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Mnenja uredništva ...

Spoštovane članice, spoštovani člani!
Naj vam vsaka zvezda izpolni željo,
vsaka snežinka nariše nasmeh na obraz
in vsak korak naj spremlja sreča v vseh dneh novega leta.

Rožca Šonc

Letošnje leto postavlja pred nas vrsto zahtev
in omejitev, ki od nas zahtevajo ravnanja za
zaščito lastnega zdravja, zdravja naših bližnjih
in vseh ljudi. Verjamem, da smo bili in smo
mi starejši odgovorni, da upoštevamo priporočila in navodila, ki so nam jih in jih tudi
sedaj nalagajo zdravstveni strokovnjaki in vlada, zato pa težje razumemo in sprejemamo
neodgovorno ravnanje tistih, ki vsa priporočila in navodila kršijo. Virus pa se širi in pobira davek z vedno več okuženimi in žal tudi
mrtvimi.
Pozivam vse tiste, ki kršijo priporočila in navodila, streznite se in bodite odgovorni do
svojih bližnjih in vseh nas, saj ste lahko jutri
okuženi vi ali kdo od vaših bližnjih.
Prvi val epidemije je za dva meseca in pol
ohromil aktivnosti na našem programu dela
in tako je tudi sedaj v drugem valu, ko smo
od 18. oktobra ponovno omejeni pri aktivnostih. Saj veste, da ne moremo izvajati tistih aktivnosti, ki vključujejo ali so namenjene
več udeležencem. Posebej so onemogočeni
osebni stiki in s tem delovanje kluba z vsakodnevnim druženjem, izvajanje rekreativno
- športnih aktivnosti, skratka vsega, kar zahte-

va zbiranje ali druženj več ljudi. V prvem
tromesečju leta do objave epidemije in
v premoru od 1. junija do drugega vala
epidemije smo res vložili veliko truda,
da nadoknadimo in izvedemo čim več
načrtovanih aktivnosti. Tako smo izvedli
8 tematskih delavnic za otroke, dedke in
babice, izpeljali smo uspešen extempore v počastitev novomeške pomladi na
Glavnem trgu in se predstavili z vsemi
dejavnostmi društva ter še druga načrtovana izobraževalna predavanja. Športniki,
likovniki, literati, rokodelci, svetovalnice in
vse druge aktivnosti so bile kljub vsemu
izvedene. Prostovoljke programa Starejši
za starejše so kljub vsem omejitvam opravile 102% načrtovanih obiskov, vozniki
Rudija vozijo tudi v času drugega vala epidemije in so do konca meseca novembra
opravili 732 prevoza in verjamem, da
vam te vožnje olajšajo dostop do zdravnika, uradov in trgovin. Prijavili smo se na
vse razpise, da bomo zagotovili izvajanje
načrtovanih aktivnosti v letu 2021, ki nam
bodo pomagale premagati utesnjenost,
negotovost in nemalokrat tudi strah, ki se
kopiči v nas v tem času koronavirusa.
Ta čas nas je prisilil v iskanje možnosti
povezovanja, ki jih nudi informacijska
tehnologija. Tako smo in sodelujemo na
sejah in konferencah na daljavo, ki so v
večini namenjene obravnavi predlogov,
pobud in pripomb na predlog Zakona o
dolgotrajni oskrbi in izboljšanju položaja
starejših.
No, nekaj je tudi svetlih točk, kot je in-

Spoštovani bralci Sopotij!

Maks Starc

S Covidom 19 vas ne bi rad mučil, saj
vsak dan poslušate radio, gledate televizijo in berete časopise, kjer lahko zveste, koliko je novih bolnikov, koliko je
mrtvih, kam smete iti, da morate nositi
maske… Ne vem pa, če ste seznanjeni
s tem, da je to le eden od več kot milijon še neraziskanih virusov, ki samo čakajo, da nas napadejo, če bomo še naprej grdo ravnali z naravo. Ja, človeštvo
bo imelo kar veliko dela, če bo hotelo
v tej borbi zmagati. Tako kot danes bo
veliko žrtev, a zmagovalci bodo seve-

formacija, da bodo prejemniki pokojnin do
714 EUR prejeli 2. krizni dodatek, še vedno
pa velja, da bodo usklajene pokojnine, da
bo podaljšan razpis za e-oskrbo in upam, da
bomo dočakali še kakšno dobro vest, predvsem pa čim prej konec epidemije.
Ne morem si kaj, da se nebi dotaknila najnovejšega ukrepa vlade. ko je za prehode med
občinami določila obvezen prenos aplikacije
»Ostani zdrav«. Aplikacijo je možno naložiti
le na pametne telefone. Da je to diskriminacija starejših, ki jih velika večina nima takih
telefonov, ugotavlja tako zagovornih načela
enakosti kot tudi drugi pravni strokovnjaki.
Pohvaliti moram vodstvo ZDUS, ki se je
ostro odzvalo in zahtevalo umik tega diskriminatornega ukrepa. Upajmo, da bo poziv
k umiku uspešen.
Protestu se pridružujemo v imenu
vseh starejših, ki jih je ukrep uvrstil
med drugorazredne člane te družbe.
Smo v predprazničnih dneh in ti prazniki
bodo povsem drugačni od tistih, ki smo jih
doživljali leta nazaj, a prosim vas, stisnimo
zobe, ostanimo doma in poskrbimo, da
ne bomo z neodgovornim ravnanjem širili
okužb.
Iz vsega srca vam želim, da bi bili zdravi, da
bi se vas virus izognil v širokem krogu in da
bi se čim prej lahko spet družili.
Pošiljam vam veliko pozitivnih in lepih misli,
dobrih želja in samih dobrih stvari.
Rožca Šonc
da nagrajeni. Način življenja je pač tak, da
omogoča posameznim skupinam ljudi, da
izkoriščajo druge. Tako tudi sedaj nekateri najbogatejši s pomočjo pandemije postajajo še bogatejši, politiki pa si z raznimi
odloki utrjujejo oblast. Nekaj ljudi se temu
upira, a kaj bo iz tega nastalo, bo pokazal
čas. Sicer pa pravi star slovenski pregovor,
da po vsakem dežju posije sonce. Prepričan sem, da bo tudi tokrat tako, le pozorni
in pametni moramo ostati!

Kolikor mogoče zdrave in vesele praznike
vam želim, ko pa preživimo pandemijo,
se zopet vidimo.

Maks Starc

Poslanica in intervju

Drage občanke in občani!
Ob zaključku leta in vstopu v novo leto sta bolj kot kdaj prej pomembni pozitivna naravnanost in povezanost ljudi.
V prazničnem času je tako najlepše, da se osredotočimo na vse stvari, ki so nam dane in nas kljub stanju ne ovirajo
pri tem, da mislimo in delamo dobro.
V letošnjem letu smo tako začeli s projektom e-oskrbe,
prav tako smo z zavedanjem, da je v Novem mestu velika
potreba po oskrbovanih stanovanjih, naredili ambiciozne
načrte na področju zagotavljanja takšnih stanovanj za prihodnja leta.
Izzivov zagotovo ne bo zmanjkalo, zato so naši cilji uprti predvsem v to, da poskrbimo za zadovoljne obraze, ki
pričajo o tem, da je v Novem mestu resnično lepo živeti.
Letos vas vabim, da decembrsko dogajanje spremljate prek
spletnih portalov, kjer smo v sodelovanju z Zavodom Novo
mesto pripravili barvit program, ter se ob upoštevanju vseh
vladnih ukrepov sprehodite po okrašenem mestnem jedru.
Z dobrimi občutki ter vizijo za boljšo prihodnost vseh občanov, smo se tudi v letu 2020 zagnano lotili projektov;
mnoge med njimi smo že uspešno zaključili, za ostale smo
zgradili trdne temelje v želji, da jih uresničimo v prihodnjih
letih.

