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Mnenja uredništva ...

Rožca Šonc

Spoštovane članice, spoštovani člani,
za nami je polovica leta, ko lahko na-
redimo inventuro opravljenega dela v 
prvem polletju. Lahko bi rekla, da smo 
zadovoljni z opravljenim, saj smo izved-
li prireditev ob 3. obletnici vključitve v 
projekt Rastoče knjige, ki nas zavezuje k 
rasti v kakovosti našega delovanja, pred-
stavitev zbornika Na svoji poti, otvoritev 
razstave Odmik pa jubileje; 20. obletni-
co delovanja literarne in likovne sekcije 
in 65. obletnico delovanja MePZ. Naši 
športniki so se udeležili pokrajinskih in 
državnih tekmovanj in dosegali dobre 
uspehe, prostovoljci, vozniki Rudija so 
opravili že 3.095 km in prepeljali 119 
potnikov, prostovoljke programa Sta-
rejši za starejše so opravile 369 obis-
kov, pri tem pa starejše, ki živijo sami ali 
so pretežni del dneva sami seznanile z 
možnostjo in pridobitvijo brezplačne 
naprave e-oskrbe, ki starejšim omogoča 
bolj varno bivanje na domu. Za names-
titev se je odločilo 292 uporabnikov. 
Opravile so res veliko delo. Nekateri ste 
naprave že prejeli, tistim ki še čakate na 
priklop aparata e-oskrbe, pa prenašam 
opravičilo Telekoma in sporočilo, da 
bodo s priklopi nadaljevali po 21. juniju.
V Hiši sožitja so potekale načrtovane 
izobraževalne aktivnosti z res zanimivimi 
predavanji, a tu moram izpostaviti po-
mankanje interesa za številčnejšo ude-
ležbo z vaše strani, kar je res škoda. Po-
tekale so tudi redne aktivnosti šahistov, 
bridžistov in rekreativcev, izvedli smo 
dvoje letovanj v Delfinu, pripravljen je 
izlet v Ljubljano, poteka priprava med-
generacijskih dni za otroke, dedke in 
babice v času počitnic. Za nami je Zbor 
članov, kjer smo potrdili poročila za leto 
2021 in potrdili program dela in finančni 
načrt. Ob tem naj vas seznanim, da smo 
se prijavili na vse razpise MO NM, a do-
tacije in sredstva za izvajanje res obsež-
nega programa aktivnosti bomo prejeli 
šele v juliju ali celo avgustu. V tem času 
moramo izredno skrbno gospodariti, saj 
smo odvisni od plačane članarine, ki je 
pa še ni plačalo 741. članov. Vabim vas, 
da tisti, ki članarine še niste plačali to res 
čim prej storite, saj veste, da moramo 
redno pokrivati stroške elektrike, ogre-
vanja, komunale, telefonov, tako kot vi 

doma. 
Na področju aktivnega državljanstva 
je bilo veliko dela na področju spreml-
janja podzakonskih aktov, Pravilnikov 
za uveljavljanje pravic iz Zakona o dol-
gotrajni oskrbi, pripravi potrebnih do-
polnitev samega zakona, saj je v njem 
kar nekaj nejasnosti in pravnih praznin, 
ki so vprašljiva glede izvajanja zakona. 
Sedaj pa v koalicijski pogodbi vlade za-
sledimo predloge o spremembi ZDO, 
tako, da bo potrebno v zvezi z zako-
nom še veliko dela. Sodelovali smo na 
Medgeneracijskih dnevih sožitja MDS 
ZDUS z aktivno udeležbo na dveh stro-
kovnih posvetih. Stane Žagar kot pred-
sednik komisije za bivanjski standard na 
okrogli mizi o stanovanjski problematiki 
starejših, na okrogli mizi »Ko potrebuješ 
pomoč drugega« na temo oskrbe, pa 
sem sodelovala sama. V kulturnem delu 
programa zaključnega dne je nastopil 
naš pevski zbor. Žal je bila tudi na teh 
dnevih udeležba skromna. 
V ZDUS so bili aktivni še Nežka Ivane-
tič, Ana Bilbija in Slavica Naumov, na lo-
kalni ravni pa Ana Bilbija in Rožca Šonc, 
ter Adolf Zupan.
Tu moram izpostaviti problem po-
moči na domu, to je program, ki ga 
sofinancira MO, izvaja pa Dom starej-
ših občanov. Prosilcev za to pomoč je 
veliko več kot jo lahko zagotovijo, saj 
dom zaradi pomanjkanja oskrbovalcev 
ne more zagotoviti potrebnih pomoči, 
tako da je za pomoč čakalna vrsta. Če 
so se svetniki Ana Bilbija in Adolf Zupan, 
pred njima pa še Nežka Ivanetič, mo-
rali zavzemati za zagotovitev sredstev 
za subvencioniranje te pomoči, sedaj  
ko občina zagotavlja dovolj sredstev, 
pa ni oskrbovalcev. Je pa to problem, 
ki ne zadeva le Novega mesta, temveč 
je prisoten v celi državi in bo potrebno 
iskati sistemske rešitve glede kadrovske 
podhranjenosti oskrbovalcev.
Podpredsedniki so aktivno delali na svo-
jem področju dela. Dragica Ferbežar 
deluje na stanovanjskem področju in je 
pripravila letošnjo prednostno listo pro-
silcev za stanovanja Nepremičninskega 
sklada, Slavka Kristan je pripravila in vo-

dila obletnico Rastoče knjige, pa jubileja 
likovnikov in literatov, pa predstavitev 
12. zbornika »Na svoji poti«, Janez Mo-
horčič je organiziral izvedbo pokrajin-
skih in državnih tekmovanj, kjer smo bili 
organizatorji tekmovanj. Kot vidite, dela 
ne manjka. Pohvala za opravljeno delo 
gre tudi vsem vodjem sekcij. 
S 1. junijem se je MO NM pridružila 
mestnim občinam, ki zagotavljajo upo-
kojencem brezplačni avtobusni prevoz 
na mestnih linijah, tako da imamo sedaj 
na voljo prevoze z avtobusi poleg Ru-
dija, ki se mu je že lani pridružil še Rudi 
2, in Leona.
Poslovanje javne uprave in zdravstva 
se pospešeno digitalizira, čemur bomo 
upokojenci težko sledili, če se za te 
oblike poslovanja ne bomo pravočasno 
usposobili. V ta namen naj bi upokojen-
ci prejeli namenski bon v vrednosti 150 
EUR za nakup računalniške opreme.  
Pogoj je udeležba na izobraževanju. V 
Novem mestu, se je na razpis prijavil 
RIC, ki bo izvajal 10 urno izobraže-
vanje. Udeležba na izobraževanju bo 
pogoj za pridobitev bona, tako da se 
morate prijaviti za izobraževanje čim 
prej, saj je določeno omejeno število 
udeležencev.
Želim vam, tako v času pred počit‑ 
nicami in počitniškem času, zdravja, 
dobrega počutja, veliko sonca, čim 
manj neviht in slabega vremena.
Vse dobro vsem vam in vašim doma‑
čim. 

