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Spoštovani bralci Sopotij
O Covidu povedati kaj novega bi bilo zelo težko, saj se je med nami tako udomačil, da je postal kar del našega življe-
nja. Nekateri so ga celo »podomačili« in mu dali naše ime KO(t)VID. Videti je, da se med nami kar dobro počuti, zato 
se ga nikakor ne moremo znebiti. Kdaj se ga bomo, ne ve nihče, vemo pa, da dokler je med nami, se ga moramo bati.

Podobno velja tudi za Putina. Prisvojil si 
je Krim, sedaj hoče še del Ukrajine, ker 
tam živijo tudi Rusi. Kaj vse delajo nje-
govi vojaki v Ukrajini, vidimo na televiziji, 
on pa govori o tem, kako brani Rusijo in 

grozi celo z atomskim orožjem, kar v 
končni fazi lahko pomeni celo uničenje 
sveta. Kaj bi bilo, če bi vsi tako razmi-
šljali? Mi bi morali že zdavnaj napasti 
Avstrijo in Italijo, pa tudi Madžarsko 
in Hrvaško, saj tam vendar že stoletje 
živijo tudi Slovenci! Tam imajo kot na-
rodna manjšina tudi kake težave, ki pa 
se ne morejo primerjati s tem, kar se 
danes dogaja v Ukrajini.
Pa še nekaj o vremenu, ki je letos precej 
nenavadno. Zime skoraj ni bilo, poletje 
silno vroče in brez padavin, jesen nena-
vadno mrzla in polna nalivov in poplav, 
pričakujemo pa tudi dolgo in mrzlo 
zimo. Vreme letos ni bilo tako kot druga 

Maks Starc
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Mnenja uredništva ...

Rožca Šonc

Drage članice, dragi člani,
v pripravi je Strategija za starejše v Mestni občini Novo mesto za obdo-
bje 2022–2030. Priprave segajo na začetek marca, ko se je prvič zbrala de-
lovna skupina izbranih deležnikov za pripravo strategije, ki imamo zakonske ali 
programske zaveze skrbi za starejše. Že na tem prvem srečanju je bilo sprejeto 
stališče, da je za pripravo tako pomembnega dokumenta za starejše potreben 
čas, vključitev zainteresirane javnosti in kot izhodišče ocena stanja. 

V začetku septembra smo bili pozvani, da 
sodelujemo pri pripravi strategije s svojimi 
predlogi razvoja skrbi in novih oblik oskr-
be do leta 2025 in 2030, s predlogom, da 
bi bila strategija obravnavana na oktobrski 
seji občinskega sveta.
Gradivo, ki smo ga prejeli in ga je pri-
pravila mag. Mateja Jerič ob sodelovanju 
deležnikov, ki so nosilci skrbi za starejše 
v občini, je dobro gradivo za razpravo z 
nami in čim večjim številom vključenih 
starejših. V občini nas je več kot 7.100 
in predstavljamo le nekaj manj kot 20% 
prebivalcev, zato je dokument, ki bo 
začrtal skrb za starejše do leta 2025 in 
2030, potreben širše obravnave, do-
polnitev s predlogi in soglasja. 
V društvu smo pripravili predloge za 
dopolnitev delovnega gradiva strategi-
je z vključitvijo bivanjskega standarda, 

večjega števila neprofitnih stanovanj, 
oskrbovanih stanovanj, novih oblik bi-
vanjskih skupnost in pospešeno vgra-
dnjo dvigal. Na področju dolgotrajne 
oskrbe pa podpora neformalnim oskr-
bovalcem in prostovoljcem oskrbe na 
domu kot podpora v sistemu oskrbe, 
podpora in promocija poklica oskrbo-
valec, ustanovitev zavoda za oskrbo 
na domu in drugo. 
Naši predlogi izhajajo iz ocene in po-
znavanja položaja starejših v progra-
mu Starejši za starejše. 
Iz analize programa izhaja, da je med 
vključenimi 24% takšnih, ki živijo sami, 
28% se jih čuti osamljene, 21% ne za-
došča lastni prihodek za preživetje me-
seca in kar 57% je takšnih, ki si potreb-
ne pomoči ne morejo plačati in če k 
tem podatkom dodamo še podatka, da 

je varstveni dodatek v letu 2021 preje-
malo 153 starejših oseb in 105 starejših 
oseb denarno socialno pomoč, je več 
kot jasno, da moramo vsi skupaj iska-
ti rešitve oblik socialne in zdravstvene 
oskrbe in jih tudi zapisati v strategijo.

Spoštovane članice in člani, vključite 
se v razpravo s predlogi in pobuda-
mi za kakovostne rešitve življenja 
starejših v naši občini in to tudi zapi-
šimo v strategijo.

Pazite nase in  bodite dobro.
Rožca Šonc

leto, a te razlike so danes veliko večje, 
kot so bile nekoč. Zato je gotovo kriv 
človek, ki preveč nasilno vpliva na nara-
vo. Zato zelo hitro izginjajo gozdovi, ra-
stlinstvo in živalstvo, spreminja se morje 
in ozračje, skratka - na zemlji se vse zelo 
hitro spreminja. In zakaj človek to dela? 
Zaradi denarja! No, če bi ta denar ne 
uporabili za orožje in vojsko, bi ljudje na 
svetu veliko lažje živeli. Tako pa imamo 
Covid in bolezni, pa Putina, suše, poža-
re, poplave, lakoto…
To moje današnje razmišljanje ni naj-
bolj vzpodbudno, a tako pač je. Kljub 
temu se imejte lepo!

Lep pozdrav vsem bralcem 
Maks Starc
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Intervju

»Življenjski cilj vsakega posameznika je vedno isti: napredovanje v dobrem.« ( L. N. Tolstoj)

Akademski glasbenik Matej Burger 
Vsestranski akademski glasbenik in profesor glasbe Matej Burger je zaposlen na Šolskem centru Novo meto, hkrati 
pa je tudi pedagoško – umetniški vodja Konservatorija za glasbo Jurija Slatkonje, dirigent, zborovodja in skladatelj.

Kot zborovodja že 15 let (od 2007) 
vodi Mepz DU Nm, ta pa deluje že 
od leta 1956.
Matej Burger je Novomeščan. Rodil 
se je v Šmihelu (1976), v družini pa je 
glasba doma: oče poje v cerkvenem 
pevskem zboru v Šmihelu, sestra Maja 
Burger Zgonc je rogistka in članica 
trobilnega ansambla Slovenske filhar-
monije in večkrat – oba akademska 
glasbenika- sodelujeta na nastopih po 
Sloveniji. Tudi Matejeva otroka Marcel 
in Marja gresta po očetovih stopinjah.
Ob srednji šoli se je še glasbeno iz-
obraževal, se vpisal na Akademijo za 
glasbo, nadaljeval smer glasbena pe-
dagogika in sakralna glasba. Po kon-
čanem študiju je poučeval na različnih 
osnovnih šolah kot profesor glasbe. 
Imel je tudi glasbene delavnice na šo-
lah, leta 2015 je dobil službo na Šol-
skem centru v Novem mestu. Leta 
2019 so ga povabili za organizacijo 
pouka na Konservatoriju za glasbo in 
je sedaj njen vodja.
Po opravljenem študiju na Akademiji 
se je prijavil na mednarodni natečaj v 
Londonu, njegova skladba je bila iz-
brana in je celo dirigiral na koncertu 
izbranih skladb. Lani (2021) je v Lon-
donu končal študij z nazivom Master 
of Arts. Začel je sodelovati z zbori v 
Angliji in se vključil v mednarodne pro-
jekte. Prav tako je v Londonu nadgra-
dil svoj študij za zborovsko dirigiranje 
in z izmenjavo izkušenj pridobival do-
datna znanja.