Z željo in upanjem, da se bomo v naslednjem letu lahko
tudi osebno srečevali in ponovno zaživeli polno življenje kot skupnost, vam želim uspešen začetek leta 2021.
Srečno!
Gregor Macedoni,
Župan Mestne občine Novo mesto

Stanko Žagar in poverjeništvo v KS Birčna vas
KS Birčna vas je ena izmed krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto. Precej obsežen teritorij čudovite valovite pokrajine ob vznožju Gorjancev obsega naselja: Birčna vas, Dolenje Lakovnice, Gorenje Lakovnice, Gorenje
Mraševo, Jama, Mali Podljuben, Petane, Rajnovšče, Rakovnik pri Birčni vasi, Stranska vas, Veliki Podljuben, Vrh pri
Ljubnu in Uršna sela z ul. Stari Ljuben št. 4, 9, 11.
Mnogo let preden je tu živel Stanko
Žagar, je po tej pokrajini vandral pisatelj Janez Trdina (obiskal tudi shod pri
sv. Vidu) in tako videl te kraje in ljudi:
»Vinorodni, prijazni hrib Ljubno ima
neprijetno obličje, od vseh strani hosto, grmovje, puščave in sem ter tja
kako borno vas. Ljubenska okolica je
čisto slovenska. Kljub nelepemu pogledu se nahajajo v njej vsaj lepi, šegavi in
deloma prav pridni in premožni ljudje.«
Ko se je Stanko Žagar upokojil, je želel
stopiti še na neko drugo in drugačno
pot, saj ima znanje, voljo in željo.
Pa začnimo pri mladosti.
Je rojen Novomeščan, od leta 1997 živi
v Birčni vasi. OŠ in SŠ je opravil v Novem mestu, doštudiral za strojnega inženirja in svoje znanje najprej udejanjal
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v Novoteksu, kasneje nadaljeval delo
v Revozu in tam kot vodja Oddelka za
investicije dočakal upokojitev. V družbi
z ženo in v sozvočju z naravo in ljudmi
si v rodnem kraju obnavlja energijo, ki
jo potrebuje za številne dejavnosti,saj je
razpon njegovega delovanja obširen in
odgovoren.
Več let je aktiven pri Rotary klubu v
Novem mestu in tu sodeluje pri številnih dobrodelnih projektih, ki jih Rotary
klub Novo mesto tradicionalno izvaja
že več kot 25 let. Projekti obsegajo
predvsem pomoč ljudem v stiski, skrb
za otroke in otroke s posebnimi potrebami kakor tudi za invalidne osebe.
Že 5 let je aktiven član DU Novo mesto, 3 leta pa je vodja upokojencev KS
Birčna vas. Pri ustvarjanju pozitivne

podobe DU Nm so zelo pomembne
tudi dejavnosti in aktivnosti poverjeništev v krajevnih skupnostih. Zaveda
se, da dobro sodelovanje in reševanje
potreb prispeva h kakovosti življenja
upokojencev.
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Novice iz društvenega življenja
Kako ste vključeni v delo Društva upokojencev Novo mesto
in pri kakšnih aktivnostih sodelujete:
Poleg primarnega poslanstva, vodenja poverjeništva Birčna vas
sem vključen še v nekaj aktivnosti na ravni občine in države.
- Sodelujem pri projektu gradnje oskrbovanih stanovanj v
Novem mestu v sodelovanju z MO Nm in SPIZom. Predvidena je gradnja stanovanjskega stolpiča na Šegovi.
- Sem tudi predsednik komisije za bivanjski standard pri
ZDUSu. To je obširno in odgovorno področje delovanja.
Se kaj premika na področju bivanjske problematike starejših?
V Sloveniji je ta problematika zelo obširna. Letos se pripravlja
sprememba stanovanjskega, kakor tudi gradbenega zakona.
Te spremembe bi omogočale lažjo vgradnjo dvigal v večstanovanjskih stavbah, tudi ni več potrebno 100% soglasje
stanovalcev in ne gradbeno dovoljenje, vendar je težava pri
pridobivanju sredstev.
Poznate upokojence v svojem okolju in si prizadevate razumeti njihove potrebe po aktivnostih, druženjih, ohranjanju socialnih stikov, pa tudi po prijetnem klepetu in prijazni
besedi bolnemu ali osamljenemu starostniku. Vaše delovanje je oprto na bistro opazovanje in izjemen čut za na
videz še tako neznatne podrobnosti, ki obogatijo življenje
upokojencev v KS. Zato v Poverjeništvu Birčna vas izvajate
pestre dejavnosti, vendar je letošnje leto precej oklestilo
ali onemogočilo uresničevanje programa.
Letos je program zaradi Corone in ukrepov, ki sledijo in jih
je treba upoštevati, v veliki meri okrnjen. Upamo, da se bo
stanje kmalu izboljšalo, da bi lahko nadaljevali z vsaj nekaterimi
aktivnostmi. Glavne aktivnosti v poverjeništvu so:
- letni zbor članov društva realiziran v januarju;
- izvajamo projekt Starejši za starejše, katerega vodi naša
članica ga. Ana Ponikvar;
- v Birčni vasi osebno poskrbim za obvestila, časopis,
tudi kakšen obisk, v ostalih naseljih KS pa imam vestne
pomočnike, kot so: Jože Kavšek, Nada Jenič, Anica
Bizovičar, Vinko Šmajdek in Vinko Moravec;
- ves čas skrbimo za povečanje članstva, tako se je letos
včlanilo10 novih upokojencev, smo pa na žalost nekaj
članov tudi izgubili;
- poleg naštetih aktivnosti se naši člani redno družijo na Šoli
zdravja, v katero je vključenih že preko 20 oseb in poteka
dnevno, želimo pa jo še razširiti na ostala naselja;
- igranje pikada je ravno tako tedensko opravilo naših
članov in članic.
Je več udeleženih upokojencev ali upokojenk?
Sodelujejo tako moški kot ženske. Moram povedati, da so
uspešno zastopali našo KS, tako z žensko kot moško ekipo na
Olimpijadi krajevnih skupnosti MO Novo mesto, ki je bila lani.
Naša KS je v skupni razvrstitvi dosegla 3. mesto med vsemi KS
MO Novo mesto.
V programu imate tedenske rekreativne pohode
Naša krajina je kot galerija umetnin, samo oči je treba odpreti.
Vsak četrtek, dokler je bilo dovoljeno, so se izvajali rekreativni
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pohodi, ki jih načrtuje in vodi Bogdan Mali. Vedno najde zanimive poti, ki se jih z veseljem udeležujemo. V preteklem letu smo
organizirali tudi mesečni pohod društev Dolenjske in Bele krajine ter pripravili prijeten zaključek za vse pohodnike v Padežu.
Vsakoletno družabno srečanje članov s piknikom v Padežu je
letos na žalost odpadlo. Lani je bilo udeleženih 86 članov. Res
je treba ljudi animirati in potem nastane zelo prijetno druženje
s hrano, pijačo, glasbo, kar je prispevek predvsem naših članic.
Letošnje »koronsko leto« je precej drugačno. V hišah
diha resničnost, resničnost, ki jo je težko sprejeti, ker je
neudobna. Kako člani društva v vaši KS poskrbite, da v teh
turobnih časih upokojenci ne životarijo ampak živijo?
Srečo imamo, da živimo v naravi, kjer je precej opravil okrog
hiše, srečujemo se na sprehodu in se držimo distance.
In kaj v življenju res šteje? To so ljudje, ki si jih srečal ali srečeval in so v tebi nekaj premaknili; ljudje, ki jemljejo in si
srečen, da jim daješ; ljudje, ki te bogatijo, plemenitijo,….
Svet je lepši, če si dovoliš biti človek, mar ne?
Ko se vam obveznosti kopičijo na ramo, kaj vam šepetajo?
Vse jemljem z dobro voljo in optimizmom. Ni problema, ki se
ga ne da rešiti s sodelovanjem in dobro voljo.
Si kdaj rečete: «Postoj, trenutek, kako si vendar lep?«
Zelo rad imam naravo in vse te barve – teh pogledov in občutkov se ne da spregledati.
Kaj lepega nosite v svojem nahrbtniku življenja?
Odprtost do ljudi in iskrenost, kar pa ni vedno dobrodošlo.
Medtem ko živimo, tudi puščamo sledi. Kaj je za vas pomembno?
Gotovo je to družina. Žena, ki je stalna spremljevalka, moja
opora in vedrina ter najina dva otroka, ki sta poštena, ponosna
in pridna.
Najpomembnejša postranska dejavnost za vas je vaš vinograd.
Kje uživate pri celoletnih opravilih in jeseni nazdravite s
pridelkom?
Podedovani vinograd imam v Golobinjeku. Ta opravila zame
niso obveznost, ampak so poživljajoča.
Ko je pisatelj Janez Trdina spoznaval to razgibano krajino, je
spotoma zapisoval vinske modrosti. Ena iz teh krajev pravi, da
so ljudje sezidali lepo cerkev in dejali zadovoljno: »Tukaj bomo
odslej Boga častili.« Hudič postavi poleg cerkve krčmo in veli: »
Tukaj pa mene.«
Kaj sedaj v času prepovedi zaradi koronavirusa počnete
upokojenci, ko je božji in hudičev hram zaprt?
Vsi ustvarjamo hrame takšne in drugačne v domačem okolju.
Ko odstrete praznično zaveso leta 2021, katere so vaše
dejavnosti v naslednjem letu?
Želim si, da bi lahko realizirali (vrnili v stare tire) aktivnosti poverjeništva in še organizirali predavanja, ki zanimajo člane društva.
Ob novem letu 2021: Pravo darilo smo drug drugemu, pa ne le med
prazniki, temveč vsak dan. SREČNO in ZDRAVO
želiva Stanko Žagar in Slavka Kristan
(ki je pripravila zapisano)
Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto

