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Pomladni dan 

 

 

 
 

Kako si lep pomladni dan, 

ko vse brsti, cvete, prepeva: 

kot z biseri si posejan, 

blestiš kot krona se kraljeva. 

 

Pomladno sonce iz višav 

po zemlji božje žarke lije; 

lahkoten veter sred dobrav 

budi vesele melodije. 

 

Vse diha čilost in prostost, 

veselja žar ves svet obdaja; 

veseli zdaj se, o mladost, 

ko tvoj veseli praznik vstaja. 
 

 

 
 
 

      (Revija Zvonček, iz leta 1905) 

 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UjiDEhMZ54okuM&tbnid=sSkJnDfB_ApyfM:&ved=&url=http://www.ednevnik.si/enea&ei=hzopU-DvE8iTtAak0YGoCw&bvm=bv.62922401,d.Yms&psig=AFQjCNEvF5TCDNPIST05m5z_bcf2VcOjVg&ust=1395297287760054
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=56ONHXEKCcUTcM&tbnid=yrZHV0qmbbKr9M:&ved=0CAYQjRw&url=http://mbasic.facebook.com/BeautiqueSlovenija?v=timeline&timecutoff=1391421928&sectionLoadingID=m_timeline_loading_div_1420099199_1388563200_8_&timeend=1420099199&timestart=1388563200&tm=AQCfG3ktIH3iZumw&ei=RTspU7WvI4GQtQbH1YG4DA&bvm=bv.62922401,d.Yms&psig=AFQjCNGx1kkdhqwwcTK1GKWIA86BztGKSQ&ust=1395297443272160


3 
 

Aktivno v pomlad z nordijsko hojo 

 

Danes zdravje pomeni posebno vrednoto vsakega človeka. Načinov, kako ga ohraniti 

in se izogniti boleznim, je več. Prav gotovo pa je eden od najpomembnejših 

preventivnih dejavnikov ravno gibanje. Telesna vadba pozitivno vpliva na srce, 

uravnava krvni tlak, ohranja in vzpostavlja duševno ravnovesje in razpoloženje, 

upočasni procese biološkega staranja,preprečuje sladkorno bolezen tipa 2, krepi 

imunski sistem ter ugodno vpliva na spanje. 

Telesna neaktivnost je pomemben dejavnik nazadovanja telesnih funkcij v vseh 

obdobjih, še posebno v starosti. Tako na primer enotedensko ležanje v postelji 

zmanjša mišično moč do 20%, gostoto hrbteničnih kosti pa za 1%. Pri mlajših je 

funkcionalna rezerva dovolj velika, da po obdobju takšnega počitka ohranijo 

mobilnost, pri starejših in oslabelih pa mišična moč toliko upade, da obstaja možnosti, 

da obležijo oziroma si težko znova opomorejo.  

Koncept uspešnega staranja pomeni ohranjanje 

aktivnega življenjskega sloga tudi v pozni starosti. Hoja, 

kot najbolj naravna oblika gibanja, ki je tudi po 

fiziološki zahtevnosti najprimernejša oblika športne 

rekreacije za vse starostne kategorije, je najbolj pogosta 

oblika športne rekreacije moških in žensk v Sloveniji pa 

tudi drugod po svetu. Pri gibanju na svežem zraku lažje 

pozabimo na vsakdanje skrbi in težave. Hoja nam lahko 

pomaga tudi, da bolje obvladujemo stres in se soočamo 

s težavami. Svež zrak povečuje sposobnost koncentracije in sprošča tako imenovan 

ustvarjalni hormon. 

Nordijska hoja je razmeroma nova športna zvrst, namenjena širšemu krogu ljudi. Z 

njo se lahko ukvarjajo tako začetniki v športnih aktivnostih kot tudi vrhunski 

športniki, ženske in moški, mlajši in starejši, zdravi in tisti, katerih zdravje je že 

nekoliko načeto. Dejavnost so začeli na Finskem, kjer se je njena promocija začela 

izvajati leta 1997.  Razvila se je iz nordijskega smučanja, natančneje iz teka na 

smučeh.  

