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Mnenja uredništva ...

Rožca Šonc

Spoštovane članice, spoštovani člani!

Spoštovani bralci Sopotij!

V Programu dela za letošnje leto smo za-
pisali, da bomo imeli Zbor članov 26. 3. 
2021. Upali smo, da bo virus premagan 
ali vsaj omejen do te mere, da se bomo 
lahko srečali in ocenili naše skupno delo 
v letu 2020. Žal ni tako in tudi napove-
di ne kažejo, da bi se v krajšem času to 
spremenilo. A delo društva teče tudi v 
teh omejenih možnostih in obsegu, ki jih 
ti pogoji omogočajo. Sprejeti je bilo treba 
nekaj odločitev v zvezi z zaključkom leta 
2020, pripravami na volitve organov dru-
štva in se odločiti za sklic Zbora članov. 
Ob upoštevanju ukrepov, ki so zahtevani 
za varovanje pred okužbami, sta se je ses-

tala UO in Predsedstvo. Obravnavano 
je bilo poročilo o delu, poročilo in za-
pisnik Nadzornega odbora o pregledu 
finančnega poslovanja društva in ocena 
delovanja organov društva. Obravnavali 
smo zapisnik volilne komisije o pote-
ku evidentiranja kandidatov in potrdili 
predlog izvedbe volitev na Zboru čla-
nov. Prav zaradi volitev ter ocene dela 
v posebnem letu 2020 je UO odločil, 
da bo Zbor članov v času, ko bo mož-
na in zagotovljena prisotnost članstva, ki 
zagotavlja sklepčnost, kot to določa naš 
Statut. Sedanje epidemiološke razmere 
tega ne omogočajo, sedanjim organom 
društva pa poteče mandat, zato je UO 
sprejel sklep, da se sklic Zbora članov 
odloži do možnosti sklica z večjim šte-
vilom udeležencev, sedanjim organom 
društva pa podaljšal mandat do volitev 
na Zboru članov. Skladno z določili Sta-
tuta je v UO imenoval Slavko Kristan, 
ki je kandidatka za podpredsednico za 
kulturo, in Dragico Frbežar, ki je kan-
didatka za podpredsednico za socia-
lo. Naj pa povem, v svojem imenu in 
imenu vseh članov UO, da smo dolžni 
veliko zahvalo za dosedanje delo pod-
predsednicama Milki Eržek na področju 
sociale in Majdi Škof na področju kultu-

re, ki sta predano delali na področjih, ki 
zahtevata poleg znanja in časa še veliko 
srčne kulture. Res velika HVALA obema.
Za nami je že skoraj četrtina leta, ko veliko 
aktivnosti zaradi omejitev združevanja ni 
bilo možno izvajati, tako da bomo morali 
sedaj ob upoštevanju možnosti nadokna-
diti kar največ načrtovanih dejavnosti. 
Delujejo vse tri svetovalnice in nudijo po-
moč pri reševanju težav. Izpolnili smo vse 
obveze za pripravo poročil in se prijavili na 
razpise za pridobivanje sredstev. Veliko je 
aktivnosti na področju aktivnega državl-
janstva pri uveljavljanju pravic in izboljšan-
ju položaja upokojencev. Takoj ko je bilo 
dovoljeno združevanje do 10 oseb, smo 
ob upoštevanju vseh predpisanih ukrepov 
odprli naš klub, z aktivnostmi so priče-
li športniki in bridžisti, prav tako se izvaja 
vadba joge. Ponovno smo pričeli z računal-
niškimi uricami, ki jih vodi naša Neja, inte-
res zanje je velik. Pripravljamo več preda-
vanj, na katera vas že sedaj vabim.
Sprejeti moramo, da razmere ne kažejo, 
da bi prav kmalu lahko zadihali s polnimi 
pljuči brez vseh omejitev, zato vas pro-
sim, bodimo aktivni v danih možnostih, 
pazite nase in ostanite zdravi.

Vaša Rožca Šonc 

Maks Starc

Covid osvaja svet že eno leto. Ali je nastal 
naravno ali pa ga je izumil človek, menda 
še vedno ni razčiščeno. Naj bo eno ali 
drugo, tu je in če hočemo ostati na ze-
mlji, se ga moramo nekako rešiti ali pa 
vsaj znati z njim sobivati, ne da bi nam 
ogrožal normalno življenje. Pot do reši-
tve nam seveda kažeta zdravstvo in poli-
tika. Ker se bolezen prenaša s človeka na 
človeka, so zelo omejili druženje, obve-
zno je nošenje mask, omejili so delovanje 

nekaterih dejavnosti kot so turizem, ho-
telirstvo in večino obrtniških dejavnosti 
in uvedli celo policijsko uro. V zadnjem 
času rezultati niso najbolj ugodni. Zakaj? 
Še vedno je veliko ljudi, ki ne verjamejo 
v obstoj tega virusa. Čeprav vedo, koli-
ko ljudi zboli in umira po svetu in doma 
pri nas, so še vedno prepričani, da je 
to le malo drugačen prehlad ali gripa, ki 
bo že minila. Šele če sami zbolijo in če 
imajo srečo tudi preživijo, spoznajo in 
tudi povedo, kako huda bolezen je to. 
Kršitelje predpisov oblast sicer kaznuje, 
a posebnih uspehov pri širitvi bolezni 
to ne prinaša. Ljudje pač v takih prime-
rih iščemo druge rešitve in jih vedno, z 
vsaj malo sreče, tudi najdemo. Mislim, 
da nas kazni ne bodo rešile Covida in 
da celo vzbujajo odpor do ukrepov, 
kar seveda ni dobro. Prepričati veliko 
večino prebivalstva v to, da se je nujno 
cepiti, nositi maske in se držati drugih 
predpisov, bo seveda zelo težko, do-

