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Naj vam bodo dobre želje,
lepe misli in prijazna
dejanja popotnica v lepe in
vesele praznične dni,

zdravje in sreča pa spremljevalca
prav vsak dan in na vsakem koraku
v letu 2022.
Rožca Šonc

Mnenja uredništva ...

Spoštovane članice, spoštovani člani!
Ko sem pisala decembrski uvodnik Sopotij 2020, sem iskreno upala in želela, da nam bo leto 2021 bolj naklonjeno, da bomo načrtovani program lahko
izvajali brez omejitev pri združevanju in s tem tudi izvajanju načrtovanih
aktivnosti, pa temu žal ni bilo tako. Še huje pa je to, da vstopamo tudi v leto
2022 z omejitvami, ki od nas zahtevajo veliko prilagajanja in skrbi, da zadovoljimo vsem ukrepom in delamo v okviru dovoljenega.
A zakaj je tako? Smo se cepili? Spoštujemo navodila za preprečevanje širjenja
virusa, skrbimo s svojim samozaščitnim
ravnanjem za zdravje nas samih, svojih
bližnjih in vseh drugih? Pomislimo na
vse tiste, ki ležijo težko bolni v bolnišnici
in se borijo za življenje, nekateri pa to
borbo tudi izgubijo. Spoštujem pravico
vsakega posameznika, da odloča o tem
ali se bo cepil ali ne, še posebej tistih,
ki imajo za to zdravstvene razloge, a
vas vseeno prosim, da razmislite o svoji
odločitvi in se odločite za cepljenje in
s tem pomagate, da se bomo končno
rešili tega trdovratnega virusa, ki nam
vsem kroji način življenja, pa tudi vam
onemogoča da sodelujete pri aktivnostih kjer je zahtevan PCT.
Moram povedati, da smo kljub vsemu
izvajali aktivnosti programa na vseh področjih delovanja. Delali so literati in likovniki, ki se pripravljajo na jubilejno 20
leto delovanja, skupaj z drugimi dejavnostmi smo se ponovno predstavili na
2. Extemporu na Glavnem trgu, izvedli
smo načrtovana izobraževalna predavanja, ob zahtevah PCT, zelo uspe-

šno smo izvedli delavnice za otroke v
času počitnic, ki so bile polno obiskane,
športniki so izvedli in sodelovali na pokrajinskih in državnih tekmovanjih, prostovoljke programa Starejši za starejše
pa so celo presegle načrtovano število
obiskov, kar je posebej pohvalno. Prav
tako moram posebej pohvaliti voznike
Prostoferje Rudija, ki so ves čas opravljali vožnje. Žal zaradi zaprtja Hotela
Delfin nismo mogli izvesti vseh 4 načrtovanih letovanj in enodnevnih kopanj,
izvedli pa smo ekskurzijo, ki je bila polno obiskana, udeleženci pa zadovoljni.
Posebej moram izpostaviti aktivnosti
aktivnega državljanstva, pri pripravi predlogov in sprememb ter amandmajev
Zakona o dolgotrajni oskrbi, predlogov
sprememb pokojninske in stanovanjske zakonodaje, predlogov usklajevanja pokojnin in pripomb na Resolucijo
socialnega varstva, kjer so člani Nežka
Ivanetič, Slavica Naumov, Stane Žagar
in Rožca Šonc tvorno sodelovali. Naša
člana Ana Bilbija in mag. Adolf Zupan sta
kot občinska svetnika zagovarjala interese starejših in društev upokojencev.

Rožca Šonc

Pred nami je novo leto, kjer nas čakajo
načrtovane naloge pripravljenega programa dela, ki vam ga v teh Sopotjih kot
osnutek tudi posredujemo. Če bi želeli,
da program dopolnimo še kakšno novo
aktivnostjo, pričakujemo vaše predloge.
Rada bi se zahvalila vsem, ki ste pomagali in se trudili z nami, da smo delovali
tudi v omejenih možnostih, zahvala gre
članom upravnega odbora in predsedstva, vsem vodjem sekcij in dejavnosti in
vsakemu posebej.
V prihajajočem letu vam želim predvsem da ste zdravi in vas sreča spremlja
na vsakem koraku, v prihajajočih praznikih pa se imejte čim lepše.
Vaša predsednika Rožca Šonc

Spoštovani bralci Sopotij!
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Prav gotovo je res, da ljudje še nikoli nismo bili vsi enakega mnenja in prepričanja o prav ničemer. Tako smo različnih
barv, velikosti, jezika, raznih sposobnosti, vere in še marsičesa. Zato ni prav nič
čudno, da smo različnega mnenja tudi
glede Covida. Eni se ga bojijo in se ga
hočejo rešiti s cepljenjem, drugi se cepljenja bojijo, saj zaradi tega lahko celo
umrejo, tretji pa so prepričani, da Covida sploh ni. Vse tri skupine poizkušam
razumeti, a ugotavljam, da to ni čisto
enostavno. Ljudje zaradi Covida množično umirajo povsod po svetu, kajne?
In pri tem Covid nič ne izbira med cepljenimi, necepljenimi ali tistimi, ki ne
verjamejo, da Covid obstaja. Preseneča
pa me nekaj: pri nas je izredno veliko

ljudi proti cepljenju. Zakaj? Mislim, da in novoletne praznike bomo tako vese ne motim, če rečem, da se upirajo činoma praznovali v svojih domovih,
politiki, ki sedaj vodi vse akcije proti tej obkroženi le s svojimi družinskimi člabolezni. Kaj pa zdravstvo? Tega politika ni. Na mizah bo poleg svečk in potice
kar lepo izkorišča. Zdravstveno osebje seveda tudi svinjina in druge dobrote,
pa hudo trpi, bolnice so polne, ljudje pod novoletno jelko bodo darila, ob
umirajo zaradi Covida in drugih bolezni, prehodu v leto 2022 pa se bomo objeli
ki jih sedaj ne morejo normalno zdraviti in spili kozarec vina. Skratka – lepo nam
pravočasno, saj so čakalne dobe postale bo, skoraj tako, kot nam je bilo nekoč
dolge po več mesecev, ponekod celo v starih časih. Drugače bo le to, da se
bomo pogovarjali na daljavo (mobitel),
več let. Tako pač je. Žal! Za vse to seposlušali radio in gledali televizijo. Saj
veda nismo krivi mi, preprosti državljane bo tako zelo slabo, kajne? Pa lepo
ni, ampak…kdo že?
se imejte!
Vse to nas je pripeljalo do tega, da se
bomo morali v prihajajočih prazničnih V letu, ki prihaja, Vam želim
dneh obnašati malo drugače kot smo predvsem obilo zdravja.
Maks Starc
se v tistih dobrih, zlatih časih. Božične
Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto

Intervju...

