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Mnenja uredništva ...

Rožca Šonc

Drage članice, dragi člani,

Spoštovani bralci Sopotij!

za nami je skoraj leto in pol omejenih 
možnosti druženja, ko smo spoznavali kaj 
pomeni biti v karanteni, ločen od svojih 
bližnjih, sosedov, prijateljev, z vsemi ob-
čutki negotovosti in strahu in kako vse to 
vpliva na naše zdravje v vsakem pogledu. 
v društvu smo se celo lansko in letošnje 
leto trudili in izkoristili vse možnosti, da 
smo izvedli načrtovane aktivnosti. Poteka-
jo rekreativne dejavnosti, udeležili smo se 
pokrajinskih in državnih tekmovanj, pote-
kajo tudi redne vadbe, aktivni so likovni-
ki in literati. v septembru smo načrtovali 
Extempore na Glavnem trgu s predsta-
vitvijo društvenih dejavnosti, a smo ga 
morali prestaviti zaradi slabe vremenske 
napovedi. izvedbo načrtujemo ob dnevu 
starejših, v soboto 2. oktobra. 
ves ta čas so potekale individualne urice 
računalništva in uporabe pametnih tele-
fonov, v izobraževanja je bilo vključenih 

43 naših članov. vključili smo se tudi v 
izobraževanje računalništva v organizaciji 
MO in riC-a z dvema skupinama, eno 
na sedeži DU, skupina iz Poverjeništva 
kamence pa se je udeležila izobraževanja 
na riC-u. v Hiši sožitja smo organizirali 
tudi predavanje kako ohranjamo imunski 
sistem. namenjeno je bilo vsem nam, 
da bi se čim bolj opremili z znanjem in 
vedenjem o posledicah, ki jih doživljamo 
ob Covid-19, ki je še kar med nami.
rada bi, da bi bil vaš odziv na predavanja 
ter druge dogodke večji. Predavanja in 
predstavitve organiziramo zato, da vam 
podamo uporabne informacije, ustvar-
jalne delavnice pa so namenjene temu, 
da ohranite ali pridobite ročne spretnosti 
in si sami doma kaj uporabnega izdelate. 
Druženje in navezovanje novih stikov, je 
pa tudi zelo pomembno.
Uspešno smo izpeljali 9 počitniških de-
lavnic za otroke, ki se jih je udeležilo sku-
paj 143 otrok, dedkov in babic. Bili smo 
na letovanju in enodnevnih kopanjih ter 
na ekskurziji z ogledom Muzeja toneta 
Pavčka in lojzeta Slaka, vinskega dvora 
Deu in kaplerjevega mlina v Zavinku in 
srčno upamo, da bo možno tudi letova-
nje v novembru. 
Šahisti in bridžisti delujejo vse skozi v 
okviru dovoljenega števila združevanja 
in spoštovanja ukrepov za preprečeva-
nja širjenja bolezni. 
na področju aktivnega državljanstva so 
aktivnosti potekale v polnem obsegu za 

izboljšanje položaja in uveljavljanja pravic 
upokojencev. Predlagateljem zakonov - 
Ministrstvu za delo, družino in socialne 
zadeve, Ministrstvu za zdravje in Ministr-
stvu za javno upravo so bili posredovani 
predlogi za izboljšanje zakonskih določil, 
amandmaji k Zakonu o dolgotrajni oskrbi, 
predlogi k Zakonu o zdravstvenem zava-
rovanju in varstvu, mnenje o programu 
za odpravljanje materialne prikrajšanosti, 
Zakon o demografskem skladu, pripom-
be na resolucijo o socialnem varstvu za 
obdobje 2021-2030. tu smo bile po-
sebej aktivne ana Bilbija, nežka ivanetič, 
Slavica naumov in rožca Šonc. to delo 
je manj vidno, zahteva pa veliko znanja, 
časa in volje, da se preučijo obsežni pre-
dlogi zakonov in pripravijo tehtne in ute-
meljene pripombe, ki naj bi predlagatelje 
prepričale, da jih upoštevajo. vesela bi 
bila, če bi se nam pri tem delu pridružila 
ali pridružil še kdo izmed članov.
verjetno ste opazili parkomat na parki-
rišču pred našim društvom. Sedaj lahko 
parkirnino plačujete tudi z gotovino, za 
kar je zaslužna naša ana, ki je kot svetnica 
v občinskem svetu vztrajala pri postavitvi 
parkomata, saj je mnogim način plačila 
parkirnine preko SMS povzročal težave. 
Drage članice, dragi člani, živimo z viru-
som, ki nas očitno ne bo kar tako zapustil, 
zato se moramo naučiti živeti z njim, paziti 
na sebe in druge. verjamem, da ste se vsi, 
ki nimate zdravstvenih zadržkov,  cepili in 
tako pripomogli, da bo čim manj obolelih.
Želim vam osebno in vsem vašim dragim 
vse dobro in bodite zdravi. 

Vaša predsednica Rožca Šonc  

nič novega in zanimivega vam nimam 
povedati. Zagotovo vse veste o naših 
uspešnih športnikih, o Covidu, pa tudi o 
uspehih naših politikov. no, jaz zadnje 
čase veliko premišljujem o nas, ljudeh, 
o človeštvu. kar nekaj milijard nas je, 
tudi dva nisva čisto enaka, nekateri smo 
si bolj ali manj podobni in vsak po svo-
je živi, misli in dela. Mislim, da je tako 
edino prav. kaj bi pa bilo, če bi bili vsi 
enaki, enako živeli, mislili, isto delali in 
jedli. kakšen dolgčas! imamo srečo, da 
smo različni, a ta različnost je lahko tudi 
nevarna in med ljudmi prihaja zaradi 
nje do sporov in celo do vojn. Da bi te 

težave preprečili ali vsaj omilili, smo si 
izmislili razne predpise in zakone, ki naj 
bi jih vsi upoštevali, sicer sledijo kazni. Je 
tudi pri Covidu tako? O tej bolezni so 
mnenja različna. večina misli, da je to 
huda bolezen ter iščejo zdravila in cepi-
va, drugi so prepričani, da bolezni ni, in 
da je vse to le hlastanje za bogastvom. 
res je, da je nekaj ljudi zaradi Covida 
postalo milijarderjev, ampak veliko ljudi 
je tudi zaradi Covida umrlo! trenutno 
na svetu za to bolezen ni zdravil, so 
samo cepiva, ki pa tudi niso najboljša, a 
vsaj pomagajo ljudem preživeti. Pri tem 
je velika škoda predvsem to, da se zara-

di tega ljudje sedaj med seboj prepirajo 
in celo grozijo drug drugemu. Je to res 
potrebno? Saj nihče nikogar v nič ne sili. 
Če kdo noče, pač noče! Dokler zakon 
tega ne bo predpisal. takrat bo tako, 
kot je recimo v prometu: voziš po cesti 
s hitrostjo 80 km na uro in pripelješ do 
znaka omejitve na 30 km. kaj boš storil? 
Boš še pritisnil na plin? Boš še naprej pe-
ljal z isto hitrostjo ali pa boš le zmanjšal 
hitrost? 