kler se cepljenja boji celo del zdravstve-
nega osebja ali hodijo okrog ministri brez 
mask. Še bi lahko našteval. Oblast bi mo-
rala brez prisile znati prepričati ljudi v to, 
da je bolezen, ki jo povzroča Covid, tu in 
najti ustrezne poti, da se tega rešimo.
Covid pa seveda ni prinesel samo bolezni, 
ampak tudi velike spremembe v gospo-
darstvu in načinu življenja. Skoraj povsod 
so velike ekonomske izgube, zapirajo se 
podjetja in čedalje več je nezaposlenih lju-
di. Covid je čisto zavrl normalno izobra-
ževanje, čakalne dobe v zdravstvu so stra-
šno dolge, včasih več let, seveda če nisi 
zbolel za to novo boleznijo. Je pa ta nova 
bolezen prinesla tudi nekaj dobrega. Kar 
nekaj ljudi je strašansko obogatelo. Neka-
teri so samo v tem letu bogatejši za nekaj 
milijard! Evrov, seveda! Če bi bil veren, bi 
rekel: »Bog jim požegnaj!«. Tako pa bom 
raje tiho. 
Bodite zdravi in cepite se.

Maks Starc 
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JELKA HUČ

Intervju

Prostoferka prijazne mobilnosti z »Rudijem« 
pri Društvu upokojencev NM
Pred tremi leti se je naše Društvo upokojencev na predlog Zlate mreže iz Logatca dogovorilo za projekt prijazne 
mobilnosti Rudi z Mestno občino Novo mesto. Ta projekt je bil predstavljen v marčevski številki Sopotij lansko leto, 
ker pa je zaradi že znanih težav s korono izšla le spletna številka in verjetno nekateri niste seznanjeni z delovanjem 
projekta, nekaj osnovnih dejstev ponovno zapišemo.

MOBILNOST STAREJŠIH

KLICNI CENTER  
ZLATA MREŽA 

080 10 10
NAJAVA PREVOZA 2 DNI PREJ

Zaradi potrebe po prevozih, ki so jih 
izkazovali starejši skozi program Starej-
ši za starejše pri Društvu upokojencev,  
še zlasti zaradi ukinitve določenih linij 
lokalnega prometa, je bilo nujno potre‑ 
bno organizirati drugačen, vsem starej-
šim dostopen prevoz.
Tej potrebi se je odzvala MO Nm z žu-
panom Gregorjem Macedonijem in skle-
nila pogodbo za organiziranje prevozov 
preko klicnega centra Zlata mreža in v 
dogovoru z društvom ter njeno predse-
dnico Rožco Šonc o zagotovitvi potreb-
nega števila voznikov prostoferjev.
Ta projekt za mobilnost starejših je ve-
lik doprinos za vse v MO Nm, saj jim 
omogoča brezplačne prevoze. Najava 
prevoza mora biti najmanj dva dni prej 
na klicni center Zlate mreže 080 10 10.

Življenje je hoja, je pot, na kateri 
ves čas nabiramo izkušnje, ki nas 

spreminjajo in delajo boljše.

Jelkin prosti čas je modro iz-
koriščen: je velika ljubiteljica 
narave in redna pohodnica 
– pri hoji opazi in občuduje 
vsako cvetlico, zazna zani-
mivo drevo, kristalno vodo v 
potoku, čudovito barvo reke… 
Planinarjenje jo navdušuje – razgled 
z vrha gore ji poplača ves napor, hodi 
na telovadbo, z vso ljubeznijo obdelu-
je, ureja in pobira pridelke na vrtu. Če 
je potrebno z lepo pisavo kaj poudari-
ti, priskoči na pomoč s svojim znanjem 
kaligrafije, navdušila jo je idrijska čipka 
in je prava mojstrica v klekljanju. Ne-
kateri jo poznajo tudi po peki dobrega 
peciva. Njen čas je namenjen tudi ak-
tivnemu delu v Gobarskem društvu, 
pri prepoznavanju in nabiranju gob je 
uspešna – v tem pomladanskem času 
uživa v nabiranju marčnic. Prav tako ak-
tivno sodeluje pri Društvu upokojencev 
Dolenjske banke. Tudi za branje do-
brih knjig, ki ji odkrivajo skrivnosti sveta, 
najde proste trenutke. In opravlja delo 
prostoferke.
Najpomembneje ji je, da deli z ljudmi 
tisto, kar je v njej najboljše. Pravi, da čas 
ki ga porabi za pomoč drugim, ni nikoli 
izgubljen čas.
Gora je sestavljena iz drobnih kamenčkov. 
Ocean sestavljajo drobne kapljice vode. In 
tudi življenje ni drugega kot neskončen niz 
malih dogodkov, dejanj, pogovorov, mi-
sli. Starejšim pa se z leti dogodki redčijo, 
mobilnost oslabi, um postaja vedno bolj 
okoren, zdravje kaže razpoke in potem 
morajo sprejeti dejstvo, da jim pomagajo 
drugi. Veliko jih je brez svojcev, da bi jim 
pomagali s prevozi, pa tudi tisti, ki jih ima-
jo, so ponavadi zaposleni v dopoldanskem 
času. Starejši pa so naročeni pri zdravniku, 

V tem projektu sodeluje 15 prostoferjev 
in 3 prostoferke. Marec je mesec, ko se 
poudarja vloga ženske, ko je svetovni 
dan poezije, začetek pomladi in nove-
ga elana in tudi zato predstavljam zelo 
aktivno upokojenko in prostoferko Jelko 
Huč.
Rodila se je pred »nekaj malega« leti v 
Medvedjem selu pri Trebnjem. OŠ je 
obiskovala v Trebnjem, ekonomsko 
srednjo šolo pa v Novem mestu. Ve-
čino delovne dobe je bila zaposlena na 
Dolenjski banki, kjer so bili različni kre-
diti njena delovna obveznost. Sedaj pa si 
že 12 let v pokoju kroji svoj prosti čas.

v trenutnih razmerah za cepljenje, oprav-
ke imajo na Upravni enoti, banki, sodišču, 
notarju, potrebujejo stvari iz trgovine…

In v takih primerih starejši občani in 
upokojenci MO Nm lahko pokli-
čejo »Rudija«.