 

 

http://www.google.si/imgres?start=139&sa=X&biw=1680&bih=897&tbm=isch&tbnid=AkVzzAtPjwL0xM:&imgrefurl=http://kremencek.site88.net/nordijskahoja.html&docid=bMQsklu-B5UdfM&imgurl=http://kremencek.site88.net/slike/logo-n.jpg&w=257&h=223&ei=e0gpU9nxMOzW4ATd4YC4Dw&zoom=1&ved=0CIQBEIQcMCk4ZA&iact=rc&dur=265&page=5&ndsp=35
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Za nordijsko hojo uporabljamo posebne palice, ki so podobne tistim za tek, na smučeh. 

Razlika med rabo pohodnih palic in palic za nordijsko hojo je tako v tehniki hoje kot 

tudi v »filozofiji«. Prve so namenjene predvsem opiranju nanje (razbremenjevanju 

sklepov in lovljenju ravnotežja v primeru hoje po zahtevnejših poteh), palice za 

nordijsko hojo pa so namenjene predvsem odrivanju od njih (dodatni krepitvi mišic 

gornjega dela telesa in sočasni razbremenitvi spodnjega dela telesa in hrbtenice. V 

primerjavi z navadno hojo se nam pri nordijski hoji precej poviša utrip srca in poraba 

energije. Redna hoja s palicami vpliva na večjo vzdržljivost, gibljivost in moč mišic. 

Ob pravilni tehniki nordijske hoje sodeluje približno 600 mišic,kar predstavlja okoli 

90% vsega mišičevja. Zelo se izboljša gibljivost hrbtenice in vratu. To pomeni, da se 

zmanjša napetost v mišicah, ki je posledica sedečega dela in nenehne dvignjenosti 

ramen.  

Poleg naštetega palice nudijo tudi dodatno varnost na spolzkem terenu.Za izkoriščanje 

vseh pozitivnih učinkov nordijske hoje je seveda potrebno poznati tudi pravilno 

tehniko te oblike hoje. 

Pomembno je, da šport jemljemo kot sprostitev, igro, zabavo in 

ne kot prisilo. Gibati se moramo predvsem zaradi nas samih in 

ne zaradi drugih, kljub temu, da je šport tudi druženje, 

navezovanje novih poznanstev in prijateljstev. Z redno vadbo 

skozi celotno življenje si lahko izboljšamo kakovost življenja 

tudi v starosti, a ne smemo zanemariti dejstva, da lahko, tudi če začnemo z vadbo v 

kasnejšem obdobju, bistveno izboljšamo svoje gibalne in funkcionalne sposobnosti.  

Nikoli ni prepozno začeti z vadbo. 

 

 

                 Petra Zajc 

 

»Življenjski cilj vsakega posameznika je vedno isti: napredovanje v dobrem.« 

        (Lev Nikolajevič Tolstoj) 

 

 

 



5 
 

Narava in mi 

 

Spomladi s prebujanjem narave, ter s prihodom nove in 

sveže energije, ponovno zaživi vse okrog nas. Toplo 

sonce, svež zrak, zvoki narave,… vse to je tisto, kar nas 

lahko spomni na to, da nismo sami, da smo del velikega 

planeta, ki smo mu dolžni nameniti prav posebno skrb.  

Prav zato v domu del našega delovnega časa namenimo 

tudi skrbi za okolje. V tem izvodu internega glasila jih 

bomo le našteli nekaj, nekoliko več pozornosti  pa 

namenili  ravnanju z odpadki, saj ti nastajajo povsod 

okrog nas.  

Naša skrb za varstvo narave se torej odraža pri kupovanju ekoloških čistil, izvajanju 

rednih meritev odpadnih voda, ki jih odvajamo v kanalizacijsko omrežje, uvajanju 

novih tehnoloških postopkov za pranje perila in pomivanje posode, saj s tem 

varčujemo pri porabi vode in energije, ločujemo pa tudi odpadke.  

Del vseh nas pa je bila v lanskem letu energetska sanacija našega doma, s katero 

nameravamo prihraniti veliko energije na račun ogrevanja in priprave tople vode.   

Vse to lahko počnemo zaposleni. Imamo pa še veliko novih idej in k temu želimo 

povabiti tudi vse vas – stanovalce in svojce.  