Pa lepo se imejte 
vsi cepljeni in necepljeni.

Maks Starc



3September 2021    SOPOTJA 53   3

Predstavitev ...

Sopotja so interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto. Glasilo izhaja občasno. Uredniški odbor: Rožca Šonc (odgovorna urednica), Maks Starc (glavni urednik), Ana Bilbi-
ja, Slavka Kristan, Jerneja Cvelbar. Naklada glasila je 2500 izvodov, ki ga brezplačno prejmejo vsi člani društva. Oblikovanje in tisk: Tiskarna Vesel Novo mesto. Naslovnica:   
Marija Udovč, Cvelbarjeva ulica, 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.

Slavka kriStan, 
podpredsednica za kulturo 
Članica našega društva Slavka Kristan je bila na letošnjem Zboru 
članov društva izvoljena za podpredsednico za kulturo in je na tem 
položaju zamenjala Majdo Škof. Novomeščani vedno nasmejano in 
urejeno Slavko večinoma poznamo, a njeno dosedanje delo zasluži 
podrobnejšo predstavitev.

Slavka je bila rojena v novem mestu. 
Osnovno šolo je obiskovala v Šen-
tjerneju, pedagoško gimnazijo pa v 
novem mestu. nato je na Pedagoški 
akademiji v ljubljani končala višješol-
ski študij slovenščine in knjižničarstva. 
leta 1975 se je zaposlila v knjižnici 
Mirana Jarca novo mesto, kjer je bila 
od leta 1978 do 2009 vodja Oddelka 
za mladino oz. bivše Pionirske knji-
žnice, v letih 2009 in 2010 pa vodja 
mreže krajevnih knjižnic novomeške 
knjižnice. leta 2011 se je upokojila.
kot mladinska knjižničarka je v novo-
meški knjižnici vodila izredno aktivno 
bibliopedagoško dejavnost, zlasti ure 
pravljic. Uvedla je tudi igralne urice s 
knjigo za najmlajše, kotiček za dislek-
tike na Oddelku za mladino, vzpo-
stavila stik z varstveno - delovnim 
centrom in njegovimi varovanci. Je av-
torica odmevnega projekta predšolska 
bralna značka »Mavrična ribica«, ki v 
knjižnici Mirana Jarca poteka od leta 
1992. nove bralce je pridobivala tudi 
z republiškim projektom »rastem s 
knjigo« za 7. razrede, vsa leta vodila 
in organizirala slovenski knjižni kviz za 
osnovnošolce v novomeškem okrož-
ju, bila članica odbora republiškega 
projekta »Moja najljubša knjiga« ter 
dolgoletna predsednica Bralne značke 
za novomeško področje. leta 2009 je 
tudi v krajevne knjižnice, ki delujejo v 
okviru knjižnice Mirana Jarca, vpeljala 
pestre dejavnosti za vse generacije, 
zlasti ure pravljic in ustvarjalne delav-
nice za najmlajše uporabnike knjižnic. 
Od leta 2000 dalje izvaja republiški 

projekt »knjižne čajanke za 
dedke in babice« v sodelo-
vanju s knjigarno Mladinska 
knjiga in kasneje s knjižnico 
Mirana Jarca. Svoje strokovno 
knjižničarsko delo z mladino 
je nadgradila z zelo obiskanimi 
predavanji za starše in peda-
goške delavce o knjigi kot vre-
dnoti za otroke, o knjigah, ki 
so staršem v pomoč, o kako-
vostni otroški slikanici, o kiču 
v literaturi za otroke itd. kot 
predavateljica je sodelovala 
tudi na številnih strokovnih 
srečanjih, simpozijih in osta-
lih kulturnih dogodkih ne le v 
lokalnem okolju, temveč v celotnem 
slovenskem prostoru, npr. na Dolenj-
skem knjižnem sejmu, na strokovnem 
srečanju knjižnice – igrišča znanja in 
zabave, Pravljičnem festivalu v Can-
karjevem domu idr. Svoje prispevke, 
zlasti o pomenu knjige in knjižnice v 
razvoju otroka in mladostnika, je ob-
javljala v lokalnih medijih in strokovnih 
revijah knjižnica, knjižničarske novice, 
rast idr.
Za svoje delo z otroki, za širjenje bral-
ne kulture med mladimi je leta 1993 
prejela zlati znak Zveze prijateljev 
mladine Slovenije, leta 1999 priznanje 
ob 45-letnici Zveze prijateljev mladine 
Slovenije, leta 2001 plaketo novega 
mesta, leta 2007 Čopovo diplomo, 
najvišje priznanje v knjižničarski stroki, 
ter leta 2014 trdinovo nagrado Me-
stne občine novo mesto.

vsi, ki Slavko poznamo, vemo, da je 
topla, iskrena in izjemno načitana ter 
razgledana gospa. Poleg hčerke, vnu-
kov ter knjig, ki so njena prva ljubezen, 
Slavka uživa na svojem koščku raja na 
vinjem vrhu, v toplih izvirih klevevža 
ter v jutranjem teku po Portovaldu. 
naj omenim še to, da je Slavka izvr-
stna klekljarica, saj izpod njenih prstov 
prihajajo prave umetnine, ki smo si jih 
lahko ogledali tudi na lanskem Extem-
poru na Glavnem trgu, opazimo pa jih 
tudi na njej sami.
Slavka bo povezovala društvene de-
javnosti s področja kulture in še naprej 
vodila Bralni krožek, ki poteka vsako 
tretjo sredo v mesecu, ter sodelovala 
pri organizaciji ter vodenju kulturnih 
prireditev našega društva. veseli smo, 
da jo imamo med sabo.