Jelka Huč, kdaj ste se vsedli 
na voznikov  

sedež v »Rudiju«?
Že tri leta delam kot prostoferka 

dvakrat do trikrat mesečno od 7. do 15. 
ure. V povprečju prevoz potrebuje 4‑5 
ljudi dnevno. Uporabniki prevoza radi 
z menoj poklepetajo, se mi potožijo, 
prisluhnem tudi družinskim tragedijam, 
tudi vabijo me na kavo, ampak se mi 
žal slednje ne izide. Vem, da so starejši 
pogosto osamljeni in si želijo pogovora, 
zato jim z veseljem prisluhnem v okviru 
časa vožnje. Menim, da mi vsaka dejav-
nost nekaj da, me bogati in mi daje pri-
jeten občutek, ko vidim, da so ljudje za-
dovoljni, kadar jim pomagam. Uživam v 
teh drobnih stikih, ki mi obogatijo dan. 
Ko pomagaš s srčnostjo, ljudje to začu-
tijo – jim poboža dušo in so hvaležni.

Lahko so kot sonce, besede.
Srcu lahko naredijo to,

kar svetloba naredi polju. 
(Janez od K.)

In kdaj ste začeli s prostovoljstvom?
Prostovoljka sem že od malega: takrat so 
bila to domača opravila, kmečka dela v 
vasi, pomagala sem sodelavkam, prija-
teljicam pri opravilih, na zabavah in pri-
reditvah sem vedno tista, ki pristopim in 
pomagam in to je moj način življenja, del 
mene. Rada delam, rada sem koristna in 
dokler bom lahko, bom tako nadaljevala.

To kar smo, mnogo bolj 
doprinese k naši sreči kot tisto, 

kar imamo.
Slavka Kristan
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Parkiranje pri sedežu društva
Novo meSTo - Na 16. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto sem v pisni obliki posredovala po-
budo, da se na parkiriščih, na katerih je dana možnost enournega brezplačnega parkiranja, poleg možnosti s SMS 
ali APP zagotovi tudi možnost označitve prihoda s parkirno uro ali listkom, ker vsi uporabniki parkirišč nimajo 
potrebnih naprav ali jih ne znajo uporabljati. Opozorila sem tudi, da je bila na prometni signalizaciji pri Društvu 
upokojencev na Čitalniški ulici 1, dne 10. 11. 2020 navedeno, da je prva ura brezplačna, tega zapisa pa 15. 12. 2020 
na tabli ni bilo več.

Poudarjam, da pobude nisem dala iz la-
stnega interesa, ampak zaradi oseb, ki jih 
žal ni malo, ki nimajo opreme ali je ne 
znajo uporabljati. V to me je prepričal 
tudi mlajši moški, ki očitno živi v bližnji 
stavbi, ki mi je zagotovil, da večkrat po-
maga neukim rešiti problem s SMS.
Odgovor pristojnih sem dobila, vendar 
se z vsebino ne strinjam, ker navajajo, 
da je možnost enournega brezplačnega 
parkiranja urejena le elektronsko, zaradi 
zlorab, ki so se pojavljale z označevanjem 
oziroma registriranjem prihoda. Ne pri-
stajam na tezo, da smo v povprečju go-
ljufi. Verjamem, da so ti le izjeme, ki ne 
morejo zamajati občinskih financ iz tega 
naslova. Prepričana sem, da je treba, 

še posebej pri Društvu upokojencev, 
omogočiti tudi označbo s parkirno uro. 
Za ustrezno rešitev problema parkiranja 
si neuspešno prizadeva tudi predsedni-
ca društva Rožca Šonc. 
Pred sprejemom splošnega akta k Od-
loku o ureditvi cestnega prometa v 
Mestni občini Novo mesto je treba pri-
sluhniti vsem uporabnikom in jim stopiti 
nasproti povsod, kjer in kadar je to le 
možno. In tu je. Tudi tako udejanjamo 
sistem lokalne blaginje, za kar si prizade-
va naša občina.

Ana Bilbija,  
svetnica v Svetu MO Novo mesto

Veteranski dosežki v 2020
Novo meSTo - Z veseljem sporočam, da me je Zveza atletskih veteranov Slovenije (ZAVS) obvestila, da sem 
tudi v letu 2020 druga najboljša atletska veteranka Slovenije.

Novice iz društvenega življenja

15. 02. 2020 sem tekmovala na dvoranskem državnem 
prvenstvu v Novem mestu v disciplinah na 60 m, 400 
m in 3000 m. Na balkanskem dvoranskem veteranskem 
prvenstvu v Beogradu v disciplinah 60 m, 800 m, 1500 m 
in 3000 m sem osvojila kar 4 zlate kolajne. Ko se je odprlo 
tekmovanje na prostem, sem na 10 kilometrski progi v 
cestnem teku v Ormožu dosegla 1. mesto. Državnega 
atletskega veteranskega prvenstva na stadionu, ki je bilo 
19. in 20. septembra v Mariboru, sem v disciplini na 100 
m dosegla nov državni rekord in v disciplini na 1500 m 
nov državni in balkanski rekord, tekla pa tudi na 200 in 
5000 m. Na 3. novomeškem polmaratonu sem bila zo-
pet prva v svoji kategoriji. Na vseh tekmovanjih sem bila 
prijavljena pod društvo Marathon Novo mesto, sem pa 
tudi zvesta članica Društva upokojencev Novo mesto.
S tem pa so bila vsa tekmovanja do nadaljnjega končana. 
ZAVS je tudi že sprejela program atletskih tekmovanj za 
leto 2021, med katerimi sta predvideni kar dve prireditvi 
v dvorani Veledrom v Novem mestu. 

