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Mnenja uredništva ...

Rožca Šonc

Spoštovane članice, spoštovani člani
ena od stvari, ki se jih ne da ustaviti, je čas. Ta teče neodvisno od naše volje, pričakovanj in želja in s seboj prinaša 
naloge, ki jih ne moreš odložiti, in tako je tudi letos, kot vsakega decembra. To je čas za oceno preteklega leta, kaj 
smo naredili, smo naredili vse, kar smo načrtovali, smo naredili dobro, je šlo kaj narobe. Letošnji december pa nam 
nalaga še nalogo začetka volilnih postopkov, ki so na programu vsako leto, ko je potrebno izvoliti organe našega 
društva, pa volitve organov Pokrajinske zveze Dolenjske in Bele Krajine in Zveze društev upokojencev Slovenije.

Naj vas sreča in zdravje, topel stisk roke in iskren nasmeh, 
spremljajo prav vsak dan in na vsakem koraku.

A naj najprej začnem s pogledom na 
opravljeno delo. Vsekakor smo v le-
tošnjem letu delali lažje kot v preteklih 
dveh letih koronskih omejitev. Izpel-
jali smo načrtovani program dela tako 
na področju rednega delovanja kot 
aktivnosti na področju kulture, kjer 
smo proslavili 20 obletnici delovanja 
likovne in literarne sekcije. Izdali smo 
Zbornik Na svoji poti in izvedli extem-
pore na Glavnem trgu, športniki so na 
tekmovanjih osvajali prva mesta, pros-
tovoljke programa Starejši za starejše 
so presegle načrtovano število obis-
kov in pomoči. Vozniki Rudija-Pros-
toferji prepeljali 1.296 uporabnikov 
in prevozili 33.821 km, v Hiši sožitja 
je bilo 1.489 udeležencev izobraže-
vanj, kreativnih delavnic in medgene-
racijskega povezovanja z udeleženci 
poletnih delavnic za otroke, babice in 
dedke. V skrbi za zdravje so bila orga-
nizirana vsa 4 letovanja in ekskurzije. 

Klub deluje na željo naših stalni obis-
kovalcev praktično vsak dan z izjemo 
nedelje. Posebej pa moram izpostaviti 
delovanje naših članov v komisijah 
ZDUS-a, kjer se trudijo uveljaviti čim 
več pravic za nas in vse upokojence. 
Tako smo dobili povečanje pokojnin v 
novembru in decembru, na zdravstvu 
je bilo doseženo, da se je povečala 
dostopnost zdravnikov v celem ordi-
nacijskem času.
Zelo uspešno smo izpeljali projekt va-
rovanja na daljavo, e-oskrbe na domu. 
Zbranih le bilo nekaj manj kot 300 
prijav za priklop in upam, da imam 
preverjen podatek, da so bili vsi prik-
lopi že izvedeni. Iskreno upam, da bo 
uporaba te oskrbe zagotovljena tudi 
po izteku tega projekta v septembru 
2023, za kar se res vsi trudimo.
Če sem do sedaj lahko izražala le 
zadovoljstvo z doseženim, pa ne 
morem, da se ne bi dotaknila dejstva, 
da malo manj kot četrtina članov ne 
plača članarine. V skladu z določili Sta-
tuta, bi morali take, ki dve leti ne po-
ravnajo članskih obveznosti, izbrisati iz 
članstva. Sama tega res ne želim, še 
posebej, ker se res trudimo, da v bo-
gatem programu dela lahko vsak član 
društva najde nekaj zase.
Tako kot vse tudi nas zadevajo podra-
žitve, še posebej pri vzdrževanju naše 
hiše. Iskreno upam, da boste članarino 
za leto 2023 poravnali, kljub temu, da 
smo jo po dolgih letih dvignili za 2 EUR. 

No, kot da že nismo imeli dovolj vo-
lilnih nedelj, nas čakajo še volitve or-
ganov vseh treh stopenj upokojenskih 
organizacij. V marcu bomo volili or-
gane našega društva, od predsednika/
ce, upravnega in nadzornega odbora 
ter častnega razsodišča. Takoj za tem 
bomo predlagali in volili organe Pokra-
jinske zveze društev Dolenjske in Bele 
Krajine, v juniju pa še organe ZDUS. 
Ker je ta številka Sopotij zadnja pred 
našimi volitvami, vas že sedaj vabim, 
da predlagate kandidate, ki jih želite 
v organih društva in tudi kandidate za 
organe PZDU in ZDUS . 

Naj vam zaželim mirno, 
zdravja in zadovoljstva 

polno leto 2023, 
praznične dni pa vesele 
in srečne v krogu tistih, 

ki jih imate radi. 

Rožca Šonc

Sopotja so interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto. Glasilo izhaja občasno. Uredniški odbor: Rožca Šonc (odgovorna urednica), Maks Starc (glavni urednik), Marjan Stokanovič 
(lektor), 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:  
Zdravko Červ, Zima v Češči vasi, akvarel, 27 x 35 cm. 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.



3

Novice iz društvenega življenja

December 2022    SOPOTJA 58   

Spoštovani bralci Sopotij
Le še nekaj dni nas loči od prihoda novega koledarskega 
leta. Kakšno bo, ne ve nihče, upamo pa lahko, da ne bo 
slabše kot to, ki mineva. To, ki mineva, niti ni bilo tako sla-
bo. S Covidom smo se že nekako navadili živeti in nas ne 
ogroža več - vsaj ne bojimo se ga ne več. Na čakalne vrste 
pri zdravnikih smo se tudi privadili. Z napotnico čakamo 
»samo« nekaj mesecev, a ko imamo »probleme«, gremo 
na urgenco, kjer čakamo samo 6 ali 8 ur, kar je seveda 
čisto v redu, in problem je rešen. Tudi politiki so nas letos 
lepo razveseljevali. Kar nekajkrat smo se lahko družili na 
volitvah in referendumih, kjer smo volili »svoje« delegate. 
Tudi vreme nas je razveseljevalo. Zime tako rekoč ni bilo, 
tudi normalnega dežja ne, bili pa so nalivi in poplave, ki so 
povzročile ponekod tudi veliko škodo, drugod pa dober in 
kvaliteten pridelek. Zagotovo je med bralci kar nekaj vino-
gradnikov, ki so letos pridelali nekaj kvalitetnega cvička ali 

frankinje. No, če je bilo na poljih premalo pridelka, bomo 
pa kaj pripeljali od drugod, tudi iz Južne Amerike. 
In kaj torej lahko pričakujemo v naslednjem letu? S Covi-
dom bomo zagotovo postali še boljši prijatelji in z njim bo 
še manj težav. V zdravstvu bodo čakalne dobe morda ka-
kšen dan krajše, pa nam ne bo treba iti na urgenco. Volitev 
kar nekaj časa ne bo, lahko pa se zgodi, da si bo kdo izmislil 
kakšen referendum, a to nas ne bo prav posebno motilo. 
Vreme bo pač tako, kot samo hoče. Upamo lahko le na 
to, da se nas bo Bog usmilil, nam poslal dovolj toplote in 
padavin in nam tako omogočil normalno življenje. 