Navdih je šepetanje bogov,  
ki ga sliši samo umetnik.

Vsaka umetnost pomaga stopiti čez 
lastne meje, dopušča raznolikost, širi 
obzorja, pomaga spoznavati neznano. 
Umetnost nas plemeniti, povezuje, 
nas dela duhovno bogatejše. Note ne 
morejo bivati ali biti zapisane same, 
temveč iščejo družbo, stik, blaženost 

sožitja s poslušalcem. V pesmih in 
glasbilih je shranjena svetloba, ki čaka, 
da se preseli v poslušalca, v ljudi in za-
živi v njem svoje obogateno življenje.

Se spomnite vašega prvega 
glasbenega nastopa?
Prvi nastop je bil leta 1991, ko sem 
prvič javno igral na orgle. Imel sem 
tremo, a ker sem znal vse skladbe na 
pamet, je šlo brez težav. Trema pa je 
bila z vsakim nastopom manjša.

Zvoki katerega instrumenta vam 
najbolj sežejo v srce?
Najbolj me navdušijo zvoki orgel. Or-
gle imajo veliko različnih registrov, ki 
se razlikujejo po barvi in moči. Regi-
stre je možno kombinirati in tako do-
bimo ogromno različnih kombinacij 
zvočnih barv.

Čemu najraje prisluhnete: ljudski 
pesmi ali avtorski, koncertni, sakralni 
glasbi ali komorni?
Težko bi rekel, saj je to odvisno od 
trenutnega razpoloženja. 

Kot glasbeni ustvarjalec se srečujete 
z vprašanji poustvarjalne estetike, 
stroke in umetniške odgovornosti. 
Kako vam uspeva?
Pri pisanju skladbe je treba imeti pred 
očmi ustvarjalce za katere bo skladba 
napisana. Z upoštevanjem estetike 
skladba dobi obliko in tako ima pou-
stvarjalec več možnosti, da bo skladba 
hitreje »zazvenela«.

Glasba je pomemben del umetnosti, 
saj človeka spremlja od prvih 
uspavank, ljudskih, obrednih, 
cerkvenih pesmi, pesmi na proslavah, 
koncertih, druženjih, vse do poslednje 
žalostinke.
Pot, ki zagotavlja uspešnost, tlakuje 
glasbeno izobražen pevec, da lahko 
sodeluje z akademskim zborovodjem. 
Zbori potrebujejo nove ideje za po-

pestritev svojega sporeda in znanje za 
uspešnejši in zanimivejši način komu-
niciranja s poslušalstvom.

Kako vam uspeva kompromis med 
idejo, možnostjo in realnostjo?
Vedno je treba imeti pred očmi sku-
pino in izbrati skladbo, ki je primerna 
glede na starost pevcev in njihove 
zmožnosti. Zadnje dve leti sta bili za 
zbore izjemno težki, saj je bilo veliko 
dolgih prekinitev, ko ni bilo vaj. Tisti 
kratek čas, ko so vaje bile so se po-
navljale in utrjevale skladbe iz pro-
gramov. Nove pesmi se je bilo težko 
učiti, saj je bila situacija takšna, da ko je 
zbor prišel malo nazaj v kondicijo, je 
Covid vaje zopet ustavil. To je bila kar 
splošna slika večine zborov. Upajmo, 
da je sedaj prišlo leto, ko bo zopet 
možno delati nove programe. Vedno 
pa moramo biti pripravljeni na kom-
promise in se znati prilagoditi novo 
nastalim situacijam in vztrajati. Žal v 
tem času niso vsi iskali kompromisov 
in tako je v času Covida žal prenehalo 
delovati kar nekaj zborov.  V življenju 
je tako, da pridejo težka obdobja in, 
če se tega zavedamo, znamo spreje-
mati kompromise in vztrajamo nas to 
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lahko naredi močnejše. 

Se lotevate tudi novih zanimivih 
načinov poustvarjanja ljudskega 
izročila ali interpretacije z avtorskim 
pristopom?
Priredil sem že več ljudskih skladb. 
Ljudska pesem je vedno izziv za 
ustvarjalca in izvajalca, saj se ravno pri 
izvajanju ljudske glasbe najbolj opazi 
čut za muziciranje. Ljudska pesem je 
vedno bila preizkusni kamen za vsake-
ga glasbenika. 

Za glasbo navdušujete najmlajše 
z obiski na šolah, na glasbenih 
delavnicah, saj se zavedate, da je 
potrebno začeti z glasbeno izobrazbo 
pri najmlajših, če želimo imeti 
kvalitetne pevske zbore odraslih.
Da, če želimo v prihodnosti sploh 
imeti pevske zbore je pomembno, da 
se otroke uči peti. Dokler bomo imeli 
otroške in mladinske zbore bo zboro-
vska glasba v Sloveniji živela.

Konservatorij Jurija Slatkonje je 
pridobil javno veljavo. Kaj to pomeni 
za učence?
Na konservatoriju izvajamo dva pro-
grama. Javno veljavnega in ljubiteljske-
ga. Javna veljava za učence pomeni, da 
tisti, ki delajo po javno veljavnem pro-
gramu in tudi veliko vadijo lahko pri-
dobijo javno veljavno spričevalo. Kdor 
pa želi lahko obiskuje tudi ljubiteljski 
program, pri katerem pa je odločitev 
glede programa v dogovoru med uči-
teljem in učencem. Na konservatorij 
se lahko vpišejo otroci in odrasli.

Mepz DU Nm z zborovodjem Ma-
tejem Burgerjem deluje harmonično 
in uspešno na mnogih nastopih, go-
stovanjih in tekmovanjih po vsej Slo-
veniji. Naše pevke in pevci in celotno 
DU Nm smo ponosni, da pevski zbor 
vodi, izobražuje in spodbuja akadem-
ski glasbenik evropskega formata.
Matej Burger je velik glasbenik in velik 
človek z mnogimi darovi. In vendar 
pri vseh uspehih na mnogih področjih 
delovanja ostaja skromen.

Dovolimo si prisluhniti lepoti glasbe.