Novice iz društvenega življenja

Katere pravne nevarnosti prežijo na vas pri
dedovanju in z njim povezanimi postopki?
Zapuščino tvorijo pravice premoženjske narave, ki po zapustnikovi smrti preidejo na pravnega naslednika. Pravne
naslednike oziroma dediče lahko določi zapustnik sam z oporoko. Če oporoke ni, ali pa je ta neveljavna, dediči
dedujejo na podlagi zakona.
Kdo deduje, če oporoke ni?
Za zapustnikom dedujejo zapustnikovi potomci (ali njihovi
potomci) in zapustnikov partner (zakonec, zunajzakonski
partner, istospolni partner), in sicer vsi v enakih delih. Če potomcev ni, dedujejo zapustnikovi starši (ali njihovi otroci) ter
partner (zakonec, zunajzakonski partner, istospolni partner),
starši eno polovico, zakonec drugo. V primeru, da tudi zapustnikovih staršev ni, dedujejo stari starši (ali njihovi potomci).
Pomembna sta podatka, da lahko nepreskrbljen sodedič izrecno zahteva večji delež od ostalih in da lahko v primeru, če
je po smrti zapustnika ogroženo preživetje zakonca, sodišče
odloči, da se živemu zakoncu dodeli celotno zapuščino.
Kdo je dolžan dobiti del zapuščine v vsakem primeru
(kljub veljavni oporoki)?
Kljub temu, da govorimo o svobodi oporočnega razpolaganja, pa oseba, ki se odloči napisati oporoko, ni popolnoma svobodna, saj jo omejuje institut nujnega deleža. Institut
nujnega deleža pomeni, da zakon določa ožji krog oseb, ki
morajo dobiti delež zapuščine v vsakem primeru. Če ima
zapustnik utemeljene razloge, pa lahko to osebo razdedini,
kar mora izrecno zapisati v oporoki. To lahko zapustnik naredi, če želi »kaznovati« osebe, ki so se nedopustno vedle
do zapustnika ali njegovih bližnjih, ter v primeru, če je nujni
dedič zapravljiv in mu grozi, da bo izgubil premoženje, ima
pa mladoletne potomce (zapustnikovi vnuki) ali polnoletne
potomce ki so pridobitno nesposobni. Da bo razdedinjenje
veljavno, ga mora zapustnik v oporoki izrecno omeniti.
Katere oblike oporok kot veljavne navaja zakon?
Najpogostejša je lastnoročna oporoka, imenovana tudi
holografska. Gre za zasebno obliko, za veljavnost katere
je potrebno, da jo oporočitelj napiše z lastno roko in na
koncu sam podpiše. Opozoriti je treba, da ta oporoka ni
veljavna, če je napisana na računalnik.
Druga vrsta je pisna oporoka pred pričami ali imenovana tudi
alografska oporoka. Zanjo velja, da je lahko napisana s tujo
roko, morata pa pri njej sodelovati 2 oporočni priči, sestavek
pa mora oporočitelj lastnoročno podpisati skupaj s pričami.
Zadnja izmed najpogostejših oblik pa je ustna oporoka,
katero izrazimo, ko nam izredne razmere onemogočajo
napraviti pisno oporoko. Ustna oporoka mora biti izražena
pred dvema pričama, ki morata biti istočasno navzoči, veljavna pa bo samo takrat, ko so izredne razmere direkten
vzrok za to, da zapustnik ni mogel napraviti kakšne druge
od pisnih oblik.
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Katerega premoženja naši dediči ne morejo podedovati?
Zapustnikovi potomci ki so živeli skupaj z zapustnikom in
mu pomagali pri pridobivanju premoženja, upravljanju,
skrbi za premoženja lahko del premoženja, ki predstavlja
njihov vložek, na njihovo zahtevo tudi izločijo.
V primeru, da je zapustnik pridobival socialno pomoč države ali občine, ta dobi zastavno pravico na teh stvareh,
dokler dediči tega dejansko ne povrnejo. Dedovanje zapustnikovega premoženja se omeji do višine 2/3 prejetih
sredstev, ki jih je zapustnik prejel iz naslova treh najbolj
tipičnih denarnih dajatev socialne pomoči (varstveni dodatek, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev, prispevek
plačilu sredstev, ki so namenjena za doplačilo pravic družinskega pomočnika). Zakon določa, da dedovanje ne bo
omejilo, če je pomoč pridobival 12 mesecev ali manj.
Iz že izoblikovane dediščine pa zakonci in potomci zapustnika lahko zahtevajo izločitev gospodinjskih predmetov,
če so dejansko služili zadovoljevanju potreb oseb v času,
ko so z zapustnikom živeli skupaj.
Kako si lahko zagotovimo preživljanje do smrti?
Po družinskem pravu imajo dediči oz. otroci dolžnost preživljanja obnemoglih staršev. V to spada nudenje pomoči in
prav tako finančna pomoč staršem.
Pogosta in varna pogodba je pogodba o dosmrtnem
preživljanju. Bistvo te pogodbe je, da se preživljavec in
preživljanec dogovorita, da bo prvi nudil preživljancu do
smrti preživljanje, drugi pa bo v trenutku smrti nanj prenesel
premoženje. Omejitev, s kom lahko oseba sklene to pogodbo, praktično ni. Poudariti je treba, da so se partnerji, otroci
in starši – že po samem zakonu dolžni preživljati med sabo.
Naslednja je pogodba o preužitku, pri kateri gre za
to, da se preužitkar zaveže prenesti svoje premoženje na
prevzemnika. Praktična posledica je v tem, da se prenese
lastninska pravica na teh stvareh že za časa življenja, prevzemnik pa se zaveže, da bo preužitkarja preživljal do smrti
oz. mu nudil določene storitve, usluge, oskrbo, stanovanje
