, ko je stara in
bolna, pa nima niti evra svojega denarja. Tako zelo srečna je bila, ko je dve
leti dobivala po 150 evrov na mesec. A
so to pred desetimi leti ukinili. „Erjavec
je rekel, da nismo nič vplačevali,“ je povedala in dodala, da bi vse politike dala
za eno leto na kmetijo, da bi spoznali,
kaj je kmetija. „Sami imajo lepe plače,
revnemu človeku pa ne dajo niti 100
evrov na mesec. Vsaka Rominja dobi
toliko,“ je dejala. Tako danes pri 82
letih nima popolnoma nič denarja. Pa

saj ima pridne otroke, ki ji pomagajo, a
tudi oni imajo svoje družine. Tudi mož,
ki je sedaj hudo bolan, nekaj dobi, saj
je hodil v službo, a sama si od vsega
najbolj želi, da bi imela, kot pravi, vsaj
kakšen svoj dinar. Ni ji prav, da so dali
vsem turistične bone. „Mladi naj gredo
na dopust, nam starim pa naj bi dali vsakemu 100 evrov,“ je dejala in za konec
dodala še, da bi lahko vsakemu kmetu
dali pokojnino zastonj, saj nihče noče
več delati, kar pa se vidi tudi po tem,
kako se zarašča okolica Novega mesta,
kjer je bila včasih vsaka njiva obdelana.
Druga stran zgodbe je vsakodnevno poročanje o odstopu predsednice
DESUS-a, ki je istočasno ministrica za
kmetijstvo. Poleg teh dveh funkcij, ki
najbrž nista slabo plačani, prejema še
honorarje od drugih institucij. Predstavljajte si prvo, ki ne dobi čisto nič,
in drugo, katerega dohodki nimajo ne
konca ne kraja. Toda pri prvemu je
vse legalno in po zakonu, da ne dobi
nič. Erjavec pravi, da ni nič vplačevala.

Pri drugi pa je zadeva taka, da se dama
spozna na vse zakone, pa ji nihče nič
ne more. Njen odstop se vleče kot jara
kača. Bomo videli, kako se bo zadeva
razpletla. Čudno se mi je zdelo, da je na
volitvah v preteklosti, kljub velikemu številu upokojencev, stranka DESUS dobila tako malo glasov. Sedaj mi je zadeva bolj jasna.
Naj končam s politiko, saj veste kakšno
ime ji je dal Tone Partljič. Naj raje omenim letošnjo lepo jesen, ki je postregla
vsaj v ožji okolici Novega mesta z bogatim pridelkom. Krompir menda še nikoli
ni tako lepo obrodil, čebula je rekordno
debela, rdeča pesa pa je dolga in debela.
Taki pravi Svetlana Makarovič, da je „buravš“, no pa korenje je tudi podobno.
Želim, da ostanete zdravi, saj bodo
kmalu spet volitve, pa se takrat odločite
prav, da boste od tega kaj imeli.
Novo mesto, 16 .9. 2020
Jožefa Kastelic

Poletni program za otroke
NOVO MESTO - Tudi letos smo v Hiši Sožitja pripravili pester poletni program za otroke, starše in stare starše.
Delavnice smo izvajali v mesecu juliju in prvem tednu avgusta in sicer ob torkih in četrtkih med 9. in 11. uro.
Delavnice smo tematsko razdelili po
tednih. V prvem, znanstvenem tednu
smo postali pravi mali znanstveniki in
skupaj naredili nekaj zanimivih, zabavnih in poučnih poskusov, kot so podivjane barve, žejne brisačke, plešoče
slike, vulkan in mnoge druge.
Drugi teden delavnic je bil umetniško
obarvan. V torek, 14. julija, smo se
pod vodstvom članice Marije Golob
naučili ustvarjati čudovite pisane mandale. V četrtek, 16. julija, je umetniško
delavnico vodila mentorica Martina
Hegediš, ki je za otroke najprej pripravila zanimivo predavanje o dinozavrih. Otroci so nato iz gline izdelali
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dinozavre.
Teden za tem smo preživeli v naravi.
To je bilo torkovo dopoldne na Sotočju treh studencev na Velikem Slatniku. Nabrala se je kar številčna družba.
Marjan Hren, predsednik Društva Machova dediščina pod Gorjanci in član
našega društva, nam je povedal nekaj
o kraju, kjer smo se zbrali in nam nato
pokazal del Machove učne poti. Ker
smo nazaj prišli utrujeni, žejni in lačni, smo se najprej dobro najedli. Nato
smo se razdelili v skupine - fantje proti
puncam, in se zapodili v gozd na lov za
zakladom. Ker ključa od skrinj nismo
našli, smo zaklad razbili kar s palico, da