Slavka Kristan

Razlogi ZDUS za podporo 
uveljavitve sprememb 
Zakona o dolgotrajni oskrbi 
zaradi katerih ne podpiramo 
predlaganega referenduma
Veljavni Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je sprejel državni zbor v prej-
šnji sestavi, ima veliko pomanjkljivosti, zaradi katerih je v praksi neizve-
dljiv. Zato podpiramo uveljavitev novele Zakona o dolgotrajni oskrbi, 
ki zamika izvajanje zakona na 1. 1. 2024. V tem času pa se pripravijo 
in sprejmejo nujne spremembe zakona in podzakonskih aktov, ki bodo 
upravičencem zagotovile pravice do dolgotrajne oskrbe.

V tem vmesnem času pa tečejo vsi programi iz dolgotrajne oskrbe, ki se iz-
vajajo že sedaj, čeprav po več poteh in sicer preko Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje ZPIZ (npr. dodatek za pomoč in postrežbo), preko 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ZZZS (zdravstvena nega v do-
movih upokojencev in v drugih socialnih zavodih), družinski pomočniki pa ob-
držijo star naziv in še ne bodo preimenovani v oskrbovalce družinskega člana..
Novi programi dolgotrajne oskrbe (dolgotrajna oskrba na domu in pravica 
do denarnega prejemka) po veljavnem zakonu stopijo v veljavo šele s 1. 7. 
2024, zato ljudje zaradi zamika veljavnosti zakona ničesar ne izgubijo.
Če uspe predlagani referendum in se ne uveljavi zamik veljavnosti se-
danjega zakona, zakon prične veljati s 1. 1. 2023, posledica pa je ukinitev 
oziroma poseganje v že pridobljene pravice ljudi (navajamo le dva najbolj 
tipična primera):

• ZZZS bo moral do 1. 1. 2023 vsem oskrbovancem v socialnih zavodih in 
vsem upravičencem do družinskega pomočnika izdati negativne odloč-
be, saj ne izpolnjujejo splošnega pogoja za pridobitev pravic do dolgotraj-
ne oskrbe (DO), ker tretja alineja prvega odstavka 11. člena zakona do-
loča, da morajo biti ljudje pred uveljavitvijo pravic iz DO zavarovani vsaj 
24 mesecev v zadnjih 36. mesecih. S tem so ljudem odvzete dosedanje 
pravice. V zakonu namreč ni določeno, da se pri prevedbi dosedanjih 
pravic v pravice iz DO ta pogoj ne upošteva.

• Prvi odstavek 11. člena zakona v drugi alineji določa, da je pogoj za upra-
vičenost do DO, da oseba ne prejema primerljivih storitev oziroma pre-
jemkov na podlagi drugega predpisa. Zakon ne navaja, katere pravice so 
to, razumeti pa je, da gre za dodatek za pomoč in postrežbo ter osebno 
asistenco. ZZZS in tudi organ, ki je te pravice priznal (npr. ZPIZ) pa nima 
pravne podlage, da bi te pravice lahko odvzel, da bi bili ljudje nato upra-
vičeni do pravic DO po novem zakonu. ZZZS mora tudi iz tega razloga 
izdati negativne odločbe do upravičenosti iz DO.

Iz vsega povedanega je jasno razvidno zakaj v ZDUS ne podpiramo referen-
duma temveč podpiramo uveljavitev novele Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Predsednica komisije za zdravstvo in socialo  
mag. Rosvita Svenšek 

26. 9. 2022

Novice iz društvenega življenja
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Novice iz društvenega življenja

Predvolilnih besed o skrbi za upokojence ni 
več slišati 
Vlada napoveduje ukrepe za zmanjšanje obsega prekarnega dela, olajšave pri plačah mladih, slišati 
je o napovedi izboljšav na področju večjega dostopa do stanovanj in še bi se dalo naštevati. Za re-
ševanje teh problemov si  prizadeva tudi DeSUS, saj imamo te vsebine zapisane med prioritetami.

Žal pa od parlamentarnih volitev dalje 
ni več slišati v času volilne kampanje 
največkrat izgovorjenih besed pred-
stavnikov vseh strank, kako bodo po 
izvolitvi skrbeli za upokojence, če jim 
bomo ob glasovanju dali glas. Kje so 
ukrepi za blaženje stisk upokojencev 
z nižjimi pokojninam? Ne izpolnjuje 
se niti zaveza do vseh upokojencev, 
da bo pokojnina ohranjala realno vre-
dnost. Morda  kdo vidi rešitev v dra-
ginjskem dodatku za najbolj ogrožene. 
Ti so ga najbolj potrebni. Toda pokoj-
nina ni socialni prejemek. Je zaslužena 
in plačana pravica iz naslova obvezne-
ga zavarovanja. Čas bi že bil, da bi to 
dejstvo sprejela tudi vlada in poslanci. 
Slednje je novomeški DeSUS v pre-
teklem mandatu rotil, naj storijo več 
za izboljšanje položaja upokojencev 
tako pri višini pokojnin, namestitvah  
v domovih starejših in zagotavljanju 
človeka dostojnih bivalnih pogojev v 
njih, za boljšo dostopnost do zdravni-

ka, za skrajšanje čakalnih dob, zatiranje 
kriminala itd. Premalo smo bili slišani.  
Sedanje ravnanje vlade nam ne vliva 
zaupanja. O nekaterih temah pa se še 
vedno ne govori, kot n. pr. o zaščiti 
starejših od 45 let v primeru uporabe 
atomskega orožja.
V naši občini smo bili novomeški 
Desusovci uspešnejši. Realizirane so 
obljube o zagotovitvi dovolj denarja 
za pomoč na domu, premika se na 
področju oskrbovanih stanovanj, vsa-
ko leto je nekaj več denarja za društva 
upokojencev, v zadnjih dveh letih je 
na našo pobudo zagotovljen denar za 
pomoč ljudem pri vgradnji dvigal v sta-
novanjskih blokih, zagotovljen je tudi 
denar za e-oskrbo, za izvajanje raču-
nalniških izobraževanj za starejše, po-
sebej denar za šport starejših, starejše 
se postopoma tudi vključuje v soupra-
vljanje pri pomembnih zadevah. V pri-
pravi je občinska  strategija za starejše 
do leta 2030. Storili bomo vse, da 
bo kvalitetna, da bo dokument lahko 
služil svojemu namenu. Ni dovolj, da 
se sprejme dokument, ki je sam sebi 
namen in da se lahko vstavi kljukica pri 
problematiki starejših. 
Spoštovani upokojenci, stranko se-
stavljamo predvsem ljudje, ki smo v 
stranki  zato, ker nam je mar za dru-
ge ljudi. Na državnozborskih volitvah 
nam to niste verjeli. Ko se boste od-
ločali, komu oddati svoj glas na priha-
jajočih občinskih volitvah, se vprašajte, 
kaj je kdo naredil za ljudi.  V občinskem 
proračunu so bile vsako leto zapisane 
dobre stvari za ljudi in kasneje realizira-
ne tudi zaradi prizadevanj obeh svetni-

kov novomeškega DeSUS-a. V stranki 
pripravljamo program tudi za bodoče 
mandatno obdobje in hkrati oblikuje-
mo kandidatno listo, ki bo zagotavljala 
svetnike. Ti bodo znali in hoteli sou-
stvarjati pogoje za dostojno življenje 
generacije, ki je ustvarjala osnovo za 
tako življenje. Upokojenci, starejši, 
poskusimo dojeti, da se moramo zase 
pobrigati najprej sami. Na splošno je 
drugim za nas malo mar, pa naj gre za 
stranke, politične voditelje, poslance, 
ministre… V občini lahko marsikaj pre-
maknemo na bolje, moramo pa imeti 
za to potrebno moč, čim več glasov. 
Če bo teh malo, bomo slišani, toda ne 
uslišani, ker v politiki štejejo glasovi, na 
žalost manj argumenti. 
Pa srečno ob izbiri na novembrskih 
volitvah. 
 Občinska svetnika DeSUS in 