Kako nam in našemu planetu lahko pomagate stanovalci? Ločujete lahko odpadke, 

pravilno prezračujete svoje prostore (okna v času kurjave naj bodo odprta na stežaj 

vsaj 5 minut, večkrat na dan), regulirate radiatorje, če vam je prevroče, osebju na 

oddelku sporočite za okvare pip, ugašate luči, ko jih ne potrebujete,… Ko že 

omenjamo luči – ali ste vedeli, da je po Gregorjevem dan že tako svetel in dolg, da v 

prostorih, kjer so okna, praviloma ne potrebujemo luči?  

Glede na to, da odpadki nastajajo pri vseh nas, smo se odločili, da nekoliko več 

povemo o ločevanju odpadkov. Za vas smo pripravili priporočila za lažje delo. 

 

 

 

 

http://www.zvornikdanas.com/2011/12/nasa-nece-biti-smaka-svijeta-u-2012/zvornikdanas-plneta-zemlja-2/
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V zabojnik PAPIR lahko odlagamo: 

 

• časopise, revije, prospekte, 

• knjige, pisalni papir, 

• kuverte, ovojni papir, papirnate vrečke, 

• kartonske škatle.                                                                      

Iz papirnatih embalaž obvezno odstranimo vso folijo ali ostale snovi.  

 

                                                  V zabojnik EMBALAŽA lahko odlagamo: 

 

• plastično embalažo, 

• plastične folije, 

• plastenke od čistil, 

• škatlice od mleka, sokov,…, 

• jogurtove lončke, 

• pločevinke. 

 

Odpadke pred odlaganjem stisnemo in še bolje izkoristimo prostornino.  

 

V zabojnik za STEKLO lahko odlagamo:  

• vse vrste praznih in čistih steklenic, 

• kozarce za vlaganje, 

• kozarčke in stekleničke raznih sokov, 

• razbite kozarce in steklenice. 

 

Stekleno embalažo moramo preden jo oddamo v zabojnik izprazniti in ji odstraniti 

pokrovček. Prepovedano je posegati skozi režo kontejnerja z roko, saj pri tem   lahko 

pride do poškodbe.  

 

 

 

 

javascript:window.close();
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KARTUŠE in BATERIJE lahko oddate v tajništvo. 

 

 

 

V zabojnik MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI – PREŠA odlagamo vse ostale 

odpadke, ki jih ne moremo razvrstiti v zgoraj navedene zabojnike. Mednje spadajo 

tudi odpadki iz kopalnic in sanitarij.  

 

DAN ZEMLJE PRAZNUJEMO TUDI V NAŠEM DOMU  

Na koncu vas vse skupaj, stanovalce, svojce in zaposlene, ter vse tiste, ki to 

zmorete in želite, povabimo k obeleženju dneva Zemlje. Ta dan se sicer praznuje 

22. aprila, pri nas pa bomo v ta namen namenili sobotno dopoldne nekoliko prej, 

in sicer 12. aprila.  Skupaj z našimi sodelavci in Lions klubom Novo mesto bomo 

skušali polepšati okolico našega doma, saj je bila zima dolga in okolica je  

počivala. Sedaj pa je že čas, da jo prebudimo in zopet kaj novega posadimo.  

 

               Sonja Jurečič 

 

 

 

»Nihče ne ve, kaj zmore, dokler ne poskusi.« 

                             (PubliliusSirus) 

 

 

 

 

javascript:window.close();
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Družabni pričetek leta 

 

V mesecu januarju smo praznovali 34. obletnico doma, ki smo jo združili z 

zaključkom projekta energetske sanacije, nato pa nadaljevali z: 

- modro polico, 

- tombolo, 

- koncertom MePZ DU Novo mesto in   

- igrano predstavo »Padajo, padajo, zvezdice male«. 

 

            

 

V mesecu februarju smo skupaj z dijaki srednje lesarske in 

gradbene šole praznovali slovenski kulturni praznik, poleg 

tega pa: 

- imeli valentinovo popoldne, 

- se sprehajali po ulicah Novega mesta, 

- odprli razstavo slikarjev Likovne sekcije »Jutro« pri 

DU Novo mesto,  

- potovali z gospodom Bernikom prek Atlantika iz 

Brazilije v Italijo, in 

- igrali tombolo. 
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V mesec marec smo zakorakali s pustnim rajanjem, zatem pa imeli še nekaj 

dogodkov:  