Jerneja Cvelbar



Mešani pevski zbor Društva upokojen-
cev deluje pod okriljem Društva upo-
kojencev novo mesto že polnih 65 
let in ima najdaljšo tradicijo v kulturni 
sekciji društva. leta 1956 ga je ustano-
vil takratni predsednik Zveze kulturnih 
organizacij Boris Savnik in ga vodil 11 
let, za njim je vodenje prevzel tone 
Markelj, nato prof. Franc Milek. leta 
1983 je zbor pričel z vajami pod vod-
stvom Sonje Pirc in je deloval vse do 
leta 2007, ko je dirigentsko palico pre-
vzel Matej Burger, ki ga vodi še danes.
Pevski zbor se je lahko ohranil pet 
desetletij le s trdim delom in kakovo-
stnim zborovskim petjem. ko je zbor 
že 23 let vodila Sonja Pirc,  je zapi-
sala: »Petdesetletnica je v življenju 
vsakega posameznika ali skupine 
nekaj posebnega. Prelomnica, ali 
če hočete razpotje, ko v danem tre-

JUBILEJNIH 65 LET 
naŠEGa PEvSkEGa ZBOra 
Mnogovrstne in številne slovenske zborovske sestave, v katerih prepevajo 
tisti, ki po desetletjih dela uživajo zasluženo pokojnino, med drugim potr-
jujejo, da nam je bilo Slovencem petje položeno že v zibelko. Nekateri so 
v pevskih zborih peli že v otroških in mladostniških pevskih sestavah, dru-
gi so se z lepotami slovenske zborovske pesmi srečali šele z upokojitvijo, 
pa vendar, za vse naše pevke in pevce Mešanega pevskega zbora Društva 
upokojencev velja, da nam prosti čas ne mineva zgolj v posedanju pred te-
levizijo. S sodelovanjem v zboru ostajamo dejavni in si tako bogatimo jesen 
življenja. Če preštejemo povprečne ure vaj in nastopov, preživimo skupaj 
približno 120 ur letno. 

nutku ne bomo vedeli ali gremo 
naprej, ali bi hoteli nazaj.«  

7. oktobra 2006  je  bil slavnostni kon-
cert v kulturnem centru Janeza trdine 
v novem mestu v počastitev 60-letni-
ce Društva upokojencev in 50-letnice 
mešanega pevskega društva.
v na roko napisanem obsežnem rde-

čem zvezku je ohranjeno mnogo za-
pisov o uspešnih koncertnih nastopih 
in drugih sodelovanjih našega pevske-
ga zbora. v njem so dodane fotografi-
je in članki iz časopisov, kar predstavlja 
pravo zakladnico ohranjenih podat-
kov. tam najdemo informacije o pri-
zoriščih nastopov, silvestrovanjih, kdo 
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je imel okrogli rojstni dan, kateri pevci 
so prenehali peti, kdo nas je za vedno 
zapustil ... Med drugim lahko zasledi-
mo, da je imel zbor ob vsaki obletnici 
samostojni koncert, na katerem so bili 
pevci in pevke vselej oblečeni v nove 
uniforme. kroniko sta od leta 2002 do
leta 2008 vodili Milka Obrekar in Joži-
ca Šepec. 
v njej je tudi zapisano, da je leta 2003 
dolgoletna predsednica Pavla avbar 
vodenje zbora predala Francki Štam-
pohar, od leta 2018 pa ga vodi Joži-
ca Cujnik. Še vedno se beleži kronika 
zbora, le da so vsi zapisi in slike v ra-
čunalniški obliki. Za naše odhodke in 
prihodke v zboru že dolga leta skrbi 
anica Galič kraševec.
Sodelovanje našega pevskega zbora z 
Mirnopeškimi muzikanti se je začelo 
že leta 2005, ko so se še imenovali 
veseli harmonikarji, ki so preigravali 
razne viže. ker je bil eden od njihovih 
članov pevskega društva tudi naš član, 
je nastala ideja za sodelovanje, ki traja 
še dandanes. vsako leto imamo skupaj 
z njimi koncert v Domu starejših ob-
čanov novo mesto, katerega se vese-
limo tako pevci kot stanovalci doma, 
saj nam vedno pomagajo pri petju. 
najlepši pa so zaključki, ker nam ve-
dno pripravijo slastno malico. 

bil koncert izpeljan in da so pesmi še dolgo ostale v srcih poslušalcev.  
Ob 60 - letnici pevskega zbora leta 2016 je Matej Burger dejal, da je bil zbor ob 
prevzemu dobro vpeljan in je že v začetku spoznal, da se bo dalo z njim pre-
cej narediti. Pomembno nalogo in poslanstvo zbora še danes vidi v ohranjanju 
slovenskega zborovskega in pevskega izročila, ki repertoarno sega od ljudskih in 
vse do umetnih pesmi. Četudi število pevk in pevcev našega zbora niha in se 
tudi stara, izbira pesmi, ki so primerne za upokojenske zbore. 

leta 2011 smo kot najboljši zbor za-
stopali Dolenjsko na republiški reviji 
upokojenskih zborov v Cankarjevem  
domu v ljubljani. to je bil za nas že 
drugi nastop v tem nacionalnem kul-
turnem hramu. Spomnimo se, bil je 
lep sončen dan, ko smo se peljali z av-
tobusom proti ljubljani, malo smo bili 
nervozni, ampak vseeno pripravljeni 
na nove izzive.
Zbor je šel naprej in leta 2016 s sa-
mostojnim koncertom proslavil svojo 
60-letnico. S trdim delom, pa tudi s 
podreditvijo svojih načrtov in želja 
delu zbora, se nam je posrečilo, da je 

leta 2019 smo v počastitev mednarodnega dneva starejših, namesto da bi raz-
pravljali o različnih vprašanjih v zvezi s starejšimi, z zborovodjem Matejem Bur-
garjem raje zapeli na koncertu v kCJt. Da pa je bilo še malo medgeneracijskega 
sodelovanja, smo v goste povabili tudi mlade glasbenike Glasbene šole Marjana 
kozine novo mesto. Pevci in pevke smo številnemu občinstvu pripravili lep 
večer slovenskih pesmi.
vsakoletni nastop na občnem zboru Društva upokojencev novo mesto v katere-
ga smo (med drugim) vsi pevci in pevke zbora včlanjeni, je za nas skoraj obvezen,

Kdor poje rad, ostane mlad.
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saj nam društvo pomaga pri financiranju prevozov na na-
stope, pa tudi pri nabavi garderobe. Zelo smo hvaležni 
vodstvu društva za nudenje tovrstne pomoči.