člana društva Ana Bilbija 
in Adolf Zupan 
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Jože Bezeg, Rihpovec, 40 x 50 cm, akril - akvarel. Društvo upokojencev Novo mesto, Čitalniška ulica 1, 8000 Novo mesto, telefon: 07/30 21 240, GSM: 041/717 031, e-pošta: upokojenci@t-2.
net, www.upokojenci-nm.si, poslovni račun: SI56 6100 0000 0830 667, davčna številka: 25247581, matična številka: 5148430000. Uradne ure v pisarni društva so v ponedeljek, sredo in 
petek od 8. do 12. ure.
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Živa meja iz perunik
Leta 1968 smo se vselili v novo hišo v ulici Na Lazu v Novem mestu. Že kakšno leto prej sem ob meji s sosednjimi 
parcelami zasadila živo mejo iz pušpana, ki je rasla zelo počasi. S svojim zelenjem nam je bila v veselje skozi vse leto, 
saj rastlina odlično prezimi. Na dveh straneh parcele je bila dolga okrog 60 metrov. Toda pred kakšnimi tridesetimi 
leti se je živa meja iz pušpana na žalost poslovila. Napadle so jo majhne zelene gosenice in jo objedle do zadnjega lista. 
Suhe grmičke smo odstranili s koreninami vred.

Zbirateljstvo je hobi mnogih Sloven-
cev. Zbirajo različne stvari. Jaz sem 
kmalu po vselitvi v novo hišo začela 
zbirati bradate perunike. Sadila sem 
jih na ozek pas zemlje za hišo, kjer so 
odlično uspevale. Konec aprila in v me-
secu maju vsako leto znova zacvetijo v 
vsej svoji lepoti. Če imajo prostor, so 
s svojo paleto čudovitih barv res nekaj 
nepopisno lepega.
Ko je živa meja zaradi prej popisanih 
vzrokov odšla v zasluženi pokoj , so se 
iz zadnjega dela parcele začele na nji-
hovo mesto tja seliti perunike. Debe-
le korenike sem postopoma presajala 
na mesto odsluženega pušpana na levi 
strani parcele kakšnih 4o, na desni pa 
2o metrov .Tudi na sprednji strani ob 
cesti jih raste približno 2o metrov, le da 
so tam zelo nizke sorte. Cvetovi s peclji 
vred niso višji od 15 cm. Te mini pe-
runike cveto prve, kmalu za snegom, 

včasih še pred narcisami. Koreninice mi 
je podarila prijazna gospa iz Semiča.
Kakšnih 40 metrov dolg nasad na levi 
strani parcele pa je živobarven. Sicer 
cvetijo različne barve postoma in me-
rijo peclji s cvetovi približno 6o do 8o 
cm. Prve cvetijo bele, te mi je podarila 
gospa iz sosednje ulice. Iz vasi Krvavčji 
vrh v Beli Krajini sem prinesla korenine 
perunik, ki imajo cvetove modro-vijo-
ličaste barve. To je vinca barva, ki je 
letos za cvetice najbolj moderna. Tako 
barvo cvetov ima zimzelen in ker se zi-
mzelen po latinsko imenuje vinca (beri 
vinka), so pač iznašli izraz, da je meša-
nica med modro in vijoličasto „vinka 
barva“.
Kot je bilo zgoraj opisano, zacveti ču-
dovita rumena perunika z nepopisno 
lepimi velikimi rumenimi cvetovi. To 
sem pred 40 leti kupila v vrtnariji na 
Grmu. Spomnim se, da sem  morala 
vrtnarico kar nekaj časa pregovarjati, 
da mi je prodala koreniko. Res so imeli 
samo en grm, zato se je od korenike 
težko poslovila.
Kasneje zacveti perunika v rjavih od-
tenkih, od popolnoma enobarvnih ož-
ganih, do kombiniranih z rjavim robom 
in svetlejšimi toni na dnu cvetov. Te 
korenike sem dobila v Birčni vasi.
Na Uršnih selih sem dobila zelo temno 
vijolično, skoraj črno peruniko, res ne-
kaj posebnega.
Posebnost je perunika, ki je zelo lepe 
pariško modre barve ob robovih in ša-
tirana s snežno belo barvo cvetov v no-
tranjosti. Več let sem jo hodila občudo-
vat, ko je cvetela na Šmihelski cesti pred 
hišo v bližini bolnišnice. Enkrat sem se 
le opogumila, da prosim za koreniko. 
Hiša je bila ograjena, na dvorišču pa je  
ležal velik pes. Tako sem samo obču-
dovala cvetočo lepotico in odšla naprej 
po cesti. Pred petimi leti sem jo videla 
cveteti v Žabji vasi, kjer so mi koreniko 

podarili in sedaj me razveseljuje v moji 
zbirki. Ima zelo velike težke cvetove, 
tako da steblo potrebuje za oporo koli-
ček, drugače se odlomi.
Najbolj pri srcu mi je perunika, ki ima 
cvetove med krem in roza barvo. Te 
korenike sem kupila v cvetličarni pred 
mnogimi leti. Ta cvetličarna je bila v 
prostorih, kjer je sedaj Čajarna Pri mo-
stu v Novem mestu. Ta perunika cveti 
med zadnjimi, konec maja. 
Posebno mesto na mojem vrtu pa so 
našle perunike s svetlo modrimi cve-
tovi z zeleno-belimi suličastimi listi. Vse 
zgoraj naštete perunike imajo značilen 
vonj, vendar vsaka drugačnega, peruni-
ke z zeleno belimi listi pa dišijo najlep-
še. Približno tako so v mojih otroških 
letih pred 70 leti dišali bomboni „5o5 
sa crtom“, ki so jih izdelovali v tovarni 
Josip Kraš v Zagrebu. Sedaj jih najbrž ni 
več naprodaj.
Med vsemi temi cvetovi perunik v živi 
meji so ob njihovem cvetenju prisotni 
tudi beli irisi, katerih sadike sem dobila 
na Škrjančah, in živo rumeni, ki mi jih 
je podarila prijateljica iz Gubčeve ulice. 
Ob perunikah cveto tudi drobni visoki 
irisi  lepe modre barve, spomin na mojo 
mamo, ki mi  je podarila koreninice.
Vsi trije irisi cveto med perunikami, ki se 
že poslavljajo od cvetenja konec maja.
Ko vse to bujno cvetje preneha s svo-
jo lepoto, ostanejo do zime čudoviti 
suličasti listi, ki prevzamejo vlogo žive 
meje in praktično nimajo škodljivcev, 
niti polži jim ne morejo do živega.
Med cvetenjem me perunike vsak dan 
znova razveseljujejo  z lepoto  različnih  
barvnih cvetov in ni mi žal, da sem jih 
povabila k sebi iz različnih bližnjih kra-
jev, pa še mož je zadovoljen, da  mu 
večkrat v letu ni treba obrezovati žive 
meje.