Rožca Šonc
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Večina članov sekcije je bila uspešna 
v predupokojitvenem obdobju na 
različnih področjih, po upokojitvi pa 
so se iskali v likovni sekciji društva. Vi 
ste prišli iz profesionalnega likovnega 
okolja in tu ste pomagali članom s 
strokovnim znanjem, likovnimi tehni-
kami, svetovanjem strokovne litera-
ture, ogledi razstav priznanih likovnih 
umetnikov in nasveti vsem tistim, ki 
so se želeli preizkusiti na njim čisto 
novem področju.
Ja, delali smo z elanom. Vsaka dva te-
dna smo se dobivali v prostorih društva 
in imeli razne zadolžitve glede izobra-
ževanja. Na mizo sem postavila nekaj 
predmetov in so jih potem risali – kot 
v šoli. Eni so bili bolj, drugi manj nadar-
jeni. Članov je bilo 30 in od teh se je 
polovica redno udeleževala tečajev. 

Likovna sekcija izvaja veliko skupin-
skega slikanja na terenu. Kateri kraji 
ustvarjanja so vam ostali najbolj v 
spominu?
Nekateri člani so predlagali, da bi šli sli-
kat v naravo. Veliko krajev smo obiskali, 
med njimi tudi Otočec, Strugo, Sotesko, 
Žužemberk… Ko so bile slike uokvirje-
ne, smo razstavljali po različnih krajih in 
ustanovah. V našem programu so bili 
tudi ogledi razstav raznih slikarjev doma 
in v tujini. Z ogledovanjem razstav smo 
pridobivali ustvarjalno znanje in kreativ-
nost. Bili smo na Bledu, v Ljubljani, Za-
grebu, na Dunaju, v Benetkah… Teh 
razstav si nismo ogledovali samo člani 
naše sekcije, ampak tudi drugi ljubitelji 
likovne umetnosti in vsi smo si pridobi-
vali in širili znanja in spoznanja na likov-
nem področju. Ogledali smo si razsta-
ve Picassa, Miroja, van Gogha… Tako 
sem širila likovno kulturo ne le med 
člani, pač pa tudi med ostalimi občani. 

Treba je spoznavati likovno umetnost, 
videti, kaj umetniki delajo in ne samo 
risati. V tistem času  je bila predsednica 
DU Nm Ana Bilbija, ki je zelo podpirala 
našo dejavnost – moralno in finančno. 
Velikokrat smo organizirali tečaje, ki so 
jih vodili akademski slikarji in člani sek-
cije so pridobili veliko znanja. Kasneje 
je bil organiziran letni ex-tempore na 
Rihpovcu in člani so se ga udeleževali 
z velikim veseljem. Vabljeni pa smo bili 
tudi na druge ex tempore v Beli krajini, 
Mokronogu. Slikali smo tudi na Krku, v 
Sečovljah, na Veliki planini,… Nekateri 
člani so bili zelo vestni in željni znanja. 
Izmed njih sem za svojega naslednika  
predlagala Zdravka Červa.

Tudi samota je dobra družba – to 
je gotovo najbolj oseben čas. Takrat 
najbolj začutiš, kateri motiv, barva, 
tehnika ti je najbliže. To individualno 
ustvarjanje je duševna relaksacija, 
rekreacija.
Člani so manj ustvarjali doma, ker so 
potrebovali vodenje, pomoč. Jaz sama 

pa zelo rada ustvarjam doma. Za indivi-
dualno delo je pomembno, da si likov-
no izobražen.

Naravo, ki jo opazujete, kasneje pri-
kličete iz spomina in šele takrat nekaj 
tiste lepote ujamete v pejsaže, podobe 
s čopičem. Kaj bolj poboža vašo dušo 
– samo slikanje ali končni izdelek?
Oboje, končni izdelek ni v resnici nikoli 
končan – še vedno je treba kaj popravi-
ti. Se pa zgodi, da celo sliko prebarvam 
in delam znova, če nisem zadovoljna.

Še vedno se udeležujete likovnih 
srečanj, sodelujete na ex-temporih – 
ali je to za vašo dušo ali pripadnost 
sekciji. Ali radi razveselite prijatelje s 
sliko?
To je za dušo. To rada delam. Mora 
pa biti primerno okolje in pravi udele-
ženci.

Katero priznanje v sekciji vam največ 
pomeni?
Zelo veliko mi pomeni, da ima naše 
društvo mojo sliko v logotipu.

Kaj je za vas pomembno? Vsak izbira 
stvari glede na svojo lestvico vrednot 
in ta so v vsakem življenjskem obdobju 
drugačna.
Lepi motivi, ki jih sama izberem in jih 
slikam na različne načine: barvne, tuš, 
oglje. Tudi v sekciji sem uvajala upo-
rabo raznih materialov, saj če želiš na-
predovati, je prav, da preizkušaš razne 
tehnike.
Resnično bogastvo ni v fizičnih slikah, 
ampak v vsem, kar je likovna umetnost 
v nas spremenila.

Poleg slikanja vas navdušuje tudi 
zbiranje naprstnikov (finguratov). Bili 
so tudi razstavljeni v izložbi društva. 
Kako je nastajala ta zbirka?

MARIJA PRAH, likovnica in mentorica

Plemenito je vse življenje ustvarjati lepoto.
Marija Prah, vi delujete v likovni sekciji Jutro pri DU Nm že od leta 2002. Predstavite nam vaše prve korake v sekciji.
Začelo se je z dogodkom v KCJT. Tedanji predsednik DU Ivan Šteblaj je meni in Mariji Udovč predlagal, da bi ob pri‑
reditvi razstavili svoje slike v avli. To je bilo realizirano, je pa ob tej priložnosti Udovčeva  predlagala, da se pri DU Nm 
ustanovi likovna sekcija. Takratni člani F. Urbančič, M. Udovč in jaz smo predlagali Ivana Heriča za vodjo. On je potem 
tudi poimenoval to sekcijo Jutro. Po enem letu delovanja se je vodenju odpovedal. Takrat sem se jaz javila za vodjo, 
člani pa so me podprli. Bila sem vodja in mentor, saj so člani želeli likovno ustvarjati, znanja pa ni bilo dovolj.