Dragica Ferbežar podpredsednica za socialo
Dragica Ferbežar se je našemu društvu pridružila pred dobrim letom. Na
letošnjem volilnem zboru je bila izvoljena v predsedstvo društva za pokrivanje področja sociale. Na tem področju se bo trudila, tako pravi sama, kar
najbolje nadaljevati čim več aktivnosti, ki jih je za članstvo vodila do sedaj
zelo predana in srčna Milka Eržek. Verjamem, da Dragico Ferbežar pozna
že kar precejšnje število naših članov pa kljub temu vam jo želim s tem prispevkom podrobneje predstaviti.
Dragica je bila rojena v Novem mestu,
doma je bila v Stranski vasi – na Ruperč vrhu. Osnovno šolo je obiskovala
v Birčni vasi in v Šmihelu, srednješolska leta pa so ji tekla v Gimnaziji Novo
mesto. Po zaključeni splošni maturi se
je v Ljubljani vpisala in dokončala višješolski študij na VUŠu in pridobila naziv
višja upravna delavka. Kot štipendistka
se je zaposlila v takratni IMV v kadrovski službi in na tem področju v Revozu delala vse do upokojitve leta 2019.
Ponosna je na svojo prehojeno pot
in delovno kariero. Delala je tisto, kar
jo je resnično veselilo. Rada ima ljudi,
zato je rada delala z ljudmi in za ljudi.
Kot kadrovnik, kot vodja kadrovsko–
socialnega oddelka in kot strokovna
sodelavka se je nenehno izobraževala,
sledila razvoju kadrovske stroke, spremembam zakonodaje in razmeram na
trgu dela v dobrobit osebnega razvoja
in v dobrobit priznanja dobrega dela kadrovske službe v podjetju Revoz. Skupaj
z ekipo odličnih sodelavcev je uspešno
premagovala številne delovne izzive na
področju zaposlovanja in razvoja zaposlenih. Na tej poti je spoznala ogromno
ljudi, opravila na tisoče razgovorov za
zaposlitev, navezovala nove in nove stike in poglobila sodelovanje s stanovskimi kolegi v kadrovski stroki. Bila je tudi
ena od ustanovnih članov in dolgoletna
tajnica Društva za kadrovsko dejavnost
Dolenjske in Bele Krajine. Zanimivi so
njeni spomini, kje vse je Revoz, novomeški gigant in mednarodno priznano podjetje, iskal nove sodelavce - od
Kočevja, Ribnice, Ljubljane, Zasavski
revirjev, cele Dolenjske in Bele Krajine,
na Hrvaškem do Zagreba in Karlovca,
celo v Bolgariji in v zadnjih letih njene
zaposlitve je dobil veliko število delavcev tudi v BIH. Za Revoz je kar nekaj
let na občinskih tekmovanjih vodila ekiDecember 2021
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po Prve medicinske pomoči. Niso posegali po najboljših mestih, pa vendar
je, za pridobljene izkušnje in znanje iz
nudenja prve pomoči močno hvaležna
še danes, velikokrat so ji prišle še kako
prav. S svojo tovarno je živela tudi drugače, Kulturno - umetniškemu društvu
v Revozu je predsedovala več kot 12
let. Še vedno je zelo ponosna na številne odmevne nastope in jubileje Mešanega pevskega zbora Revoz in odlične
razstave likovnikov. Pa še nekaj jo veže
s tovarno – z nekdanjimi sodelavci se
srečujejo v Klubu prijateljev IMV, za katerega od vsega začetka opravlja tajniška
dela, dežura v klubski pisarni in občasno
vodi obiskovalce po Muzejski zbirki v
Drgančevju. Dolga leta je članica Sveta
KS Kandija Grm, skrbi za finance, tajniška opravila in sodelovanje z delujočimi
društvi in organizacijami v KS.
Kako pa je Dragica zasebno? V tovarni
je spoznala svojega življenjskega sopotnika. Postala je Novomeščanka, ko je
prišla na Grm za »tamlado« v družino edinca. V njenih očeh zasije sreča,
ko razloži, da so se v hiši »ujeli« in ves
čas dobro razumeli. Dva otroka, sin in
hčerka, sta bila v ponos obema generacijama, odlična učenca, dijaka in študenta. Danes sta oba odrasla, zaposlena, z
družino na svojem in odgovorna starša
štirim vnukom, trem fantom korenjakom in eni princeski. Iz mestnega vrveža
so včasih radi pobegnili in prosti čas preživljali na delu v vinogradu in na vikendu
nad Pleterji v Šentjerneju. Že nekaj let
pa je njihova klet prazna, o vinogradu
ni več sledi, pogled na Pleterje pa vse
družinske člane še vedno razveseljuje v
vseh letnih časih.
Po upokojitvi Dragica ni obtičala samo
doma. Res je, da si sedaj vzame več
časa za urejanje doma, rož in obdelo-

vanje vrta. Vsako jutro gre na telovadbo
»1000 gibov« , opravila je tečaj za vaditeljico in vodi skupino Šole zdravja na igrišču
na Smrečnikovi ulici. Rada prebere kakšno
knjigo, ima abonma v KC , redno obiskuje predstave v APT pa še kakšna zadeva
se najde vmes, kot npr. pohodi in izleti s
člani DIDUja, redni tedenski pohodi s prijateljicami kot »nadomestek» za abonma v
Zagrebu ali npr. kratka potovanja, kot je
bil v tej jeseni izlet s sošolkami iz gimnazije
po poteh maturantskega izleta v Istanbul.
Še vedno pa ji največ pomenijo njeni domači. Pravi, »da hodi od doma domov«,
na Ruperč Vrhu ima namreč še mamo in
brata z družino. Z možem sta neizmerno
srečna, ko se na Grmu spremeni hišni red
in se vse prilagodi vnukom. Šolske počitnice, poletne in zimske in številni vikendi
pripadajo njim. Njihov razpon let, od 5 do
13, jima ustvarja mavrico lepih in nepozabnih doživetij.
Kot podpredsednica za socialo pri DU
Nm res ne bo imela možnosti uresničevati velikih dosežkov, si bo pa prizadevala,
da z nizom drobnih uresničljivih del pomaga tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo.
Zaveda se, da starost ni bolezen, je samo
popuščanje moči na vseh področjih. Pri
dolgoživosti pa je treba sprejeti številne
bolezni in težave. Vseh rešitev ni v tabletah, včasih že samo prijazna beseda veliko
doseže.
Vedno pomembneje se ji zdi ljudem pomagati, da znajo čim bolje živeti s tem, kar
zmorejo ter biti s tem čim bolj zadovoljni.
Slavka Kristan
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Novice iz društvenega življenja