V letu ki prihaja, Vam želim veliko zdravja,  
sreče in zadovoljstva! 

Maks Starc

Novice iz društvenega življenja

Leta hitro tečejo 
Leta hitro tečejo in naši prijateljici Antoniji Ivanež, 
dolgoletni članici literarne sekcije Snovanja, ki delu-
jemo pod okriljem Društva upokojencev Novo me-
sto, se jih je nabralo že kar 99. To ni majhna števil-
ka, saj ji življenje nikoli ni prizanašalo. Njeno delo ni 
bilo lahko, pretrpela je veliko slabega in trpkega vse 
od rojstva. Večer življenja ji v družbi hčerke in njene 
družine poteka v miru in zadovoljstvu, le zdravje ni 
več tako, kot si želi. 
V svojem življenju je tudi ustvarjala, pisala je spomine na 
prehojeno pot. Tako je izdala knjigo z naslovom Moje 
življenje (2003) in Pesmi (2016).
Obiskali smo jo 30. 11. 2022 na njenem domu.

Draga Antonija, iz vsega srca ti čestitamo  
in želimo še obilo zdravja in veliko veselih trenutkov  

v nadaljnjem življenju!

Anica Vidmar

90-letnica Ljudmile 
Potočar
Dne 23. septembra je 90. rojstni dan praznovala naša 
članica Ljudmila Potočar z Dolenjih Kamenc. Obiska-
li smo jo skupaj s predstavniki RK, Karitasa, župana 
mestne občine ter bivšim in aktualnim duhovnikom 
Dolenjih Kamenc in jo tudi simbolično obdarili. 
Gospa je zelo čila in zdrava, saj kljub častitljivi starosti 
še vedno skrbi zase, za kokoši, psa in mačke. Opravlja 
še večino del na vrtu, najraje pa skrbi za rože, ki še ve-
dno predstavljajo njeno veliko ljubezen. Na vprašanje, 
kaj je recept za dolgo življenje, nam je odgovorila, da 
moraš imeti tudi malo sreče. Milka je zelo vesela ženska, 
pozitivno naravnana in na svet gleda zelo optimistično. 
Našega obiska je bila zelo vesela.

Anica Jurak
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Zbornik Na svoji poti v Knjižnici Mirana Jarca
Jubilej literatov in likovnikov DU Nm predstavljen z zbornikom Na svoji poti v Knjižnici Mirana Jarca

Javnega sklada RS za kulturne dejav-
nosti, ki sta jih podelili Mateja Robek 
Zaletelj in Branka Škerl. 16 likovnih 
ustvarjalcev je prejelo Področne Až-
betove značke, 13 literatov pa Splo-
šne jubilejne področne značke.
V nagovoru je predsednica Rožca 
Šonc čestitala vsem nagrajencem, na 
katere smo v društvu ponosni, saj je 
tudi zaradi njih društvo prepoznano v 
lokalnem prostoru, v Sloveniji in tudi 
tujini.

Zbornik vas bo pritegnil s pestro vse-
bino – vzemite ga v branje.
Prireditev so popestrile učenke Glas-
bene šole Marjana Kozine Angelika 
Umek, Sofija Schuster in Ana Kapš 
pod mentorstvom Petre Božič. Prije-
ten večer se je zaključil s pogostitvijo 
in druženjem.

Prireditev je vodila in to zabeležila 
Slavka Kristan.

Letovanje v Izoli
V začetku novembra se novomeški upokojenci srečamo na prijetnem druženju v hotelu Delfin v Izoli. Tudi letos je 
bilo tako, bilo nas je več kot za en avtobus.

Srečali smo se z novim direktorjem, 
ki nas je povabil na kozarec dobrega 
primorskega vina, se z nami pogovo-
ril o načrtih za prihodnost in prisluhnil 
našim predlogom za še boljše sode-
lovanje.
Imeli smo se lepo. Obiskali smo našo 
tekstilno trgovino, prelepo Izolo, kon-
cert v cerkvi v Kopru in Marezige. Za 
vse to je poskrbela naša Slavka. 
Spomladi, če bomo zdravi in bo lepo 
vreme, se srečamo spet v Izoli.

Vojka Toni

20. oktobra letos sta 20-letni jubilej 
delovanja zabeležili sekciji DU Sno-
vanje in Jutro in predstavili zbornik 
Na svoji poti. V zborniku ima 15 av-
torjev literarne prispevke in 16 likov-
nih ustvarjalcev slike. Besede in slike, 
tiste ki domujejo v zborniku Na svoji 
poti in je 12. po vrsti, ne morejo biti 
zapisane in upodobljene same, iščejo 
družbo, stik, blaženost sožitja z bral-
cem in gledalcem.
Na prireditvi v atriju knjižnice so 
ustvarjalci – literati nastopili s svojimi 
verzi ali z deli besedila, dela likovnikov 
pa so bila predstavljena na zaslonu.
Ureditev zbornika je predstavil men-
tor, ki dela že 10 let, in častni član 
literarne sekcije Snovanja, Milan Mar-
kelj, ki je tudi sam literarni ustvarja-
lec, in je med drugim utemeljil tudi 
naslovno sliko Regratovo lučko Lud-
vika Mežana. Povedal je, da so literati 
in likovniki objavili tisto, v čemer sami 
sebe prepoznajo kot največji napre-
dek na svoji ustvarjalni seniorski poti.
Ustvarjalci obeh sekcij so ob tej pri-
ložnosti prejeli jubilejna priznanja 
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Novice iz društvenega življenja

Zbor uspešno zaključil letošnje leto, glede na 
to da smo z vajami začeli marca 
Letos smo pevci skupaj z zborovodjo morali pošteno zavihati rokave, da smo nadoknadili dve tihi leti, ko nam je 
bilo onemogočeno druženje in petje. 