Prav tako nas na svoje otvoritve razstav ali kake druge do-
godke redno vabijo tudi naši društveni likovniki in literati. 
tovrstnih vabil smo zelo veseli, saj se z njimi tkejo vezi 
med sekcijami v našem društvu. Za te nastope pripravimo 
pesmi, ki so primerne prireditvenim temam.

v mesecu marcu že nekaj let organizirajo pod pokrovitelj-
stvom Javnega sklada rS za kulturne dejavnosti revijo pev-
skih zborov, na katero se dobro pripravimo, saj sodeluje-
jo vsi pevski zbori iz Posavja in Bele krajine. radi namreč 
pokažemo, da še zmeraj zmoremo konkurirati zborom, ki 
niso zgolj upokojenski. 
Prepevamo  tudi na srečanjih upokojenskih pevskih zborov 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja. radi se udeležujemo 
teh revij, da slišimo še druge zbore, ki delujejo v okviru 
upokojenskih društev Dolenjske in Bele krajine.

v mesecu juniju se že deset let udeležujemo srečanj na ta-
boru v Šentvidu, kjer sodelujejo slovenski in zamejski zbori. 
Sprva na generalki, nato pa skupaj z ostalimi stotimi zbori 
pojemo in pojemo, pa še bi verjetno peli, če ne bi bilo že 
poprej konec dogodka … Domov se ponavadi odpeljemo 
prijetno utrujeni, pa vendarle zadovoljni.                                                                                                                                     
najraje se novembra odpeljemo v izolo, kjer v hotelu Del-
fin sodelujemo na novomeških večerih, ki so vedno okoli 
Martina. tudi izbor pesmi je tematsko obarvan – pesmi, ki 
jih prepevamo, so vesele in pivsko obarvane. Da pa je še 
bolj veselo, poskrbijo mirnopeški harmonikarji, ki igrajo še 
dolgo po uradnem zaključku.

Zbor je v vseh letih svojega delovanja prejel številna 
priznanje, tako od Zveze kulturnih društev novo mesto, 
Javnega sklada rS za kulturne dejavnosti, Mestne občine  
novo mesto kot tudi drugih. Pevci in pevke na jubilejnih 
koncertih prejemamo Gallusove značke, ki jih podeljuje 
JSkD za aktivno udejstvovanje posameznikov na področju 
ljubiteljske vokalne glasbe.
v Sopotju redno objavljamo članke o delovanju našega 
zbora in hkrati vabimo upokojene pevke in pevce, da se 
nam pridružijo.

ker za klepetanja med vajami ni prav veliko časa, se vsaj 
dvakrat letno, če je prilika pa tudi večkrat, zberemo izven 
»delovnega« mesta – vadbenega prostora, da si damo du-
ška s klepetom pa tudi pesmijo in zapojemo, tako kot se 
poje, na ves glas, da se nas sliši v deveto vas.

Jožica Cujnik
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 kje se začne 
mobilnost?
»Želite živeti zdravo? Potujte traj-
nostno! Slogan ETM 2021 Živi zdravo. 
Potuj trajnostno. se opira na raziskave 
mobilnostnih navad, ki kažejo močno ko-
relacijo med potencialom za spreminjanje 
potovalnih navad in zdravjem.« Evropski 
teden mobilnosti med 16. in 22. septem-
brom 2021 se ukvarja z mobilnostjo na 
cestah in v zraku. Nihče pa se ne vpraša 
kako lahko starejši ali sploh gibalno ovi-
rani pride, recimo iz četrtega nadstropja 
v pritličje oziroma pred večstanovanjsko 
stavbo, pa tudi v zasebni hiši je lahko to 
problem. Mamica z majhnim otrokom v 
naročju in nekaj vrečkami, tudi ni med 
najbolj zadovoljnimi. 

kot občinska svetnica sem se s proble-
mom, na katerega je opozoril le Sindikat 
upokojencev, to je cca 11.000 stavb, ki 
bi potrebovala vgradnjo dvigal, obrnila na 
Mestno občino novo mesto, Ministrstvo 
za okolje in prostor, na Službo vlade za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko, žal 
brez večjega uspeha. razumela je le Me-
stna občina novo mesto in v proračunu za 
leto 2022 planirala 20.000 EUr, ki naj bi jih 
prejeli socialno šibki. Prepričana sem, da ta 
kriterij za rešitev tega problema ni optima-
len. tako kot so bile posodobljene strehe, 
izdelane fasade, ki pripomorejo k manjši 
porabi ogrevalnih energentov, s pomočjo 
subvencij eko sklada, bi moralo biti tudi pri 
vgradnji dvigal. Že z majhno subvencijo bi 
se lažje opravile vgradnje dvigal, ki bi posle-
dično pripomogle k manjšemu pritisku na 
domove starejših. Gotovo bi povečalo za-
dovoljstvo starejših, ki bi lahko posledično 
dalj časa, če že ne do bridkega konca, ostali 
doma. razlaga, da bi s tako potezo bogatili 
privatne osebe, ne vzdržijo kritične preso-
je. Po tem sistemu smo zamenjali strehe, 
izdelali fasade. Sedaj pa naenkrat strah red 
bogatenjem…. Odgovorimo na vprašanje: 
»kje se začne mobilnost?« Odgovor je ne-
sporen: »pri izhodu iz stanovanja vsakega 
posameznika v večstanovanjski hiši ali v ve-
liki zasebni hiši s stopnicami. Šele za tem je 
cesta ali nebo... Se vam ne zdi tudi vam?

