
 

 

 

KO VEŠ, DA NISI SAM 
 

 

 

                                                                                                     

Glasilo, št. 1                                                 December 2013 



 

 

Novoletno voščilo 

 

Leto 2013 se počasi izteka, zato bi ob tej priložnosti vsem 

stanovalcem doma, svojcem in zaposlenim zaželela srečno novo leto, ki naj vsem 

prinese zdravja, novih moči, upov, doživetij in dobrega medsebojnega razumevanja.  

Vsem, ki na kakršen koli način prispevate h kakovosti življenja 

stanovalcev v domu pa se iskreno zahvaljujem z željo po uspešnem 

sodelovanju tudi v letu, ki je pred nami.  

     

        Milena Dular, direktorica 
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UVODNA BESEDA 

 

Ko veš, da nisi sam, je naš moto že od praznovanja 30-

letnice doma. In ravno v tem duhu se je porodila ideja o tem, 

da je sestavni del kakovosti bivanja v domu tudi ustrezna in 

pravočasna informiranost. Odločili smo se, da se v tej smeri 

potrudimo in oblikujemo interno glasilo, ki bo vsebovalo 

kratke informacije o dogajanju v domu. Predvidevamo, da bi 

glasilo izhajalo vsaj vsake tri mesece. Sestavili smo 

uredniški odbor in tako je prva številka že pred vami. 

 

Morda bi pričakovali začetek izdaje v začetku leta, vendar ocenjujemo, da je 

prednovoletni čas tisti čas, ko oblikujemo zaključke preteklega leta in načrtujemo 

našo prihodnost. 

Sicer pa je bilo leto 2013 resnično nekaj posebnega, saj je bilo zaznamovano z 

največjo investicijo v zadnjih tridesetih letih, in sicer z energetsko sanacijo doma, s 

katero smo, poleg posegov za prihranek energije, pridobili tudi polepšano podobo 

jedilnice, pralnice in seveda popolnoma obnovljeno fasado in balkone. Ob tem pa 

smo dodatno obnovili tudi naše požarne stopnice, vhodni plato in dvorišče ob kapeli 

doma.  

Leto 2013 pa je bilo zaznamovano tudi z gospodarsko in finančno krizo, kar smo v 

domu s skupnimi napori, prizadevanji vseh zaposlenih, razumevanjem in 

sodelovanjem stanovalcev ter svojcev preživeli brez večjih pretresov. 

 

Milena Dular, direktorica 
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Skrb za zdravje vseh 

 

Starejši ljudje zaradi slabše obrambne sposobnosti organizma in prisotnosti 

kroničnih bolezni pogosteje zbolevajo za pljučnico, ki jo spremljajo zapleti, 

velikokrat pa je potrebno celo zdravljenje v bolnišnici. Prav zato je priporočilo 

strokovnjakov, da se proti pnevmokoku (to je bakterija, ki povzroča večino pljučnic 

in obolenj zgornjih dihal) cepi vse več občutljivih skupin prebivalcev (starostniki, 

zaposleni v zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanovah, otroci pred vstopom v 

šolo in kronični bolniki). 

Zaradi pogostih prehladnih obolenj in pljučnic v našem domu, smo se letos člani 

interne Komisije za preprečevanje okužb odločili, da vsem stanovalcem in 

zaposlenim ponudimo brezplačno cepljenje proti pnevmokoku. Veseli smo bili 

vašega odziva, saj se je cepilo več kot polovica stanovalcev. Cepivo praviloma 

učinkuje 5 let, zato upamo, da smo v skrbi za vaše in naše zdravje naredili 

pomemben korak. Vsi tisti, ki bi to morda še želeli, se lahko prijavite pri diplomirani 

medicinski sestri v vašem nadstropju.  