Naj nam bo mar za jutri
Pred nekaj tedni sem ob umiku pomembnega evropskega politika iz politike, ki naj bi zagrešil nečednosti, povezane
s korupcijo, prvič slišal nekaj lepega o politiki. Rekel je, da ve, da je politika nehvaležna, grda, umazana… Toda on
jo je občutil drugačno – kot zavzemanje za nekaj lepega, za pravo stvar in to ga je vodilo pri njegovem delu. Ne
morem soditi, kaj od očitanega je res storil.
Vem pa, da nismo vsi, ki sodelujemo
v politiki slabi. Vem tudi, da ste vi naš
pomemben opazovalec. Upam, da kritično pošten. V naši mestni organizaciji
DeSUS je nekaj ljudi, ki so se in se še
res trudimo. Med te se štejeva tudi Ana
Bilbija in sam. V sodelovanju z vsemi,
ki hočejo dobro ljudem, dosegamo kar
nekaj uspehov. Ob tem vi in mi vemo,
da ostaja še veliko za postoriti. Kaj smo
dosegli v prvih treh letih tega mandata v občini, kaj smo predlagali vodstvu
DeSUS na državnem nivoju in drugem
smo poskusili popisati v našem poročilu, ki smo ga posredovali pred dobrim
mesecem v vsa gospodinjstva v občini.
Upam, da ste ga tudi vi prejeli. In ga
vsaj preleteli. Če ga niste prejeli in to
želite, nam sporočite. Še nekaj izvodov
imamo na razpolago. V tem pismu ne
ponavljam, kar lahko preberete v skoraj 20-stranskem poročilu. Še nasvet
– zadnje strani smo namenili številnim
koristnim napotkom v primeru potreb,
ki se nam zagotovo pojavijo v življenju.
Drage upokojenke, cenjeni
upokojenci
vsakdo od vas odnos do starejših ocenjuje in čuti po svoje. Preslab je. Zato
smo razočarani, jezni. Toda v politiki
kot pri drugem delu, rezultati sledijo
vztrajnemu delu. V začetku prizadevanj
ni opaziti premikov, potem pa se stvari začnejo premikati. Pa nič ne gre kar
samo od sebe. V naši občini pa je zdaj
že samoumevno, da je v proračunu vedno dovolj denarja na razpolago za pomoč na domu, da DU dobijo vsako leto
malo več denarja za svoje nesebično in
neprecenljivo delo, da bomo z zamudo prišli do oskrbovanih stanovanj.
Pred leti temu ni bilo tako. Danes je
že popolnoma jasno, da imamo brezplačne prevoze z Rudijem, da bomo
starejši jutri zagotovo imeli tudi z mestnimi in upam s primestnimi avtobusi,
da je denar za računalniško izobraževanje, da so v proračunu namenjeni prvi

4

denarji za subvencioniranje vgradnje
dvigal v blokih, da bomo drugo leto
pripravili strategijo kako se bo občina
v prihodnjih letih obnašala do starejših
nasploh še posebej na bivanjskem področju. V času nastajanja teh dveh pomembnih aktov bomo vztrajali, da se
v njih vnese prijazne oblike bivanja za
starejše, vnesli dobre spoštljive temelje
za sožitje med nami. In po sprejemu
bomo vztrajali, da ne bo to ostal popisan in pozabljen papir. Odločitve bodo
morale biti podprte z denarjem. Začeli
so se prvi zametki vključenosti v soodločanje v življenje občine s tem, da
je v organih upravljanja v organizacijah
tudi mesto za starejše. Ta del bo treba
razširiti v večino takih organov.
Pred nami so volitve v slovenski parlament. Veliko je bilo v tem hramu
odločanja o najpomembnejših pogojih
našega življenja že zamujenega. Toda
nikoli ni tako slabo, da ne bi lahko bilo
še slabše. Mi pa želimo boljšo prihodnost. In zato se bomo trudili za zmanjšanje zaostankov.
Neoliberalizem, ki je kmalu po ustanovitvi naše nove države pokazal vse
negativne plati in poskrbel predvsem
za peščico bogatih, je zapeljal našo
družbo v gospodarsko in socialno krizo. Rezultat krize je bil velik razkorak v
družbi med majhnim številom bogatih
in velikim številom onih, ki jih uvrščamo
v nižje socialne sloje. Pomembni so bili
šolajoči, aktivni prebivalci, starejše pa se
je začelo tretirati kot tiste, ki ne potrebujejo, ki odhajajo… Stranka DeSUS je
bila večino časa v vladah. V nekaterih
mandatih je imela pomembno moč
pri odločanju, dobila je ime » jeziček
na tehtnici…«. Za mnoge, ki danes
uživajo ob njenih težavah, je postala
zelo moteča. Njeni najvišji funkcionarji
so popuščali in prevečkrat dali prednost osebnim interesom pred interesi
upokojencev, starejših in vseh generacij. Stranka se je odmaknila od svojega
osnovnega poslanstva – skrbi za upo-

kojence, prenehala se je povezovati z
DU in drugimi, ki so jo potrebovali.
Stanje se je zaradi različnih razlogov še
poslabšalo v tem mandatu. Priča smo
konfliktom med stranko in poslansko
skupino in odmikom od programskih
ciljev, ki jih je stranka obljubila ljudem.
Zato se v naši mestni organizaciji trudimo dopovedati, da bi bilo prav, da se
stranka kot celota, pri svojem delu vrne
k ciljem, zaradi katerih je bila stranka
pred desetletji ustanovljena. V primeru, če bi nam volivci dali dovolj glasov
za uvrstitev v parlament, to pot stranka
ne bi smela imeti interesa za službe v
državni administraciji in drugod, temveč bi se morala v prvi vrsti prizadevati
za ustvarjanje pogojev v družbi, ki bo
prijazna do vseh, tudi starejših – starejših, ki smo največja manjšina z
najmanj pravicami.
Priznam, da tudi v novomeškem DeSUS-u večkrat obupujemo nad obnašanji Desusovcev na državni ravni. Ne
pristajamo pa na tezo, da je vseeno,
če DeSUS-a ne bo več na političnem
prizorišču. Nekateri družboslovni
strokovnjaki menijo, da DeSUS ni potrebna zato, ker lahko vsaka stranka v
delu svojega programa oblikuje odnos
do starejših. To ni res in tako ne gre.

Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto

Novice iz društvenega življenja
Pomislite, kako je to že v družinah.
Koliko besede v resnici imamo starejši
pri mlajših. V strankah se ob oglašanju
seniorjev pojavijo nasmehi in pripombe
» kaj bi pa radi…, saj nič ne potrebujete, ste velik strošek…«, podobno je v
občinskih svetih, parlamentu in drugod.
Če bi bilo drugače, bi se stranke takoj
oglasile, ko so starejši najbrž brez potrebe po pojavu virusa covid 19, umirali izolirani v DSO, ko bi bilo potrebno
zastaviti besedo za dvig pokojnin zaradi
izjemnih dvigov cen hrane, ogrevanja
in drugih storitev. In jih zaščitile pred
inflacijo. Ne zatiskajmo si oči, potrebne
kulture o nujnosti primernega oz. potrebnega medsebojnega spoštovanja in
sožitja med generacijami v Sloveniji ni.
Pa vendar ne smemo pozabiti, da smo
mi ustvarili podlage, izšolali otroke in
drugo, na čemer danes nove generacije gradijo svoj razvoj. Mar nimamo pravice, da nam del tega vrnejo? Imamo.
In ne pozabimo – kar je dobro za starejše, je dobro za vse. Ko razmišljamo
tako, prevlada odločitev za nadaljevanje dela. Če imate podobne občutke, imamo možnosti, sicer ne. Brez
močne stranke ne bomo slišani, stanje
bo zagotovo le slabše. Morda pa je
imel evropski politik, ki ga omenjam
v začetku tega prispevka, prav. Če se
zavzemaš za pravo stvar, je delati v
politiki lepo, hvaležno. Naj nam to daje
moči za delo, ki sicer zaradi let šepa.

Drage upokojenke, cenjeni
upokojenci,
preživite prihajajoče praznike
kor se da lepo. Ostanite zdravi,
naj se vas dotakne čim več topline. Topline soljudi, vaših dragih,
spominov. Naj se v vas naseli optimizem. Tisti optimizem, s pomočjo katerega ste premagovali
številne ovire v aktivnem delovno obdobju vaše poti življenja.

Ni vse virus
JSKD Izpostava Tolmin je v koronskem času organizirala literarni in fotografski natečaj 2021 Ni vse virus. Udeležili sta se ga tudi snovanjki Anica Vidmar
in Rezka Povše s haikuji.
Haiku je japonska pesniška oblika, ki s
sedemnajstimi zlogi prikazuje trenutek
iz narave in ga povezuje z notranjostjo
pesnika.
Na literarnem natečaju je sodelovalo 48
literatov iz vse Slovenije in 31 avtorjev s
fotografijami. Izmed 195 poslanih haikujev je 46 objavljenih v cvetoberu haikujev -v knjižni zbirki NI VSE VIRUS, ki je
bogato opremljena z izbranimi fotografijami. Med njimi sta tudi po en haiku udeleženk natečaja naše literarne sekcije.
Rezka Povše

Program prireditev DUNM
1. Ob kulturnem prazniku se ob Rastoči deklici pripravi kulturna prireditev s
predstavitvijo 12. zbornika, ki bo izšel ob 20. obletnici delovanja likovne in literarne sekcije. Terezija Balaževič je ustanoviteljica literarne sekcije in jo že 20
let vodi, zato bo njena misel zapisana na podstavek Rastoče deklice. Predstavili se bodo tudi likovniki sekcije Jutro ob svoji 20 letnici delovanja. Pripravijo
tudi razstavo slik svojih likovnih ustvarjalcev.
2. Predstavitev 4. knjige Franeta Umeka, ki nosi naslov Iz sebe za spomin ob
svetovnem dnevu knjige 23. aprila. Avtor je član literarne sekcije našega društva, knjiga pa je izšla v društveni založbi leta 2021.
3. 3. Ex tempore likovne sekcije Jutro DU Nm. Predlagam, da bi prireditev
izvedli v začetku septembra (do 10. septembra), ker so kasneje težave z
udeleženci in nastopajočimi zaradi trgatve.
Glede na to, da je na Glavnem trgu, kjer se prireditev dogaja, v dopoldanskem času število gledalcev in poslušalcev zadovoljivo, pa se trg v sobotnem
(ali petkovem) popoldanskem času precej sprazni in žal nastopajočim literatom prisluhne premalo ljudi. Verjetno bi bilo bolje, da bi v letu 2022 program
potekal strnjeno od 10. – 11. ure, likovna delavnica pa bi trajala do 15. ure,
sledil bi slavnostni zaključek. Tudi stojnice popestrijo dogajanje do 15. ure.
4. Novomeški večer v hotelu Delfin v Izoli v prvem tednu novembra
Program pripravila Slavka Kristan

Leto 2022 naj vam da miru, čim
več lepega, zdravja, čim več
občutka, da so med nami še
dobri ljudje. Z njimi se družite,
bodite jim enaki. In srečno
Adolf Zupan, član DU in
občinski svetnik DeSUS
December 2021
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Novice iz društvenega življenja