Jožefa Kastelic
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Nismo je pozabili
Naša Zalka Rkman je v DSO NM dočakala 81. rojstni 
dan. Čeprav nepokretna, je na invalidskem vozičku 
sprejela delegacijo krajevne skupnosti Birčna vas. Mno-
gi je nismo pozabili, saj se je v preteklosti razdajala za 
dobro skupnosti kot dolgoletna tajnica KS in predsedni-
ca KORK KS Birčna vas ter bila aktivna pohodnica. Vse 
dobro so ji zaželeli predsednica KS Birčna vas ga. Majda 
Meštrić, predsednica KORK Birčna vas ga Mira Rus, pri-
jatelji pohodniki poverjeništva DU NM iz KS Birčna vas 
ter mož Božo in tudi Sonja, ki je z veseljem zaigrala na 
klavir za slavljenko. Hvaležni smo DSO NM, ki je dovolil 
skromno slovesnost v njihovih prostorih.

Bogdan Mali

Pohod na Blejski Vintgar
Bila je lepa sončna sobota 25.6.2022, ko smo se upokojenci krajevne skupnosti Podgrad odpravili na daljši med-
generacijski izlet na Blejski Vintgar. Naša vodička in organizatorka pohodov ter izletov Marjana Umek nas je s 
pomočjo Braneta vodila do vhodne točke v Vintgar, in sicer do Blejske Dobrave. Pot smo nadaljevali do cerkve sv. 
Katarine. Cerkvica ima čudovito razgledišče po okolici, ki je zaradi impresivnosti poimenovan tudi oltar Gorenjske. 
Na desni je manjša okrepčevalnica, kjer smo si privoščili krajši postanek z malico. Po počitku in krepčanju smo pot 
nadaljevali po pašniku v smeri proti zahodu do vstopa v sotesko Vintgar. Narava in okolica soteske Vintgar nas je 
navdušila z neizmerno bogato naravo in kulturo pokrajine. 

Po prehojenih 5 km poti smo izletniško pot nadaljevali v 
gostilno Lovski dom Stol v Žirovnici, kjer so nas prijazno 
postregli z odlično hrano. Ob Lovskem domu smo si lahko 
ogledali tudi medveda.
Vsi zadovoljni in siti smo pot nadaljevali v vas Brezje v občini 
Radovljica. Tu smo si ogledali največjo znamenitost - bazili-
ko Marije Pomagaj, ki služi kot slovensko narodno svetišče 
in je tako največji romarski kraj v Sloveniji.
Ura je bila že pozno popoldne, zato smo se odpravili proti 
domu in pred ciljen naredili še postanek v okrepčevalnici 
Prepih, kjer smo nazdravili lepo preživetemu dnevu. 
Želimo si, da nas bi naša vodička Marjana še velikokrat pe-
ljala na vedno zanimive pohode in izlete, za kar smo ji tudi 
neizmerno hvaležni!

Njeni upokojenski prijatelji poverjeništva Podgrad.

Noč metuljev
Ko se prebudi japonski sviloprejec jamamaj, je to po-
seben dan, saj metulj – ženski – živi le 14 dni, medtem 
ko – moški – le 4 dni. Zato se natančno oznani noč me-
tuljev. Letos je bila ta 29. julija. Takrat smo se zbrali na 
sotočju treh studencev v Velikem Slatniku. Slikarji sekcije 
Jutro so na ogled postavili svoje stvaritve. Ko se je začel 
spuščati mrak, pa smo  literati, združeni v sekciji Snovanj-
ci, priredili literarno prireditev z izborom svojih stvaritev. 
Nastopili smo: Marjan Hren, Ivan Hrovatič, Stane Cerar, 
Tereza Balažević, Anica Mušič in Anica Vidmar. 
Udeleženci, ki so čakali na metuljev prihod, so se med-
tem pogovarjali z g. Dušanom Klenovškom, prof. bi-
ologije in kemije, sodelavcem Kozjanskega parka. Prvi 
metulji so prišli šele okoli enajste ure in se spustili na 
postavljene bele šotore, v katerih je gorela lučka, ki jih je 
vabila, da sedejo in se pokažejo v vsej svoji lepoti.  

Anica Vidmar
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Otroške počitniške delavnice
Tudi letošnje poletje smo pripravili aktiven in pester program poletnih aktivnosti. Srečevali smo se dvakrat tedensko v 
mesecu juliju in avgustu. Po obisku sodeč so bili otroci nad programom navdušeni. 

Delavnice smo pričeli s tečajem roboti-
ke, ki ga je izvedel strokovnjak iz novo-
meškega razvojnega centra. Otroci so 
sestavili vozila in jih vodili z računalniški-
mi ukazi. Delavnica je bila zanimiva in 
poučna. Predavatelju se zahvaljujemo, 
da je delček svojega znanja prenesel na 
udeležence delavnice.
Na letošnjem programu je bil tudi ogled 
šolskega posestva na Centru biotehni-
ke in turizma na Sevnem. Vodja po-
sestva, Marko Glušič, nam je prijazno 
razkazal posestvo in odgovoril na vsa še 
tako nenavadna vprašanja. Uživali smo. 
Nadaljevali smo s kemijskimi poskusi. 
Delavnico sta vodila dijaka in profeso-
rici Srednje zdravstvene in kemijske 
šole. Precej se je kadilo, tudi malo 
pokalo, bilo je zelo razburljivo. Otroci 
so sodelovali pri vseh poskusih in naše 
druženje je bilo mnogo prekratko. 
V naslednji delavnici smo sestavljali 
3D sestavljanke. Izziv je bil za nekate-
re bolj, za druge manj naporen. Ob 
pomoči mamic je šlo lažje. Možgane 
smo po napornem preizkusu prevetrili 
z obiskom slaščičarne. Nismo se mogli 
odločiti, kateri del delavnice je bil boljši.
V sklopu počitniških dejavnosti smo 
obiskali tudi Cvetko Kočjaž v Klubu 

za šolanje psov Novo mesto. Izvedeli 
smo veliko zanimivega o negi in vzgoji 
psov, ter se seznanili s potekom šolanja 
reševalnih psov. Enega reševalca smo 
celo videli v akciji. Pse smo lahko božali 
in se igrali z njimi, bilo je vrhunsko!
Obiskali smo tudi Gasilsko reševalni 
center v Novem mestu. Razkazali so 
nam prostore, opremo in poveda-
li mnogo zanimivega o svojem delu. 
Pokazali so nam, kako se spuščajo 
po drogu in dokazali, da se pripravi-
jo za odhod na intervencijo manj kot 
v minuti. Marsikomu od nas bi taka 
hitrost prav prišla, kajne? Skratka, uži-
vali smo. Lepo se zahvaljujemo ga-
silcem za njihov čas in dobro voljo. 
Zaključek delavnic je bil pa tak, kot se 
za zaključek spodobi. Na ribniku Jer-
man smo imeli športne igre in lovili 
ribe. V gozdu smo nabrali drva in pri-
pravili piknik, na katerem smo se na ra-
čun ribiške spretnosti udeležencev vsi 
dobro najedli.
Hvala vsem, ki ste se udeležili delav-
nic ali nam zaupali otroke in vnuke. 
V njihovi družbi je vedno lepo. Veseli 
bomo, če se nam boste naslednjič spet 
pridružili.