Ne smemo pa pozabiti tudi na vse ostale, zelo pomembne ukrepe za preprečevanje 

nalezljivih  bolezni, predvsem v zimskem času, ki je pred nami. Naš dom je velik in 

veliko nas biva pod isto streho, zato je še pomembneje, da pazimo nase in s tem tudi 

na ostale. Spomnimo se večkrat, kako zelo pomembno je, da: 

1. uživamo kakovostno in vitaminsko bogato 

prehrano, dovolj tekočine, se veliko gibamo na 

svežem zraku, izogibamo pa se kajenju in 

prekomernemu pitju alkoholnih pijač; 

 

2. si redno in temeljito umivamo roke z milom in toplo vodo, redno 

čistimo stanovanjske prostore, površine, predmete, pogosto zračimo 

prostore, v času, ko krožijo virusi gripe, pa ne obiskujemo zaprtih 

prostorov, kjer se zbira večje število ljudi; 
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3. poskrbimo, da tudi drugi ne bodo zboleli, zato pri kašljanju in kihanju nos in 

usta pokrijemo z robčkom za enkratno uporabo in ga po uporabi vržemo v 

koš, nato pa si roke umijemo z vodo in milom in če pri sebi nimamo robčka,  

si pri kihanju in kašljanju pokrijemo nos in usta z zgornjim 

delom rokava. Če zbolimo, ostanemo v svoji sobi. 

 

NE POZABIMO: če želimo ostati zdravi, lahko za to veliko 

naredimo tudi sami. 

 

   Sonja Jurečič 

 

 

Poskrbimo za varno praznično okrasitev 

 

Bliža se božično novoletni čas in s tem čas, ko marsikdo želi svoj prostor okrasiti z 

jaslicami ali novoletno jelko. In v kolikor boste  svojo sobo okrasili z jaslicami ali  

jelko in na njej prižgali lučke, BODITE PREVIDNI. 

Da se praznovanje ne bi končalo tragično, moramo tudi med prazniki poskrbeti za 

požarno varnost, zato naj bo ta najpomembnejša tudi pri okraševanju prostora.  

V nadaljevanju podajamo nekaj nasvetov, na kaj morate biti pozorni pri izbiri in 

postavitvi novoletne jelke in drugih okraskov. 

1. V kolikor si boste v sobi postavili jaslice ali novoletno jelko, naj bo ta oddaljena 

od ognja ali vira toplote. Jelki se ne približujte z odprtim ognjem (prižganimi 

svečami, kresničkami, cigaretami,…). 

2. Pred namestitvijo lučk preverite kable, (morebitne poškodbe izolacije, dotrajanost 

ali druge poškodbe), saj lahko kratek stik povzroči začetni požar.  

3.Za okrasitev jelke oz. prostora priporočamo okraske, 

narejene iz težko gorljivih snovi. 

4. Preden odidete iz sobe ali ležete k počitku, izklopite 

vse lučke in pogasite sveče, ki naj nikoli ne gorijo brez 

nadzora.  
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5. Poskrbite, da so sveče vedno postavljene v negorljiv svečnik ali drugo 

primerno posodo, na trdno, ravno in negorljivo površino in  jih nikoli ne 

postavljajte na prepih ali v bližino gorljivih snovi  (zavese, papir itd). 

   Sonja Vidmar 

 

Organizacija dela zdravstveno negovalne službe  
 

 

V domu smo v letu 2013 uvedli kar veliko spremembo na  

področju organizacije dela zdravstveno negovalne službe. 

V mesecu juniju smo reorganizirali delo diplomiranih 

medicinskih sester. Tako imamo zdaj na vsakem oddelku 

stanovanjskega in negovalnega dela zaposleno 

diplomirano medicinsko sestro – vodjo tima, uvedli pa 

smo  tudi izmensko, sobotno in nedeljsko delo za ta profil.  Na ta način lahko sedaj 

svojci preko vodij timov dostopajo do informacij glede svojih najbližjih tudi v 

popoldanskem času, sobotah, nedeljah in praznikih, in sicer so informacije na voljo 

od 9. do 17. ure. Seznam,  oziroma razpored dela diplomiranih medicinskih sester in 

njihove telefonske številke so na voljo na recepciji doma in v zloženki, ki jo dobijo 

vsi novo sprejeti stanovalci in svojci v socialni službi. 