Ana Bilbija, 
svetnica v Svetu MO Novo mesto

nova knjiga Franca Umka
straŽa - Franc Umek, član literarne sekcije Snovanja pri Društvu 
upokojencev Novo mesto, nam je v petek 17. 9. 2021 v Domu kul-
ture Staža predstavil svojo novo knjigo – pesniško zbirko - z naslo-
vom »Iz sebe za spomin«. 
Zbirko je posvetil svoji ženi Majdi, s katero sta pred kratkim praznovala 
zlato poroko in brez katere si ne predstavlja življenja. to je njegova četrta 
knjiga, izdal je že pesniške zbirke: »Odpri se« leta 1998, »tretji korak« 
leta 1999 in »Utrinki mojega trenutka« leta 2015. Svoja dela objavlja tudi 
v raznih zbornikih. Predstavitev je vodila članica kulturnega društva Straža 
rafaela novak kren. Za popestritev programa je poskrbela  flavtistka, pe-
tošolka glasbene šole Marjana kozine, ajda rudolf. 

Anica Vidmar

Gremo spet v MGl
S temi besedami nas letos vabijo v svet umetnosti iz Mestnega gle-
dališča ljubljanskega. Ekipa gledališča tudi v času zaprtja ni počivala, 
ustvarjala je nove prizore, ki si jih bomo ogledali v novi sezoni.

na repertoarju sezone 2021/2022 so naslednje predstave:

Veliki oder:

Hanoh levin: ZiMSka POrOka, črna komedija

tracyletts: avGUSt v OkrOŽJU OSaGE, drama

Falk richter: iZrEDnE raZMErE, psihološki triler

katarina Morano: USEDlinE, drama

izza Strehar, ana Duša, kamerad krivatoff: BOlJŠi SvEt, muzikal

Mala scena: predstava po izbiri.

na velikem odru bo pet predstav (ena več kot v prejšnji sezoni), na 
Mali sceni pa ena po izbiri, oziroma po priporočilu.
Cena abonmaja je: 1. prostor 62 EUr, 2. prostor 59 EUr  in 3. pro-
stor 51 EUr, cene so ostale  enake, le ena predstava je več. Cena 
prevoza bo znana, ko bomo imeli končno število prijavljenih.
v sezoni 2021/2022 se naš abonma ponovno imenuje SREDA PO-
POLDANSKI, s pričetkom predstav ob 15,30.
Odhod avtobusa bo ob 13. uri. Obveščanje iz MGl-ja bo po utečeni 
navadi z mesečnim napovednikom po pošti in nekaj dni pred predsta-
vo po sms sporočilu. naj ostanejo vrata gledališča vedno odprta in naj 
bodo epidemiološki ukrepi učinkoviti.

GrEMO SPEt v MGl, Francka Štampohar
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izzivi starajoče se družbe
novo mesto - V Novem mestu so v okviru projekta SI4CARE ali so-
cialnih inovacij za celostno oskrbo starajočega se prebivalstva v sredo, 15. 
septembra, pripravili prvo predstavitev problematike starajoče se družbe. 
Izmenjali so tudi mnenja, da bi prispevali k pripravi vseslovenske strategije 
dolgožive družbe.

novomeška občina za 
kakovostno življenje starejših
V letu 2022 bo v postopku sprejemanja občinska strategija dolgožive družbe.

SkrB Za StarEJŠE

Novice iz društvenega življenja

Otvoritveni posvet  mednarodnega 
projekta Si4CarE »Odgovori Slovenije 
na izzive starajoče se družbe«, katere-
ga nosilka je Univerza v ljubljani, par-
tnerica projekta pa tudi Mestna občina 
novo mesto, je bil v začetku septem-
bra v kulturnem centru Janeza trdi-
ne. Cilji projekta sta iskanje socialnih 
inovacij za oskrbo starejših in priprava 
nacionalne strategije dolgožive družbe. 
Predstavniki institucij in nevladnih orga-
nizacij, ki delajo na področju starejših, 
so si izmenjali mnenja o problematiki 
dolgožive družbe ter opozorili, da se 
je potrebno čim prej soočiti s pojavom 
»starizma«, do katerega mora veljati ni-
čelna toleranca. Mestna občina novo 
mesto bo znanje, ki ga pridobiva s par-
tnerstvom v projektu Si4CarE, prene-
sla tudi v lokalno okolje in izoblikovala 
lastno vizijo skrbi za starejše ter predvi-
doma do prihodnjega poletja pripravila 

občinsko strategijo dolgožive družbe, 
hkrati pa spodbujala tudi izdelavo regi-
onalne strategije. na posvetu je med 
osrednjimi govorci nastopil tudi  župan 
Mestne občine novo mesto Gre-
gor Macedoni. identifikacija socialnih 
inovacij za skrb starejših zanima tudi 
Mestno občino novo mesto, ki se je 
s tem namenom projektu tudi pridruži-
la. Nabor rešitev oziroma inovacij za 
starostnike želijo vključiti v občinsko 
strategijo dolgožive družbe, ki jo 
bodo začeli pripravljati v jesenskih 
mesecih, občinskemu svetu pa jo 
bodo predstavili predvidoma do 
poletja 2022. v pripravo strategije se je 
aktivno vključila tudi podžupanja Sara 

Tomšič in svetnica LGM, ki je izposta-
vila, da bo strategija pozitivno vplivala 
na življenje starostnikov, še posebej, če 
bo ta nastajala v sodelovanju z ostalimi 
občinami, in dodala, da na občini želijo 
v izboljšave zajeti infrastrukturne pro-
jekte, kot sta gradnja varovanih stano-
vanj in odprava ovir za gibalno ovirane. 
v okviru posveta je na pobudo in s pod-
poro niJZ potekal tudi Sejem dolgoži-
ve družbe, na njem pa so se predstavili 
Društvo upokojencev novo mesto, 
Društvo za razvijanje prostovoljnega 
dela novo mesto, varstveno delovni 
center novo mesto, Škofijska karitas 
novo mesto, Društvo paraplegikov 
Dolenjske in Bele krajine, Medgenera-
cijsko društvo Žarek, Spominčica Do-
lenjske, Dom starejših občanov novo 
mesto in tačke pomagačke.

Foto: Foto Asja

8

Gre za izrazito praktično usmerjen 
projekt, ki stremi k zdravemu ter druž-
beno vključenemu stanju. Sogovorniki 
so si bili enotni, da starizem pred-

stavlja vse večjo težavo v družbi 
ter povzroča razkol med genera-
cijami in si zasluži  ničelno toleranco. 
Govorci so opozorili tudi na finančno 
plat problematike starajoče se družbe, 
ki jo tvorijo nizke pokojnine starejših in 
nedorečen sistem financiranja oskrbe 
starejših.
v okviru posveta je na pobudo niJZ 
potekal tudi Sejem dolgožive družbe, 
na katerem se je predstavilo tudi naše 
društvo.