smo prišli do njegove vsebine. V tem
tednu smo obiskali tudi ranč Aladin na
Mirni. Tam smo videli ogromno zanimivih živali in preskusili čisto vsa igrala,
ki jih imajo.

Foto: Tina Pavlič
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Četrti teden je bil športni. V torek smo
se igrali tradicionalne slovenske igre,
katere so se igrali že naši predniki.
Prva igra se je imenovala Ribič in izhaja iz kraja Cirkovce. Druga igra, ki smo
se jo igrali, je vsem dobro poznana
igra Miš in mačka. Ker pa nas je vročina po dveh igrah čisto izmučila, smo
se odločili, da si malo odpočijemo in
nekaj pojemo. Nato smo igrišče okrasili s pravimi mojstrovinami, ki smo jih
ustvarili s kredo (večinoma smo risali
vesoljce, vesoljske ladje in rožice). Na
koncu smo se odločili, da se gremo
še igro Zemljo krast. Ta igra nam je
bila najbolj všeč. V žaru borbe smo kar
pozabili na uro in na to, da je treba
domov. Športni teden smo zaključili
z mini olimpijado. Tekmovali smo v
8 igrah in sicer v: podiranju plastenk,
skakanju z balonom, prenašanju
žogice na žlici, ciljanju z obroči,
odbijanju žogice v zrak, vortexu, streljanju jogurtovih lončkov z nerf pištolo
in odstranjevanju listkov s telesa brez
uporabe rok. Na koncu so vsi tekmovalci dobili tudi diplomo in medaljo.
V zadnjem, zaključnem tednu delavnic, smo v zabavni “escape room”
pustolovščini raziskovali Novo mesto
in njegove znamenitosti. Otroci so
morali preko namigov poiskati določeno znamenitost. Namig so dobili,
ko so uspešno opravili nalogo. Ker
so vse naloge uspešno opravili in našli vse znamenitosti, smo se na koncu
posladkali s slastnim sladoledom. Na
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zadnji delavnici, ki je bila v četrtek, 6.
avgusta, smo obiskali letališče v Prečni,
kjer nam je prijazni g. Štefan razkazal
in razložil vse o letališču in letalih, ki
jih imajo. Zelo nam je bilo zanimivo
in smo zato imeli tudi ogromno vprašanj. Po ogledu smo se poskusili še v
igranju petanke. Marija Golob nam je
najprej razložila pravila igre. Nato smo
Objavljamo pesem posvečeno Ivanki
Mestnik.

KRKA
Med tvojimi valovi moje je srce
in v tvoje sem globine
svoje sanje skrila.
Vse veš, kar z leti sem povedala
molče – kdo sem, kam grem
in koga sem ljubila.

Foto: Tina Pavlič

se razdelili v skupine po 3 osebe in začeli z igro. Pri igri so se nam pridružile
tudi mamice, babice in dedek. Odigrali
smo kar nekaj iger in zato spet pozabili
na čas. Na koncu smo obiskali še Gostilno na letališču, kjer so nas postregli
s sokom in pizzami. Tako se je naše
druženje uspešno zaključilo.
Tina Pavlič

Ivanki Mestnik v čast,
Suhokranjcem v
ponos
DRAŠČA VAS - V Drašči vasi so
19. septembra odprli spominsko
sobo pisateljice in članice našega
društva Ivanke Mestnik, ki je prva
pisateljica, ki je Suho krajino vpela v
leposlovje.