Jerneja Cvelbar

Odšla je naša spoštovana gospa Sonja Pirc
Štiriindvajset let je naša Sonja, kot smo jo imenovali v pogovorih, vodila mešani pevski zbor pri našem društvu. 
Del tega obdobja sem v zboru opravljala delo predsednice zbora. Zbor je dosegel zavidljivo kvaliteto. Do takega 
rezultata je pripeljal tudi njen način dela. Bila je stroga, zahtevala je red pri prihajanju na vaje in na samih vajah. Z 
njo je bilo prijetno sodelovati, saj je delala s srcem. 

Večkrat je uporabila misel, ki jo je zapisal William Shaksper: »Iz glasbe prihaja čar, ob 
katerem se morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine srca.« Ko je zbor pred nekaj tedni 
obiskal Dom starejših občanov v Novem mestu, ki je postal Sonjin drugi dom, smo pod 
njenim vodstvom ponovno zapeli njej še posebej ljubo pesem z refrenom: »Oj, gozdovi v 
mesečini, včasih vas dan zlati, včasih vas noč srebri.« Žal, takrat zadnjič.
Spoštovana Sonja. V imenu Društva upokojencev Novo mesto in v svojem imenu, še 
posebej pa v imenu vseh pevcev našega zbora se ti iskreno zahvaljujem za trud in vse 
lepe trenutke, ki smo jih preživeli skupaj.

Francka Štampohar

Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.«  
Mi naše Sonje ne bomo pozabili.

Kant je zapisal: »Kdor živi v spominu drugih, ni mrtev, je samo oddaljen.  
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V mesecu juniju kar trije nastopi 
Mešanega pevskega zbora
Petje ustvarja dobro voljo, prezrači naša pljuča, naša kri dobi več kisika, 
zato organizem bolje deluje. Z  rednimi vajami, ki smo jih začeli po dolgem 
času, so naše glasilke zopet dobile zvok, ki ga potrebujemo za petje.

19. junija smo se odpeljali v Šent-
vid pri Stični na 51. tabor slovenskih 
pevskih zborov, z naslovom Pusti 
pevcu pesmi peti. Posvečen je bil 
g. Stanetu Pečku, ki je več kot tri 
desetletja pripravljal scenarij za ta-
bor. Naš zbor se že dvanajst let re-
dno udeležuje tabora v Šentvidu in 
upam, da se bo naše sodelovanje 
tudi v prihodnje nadaljevalo. 
Bilo je vroče, okoli 30 stopinj Cel-
zija, za našo generacijo kar preveč, 
ampak smo vzdržali in odpeli pesmi, 
ki so jih izbrali za mešane pevske 
zbore.

Pred počitnicami smo pripravili še 
letni redni koncert v DSO Novo 
mesto in DSO Trebnje.
V DSO Novo mesto smo že stari 
znanci, saj se vsako leto potrudimo, 
da skupaj z Mirnopeškimi harmo-
nikarji zapolnimo večer z našimi 
pesmimi. Namenjene so varovan-
cem doma - to so še posebej lepe 
slovenske pesmi in marsikatere tudi 
skupaj zapojemo. Le kdo ne pozna 
pesmi, kot so Rož, Podjuna, Zila, 
Triglav, Lipa, Čez zelene trate ... 
Letos se nam je pridružila tudi 
nekdanja dirigentka Sonja Pirc, ki je 
bila tudi varovanka v domu. Žal se je 

v mesecu avgustu za vedno poslovila. 
Marsikdo bo obudil lepe spomine na 
tiste čase, ko smo in so dolga leta 
sodelovali v zboru.

V DSO Trebnje nas večina še ni 
bilo. Tudi tam smo doživeli lep 
sprejem - imajo zelo prijetno 
akustično dvoranico, ki je bila prijetno 
hladna, zunaj pa je bilo zelo vroče. 
Nastop je povezovala ga. Slavka 
Kristan, ki je odlično izpeljala nalogo. 
Nastopili smo z istim repertoarjem 
kot v Novem mestu. Le kdo ne 
zapoje rad ponarodelo Slakovo V 
dolini tihi, pa Čebelice, posebno 
generacija v domovih, kateri se tudi 
sami nezadržno približujemo. Ko pa 
so nam pomagali še Mirnopečani s 
svojimi harmonikami je vse postalo 
še bolj veselo in poskočno. Hvala za 
povabilo in še pridemo.

V mesecu oktobru  se moramo pri-
praviti  še na revijo upokojenskih 
pevskih zborov v Sodražici in na no-
vomeški  večer v hotelu Delfin, ki bo 
potekal v novembru.
Saj poznate našo: »Ker nimam cajta, 
me vsak porajta …« 

J.Cujnik

V sredo, 7. 9. smo v sodelovanju s 
Simbiozino potujočo učilnico Sim-
bioza Mobiln@ izvedli delavnico 
uporabe informacijsko-komunika-
cijske tehnologije s poudarkom na 
uporabnih vsebinah digitalnega opi-
smenjevanja starejših na pametnem 
telefonu za člane našega društva.
Na delavnici digitalnega opismenjeva-
nja je predavatelj prikazal možnosti po-
vezave pametnih naprav z internetom. 
Predstavil je zbirko aplikacij ter prikazal 
uporabo Simbiozine aplikacije Mag-
da, kjer so na enem mestu združene 
vse pomembne vsebine in informaci-
je vključno z učilnico, kjer se lahko vsi 
željni znanja in obvladovanja digitalnih 
veščin brezplačno sami učijo uporabe 
pametnega telefona in računalnika.
Udeleženci so povedali kaj in zakaj 
sami uporabljajo pametni telefon in 
tudi računalnik ter katere so tiste po-
manjkljivosti, ki jih od časa do časa 
spravijo v zadrego. Tako so na delav-
nici odgovorili na vprašanja s katerimi 
se udeleženci srečujejo predvsem pri 
uporabi pametnega telefona, pa naj si 
bodo to osnovne operacije ali napre-
dnejše možnosti, ki jih nudi naprava. S 
tem so zbrani na delavnici svoje zna-
nje osvežili in tudi nadgradili.
Prisotni so bili odprtih glav in pripra-
vljeni na sodelovanje na delavnici ter 
pomoči drug drugemu, s čimer so do-
polnjevali svoje znanje. V prihajajočih 
mesecih imamo v načrtu še nekaj di-
gitalnega izobraževanja, seveda če bo 
dovolj interesa.