Jerneja Cvelbar

Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto

ribiško 
tekmovanje

Foto. J. Gregorčič
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tudi v času dopustov 
se lahko pridobiva 
nova znanja
Kamence - Skupina devetih upokojencev iz pover-
jeništva Kamence je v prvi polovici avgusta 2021 v 7 
srečanjih obiskovala tečaj Računalništvo za starejše – 
Računalniško digitalno opismenjevanje. Izvajalec teča-
ja je bil RIC Novo mesto, plačnik programa pa Mestna 
občina Novo mesto. Vsebino smo prilagajali našemu 
predznanju, tako da je vsak lahko pridobil nekaj za 
svoje potrebe. Sedaj lahko koristimo še individualno 
svetovanje. Imeli smo odličnega izvajalca. 
kristijan v imenu skupine - še enkrat hvala!
tečaj je potekal po pravilih PCt. Ob zaključku tečaja pa 
še hitri posnetek s spuščenimi maskami. 

Besedilo in foto: Stanislav Žagar

novo mesto - V soboto 26. 6. 2021 se je na ribi-
ški tekmovalni trasi Loka v Novem mestu v okviru 45. 
športnih iger upokojencev Dolenjske in Bele krajine 
odvijalo tekmovanje ribičev upokojencev v lovu rib s 
plovcem.

tekmovanje se je odvijalo v prijetnem vzdušju, ribe so 
dobro prijemale  in zmagali so najboljši ribiči.
Ekipa DU novo mesto v sestavi Gregorčič Janez, Bob-
nar ivan, vincek Zvone in Fabjan Milan, je zmagala v 
vseh 4 (štirih) ločenih sektorjih in tako samo s 4 kazen-
skimi točkami osvojila 1.mesto.
Drugo mesto je osvojilo DU Črnomelj z 11 kazenskimi 
točkami.
tretje mesto pa je s 14 kazenskimi točkami osvojila eki-
pa DU Škocjan.
Sledilo je DU Mirna, DU trebnje in DU Straža.
vsem tekmovalcem iskrene čestitke.

Janez Gregorčič

Začetek 45. športnih 
iger upokojencev  
Dolenjske in 
Bele krajine
Tekmovanje v petanki za ženske 
je bilo 7. 6. 2021 na Železniški 
postaji v Trebnjem. Kljub muha-
stemu deževnemu vremenu se je 
odigralo 5 kol. Ženska ekipa je za-
sedla 14. mesto.
Moška ekipa je tekmovala dan kasneje, tudi v trebnjem 
na Železniški postaji in se uvrstila na 10. mesto.
Ženska balinarska ekipa je tekmovala v Sodražici. Z nekaj 
sreče smo zasedle četrto mesto. tekma moške ekipe se 
je odvijala naslednji dan v kočevju. kolegi so imeli letos 
nekaj smole in so se uvrstili na 13. mesto.
Ženska ekipa se kegljanja na vrvici zaradi bolezni tekmo-
valk ni udeležila. 
Vabljene upokojenke, pridite v naše vrste v šport in 
rekreacijo!

Besedilo in foto: Marija Golob

tudi to je  
prostovoljno delo
Gorjanci - Pred dvajsetimi leti sva člana našega 
društva Stane Cerar in Martin Kužnik postavila dva 
panoja na Gorjancih, enega pri planinskem domu Go-
spodična in drugega na Trdinovem vrhu. Stane Cerar, 
član literarne sekcije Snovanja, je na panojih predstavil 
svoje poglede o Janezu Trdini in na Gorjance.

Čas in vreme sta naredila svoje in panoja je bilo treba ob-
noviti. Sveža in obnovljena nas vabita, da si ju ogledamo. 

S sprehodom po 
lepih Gorjancih se 
naužijemo sveže-
ga zraka in lepih 
razgledov. 

vabljeni na  
Gorjance!

Stane Cerar in 
Martin Kužnik
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tretje življenjsko obdobje - zakaj ravno bridž?
Namen tega prispevka ni opisovati zgodovine bridža ali poročati o njegovi razširjenosti po svetu.
Ostali bomo kar lepo doma in si pogledali, kaj lahko v tem jesenskem času, ko se je treba nekako opremiti za zimo, 
z bridžem naredimo zase, za svoje telo in počutje.

Bridž so v našem starostnem obdobju 
predvsem zelo koristne miselne vaje, 
namenjene vsakomur, ki ima nekaj 
časa zase. Skozi igro našim možganom  
omogočamo, da se učijo, srečujejo 
nekaj novega, mi pa se družimo, se 
naučimo sprejeti odločitev, čeprav ni-
mamo vseh podatkov, torej po svojem 
najboljšem vedenju in se učimo sprejeti 
dejstvo, da se imamo pravico motiti. 
vsak igralec bridža hodi po tej poti. in 
s časom je pravilnih odločitev vse več.

Za bridž je potreben prostor, saj se iz-
vaja s kartami in za mizo lahko sedijo 
največ štirje igralci. imamo veliko srečo, 
da nam v našem Društvu upokojencev 
novo mesto lahko ponudijo primeren 
prostor za 5 do 6 miz in da se bridž v 
društvu lahko igra dvakrat tedensko.
Za igranje se je potrebno predhodno 
seznaniti z nekaj osnovnimi pravili in 
spet imamo srečo! riC novo mesto 
je začetni tečaj bridža že pred leti uvr-
stil med svoje izobraževalne programe 
za tretje življenjsko obdobje. tudi le-
tos bo tečaj na riC potekal vso zimo, 
ob torkih od devete do dvanajste ure 
dopoldne in sicer brezplačno! tečaji so 
udeležencem prijazni. na njih igramo 
bridž že od prvega dne in v glavnem 
skozi igro osvajamo osnovna znanja 
ter se že pri tem čim bolj zabavamo, 

spletamo nova poznanstva in prijatelj-
ske vezi.
in zakaj ravno bridž? Znanstveno je do-
kazano, da bridž ohranja in razvija vital-
nost mišljenja, zavira razvoj demence 
in ostalih starostnih možganskih mo-
tenj. Je nekakšna prijazna možganska 
gimnastika, ki zahteva enostavno raču-
nanje do števila 40 (samo seštevanje in 
odštevanje) in nekaj malega spomina. 
vse ostalo je zabava, veliko zabave!
Začnemo 19.10.2021 ob 9.00 na riC. 
Prijavite se čimprej na prijavno službo 
riC novo mesto, gospa anita Jakše ali 
pri bridž sekciji DU nM na e-naslov 
Bk-novomesto@t-2.si (ime, priimek, 
telefon in elektronski naslov).
vabljeni! 