- koncert ljudskih pevk iz Dolenjskih Toplic ob dnevu žena, 

- praznovanje103. rojstni dan naše stanovalke, 

gospe Mare Andrijanič, 

- obisk članov pokroviteljskega odbora Tovarne 

zdravil Krka, d.d. in obdaritev stanovalk z 

nageljčkom ob dnevu žena, 

- obisk Bučenskih romplačev, 

- nastop MePZ Ajda, 

- nastop otrok iz vrtca v Brusnicah,  

- delavnica s Srednjo gradbeno in lesarsko šolo 

Novo mesto, 

- obisk novinarke Bojane Lekše in predstavitev 

izvajanja terapije s pomočjo psa in terapevtskih 

parov Tačk pomagač (prispevek bo na ogled na 

spletnem portalu »Moja generacija«. 

- nastop otrok iz Župnijske Karitas v Škocjanu, 

- dan prostovoljstva Zavarovalnice Tilia, 

- streljanje z zračno puško, 

- nastop folklorne skupine Kres, ter  

- nastop MePZ Prijatelji in odprtje razstave slik našega stanovalca, gospoda 

Vladimirja Freceta. 

 

  

    
 

»Ni pomembno kako počasi greš, važno je, da se ne ustaviš.« 

 
               (Konfucij) 
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Predvidene prireditve in dogodki od aprila do junija: 

 

- praznovanje 101. rojstnega dne naše stanovalke, gospe Ane Rozman, 

- dan prostovoljstva in humanosti(Tovarna zdravil Krka, d.d.), 

- nastop ljudskih pevcev iz Vrhpolja, 

- dan Zemlje (Lions klub), 

- koncert MePZ Revoz ob dnevu upora proti okupatorju, 

- folklorni festival »Slofolk«– nastop folklorne skupine iz Makedonije, 

- prvomajska budnica z Mestno godbo Novo mesto, 

- predavanje o inkontinenci (organizira pokroviteljski odbor Tovarne zdravil 

Krka, d.d.), 

- večerja na domačiji s predstavo šolanih psov, (organizira pokroviteljski odbor 

Tovarne zdravil Krka, d.d.), 

- popoldanski izlet za stanovalce, 

- revija pevskih zborov stanovalcev socialnih zavodov Slovenije v Mariboru in, 

- srečanje stanovalcev domov Dolenjske regije. 

 

       Mateja Zelič 

 

 

 

»Nič ne stane, vedno pri roki, vedno prijetno, ko zagledaš na nekom. To je nasmeh in z njim je 

nedvomno vsak trenutek našega življenja polepšan.« 
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Prepletanje znanj in izkušenj 

 

Tudi letos smo v mesecu marcu skupaj s Srednjo gradbeno in lesarsko šolo Novo 

mesto v okviru medgeneracijskega sodelovanja izvedli delavnico, vendar tokrat  malo 

drugače. V vlogi učitelja se je preizkusilo šest stanovalk. Sedmim dijakom, ki jih je 

spremljal učitelj Slavko Mirtič, so uspešno podale svoje znanje servietne tehnike. 

Tako smo vsi skupaj krepili umske in telesne sposobnosti, hkrati pa zopet ustvarili 

unikatne in uporabne izdelke. S servietno tehniko smo nadgradili in okrasili lesene 

pladnje, šatulje in ptičje hiške. Dijaki so tako osvojili in pridobili nova znanja, 

stanovalke pa so pridobile veliko samozavesti, saj so potrdile, da še veliko znajo in 

zmorejo.  

                                                                                                            

Petra Mihalič 

 

 

 

 
»Ni važno koliko, temveč kako živimo.« 

                             (P. J. Bailey) 
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Modra polica 

 

 

V torek,  14. januarja 2014, smo v avli Doma starejših 

občanov Novo mesto postavili MODRO POLICO. Idejni 

oče tega projekta je poznan metliški kulturni delavec in 

humorist Toni Gašperič. 

 

Namen MODRE POLICE je ponudba različne literature, 

ki si jo stanovalci, delavci in obiskovalci lahko brez 

kakršnih koli obveznosti izposodijo ali vzamejo domov, 

v zameno pa na polici pustijo svoje knjige, ali vrnejo 

prebrane. 