Začeli smo 24. marca z našim nasto-
pom na občnem zboru društva na 
Loki, sicer v manjšini, ampak zato smo 
bili bolj glasni.
V maju smo bili povabljeni na Medge-
neracijsko srečanje v Ljubljano, zapeli 
smo dve pesmi na zaključku priredi-
tve. Na poti domov smo si dali duška 
in prepevali, pomagal je tudi šofer. 
19. junija se nas je 17 najbolj zagretih 
in pogumnih z avtobusom odpeljalo 
na 51. Tabor pevskih zborov v Šent-
vid. Bilo je vroče okoli 30 stopinj, za 
našo generacijo kar preveč, ampak 
smo zdržali. Ob 8. uri smo se odpe-
ljali iz Novega mesta, da smo bili ob 

9. uri na generalki, nato ura premora 
za čevapčič, ob 12.15. pa v povorko 
do prizorišča, kjer se ob 12.30 začne 
uradni program s televizijskim preno-
som. Nato pa na zasluženo kosilo in 
domov, kjer smo vsi utrujeni s polnimi 
mislimi popadali v posteljo. Pevski ta-
bor je bil svojevrstno doživetje, upa-
mo, da bomo zmogli še nekaj let.
Naši stalni poslušalci so vsako leto 
stanovalci DSO Novo mesto. Leto-
šnje leto pa smo se odločili, da gremo 
krajšat dneve še v DSO Trebnje, pa 
smo šli. Da je bilo vse tekoče, so nam 
pomagali Mirnopeški harmonikarji s 
svojimi harmonikami. 

1. oktobra smo imeli skupaj z gosti 
samostojni koncert v Gostišču Loka, 
ki je kljub manjšim tehničnim težavam 
uspel. Prepevali smo naše zimzelene 
pesmi, katere radi pojemo. Imeli smo 
za zaključek kruhke in pa pijačo, tako 
da smo prav po dolenjsko zaključili. 
November smo začeli z nastopom na 
Extemporu na glavnem trgu Novega 
mesta, kjer smo se predstavili s štirimi 
pesmimi. Čez dva dni pa smo se od-
peljali na revijo upokojenskih pevskih 
zborov v Sodražico. Pripravljene pa 
smo imeli tudi pesmi za Novomeški 
večer v Izoli. Nastop v hotelu Delfin, 
na katerega se vedno dobro pripravi-
mo, je že naša stalnica. Poslušalci nas 
vedno toplo pozdravijo in nam pri-
sluhnejo, za kar smo jim hvaležni. 
Takoj naslednji večer smo zapeli na 
otvoritvi razstave naših likovnikov v 
naših društvenih prostorih. Letošnji no-
vember je tako minil zelo delovno. Se-
daj smo začeli z učenjem novih pesmi 
in se že veselimo, da jih bomo lahko 
zapeli vam, spoštovani poslušalci. 

Na svidenje v letu 2023. SREČNO!

J. Cujnik

Likovni Extempore
7. 10. 2022 so imeli slikarji Društva upokojencev Novo 
mesto, na Glavnem trgu v Novem mestu extempore, 
na katerem smo bili poleg pevcev in literatov društva 
prisotni tudi rokodelci. Imeli smo dve stojnici izdelkov 
domače obrti, stojnico okrasnih in kvačkanih izdelkov, 
na stojnici literatov pa so bile razstavljene tudi rože iz 
krep papirja.
Bilo je sončno jesensko vreme. Obiskovalci so si z zanima-
njem ogledovali naše uporabne izdelke, mi pa smo bili za-
dovoljni, da smo se po večletni koronski odsotnosti pred-
stavili v javnosti in se pogovorili s svojimi prijatelji in z ljudmi, 
ki jih zanimajo naši izdelki.

Jožefa  Kastelic
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Starejši smo spet glasovali za druge, ne zase!
Imel sem res privilegij, da mi v življenju že od malega ni bilo nič dano samo od sebe. To me je najbrž oblikovalo v 
socialno občutljivega človeka. Od tega me ni odtegnilo niti opravljanje visoko zahtevnih del v delovno aktivnem 
obdobju mojega življenja. Zadnjih deset let mojega dela na področju iskanja boljših pogojev življenja starejših in s 
tem v bistvu vseh generacij, je utrdilo moje prepričanje, da se starejšim dogajajo velike krivice. V svoji skromnosti 
jih večina starejših očitno ne opazi, v svojem ponosu jih zamolči. V tem najdem odgovor, da starejši ostajajo preveč 
ponižni, veliko od njih pa apatičnih in nezaupljivih do politike. Pa obstajajo slabi in dobri politiki. 

Nič se ne premika na bolje samo od 
sebe. Najbolj učinkovita oblika zagota-
vljanja kolikor toliko primernih pogo-
jev za življenje in delo vseh generacij 
na današnji stopnji političnega razvo-
ja so politične stranke. Tudi v občini, 
kjer je najvišji organ odločanja občinski 
svet, ne župan. Župan in njegova ob-
činska uprava je predlagatelj in izvrše-
valec najpomembnejših odločitev, ki 
jih sprejema občinski svet. Občinskim 
svetnikom kot poslancem bi moralo 
biti jasno, da mlajši nič ne podarjajo 
starejšim, vračajo le del tistega, kar so 
prejeli v dar.
Za delovanje države lokalne - občin-
ske volitve seveda niso najpomemb-
nejše, a če jih pogledamo z vidika 
povprečnega državljana, trdim da so 
mnogo pomembnejše od predsedni-
ških. Občina odloča praktično o vseh 
pogojih našega življenja in dela. Je 
naša vez z državno oblastjo. Vsaj mo-
rala bi biti. V preteklih letih delovanja 
članov novomeškega DeSUS-a smo 
to še kako občutili. Ko sva se z Ano 
Bilbija, tudi občinsko svetnico, trudila 
za izboljšanje položaja starejših v naši 
občini in državi, sva večkrat opazila 
nasmihanja nekaterih kolegov svetni-
kov in drugih v smislu »kaj spet težita, 
saj imate penzije, kaj to ni dovolj; mi 
moramo hoditi v službo, vi pa lahko 
lenarite, starejši so velik strošek«. Tež-
ko je to verjeti, so pa dejstva. Tudi v 
teh pogojih sva oba desusova svetnika 
naredila kar veliko, ne samo za starej-
še, tudi za ostale generacije. Ker sva 
trdo delala. In trdo delajo že leta naši 
številni člani – v društvih upokojencev, 
ZDUS, sindikatu upokojencev, gasil-
skih društvih, so prostovoljci v RK in 
Karitasu in drugod. Taki ljudje so bili 
na listi DeSUS-a, vseh devetindvajset. 
To je naš - najin način življenja, mate-
rialnih koristi nimamo in jih ne potre-

bujemo. Nekateri jih, pa se kljub temu 
razdajajo zastonj. V preteklih treh letih 
sva o tem posredovala poročila v vsa 
gospodinjstva. Bojim se, da jih velika 
večina ni prebrala. Le tako si razlaga-
mo, da ste nam ob upoštevanju va-
ših predlogov in lastnega zaznavanja 
tegob starejših dobro pripravljenem 
programu za obdobje 2022 – 2026, 
ki ste ga prav tako prejeli, namenili ne-
kaj nad 600 glasov – za komaj enega 
svetnika, na vsakega okrog 20 glasov. 
Ta se bo lahko raztrgal pri delu, čude-
žev ne bo mogel narediti. Ker v politiki 
štejejo glasovi, ne argumenti. Tudi v 
občinski. Pa nas je v občini kar preko 
7200 starejših nad 65 let, upokojen-
cev pa okrog 9000. 