Bridž sekcija DU Novo mesto

Zbor članov 
kamence
DoLenje Kamence – V torek 
6. julija smo člani DU Novo mesto 
- poverjeništvo Kamence, v Go-
stišču Na vasi izpeljali letni zbor 
članov. Prisotnih je bilo 30 članov. 
S strani vodstva DU Novo mesto 
sta sodelovala predsednica Rožca 
Šonc in Janez Mohorčič, zadolžen 
za športno-rekreativne dejavnosti. 
Po pozdravu in poročilu Anice Ju-
rak, poverjenice za Kamence, sta 
nas nagovorila še gosta. Predse-
dnica je predstavila poročilo o 
delu društva in načrte za priho-
dnost, podpredsednik za šport pa 
je predstavil športno-rekreativne 
možnosti. Oba sta nas spodbujala 
k aktivnemu sodelovanju. 
Sledilo je druženje s pogostitvijo.

Stanislav Žagar

kozlovska sodba v višnji gori 
višnja Gora - Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in 
Šmartno ter rokodelski center Moravče je razpisala ustvarjalni natečaj za ro-
kodelske izdelke na temo Kozlovska sodba v Višnji gori. To je bil prispevek k 
praznovanju Jurčičevega leta. K sodelovanju so bili povabljeni vsi starejši ne 
glede na bivališče ali članstvo v različnih društvih. Nekateri izdelki so nastali 
po ilustracijah Roberta Kuharja, nekateri pa po zamislih rokodelcev samih.

razstava je bila uradno odprta v tiC litija 9. 9. 2021. tu se nas je zbralo 17 
ustvarjalcev in prijateljev, da smo skupaj preživeli dan. v zahvalo za prostovolj-
stvo so vsi izdelki ostali v društvu U3, za kar so se iskreno zahvalili. Popeljali so 
nas po starem mestnem jedru, kustosinja pa nas je popeljala tudi skozi zanimive 
muzejske zbirke „ta boljše“.
Ogled rudnika SitarJEvEC in rudarska malica je prišlo na vrsto prav na koncu.
Za nami je bil čudovit dan, najpomembnejše pa je bilo druženje.

Marija Golob
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Obisk jubilantov
V letošnjem letu sta praznovala okrogli 
jubilej 90 let Milena Kostevc in Grdenc 
Jože. Člani poverjeništva Kamence smo 
ju s prostovoljci Rdečega Križa obiskali 
in ju tudi simbolično obdarili.

Oba sta bila našega obiska zelo vesela in 
skupaj smo poklepetali o njunih mladih letih.

Anica Jurak

Srečanje rokodelcev ZDUS 
Slovenije
Kočevje - Letno srečanje rokodelcev ZDUS Slovenije 2021 je razpisala 
komisija za Tehnično kulturo pri ZDUS pod vodstvom predsednika komisije 
Branka Suhadolnika. Organizirala sta ga komisija pri ZDUS in DU Kočevje. 
Srečanja se je udeležilo 56 mojstrov, mojstric in vodij iz posameznih dru-
štev, iz 25 DU in 10 PZDU. Srečanje se je pričelo 2015, srečali pa smo se 
v Gornjem gradu, nato Puconcih, Gorišnici, Višnji Gori in Radljah ob Dravi. 

Poletje diši 
po sivki

v programu so v nagovoru sodelova-
li: Barbka Bižal-kolar, predsednica DU 
kočevje, ki je predstavila zgodovino in 
aktivnosti DU kočevje, Janez Sušnik, 
predsednik ZDUS, ki je poudaril pomen 
rokodelstva v ZDUS, Milica korošec, 
podpredsednica PZDU Dolenjske in 
Bele krajine je opisala rokodelske aktiv-
nosti na Dolenjskem in v Beli krajini in 
Branko Suhadolnik, predsednik komisije 
za tehnično kulturo ZDUS, ki je prikazal 
vse letošnje aktivnosti na področju roko-
delstva v ZDUS. Med udeleženci je bila 
tudi podpredsednica ZDUS vera Pečnik.
v pestrem kulturnem programu je na-
stopila društvena pevska skupina Ma-
vrica, ki je ob spremljavi harmonikarja 
Gregorja kuzme zapela nekaj sloven-
skih ljudskih pesmi. Dramska skupina 
kafetarice je zaigrala upokojenski skeč, 
ki je vsem privabil nasmeh na obraz. 
Plesna skupina Zimzelenke pa je za-
plesala z dežniki Ples v dežju. vodja 
rokodelskega krožka tatjana novak je 
opisala rokodelsko dejavnost v DU in 
predstavila razstavo, ki so jo pripravile 
tamkajšnje rokodelke DU.
Da pa v tej vročini nismo bili ne žejni 
ne lačni in je bilo na mizah dovolj hrane 

in hladne pijače je poskrbela društve-
na skupina 34 članov za postrežbo. Po 
končanem kulturnem programu smo si 
ogledali po ekipah razstavo ročnih del, 
ki je bila zelo skrbno in lepo pripravljena 
v društvenih prostorih. izdelki so veči-
noma nastali v času korone.
vsa skupina se je odpravila tudi na ogled 
mestnega jedra pod vodstvom vodiča 
Mihajla Petroviča. Ogledali smo si cer-
kev Sv. Jerneja in središče mesta ter 
slišali kar nekaj zgodb iz zgodovine po-
sameznih zgradb. Srečanje smo nadalje-
vali s kosilom in druženjem v gostišču 
tušek- Jezero ob rudniškem jezeru. 
veselja in klepeta kar ni bilo konca, saj 
se nam je po Covid ukrepih le uspelo se 
zopet srečati. to nam je dalo energijo 
in veselje za nadaljnje ustvarjanje.
Hvala DU kočevje in Branku Suhadol-
niku za odlično izpeljano srečanje in 
čudovit dan. Udeleženci so ocenili, da 
je srečanje uspelo in naslednje leto se 
vidimo zopet v drugi PZDU. vam ro-
kodelkam in rokodelcem pa želim lepe, 
zdrave in ustvarjajoče dni do decembra, 
ko se zopet srečamo v Delfinu. Upam, 
da nas takrat nič ne ustavi.