Intervju
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Novice iz društvenega življenja

Spoštovani bralci Sopotij
Covid se je precej umiril, volitve so mimo, nevihte s točo upam da tudi, tako da lahko spet normalno zaživimo. Sicer 
je Putin še živ in vojna v Ukrajini še ne ponehuje, a upajmo, da se morda le malo umiri. Posledice vsega tega so seveda 
tudi med nami. Radi bi zopet normalno zaživeli, a bo to zelo težko, saj se cene na vseh področjih hitro dvigujejo in 
marsikje se že začenja boj za preživetje. Ja, tako je danes.

Seveda pa se pojavljajo tudi druge ne-
všečnosti, za katere smo sami krivi. 
Morda se ne boste vsi strinjali z menoj, 
a jaz menim, da za probleme v zdra-
vstvu (čakalne dobe, plačevanje…) ni 
kriv ne Putin, ne toča, celo Covid je 
problem samo malo pospešil, kriv je 
le sistem, ki vse to dovoljuje. Pri vsem 
tem težko razumem, da zdravnik dela 
v službi osem ur, nato pa zgaran doma 
sprejme še bolnike, ki morajo seveda 

za poseg plačati. V bistvu je to lepo, a 
problem je v tem, da si to lahko pri-
voščijo le bogati. Sistem torej dovolju-
je delitev med revnimi in bogatimi. Se 
vam to zdi prav? Meni ne!
Pa še nekaj o politiki. To je seveda iz-
redno pomembno področje, ki odloča 
v glavnem o vsem pomembnem, kar 
se dogaja v državi. Lepo je, da imamo 
možnost izbirati ljudi, ki to počno in 
da so to ljudje različnih mnenj. Tako 
pride do vladajoče stranke ali koalicije 
ter opozicije, a VSE SO VLADA. Vse 
morajo skrbeti, da bodo sprejete naj-
boljše odločitve. Tako opozicija spre-
mlja predloge in opozarja na morebi-
tne nepravilnosti, kar pa ne pomeni, 
da se s predlogi nikoli ne strinja. To pa 
se v naši vladi ne dogaja. Opozicija je 
vedno proti predlogu, saj je vendar v 
opoziciji! Včasih imam občutek, da pri 

glasovanju sploh ne vedo, o čem glasu-
jejo. Važno je, da so proti. V vseh teh 
letih naše nove države se spomnim le 
enega predloga, ki so ga sprejeli eno-
glasno: vsi člani v parlamentu naj bi do-
bili nekaj sto evrov dodatka! Samo en 
član tega predloga ni podprl, ampak se 
je samo vzdržal. Mislim, da bi bilo treba 
tudi v politiki kaj spremeniti. Vladajoča 
stranka in opozicija si ne smeta biti so-
vražni, sodelovati morata. Tako kot v 
družini: Oče se odloči, da pelje družino 
v neko gostilno na kosilo. Ko sin to sliši, 
mu reče, da je tam drago in slaba hra-
na, zato naj gredo raje v neko drugo 
gostilno. Kaj se bo zgodilo? V normalni 
družini se bosta oče in sin pogovorila 
in skupaj odločila, kam bodo šli in vsi 
bodo zadovoljni. Kaj pa če ne? Po-
tem….Tako je žal pri nas v parlamentu.
Pa lepo se imejte

Maks Starc 

Pri petih letih sem šla s 
staro mamo na božjo pot 
in na stojnicah sem lahko 
izbrala en spominek  in iz-
brala sem naprstnik – moj 
prvi. Že v odrasli dobi, ko 
sem potovala v Španijo, sem 
tam kupila svoj 2. naprstnik  
- na njem je bila slika Miroja. 
Kasneje sem na vseh svojih 
mnogih potovanjih kupovala 
naprstnike in nobenih drugih 
spominkov – to je postala 
moja strast. Imam jih okoli 700. Bila 
sem v več kot 50-ih državah in  iz vseh 
imam naprstnike. Prav z užitkom jih 
vzamem v roke in jih ogledujem. Raz-
stavljene imam na poličkah v kuhinji.

Vi, kot rojena Idrijčanka, skrbno tkete 
čipko življenja, saj ste mojstrica idrij-
ske čipke. Je vas klekljanje oblikovalo v 
mojstrico ustvarjanja lepega?
Verjetno. Že pri 5-ih letih  sem klekljala. 

Tudi ta spretnost je moja 
življenjska spremljevalka. 
Imam tudi svoj ex libris. 
Se strinjate, da dejanja 
zrastejo iz čustev, kot 
zrastejo listi iz veje?
Ja, nekaj mora biti v člo-
veku, da lahko ustvarja 
iz duše.
Za bistveno v življenju 
ne dobimo nobenih 
navodil.

Pri kom ali kje razpakirate svoje 
tegobe?
Nikomur jih ne razlagam, saj ima vsak 
svoje in zato nikogar ne obremenjujem 
Pravzaprav pa nimam velikih tegob. Za 
bolezni pa so zdravniki in zdravila.

Življenje nas opljuskava s trenutki 
sreče in tudi tegob. Kaj je vas bolj 
zaznamovalo?

Najtežje je, ko umre mama, ko te nek-
do prizadene po krivici.

Kje in kako iščete sprostitev?
Čedalje več počivam, to me zelo spro-
šča, pa še dobro knjigo vzamem v roke.

Življenje je čudovito potovanje – se 
izogibate ustvarjalcem težav, kradljiv-
cem energije, uničevalcem zagona, 
kraljem negativnosti?
Se uspešno izogibam. Potrebujem pa 
čas, da ugotovim, da je nekdo negati-
ven in kontakt je nepreklicno prekinjen.

Uživate v razgledu, ki vam ga daje 
življenje?
Veseli me, da sem mnogim odprla vra-
ta v likovno umetnost. Zadovoljna sem, 
da znam uživati v opazovanju narave in 
to upodobiti.

S prijazno poznavalko umetnosti  
se je pogovarjala Slavka Kristan

Maks Starc



5Junij 2022    SOPOTJA 56   5

Novice iz društvenega življenja

Vkrkovzetje
Reke so močno povezane z mojim življenjem. Dvajset let sem službovala pri Vodno-
gospodarskem podjetju Novo mesto. Osnovna dejavnost je bila regulacije, meliora-
cija rek Save, Krke, Kolpe, Mirne ter njihovih pritokov na področju Dolenjske in Bele 
krajine. Reke so mi tekle skozi prste in srce. Včasih so bile svetlobne žile življenja, 
drugič so prinašale tudi smrt. Eno izmed mojih pesmi, ki je bila nagrajena na literar-
nem natečaju Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine, sem posvetila učitelju 
risanja - slikarju Vladimirju Lamutu. Natečaja so se udeležili tudi snovanjci Marjan 
Hren, Tereza Balažević, Maks Starc, Anica Vidmar in smo objavljeni v zborniku, ki je 
izšel ob slovesnosti obogatene Rastoče knjige Novo mesto z novim listom.