Pripravila Jožica RogeljFoto: J. Rogelj Foto: J. Rogelj
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Novice iz društvenega življenja

Foto: Marija Golob

Foto: Jožica Rogelj

Povabilo k plačilu članarine
Spoštovane članice in člani, v kolikor še niste plačali članarine za leto 2021, 

to lahko storite osebno na društvu v času uradnih ur, ali nakažete na 

TRR: 6100 0000 0830 667. 
Za sklic uporabite datum plačila (npr. 10 03 2021)

• društvena članarina znaša 10,00 eUR 
• vzajemna samopomoč pa 12,00 eUR 

Pojdimo skupaj naprej
Novo meSTo - Marca je minilo že leto dni, odkar je imel pevski zbor zadnje redne vaje. Nekajkrat smo se 
sicer zbrali v avgustu, a tudi od tedaj je minilo že precej časa, saj nam širjenje virusa Covid-19 vztrajno preprečuje 
pogostejše in številčnejše druženje. 

Pevci in pevke še vedno čakamo doma, da se bomo lah-
ko zopet zbrali v polnem številu in končno začeli z vajami. 
Včasih se vendarle slišimo po telefonu, malo poklepetamo, 
potožimo, se vprašamo, če smo še vsi zdravi, toda to ni 
tisto, kar pevci in pevke potrebujemo. Potrebujemo pe-
sem in petje, pa druženje, smeh, klepet, pa tisto kavico po 
vajah. Najraje bi človek zavrtel čas nazaj, da nas ne bi ta 

zahrbtni virus priklenil na izolacijo. Naše glasilke so v tem 
času malo zarjavele, ampak s pomočjo našega zborovodje 
bomo »zalaufali«, takoj ko bo zagorela oranžna luč. Zato 
ste vabljeni vsi, ki radi pojete, imate posluh, ste radi v veseli 
družbi, da nas pridete pogledat na vaje, ko bo to mogoče, 
in da skupaj morda nekoč zapojemo.
Se vidimo! Jožica Cujnik

Mestno gledališče ljubljansko
LjUbLjaNa, Novo meSTo - V začetku sezone 2020/21, to je bilo septembra, smo si v živo ogledali predstavo 
TURANDOT, pravljični mjuzikel, ki je bila še iz sezone 2019/20. To je bila tudi zadnja predstava pred drugim valom 
korone.

Zdaj so gledališča že dolgo, predolgo zaprta. Vse kaže, da 
bo kultura med zadnjimi zaživela.
Iz MGL‑ja so nam, abonentom, ponudili ogled predstav prek 
spleta. Večina naše skupine se je odločila, da želimo gledati 
predstave v živo, saj je le ogled iz parterja v teatru pravi.
Kot so nam povedali v gledališču, pa razmišljajo o najemu 
večje dvorane, da bi si ogledali kar največ predstav, seveda, 
ko se razmere izboljšajo. Optimistično pričakujejo, da se bi 
to zgodilo konec marca oziroma v začetku aprila. Če se bo 

to dejansko zgodilo, nam mogoče uspe ogledati si nekatere 
predstave iz repertoarja sezone 2020/21. V nasprotnem 
primeru pa v teatru poudarjajo, da bodo vračali zneske za 
neogledane predstave.
Najbolj si želim, da se vrata gledališča čim prej odprejo, saj 
smo se na vsakem potovanju v Ljubljano imeli zelo lepo.
Poudarjam, da je pisanje odraz trenutnih razmer in razmi-
šljanj o MGL. Kot vidite, se razmere lahko  itro spremenijo.

Francka Štampohar

Foto: J. Cujnik
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Novice iz društvenega življenjaNovice iz društvenega življenja

Sopotja so interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto. Glasilo izhaja občasno. Uredniški odbor Rožca Šonc (odgovorna urednica), Maks Starc (glavni urednik), Ana Bilbija, 
Majda Škof, Marinka Starc (lektorica). Naklada glasila je 2500 izvodov, ki ga brezplačno prejmejo vsi člani društva. Oblikovanje in tisk: Tiskarna Vesel Novo mesto. Naslovnica:   
Jelka Predovič, Mak, akril na platnu. 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.

Vozi nas vlak v daljave
Birčna vas, 14. 3. 2021

Po belokranjski železnici z vlakom, sprehod po Črnomlju in z novim vlakom nazaj. Navdušujoče in poceni doživetje 
v enem dopoldnevu.

Člani pohodniške skupine DU Novo 
mesto ‑ poverjeništva Birčna vas smo 
že lani pridobili kartice za integrirani 
javni potniški prevoz, ki upokojen-
cem omogoča brezplačno storitev. V 
svoje pohodne aktivnosti smo vklju-
čili to možnost prevoza do izhodišča 
pohoda. Uresničitev pa smo dočakali 
po ponovni sprostitvi javnega prevoza 
februarja 2021 in naša mala skupinica 
je za svoje prvo koriščenje izbrala vo-
žnjo po belokranjski železnici v center 
Bele Krajine ‑ Črnomelj. Tja s »ka-
narčkom«, tam smo si ogledali zgo-
dovinsko »čihačuho«, nazaj pa z »mo-
drinčkom«. Nekoč na premog, potem 
na nafto, danes na elektriko gredo 
stroji po železni cesti. V »tanovem« 
smo se peljali udobno kot v avionu. 
Več o tem vlaku zveste na povezavi:  
https://www.24ur.com/novice/slo-
venija/potnike‑prvic‑zapeljal‑nov‑sta-
dlerjev‑vlak.html. 