Marija Golob

novo mesto - Poletje se je za 
letos poslovilo, z njim pa tudi  cve-
tovi nekaterih dišečih rastlin. Sivka 
je že ena takih, katere vonj me je 
vedno poklical, da  sem bila vedno 
rada v njeni bližini.
Pred mnogimi leti me je gospa He-
lena Mrzlikar, ki je v novem mestu 
vodila Zavod za napredek gospodinj-
stva, povabila na ekskurzijo v trst, kjer 
smo si ogledali med potjo tudi ¨kra-
ško hišo.¨ tam sem videla v spalnici 
na nočni omarici predmet, ki je prite-
gnil mojo pozornost. to je bil obesek 
iz sivke, ki sem ga kasneje naredila 
doma. iz cvetov sivke sem naredila še 
razne druge obeske in šopke, vendar 
me je pri teh motil osip suhih cvetkov 
s stebelc. kako pametni so bili naši 
predniki, da so cvet objeli s stebelci in 
tako ohranili osvežujoči vonj v izdelku 
tudi po več letih. ko obesek stisnemo 
v dlani, se vedno znova pojavi vonj 
po sivkinem eteričnem olju.
leta 2015   sem za dišeči obesek iz 
sivke pri Obrtni zbornici Slovenije 
dobila atest. Od takrat sem jih nare-
dila zelo veliko.
Moja želja je bila, da naučim izdelo-
vanja obeska tudi druge. Prvi tečaj 
za dišeči obesek sem imela pri Dru-
štvu upokojencev novo mesto leta 
2019. letos sem prikaz izdelave pri 
našem društvu ponovila. nekaj ude-
leženk je prišlo obnovit svoje znanje, 
nekaj pa je bilo novih. izdelek jim bo 
popestril s svojim prijetnim vonjem 
turobne zimske dni in iz stanovanj in 
omar preganjal nadležne molje.

Jožefa Kastelic
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letos smo delavnice začeli z obiskom frizerja, seveda so prišla 
samo dekleta. Znana novomeška frizerka Olga Bevc nam je 
predstavila poklic frizerja in poskrbela za zanimive frizure, s kate-
rimi so bile vse zadovoljne, ko jih je tina odpeljala še na sladoled, 
pa je bil dan popoln.
v drugem tednu smo imeli zelo dobro obiskano ribiško delavnico. 
Č lani ribiš ke družine novo mesto so nam predstavili svojo 
dejavnost, nam povedali nekaj o ribah, ki jih lahko najdemo v reki 
krki in nam predstavili pravila ribolova. Po koncu predstavitve 
smo se tudi sami preizkusili v lovljenju rib. Ugotovili smo, da so 
otroci več kot odlični ribič i, saj so se ribe takoj ujele na njihove 
trnke. teden smo zaključili z obiskom novomeške vojašnice, nad 
katero so bili otroci navdušeni. Zaposleni so nam razkazali voja-
šnico in vojaški muzej, preizkusili smo se na poligonu, z zračno 
puško pa žal nismo streljali, ker nas je bilo preveč.
v tretjem tednu smo pod vodstvom naše Jožice kastelic ustvarjali 
izdelke iz sivke ter si ogledali fantastično 200 let staro hišo na zna-
menitem Bregu. v četrtek je otrokom naša članica alojzija kovačič 
predstavila igro pikada, jih seznanila s pravili ter izpeljala tekmo. 
Otroci so se tako zatopili v igro, da smo šli kar težko narazen.
Zadnji teden v juliju smo se skupaj z gospodično Julijo podali 
po poteh mestnega jedra. Spoznali smo kotičke Brega, kjer smo 
izvedeli, da se je nekoč imenoval ulica študentskih mam. Julija 
nas je opozorila tudi na zanimivosti hiš, grbov, pročelij… Pri ka-
pitlju so starejši tekmovali v kvizu, mlajši pa so izdelali obeske. v 
četrtek smo obiskali Brainobrain, program za razvoj sposobnosti 

in spretnosti otrok, kjer so nam pripravili zanimive in poučne 
igre. Otroci so tako zelo uživali, da kar niso hoteli končati z 
delavnico.
v zadnjem tednu so bile delavnice za otroke dobesedno obar-
vane. Pod vodstvom likovnic Jelke Predovič in irene artač so 
otroci ustvarjali s temperami, vodenimi, akrilnimi barvami in 
suhimi barvicami. S svojo domišljijo in počitniškimi vtisi so iz-
pod njihovih rok nastale prave umetnine.
Pri zaključnem dogodku nam je ponagajalo vreme, tako da 
smo ga izvedli kasneje kot smo načrtovali. Obisk Pustolovske-
ga parka na Otočcu je bil najbolj obiskan dogodek in upam si 
reči, da je na otroke naredil največji vtis. Z veseljem so preiz-
kušali svoje motorične spretnosti na pustolovski dogodivščini 
na posebej za to prirejenem poligonu, ki je kot avanturistična 
pot zgrajena skozi gozd. Popoln dan smo zaključili s palačinka-
mi in sladoledom.
rada bi se zahvalila vsem, ki ste pomagali pri izvedbi letošnjih 
poletnih delavnic ter hvala babicam, dedkom, mamicam in 
očetom, ki ste nam zaupali svoje otroke. Preživljanje časa z nji-
mi je bilo tudi za nas nepozabno in z veseljem lahko rečemo, 
d a v naši Hiši sožitja z medgeneracijskim programom gradimo 
mostove med generacijam.
Poletja je konec, šola in vrtec sta se že pričela. vsem junakom 
želim čudovite dogodivščine in veliko najboljših prijateljev in 
upam, da se naslednje poletje zopet vidimo.

Jerneja Cvelbar

Poletne počitniške aktivnosti v Hiši sožitja
novo mesto - V društvu smo v okviru medgeneracijskega povezovanja v Centru dnevnih aktivnosti Hiša sožitja 
tudi letos pripravili aktiven in pester program poletnih aktivnosti. Srečevali smo se dvakrat tedensko v mesecu juliju in 
v prvem tednu avgusta. Pri izvedbi poletnega programa so sodelovali člani društva.