Na tvojem bregu čas svoj
smisel izgubi,
neskončnost tvoja rada boža
mi spomine.
Na pamet že poznam tvoj vonj
ki me miri.
Ti bereš vsak korak moje tišine.
V tvojih je slapovih
zaporedje not
in vsaka izmed njih na
mojo dušo trka.
Odkar se spomnim midve si
deliva pot.
Jaz tvoja sem in ti si moja –
Krka.
Matej Kocjančič

Spominsko sobo so uredili v Hiši kulture in nature, v njej so na ogled vsa dela
Ivanke Mestnik, ter nekatere stvari, ki
njej veliko pomenijo in jo spremljajo
od začetka pisanja. V spominski sobi
so razstavljene tudi nagrade, naziv častne občanke Občine Žužemberk ter
Nagrada Novega mesta, ki jo je leta
2010 prejela za literarni opus za otroke in odrasle.
Jerneja Cvelbar
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Utrinki z letovanja v Delfinu
IZOLA - Že leta naša generacija vse aktivnosti načrtuje, tudi dopust. Navajeni smo, da se prijavimo takoj, ko v našem
glasilu zasledimo razpisan termin, ko pa se približuje čas odhoda, nas skrbi zdravje nas in naših bližnjih, pa vreme....

Tokrat je vse drugače. Država nam je
za dopust prispevala po 200 eur, ki jih
je treba še letos porabiti, a koronavirus
tudi Sloveniji ne prizanaša, zato je odločitev iti ali ostati doma toliko težja. Še
sreča, da ima naše društvo gospo Slavko
Antić, ki nas obvešča, z izjemnim posluhom in potrpežljivostjo posluša naše pomisleke, rešuje zagate in z dobro voljo
ponavlja že povedano.

Končno smo dočakali 18. julij, dan odhoda na morje v upokojenski hotel Delfin v Izoli. Oboroženi z maskami smo
vstopili v avtobus, zavedajoč se nove
situacije, a prepričani, da gremo v varno
in odgovorno okolje.
V hotelu smo bili lepo sprejeti, dobili
smo bon za dobrodošlico, kajti skupinsko druženje ob pijači zaradi varnosti
ni bilo mogoče. Morali smo spoštovati
pravila varne razdalje, v vseh notranjih
prostorih smo nosili maske, tudi v jedilnici. Hrano nam je osebje serviralo na
krožnike; dobiš, kolikor želiš, le željo
moraš izraziti.
Morda je koga prvi trenutek tak red
zmotil, a zavedanje, da gre za našo var-

nost, tudi takšne pomisleke premaga.
Naša skupina je uživala zasluženi dopust
s polnimi pljuči.
Vreme nam je bilo naklonjeno, da smo
lahko plavali v morju. Voda je bila vsak
dan bolj topla, proti koncu tedna se je
ogrela že na 26 °C. Vsi seveda nismo
imeli enakega interesa, nekaterim bolj
ustreza hotelski bazen z ogrevano morsko vodo, drugi so tekmovali v balinanju,
kartanju in drugih športnih aktivnostih.
Večer smo navadno zaključili s sprehodom ob morju, ob pogledu na sončni
zahod smo pozabili na vse.
Bilo nam je zelo lepo in želimo si še veliko takih doživetij.
Tatjana Malenšek