(karkoli se dogovorita). V Sloveniji je tradicija, da s preužitkarsko pogodbo prehajajo na pravne naslednike zlasti kmetije. Kmetje največkrat prenesejo svoje premoženje na potomce takrat, ko se sami ne počutijo več sposobne opraviti
vseh del na kmetiji in je lažje, če je mladi prevzemnik tudi
dejansko lastnik kmetije.
Če želi zapustnik premoženje razdeliti že za časa življenja,
sklene izročilno pogodbo. Z izročilno pogodbo se izročitelj v soglasju z dediči I. dednega reda zaveže, da bo v
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breme svojega premoženje enega od
sopogodbenikov, potomca ali zakonca obogatil za določeno premoženje,
ki ga ima v tistem trenutku, ko s tem
razpolaga. Bistvena posledica, ki jo ta
pogodba prinese, je, da izročitelj že za
časa življenja uredi dednopravna vprašanja z dediči in da izročeno premoženje v trenutku njegove smrti ne bo
tvorilo njegove zapuščine in vsi tisti,
ki so se z izročitvijo strinjali, ne bodo
upravičeni do nujnega deleža glede
tega premoženje. Slednje oblike brez
pravnega posvetovanja ne priporočamo, saj ji velikokrat preti nevarnost
izkoriščanja starostnikov.
Ali lahko dediči podedujejo naše
dolgove?
Da, vendar dedič odgovarja samo do
višine vrednosti podedovanega premoženja z vsem svojim premoženjem
(s tistim, ki ga je imel prej, kot s tem, ki
ga je z dedovanjem pridobil).
Poleg zgoraj navedenih nevarnosti
in tveganj, ki prežijo na starostnike, vam toplo svetujemo, da tehtno
razmislite, kako upravljate s svojim
premoženjem tudi za časa svojega
življenja. Vi ste ustvarili to premoženje prvenstveno zase in šele če res
tako želite, tudi za svoje potomce,
zato vam toplo svetujemo, da ste
previdni pri sklepanju raznih darilnih in drugih pogodb, kjer na koncu
vi ostanete brez premoženja in ste
prepuščeni volji svojih otrok ali pa
Centra za socialno delo. Svetujemo
vam, da se zavarujete za primer starosti in opravite razgovor s pravnimi strokovnjaki s tega področja, ki
vam bodo svetovali, kaj je najboljše
za vas in ne le za vaše otroke. Prepogosto v praksi srečujemo primere, ko so starostniki žrtve prevar in
raznih goljufij, storilci pa so najpogosteje ožji družinski člani, njihovi
prijatelji ali znanci.
Pripravila: Jože Oberstar,
odvetnik, ustanovitelj in vodja
Odvetniške pisarne Oberstar
Manca Voje, študentka
absolventka magistra prava,
Pravne fakultete Ljubljana
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Mestna občina Novo mesto
si prizadeva za še boljše
pogoje starejših
Podaljšali smo razpis e-oskrbe, oblikuje se stanovanjska strategija za oskrbovana stanovanja, z mislijo na ranljivejše skupine sofinanciranje toplih
obrokov tudi v času epidemije.
Po tem, ko smo v letošnjem letu prvič objavili razpis za e-oskrbo, ki je bila v
veljavi do konca oktobra, smo razpis zaradi sredstev, ki so še na voljo, podaljšali
do konca leta, e-oskrba pa bo na voljo tudi v prihodnjem letu. Osnovni namen
storitve e-oskrba 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. Upravičenci razpisa so občani, ki
imajo prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto in tudi dejansko
bivajo na njenem območju ter izpolnjujejo starostni pogoj, in sicer so starejši od
70 let (za starejšega od 70 let se šteje, kdor v letu razpisa dopolni 70 let). Več o
razpisu je na voljo na spletni strani www.novomesto.si. S storitvijo e-oskrbe
je zadovoljna tudi Rožca Šonc, predstavnica Društva upokojencev Novo mesto,
ki je ob tej priliki poudarila, da so v društvu zadovoljni z odločitvijo za zagotavljanje socialno - varstvene storitve na daljavo. »Starejši, še posebej, tisti ki živijo
sami, naj preverijo prednosti e-oskrbe na daljavo in poskrbijo za svojo varnost,«
je poudarila in pohvalila tudi ostale pridobitve za starejše. Ves čas epidemije je
starejšim sicer na voljo električni avtomobil Rudi, ki je koristen predvsem v času,
ko je zaradi epidemije zaprt javni promet.
Načrtovanih več oskrbovanih stanovanj

Z zavedanjem povečanja potreb po oskrbovanih stanovanjih smo v sodelovanju z različnimi investitorji tej tematiki namenili posebno pozornost. Možnosti
za izvedbo tovrstnih stanovanj v prihodnosti so na območju Brod Drage kot
tudi na območju Podbreznika, kjer so pričakovane prve realizacije v roku dveh
let. V prvi fazi je predvideno cca. 20 novih oskrbovanih stanovanj na Šegovi
ulici, kjer bo gradil Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, oskrbovana stanovanja, ki so predvidena v Podbrezniku, in
sicer v okviru izgradnje petih stanovanjskih blokov ter stanovanja na območju naselja Brod – Drage. Skupaj gre za približno 100 oskrbovanih stanovanj.
Omeniti velja še pobudo na območju Bučne vasi – vzhod, kjer je investitor,
ki trenutno gradi stanovanjske hiše za trg, izkazal zanimanje za spremembo
prostorskega akta za namen gradnje oskrbovanih stanovanj.
Z mislijo na starejše tudi v času epidemije