 

Informacije o zdravstvenem stanju posameznega stanovalca pa lahko svojci osebno 

ali preko telefona prejmejo v ambulanti doma pri dr. Jani Mrvar, in sicer od 

ponedeljka do petka od 7. do 8. ure. 

          Mira Jerič 

 

 

 Odpri oči – glej naravo, odpri srce – glej življenje. 

                                                                ( Emile Zola) 

 

 

 

http://www.google.si/imgres?sa=X&biw=1680&bih=897&tbm=isch&tbnid=qzx0INvQyXjMtM:&imgrefurl=http://www.dso-novomesto.com/kaj-nudimo-stanovalcem/zdravstvena-nega-in-oskrba/&docid=q73XuGrZ1t_BAM&imgurl=http://www.dso-novomesto.com/data/slike/.slika_zdravstvena_nega.thumb-350x232.jpg&w=350&h=232&ei=aGigUrH3Lqrt0gWJ1oCoBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:35,s:0,i:193&iact=rc&page=2&tbnh=183&tbnw=276&start=32&ndsp=53&tx=139&ty=90
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Nasveti glede ravnanja z osebnimi stvarmi in 

perilom  

 

Ker je naš dom zelo velik in v njem biva veliko število stanovalcev, prihaja večkrat 

tudi do neljubih dogodkov, kot so izgube in pogrešanja osebnih stvari in denarja, kar 

povzroča slabo voljo pri stanovalcih in njihovih svojcih. 

Vse stanovalce našega doma že ob sprejemu opozarjamo, da morajo sami prevzeti 

skrb in odgovornost za svoje osebne stvari, dragocenosti in denar. Vsi, ki imate 

možnost zaklepanja, prosimo, da poskrbite za varno hrambo. Denar lahko deponirate 

in shranite tudi na blagajni doma.  

Glede ravnanja z vašim osebnim perilom vas ponovno prosimo, da poskrbite, da bo 

prav vsak kos vaših oblačil oštevilčen in označen z vašim imenom. Če gre 

neoznačen kos perila v pranje, ga zelo težko dobite nazaj. Tako prihaja v pralnici do 

velike količine perila, za katerega ne vemo, čigava last je. Na drugi strani pa 

»izguba« povzroča jezo in nezadovoljstvo stanovalcev in njihovih svojcev, ker 

določeni kosi perila »izginejo«. Zato bodite glede tega dosledni in perilo, ki še ni 

oštevilčeno, sami odnesite v pralnico za številčenje ali pa ga izročite zaposlenim na 

oddelku, ki bodo poskrbeli za to. 

Prosimo tudi, da za perilo, ki potrebuje posebno vzdrževanje, prinesete deklaracijo o 

vzdrževanju. V nasprotnem primeru boste morali pri morebitno nastali poškodbi 

stroške kriti sami. 

Priporočamo, da imate perilo, ki se lahko pere v pralnem stroju in 

suši v sušilnem stroju.  

 

 

                Jolanda Švent 

 

 Če želite polneje živeti, morate spoznati umetnost življenja v malih, drobnih trenutkih 

življenja. Ta svet res ni v celoti zlat, a na njem je nešteto zlatih žarkov,  

ki čakajo na odkritje … 

                                                                                                                 ( Henry Alford Porter) 