V R A Č A N JA
Med veseljačenje trav se vračam.
Na klopci roso nabiram
in zalivam rože
na oknih moje vasi.
Tišina prede, hiše govorijo,
tudi tiste, ki so mrtve.
Posekana drevesa mi šepetajo,
ko jih objemam.
Veter obeša spomine.
Poletni dež ljubkuje kozolec,
pod napuščem cvrkutajo ptice.
Otroštvo tiktaka.
Kam s srcem?
V okus jagod na obronek gozda,
v jasminov grm, na češnjo belico.
Od odprtih vrat diši po kruhu.
Hrustljam skorjico.
Na lončeno latvico pada bela svetloba.
Prihajajo. Moji dragi.
Velika je moja mala vas.
Zelena polnost šumi
nedozoreli koncert davnine.
V srečnem gnezdu postajam vonj.
Sladko diši iz ognja spominov.
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Jutranje snovanje v Likovni extempore
Novem mestu
jutranje snovanje
NOVO MESTO - V petek, 18. septembra, se
je naše Društvo upokojencev predstavilo novomeščanom z vsemi kulturno umetniškimi dejavnostmi društva; likovno sekcijo Jutro, literarno
sekcijo Snovanja, Mešanim pevskim zborom,
sekcijo domače obrti, ročnih del, rešilje in ročno
tkanimi čipkami.
Jutrovci so skupaj s
povabljenimi gosti
ustvarjali na likovnem
extemporu,
literati so nas poleg
predstavitve zbornikov ter svojih knjig na
stojnici razveseljevali
tudi z interpretacijo
svojih del. Predstavitev izdelkov pridnih
rok naših članic in
članov na stojnicah
je bila občudovanja
vredna.
Dogodek je povezovala Majda Škof, z uvodnim nagovorom nas je počastil podžupan Boštjan Grobler,
nekaj pozdravnih besed smo slišali tudi od vodje
likovne sekcije Zdravka Červa in slikarja in grafika
Janka Orača. Pričetek dogodka so obeležili tudi harmonikarji ter nekaj pevcev našega pevskega zbora,
saj se zaradi znanih razmer niso mogli zbrati v polni
zasedbi.
Ob koncu dogodka se je predsednica društva, Rožca Šonc, zahvalila vsem sodelujočim, po krajšem
kulturnem programu in v duhu medgeneracijskega sodelovanja smo prisluhnili nastopu nadobudnih mladih glasbenikov, ki so se združili v skupino
Garaža 20.
Veseli smo, da so se nam na dogodku pridružili dijaki
iz Srednje vzgojiteljske šole, ki so ustvarjali skupaj z
našimi člani ter sodelovali pri kulturnem programu.
Dogodka ne bi bilo brez dobre volje in prostovoljnega dela naših članov, pa tudi ne brez sponzorjev,
ki so naš dogodek podprli. Zahvaljujemo se Mestni
občini Novo mesto, Roletarstvu Medle, piceriji Kralj
Matjaž, podjetju Zarja, Arkade baru na Glavnem
trgu ter Gostišču na trgu.
Jerneja Cvelbar
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NOVO MESTO - V začetku leta 2020 smo si v Društvu
upokojencev zastavili, da bi k oživitvi obnovljenega Glavnega
trga v Novem mestu prispevali tudi mi. Dogovorili smo se, da
bomo predstavili delovanje našega društva s sekcijami, katerih
delovanje smo v društvu opredelili za kulturno umetniško. V
okviru predstavitve društva in njegovih sekcij smo organizirali
tudi likovni extempore.
Razlogov za slikarski extempore je bilo več:
- že več let smo člani Likovne sekcije JUTRO razmišljali, da bi tudi
mi morali organizirati extempore, saj redno gostujemo na extemporih v organizaciji drugih društev,
- Novo mesto letos, v letu 2020, praznuje 100 letnico Novomeške
pomladi,
- Novo mesto je slikovito, sploh pa je slikovit in lep stari del Novega
mesta z mestnim jedrom, objet v okljuku reke Krke, tako da kar
kliče po slikarskih upodobitvah,
- oživitev Glavnega trga podpira tudi Mestna občina Novo mesto in
likovni extempore kot nemoteča dejavnost vsekakor sodi v okolje
Glavnega trga.
Pri organizaciji likovnega extempora je sodelovalo 27 slikarjev, 15
domačih iz našega društva in 12 povabljenih, ki so člani drugih društev. Doma so iz Ljubljane, Logatca, Dolenjskih Toplic, Trebnjega,
Novega mesta in celo iz Prekmurja. Ustvarjanje na likovnem extemporu smo poimenovali JUTRANJE SNOVANJE V NOVEM MESTU.
Udeleženci so od 10. do 15. ure, z opoldanskih odmorom za kosilo,
ustvarjali na temo vedute Novega mesta in Novo mesto v objemu
dolenjske lepotice. Strokovno je ustvarjanje vodil diplomirani slikar in
univerzitetni specialist grafik Janko Orač. Slikarji so na Glavnem trgu
na ogled postavili poljubno število svojih slik, tako, da so popestrili
dan mimoidočim in obiskovalcem Glavnega trga.
Na extemporu ustvarjene slike bomo 8. 10. 2020 razstavili v Društvu upokojencev Novo mesto, otvoritev razstave s programom pa
bo odvisna od priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje za
preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
Po zaključku extempora so nas osebno in preko socialnega omrežja Facebook udeleženci extempora zelo pohvalili. Predvsem so bili
zadovoljni z organizacijo dogodka, ki je potekal brez zapletov, točno
po časovnici in seveda z okolico. Ob tej priliki se za uspešno organizacijsko izvedbo extempora zahvaljujem vodstvu Društva upokojencev Novo mesto in delavkama iz administracije društva Jerneji Cvelbar in Tini Pavlič, brez katerih izvedba našega likovnega extempora
vsekakor ne bi bila tako uspešna.
Zdravko Červ, Vodja LS Jutro
Foto: Tina Pavlič
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Snovanjci smo se predstavili na Glavnem trgu
NOVO MESTO - V počastitev 100 letnice Novomeške pomladi smo tudi literati – Snovanjci na Glavnem trgu pripravili recital, ki je spremljal ustvarjanje slikarjev in prikaz članov sekcije domače obrti in ročnih del.
Na naši info točki smo seznanili mimoidoče z najštevilčnejšo upokojensko literarno sekcijo na Dolenjskem, ki uspešno deluje že 18 let, predstavili izdane zbornike in knjige,
ki so izšle pri upokojenski Založbi Snovanja ter tudi dela
posameznih literatov. Medgeneracijsko smo se povezali
z mladimi ustvarjalci srednje vzgojiteljske šole iz Novega
mesta in tistimi, ki so se želeli bolj seznaniti z našo literarno
sekcijo, podarili naše izdane knjige.
Vse, kar so zasejali pred sto leti ustvarjalci Novomeške pomladi, je vzbrstelo, raste in plemeniti novomeški kulturni prostor.
Rezka Povše