Mestna občina Novo mesto tudi v teh časih izvaja projekt subvencioniranega
toplega obroka za starejše občane, ki so prejemniki varstvenega dodatka in
živijo pod pragom revščine. Namen projekta je zagotavljanje toplega obroka
socialno najšibkejšim občanom Mestne občine Novo mesto, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem okolju, a si
zaradi starosti ali invalidnosti ter nizkih prejemkov ne morejo zagotoviti dnevnega toplega obroka sami. V sklopu tega starejšim občanom omogočimo subvencioniranje polovičnega plačila toplega obroka v višini 2,20 EUR (oziroma
skladno z vsakoletnim veljavnim cenikom izvajalca), ki zajema navadno malo
kosilo, z dostavo na dom upravičenca do 10 kilometrov v obe smeri
in to vsak
Foto: Tina Pavlič
delovni dan od ponedeljka do petka.
Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto
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Jesensko srečanje
SNOVANJCEV

Priznanja našim
članicam

Novo mesto - Člani literarne sekcije Snovanja
smo se po prekinitvi rednih mesečnih srečanj zaradi
epidemije zopet srečali v mesecu oktobru, ko še ni
bilo ponovnih omejitev.

Novo mesto - Kljub »Corona časom« se naše članice ne dajo.
Ustvarjajo, se likovno izobražujejo
in usposabljajo, svoja dela pa rade
postavijo na ogled. Ljiljana Čuček,
Kristina Engel, Boža Jambrek in Irena Artač so s svojimi deli sodelovale
pri projektu Zveze likovnih društev
Slovenije, Zlata paleta. Ljiljana Čuček
je v osnovnih tehnikah s sliko Krka
sanjava in za grafiko Dobro jutro po
izboru strokovne komisije prejela
dva certifikata, Kristina Engel, Boža
Jambrek in Irena Artač pa pohvale. Njihova dela so bila s
temi priznanji tudi izbrana za skupno razstavo. Ampak to še
ni vse, grafika Ljiljane Čuček je bila izbrana tudi za prestižno
priznanje Zlata paleta, kar jo je uvrstilo na 5. mesto med
vsemi sodelujočimi ljubiteljskimi slikarji Slovenije. Resnici na
ljubo pa je treba povedati, da so v projektu sodelovale kot
članice Likovnega društva Trebnje. Likovna sekcija JUTRO
namreč ni likovno društvo in ni članica Zveze likovnih društev Slovenije.
V septembru so se nekatere naše članice udeležile tudi VI.
likovnega extempora Mokronog – Trebelno. Motivika slikanja so bile kulturne, zgodovinske, krajinske in etnološke
znamenitosti v občini Mokronog - Trebelno. Po strokovni
ocenitvi organizatorja so se naše članice dobro odrezale.
Kristina Engel je za svoje delo prejela srebrno plaketo, Jelka
Predovič pa bronasto.
Vsem našim članicam čestitamo za prejeta priznanja. Njihove
zagnanost in delavnost je prispevala k temu, da lahko na različnih likovnih dogodkih posegajo tudi po visokih priznanjih.
Zdravko Červ, Vodja LS Jutro

Med drugim smo srečanje obogatili tudi s praznovanjem dveh članov društva, ki sta v tem času praznovala
rojstni dan. Na dan srečanja je okroglo obletnico - 70
let praznovala naša dolgoletna vodja sekcije Tereza Balažević, drugi slavljenec pa je bil Maks Starc.
Med nami je bil tudi večletni mentor Milan Markelj, ki pa
nas je obvestil, da prekinja naše nadaljnje sodelovanje.
Milan nam je vlival pogum za pisanje, učil pravil nastopanja, prisluhnil našim recitacijam, opozarjal na napake
in vzpodbujal k sodelovanju na različne razpise, zato ga
bomo zelo pogrešali. V zahvalo za njegov prispevek pri
literarni sekciji mu je v imenu DU NM ga. Rožca Šonc
podarila sliko članice slikarske sekcije Stanke Hrovatin.
Ob koncu smo še nazdravili slavljencem, prigriznili dobrote in upali, da kmalu pride obdobje, ko se bomo
lahko zopet redno mesečno srečevali.
Anica Mušič

Novomeška poganjka najstarejše trte
Novo mesto - Na Pugljevi ulici, blizu hiše našega društva, nasproti čajarne, rasteta poganjka najstarejše trte na
svetu. Letos bosta praznovala prvo obletnico zasaditve. 29.
novembra 2019 sta ju posadila novomeški in mariborski
župan ob prisotnosti pomembnih vinogradnikov. Trta zelo
dobro uspeva. Snovanjci smo ji želeli ob rojstnem dnevu
posvetiti recital pesmi, a nam je epidemija to preprečila.
Obljubo bomo izpolnili prihodnje leto.
Anica Vidmar
December 2020
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PRAZNIK SLOVENSKEGA ŠPORTA

Novo mesto - 23. 9. dan slovenskega športa
22. septembra je bil v Kulturnem centru Janeza Trdine posvet in predavanje - okrogla miza ob dnevu športa in 60 let
Delavskih športnih iger z naslovom „Rekreacija brez poškodb in brez napak“, ki jo je vodila Sabina Gosenca.
V posvetu so sodelovali: dr. Herman
Berčič, eden izmed prvih ustanoviteljev
športnih iger, Urban Praprotnik in vodja
za šport in rekreacijo pri Revozu Nevenka
Bašek Zildžovič. Rekreativni šport je med
Slovenci izredno priljubljen.
Kaj je razlog? Motiv pri moških je pridobiti močno fizično kondicijo z ustrezno razvito mišično maso, pri ženskah
pa lepota gibanja, radost in druženje.
Splet okrogle mize je rekreacija brez poškodb in napak, vrniti se k preprostim naravnim oblikam športa, kot sta hoja in tek.

valni program v počastitev razglasitve
praznika Slovenskega športa 23. septembra. Torej šport je zakon, slovenski
šport je dobil svoj praznik, ki je namenjen GIBANJU. Izkoristite ga!

Drugi dan pa so proslavili na Stadionu
Portovald in v Športno rekreacijskem
centru, kjer so pripravili športni tekmo-

Letos praznuje Agencija za šport visok jubilej - 60 let delavskih športnih iger,
v katerih sodeluje že vrsto let tudi Du
Novo mesto, ki dosega lepe rezultate.
Zavodu in Agenciji za šport iskrene čestitke za vedno lepo organizirane igre!