Rezka Povše

Dolenjski knjižni sejem
Od 13 do 17. junija 2022 je v Galeriji Krka potekal 43. dolenjski knjižni sejem, 
na katerem so predstavljene tudi knjige Založbe Snovanja DU, izdane od 
maja 2021 do maja 2022, in sicer:
Frane Umek, Iz sebe za spomin, 2021, Na svoji poti, Zbornik Literarne sekcije 
Snovanja DU Novo mesto, 2022, Ana Vidmar, Veverica Mumi in druge zgodbe, 
2022, Jože Bračika, Bodičaste rože, 2022.
Bodimo ponosni na našo založbo, ki je našla mesto na sejmu med slovenskimi 
imenitnimi založbami!

Rezka Povše

Pomni.si - presejalno  
odkrivanje demence
V našem društvu smo dobili priložnost za sodelovanje v raziskovalnem pro‑
jektu zgodnjega odkrivanja demence. Pomni.si je partnerski projekt različnih 
organizacij, podjetij, društev, raziskovalcev in zdravnikov, ki delujejo na po‑
dročju demence v Sloveniji.
Testiranje v prostorih društva se je pričelo v začetku junija in bo trajalo do kon-
ca meseca. Testiranje spomina bodo sodelavci projekta izvedli na treh ločenih, 
60-minutnih srečanjih, med katerimi bosta 1-2 tedna premora. Vsakič bodo z 
udeleženci opravili meritev BDI ter enega ali več psiholoških presejalnih testov. 
Vsa testiranja potekajo individualno in anonimno. V roku dveh mesecev po za-
ključku projekta sodelujočim posredujejo rezultate njihovih meritev in testov. Vsi 
zbrani podatki bodo anonimizirani in digitalno šifrirani ter poslani v enotno bazo 
podatkov. Namen projekta je ozaveščanje javnosti o problematiki demence.

Jerneja Cvelbar

Vkrkovzetje
barvo oči mu je spremenila

ko je posedal ob njej

iz modrih v zelene

podaril ji je srce

ki je veslalo 

po slikarskem platnu

Krka
držala je čopič žarkov

za plamenišča tolmunov 

pošiljala izmučenemu 
brodolomcu 

žuboreča povabila

oblaki so obviseli v megli

mlini bridkosti so se vrteli

 

nad zeleno obalo temnine

je žalost zavpila navznoter 

in vrgla sidro obupa

zbegane ribe so noro 
zaplesale

molčeči krokar med vrbami 
je kriknil

in se sklonil nad potopljeni 
obraz

skozi preboden kljun

je kapljala mesečina

in padala

na srebrnega mrliča

njegova dlan je objemala 
paleto 

za zadnji portret ljubezni

(slikarju Vladimirju Lamutu)
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Aktivno  
državljanstvo 
v praksi
V društvu imamo med dejavnostmi 
uvrščeno tudi domačo obrt, ker želi‑
mo prispevati k temu, da bi zanamcem 
prenesli čim večji del tega narodovega 
bogastva. Nekaj članov in članic si je 
pri Obrtno podjetniški zbornici Slo‑
venije pridobilo certifikat, ki dokazuje, 
da razpolagajo z znanjem, ki bi ga bilo 
dobro prenašati na mlajše generacije, 
tudi v obliki delavnic. Žal sta naši članici 
Jožica Kastelic in Tereza Balažević ugo‑
tovili, da jim to preprečuje zakonodaja. 
Ker smo v društvu praktični ljudje, smo 
takoj pristopili k reševanju problema.

Februarja 2018 smo Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti predlagali dopolnitev Pravilnika o 
osebnem dopolnilnem delu, ki je v prilogi 
med ostalim določal: »Izdeluje in proda-
ja izdelke domače in umetnostne obrti v 
skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejav-
nost in ki niso namenjeni zaužitju.«. Ča-
kali smo na odgovor, pošiljali urgence… 
Minilo je leto 2018, 2019, 2020 in 2021. 
Tudi del leta 2022 je mimo. Dne 7. maja 
2022 je bila v Uradnem listu objavljena 
sprememba prej navedenega pravilnika, 
ki v dopolnjeni obliki prinaša določbo: »Iz-
deluje, prodaja in prikazuje izdelovanje 
izdelkov domače in umetnostne obrti v 
skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejav-
nost in ki niso namenjeni zaužitju.« S tem 
imajo osebe, ki razpolagajo z določenim 
znanjem tudi uradno možnost prenašanja 
znanj na ljudi, ki taka znanja želijo pridobiti.
Verjamem, da imajo naše članice in člani še 
voljo in moč, da bodo to tudi storili. Pot do 
spremembe je bila žal, dolga, predolga.

Ana Bilbija

Dostojanstvo starejših je naše 
dostojanstvo
Delež starejše populacije v Sloveniji vztrajno narašča, postajamo dolgoživa družba. 
Vse to postavlja pred nas vprašanja, kakršnih do sedaj še nismo srečali. Predvsem, 
kako zagotoviti pogoje za kvalitetno življenje ljudi, ki imajo za sabo štirideset let 
delovne dobe, ki ne polnijo več zdravstvene in pokojninske blagajne ter državnega 
proračuna, ampak te blagajne pokrivajo stroške njihovega življenja v obliki pokoj‑
nin, zdravstvenih in socialnih storitev.

Ti izzivi so lastni skoraj vsem razvitim dr-
žavam in tudi v Sloveniji jih rešuje vlada na 
nacionalni ravni, npr. z zakonom o dolgo-
trajni oskrbi, z zakonom o demografskem 
skladu, z reformami pokojninske zakono-
daje ipd.
Vsi ti starejši ljudje so okoli nas, so naši star-
ši, drugi sorodniki, sosedje, znanci. Njihovo 
lepše življenje lepša naše življenje, njihovo 
dostojanstvo dviguje naše dostojanstvo. 
V Listi Gregorja Macedonija podpiramo 
župana in njegovo ekipo pri vseh ukrepih, 
katerih cilj je podpora starejšim. Omeniti 
velja računalniška izobraževanja, ki potekajo 
preko društev upokojencev, njihov cilj pa je 
omogočiti, da nove tehnologije lajšajo življe-
nje starejšim. Že v letu 2021 je bil objavljen 
razpis za sofinanciranje stroškov pri vgradnji 
dvigal v starejših večstanovanjskih stavbah v 
občini, kadar so preveliko breme za starejše 
ljudi. Občina tudi na različne načine širi ob-

seg pomoči na domu in s tem omogoča, 
da starejši čim več časa preživijo v doma-
čem okolju.
V MONM smo tudi pristopili k pripravi 
strategije Mestne občine Novo mesto 
na področju starejših, ki bo končana do 
poletja 2022. V tem dokumentu bomo 
zapisali, kaj bomo dodatno naredili v 
MONM, da bodo imeli starejši med 
nami polnejše in dostojnejše življenje, mi 
kot družba bomo bolj povezani, tretje 
življenjsko obdobje pa bo čas miru, za-
dovoljstva nad doseženim in veselja nad 
dosežki novih generacij. 