Foto: Tina Pavlič

UniCredit Bank
odprla prenovljeno
poslovalnico v NM
Čeprav danes vse več nakupov opravljamo preko spleta, oseben in strokoven stik s svetovalcem ostaja najpomembnejši takrat, ko iščemo dolgoročnega bančnega
partnerja. UniCredit Bank, ki je v Novem mestu prisotna že vrsto let, je svojim prostorom dodala sodoben
pridih ter pomagala pri obnovi pročelja stavbe, v kateri
se nahaja njihova poslovalnica, da se boste pri njih še
bolje počutili in se k njim radi vračali.

Ekipa sodelavcev UniCredit Bank
vas z veseljem pričakuje v
prenovljenih prostorih.

Prenovljena zunanjost stavbe iz
19. stoletja pomembno prispeva
k oživitvi mestnega jedra.

Dolenjska regija predstavlja velik potencial, Novo mesto
pa z vsakim novim investitorjem dobiva nazaj svojo nekdanjo podobo. Župan občine Novo mesto, g. Macedoni,
je povedal, da bo prenova stavbe iz 19. stoletja, v kateri se
nahaja poslovalnica UniCredit Bank, pripomogla k hitrejši
uresničitvi dolgoročnih planov občine, v sklopu katerih ponovna oživitev starega mestnega jedra predstavlja izjemno
pomemben projekt. To bo namreč lokalnemu prebivalstvu
omogočalo prijetnejše bivanje, pritegnilo nove goste in odprlo vrata zanimivim dogodkom.
UniCredit Bank
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Foto: Marinka Miklič

Radogost večer
SEVNICA - V Sevnici, v atriju Gradu, so se 1. 7.
2020 na Radogost večeru, ki ga tradicionalno vodi
Rudi Stopar, zbrali literarni in likovni sladokusci. Slike Branka Gajšta in pogovor Marinke Miklič o knjigi
V kamen vklesano je razpihalo spominsko žerjavico
na čas, ki se vztrajno seli v foto albume in muzeje.
Marinka Miklič