V treh urah smo se sprehodili po Čr-
nomlju. Pod železniško postajo sta po-
mnika, ki nemo oznanjata pomembne 
dogodke belokranjske preteklosti, 
sicer pa je Črnomelj poln spomin-
skih obeležij z veličastnim spomeni-
kom NOB na Gričku. Kraj je nastal 
na okljuku rečic Dobličice in Lahinje 
(podobno kot Novo mesto na okljuku 
reke Krke). V samem mestnem jedru 
so hiše grajene skupaj v treh ulicah s 
trgom pred gradom. Severni dostop 
je branil grad, vstop pa je možen po 
»suhem mostu«in na jugu skozi »tro-

mostovje«. Mesto je vredno ogleda, 
tu je res kaj videti. Več o Črnomlju 
zveste na mnogih internetnih poveza-
vah. Mi smo mimogrede bolj od daleč 
in sramežljivo pogledovali tudi proti 
njihovemu Domu starejših občanov, z 
Grička pa smo poškilili proti Vojni vasi. 
Ne, tja še ne bi šli. 
Na prvi zastonj vožnji so se zlasti 
naše pohodnice spominjale voženj z 
vlakom v šolo, na delo, tržnico ali v 
mesto… Naš pohodnik Vinko pa je bil 
»voznik« lokomotive. Imel je čast po-
gledati v »kokpit« novega vlaka. V spo-
min so se nam prebudili znani napevi, 
kot sta: »Že dneve in tedne stojim na 
postaji…« ali »Vozi me vlak v dalja-
ve…«. Imamo še veliko neprehojenih 
poti, z vlakom pa se nam nasmihajo 
kotički po vsej Sloveniji. Hvala zaslu-
žnim za to ugodnost. Pridružite se, 
vožnja z vlakom je pravi luksuz. 

Bogdan Mali
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Bridž – miselna igra za vse generacije
Sekcija za Bridž je bila ustanovljena 15. januarja 2016, ko se nas je dvanajst novomeških bridžistov zbralo na 
ustanovnem zboru v prostorih Društva upokojencev NM. Sklenili smo, da bomo razvijali in razširjali igranje bridža, 
združevali ljubitelje igranja bridža, uveljavljali bridž kot miselni šport in razvijali tekmovalni bridž v Novem mestu in 
na Dolenjskem. Pri DU NM smo se aktivno vključili kot bridž sekcija in tako delujemo še danes.

In zakaj ravno bridž? Zato, ker je to naj-
bolj zabavna in inteligentna igra s kartami, 
igra z največ možnimi kombinacijami. 
Poleg šaha velja za najboljšo miselno igro, 
ki jo je iznašel človeški um. Je najbolj čista 
logika, ki obstaja. Z bridžem si urimo lo-
giko, spomin, strategijo, kombinatoriko, 
komunikacijo, parski in moštveni duh ter 
številne pozitivne osebnostne lastnosti – 
upoštevanje drugih oseb, korektnost do 
drugih, poštenost in iskrenost.
Bridž se igra z 52 običajnimi kartami. 
Poznamo štiri igralne barve:  ♠, ♥, ♦ in ♣. 
V vseh barvah je najvišja karta as, ki mu 
sledijo kralj, dama, fant, 10, 9… do 2, ki 
je najnižja karta vsake barve.
Za mizo sedijo štirje igralci, ki sestavljajo 
dva para. Njihovi položaji se imenujejo 
po angleških nazivih strani neba: North, 
South, East in West. Igra poteka v sme-
ri urinega kazalca. Igralec, ki nam sedi 
nasproti, je naš partner. Preostala dva 
igralca sta naša nasprotnika.
Partijo bridža sestavljata dva dela. V pr-
vem delu igre, licitaciji, skušamo čim bolj 
natančno napovedati, koliko vzetkov 
bova s partnerjem uresničila in katera 
barva bo adut. Če partnerja ne določita 
aduta, se bridž igra v brezadutnem kon-
traktu. Enako počneta tudi nasprotnika! 
Vidimo le svoje karte, s partnerjem se 
sporazumevamo preko napovedi v 
toku licitacije. V licitaciji zmaga par, ki 
izkliče najvišjo napoved.
V drugem delu igre, igranju, poskuša 
par, ki je zmagal v licitaciji, osvojiti vsaj 
toliko vzetkov, kot jih je napovedal. Na-
sprotni par se trudi, da bi to preprečil in 
»zrušil« napovedano igro. Par, ki zmaga, 
dobi nagrado (določeno število točk).
Vse licitacije (napovedi) se izvajajo z li-
citacijskimi karticami (brez govorjenja). 
V bridžu se igralci sporazumevamo z li-
citacijskim sistemom, ki je skupek pravil 
o pomenu posameznih napovedi in je 
dejansko »jezik«, v katerem se partnerja 
sporazumevata. Obstaja več konkurenč-
nih licitacijskih sistemov, nekateri so eno-
stavni, drugi zapleteni in obsežni. Licita-
cijski sistemi se neprestano razvijajo.

Bridž ponuja praktično neskončno števi-
lo kombinacij, zato je vsaka partija novo, 
enkratno doživetje.
Svoje karte vidimo takoj, položaj ostalih pa 
postopoma odkrivamo med licitiranjem in 
igranjem, eno po eno. Vmes se moramo 
znajti s podatki, ki jih imamo. Odločati se 
moramo kljub temu, da ne vemo vsega ‑ 
ravno tako, kot v resničnem življenju.
Igre se lahko udeleži vsakdo, ki je zaklju-
čil vsaj osnovni tečaj bridža. Kot gledalec 
(kibic) pa je vabljen vsakdo, ki ga bridž za-
nima. Zato v prostorih in s sodelovanjem 
RIC‑a organiziramo brezplačne tečaje 
igranja bridža, vse z namenom populariza-
cije bridža kot miselne igre na Dolenjskem. 
Trenutno ima naš klub 38 članov. Od 
tega ima 37 članov status seniorja. 
Starost pri bridžu ni pomembna, saj 
se z leti igranja bridž kot igra samo 
nadgrajuje (na svetovnem prvenstvu 
je že zmagal igralec, starejši od 80 let). 
Bridž drži možgane v formi, dokazano 
je, da je med bridžem in Alzheimerjevo 
boleznijo negativna korelacija.
Bridž se lahko igra v prijateljskem krogu 
ali pa tekmovalno preko matičnega klu-
ba in Bridge Zveze Slovenije. Turnirji se 
izvajajo v različnih kategorijah na klub-
skih, državnih in mednarodnih turnirjih. 
V Novem mestu igramo 2x tedensko 
klubski turnir (ob ponedeljkih dopoldne 
v prostorih DU in ob sredah zvečer v 
Hotelu Center). Dopoldanski termin ob 
petkih na DU izkoristimo za prosto igra-
nje, izobraževanje in družabna srečanja.
Klub in registrirani igralci bridža smo 
povezani v krovno športno organizaci-
jo, Bridge zvezo Slovenije (BZS), ki je 