Dr. Janez Povh,  
vodja svetniške skupine LGM

Dan ZDUS na dnevih medgeneracijskega sožitja 2022 v Ljubljani

S petjem se izraža vsa lepota 
človeške duše.
V torek, 24. 5. 2022, se je na Gospodarskem razstavišču na prireditvi predstavil 
tudi Mešani pevski zbor DU Nm z dvema pesmima: Naj bo pomlad in Pevec, z 
zborovodjem Matejem Burgarjem.

Nastop so naši pevci (v malo okrnjeni sestavi) odlično opravili in se jih je lepo 
slišalo tudi iz našega precej neugodnega položaja sedežev (vzporedno z za-
dnjim delom odra in na hrbtni strani ozvočenja).
Tudi video predstavitev programa Starejši za starejše, ki ga je strokovno in 
profesionalno predstavila naša predsednica DU Rožca Šonc, je bila pohvalna.
Res pa je, da nismo prav nič razumeli moderatorja, tudi ne predsednika ZDUS 
Janeza Sušnika in slavnostnega govorca Marijana Papeža, generalnega direktorja 
ZPIZ, zaradi vnaprej določenega sedežnega reda. Dvorana je bila polno zasede-
na in smo poleg nastopov spremljali tudi slavnostno podelitev pohval in nagrad. 
PZDU Dolenjske in Bele krajine sta prejeli dve priznanji: Veliki Gaber in Trebnje.
Naše pevke in pevci so tudi vožnjo z avtobusom domov popestrili s petjem. 
Ugotovili smo, da so dobri pevci in prijetna družba.

Podpredsednica za kulturo DU Nm Slavka Kristan
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NOVICE Z DRUŠTVA
Želite prejemati novice in vabila z društva?

Imate elektronski naslov?
Sporočite nam ga na upokojenci2@t-2.net  

in obveščali vas bomo o aktivnostih v društvu!

Vrata vase na stežaj 
odprimo za lepo 
besedo in sliko
Na prireditvi ob svetovnem dnevu knjige 23. aprila je bil 
predstavljen 12. zbornik DU Nm Na svoji poti. V njem se 
predstavljata literarna sekcija Snovanja in likovna sekcija Ju‑
tro, ki obe obeležujeta 20‑letnico delovanja v DU Nm.  V 
zborniku so zbrani  v obliki poezije, proze in slike sloji časa, 
nabrana svetloba, ki čaka, da se preseli v ljudi, v bralca, po‑
zornega opazovalca in zaživi v njem obogateno življenje. Pe‑
sem, zgodbo, sliko začutimo, če jo gledamo z dioptrijo srca.

Likovne  
aktivnosti Jutra

Ja, Jutrovci smo v času, ko praznujemo 20 - letnico našega 
obstoja, kar pretiravali. V aprilu smo imeli 3 razstave; eno v 
Škofijskem Karitasu v Šmihelu, drugo v prostorih jedilnice 
Splošne bolnice Novo mesto in tretjo v prostorih Društva 
upokojencev Novo mesto. Na omenjenih treh razstavah je 
bilo na ogled 73 slik petnajstih članov LS Jutro. Razstavo Iz 
dežele pod Slivnico, kjer smo od marca razstavljali 29 slik 
in je bila v Društvu upokojencev Novo mesto na ogled od 
marca, pa smo v aprilu podrli, da smo lahko postavili novo. 
Te številke nam pripovedujejo, da smo pri ustvarjanju čla-
ni LS Jutro, upokojenci večinoma že v spoštljivih letih, še 
zelo aktivni. V mesecih marec in april 2022 smo torej na 
štirih razstavah skupno razstavili kar 102 sliki. Jutrovci si lahko 
samo čestitamo, pridni smo.

Zdravko Červ, Vodja LS Jutro

V zborniku ima 15 avtorjev 
literarne prispevke in 16 
likovnih ustvarjalcev slike. 
Urednik zbornika je dol-
goletni mentor snovanjcev 
Milan Markelj. Pregled dela 
in dosežkov v 20-letnem 
delovanju literarne sekcije 
je izčrpno pripravila člani-
ca Marinka Marija Miklič. 
Likovna sekcija Jutro je ob 
tem dogodku postavila raz-
stavo abstrakcij z naslovom 

Zahvala
Zelo rada bi pohvalila brezplačni prevoz za upokojen-
ce z Rudijem. Maja sem ga veliko koristila, ker sem po 
operaciji kolena potrebovala prevoz do bolnice in na-
zaj. Moram pohvaliti vse voznice in voznike. Zelo so 
točni, prijazni, takoj priskočijo na pomoč. 

Iskrena hvala vsem organizatorjem,ki so delali in dela-
jo na tem projektu, posebna zahvala in spoštovanje pa 
ljudem,ki to delajo humanitarno in prostovoljno in svoj 
prosti čas koristijo, da bi pomagali ljudem, ki so pomoči 
potrebni.

Osojnik Irena

Odmik, likovniki pa so prispevali tudi nov list pri Rastoči deklici.
Klavdija Kotar, vodja območne izpostave JSKD Novo mesto,  
je za 20-letno ustvarjalno delo v ljubiteljski kulturi podelila pri-
znanji, ki sta ju prevzela vodja Snovanjcev Tereza Balažević in 
vodja Jutrovcev Zdravko Červ.
Tri  izvajalke na kitari, učenke Konservatorija za glasbo Jurija 
Slatkonja, pa so z glasbo bogatile dogodek.
Predsednica DU Nm Rožca Šonc, ki je tudi odprla razstavo, je  
povedala, da je ponosna na številna priznanja, nagrade in izda-
ne knjige literarne sekcije ter prav tako na številne skupinske 
in samostojne razstave, sodelovanje na extemporih in  prejeta 
priznanja likovne sekcije. Vsi resnično veliko prispevajo k bo-
gatemu likovnemu in literarnemu programu društva in širijo 
znanje med vsemi člani DU Nm.
Pri vsakem ponovnem prebiranju zbornika Na svoji poti prej-
memo veliko več, kot iščemo.
Regratova lučka, ki likovno bogati naslovnico zbornika, ni 
samo motiv iz narave, ampak ima več pomenov zame, ki sem 
vodila to prireditev. Vsem soustvarjalcem zbornika Na svoji 
poti gre čestitka in zahvala.
Na predstavitvi so bili obiskovalci predvsem člani obeh sek-
cij. Zaključila se je s prigrizkom in ogledom razstave. Bilo bi 
pa lepo, če bi se takih dogodkov udeležilo čim več članov 
društva, pa tudi članov ostalih sekcij, da se skupaj veselimo 
naših aktivnosti in uspehov, s katerimi se potrjujemo v tretjem 
življenjskem obdobju.