Zahvala za donacijo
Društvo upokojencev Novo mesto je humanitarno društvo, ki se financira s prispevki svojih članov. Razveselili
smo se pisarniške opreme, ki nam jo je za uporabo v
skupnih prostorih društva podarila UniCredit Bank.
Zaposlenim v poslovni enoti UniCredit Bank v Novem
mestu se iskreno zahvaljujemo za donacijo, ki bo pripomogla, da se bodo naši člani v prostorih društva počutili
še prijetneje in se vanje radi vračali.
Rožca Šonc
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V zavetju besede 2020
BRESTANICA - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti vsako leto organizira literarni natečaj in srečanje, ki je namenjeno literatom, starejšim od 30 let. Snovanjci se ga redno udeležujemo že od ustanovitve literarne sekcije. V
organizaciji JSKD Območne izpostave Krško je potekalo srečanje 9. septembra na gradu Rajhenburg za območje
Dolenjske, Bele krajine in Posavja z literarno delavnico, seveda v skladu z vsemi navodili in priporočili Nacionalnega
inštituta za javno zdravje.
Strokovna spremljevalka in mentorica srečanja ter ocenjevalka
literarnega natečaja V zavetju besede Stanka Hrastelj je
vodila delavnico, na kateri je ocenila prispela besedila. Natečaja se je udeležilo 24 avtorjev, med njimi tudi nekaj znanih
ustvarjalcev in članov Društva slovenskih pisateljev. Sodelovale so tudi 3 snovanjke: Tereza Balažević, Anica Vidmar in
Rezka Povše.
Na delavnici, kjer je pesnica in pisateljica Stanka Hrastelj
analizirala poslana dela, je 22 prisotnih literatov prejelo veliko koristnih nasvetov in informacij za dobro pisanje. Dela
snovanjk so bila lepo ocenjena, za kar ima zaslugo tudi naš
mentor Milan Markelj, ki nas spodbuja in nam svetuje.
Srečanju sta prisostvovali tudi Barbara Rigler iz Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti in vodja območne izpostave JSKD

Foto: A. Vidmar

IO Krško Tinka Vukić.
Vsi udeleženci so prejeli priznanja za sodelovanje in revijo
Mentor.
Rezka Povše

Moj pogled na »Jutranje snovanje«
NOVO MESTO - Najprej naj zapišem, da je homogena Likovna sekcija Jutro pri Društvu upokojencev Novo
mesto zgled marsikateremu ljubiteljskemu društvu likovnikov. Seveda so zaradi ustvarjenih likovnih del tudi
številna imena članov sekcije znana v slovenskem likovnem prostoru. Že zategadelj so novomeški upokojenski
slikarji nekakšen magnet, ko nanese debata na »malarijo«, kot včasih slikarji označujemo lastno likovno ustvarjanje. Zato se tudi ni treba čuditi, da je bil odziv slikarjev na nedavni likovni extempore, imenovano tudi Jutranje
snovanje v Novem mestu, tako velik. In v prihodnje bo verjetno – sodeč po tem, kar smo in kakor smo tokratno
snovanje doživeli umetniki – odziv še večji, četudi ne bo šlo, tako kot letos, za okrogel jubilej in za obujanje 100
letnice Novomeške pomladi. Morda Jutranje snovanje tudi ne bo imelo tako velik vpliv na umetnost časa, kot
ga je imela Novomeška pomlad, bo pa likovno srečanje z ustvarjenimi deli pomembno zapisalo čas in prostor
sedanjosti za prihodnje rodove.
Je pa treba še dodati, da je Jutranje snovanja nekakšen impulz prvič, je bila na zavidanja vredni ravni. Sproščenost prireditve
in tudi enkratna priložnost, da se je zbral poleg domačih, tudi se je kazala tudi v tem, da ni bilo nikakršnih zadreg, ko so obivelik korpus slikarjev iz različnih delov Slovenije in to slikark skovalci prireditve opazovali roke slikarjev in njihove poteze
in slikarjev, ki se v glavnem med seboj zaradi dolgoletnega čopičev na platnu. Bilo je celo navdušujoče, ko so srednješolci
ustvarjanja že poznajo. Tu gre torej po eni plati za druženje, z zanimanjem opazovali slikarje in še sami skušali na papir popo drugi pa je tovrstno srečanje krasna oblika izobraževanja, staviti vedute, podobne tistim, ki so jih že ustvarili umetniki.
ko likovniki z opazovanjem likovnega snovanja drugih spozna- Prav greh bi storil, če bi zamudil tako lep, ustvarjalen dan.
vajo nove oblike in metode ustvarjanja. Strokovno vodstvo Upam, da ga tudi prihodnje leto ne bom zamudil.
Brane Praznik, DL Trebnje
Janka Orača, je z njegovim andragoškim znanjem na pravem
mestu »dosolilo« ustvarjene podobe. Gre za skupek pridobljenega znanja, ki res bogati.
Med snovanjem je bilo prav čutiti, da je šlo za sproščeno ustvarjanje, prijetno vzdušje, za veliko prijazno izrečenih spodbudnih besed in komentarjev na ustvarjena dela. Občudovanja vreden je bil tudi preplet besed
literatov, pevski nastop, pogled na snovanje domače obrti ali pogled na ročno izdelavo etnografskih predmetov…
Foto: Brane Praznik
Foto: Brane Praznik
Organizacija prireditve, četudi je bila v takšni obliki zasnovana
September 2020
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4. likovna kolonija, Žalec Zeleno zlato
ŽALEC - Likovna sekcija KUD Žalec je skupaj z Zavodom za kulturo, šport in turizem Žalec organizirala 4. likovno
kolonijo Zeleno zlato od 20. 8. do 22. 8. 2020 v Žalcu.