Program starejši za starejše - starejši za višjo
kakovost življenja doma
Program Starejši za starejše se izvaja v Sloveniji od leta 2004. Nosilec programa na državni ravni je Zveza društev
upokojencev Slovenije, vodja programa pa je ga. Rožca Šonc - predsednica DU Novo mesto.
Vsi starejši si želijo preživeti starost doma,
v svojih lastnih gospodinjstvih. Odhod v
dom za starejše je v veliki večini primerov
izhod v sili, zadnja možnost, ko nastopi
situacija, da v domačem okolju ni več mogoče zagotavljati ustrezne oskrbe.
Bistvo programa je, da starejši prostovoljci obiščemo na njihovem domu vse
starejše od 69 let v svoji okolici, jih povprašamo kako živijo in jim poskušamo
organizirati pomoč, če jo potrebujejo.
Na območju Mestne občine Novo
mesto sta v program vključena 2.002
uporabnika nad 69 let (po pridobljenih
podatkih je vseh prebivalcev te starostne skupine 3.880).
Večino vključenih (95%) je članov društva, ostali so drugi
starejši (5 %), saj program vključuje tudi nečlane društva.
Program vključuje starejše iz območja delovanja društva

Rokodelska razstava
PZDU Dolenjske in
Bele krajine
Na letošnji razpis Komisije za tehnično kulturo, za organizacijo in izvedbo rokodelske razstave PZDU se
je prijavilo Društvo upokojencev Ribnica. Razstava je
bila 20. 10. v ribniškem rokodelskem centru. Sodelovalo je 13 društev od 18 delujočih v rokodelstvu,
Ribnica, Novo mesto, Žužemberk, Prečna, Kostel,
Mokronog - Trebelno, Kočevje, Straža, Črnomelj, Semič, Sodražica, Uršna sela in Loški potok.
Razstava je bila v sklopu občinskega praznika Občine
Ribnica in praznovanju 75. letnice delovanja društva.
Rokodelske razstave so se udeležili: predsednik ZDUS
Janez Sušnik, predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine Dušan Kraševec in predsednik KPK ZDUS Branko
Suhadolnik. Za kulturni program je poskrbel oktet Zvon,
Društvo podeželskih žena Ribnica pa je poskrbelo za pogostitev. Razstava je bila paša za oči za vse obiskovalce.
Marija Golob
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v Novem mestu in društev Prečna in
Brusnice.
V krajevni skupnosti Birčna vas, ki šteje
12 vasi, je preko 218 krajanov, ki so
starejši od 69 let, kar predstavlja 5,6%
vseh prebivalcev te starostne skupine
v MO NM. Celotno območje pokriva
ena prostovoljka.
V svoje vrste želimo pridobiti nove
prostovoljce, ki so pripravljeni del
svojega časa nameniti prostovoljnemu
delu v okviru programa.
Vsi, ki bi se nam želeli pridružiti se lahko
oglasite na DU Novo mesto, Čitalniška ulica 1 ali pokličete
na telefonsko številko: 07 302 12 40
Iskreno vabljeni.
Ana Ponikvar

Covid ni preprečil
literarnega večera
Dolenjske Toplice - Odkar je covid spremenil življenje na celi zemeljski obli, so zamrle tudi kulturne
prireditve. Nič drugače ni v našem društvu upokojencev. Vendar zaradi nekaterih negativnih okoliščin,
podivjani epidemiji še ni videti konca.
Kljub takim razmeram, je Društvo upokojencev Dolenjske Toplice uspelo izpeljati v septembru 2021 literarni večer. Na njemu sta sodelovala naša člana literarne
sekcije Frane Umek in Nace Mervar. Frane je iz svoje
najnovejše, še tople pesniške knjige z naslovom Iz sebe
za spomin izbral in recitiral dve čustveni pesmi; sam pa
sem predstavil pesmi: Prijatelj in Večer.
Večer se je končal z druženjem ob živahnem in sproščenem pogovoru.
Nace Mervar
Sopotja so interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto. Glasilo izhaja občasno.
Uredniški odbor: Rožca Šonc (odgovorna urednica), Maks Starc (glavni urednik), Ana
Bilbija, Slavka Kristan, Jerneja Cvelbar. Naklada glasila je 2500 izvodov, ki ga brezplačno
prejmejo vsi člani društva. Oblikovanje in tisk: Tiskarna Vesel Novo mesto. Naslovnica:
Franc Urbančič, Zima na Krki, olje 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.
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Časi so se spremenili
Pred 70 leti, ko sem bila še rosno mlada, nas je v Osnovni šoli v Novem mestu učila petje gospa Jelka Kastelic. Vodila
je tudi otroški pevski zbor. Ob priliki, ko je prišel v Dolenjske Toplice maršal Tito, smo mu z veseljem prepevali
pesem: Lepo je v naši domovini biti mlad. V tej pesmi je tudi vrstica - sežgimo trnje in osat-.
Kot otrok nisem razmišljala o tem. Sedaj pri 80. letih pa je ta vrstica postala še kako realna.
Kljub visoki starosti z možem še vedno obdelujeva na koncu Žabje vasi
za naju kar veliko njivo. Do letos sva
skrbno ločevala osat in gabez ter podoben plevel, ki se rad preveč razbohoti. Ko se je ta nezaželena zel posušila, sva jo požgala, pepel pa porabila
za gnojenje fižola. Na koncu njive pa
so se razbohotile robidnice in drugo
grmovje. To sva posekala in zložila
na kup, da se posuši in zažge. A glej
nesrečo. Sanitarni inšpektor je zažig
na sosedovi njivi prepovedal, zagrozil

z visoko kaznijo, rešitev pa ponudil v
tem da se ostanke plevela in trnja ter
grmovja izroči v varno zavetje Komunale na Cikavi Zato sva naš nič vreden
višek pridno vozila na Komunalo lepo
ločeno. Biološke odpadke - plevel - v
kontejnerje, trnje in grmovje pa na
prostor, ki je določen za tako imenovane lesene odpadke. Tam sem videla
različne stvari: okna, vrata, čisto nove
kuhinjske omarice, leseno pohištvo za
kopalnice... pa kaj bi naštevala.
Pri srcu pa me je zabolelo, ko sem

zagledala med to kramo čisto nov peharček iz slame. Ni bil opleten z lesenimi vitrami ampak s plastično vrvico.
Tam je bil tudi mali leseni škafček s
slovenskimi ornamenti, pa tudi velik
lepo pleten koš iz šibja za perilo. Ker
imam rada take izdelke in jih tudi sama
pletem sem se globoko zamislila in se
spraševala: Ali je danes še lepo v naši
domovini biti mlad. Na njivi pa je res
prepovedano zažgati trnje in osat?
Jožefa Kastelic