Slavka Kristan
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Gledališka sezona MGL
Gledališka skupina je zaključila sezono, sedaj pa vas vabimo v novo 
2022/2023.

JUNAKINJE režiserja Aleksandra Popovskega je bila zadnja predstava za sezo-
no 2021/2022, ki smo si jo ljubitelji gledališča iz Društva upokojencev ogledali 
v maju. Junakinje zaznamuje kontekst vojne in mitov, v katerih so označene 
kot spremljevalke ali postaja na poti svojih ljubimcev in niso znane po heroj-
skih podvigih v bitkah. V predstavi igra devet junakinj in en igralec, ki nastopa 
kot njihov poslušalec.
Mestno gledališče ljubljansko se nam želi zahvaliti za pozornost in razume-
vanje ob številnih spremembah programa, ki so nastali v iztekajoči se sezoni.
Vljudno pa nas vabijo, da se jim pridružimo tudi v novi gledališki sezoni, ki 
ima naslov ZGODBA HOČE BITI LUČ. Repertoar je sestavljen iz množice 
resnično čudovitih zgodb.
Naša gledališka skupina iz Društva upokojencev se je odločila, da nadaljujemo 
z ogledi tudi v novi sezoni. Tudi letos bo potekalo obveščanje z mesečno 
zloženko in SMS sporočilom.
Naš abonma je SREDA POPOLDANSKI, saj se predstave pričnejo ob 15,30.
Odhod avtobusa ostane 13. ura s postajališča pri TUŠ-u.
Abonma MGL za sezono 2022/2023 vključuje pet predstav na Velikem odru 
in dve po izbiri (skupaj sedem, ena več kot v minuli sezoni), ki sta lahko na 
Velikem odru ali na Mali sceni.
Na repertoarju sezone, ki se prične septembra, so naslednje predstave:
Veliki oder
• Ira Ratej, Ana Duša, Iza Strehar, Luka Jamnik  

BOLJŠI SVET Muzikal 
• Yasmina Reza  

BOG MASAKRA Črna komedija
• Fjodor Mihajlovič Dostojevski  

IDIOT Dramatizacija romana
• Odon Von Horvath  

KAZIMIR IN KAROLINA Drama
• Thomas Vinterberg, Mogens Rukov  

PRAZNOVANJE Drama
• Henrik Ibsense  

NORA Drama (kot izbirna)
• Žiga Divjak  

BODOČNOST Futuristični spektakel (kot izbirna)

Cena abonmaja je ostala nespremenjena, le ena predstava je več, tako je prvi 
prostor 70 eur, drugi 66 eur, tretji 58 eur in četrti prostor 54 eur. Cena pre-
voza, ki pa se je povišala, bo znana, ko bomo imeli končno število prijavljenih.
Program, ki je premišljeno sestavljen, vsebuje muzikal, črno komedijo, drami, 
na mali sceni pa tudi komedijo.
Prepričana sem, da nas bodo izvrstni igralci MGL-a presenetili z novostmi, ki 
jih napovedujejo.
Vabimo vas, da se nam pridružite  v novi sezoni, spremenite kakšen popol-
dan, obogatite se s kulturo in umetniškim doživetjem, ki ga boste še dolgo 
nosili v sebi in o njem razmišljali.
Oglasite se v društveni pisarni za več informacij.

Francka Štampohar

Srečanje literatov 
sosednjih 
društev v Straži

Društvo upokojencev Straža je 19. 4. 2022 
pripravilo v Kulturnem domu srečanje lite‑
ratov sosednjih društev. Tokratno srečanje 
je bilo združeno z jubilejnim občnim zbo‑
rom ob 40‑letnici DU Straža. Literati smo 
nastopili v sklopu kulturnega programa. 
Srečanja smo se udeležili literati DU Do‑
lenjske Toplice, DU Žužemberk, DU Novo 
mesto in domači literati. Literarno sekcijo 
Snovanja sta zastopala Marjan Hren in Anica 
Mušič. Kot domač literat je nastopil tudi naš 
član Frane Umek, ki je bil hkrati tudi pove‑
zovalec tokratnega srečanja literatov.

Vsak udeleženec je prejel zbornik DU Straža 
z naslovom »Naših 40 let«, ki je bil izdan za 
jubilejno leto. V njem so zajete vse aktivnosti 
od nastanka društva do današnjega dne. 
Ob tej priložnosti smo tudi nekdanjemu 
mentorju in pesniku Francu Šaliju izročili naš 
jubilejni zbornik z naslovom »Na svoji poti«.

Anica Mušič

Tekmovanje v 
balinanju
46. igre PZDU v balinanju so potekale v 
Kočevju na balinišču pri „Sodčku“ na Trati. 
Igrišče je pokrito in daje super senco. Igre 
je vodil sodnik Ivan Novak.
V že vročem jutru, ravno na dan mladosti 25. 
maja se je zbralo 15 ženskih ekip. Po ura-
dnem delu so se pomerile ekipe po razpo-
redu. Bil je kar strasten boj za prvo mesto, 
vendar je prvo mesto samo eno, ostali smo 
se pa razvrstili po lestvici navzdol.
Bil je lep prijeten dan, ne samo za tekmova-
nje, temveč tudi za druženje...

Marija Golob
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Povabilo k plačilu članarine
Spoštovane članice in člani, v kolikor še niste plačali članarine za leto 2022, 

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 

V demokratični družbi imamo volivci vsake štiri 
leta možnost glas oddati zaupanja vrednim

V letih pred volitvami sva se skupaj s čla-
ni organov trudila, da bi vodstvo, skupaj s 
poslanci usmerili energijo v reševanje pro-
blemov odmere in usklajevanja pokojnin, 
vrnitev oškodovanja zaradi neusklajevanja 
oziroma prenizkega usklajevanja pokojnin, 
odpravo čakalnih vrst v zdravstvu, pridobi-
tev evropskih sredstev za celovito preno-
vo stavb, kamor sodi tudi vgradnja dvigal, 
namesto v brezplodno prerekanje. Nisva 

dobila aplavza, ki ga ne nazadnje tudi nisva 
pričakovala. V času volilne kampanje je bila 
beseda »upokojenci« zelo pogosto upo-
rabljena. Žal je po 24. aprilu čudežno po-
niknila. DeSUS je zaradi slabega volilnega 
rezultata ostal pred vrati državnega zbora. 
Tudi midva z rezultati nisva blestela, če-
prav sva na nivoju države med najboljšimi: 
Ana Bilbija s 188 glasovi ali 1,07 % in mag. 
Adolf Zupan z 284 glasovi ali 1,54 %. Po-

pravni izpit je možen čez štiri leta. Hva-
la vsem, ki ste nama zaupali. Posebej se 
zahvaljujeva Društvu upokojencev Novo 
mesto in Šentjernej, ki sta nama omogoči-
la korektno predstavitev.
V letošnjem letu so pred nami še lokalne 
volitve. Od slehernega volivca je odvisno, 
če bomo tu imeli predstavnike. Verjame-
va, da bodo glasovi oddani premišljeno.