 

To je, poleg tiste v Knjigarni Goga in v humanitarnem centru RK, tretja polica, ki jo 

imamo v Novem mestu. Ideja Tonija Gašperiča o brezplačni menjavi knjig in s tem 

večanju bralne kulture se tako širi po Dolenjski.  

 

Kulturni program je potekal ob prijetnem klepetu s Tonijem 

Gašperičem in glasbeni popestritvi Žana Ograjška iz Trebnjega, 

ki je igral na kitaro in pel.  

 

Za postavitev Modre police v Domu se je gospod Toni Gašperič 

odločil tudi zato, ker ima v njem veliko znancev. Še posebej ga 

zelo lepi spomini vežejo na eno od stanovalk našega Doma, 

njegovo nekdanjo učiteljico likovne vzgoje, gospo Božo 

Podergajs. Srečanja sta se oba izredno razveselila. 

 

 

   Mateja Zelič 
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Ženske – delo in materinstvo 

 

Marca, ko se prebuja narava, imamo kar dva ženska praznika – dan 

žena in materinski dan. 

V našem domu je ¾ žensk in le ¼ moških. Tudi vodstvo Doma je v 

ženskih rokah, zato je moj prispevek »ženske – delo in materinstvo.« 

Pred 2. svetovno vojno smo v Sloveniji praznovali le materinski dan, 

ženske pa nismo imele niti volilne pravice in malo možnosti 

izobraževanja in zaposlitve. 

V okupirani Sloveniji smo se aktivistke in partizanke zbrale oktobra 1943 v Dobrniču 

in ustanovile žensko organizacijo v okviru OF. V program smo sprejele podporo 

partizanskemu boju, po osvoboditvi pa tudi zahtevo za volilno pravico, med spoloma 

enake možnosti izobraževanja in za enako delo. 

Je to doseženo? Ne v celoti. Ženske smo v želji po samostojnosti napredovale. 

Razmeroma visoka je zaposlenost, veliko je srednje in visoko izobraženih. Za enako 

delo pa praviloma v primerjavi z moškimi ni enakovrednega plačila. So seveda 

izjeme: Tovarna zdravil Krka, obrtništvo,… V izrazito ženskih poklicih pa so osebni 

dohodki pod povprečjem. Imamo pa žensko, ki je predsednica vlade in še nekaj 

uspešnih žensk na vodilnih položajih v gospodarstvu in politiki. Tudi v mladih 

družinah – različnih oblikah, skupnosti, se odnos vendarle odvija v pravo smer. 

V sedanjem kriznem obdobju je del evropske in slovenske politike menja, da je mesto 

ženske le v družini in uzakonitev prepovedi splava. Se vračamo v 19. stoletje?  

Družina je temelj narodne skupnosti. Ženske so nosilke miru in ljubezni. Vsak ima 

samo eno mamo in zlasti ob materinskem dnevu ji rečemo »hvala mama, ker si mi 

podarila življenje.« 

      

             Dragica Rome 
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Intervju s slikarjem 

gospodom Vladimirjem Frecetom 

 
Gospoda Vladimirja Freceta sem na 

ponedeljkovo dopoldne našla v njegovem 

ateljeju. Spomladansko sonce je prijetno 

obsijalo teraso v drugem nadstropju 

negovalnega dela in se ujelo v mavrične barve 

na platnih, ki so prislonjena ob steno čakala na 

svoj prostor na slikarski razstavi, ki bo konec 

meseca marca postavljena v avli Doma starejših 

občanov Novo mesto.  

Gospod Frece me je pričakal v svoji slikarski opravi, s čopičem v roki, pri eni izmed 

svojih slik. Za nekaj časa je prekinil svoje delo in zapletla sva se v zanimiv pogovor 

o njegovem življenju in likovnem ustvarjanju.  

Gospod Frece, poznamo vas kot stanovalca doma in kot ljubiteljskega slikarja, 

ki ga večinoma najdemo na terasi negovalnega dela, kjer imate atelje, in kjer 

preživljate večino svojega časa. Pa vendarle niste le slikar. Kaj nam lahko 

poveste o sebi? 