Komemoracije na
Uspeh članice
novomeških pokopališčih literarne sekcije
Snovanjka Rezka Poob Dnevu mrtvih
vše se je udeležila liNovo mesto - Na MO NM so se letos, za razliko
od lanskega leta, ko je bilo zaradi COVID-a izvedeno
zgolj polaganje vencev, odločili, da s pomočjo Komunalnega podjetja Novo mesto organizirajo komemoracije na vseh treh mestnih pokopališčih: v Šmihelu, v
Ločni in v Srebrničah.
V ta namen so k sodelovanju povabili predstavnike krajevnih
skupnosti Drska, Ločna in Šmihel, ter predstavnike veteranskih organizacij in združenja borcev za vrednote NOB.
V programu sta prisotne nagovorila župan MO Gregor
Macedoni in podžupan Peter Kostrevc. Programa komemoracij se je udeležila mestna godba in član literarne
sekcije Snovanja Marjan Hren z recitalom dveh pesmi:
Kadar črna golobica … in Stih ikebane.
Svečani dogodek je, slabi vremenski napovedi navkljub,
potekal v suhem vremenu in prazniku primernem, svečanemu vzdušju. Izredno kvalitetno ozvočenje pa je tokrat doseglo svoj pravi namen.
Marjan Hren
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terarnega natečaja, ki
ga je junija 2021 razpisalo Kulturno društvo
Norma 7 iz Ajdovščine na temo Ženska
včeraj, ženska danes.
Prispevkov udeležencev, ki so sodelovali z
literarnimi zapisi, fotografijami, risbami, grafikami, ročnimi umetninami,
je bilo čez 140. Kamenček v mozaiku razpisane teme
so prispevali tudi ustvarjalci iz Avstrije. Vsa dela so
objavljena v obsežnem zborniku na 170 straneh, ki
je neizčrpen vir spominov, izkušenj, doživetij in resničnih življenjskih zgodb žensk iz različnih obdobij.
Izdajo multikulturnega zbornika so omogočili Občina
Ajdovščina in Javni sklad za kulturne dejavnosti.
Zmagovalka literarnega natečaja je snovanjka Rezka Povše s prispevkom, ki je cikel petih pesmi z naslovi Anksiozna motnja, Eva, Pikapolonica se je napila, Rodila se je
hči, Zajtrk s črepinjami.
Tereza Balaževič
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Likovna kolonija v Izoli Prijaznejša starost v
oskrbovanih stanovanjih
Zveza društev upokojencev Slovenije v sodelovanju s
hotelom Delfin iz Izole vsako leto organizira likovno
kolonijo za člane društev upokojencev, ki so vključena v zvezo. V preteklem letu je likovna kolonija zaradi
znanih razlogov v zvezi z epidemijo covid-19 prvič odpadla. Kljub vsem težavam zaradi kužne bolezni pa je
organizatorjema letos v obdobju od 23. do 26. oktobra
uspelo organizirati in izvesti 22. likovno kolonijo v Hotelu Delfin. Na koloniji je sodelovalo 42 udeležencev
iz društev upokojencev širom po Sloveniji, od tega nas
je bilo iz Likovne sekcije JUTRO kar sedem. Za nastanitev in prehrano smo udeleženci LS Jutro prispevali
sami, za enega člana pa je kot vsako leto prispevalo
naše društvo. Cena je bila glede na odlično hrano in
udobno namestitev zelo ugodna.
Mentor likovne kolonije mag. Uroš Potočnik, akademski
slikar, je za to likovno kolonijo izbral temo: SVETLOBA MEDITERANA. V pripravah je izbor teme utemeljil
z naslednjimi besedami: «Na kratko se bodo udeleženci
spraševali o pojavnosti svetlobe, malce o fotografiji in
optiki ter njeni rabi v slikarstvu. Pojavnost svetlobe in
njenih učinkov v slikarstvu je precej raznorodna in ponuja
različne možnosti njene rabe. Udeležencem pa dopušča
precej odprte roke pri vključevanju na to temo.« Temo
je mentor v Izoli odprl z uvodnim predavanjem in jo teoretično podkrepil. Udeleženci smo pri ustvarjanju temi
različno sledili in ji bili bolj ali manj zvesti.
Ustvarili smo veliko dobrih slik, tri pa so bile po
izboru strokovnega vodje
mentorja Uroša Potočnika
izbrane za nagrado. Med
njimi je bila nagrajena tudi
slika naše članice Irene Artač. Člani LS Jutro ji čestitamo in smo ponosni na
njen dosežek.
Kolonija je potekala v delovnem in ustvarjalnem duhu ter
v prijateljskem druženju. Lepo smo se imeli. Veliko smo
se tudi naučili. Z izobraževanjem na koloniji smo pridobili nov kamenček v mozaiku našega likovnega znanja.
Zahvaljujemo se organizatorjema Hotelu Delfin in Zvezi
društev upokojencev Slovenije.
Zdravko Červ
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Število in potrebe starejšega prebivalstva ter podaljšana
življenjska doba terjajo družbene spremembe tudi na področju varstva starejših ljudi.
Oskrbovana stanovanja so sodobna oblika varstva starejših,
ki marsikje uspešno zamenjujejo klasično obliko varstva v
domovih za starejše. Tudi v svetniški skupini Liste Gregorja
Macedonija zagovarjamo to obliko varstva starejših ljudi in si
prizadevamo, da bi ta čimprej zaživela v največji možni meri.
Zavedamo se, da se je spremenil odnos in razmišljanje starejših ljudi, ki na to neizbežno obdobje gledajo in ga sprejemajo
drugače kot so ga njihovi vrstniki v preteklosti. Število aktivnih
starostnikov v tretjem življenjskem obdobju se povečuje, velika večina jih je v dokaj dobri psihični pa tudi fizični aktivnosti
vse do pozne starosti. Ne počutijo se stare, ne potrebujejo
in ne želijo varstva v domovih starejših, sami želijo poskrbeti
za svojo prihodnost. Zagotovitev varstva v primernem bivalnem okolju je eden pomembnih dejavnikov, ki vpliva na kakovostno staranje in za to skupino starostnikov je bivanje in
oskrba v oskrbovanih stanovanjih, najprimernejša. Omogoča
visoko stopnjo individualnosti, intimnost in način življenja ter
preživljanje prostega časa, ki je lahko v veliki meri podoben
preteklemu družinskemu načinu življenju. Lastno gospodinjstvo, neodvisnost in občutek svobode ustvarja pogoje za kakovostno preživljanje tretjega življenjskega obdobja. Gotovo
je bivanje in varstvo v oskrbovanih stanovanjih bolj primerna oblika varstva kot bivanje v domovih za starejše občane.
Tudi v naši občini je zanimanje za oskrbovana stanovanja zelo
veliko, zato je razveseljivo dejstvo, da z gradnjo najemniških
stanovanj v Podbrezniku skupaj s Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije proaktivno pristopamo k problematiki
izrazitega presežka povpraševanja nad ponudbo stanovanj,
dostopnost do bivalnih enot pa se bo, kot je izpostavil župan Gregor Macedoni, v prihodnjih štirih letih na območju
Novega mesta bistveno izboljšala. Nepremičninska ponudba
v Novem mestu se bo v prihodnjih letih povečala s skupno kar
450 novimi najemniškimi stanovanji, ki jih bomo poleg Podbreznika gradili še na območju Brod-Drage in ožjega mestnega
jedra. V celoti pa je na območju Novega mesta zastavljena
gradnja več kot 600 novih stanovanj. Na več lokacijah bodo
gradili tudi zasebni investitorji, v razširjeno ponudbo pa bodo
vključena tudi oskrbovana stanovanja. Eden prvih projektov
stanovanjske gradnje za starejše bo izgradnja 20 oskrbovanih
stanovanj s strani nepremičninskega sklada ZPIZ ob Šegovi ulici. Tako lahko pričakujemo v prihodnjih letih vse več možnosti
za kvalitetno bivanje starejših tako v lastniških kot najemniških
stanovanjih.
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Vtisi z dopusta v Izoli
Izola - Poleg vsakodnevnega večkratnega kopanja v bazenih z morsko vodo sva uživali ob nepozabnih daljših
sprehodih. Odpravili sva se peš na kavo v Strunjan in
nazaj, drugi dan spet peš na kavo v Portorož skozi oba
tunela. To je bilo res nekaj nepozabnega. Prekrasna narava v jesenskih prečudovitih barvah naju je spremljala
na poti. Iz Portoroža sva nadaljevali pot v Piran, vrnili pa
sva se z brezplačnim avtobusom, da sva ujeli še kosilo.
Tudi ogled čudovitih orgel v koprski katedrali sva si morali ogledati. Do Kopra sva šli peš ob obali, nato pa spet
z avtobusom v Izolo.