Če bi v naši občini vsi starejši od 65 let 
volili starejše, nas je 7200 – ti so bili le 
na listi DeSUS, druge stranke starejših 
na izvoljivih mestih na svojih listah niso 
imele, bi lahko novomeški DeSUS 
imel med 15 in 20 svetnikov. Če bi 
družba in volivci imeli drugačno – viš-
je spoštovanje do starejših, bi najbrž 
volili drugače. Novomeški DeSUS je 
prejel volilnih glasov le za enega sve-
tnika. 
Pred vsakimi volitvami sem upal, da 
bo drugače. Da bomo starejši voli-
li zase in s tem tudi za naše otroke, 
vnuke. Ohranjene pravice bi ostale 
tudi njim, nam vzeto pa bodo njim 
težko vrnili. Pa tudi tokrat nismo volili 
zase. Upam, da naslednja štiri leta ne 
bodo povsem izgubljena. Zdaj je, kar 
je. Obljubljam vam, da se bom tudi 
v teh novih pogojih oslabitve našega 
položaja v občinskem svetu in drugod 
trudil realizirati naš – po vaših potre-
bah pripravljen program. Upam, da 
mi bodo mlajši svetniki stali pri uve-
ljavljanju bolj prijazne starosti v naši 
občini tokrat ob strani. O svojem delu 
vam bom poročal. Pišite mi lahko na 
e-naslov adolf.zupan@gmail.com.

Želim vam miru, vsem dostojne 
starosti in da bi se v življenju  

vse izteklo v dobro vseh. 

Pa srečno v letu 2023.

mag. Adolf Zupan
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Novice iz gledališke skupine našega društva

Kultura nas bogati
Začetek gledališke sezone 2022/2023 se je začel obetavno, in sicer z napovedanim programom, ki so ga poimenovali 
Zgodba hoče biti luč.

Gledalci letošnje sezone množično 
prihajajo v gledališče, to pa pomeni 
veliko povpraševanje po ponovitvah in 
gostovanjih predstav ter  tudi veliko ča-
sovnih stisk za teater. Zaradi objektiv-
nih okoliščin tudi spreminjajo reperto-
ar, nekatere predstave zamenjujejo ali 
jih celo prestavijo v naslednjo sezono.
Abonenti MGL-ja smo imeli prvo 
predstavo v mesecu oktobru. To je 
bila črna komedija Bog masakra. Nato 
je sledila prav tako drama Olje črne 
kumine, v kateri se razvija zgodba sina 
in mame, delovne samohranilke. Tudi 
ta je bila na sporedu oktobra. Obe 
predstavi sta bili zelo dobro sprejeti, 
saj so bili naši člani z obema zelo za-
dovoljni in navdušeni.
Za konec novembra napovedani mu-
zikal Boljši svet, ki smo ga z veseljem 
pričakovali, saj bi ga morali gledati že v 
prejšnji sezoni, so zaradi bolezni odpo-
vedali. Čakamo na nadomestni datum, 
upamo, da bo na vrsti januarja. Do 
konca sezone, ki traja do junija 2023, si 
bomo ogledali še pet predstav.
Na predlog naše članice smo se od-
ločili, da si v novembru v manjšem 

številu ogledamo predstavo Kdo se 
boji Virginije Wolf v Mini teatru. Kljub 
pozni uri predstave in še poznejši vrni-
tvi domov nam ni bilo žal, saj smo po 
filmu iz leta 1966 podoživeli pestro in 
kruto življenje dveh parov, ki se razkri-
va v dolgi pijanski noči.
Naši člani Društva upokojencev Novo 
mesto so se številčno odzvali na po-
budo Neje, naše strokovne sode-
lavke, da si v prazničnem decembru 
ogledamo kakšno opero in praznično 
okrašeno Ljubljano. Izbrali smo balet 

Hrestač, božična zgodba. Rezervi-
ranih je 30 kart, ki so že razdeljene. 
Predstavo si bomo ogledali 20. de-
cembra popoldne.

Vsem ljubiteljem gledališča, posebej 
abonentom in abonentkam 
Mestnega gledališča ljubljanskega, 
želim veliko prijetnih trenutkov ob 
gledanju predstav in vse dobro v 
letu, ki prihaja.

Francka Štampohar

Protokol na novomeških pokopališčih ob 
dnevu spomina na mrtve
Komemoracija je potekala na treh novomeških pokopališčih:
• Šmihel
• Ločna 
• Srebrniče

Nastopajoči v programu na vseh treh pokopališčih so bili 
KUD Mestna godba Novo mesto in literati: Terezija Balaže-
vić in Vidmar Anica, župan Gregor Macedoni in predsedniki 
KS - Ločna, Šmihel in Srebrniče, ter predsedniki, namestniki 
veteranskih društev in združenje borcev za vrednote NOB.

Terezija Balažević
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Likovni ex tempore in razstava novomeška 
jesen
Tudi letos smo v okviru prireditve Predstavitev Društva upokojencev Novo mesto na Glavnem trgu 7. oktobra 
2022 organizirali in izvedli že III. slikarski ex tempore. Društvo je organiziralo predstavitev delovanja društva, pred-
stavile so se društvene sekcije, ki delujejo na kulturnem področju. Z organiziranjem slikarskih ex temporov je Dru-
štvo upokojencev Novo mesto pričelo leta 2020. Namen naših ex temporov je, da z njimi med našimi slikarji, člani 
Likovne sekcije Jutro in gostujočimi prijatelji spodbudimo slikarsko razmišljanje in ustvarjanje skladno z določeno 
temo, prilagojeno dolenjski metropoli in okolici. Pri tem pa je bistveno druženje, medsebojno spoznavanje slikarjev 
in njihovih likovnih tehnik in praks, pa tudi komuniciranje z javnostjo. Mimoidoče in tiste, ki pridejo namenoma, 
zanima ustvarjanje in se v dialogih družijo z navzočimi slikarji.