samičnem prvenstvu uvrstili v sam vrh. 
Naj dodamo, da nam je bila v zadnjih dveh 
letih s strani BZS že zaupana organizacija 
dvodnevnega tekmovanja državne bridž 
lige in individualnega državnega prvenstva.
V sodelovanju z BK Žužemberk in BK 
Kočevje smo predlansko leto organizirali 
prvo Odprto prvenstvo Dolenjske, ki je 
potekalo v Žužemberku.
Za lansko leto smo načrtovali pester pro-
gram, ki je vključeval bridž druženja, poči-
tnice, izobraževanja, udeležbo na državnih 
in klubskih turnirjih itd., a nam žal epidemija 
Covid 19 večino tega ni dovoljevala ure-
sničiti. V teku leta smo se trudili s pomočjo 
BZS vzdrževati medsebojne stike s turnirji 
na spletu, ki jih razvija in organizira BZS. Na 
spletu potekajo že prva državna prvenstva 
in naši klubski ponedeljkovi turnirji.
Ciljev in načrtov imamo veliko. V prvi vrsti 
želimo ohranjati druženje naših članov ‑ v 
času omejitev na spletu, napredovati v igri 
s sodelovanjem in pod pokroviteljstvom 
Bridge Akademije, ki jo vodi velemojster 
Marjan Zadel, organizirati začetne in na-
daljevalne tečaje bridža, udeleževati se dr-
žavnih in klubskih tekmovanj v čim večjem 
številu, poglabljati srečanja s prijateljskim 
Šaleškim bridge klubom (predlanskim smo 
v ta namen organizirali Martinov turnir in 
nanj povabili naše šaleške prijatelje), v No-
vem mestu organizirati vsaj dve državni 
prvenstvi in v sodelovanju z ostalima dve-
ma dolenjskima kluboma drugo Odprto 
prvenstvo Dolenjske, dvakrat letno orga-
nizirati Bridž počitnice v Pakoštanih…In 
zakaj? Ker nam je z bridžem lepo in to bi 
radi povedali oz. naše veselje do igre delili 
z drugimi.

Vida Žgajnar-Dugarvčlanjena v Olimpijski 
komite Slovenije. Vseh 
pet let aktivno sodelu-
jemo na vseh državnih 
tekmovanjih in turnirjih 
v Sloveniji, pa tudi šir-
še v regiji. Nizamo že 
prve uspehe,saj so se 
naši člani v zadnjih treh 
letih na državnem po-
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RUDI ‑ 3. leta prijazne mobilnosti
Novo meSTo - 7. marca 2021 je minilo tri leta, odkar je bil sklenjen dogovor med Zavodom Zlata mreža iz Logatca 
in Mestno občino Novo mesto o projektu brezplačnih prevozov starejših v Novem mestu. Istočasno je bil sklenjen 
sporazum med Mestno občino Novo mesto in Društvom upokojencev Novo mesto o zagotavljanju prostovoljcev 
voznikov Rudija v projektu prijazne mobilnosti za starejše. Projekt je velik doprinos za vse v naši občini.

Lepo je večkrat umreti in ostati živ
Pred leti sva šla z možem na sestanek na Društvo upokojencev. Jaz sem se usedla v zadnjo vrsto, mož pa se je še 
nekaj pogovarjal pri vhodu v sejno sobo z nekim znancem. Naenkrat sem videla, da se je okrog njega zbralo kar 
nekaj upokojenk, ki so mu hitele nekaj pripovedovati. Takrat pa je ena izmed njih zagledala mene in njihov krog se 
je okoli njega v trenutku zmanjšal. Kasneje sem izvedela, da so videle zunaj po mestu osmrtnice z mojim imenom 
in priimkom. Priimek Kastelic je namreč precej pogost, pa tudi Jožic je bilo včasih veliko.

Individualno računalniško izobraževanje
Novo meSTo - Z mesecem marcem smo pričeli z individualnim izobraževanjem na področju računalništva, 
interneta in mobilne telefonije za člane Društva upokojencev Novo mesto.

V času, ko naše življenje poteka drugače, kot smo ga bili vajeni, se vse več storitev ter dejavnosti seli na svetovni splet. Z 
brezplačnim tečajem želimo dvigniti računalniško pismenost in zanimanje za učenje e‑veščin med starejšimi ter pomagati 
pri prvem stiku z računalnikom, internetom in mobilno telefonijo.

Kaj se bomo naučili:

• Računalnik ‑ kaj je in kako deluje
• Word ‑ zapišem in oblikujem
• Brez elektronske pošte ne gre
• Internet, kaj je to?
• Prijatelji na spletu (Facebook)

V letih uspešnega delovanja so prostovoljni vozniki Rudija 
omogočili prevoze 2.804 osebam in prevozili 61.570 km. 
Ob tej priložnosti se vsem voznikom zahvaljujemo za do-
bro voljo in podarjeni čas ter za prijaznost in pomoč, ki jo 
nudijo starejšim.
Z mesecem aprilom se v mrežo vključuje še eno vozilo, in 

sicer Renault Kangoo, zato potrebujemo več prostovoljnih 
voznikov. Prijazno vabimo vse, ki ste pripravljeni pokloniti 
svoj čas starejšim pri potrebah po prevozu, da se nam ogla-
site na sedežu društva.