Dnevi so neverjetno hitro minevali, to so bili nepozabni
trenutki. Tudi občasen močan veter nama ni prišel do živega, je pa morski zrak nekaj posebnega. Vsak večer sva tudi
prisostvovali pri čudoviti maši v Izolski cerkvi. Obe sva bili
prvič z društvom in bilo je čudovito. Posebna zahvala gre
naši organizatorki Slavki, ki nam je organizirala tako čudovit
in razgiban dopust. Obe upava, da ga še kdaj ponoviva.
Andreja in Vida

Pohodništvo živi v
Podgradu
Člani poverjeništva Podgrad so športno aktivni celo leto.
Že vrsto let organizirajo mesečne pohode po bližnji okolici, vsake toliko časa pa se odpeljejo tudi kam dlje. Letos
so bili v krajinskem parku Krupa, po okolici Podgrada, na
Gospodični, Vahti in Miklavžu, na planini Kofce pri Podljubelju, na kmetiji in ribogojnici Mlinar pri Radohi v Beli
krajini, na Snežniku in šli iz Sevnega po Trški gori do Kamenja. Pohodov se je udeležilo 154 članov.
Pohodništvo je prijetna dejavnost in sprostitev, kjer poskrbimo zase, se družimo z ljudmi, ki so podobnega mišljenja
in kondicije.
Že Janez Trdina je spoznal, da pod Gorjanci bivajo trdni in
veseli ljudje. Da je imel prav, potrjujejo člani našega društva, ki se znajo skupaj tudi poveseliti na srečanjih in piknikih, letos kar na dveh - tradicionalnem poletnem ter na
jesenskem kostanjevem.
Jerneja Cvelbar

Strelska sekcija
Kot vsako leto sta se strelski ekipi DU Novo mesto tudi letos udeležili Državnega
tekmovanja veteranov in veterank v streljanju z zračnim orožjem 2021.
Tekmovanje je potekalo v soboto 9. oktobra na 40 - steznem
strelišču na elektronsko tarčo v Ljubljani. Na lep sobotni dan
se je ženska ekipa v sestavi Štefka Aš, Lidija Fabian in Danica
Kravcar odpeljala proti Ljubljani. Ob vstopu in registraciji je
bilo seveda tudi vprašanje o pogojih PCT. S tem ženske niso
imele težav, spremljevalcev pa še vprašali niso. Stavba se je
hitro polnila s strelci prijavljenih ekip društev iz vse Slovenije.
Ob čakanju na vstop na strelišče se je stopnjevala tudi trema,
ki smo jo poskušali omiliti s šalami, pogovorom ali pa si je
vsaka vzela nekaj časa zase. Vstopile so na strelišče, spremstvo pa je zunaj nervozno čakalo na rezultate. Vrnile so se
dokaj nezadovoljne s svojim streljanjem, toda ko smo na tabli
videli rezultate, smo bili zadovoljni. Ekipa je zasedla 3. mesto
in tudi posamezno je bila Lidija Fabian tretja.
Ob podeljevanju pokalov in medalj je prispela v Ljubljano
tudi moška ekipa. Nismo čakali, da bo izvedeli za njihovo
December 2021
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uvrstitev, toda tu so nam pomagali telefoni. Kmalu smo izvedeli, da so za 8 krogov zgrešili 3 mesto.
Štiri dni po državnem tekmovanju se je v Novem mestu
začelo tekmovanje v streljanju v sklopu DŠI. Obe ekipi sta v
jesenskem delu DŠI na prvem mestu. Naj tako tudi ostane.
Če katerega od upokojencev ali upokojenk zanima streljanje z zračno puško, je dobrodošel v strelsko sekcijo.
Slavko Gradišar
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Stih ikebane
»Dušica draga, zakaj, zakaj?«
Trnovka svečana, spominu
posvečena,
mi šepeta ikebana.
Šopki umetelni, bogati
in skromni,
cvetoči, lesnati, zeleni …
Eni - iz navade prineseni …