Imeli smo zaplete z vremenom, pa smo morali prireditev 
z določenega datuma prestaviti za teden dni. Kot običajno, 
smo povabili tudi slikarje, naše znance in prijatelje iz drugih 
društev v Sloveniji. 11 udeležencev je bilo članov LS Jutro, 
7 pa gostov, katerih smo bili še posebej veseli. Prišli so 
iz različnih krajev Slovenije; iz Ljubljane, Radeč, Kočevja, 
Trebnjega in Šentjerneja. Razveselili so nas s svojim odzi-
vom. Slikarji so s seboj prinesli tudi svoje slike, ki so jih na 
trgu priložnostno razstavili. Njihove slike so požele veliko 
zanimanje tistih ljubiteljev likovne umetnosti, ki so si vzeli 
čas in nas na trgu obiskali.
Tema letošnjega slikanja je novomeška jesen, letno obdo-
bje, ko se narava zavije v paleto toplih barv in rojeva barvite 
plodove. Jesen na Dolenjskem je še posebej lepa, po poljih 
in v vinskih goricah pridni Dolenjci skrbno pospravljajo pride-
lek. Sonce postaja sramežljivo, sence postajajo daljše, jutra 
se prebujajo v meglicah, gozd postaja bogato obarvan. Za 
slikarje, ki upodabljajo naravo, je jesen najlepše obdobje leta.
Po krajšem kulturnem programu, ki ga je z raznimi kulturni-
mi vložki, prijazno povezovala Slavka Kristan, po pozdravu 
predsednice društva Rožce Šonc in po uvodnem pozdravu 
slikarjem, so se le ti razkropili večinoma po Glavnem trgu 
in pohiteli z delom. Ex tempore namreč pomeni slikanje na 
mah, to je v tem trenutku, na kraju samem v omejenem 
času. Zato je bilo potrebno pohiteti. Pri njihovem delu je 
bil opazen pozitiven odnos do lepot Novega mesta, njego-

vih vedut in vedut dolenjske krajine z reko Krko. Pričarali 
so vsak svojo percepcijo Novega mesta ali okolice v je-
senskem času. Nastalo je 18 slik, večinoma v tehniki akril 
na platno, dva slikarja pa sta se izrazila v akvarelni tehniki. 
Sodeloval je tudi Željko Vertelj, slovenski slikar tetraplegik, 
ki je slikal s čopičem v ustih in ustvaril čudovito upodobitev 
reke Krke.

Zelo lep in svečan 
pa je bil zaključek. 
Doživeli smo spon-
tano pozornost 
mimoidoče 6 letne 
deklice. Svečanost 
je nenapovedano 
obogatila s čudovi-
tim recitiranjem. S 
svojo prikupnostjo 
in z občudovanja 
vrednim samozave-
stnim nastopom je navzoče slikarje in ostalo publiko navdu-
šila. Prejela je dolg aplavz, skoraj prave ovacije. Večina nas 
se bo tega nastopa vedno spominjala s toplino v srcu. Ja, 
najboljše so spontane dogodivščine.
Dne 10. 11. 2022 smo v spodnjih prostorih Društva upoko-
jencev Novo mesto 18 slik, nastalih na ex temporu, razsta-
vili. Na otvoritvi je v kulturnem programu sodeloval Mešani 
pevski zbor Društva upokojencev Novo mesto. z glasbenim 
instrumentalnim izvajanjem pa so blesteli dijaki glasbene šole 
Marjana Kozine. Program je povezovala in ga dopolnjevala z 
bogatimi besednimi kulturnimi vložki Slavka Kristan. Razstavo 
je svečano otvorila predsednica društva Rožca Šonc, ki nas 
slikarje v društvu vedno spodbuja in podpira.
Seveda se zahvaljujem vsem slikarjem, ki so ustvarjali in 
razstavili svoje slike. Na razstavi jih je v smiselno celoto po-
stavil naš član Tomislav Kocuvan. Hvala tudi njemu in nje-
govim pomočnikom, članom LS Jutro. Še posebej pa smo 
hvaležni našim članicam, ki so se poleg likovnih umetnij 
dokazale tudi v kulinaričnem znanju, saj so za udeležence 
otvoritve pripravile bogato pogostitev.

Zdravko Červ

Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto
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Novomeški večer v Hotelu Delfin v Izoli 
novembra 2022
Društvo upokojencev Novo mesto že tradicionalno novembra (razen zadnji dve leti zaradi covidne situacije) prireja 
v Hotelu Delfin novomeški večer.

Kultura ni le pesem, knjiga, slika, nastop, prireditev, je mnogo več – je način našega bivanja, 
celostno doživljanje sveta, okolja, ljudi, sodobnikov, je razumevanje in duhovno bogatenje 
življenja in njegovega smisla.

Da je večer zadišal po Novem me-
stu, smo obelodanili nekaj kamenčkov 
iz novomeškega kulturnega mozaika, 
kot bi ga začuti turist, ki bi sedaj obiskal 
naše mesto.
Pesem vedno prežene (jesensko) turob-
nost iz prostora in duše. V začetku je s 
pesmijo Naš pozdrav nastopil naš MePZ 
z zborovodjem Matejem Burgarjem in še 
nekajkrat v večeru smo prisluhnili zboru: 
Pevec, Krka sanjava, Dolenjski furmani, 
Gorenjska zdravica, Tukaj leže roke in 
noge, Pijmo ga, pijmo.
Prisluhnili smo pozdravnemu nagovo-
ru direktorja hotela Miloša Milivojevića 
in naši predsednici Rožci Šonc, ki se je 
v zahvalo za dolgoletno sodelovanje 
zahvalila s pozornostjo direktorju in 
vodji gostinstva Marjanu Zeliću.

Član naše literarne sekcije Ivan Hrova-
tič je povedal dve hudomušni pesmi: 
Kdaj se začne življenje in Najstarejši 
poklic. Prebrana je bila pesem naše lite-
ratke Rezke Povše Vkrovzetje, posve-
čena novomeškemu slikarju Vladimirju 
Lamutu. Trenutno je na ogled razstava 
njegovih del v Dolenjskem muzeju. 
Dolgi zimski večeri so bili nekoč name-
njeni pripovedovanju zgodb in tudi tu 
smo prisluhnili pripovedki Gospodična 
pisatelja Janeza Trdine (pred Rotovžem 
je njegov doprsni kip), ki je svoja upo-
kojenska leta preživel v Novem mestu. 
Trenutno je na Glavnem trgu  na ogled 
razstava o življenju in delu novomeške-
ga pesnika Severina Šalija in predstavili 
smo ga z nekaj verzi. Poleg Rotovža je 
mestni vodnjak in na njem so vklesani 

Povabilo k plačilu članarine
Spoštovane članice in člani, članarino za leto 2023 lahko plačate  

osebno na društvu v času uradnih ur, ali nakažete 

TRR: 6100 0000 0830 667. 
Za sklic uporabite datum plačila (npr. 10 01 2023)

• društvena članarina je 12,00 EUR 
• vzajemna samopomoč je 12,00 EUR 

verzi Dragotina Ketteja, ki smo jim pri-
sluhnili. Pesnik je veliko časa preživel v 
Novem mestu. 
V nagradni uganki (nagrada je bil cvi-
ček, ki ga je donirala Kmetija Karlov-
ček) smo prisluhnili odlomku iz knjige 
Veseli potopisi novomeškega sklada-
telja Marjana Kozine, v kateri pove-
ličuje Trško goro, kjer je imel svojo 
zidanico. Prisluhnili smo lahko še trem 
zgodbam z življenjsko modrostjo.
Kot vsako leto so popestrili novomeški 
večer tudi mirnopeški harmonikarji, ki 
se jim je pridružil tudi naš pevski zbor. 
Zaigrali in zapeli so nekaj poskočnih in 
nekaj gostov spravili na plesišče.