DŠI – balinanje Snovanjci z
besedo iščejo
in ustvarjajo
lepoto
Novo mesto - Virus tu, virus
tam, karantena, zelo se je spremenilo
življenje tudi v športu. Športne igre
Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine sploh
niso bile izvedene. Agenciji za šport
pa je uspelo nekaj iger in kol izpeljati,
seveda bolj na rizik, ampak tekmovanja zunaj so se kar odigravala.
V septembru smo balinarke in balinarji
odigrali samo jesenski del tekem. Tako
je ženska ekipa Du Novo mesto zasedla četrto mesto, moška pa odlično
prvo mesto. Čestitke!
Besedilo in foto: Marija Golob

JSKD Črnomelj in Knjižnica Črnomelj sta zaradi epidemije organizirala v mesecu novembru
virtualno srečanje literatov, ki so poslali svoje
prispevke na literarni natečaj Lepota besede
2020. Natečaj je bil že petnajstič zapored. Letošnja strokovna ocenjevalka je bila pesnica in
pisateljica Stanka Hrastelj.
Med 34 udeleženci natečaja so bili tudi Snovanjci
Anica Vidmar, Tereza Balaževič, Nace Mervar
in Rezka Povše. Za njih je bilo virtualno srečanje
prvo in pomembno novo doživetje.
Natečaj je pospremila knjižica izbranih tekstov,
v kateri so Snovanjci vedno objavljeni. Namesto zaključne prireditve so organizatorji posneli
kratko oddajo s pregledom prispevkov vseh
petnajstih let.
Zapisala: Rezka Povše

Besedilo in foto: Marija Golob

Minevanje je
zakonitost časa,
Iz nič v nič razpetega
življenja.
Le to, kar dajemo,
bo sled za nami,
A sled bo lepša,
če tam nismo sami;
Nekdo je vedno,
ki nam kaže pot.
Hvaležni smo za vse,
kar si nam dal,
Verjel v nas,
k pisanju nas spodbujal,
A vse to, kar ob tem
si zasnoval,
Lepoto druženja,
bo čas obujal.
Adijo ne, nasvidenje
je naš pozdrav.
Ivan Hrovatič,
december 2020

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:
Marija Prah, Breg pozimi, akvarel. 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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Slikarska prireditev ex tempore
Rihpovec 2020
Rihpovec - Šestnajst zaporednih let je Društvo za napredek Hribovec Rihpovec pripravilo in izvedlo z aktivno udeležbo Društva upokojencev Novo mesto in njene slikarske sekcije Snovanja, slikarsko prireditev EX TEMPORE. Vseh teh
šestnajst dni je bilo v vasi namenjeno kulturi. Kaj naj bi letos, ob 17. srečanju, ostali zaradi virusa brez prireditve? »Ne,
rdeča nit mora ostati«, je bilo sklenjeno na seji Upravnega odbora društva. Tako se je tudi zgodilo. Prireditev smo izvedli
v soboto, 10. oktobra. Žal je morala dobiti nekoliko drugačno obliko, vendar je, lahko rečemo, uspela.
Udeležba res ni bila tako številčna kot
zadnja leta, vendar pa je deset slikarjev
v štirih urah upodobilo svojo stvaritev.
Zanemarljivo ni tudi to, da sta za čopič
poprijela dva začetnika Lara in Patrik.
Ob mentorici Mariji Prah sta se očitno
dobro počutila. Večina, to je osem slikark in slikarjev, je prišlo iz Snovanja,
dva pa iz Društva likovnikov Trebnje.
Posebej smo se razveselili slikarja Franca
Urbančiča, udeleženca vseh dosedanjih
prireditev.
Delo slikarjev je trajalo štiri ure. Ko so
slikarji ustvarjali, so naši glasbeniki, člani
društva, ki gojijo različne zvrsti glasbe,
predstavili svojo glasbo, na harmoniki,
električni kitari in z zapeto pesmijo, na
igrišču, to je na vaškem središču. Žal, se
tokrat ni zbrala cela vas, kot običajno,
odpadla je zaključna prireditev in pogovor za obloženo mizo, ob kozarčku rujnega, ker razmere tega niso dopuščale.
Kljub temu smo zadovoljni. Veseli smo,
da so prišli mediji, tako da je bila prireditev tudi solidno predstavljena v medijih.

Vaščani so vsem udeležencem prireditve izjemno hvaležni. V množici slabih novic
je bil dogodek dokaz, da kljub temu kultura živi in to tudi na vasi.
Ustvarjena dela so trenutno razstavljena v Galeriji Ana V Zdravstvenem domu
Trebnje. Predstavili jih bomo tudi v Društvu upokojencev.
Ana Bilbija,vodja projekta pri Društvu za napredek Hribovec Rihpovec

Ne pozabimo se
Novo mesto - V času epidemije, ko je bilo prepovedano druženje,
sem srečala na praznem novomeškem Glavnem trgu Staneta Cerarja.
Prihajal je iz banke. Zavpila sva od veselja. Ostala sva v predpisani razdalji, čeprav bi se rada objela, a oblast je prepovedala.
Ker slabo slišim, če nosim masko, sva oba kričala na ves glas. Odmevalo
je kot orgle v prazni frančiškanski cerkvi. Splašila sva goloba in tudi samotni
sprehajalec na koncu trga se je ustavil in nama prisluhnil.
Stane se je opravičil, da ni mogel na naše zadnje snovanjsko srečanje in da
vse lepo pozdravlja. Doma mora ostati, kar je njemu, upokojenemu šoferju, ljubiteljskemu orglarju, vinogradniku in vdovcu izredno težko.
Poiskala sem Stanetovo pesmico v našem prvem snovanjskem zborniku
iz leta 2003, ki ga je uredil Franci Šali. Ob njej mi je zaigralo
srce in zaželela sem si kozarček iz Cerarjeve zidanice. Z njim
sem v mislih nazdravila vsem novomeškim upokojencem.
Rezka Povše
December 2020
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STRAŠKA GORA
Na Straško goro zahajam jaz rad,
lepo je pozimi, imam raje pomlad,
a poleti pod brajdo se ohladim,
v jeseni s trgači se veselim.
Vinograd imam, zidanco, prešo in sod,
zato tja pogosto vodi me pot,
ozrem se na Krko, jez mi šumi,
vso straško dolino imam pred očmi.
Ljuben, Gorjanci, pogled tja na vzhod,
res lep je ta svet, da ni lepše drugod.
Prijatelje povabim, spomine budim,
pri zidu natočim, se ve, kaj bom z njim.
Se pesem zasliši, srce mi igra,
res lepa dolina, kjer sem doma.
Trte nasajam, cviček bom pil,
srečen sem z vami, sto let bom živ.
Stane Cerar
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Slovo od naše Majne
Novo mesto - V času ko Covid 19 vsak dan zahteva večji davek, sem 15. 11. od ene izmed članic sekcije za domačo
obrt pri Društvu upokojencev Novo mesto izvedela, da je prav zaradi te bolezni. 10. 11. preminula tudi naša dolgoletna
učiteljica pletenja s šibjem, Ana Marija - Majna Klančičar. Na tem področju je bila velik strokovnjak in ena redkih, ki je bila
svoje znanje pripravljena nesebično prenašati tudi na druge s ciljem, da se ohrani znanje naših prednikov.
Po poklicu je bila vzgojiteljica, ko pa se je upokojila, se je z velikim veseljem predala pletenju s šibjem. Nekaj časa je to znanje
podajala tudi otrokom na Osnovni šoli Dolenjske Toplice. Spoznali sva se , ko so imeli pletarji iz Dolenjskih Toplic razstavo v
Dolenjskem muzeju v Novem mestu. Povabila sem jo za strokovnega vodjo na tečaje pletenja v našem društvu. Rada se je
odzvala in nam je vse od leta 1998 pa do 2011, v zimskem času
vsak petek od 17. do 19. ure posredovala svoje znanje.
Bila je prijazna, korektna in za vsakogar je našla primeren pristop, da ni izgubil veselja do ustvarjanja. Svetovala nam je kako
in kdaj je treba pripraviti material,da ga primerno shranjenega
lahko uporabljaš leta in leta. Povedala nam je kakšno orodje
je potrebno pri tem delu in praktično pokazala kako poteka
samo pletenje. Veliko sva se udeleževali raznih razstav in prireditev po vsej Sloveniji. Naj navedem le največje: Jurjevanje
v Črnomlju, Ribniški sejem, razstave v Cankarjevem domu in
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, v Celju, Mariboru in še
v mnogih manjših krajih. Najine skupne vožnje so bile dolge, a
so hitro minile zaradi zanimivih razgovorov. Pogovarjali sva se
o samem delu na tečajih, kakor tudi o drugih stvareh. Največ je
bilo seveda pogovorov o najinih družinah. Majna je bila izredno
čuteč družinski človek. Spoštovala je svojega moža Slavka na
poseben način, to sem občudovala. Do svojih dveh sinov in
njunih žena je imela lep odnos posebej pa do svojih vnukov.