Ana Bilbija, mag. Adollf Zupan

Stihom u srcu
Novo mesto ‑ V Parku Rastoče knjige ob novomeški knjižnici smo ljubitelji poezije prisluhnili članom kluba Stihom u srcu 
iz Karlovca, ki ga je organizirala Knjižnica Mirana Jarca na tradicionalnih Hrvaških dnevih v Novem mestu.

8 članov iz hrvaškega kluba, ki šte-
je 30 literatov in je bilo ustanovljeno 
leta 2017, je predstavilo svoje pesmi 
in  pesniške zbirke. Člani delujejo  pod 
okriljem karlovške knjižnice Ivan Goran 
Kovačić. Nekaj pesnikov iz kluba se s 
svojim pesniškim ustvarjanjem uvršča 
na vrh sodobne hrvaške poezije.
Predstavili so se tudi pesniki, ki delujejo 
v Novem mestu in pišejo pesmi v hrva-
škem jeziku.
Prisluhnili smo tudi Tereziji Balažević in 
Rezki Povše iz literarne sekcije Snova-
nja. Z glasbo je večer popestrila vokalna 

skupina Hrvatski pleter, ki deluje v Hrva-
škem kulturnem združenju Novo mesto.
Medgeneracijsko in meddržavno sreča-
nje je potekalo v prijetnem vzdušju in je 
stkalo nove prijateljske in literarne vezi. 
V imenu našega društva upokojencev 
je Tereza Balažević podarila knjižnici v 
Karlovcu in klubu Stihom v srcu nekaj 
izvodov zadnjega zbornika Na svoji poti. 
Moderatorka programa Bojana Medle je 
opisala literarno pot naše literarne sekci-
je, poudarila njeno aktivnost in delovanje 
v novomeškem kulturnem prostoru.

Rezka Povše

V prejšnji številki našega glasila, ki je izšlo pred volitvami v Državni zbor, je bil objavljen članek z naslovom 
»Tokrat res odločimo zase, DeSUS je še zelo potreben«. V to sva bila in sva še vedno prepričana oba 
svetnika v občinskem svetu Ana Bilbija in mag. Adolf Zupan. Prepiri do katerih je prišlo v stranki so 
povzročili tudi pomanjkanje oseb, ki bi se bile pripravljene izpostaviti na volitvah, brez vsake garancije 
za vsaj minimalen uspeh. Ker sva prepričana v trditve iz prej navedenega članka sva se odločila za kandi‑
daturo, Ana Bilbija v prvem volilnem okraju in Adolf Zupan v drugem volilnem okraju.
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Lov rib s  
plovcem
V soboto 28. 5. 2022 je na tekmovalni 
trasi Loka potekala ribiška tekma 46‑
tih športnih iger PZDU Dolenjske in 
Bele krajine. Sodelovalo je 7 tekmo‑
valnih ekip.

Zmagala je ekipa DU Novo mesto v se-
stavi: Bobnar Ivan, Fabjan Milan, Gregor-
čič Janez, Lamut Srečko, ostale ekipe pa 
so se uvrstile po sledečem vrstnem redu:

2. mesto DU Črnomelj
3. mesto DU Mirna
4. mesto DU Škocjan
5. mesto DU Prečna
6. mesto DU Trebnje
7. mesto DU Straža

Tekmovanje je bilo  opravljeno kljub 
zelo slabemu vremenu, zato iskrene če-
stitke vsem sodelujočim.
Dober prijem.

Janez Gregorčič

Praznovanje rojstnega dne
V prostorih DU NM smo 22. 4. 2022, skupaj praznovali 20. rojstni dan Literarne sekcije Snovanja in Likovne sekcije Jutro. 
Ob tej priložnosti je bil predstavljen skupni zbornik z imenom »Na svoji poti«. Literati smo predstavili delček svojega lite‑
rarnega ustvarjanja, likovniki pa so se predstavili z razstavo abstraktnih slik z naslovom »Odmik«.
Zbornik je uredil dolgoletni mentor Snovanjcev Milan Markelj. Na prireditvi je poudaril, da je vsebina pestra in različna, kot smo 
si različni avtorji prispevkov. Pomembno je, da smo ustvarjalni tudi v tretjem življenjskem obdobju, kar človeka krepi in daje moči 
za nove dni. V zborniku je predstavljenih 15 literatov. Vsak je poiskal tisto, kar se njemu zdi najboljše. 
V obdobju 20 let smo ustvarili 12 zbornikov in več pesniških in proznih knjig, od tega tri s tematsko vsebino. Enega smo posvetili 
650 letnici Novega mesta, v drugem smo se osredotočili na temo »prvikrat« in v jubilejnem na izbrana dela posameznega literata.
Ob tej priložnosti je vodja območne izpostave JSKD RS NM Klavdija Kotar obema sekcijama podelila priznanje za 20-letno 
ustvarjalno delo na področju ljubiteljske kulture. Priznanje je prevzela predsednica Snovanjcev Terezija Balažević, v imenu likovne 
sekcije pa vodja Zdravko Červ. 
Dogodek je povezovala podpredsednica za področje kulture Slavka Kristan, z glasbo pa so ga popestrile mlade kitariste glasbene 
šole Jurij Sladkonja.

Anica Mušič
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Novice iz društvenega življenjaNovice iz društvenega življenja

Likovna razstava Odmik
V Društvu upokojencev Novo mesto nas je 13 avtorjev, članov LS JUTRO postavilo na ogled 29 abstraktnih slik. Razstavi 
smo dali naslov ODMIK. Tako smo jo naslovili, ker so dela odmik od realnosti, kar abstraktna slika v resnici tudi je, in odmik 
od našega običajnega, tradicionalno realističnega slikarstva. Otvoritev razstave je bila 22. 4. 2022 ob 10. uri in je na ogled še 
zdaj.