Novomeški večer je vodila in obnovo 
zapisala Slavka Kristan.
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Živo pisana razstava odejic
Živo pisana razstava odejic v Brestanici 20.5. - 22.5.2022 v Gasilnem domu.

Vesela sem, da sem ena izmed 100  
prostovoljk Slovenije Zavoda »RAJ-
HENBURŠKE ZANKE«, ki kvačkamo 
in pletemo  odejice za starostnike in-
valide v domovih upokojencev in za 
invalidne otroke.
V okviru vseslovenske  dobrodelne 
akcije kvačkanja odejic je bila prva raz-
stava v Brestanici. Udeležilo se je je 
38 prostovoljk s 145 kosi razstavljenih 
odejic. Za organizacijo so poskrbeli 

Umetnost v lesu
 Tomislava Kocuvana – Tomaža poznam že kar nekaj let. Sodelujeva v Likovni sekciji Jutro pri Društvu upokojencev 
Novo mesto. Je predan umetnosti in je izvrsten akvarelist. Najraje riše vedute hiš, pročelij in starih mest, pa tudi 
naravo in cvetje rad slika. Tehnika njegovih  akvarelov je mokro na suho ali mokro na mokro, kakor se izražamo 
slikarji.

Tomaž pa ne ustvarja samo akvarelov. 
Presenetilo me je nekaj čisto drugega. 
V njegovem domu se na policah bo-
hotijo izdelki iz lesa. To so kosi lepo 
obdelanega lesa v obliki ženskih tor-
zov. Imajo bogate obline. Lepi so tudi 
izdelki v obliki skled, podstavkov in 
krožnikov. Rad rezbari in oblikuje les, 
ker je topel, domač in se lepo poda v 
vsako okolje. 
Za svoje lesene umetnije najraje upo-
rablja les breze in lipe, les vseh vrst sa-
dnega drevja, oljke in oreha. Les najde 

v naravi, posekanega ali zapuščenega, 
pritegnejo ga korenine, veje in debla. 
Izbere tiste, ki so že v naravi zanimivih 
oblik. Njegove skulpture in rezbarski 
izdelki so nežni in polni topline.
Zaenkrat skulpture pokaže le soro-
dnim dušam, včasih osreči prijatelje, 
katerim skulpture podari. Člani Likov-
ne sekcije Jutro upamo, da bo Tomaž 
svoje umetnine iz lesa pokazal tudi šir-
ši javnosti.

Jelka Predovič

pri Zavodu Rajhenburške zanke, ki ga 
vodi Nataša Širič.
Od začetka akcije lani 25. oktobra pa 
do odprtja razstave je bilo narejenih 
537 odejic velikosti 1x1 m. V vsako 
odejico je vloženih več kot 50 ur dela 
in se porabi približno 800 g. volne.
»Srčnost privabi«. V odejico vložiš 
svoj čas, ko končni izdelek podariš in 
prejmeš v zahvalo nasmeh, pa je ne-
kaj najlepšega. To človeka preprosto 

osrečuje, od tod tudi naš slogan.
Vse prostovoljke delujemo na etični 
pogon in za dobro ljudi, v zameno 
dobimo notranje zadovoljstvo in to je 
obenem tudi terapija za nas.
Tudi zastava in srce je kvačkano.

Marija Golob
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18. srečanje upokojenskih pevskih zborov 
Dolenjske in Bele krajine
Stari rek o petju pravi, da pesem prežene človeku skrbi in mu razvedri srce. In prav to so dokazali pevci in pevke v 
soboto, 5. novembra 2022, na 18. srečanju pevskih zborov društev upokojencev naše regije.

Po dveh letih premora zaradi korone nam je končno uspe-
lo. Letošnje srečanje se je odvijalo v organizaciji Društva 
upokojencev Sodražica in pod pokroviteljstvom Občine 
Sodražica. Izmed trinajstih zborov se jih je srečanja ude-
ležilo devet, in sicer iz DU Črnomelj, DU Kočevje, DU 
Metlika, DU Mirna Peč, DU Novo mesto, DU Podgorje 
Stopiče, DU Semič, DU Straža in DU Šentrupert. Vsak 
zbor je zapel po dve pesmi. Na odru se je tako zvrstilo 
okoli 160 pevk in pevcev.
Pevce in pevke sta na začetku nagovorila župan občine 
Sodražica mag. Blaž Milavec in predsednik PZDU Dolenj-
ske in Bele krajine Dušan Kraševec. Kot gosti so nastopili 
člani Tamburaškega orkestra Sodražica in pevke »Vesele 
Ribn`čanke«.
Po koncu prireditve, ki jo je povezovala Mojca Štupica, je 

Moje prvo in zadnje kolo se je spremenilo v 
rjuhe
Kot otrok se nisem upala voziti s kolesom, ker sem se bala, da bom pri vožnji padla in se poškodovala. Ko sem bila 
stara 15 let pa sem  se vendar odločila, da obvladam to veščino. Voziti sem se naučila na starem maminem kolesu 
iz leta 1935. Dolgo sem varčevala denar za nakup, pa še kredit sem morala vzeti. To je bilo leta 1957. Ker v Novem 
mestu koles ni bilo naprodaj, sem se ponj z vlakom odpeljala v Ljubljano. Na železniški postaji me je čakal stric, ki 
je bil tudi moj porok ob najetju kredita. Odšla sva v NA-MO, kjer so prodajali takrat vse od šivanke do koles.