Foto: Irena Artač

Rdeča nit letošnje slikarske kolonije so bile savinjske impresije. Impresionizem ima svoje
zakonitosti oz značilnosti v kompoziciji, tehniki in vsebini oz motivu. Motivno smo se
udeleženci Likovne kolonije lahko sprehajali tako na področju krajine (naravne, ruralne,
urbane, industrijske), interiera, tihožitja in portreta. Na ta način smo udeleženci imeli
proste roke glede izbire samega motiva in si s tem vzeli več svobode.
Na koloniji je sodelovalo 46 ljubiteljskih likovnikov iz cele Slovenije, med njimi tudi 5 iz
likovne sekcije Jutro Novo mesto in sicer: Tomaž Kocuvan, Andreja Fifolt, Marinka Fabijan, Jelka Predovič ter Irena Artač. Kolonijo smo zaključili z odprtjem razstave 4. likovne
kolonije Zeleno zlato in sicer v avli Doma 2. slovenskega tabora ob 17. uri.

Ob gledanju naših slik in druženju smo se poslovili in dokazali, da tudi virus oz pandemija ne more ustaviti našega ustvarjanja.
Drugo leto se zopet vidimo.
Irena Artač

Likovna razstava Jutro

Foto: Tina Pavlič

DOLENJSKE TOPLICE - Člani LS JUTRO smo 19. 8. 2020 v prostorih
Občine Dolenjske Toplice v Kulturno kongresnem centru Dolenjske
Toplice postavili skupinsko razstavo svojih slik na temo JUTRO. Skozi
leto smo do razstave ustvarjali na izbrano, zanimivo temo. Z naslovom
teme smo poudarili tudi ime naše likovne sekcije.
13 članov Likovne sekcije na omenjeni razstavi razstavlja kar 20 slik. Večino
slik smo ustvarili v tehniki akril, manjši del slik pa je v drugih tehnikah (grafika,
litografija, tempera in akvarel). Likovne interpretacije jutra so na razstavljenih
slikah zelo različne, odvisne od predstave in čustvenega doživljanja jutra vsakega avtorja posebej. Prav zaradi tega je razstava zanimiva in vredna ogleda.
Slike bodo v avli Kongresnega centra v Dolenjskih Toplicah razstavljene do
30. 9. 2020.

Fotografije razstavljenih slik v Dolenjskih Toplicah si lahko ogledate tudi na spletu na facebook strani Likovne sekcije Jutro.
Vljudno vas vabimo na ogled slik, ki pa je na kraju razstave same lahko mnogo bolj doživet.
Zdravko Červ, Vodja LS Jutro
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