V letu 2018 smo organizirali likovno delavnico 
z akademskim slikarjem, znanim ilustratorjem 
Petrom ŠKERLOM, v letu 2020 pa z Jankom 
ORAČEM, dipl. slikarjem in univerz. speciali-
stom grafike. Tema obeh delavnic je bila ab-
strakcija in uporaba barv. Mentorja sta nam po-
magala k miselnemu odmiku od ljubiteljskega 
realizma in s tem k opuščanju nepomembnih 
podrobnosti pri ustvarjanju. Bogatili smo naše 
likovno znanje in vsaj miselno presegli meje 
ljubiteljskega slikarstva. Saj z realizmom ni nič 
narobe. Naše raziskovanje modernega, ab-
straktnega slikarstva nam je in bo le pomagalo, 
da bomo opustili nepomembne podrobnosti 
in se pri slikanju posvečali le bistvenemu.
Postavitev razstave ODMIK je na nek način 
provokativni eksperiment. Naša stalna publika od nas priča-
kuje idilična, realistična likovna dela. Računali smo, da bomo s 
to postavitvijo presenetili naše stalne obiskovalce in jih izzvali 
k še večji pozornosti in k reakciji. Pričakujemo kritike naših 

V tvoji luči vidimo luč
To je naslov zbirke poezije in proze, ki je zasvetila tik pred novim letom. V njej so objavljene pesmi in psalmi vernikov 
Evangelijske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto. V času virusnih težav, prepovedi in osamljenosti je knjiga osemnajstih 
nepoznanih literarnih ustvarjalcev v slovenskem in hrvaškem jeziku prižgala luč za branje poezije in proze verskih vre‑
dnot, h katerim se mnogi zatekajo v času izolacije in osamitve.

del, ki bodo nasprotne običajnim oce-
nam: lepo, idilično, pravljično, všečno. 
Pomembno je, da bodo naša dela opa-
žena. Slika mora biti dobra, ni nujno, 
da je lepa in všečna. Pri gledalcu mora 
vzbujati čustva in z njim  komunicirati na 
čustvenem nivoju. 
Razstavo je s pomočjo članov postavil 
Tomislav Kocuvan, avtorji pa so: Andre-
ja Fifolt, Boža Jambrek, Franci Urbančič, 
Ivan Herič, Jelka Predovič, Ljiljana Ču-
ček, Ludvik Mežan, Marija Prah, Marija 
Udovč, Milka Kastelic, Nevenka Gošnik, 
Tomislav Kocuvan In Zdravko Červ.
Če si razstave ODMIK še niste uspeli 
ogledati, vas na ogled vljudno vabimo. 

Želimo si vaših mnenj, lahko tudi negativnih. Prosimo, vpišite 
jih v knjigo vtisov.

Zdravko Červ

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:   
Darko Blažič, Grad Hmeljnik, 70x50 cm, akril. Društvo upokojencev Novo mesto, Čitalniška ulica 1, 8000 Novo mesto, telefon: 07/30 21 240, GSM: 041/717 031, e-pošta: upokojenci@t-2.
net, www.upokojenci-nm.si, poslovni račun: SI56 6100 0000 0830 667, davčna številka: 25247581, matična številka: 5148430000. Uradne ure v pisarni društva so v ponedeljek, sredo in 
petek od 8. do 12. ure.

Članica naše literarne sekcije Snovanja DU 98‑le‑
tna Tončka Ivanež ima v knjigi objavljenih šest 
pesmi, ki z religioznimi mislimi zanosno svetijo v 
preprostih razumljivih verzih, slikajo njeno raz-
položenje in ji čistijo dušo. Tu beremo o njenem 
trdem življenju, ki s pomočjo božje milosti ni po-
tonilo na širnem morju, polnem bolečin in pre-
izkušenj, ladjica življenja varno pluje, ker jo vodi 
ljubezen - božji krmar. Njena duša kipi v radosti, 
polna božjih darov in se veseli dežele s srečnim 
pristanom.
Tudi verzi drugih ustvarjalcev so polni optimizma, 
solidarnosti, verskih izkušenj. Vera v Boga je vre-
dnota, kjer najdejo uteho, pozitivno naravnanost in 

veliko ljubezni, ki je potrebna v sedanjem svetu. 
Knjiga je bogato opremljena z ilustracijami.
Prvenec osemnajsterice je pospremil pastor 
Daniel Brkič z aktualnimi modrostmi, izbruše-
no lepoto jezika in stilom v pripovednem ume-
tniškem molitvenem jeziku. S pesnitvijo v prozi 
Petnajst kapljic iz mojih psalmov začenja: Psalm 
72,6 - Naj pride dol kakor dež na travo, kakor 
pršenje, ki namaka zemljo… 
Pršenje verzov, stkanih iz kapljic luči, bralca, ki 
je žejen duhovnosti, objame in ga potegne v 
globino razmišljanja. 

Rezka Povše



Krkin dan odprtih vrat
Dne 14. 5. 2022 je bil dan odprtih v Tovarni zdravil KRKA. Udeležilo se ga je veliko naših članov, prišli pa so 
tudi z vse Dolenjske, Bele Krajine in Univerze za tretje življenjsko obdobje.

Ob prihodu nas je čakala dobrodošlica s kavo, slanimi in slad-
kimi prigrizki.
Tu so nas razvrstili v skupine, po 30 obiskovalcev je imel vsak 
vodič. Namen je bil predstavitev Krke kot celote v besedah 
in pred posameznimi enotami, notranji ogled pa smo imeli v 
novem projektu odelka NOTOL 2. Tu smo si ogledali proi-
zvodnjo, kjer izdelujejo zdravila: Nalgesin „S“, Bilobil, Magne-
zij Krka 400 granulat.
Sprehodili smo se še do drugih oddelkov, kjer so nas zunaj 
pričakali strokovnjaki in nam predstavili nastanek raznih Kr-
kinih proizvodov. Naprej smo šli v Upravno stavbo, naredili 
posnetek skupine s Krkino maskoto in dobili spominke. Tu 
so nas pričakale medicinke, izmerile krvni tlak, holesterol in  

sladkor, v avli pa smo dobili napitek Magnezija KRKA 400.
V veliki dvorani nas je pozdravil sam predsednik KRKE Jože 
Colarič s svojimi sodelavci. 
Predstavil nam je KRKO od samega začetka do sedaj, proi-
zvodnjo, prodajo, izvoz, projekte kjer proizvajajo in prodajajo 
svoje izdelke. V Krkini  lekarni v Ločni smo si ta dan lahko 
kupili katerikoli Krkin izdelek brez recepta s 15 % popustom. 
Nazadnje so nas povabili v velik šotor, v katerem so nas po-
gostili s toplimi dobrotami.
Hvala KRKI za tako lep sprejem in ogled, pa tudi DU Novo 
mesto, ki ste nam omogočili ta obisk. Bila je čudovita sobota...

Marija Golob

Skupaj 
že 40 let

T 05 660 70 00
rezervacije@hotel-delfin.si
www.hotel-delfin.si

DELFIN Hotel
ZDUS d.o.o. Izola
Tomažičeva 10, 6310 Izola