Kako velik človek je bila, je pokazala s tem, da je svojemu sinu
Dejanu, ki je bil na dializi, želela podariti svojo ledvico. Medicina
je odločila drugače in ledvico je prejel od drugega darovalca.
Družina jo je pri njenih pletarskih prizadevanjih podpirala, predvsem mož Slavko je bil vedno navzoč pri njenih predstavitvah.
Nazadnje nam je posredovala svoje znanje na tečaju pletenja
3. 3. 2011, ko je povedala da ima težave z očmi in da je bila
na operaciji, vendar se stanje ni izboljšalo, da bo potreben nov
poseg. Izkazalo se je, da je bolezen dobila hujše razsežnosti.
Kasneje sva jo z možem obiskala doma in nazadnje tudi prva
leta v Domu starejših občanov, kjer je preživela zadnjih sedem
let življenja.
Tečaji so v društvu potekali tudi po njenem prenehanju poučevanja. Velikokrat smo se spomnili nanjo. Posebno ko smo
košaricam naredili na vrhu zaključek. Če naredimo tistega , ki ga
je povzela po Danijelu Bolšcu in ni ravno enostaven, je pa lep,
pravimo naredimo Majnin zaključek.
Ko sem nedavno gledala na TV oddajo „Zadnja beseda“, je Vida
Žabot posredovala misel Nikola Tesle: „Ko človek umre ne odide za vedno, spremeni se v luč.“ Majna, nisi odšla spremenila si
se v luč in svetlobo, toplino, prijaznost in dobroto. Vse to nas bo
obdajalo, ko bomo ustvarjali kar si nas naučila.
Vodja sekcije za domačo obrt
Jožefa Kastelic

Skupnost smo takrat, ko skrbimo drug za drugega
Novo mesto je okolje, ki ponuja veliko priložnosti za delo, učenje, kakovostno bivanje in preživljanje prostega časa. Je nenazadnje regijska prestolnica s številnimi inštitucijami širšega pomena. Pa vendar je pred nami veliko vizionarskih projektov in
investicij, ki bodo še bolj dvignila kakovost naše skupnosti. Razumevanje za različne okoliščine in potrebe naših ljudi je vodilo
župana in članov Liste Gregorja Macedonija. Poslušati, a hkrati tudi slišati različne poglede in dan za dnem iskati tisto najboljše
za posamezne družbene oziroma starostne skupine je način dela Mestne občine Novo mesto zadnjih šest let. Iskanje skupnega
imenovalca med številnimi interesi je zahtevna in odgovorna naloga, pa vendar nam razvojni prodor uspeva leto za letom.
Izbor projektov, ki jih MO Novo mesto uvrsti v
vsakokratni proračun občine in nato pripravi za
izvedbo ni naključen, ampak je plod sodelovanja s številnimi deležniki. Na področju kakovosti življenja in storitev za starejše so to društva
upokojencev in svetniška skupina stranke DeSUS, državne in
lokalne inštitucije ter druge nevladne organizacije, ki s svojimi
predlogi delovanja in pobudami za izboljšave osvetljujejo stanje
na terenu. Gre za pomembno fazo pri izvedbi projektov, saj v
marsikaterem smislu to pomeni vpliv na izbiro prioritet občine.
Ravno zaradi opisanega je prav, da občani in občanke, ne
glede na starost, sodelujete v političnih procesih ter procesih
civilne družbe. S tem se pravzaprav jasneje izrisuje slika, ki
nam govori o tem, kje še nismo dovolj aktivni. Česa se moramo še lotiti. Kaj moramo izboljšati, saj v trenutni obliki ne
deluje. Prav zaradi tovrstnega sodelovanja se pospešeno dela
na zagotavljanju novih kapacitet varovanih stanovanj, tako jav-
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nih kot zasebnih. Uspešno skomunicirana želja naših starostnikov, da želijo čim dlje bivati
v lastnih domovih je pripeljala do ponovnega
premisleka o zagotavljanju oskrbe na domu,
do razpisa, ki bo pomagal pri večjem številu
vgradenj dvigal v večstanovanjskih blokih. Slišali smo tudi, da
si upokojenci želite ohranjati stik s tehnologijo, ki je vse bolj in
bolj vpletena v naša življenja, zato bomo od leta 2021 dalje v
okviru Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto po krajevnih skupnostih, kjer delujejo krajevna društva upokojencev,
nudili brezplačno računalniško izobraževanje.
Skrb za dobrobit občanov in občank Novega mesta je naše
poslanstvo. Vse zgoraj omenjeno in še mnogo več nastane
predvsem zato, ker smo kot skupnost uspeli vzpostaviti sodelovanje. In to se še najbolj odraža v časih, v katerih smo trenutno. Novo mesto se izkazuje kot skupnost v pravem pomenu
besede in to nam je v ponos.
Gregorja Novo
Macedonija
Interno glasilo DruštvaLista
upokojencev
mesto

Novice iz društvenega življenja

Vozi me vlak
v daljave
Maribor - Korona, že samo ime nam zveni malo
čudno. Obrnilo je naša življenja iz stalne tirnice v
včasih celo nemogoča stanja. A mi upokojenci smo
se tudi na to navadili.