Jerneja Cvelbar
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Trem Ivanom sem zastavila tri vprašanja: 

Poješ že dve desetletji, kdo te je 
pravzaprav navdušil, verjetno si že kot 
otrok rad prepeval?

MOHAR Ivan:
Petje me spremlja od otroštva. Izhajam iz 
velike družine s šestimi otroki, doma smo 
peli z mamo, kasneje na družinskih sre-
čanjih, petje sem pogosto spremljal tudi s 
kitaro. Ko sem šel v gimnazijo v Ribnici, 
sem se vključil v mladinski zbor.  

PRUS Ivan: 
Vsa zahvala gre materam, ki še kot otroku 
privzgojijo veselje do petja. Tudi meni se 
je tako zgodilo, ko me je mati kot krat-
kohlačnika vzela s seboj na njivo pobirat 
fižol, ki je bil posajen med koruzo. Da je 
pozabila na vse takratne tegobe, ker je 
bila druga svetovna vojna, si je začela peti 
pesmi. Meni je bilo seveda vroče in sem 
jokal od »togote«, vendar me je tolažila 
in nagovarjala, naj še jaz pojem, da mi ne 
bo več tako vroče. Prepričala me je, da 
sem začel z njo peti in se tako naučil nekaj 
pesmi. Tudi pozneje sem jih pel, ko sem 
pasel krave. Leta, ki sem jih preživel kot 
vajenec, služil vojaščino in delal v tujini, pa 
so bila tako rekoč brez petja.

VIDIC Ivan:
Kot otrok  iz kmečke družine sem rad pre-
peval domače narodne pesmi. V mali vasici 

STAROSTE NAŠEGA ZBORA - naši trije  
Ivani in njihova pevska pot
Tokrat sem se odločila, da naredim intervju z našimi tremi Ivani: Ivanom Moharjem, Ivanom Prusom in Ivanom Vidicem, 
ki že vrsto let prepevajo v našem zboru. Četudi so že presegli častitljivih osemdeset let starosti, še vedno redno hodijo na 
pevske vaje. Na fotografijah so lepo »okravatani«, kot se za pevce pevskega zbora spodobi. Ob tej priložnosti se jim s 
spoštovanjem, iskreno in iz srca zahvaljujem za njihovo izkazano zvestobo pevskemu zboru in seveda temu, da so 
pripomogli, da je zbor v vseh teh letih slišati ubrano.

Prus Ivan

Prečna so se zbrali fantje in prepevali, ve-
dno sem se jim pridružil. V osnovni šoli 
sem bil član otroškega zbora od četrtega 
razreda do konca osnove šola. S petjem v 
zborih  sem nadaljeval, tudi ko sem hodil 
v obrtno šolo. Kot mladenič pa sem rad 
vzel v roke kitaro in prepeval zimzelene 
melodije, ki so bile takrat popularne. Imel 
sem tudi narodno zabavni ansambel.

Kdaj si začel svojo zborovsko kariero 
in koliko časa si že član Mešanega 
upokojenskega zbora DU Novo mesto?

MOHAR Ivan – 31 - letni član zbora
Pri Pionirju Novo mesto, kjer sem bil 
zaposlen, so me sprejeli v MePZ Pionir. 
Moj prvi zborovodja je bil prof. Milek, 
nato pa g. Može. Po upokojitvi sem se 
pridružil MePZ  Društva upokojencev 
Novo mesto in tu pojem še danes. Član 
zbora sem že 31 let. Najprej nas je vodi-
la ga. S. Pirc, sedaj pa g. M. Burger. Vsa-
kemu od njih sem hvaležen, vsak me je 
pevsko oblikoval in prispeval k mojemu 
navdušenju, da me še vedno veseli pe-
tje. Rad pojem v tem zboru, peti je velik 
privilegij in veliko veselje. Pevske vaje so 
čas sprostitve, kratkočasno  druženje s 
sopevci. Dosegel sem že zelo zrela leta 
in vsako leto znova pomislim, da morda 
prepevam svoje zadnje leto. Vsako leto 
pa se znova premislim in nadaljujem s 
petjem v zboru. Po toliko letih ti vaje in 

nastopi pridejo v kri in ko jih ni bilo, sem 
jih zelo pogrešal. V upokojenskem zbo-
ru se počutim sprejetega, sproščenega 
in varnega. Zbor me ohranja živega in 
mi veliko pomeni. Vaje so dan za pol-
njenje z energijo in druženje. Saj pravijo: 
Kdor poje rad, ostaja mlad.

PRUS Ivan – 16 - letni član zbora
Leta 1970, ko sem se vrnil v domovino, v 
prelepo Slovenijo, sem se vključil v MPZ 
Revoz. Vodil nas je pevovodja profesor 
S. Rauh. Takrat sem šele spoznal lepo-
te petja po notah. Hvaležen sem vsem 
uram petja, ob katerih sem užival, in 
obenem videl kar nekaj mest doma in po 
svetu. Tako smo nastopali v Pragi, Parizu, 
Berlinu, Beogradu. Na Floridi v Miamiju 
smo dobili celo srebrno priznanje med 
64-mi državami. Tako mi je minilo celih 
30 let ob petju in glasbi.
Leta 2006 sem se pridružil MePZ DU 
Novo mesto. Še vedno vztrajam pri pr-
vem tenorju, tako je že 16 let, pojemo 
ljudske, ponarodele pesmi na raznih na-
stopih in upokojenskih revijah. 

VIDIC Ivan: - 13 - letni član zbora
Moja prava zborovska kariera se je pa 
pravzaprav začela, ko sem začel z de-
lom v gradbenem podjetju Pionir. Postal 
sem član Mešanega pevskega zbora in 
mu ostal zvest do svoje upokojitve. Po 
izgubi družinskega člana sem se na pri-

Mohar Ivan Vidic Ivan
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govarjanje hčerke vključil v MePZ DU Novo 
mesto. Tako je minilo prijetnih 13 let, kar 
hodim redno na vaje in nastope. V zboru se 
počutim dobro; tam pozabim na vse težke 
trenutke. Upam, da bom še dolgo imel glas in 
zdravje. Pridite med nas

Kakšni so občutki, ko prepevaš, in katere 
pesmi najraje prepevaš?

MOHAR Ivan:
Petje me polni s široko paleto občutkov, od-
visno od vsebine in melodije pesmi, kako jo 
predstavi zborovodja, kako jo jaz doživljam, 
kako se glasovi zlijejo in zazvenijo. Prava ča-
rovnija, da pesem odzvanja še dolgo potem, 
ko sem že doma. Najraje prepevam sloven-
ske ljudske in partizanske pesmi. Te so mi zelo 
blizu, pa tudi poslušalci se živo odzivajo nanje.