Jerneja Cvelbar

11. februarja letos sem bila cepljena proti CORONA viru-
su, naslednji dan pa je zazvonil telefon. Ko sem se oglasila, 
mi je moja dobra prijateljica iz otroštva rekla: ¨Samo da si 
se oglasila¨. Razložila mi je, da ji je znanka sporočila, da 
sem umrla. Po mestu so namreč videli osmrtnice z mojim 
imenom in priimkom. Torej že drugič. Malo sva se posme-
jali, malo obudili spomine, pa gre življenje spet naprej.

Naj za zaključek povem, da je CORONA ‑ čas včasih tudi 
zabaven. Kljub temu, da smo stari, smo pa še vedno živi. 
Priporočam da se držimo navodil, se cepimo in vstopimo 
v pomlad, ki prihaja, pa naj bo ta zadnja, ali pa jih bo še 
veliko, bomo videli.

Pa lepo pozdravljeni,  
Jožefa Kastelic

• Varnost na internetu
• Webinar, izobraževanje na 

daljavo, dogodki na spletu… 
(ZOOM, Microsoft Teams)

• Moj pametni telefon

Predznanje ni pomembno, saj bodo tečaji individualni in prilagojeni tečajniku.

Prijave sprejemamo po elektronski pošti upokojenci@t-2.net ali po telefonu na številko 041 717 031.
Jerneja Cvelbar
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Da nam bo toplo
Novo meSTo, LjUbLjaNa - Sredi decembra je 
ZDUS, rokodelska sekcija pod vodstvom predsednika 
Branka Suhadolnika, razpisala natečaj Z ročnimi deli si 
krajšamo čas, in sicer na temo „Da nam bo toplo“.
Vsak udeleženec je lahko sodeloval z največ dvema raz-
ličnima izdelkoma. Izbor je bil sledeč: pleteni, kvačkani ali 
šivani izdelki. Izdelovali smo jih lahko iz različnih materialov. 

Naprstniki na ogled
Novo meSTo - Pred leti sem imela pri gospe Mariji 
Prah priliko spoznati zbirko naprstnikov, ki me je 
resnično prevzela. Ima jih čez 700 v ličnih omaricah v 
kuhinji. Omarice ji je po njenih navodilih izdelal mizar.
Ko je bila še otrok, ji je njena babica dala na izbiro, da 
si izbere spominek. Ona si je izbrala majhen naprstnik. 
Kasneje je to postalo njen hobi. Kamor je šla, si je kupila 
naprstnik. Intenzivno jih je začela zbirati leta 1990. 
Ta mali koristen pripomoček so uporabljale naše babice 
in prababice pri ročnem šivanju za zaščito prstov.
Gospe Mariji lepa hvala za prijazno sodelovanje, da smo 
vam lahko omogočili ogled dela njene zbirke.

Lep pozdrav in ostanite zdravi, Jožefa Kastelic

Ročni izdelek s humanitarno noto
Novo meSTo - Sekcija rokodelskih del pri ZDUS je razpisala nov natečaj. Namen natečaja je bil, da avtor izdela 
izdelek po svoji zamisli, material - brisačo, kuhinjski prtiček in dva kosa preje Runolist pa je donirala Zveza društev 
upokojencev Slovenije.

Jaz sem se odločila za pleten šal in kapo, kar je najbolj upo-
raben in aktualen izdelek za hladne zimske dni. Izdelala sem 
ga iz pletiva v različnih barvah iz 41% volne in 59 % akrila 
z lurexom, to je svetleča nit. Izdelka sta bila narejena  v 
velikosti za 12 letno deklico. Po zaključku  sem artikla opre-
mila s potrebnimi podatki avtorja in poslala na ZDUS  na 
ocenjevanje. Komisija je ocenila izdelke in najboljše dala na 
razstavo v vitrino na ZDUS‑u, kjer je pristal tudi moj izde-
lek, ki je bil dobro ocenjen. 
Izdelke si je možno ogledati, seveda po predhodnem do-
govoru, po končani razstavi pa bodo vrnjeni avtorju.

Marija Golob

Izvezla in skvačkala ga je Marija Golob. Namen te dobro-
delne note je bil, da se povežemo s koordinatorji in pro-
stovoljci programa Starejši za starejše ter s predsednikom 
DU in izdelek podarimo po predlogu, ki ga izbere avtor. 
Odločila sem se, da izdelek podarimo dolgoletni članici in 
najstarejši športnici Alojziji Kovačič, ki šteje 83 pomladi. Z 
ekipo športnic Slavko Rifelj, Joži Dragan in Marijo Golob 
smo ji izdelek podarili za 8.marec.
Srečanje v sejni sobi Du Novo mesto je bilo zaradi upo-
števanja zdravstvenih predpisov kratko, a prisrčno.

Marija Golob

Foto: M. Golob

Foto: J. Cvelbar

Foto: J. CvelbarFoto: J. Cvelbar
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TAKI SMO MI

Kot sveča ledena

nad hišnimi durmi

se naše življenje topi.

Kot slana jutranja,

ko sonce zakuri,

izginjajo naše moči.

Kot v zarji večerni

dan se izgublja,

pešajo naše oči.

Kot mesec na nebu,

ki morje poljublja,

spomin naš bledi.

Kot veter v goščavi,

ki moč mu je ugnala,

korak naš medli.

Kot pozna jesen,

ko je sadove razdala,

taki smo mi.  