V izložbi sem zagledala žensko kolo 
srebrno-sive barve in se takoj odloči-
la, da bo zame pravo. Prodajalec mi 
je razložil, da je kolo italijansko in da 
je arenar. Meni se seveda ni niti sanja-
lo kaj je to arenar, zato sem bila pre-
vidno tiho, da ne bi izgledala preveč 
neumna, stric pa je samo zadovoljno 
kimal.
Torej kolo se je nato z vlakom pripe-
ljalo do Novega mesta, nato pa sem 
lastno nožno od postaje Bršljin do 
mojega doma prikolesarila in ga parki-
rala v lopo ob naši hiši. Bilo je res lepo. 
Imelo je glasen zvonec, luč, zavore na 
balanci, da ni bilo potrebno vrteti ob 
zaviranju z nogami nazaj, na zadnjem 
kolesu pa je imelo sivo mrežico. Med 

vožnjo je rahlo pokljalo, kot bi nekdo 
na kovinsko ploščico počasi spuščal 
kovinske kroglice. Seveda sem ga zelo 
čuvala. V službo sem hodila peš, boječ 
se, da mi ga kdo ne ukrade in večkrat 
sem ga doma skrivaj občudovala. Kar 
naprej sem ga z mehko krpo brisala in 
gladila. Ko pa sem enkrat prišla domov 
sem se zjokala, ko sem ga zagledala 
vsega blatnega, da se ni videlo njego-
ve lepe srebrno-sive barve. Mrežica je 
bila podobna stari cunji. Gumi sta od-
stopili od kovinskih koles.. Moj osem 
let mlajši brat si je v moji odsotnosti 
izposodil kolo in z njim čez drn in strn 
vozil po gozdni poti po blatu čez kore-
nine in luže, pri tem pa izvajal skoke in 
bog ve še kakšne druge vratolomno-

sti. Ker se je to večkrat ponovilo, sem 
ugotovila, da to ne pelje nikamor. V 
Dolenjski list sem dala oglas, da pro-
dajam kolo. Na oglas se je javil znan 
Novomeščan in ga kupil.
Bila sem žalostna, kar je opazila moja 
šefinja v službi. Svetovala mi je naj za 
denar, ki sem ga iztržila za kolo kupim 
balo bombažnega blaga za rjuhe. Res 
sem to storila. Ne boste verjeli, da 
so tiste rjuhe po 60 letni uporabi še 
vedno vse cele. Ne verjamem, da je 
še kje kakšna sled o mojem prvem in 
zadnjem kolesu

Jožefa Kastelic

ob pogostitvi in prijetnem počutju še vedno zvenela lepa 
slovenska pesem, ki je vsem našim pevkam in pevcem v 
veselje in ponos.

Majda Škof
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Športno aktivni v letu 2022
Društvo upokojencev Novo mesto ima v svoji bogati ponudbi dejavnosti tudi številne športne aktivnosti.

SeKcIJA ZA ŠPORTNI RIBOLOV 

Na pokrajinski tekmi v LRP so člani zasedli 1. mesto 
(Bobnar Ivan, Gregorčič Janez, Fabjan Milan, Lamut 
Srečko) in se uvrstili na državno prvenstvo, kjer so bili 
odlični 4. (Bobnar Ivan, Gregorčič Janez, Fabjan Milan, 
Lamut Srečko)
Na tekmi Vojnih veteranov na Šmartinskem jezeru so 
zasedli 1. mesto (Gregorčič Janez, Lamut Srečko), ena-
ko tudi na tekmi v LRP za grb občine Sevnica reka Sava 

Zavedanje, da telesna vadba krepi in vzdržuje zdravje posameznika, v okviru športnih aktivnosti bogati tudi družabnost 
in prijateljstvo. Za nameček temu pa se lahko zainteresirani v igri pomerijo s samim seboj ali na številnih tekmovanjih, ki 
potekajo ob rednih vadbah, na tekmovanjih in srečanjih upokojenskih društev, v okviru regionalnih športnih tekmovanj 
ZDUS-a v Novem mestu in drugih krajih Dolenjske in Bele krajine, legendarnih novomeških Delavskih športnih igrah, 
najuspešnejši posamezniki in ekipe pa tudi na tovrstnih državnih prvenstvih.
Da smo bili uspešni v preteklem letu, je moč prebrati v poročilih posameznih športnih sekcij.
Vodje sekcij ugotavljajo, da je korona pustila svoj odtis tudi v delovanju športnih sekcij, zato pozivajo članice in člane dru-
štva, naj se jim v sekcijah pridružijo ter s tem poskrbijo za telo in duha. Izrek »Mens sana in corpore sano« Zdrav duh v 
zdravem telesu velja skozi celo življenjsko obdobje – tudi v letih po upokojitvi.
Športne sekcije bodo tudi v prvi polovici naslednjega leta delovale v enakem obsegu in v časovnih terminih, kot delujejo v 
jesenskem obdobju, informacije o športnih aktivnostih pa so vam na voljo v tajništvu društva ali pri vodjih športnih sekcij.
Pridružite se nam, ne bo vam žal!

Rafko Križman

Lamut Srečko je 
postal državni pr-
vak veteranov v 
LRP za leto 2021 
in 2022.
Slika: član DU No- 
vo mesto tekmo- 
valec ekipe v lovu 
rib s plovcem La-
mut Srečko je 

9.10.2022 že drugič zaporedoma osvojil naslov državne-
ga prvaka v lovu rib s plovcem v ligi veteranov.

Na ribiški tekmi PZDU je sodelovalo 7 tekmovalnih ekip. 
Zmagala je ekipa DU Novo mesto v sestavi: Bobnar Ivan, 
Fabjan Milan, Gregorčič Janez, Lamut Srečko.

Janez Gregorčič

1. mesto (Bobnar 
Ivan, Gregorčič 
Janez). Na finalu 
državnega prven-
stva veteranov 
v LRP na reki 
Savi v Brestanici 
sta bila Bobnar 
Ivan 1. in Gre-
gorčič Janez 2. 

SeKcIJA ZA PIKADO 

Zelo aktivna sekcija, moška ekipa šteje 13 članov, žen-
ska pa 7. Na letošnjih igrah PZDU so moški med 30 
prijavljenimi ekipami dosegli 7. mesto, ženske pa 16. 

Na DŠI sta bili ekipi uvrščeni na 1. mesto ženske in 7. 
mesto moški.

Slavka Rifelj in Stjepan Lovrinič
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TeNIŠKA SeKcIJA

V letu 2022 so igrali tenis ob sredah dopoldne na igriščih Teniškega centra Portovald. Poleti najemnino igrišč pla-
čujejo sami, v zimskem času del plačila prevzame društvo. Tudi na drugih teniških igriščih izven Novega mesta igra 
tenis večje število upokojencev, ne vemo pa, če so formalno včlanjeni v naša DU.

STReLSKA SeKcIJA 

Občinska rekreativna liga 2021/2022 se je v aprilu zaključila in rezultati so bili dobri. Tekmovanja veteranskih orga-
nizacij v počastitev dneva zmage se je udeležila mešana ekipa DU Novo mesto.