 

http://www.google.si/imgres?start=135&biw=1680&bih=897&tbm=isch&tbnid=xV1HHksJNQX9TM:&imgrefurl=http://homeimprovementbasics.com/how-to-ensure-your-washing-machine-smells-as-fresh-as-the-day-it-2.html/washing-machinehow-to-ensure-your-washing-machine-smells-as-fresh-as-the-day-it-yarcugt&docid=PWd_HWTDBEoj8M&imgurl=http://homeimprovementbasics.com/wp-content/uploads/2013/10/washing-machinehow-to-ensure-your-washing-machine-smells-as-fresh-as-the-day-it-yarcu1gt.jpg&w=1600&h=1600&ei=MGqgUsnWApDI0AWT8oDgDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:37,s:100,i:115&iact=rc&page=4&tbnh=183&tbnw=183&ndsp=45&tx=131&ty=104
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Dvajset let skupin starih za samopomoč v  

Domu starejših občanov Novo mesto 
 

 

Ideja o ustanavljanju skupin starih za samopomoč se je v Domu starejših občanov 

Novo mesto rodila v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, in sicer je zrasla iz 

ugotovitve, da so stanovalci doma kljub osamljenosti in bolezni pogosto živeli drug 

mimo drugega. Sosed ni poznal soseda, stanovalec prvega nadstropja ni poznal 

stanovalca drugega nadstropja, še manj pa je stanovalec s stanovanjskega dela 

poznal tistega, ki je prebival na negovalnem delu doma. Vse to je po besedah tedanje 

socialne delavke doma, Eme Luzar, povzročalo odtujenost med stanovalci, 

netolerantnost, včasih tudi nerazumljivo egocentričnost.  

 

Kot eno od možnih rešitev omenjenih problemov so 

v domu takrat videli tudi v ustanavljanju skupin 

starih za samopomoč. Prva skupina je s svojim 

delovanjem začela v         aprilu leta 1993. Skupina, 

ki se je poimenovala  Pod Gorjanci deluje še  danes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V istem letu sta se ob prizadevanju 

prostovoljcev in zaposlenih v domu rodili še 

dve novi skupini – maja skupina Julija in 

decembra skupina Vijolica.  
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V letu 1998 je nastala skupina Marjetica, 

zadnji dve skupini pa sta se v šopek domskih 

skupin za samopomoč pridružili leta 1999 – to 

sta skupini Kresnička in Mavrica. 

 

             

 

Skupine starih za samopomoč so z življenjem 

in dogajanjem v domu močno prepletene. 

Torek, ko se v domu srečujejo skupine, je 

prav poseben dan in običajno se mora vse 

drugo, kar se odvija v domu, prilagoditi tem 

srečanjem. V šest skupin starih za samopomoč 

je v letu 2013 vključenih 86 stanovalcev oz. 

25 % vseh stanovalcev doma.  

 

 

Temeljna dejavnost v skupini je pogovor, 

ob tem pa radi tudi pojemo, beremo, 

praznujemo rojstne dneve članov, 

obeležimo različne praznike, prisluhnemo 

različnim gostom, pesnikom, 

glasbenikom, …   

 

 

                         

Na srečanjih se med člani ustvarjajo prijateljstva, zaupanje, pristen človeški odnos, 

kar prispeva k večjemu zadovoljstvu ter  kakovosti življenja in bivanja stanovalcev 

doma.  Naše skupine so postale velike neformalne družine, v katerih člani drug za 

drugega poskrbimo s prijazno besedo, nasmehom, stiskom roke.  

 

Skupine starih za samopomoč  vodi 15 voditeljev, od tega 11 voditeljev – 

prostovoljcev. Večina izmed njih ima zaključeno izobraževanje, ki sta ga 

organizirala Združenje za gerontologijo in gerontogogiko Slovenije in Inštitut 

Antona Trstenjaka.  
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Voditelji domskih skupin za samopomoč smo povezani v intervizijsko skupino 

»Dom«, v kateri se srečujemo nekajkrat letno, da se pogovorimo o delu v skupinah 

in si izmenjamo izkušnje. Voditelji smo vključeni tudi v Medgeneracijsko društvo 

Žarek Novo mesto, ki na območju Mestne občine Novo mesto in sosednjih občin 

povezuje voditelje skupin starih za samopomoč.  