PRUS Ivan:
Res bo držal pregovor, »kdor poje, zlo ne 
misli«. Saj ko poješ, se moraš skoncentrirati na 
besedilo pesmi in na nič drugega. Tako sem 
spoznal, da je pesem neke vrste zdravilo, a 
ne telesne bolezni, ampak zdravilo duha, ki ga 
doživljamo vsak dan, v dobrih ali slabih trenut-
kih. Ker je življenje kratko, ga uživajmo v čim 
lepših trenutkih s pesmijo na ustih. Tudi takrat, 
ko nam je hudo, si zapojmo in lažje nam bo.

VIDIC Ivan:
Za kratek čas si zapojem tudi doma, ne samo 
v zboru. Pojem slovenske narodne pesmi, pa 
tudi pesmi narodno zabavnih ansamblov mi 
niso neznanka. Posebno pri srcu mi je  Sla-
kov Titanik, zelo rad jo zapojem na zabavah, 
na zborovskemu pikniku pa je sploh obvezen 
komad. Petje me pomiri in sprosti.

Kot še pravijo naši trije intervjuvanci, imajo 
v pokoju pravzaprav malo prostega časa, ki 
ga zapolnijo z različnimi opravili. Ivan Mohar 
rad vrtnari, šiva gobeline in slika. Ivan Vidic 
si zapolni čas z vrtnarjenjem, vinogradni-
štvom in ostalimi deli okoli hiše, ki jih nikoli 
na zmanjka. Ivan Prus se ukvarja z lesno 
galanterijo, je član Mirnopeških harmoni-
kašev, se rad sprehaja ob potoku in skrbi za 
svoj sadovnjak.
Vsekakor je čas, ki ga preživimo skupaj 
na vajah zbora in nastopih, naša »služba«.  
Pevci in pevke, ki toliko let preživimo skupaj, 
si moramo zaupati, prav tako zborovodji. Biti 
moramo korektni drug do drugega, saj je le-
-to prava pot do skladnje in do ubranega petja 
našega zbora.

J. Cujnik

Razstava ročnih del v  
Mokronogu
3. 6. 2022 je Društvo upokojencev Mokronog - Trebelno organizi-
ralo razstavo rokodelskih izdelkov za člane društev upokojencev in 
to v proizvodnih prostorih tovarne M-TOM v Mokronogu.

PZDU Dolenjske in Bele Krajine in KTK pri ZDUS Ljubljana sta posla-
li vabila posameznim društvom upokojencev. Tako sta se tudi članici 
Društva upokojencev Novo mesto Marija Golob in Jožefa Kastelic ude-
ležili te razstave s svojimi izdelki.
Razstava je popestrila praznovanje 10-letnice  tovarne M-TOM  iz Mo-
kronoga in otvoritev novega razstavnega prostora sedežnih garnitur.
Člani več društev upokojencev PZDU za Dolenjsko in Belo Krajino so 
predstavili veliko lepih in uporabnih rokodelskih izdelkov.
Med obiskovalci je bilo kar nekaj županov in vodilnih predstavnikov 
upokojenskih organizacij.
Izdelovalci si želimo še več takih prireditev. Zahvaljujemo se vsem, ki 
so se potrudili pri organizaciji, posebno pa prijaznemu sprejemu tovar-
ne M-Tom, kjer smo se lahko predstavili.

Jožefa Kastelic, foto Marija Golob

Ogled Muslimanskega 
kulturnega centra
V torek, 20. septembra, smo se odpravili na izlet v Ljubljano, kjer 
smo si ogledali Muslimanski kulturni center.
Na pot smo se podali ob 8. uri zjutraj, pol nas je šlo z avtobusom, druga 
polovica pa z vlakom. Združili smo se v Ljubljani in se peš podali proti 
centru. Pred ogledom smo v njihovi kavarni spili kavo, potem pa smo si 
pod vodstvom vodnika ogledali center, ki obsega precej več kot le džamijo. 
Izvedeli smo veliko o centru, o njegovi gradnji ter zgodovini islamske vere. 
Muslimanski kulturni center je zasnovan kot mesto v malem. V osrednjem 
delu stoji džamija, ki predstavlja centralno točko stavbe. Ostale stavbe spre-
mljajočega izobraževalnega, uprav-
nega in stanovanjskega programa, so 
zbrane okrog džamije in skupaj tvorijo 
trg. Pod objekti so parkirišča, servisni 
prostori in telovadnica. Ljubljanski cen-
ter je med najmodernejšimi v Evropi. 
Center nam je bil všeč, a se nam je 
zdel kar prevelik za naše glavno mesto.
Ogled smo zaključili zgodaj popoldne 
in se vsi skupaj z vlakom vrnili v Novo 
mesto. Pot nam je ob pesmi in šalah kar 
prehitro minila. Na izletu smo uživali, 
naslednjič bomo radi šli spet!

Ana Kotnik
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Bilobil izboljša spomin  
in koncentracijo.

Pred uporabo natančno preberite navodilo!  
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Nekdo je nekaj pozabil  
in potrebuje Bilobil.

Moj um v vrhunski formi.

www.bilobil.si
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Za področje Dolenjske in Bele krajine deluje v Novem mestu skupina za SAMOPOMOČ LJUDI Z EPILEPSIJO 
in njihovih svojcev pod okriljem Društva Liga proti epilepsiji Slovenije. 

Vabimo vse, ki se srečujete z epilepsijo, da se nam pridružite, 
saj si v skupini člani izmenjujemo izkušnje in dajemo podporo. 

Srečujemo se vsak prvi torek v mesecu ob 17h do 19h v prostorih KS DRSKA NM 
(Ulica Slavka Gruma 9, 8000 NOVO MESTO – nad TUŠ trgovino) ali preko srečanj aplikacije Zoom.

Več informacij dobite na društvu: Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije
Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana, EPITEL 01 432 93 93 ali vodja skupine Dolenjske in Bele krajine: 064 250 240

Spletna stran: www.epilepsija.org;  e-pošta: epilepsija@epilepsija.org;  Facebook: Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije

Bridž sekcija DU Novo mesto vabi vse člane Društva upokojencev Novo mesto na 
BREZPLAČNI ZAČETNI TEČAJ BRIDŽA, ki vsako leto poteka v organizaciji BK 
Novo mesto.
Tečaj je primeren za vsakogar, celo za člane, ki niso nikoli igrali kart, saj ni name-
njen vzgajanju vrhunskih bridžistov. Začetek igranja bridža v upokojenski starosti 
je primeren le za zabavna družabna srečanja z nekaj malega možganske telovadbe, 
čemur je tečaj tudi prilagojen.
Obsega 10 srečanj po 3 šolske ure. Srečanja potekajo na RIC-u. 
Začenjamo 13. oktobra 2022 ob 9.00.
Za prijave in informacije imate elektronski naslov gozdana.petric@gmail.com ali telefon 
041 315 160. Prijazno vabljeni.

Gozdana Petrič