Tako sem zasledila v obvestilih razpis, da sredi avgusta
Univerza za tretje življenjsko obdobje Šmartno Litija
organizira izlet z vlakom iz Litije v Maribor in nazaj.
Namen tega je bil, da se na vlaku krajša čas s kvačkanjem in pletenjem. Brez vsakršnih prijav smo se zbrale
upokojenke iz Ljubljane, Trebnjega, Novega mesta,
Zidanega mosta in Litije. Tako smo tudi prvič koristile brezplačno upokojensko kartico za vlak ali avtobus.
Med vožnjo je vsaka potegnila iz svoje torbe že začeto
ročno delo in z njim nadaljevala, med klepetom in druženjem pa je nastalo še nekaj prijateljstev. Tudi kuhinjske dobrote so romale sem ter tja. Kar prehitro smo
prispeli v Maribor. Tu nas je pričakala Marija, ki nas je
popeljala peš in z vlakcem po Mariboru. Pojavilo se je
obilno neurje, da se je kar zlivalo iz neba. Prevedrile smo na železniški postaji, kjer smo čas izkoristile za
ogled Marijinih ročnih del, slik izdelanih ročno, prtičkov
in raznih figuric, vse izdelano iz drobnih perlic. Z ogledom in skupnim posnetkom smo srečanje zaključili na
Lentu ob stari trti. Nazadnje nam je prav prišel sendvič
iz nahrbtnika, vroča kavica ali čaj.  
Približal se je čas odhoda nazaj domov. Tokrat smo
se peljale z bolj udobnim vlakom, kar malo važne
smo bile. Sklenile smo, da tak izlet še ponovimo, pa
se nam pridružite!
Foto in besedilo:
Marija Golob

Kvačkan dežnik –
senčnik, izdelek naše članice,
Marije Golob, ki je nastal v korona
časih. Predstavila ga je oktobra na
Extemporu na Glavnem trgu
v Novem mestu.
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Na brezplačni telefonski številki 080 51 00 24 ur na dan, vse
dni v tednu nudijo strokovno pomoč izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja.
S telefonom želijo zagotoviti dostopno podporo ljudem, ki se v času epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepih soočajo z različnimi stiskami.
Telefon je nastal v sodelovanju Nacionalnega inštituta za javno
zdravje in Društva psihologov Slovenije, Rdečega križa Slovenije,
Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Zaupnega telefona Samarijan, Združenja zakonskih in družinskih terapevtov in Zveze prijateljev mladine Slovenije – TOM telefon.
Aktualna dogajanja in negotove razmere, ki jih s seboj prinaša drugi
val epidemije, v mnogih ljudeh krepijo občutke negotovosti, nemoči
in izgube nadzora. Nekateri ljudje se lažje soočajo z izzivi, drugim pa
predstavlja aktualna situacija realno grožnjo z vidika izgube zdravja,
zaposlitve, socialno-ekonomskega preživetja. Že obstoječe težave
lahko postanejo za posameznike v prihodnje še težje obvladljive.
Da bi razbremenili ter nudili psihosocialno podporo posameznikom, ki so se znašli v stiski zaradi sedanjih razmer, so se številne organizacije, ki so že v prvem valu nudile telefonsko pomoč, povezale
v telefon s skupno številko.
Telefon je namenjen krajšim pogovorom za:
- čustveno podporo pri obvladovanju tesnobe, strahu, jeze in
drugih čustvenih stanj ter z njimi povezanih odzivov;
- podporo obolelim in svojcem oseb z boleznijo COVID-19;
- podporo ob izgubi bližnjega zaradi bolezni COVID-19;
- podporo ob soočanju z izgubo zaposlitve, čakanjem na delo ali
težavah, povezanih z delom od doma;
- priporočila in podporo pri usklajevanju delovnih obveznosti in
družinskega življenja;
- podporo pri soočanju z osebnimi stiskami in s težavami v medosebnih odnosih v času izolacije;
- podporo pri drugih izzivih, ki jih prinaša trenutna situacija.
Za vsa vprašanja v zvezi s koronavirusom SARS CoV-2 (boleznijo
COVID-19) in ukrepi, povezanimi z njim, pa še vedno velja, da se
obrnete na Klicni center za informacije o novem koronavirusu 080
1404 ali obiščete spletno stran NIJZ oz. vladno spletno stran.
Prijazno vabljeni, da pokličete, delite svojo stisko, prejmete čustveno podporo, informacije.
To, da se obrnemo po pomoč in delimo svojo stisko, je znak naše
moči.
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COVID 19
Starejši so bolj opaženi, za njih se naredi še vedno premalo

Upoštevaj vse, kar tukaj spodaj piše,
pa boš morda že letos kdaj lahko odšel iz hiše.
Seveda le podnevi, ponoči to ne pride v poštev,
takrat nevarno je, lahko bi te kak virus ujel.
Saj veš, realnost danes je pač taka,
da za vogalom vsakim te kak virus čaka.
O kje so časi, ko nas za vogalom je čakalo dekle
in mi vsi srečni smo vedeli, da tam nekje
vso noč bomo peli, vriskali, plesali
in potem vse dopoldne v postelji prespali.
Saj ni samo virus kriv, da zdaj ni več tako,
tudi leta svoje doprinesla so.
Zdaj res so čisto drugi časi,
nič ni nam mar, kaj vse nam žena kvasi.
Pomembno je, kaj Jelko nam pove,

V zrelih letih postanemo bolj razumevajoči, bolj potrpežljivi, bolečine in
krivice marsikdaj skrijemo. Morda jih znamo tudi bolj prenašati. Smo
bolj tiho, ko nam porečejo – saj imate pokojnine, ni vam treba več v
službo. Toda – za nami so desetletja aktivnega dela v službi, gradnji hiš,
varstvu otrok in velikokrat kasneje vnukov. Zdaj bi nam moralo biti
lažje. To pa nam bo, če bomo ostali opaženi, če bo nam skupnost
pomagala živeti človeka dostojno življenje. Ne pričakujemo nič zastonj,
pričakujemo pa možnost najema oskrbovanega stanovanja, možnost
oditi v dom starejših, ko ne gre več drugače, še prej pa pogoje za čim
daljše bivanje v lastnem domu, dostop do zdravnika, soudeležbo pri
oblikovanju družbenih odnosov, pogovor in slišanje. Pa ob lepih
besedah župana in občinske oblasti tudi resne finančne postavke v
proračunu. Tako prizadevanje vseh odgovornih v občini bi moralo
postati samoumevno. V zadnjih letih se z velikimi napori vendar
premika na bolje. O tem smo vam pred kratkim podrobneje poročali.
Tudi zato je vsak dosežen premik v dejanskem dvigu spoštljivega
odnosa do starejših bolj dragocen. In teh premikov bo še. Ker bomo
vztrajali v občinskem svetu in drugod, kjer bo prilika. To vam
obljubimo.
Tudi letošnji december naj diši po piškotih, potici, cimetu, naj bo vam
toplo. V noge in v srcu. Naj bo čim več pogovorov, stiskov rok,
nasmehov in razumevajočih pogledov. Poglobljenih v dušo in spomine.
In ostanite zdravi in močni v mislih. Leto 2021 naj bo za vse nas boljše
od iztekajočega. Prijazno, srečno in srčno.

pa če je z masko ali pa brez nje.
Potem pojavi se še Krek,
začne debata se vsevprek,
če ga kocine čuvajo tako močno,

Mestna organizacija DeSUS Novo mesto

da na Petrol brez maske gre lahko.

Mag. Adolf Zupan, predsednik

Ah, le kje so tisti stari časi
v katerih smo živeli včasih!
Maks Starc

Naj nas nova spoznanja
vodijo na skupni poti.

Srečno novo leto 2021!

www.krka.si