Samo v eni starostni kategoriji in to 
samo v kategoriji posameznikov, so 
nasprotniki naših članov v povprečju 
30 let mlajši, včasih pa tudi več kot 40. 
Pa vendar so dokaj uspešni: v moški 
konkurenci so bili v jesenskem delu 
med 14 ekipami uvrščeni na 6. mesto, 
v skupni uvrstitvi za leto 2022 pa med 
16 ekipami ravno tako na 6. mesto. 
V ženski konkurenci sta letos tekmo-
vali Slavka Srebrnjak in Mija Zupanc, 
ki sta opravili z vso konkurenco tako 
v spomladanskem kot v jesenskem 
delu turnirja. Obakrat sta obe prišli 

do finala, in si tudi v skupnem seštev-
ku letošnje sezone delita prvo mesto. 
Obeh turnirjev se je udeležilo 13 po-

sameznic, ki so zastopale 6 ekip: DU 
NM, Krka, Revoz, Policija, Roletarstvo 
Medle ter Adria Mobil. V ekipnem vr-
stnem redu je najboljša ekipa sezone 
Društvo upokojencev Novo mesto 
(62 točk), drugo mesto zaseda Krka 
(54), tretje mesto pa Revoz (48).

Želijo si, da bi bil tenis tudi na seznamu 
tekmovanj na nivoju PZDU, da bi se 
lahko v igri pomerili s svojimi vrstniki.

Mija Zupanc in Brane Krošelj

V mesecu maju so se udeležili tek-
movanja za Memorial Janeza Brlana in 
Darka Malnarja.
Na tekmovanjih PZDU so se strelci in 
strelke odrezali odlično. Ekipa strelk v 
sestavi Aš Štefka, Fabian Lidija, Kravcar 
Danica in Štefka Šega je zasedla 2. me-
sto, prav tako tudi moška ekipa, ki se 
je tudi uvrstila na državno tekmovanje.
Moška ekipa se je udeležila Meddru-
štvenega tekmovanja v organizaciji DU 
Prečna.
Na Državnem tekmovanju veteranov 
in veterank v streljanju z zračno puško 
je moška ekipa zasedla 2. mesto, žen-

ska ekipa pa 3. mesto. Posamezno je 
bila Štefka Aš uvrščena na 2. mesto v 
skupini nad 70 let.
DŠI so bile za naši ekipi nadvse uspe-

šne, saj sta obe ekipi osvojili 1. mesto. 
Posamezno sta 1. mesto zasedla Rus 
Milan in Štefka Aš.

Slavko Gradišar

SeKcIJA ZA PeTANKO

Trening poteka ob ponedeljkih na igrišču Drska ali na sta-
dionu Leona Štuklja. 

Tekmovali so na 46. ŠIU PZDU v Trebnjem, kjer so ženske 
zasedle 14 mesto, moški pa 12.

Marija Golob in Janez Matoh
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BALINARSKA SeKcIJA

V moški ekipi je 8 članov, v ženski 6. Moški so več kot 
uspešno zastopali društvo na igrah DŠI, saj so se zavih-
teli na sam vrh, ženske so bile 10. 

Na igrah PZDU so moški zmagali in se uvrstili na državno 
prvenstvo, kjer so se uvrstili na zlato sredino, na 7. mesto. 
Ženska ekipa ni imela toliko sreče, uvrstile so se na 14. 
mesto.

Slavka Rifelj in Janez Matoh

ŠAHOVSKA 
SeKcIJA

Zelo uspešna šahovska 
ekipa je na igrah DŠI do-
segla 3. mesto, na igrah 
PZDU pa so prepričljivo 
zmagali in se uvrstili na 
državno prvenstvo, kjer 
so med 15. ekipami za-
sedli 8. mesto.

Jerneja Cvelbar

KeGLJAŠKA SeKcIJA

Športnih iger v okviru PZDU za Dolenjsko se udele-
žujeta tudi kegljaški ekipi, ki skupaj štejeta 17 članov, 
trening imajo 2x tedensko po 2 uri na kegljišču KD 
Krka, trening za kegljanje na vrvici pa pri Društvu 
slepih in slabovidnih v Irči vasi.
Rezultati na igrah PZDU: 1. mesto za žensko ekipo in 
3. mesto za moške, ženska ekipa se je uvrstila na repu-
bliško tekmovanje, kjer so bile 3. Na kegljanju na vrvici 
so dosegli 7. mesto med 12-imi ekipami.
Na DŠI je ženska ekipa dosegla 2. mesto, moška pa 4.
Kegljači se v okviru kegljišča udeležujejo še novomeške 
lige upokojencev, ki poteka od septembra do marca.

Katica Nikolič in Alojz Kebelj
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Darilo
Bližajo se prazniki

večina se jih veseli,

to je čas pričakovanj

in tudi obdarovanj.

Ljudi so polne trgovine,

da se človek komaj prerine,

vsakdo že darilo išče,

da sorodnike obišče.

Kdor dovolj denarja ima 

njemu nič se ne pozna,

darila draga on kupuje

in  premožne obdaruje.

Revež pa lahko gleda,

ker v družini vlada beda.

Rad bi kaj otrokom dal,

a brez službe je ostal.

Kdor pa več nikogar nima,

za praznike lahko samo kima,

najlepše zanj darilo je,

če kdo nanj spomni se.

Terezija Balažević

Misli nam uhajajo med iskrene ljudi, med drage prijatelje. 
Vsem vam je namenjeno veliko dobrih želja, ki niso zveneče, 
a seboj prinašajo za prihajajoče praznike in novo leto, kar največ sreče. 

Mojemu Podgorju
12. sonet

Rodovom mora človek zvest ostati,

vsem tem sledem stoletnega garanja,

vsem tem lučem dojetega spoznanja,

to zemljo moramo naprej orati.

Ohraniti simbolni križ nad vrati,

ustaljene navade praznovanja,

šegave igre, pesmi svatovanja,

poduk, nasvet, ki so ga dali mati,

značilnosti domače govorice,

kako domove so možje gradili,

kako so gospodinjile kmetice.

Iz roda v rod to s sabo smo nosili,

t ako ohranjali smo srž sredice,

jedrino njihovo smo pridobili.

Ivan Hrovatič

SREČNO 2023!



S plemenitim poslanstvom in 
odgovornimi odločitvami
do vrhunskih rezultatov in 
medsebojne povezanosti.

Srečno 2023!

www.krka.si
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Naj bo vaš svet poln topline, 
 sreče in čudovitih trenutkov. 
Srečno 2023!

Rožca Šonc, predsednica