Jesenski del DŠI, pikado in
balinanje
Jesenski del DŠI - Delavskih športnih iger v balinanju za ženske
je bil v torek, 21. septembra na balinišču Breza v Straži. Udeležilo
se ga je 8 ekip. Ženska ekipa DU Novo mesto je zasedla odlično
2. mesto.
Tekma v balinanju za moške je potekala na dan slovenskega športa, 23.
septembra. Ekipa DU Novo mesto
je premagala vse in zasedla 1. mesto,
Na tekmi ženskih ekip v pikadu smo
osvojile odlično 2. mesto.
Marija Golob

Drugi - iz srca podarjeni,
skrbno izvezeni
nosijo v sebi s solzo napojene
spomine dragocene,
spomine davne, boleče,
spomine zimzelene …
Misli zavozlane iščejo
odgovor
na stih ikebane …
»Zakaj, zakaj?«
Večno vprašanje …
Veter in burja jo oprašuje,
marljiva ročíca jo obiskuje.
Solza na licu nikdar
posušena:
»Dušica draga, zakaj,
zakaj?...,« zvestó objokuje …

Dobrodošli novi člani!
V decembrski številki glasila Sopotja vsako leto objavimo program
dela ter seznam športnih sekcij s kontaktnimi podatki vodij.
Vabimo vse, ki si želijo boljšega počutja, več druženja in bolj aktivnega življenja, da se pridružijo našim športnikom pri aktivnostih, ki jim ustrezajo.
Člani športnih sekcij se družijo na treningih in po njih, sodelujejo na
tekmovanjih v organizaciji pokrajinske zveze upokojencev in ZDUS-a
v Novem mestu in v drugih slovenskih mestih, na Delavskih športnih
igrah, najuspešnejši pa tudi na državnih prvenstvih.
Vzpostavimo in vzdržujmo prijateljske odnose, saj so med najdragocenejšimi življenjskimi zakladi.
Vse dodatne informacije dobite v tajništvu društva ali pri vodji sekcije.
Jerneja Cvelbar

Marjan Hren
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Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto

Novice iz društvenega življenja

Samota včasih boli
Čeprav sem včasih rada sama, večino časa preživim med ljudmi in
z ljudmi. Prav v teh dneh, ko hodim po pokopališču, kjer počiva
nekaj znanih prijateljev, srečujem znance, s katerimi se redko kdaj
vidimo. Tedaj mi spet pride na misel, kako zelo ljudje potrebujemo
družbo. Ko brskam po starih spominih, ugotavljam, da je krog ljudi,
s katerimi sem imela lepe spomine in prijateljstvo, čedalje manjši.

Zgodi se, da takrat, ko se počutim osamljeno ali slabe volje, zazvoni
telefon in zaslišim prijeten glas prijateljice ali prijatelja Takoj se spet
počutim živo in dejavno. Povabilo na kavo ali na druženje življenje
takoj spremeni iz ravnodušnosti v veselje.
Kako neskončno sem hvaležna in vesela, da imam veliko prijateljev.
Kljub moji odsotnosti me imajo še vedno radi. Kajti ta občutek, da
nekomu pripadaš, da si nekomu potreben in da za nekoga nekaj dobrega narediš, čeprav mu daš samo lepo besedo, pomeni veliko.
Vsaj meni! Vesela sem, da sem članica Šole zdravja v Šmarjeških toplicah že 12 let. Ta skupina oddaja ogromno pozitivne energije in
čeprav imaš pri sebi zavore pri taki pozitivni skupini hitro popustijo.
Rada se družim z njimi, rada jim preberem kakšno mojo pesem. Hvala Dunji za njen trud in vodenje skupine. Hvala vsem prijateljicam in
prijateljem Šole zdravja ob praznovanju in druženju dvanajste obletnice ŠZ Šmarješke Toplice.
Terezija Balažević

Humoreska
Novomeški upokojenci smo se v predkoronskem času peljali z avtobusom na izlet v Izolo. Poleg mene se je usedel brhek starostnik.
Veselo sva kramljala in prisluhnila sem mu, ko je pripovedoval o
vinogradu, ki je njegova edina ljubezen, odkar mu je umrla žena.
Beseda je dala besedo, pritrdila sem mu, da ni človeku samemu lepo
živeti in stresla še nekaj aforizmov od svetopisemskih do ljudskih pregovorov o življenju v dvoje. Starostnik me je skrbno poslušal in mi
rekel: »Še naš rajnki župnik ni znal tako lepo govoriti!«
Nadaljeval je: » Pri meni ti ne bi bilo slabo! Imam robotski sesalec,
ga vključim, leta po hiši in sam sesa. Še pod posteljo posesa, če bi se
postelja prašila,« mi je namežiknil.
Resno sem ga poslušala in komaj zadrževala smeh. Rekla sem: »Lahko se zmeniva, ampak mi boš moral dati takoj vinograd zapisat!«
Nastala je tišina. Na prvem postajališču se je brhki vdovec preselil
nekaj sedežev naprej.
Rezka Povše
December 2021

SOPOTJA 54

Babše
nenadoma
je stopila pred me
ni trkala
ni zvonila
ni pošte nobene vročila
nesramno vsiljivo
preprosto je kar vstopila
in svoj votlo steklen
pogled vame obrnila
od strahu vrč vode iz rok
sem spustila
noge od mrzle vode so drevenele
možgani pa tuhtali le kdo je ta
ki tu stoji in srepo strmi v me
drugi ji pravijo
nemočno babše
ki nima manir in brati ne zna
neti prepir in je zelo nadležna
pa jo poglejte
vstopi skoz duri zaprte
v oči se zastrmi ti globoko
ne pusti da delo opraviš do konca
v glavi ti zaplodi strah in nemoč
ohromi te
otrdi telo in ude
to noro vsiljivo
onemoglo babše
čudno ima ime
preprosto pa
s t a r o s t se ji reče
Anica Vidmar
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Dejavno in prodorno,
zdravo in odporno,
srečno in uspešno
2022!
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Želimo vam zdravo, prijazno
in srečno novo leto 2022
Ekipa hotela Delfin
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