Terezija Balažević

Da se ne pozabimo! 
Novo meSTo - Literarna sekcija je bila ustanovljena 2002 leta. Je 
ena najštevilnejših literarnih sekcij na Dolenjskem. Dobivamo se dvakrat 
mesečno, skupaj praznujemo rojstne dneve in organiziramo razne 
dogodke. Na poti našega zorenja so nas do sedaj spremljali priznani 
dolenjski literati, med njimi so Marjanca Kočevar, Smiljan Trobiš in Milan 
Markelj. S svojim znanjem so nas učili, kako svoja hotenja, občutja, preliti 
v pesmi, aforizme in prozna besedila.

Ponosna sem, da je naša literarna sekcija ostala in delovala polnih 19 let.
Ponosna sem na članice in člane, ki so kljub občasni krizi in nesporazumih 
ostali zvesti sekciji in našemu delovanju. 
Leto 2020 je leto, ki je zaznamovalo delovanje naše sekcije. Zaradi trenutne 
situacije, povezano s korono, so odpadla naša druženja, prav tako tudi nasto-
pi, ki bi potekali po Dolenjski in Beli krajini.
Zavedamo se tudi izgub, kajti kar nekaj članic in članov je že pokojnih.
Ponosni smo na njihova dela, ki so nam jih zapustili v spomin. 
Vrhunec našega delovanja so naši zborniki Snovanja, kar 12 smo jih izdali. 
Za večino zbornikov se moramo zahvaliti našemu dosedanjemu mentorju 
Milanu Marklju in Društvu upokojencev za finančno podporo. Naša literarna 
sekcija ima samozaložbo, ki je izdala naše zbornike in prav tako tudi razna 
literarna dela posameznikov. V naši samozaložbi je svoja dela izdala tudi naša 
pisateljica Ivanka Mestnik. 
Upam, da bo korona kmalu minila in da bomo lahko začeli z delom na kul-
turnem področju, katerega smo si zastavili v letu 2021.

Vodja literarne sekcije Du NM 
Terezija Balažević 

Foto: A. Vidmar

Foto: A. Vidmar
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Valentinovo – dan ljubezni
Valentinovo je dan zaljubljencev in ga vsako leto praznujemo 14. 
februarja. Ta dan sem prebrala kar nekaj pesmi o ljubezni in se polna 
verzov in ljubezenskih občutij napotila na sprehod ob Krki. Na Loki sem 
se naslonila na leseni most in opazovala vodne ptice, med njimi tudi goske 
in gosake, ki priplavajo od frančiškanskega samostana, kjer domujejo. V 
dalji sem opazila osamljeno labodko, ki je sama plula po Krki. Prebrala 
sem, da labodi žive do smrti skupaj. V ljubezni so predani drug drugemu 
in če eden od njih zboli, drugi skrbi zanj do ozdravitve. Labodi ustvarjajo 
močne družine le enkrat. Lepe ptice lahko živijo tudi do 100 let. Ob izgubi 
partnerja si ne izberejo novega, temveč ohranjajo ljubezen vse življenje.

Pri razmišljanju se mi je približal starejši upokojenec, ki se je tudi naslonil na 
ograjo, seveda v varnostni razdalji zaradi covida. Glasno me je povprašal, v 
kaj sem se zagledala. Polna pesniškega navdiha sem mu povedala o samotni 
labodki, ki je izgubila partnerja in osamela blodi po Krki. Dodala sem še nekaj 
verzov, podobnih pesmi Srečka Kosovela, in jih priredila malo po svoje:

Tiho je sklonila svoj beli vrat

labodka nad vodo,

zaprla je oko.

Sredi Krke ni mogla utoniti,

to je bil strašen ukaz,

z bolestjo sredi srca živeti, 

trpeti, strmeti 

v razbiti svoj obraz.

HUDI ČASI

Kakšni zdaj so časi!
Vsak samo hiti.
Vedno bolj osamljen
jaz sem med ljudmi.

Nihče z nikomer  
se ne druži,
zamaskirani smo vsi
in najbližji sosed
brž se ogradi.

So večeri, dnevi pusti,
ker prijateljev več ni.
Le televizija, telefon, 
računalnik
zabava še ljudi.

Več družine zbrane
ob večerih ni.
Vsak po svoje hodi,
vsak se vsakega boji.

Ta huda bolezen
nas je razdvojila.
Ne vem,  
kaj bo z nami,
ko se korona bo 
umaknila.

Terezija Balažević

Upokojenec se je še bolj oddaljil od 
mene in me glasno okregal: »Motite 
se! Ta ptič, ki ga Vi imate za labodko, 
ni labodka, ampak ena zmešana, zme-
dena frančiškanska goska!«

Rezka Povše

ŠPORTNe SeKCIJe DRUŠTVA VABIJO  
K UDeLežBI VSe, KI JIM Je BLIZU AKTIVeN 

žIVLJeNJSKI SLOg.

več informacij v pisarni društva. vabljeni!
Foto: www ...



PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILO! O TVEGANJU IN NEŽELENIH UČINKIH SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM ALI S FARMACEVTOM.
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Zbirka Koronaekspresija
miReN-KoSTaNjevica - Člani Literarne sekcije Snovanja smo se udeležili literarnega natečaja, 
ki ga je razpisala občina Miren-Kostanjevica na temo doživljanja epidemije.

Na literarnem  natečaju  Koronaekspresija je sodelovalo 140 avtorjev iz 74 slovenskih mest. Prispelo je 
skoraj 300 različnih prispevkov (aforizmi, poezija, kratka prozna dela).
V natisnjeni zbornik Koronaekspresija je vključenih 100 izbranih del, ki so najbolj prepričala žirijo v 
sestavi Darinke Kozinc, Ferija Lainščka in Toneta Partljiča. 
Med objavljene avtorje se je uvrstila tudi snovanjka Rezka Povše s pesmijo Ljubezen v času korone, 
zelo je zadovoljna, da jo je prebral in izbral letošnji Prešernov nagrajenec Feri Lainšček.

Rezka Povše

Foto: www ...