Rodil sem se leta 1931 v Loki pri Zidanem mostu. Sem najstarejši od štirih otrok. Oče 

je bil železničar v Zidanem mostu in po osvoboditvi me je odpeljal v Maribor, kjer 

sem se vključil v izobraževanje, ki ga je železniška uprava organizirala za 

usposabljanje novih kadrov za delo na železnici. Takrat sem se doma že učil igrati 

violino, pa sem moral vse pustiti in oditi na to šolanje. V šolo sem hodil tri leta in se 

izučil za ključavničarja. V šoli smo ročno izdelovali veliko različnih predmetov, pri 

čemer smo morali biti zelo natančni.  

Kje ste se zaposlili po šolanju? 

Po šoli smo takoj dobili službo v železniških delavnicah. Najprej sem delal v 

Mariboru, nato pa v Ljubljani. Po vojaščini v Makedoniji sem se vrnil na železnico, 

po nekaj mesecih pa sem se zaposlil v podjetju Elektromedicina v Ljubljani. To je bilo 

podjetje za izdelavo in popravilo vseh medicinskih aparatov.  
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Specializiral sem se za popravilo operacijskih miz in aparatov za narkoze. Kot serviser 

sem veliko hodil na servisna potovanja po Jugoslaviji in to delo sem opravljal vse do 

upokojitve.  

Vmes ste se seveda poročili, si ustvarili družino.  

Poročil sem se preden sem šel k vojakom. Žena je bila Ljubljančanka, bila je iz 

rodbine našega pisatelja Ivana Cankarja. Imava hčerko in sina. 

Pisatelja Ivana Cankarja ste tudi upodobili na platnu in sliko poklonili Domu. 

Svoje mesto je dobila v klubskem prostoru.  

Sliko sem najbrž ravno zaradi te povezave v rodbini naslikal že nekoč davno v 

Ljubljani. Hotel sem jo pokloniti kakšni šoli ali vrtcu. No, pa sem jo prinesel s sabo 

na Dolenjsko in kasneje tudi v Dom. Tu sem jo na novo pobarval, osvežil barve. V 

bistvu sem jo dokončal. 

Kako pa vas je pot zanesla na Dolenjsko, pred prihodom v dom ste namreč živeli 

v Dolenji vasi pri Otočcu? 

Žena je imela starejšo sestro in njen mož je bil ribič. Občasno nas je povabil na ribolov 

na Krko in večkrat smo se ustavili na Otočcu. Najini ženi sta se veliko sprehajali v 

okolici in tako je moja žena v Dolenji vasi pri Otočcu našla staro hišico. Bila je stara 

dvesto let, ni imela betonskih tal, bila je lesena in s slamo krita. Kupila sva jo in jo na 

novo pozidala. Sprva smo tja odhajali ob vikendih, po službi. Malo pred upokojitvijo 

pa sva se z ženo za stalno preselila tja. Tam sem v kurilnici naredil tudi svoj prvi 

kotiček za slikanje in še danes imam tam shranjene številne slike.  

Kako ste prišli v Dom starejših občanov Novo mesto? 

Žena mi je umrla pred sedmimi leti. Potem sem v Dolenji vasi živel sam. Slikal sem 

in se ukvarjal z živalmi. Potem sem zbolel in bilo je jasno, da sam ne smem več živeti. 

Po operaciji v Ljubljani, sem bil sprejet v Dom starejših občanov v Novem mestu, to 

je bilo predlani. 
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Povedali ste nam nekaj o svojem življenju. Kdaj pa  ste se prvič srečali s čopičem? 

Za čopič sem prvič prijel v osnovni šoli, to je bilo še v Kraljevini Jugoslaviji. Risal pa 

sem tudi že doma. Spominjam se, da sem med vojno dobival debele nemške revije, ki 

so bile bolj vojaške, v njih pa so bile razne slike od vojakov do bojnih polj in vojaških 

vozil. In sem začel prerisovat iz njih. Takrat sem še risal s svinčnikom, saj drugega ni 

bilo. In moje zanimanje za risanje je vse bolj raslo. Svoj talent pa sem bolj pokazal v 

srednji šoli, tam sem naslikal dve sliki, ki ju imajo še zdaj v pisarni. 

To je bilo torej odkritje vaše umetniške žilice. Ali je bil morda že kdo v vaši 

družini umetnik? 

Ne. Jaz sem sam sebe našel v tem. Mi je pa moja mama nekoč povedala, ko sem bil 

star osem ali deset let, da sem začel likovno delovati že pri enem letu. Takrat sem se 

ravno dobro postavil na noge, bil sem v stajici, mame ni bilo v isti sobi, in sem iz 

pleničke ven dobil »barvo« in jo razmazal po zidu.  

Ste se vključili v kakšna slikarska izobraževanja, tečaje? 

Nekoč sem razmišljal o tem ali bi se vpisal na študij slikarstva ali bi nadaljeval svojo 

poklicno pot. Enkrat sem se iz Maribora celo z vlakom peljal v Ljubljano, šel sem do 

likovne akademije, prijel sem za kljuko vhodnih vrat, a jih nisem odprl. Usoda me je 

ustavila. Ali je bilo to prav ali ne, ne vem. Za to se nisem nikoli sekiral. Držal sem se 

svojega poklica, slikarija pa je bila za zraven. Vključil pa 

sem se v slikarsko šolo Ivan Rob v Ljubljani. Tam so nas 

akademski slikarji v večernih tečajih učili risanja. Tudi 

kasneje sem se udeležil kar nekaj takšnih tečajev.  

Katero slikarsko tehniko uporabljate danes? 

Olje in akril. Poskusil sem se tudi v pastelu, a mi ni šlo. 

Obožujem pa pastel in našega novomeškega slikarja 

Božidarja Jakca.  

 

Je on vaš najljubši slikar? 

To pa res. Božidar Jakac je moj vzornik.  

 

 

Od kod jemljete motive za vaša dela? 
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Večino motivov sem prinesel v glavi. Veliko je motivov iz narave, okolja, pa 

slovenskih motivov, kot je na primer kozolec, vaška hiša. Veliko motivov najdem na 

fotografijah, na slikah v časopisu, v zadnjem času tudi z interneta. Lepo število 

motivov pa je tudi izmišljenih.   

V vseh teh letih ste naslikali številne slike. Kaj ste storili z njimi? 

Glede slik imam vse popisano. Za vsako sliko sem popisal njeno velikost, kaj sem 

naslikal, tehniko. Večino slik sem razdal ali prodal. Slikal sem tudi po naročilu. Zlasti 

domačije, zidanice, rojstne hiše, pa znane slovenske kraje kot sta Bled ali Bohinj. 

Veliko takih slik je šlo tudi k izseljencem v Ameriko.  

Konec meseca marca boste v avli doma pripravili slikarsko razstavo. Boste prvič 

razstavljali? 

Moja čisto prva slika je bila razstavljena, ko sem hodil še v srednjo šolo. Bilo je v 

domu sindikatov v Beogradu leta 1948, ko smo učenci za razstavo izdelali električno 

lokomotivo. Za ozadje sem jaz naslikal en meter visoko in šestnajst metrov dolgo 

stensko sliko na platno – pokrajino po kateri je vozil vlak. No, kasneje je bilo teh 

razstav več. Razstavljal sem skupaj z drugimi slikarji, eno samostojno razstavo pa sem 

imel že po preselitvi na Dolenjsko, na Otočcu. Tam sem razstavljal slike, ki sem jih 

naslikal na strešne opeke.  

Katere slike boste izbrali za to razstavo? 

Izbral bom vse motive, od pokrajin, tihožitij do 

portretov. Predvsem bom izbiral iz slik, ki sem jih 

naslikal tu, v Domu. Nekaj jih bom dal prinesti še iz 

Dolenje vasi, nekaj izbranih pa tudi od ljudi, katerim 

sem jih podaril.         

Za konec pa morda še to, katero izmed vaših del je 

vam najljubše? 

To je slika moje rojstne vasi Loka pri Zidanem mostu.  

Gospod Frece, hvala za pogovor in še veliko ustvarjalnih trenutkov vam želim. 

            Maja Vidrih Verbič 
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Izdajatelj: 

DSO Novo mesto 

 

 

Uredništvo:   

Brigita Konček – urednica 

Carmen Papež 

Jolanda Švent 

Mira Jerič 

Maja Vidrih Verbič 

Sonja Jurečič 

Sonja Vidmar 

 

 

Tisk: 

IBS BIRO d.o.o.,  Novo mesto 

 

 

Naklada: 

300 izvodov 

 

 

Izdaja: 

marec  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 