V dvajsetih letih od ustanovitve prve skupine starih za samopomoč v Domu starejših 

občanov Novo mesto se je na številnih srečanjih zvrstilo veliko tem, v katerih so 

stanovalci obujali spomine na pretekle dogodke iz njihovega življenja, posredovali 

in delili svoje življenjske izkušnje in znanja,… Prostovoljci pa v domsko življenje 

že leta tedensko prinašajo aktualne novice iz okolja in s tem bogatijo jesen življenja 

stanovalcev doma.  

 

Maja Vidrih Verbič in Jolanda Švent 

 

Jesenska doživetja 

 

V jesenskem času so se odvijale različne prireditve, ki so popestrile in polepšale 

dneve življenja stanovalcev v domu. 

Tako smo jim to jesen polepšali z naslednjimi 

prireditvami: 

- tombola na domačiji in v avli doma, 

- potopisno predavanje o Finski, 

- otvoritev likovne razstave, 

- piknik za stanovalce in njihove svojce na 

oddelku s povečano pozornostjo ter nastop KD 

Jože Mihelčič iz Semiča, 

- nastop otrok glasbene šole Lipičnik, 

- ličkanje koruze, 

- kostanjev piknik, 

- nastop MePZ Gorjanci, 

- nastop plesne skupine Country Coral, 

- martinovanje z MPZ Šmihel, 
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- otvoritev fotografske razstave »Sožitje med pticami in ljudmi, 

- tombola z donacijo blazin iz spominske pene podjetja Opus Biro. 

 

Predvidene prireditve v času božično-novoletnih praznikov in v mesecu 

januarju:  

- doniranje lesnih izdelkov Srednje gradbene in lesarske šole Novo mesto –  

18. 12. 2013; 

- silvestrovanje stanovalcev – 19. 12. 2013; 

- koncert Mestne godbe Novo mesto – 22. 12. 2013; 

- obisk predstavnikov Krke, tovarne zdravil Novo mesto z obdaritvijo 

stanovalcev – 23. 12. 2013; 

- božična maša – 25. 12. 2013; 

- prepevanje po hiši – 27. 12. 2013; 

- praznovanje 34. obletnice doma – 10. 1. 2014. 

Tako, lahko rečemo, da je bila kar pestra in zanimiva jesen in želimo, da se vse lepe 

stvari dogajajo tudi v prihodnje, saj bomo tako lažje preživeli mrzle zimske dni  in 

se veselili pomladi. 

    Mateja Zelič                                                               

 

Donacija podjetja OPUS BIRO 

V mesecu novembru so nas naši poslovni partnerji iz podjetja OPUS BIRO prijetno 

presenetili  z namensko donacijo. Podarili so nam 

petnajst terapevtskih blazin v vrednosti 680 evrov. 

Blazine  so primerne za dvig glave ali nog, lahko 

pa se uporabljajo tudi kot pripomoček pri lažjem 

branju knjig ali gledanju televizije. Zagotavljajo 

ustrezne terapevtske položaje v ležečem in 

sedečem položaju. Izdelki so  primerni za starejše 

ljudi, saj pomagajo lajšati težave pri dihanju, 

prebavnih motnjah, zgagi, izboljšajo tudi krvni pretok.  
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Pripravili so tudi  posebno novoletno ponudbo z znižanimi cenami. Ogledate si jo 

lahko na panojih v avli, morebitno naročilo pa oddate na recepciji.  

Zahvaljujemo se podjetju OPUS BIRO za donacijo, ki bo pripomogla k zmanjšanju 

bolezenskih težav in dvigu kakovosti  življenja stanovalcev. 

 

Medgeneracijsko sodelovanje  

 

Že drugič letos smo skupaj s Srednjo gradbeno in lesarsko šolo Novo mesto v okviru 

medgeneracijskega  sodelovanja izvedli lesno delavnico. Sodelovala sta  dva dijaka, 

učitelj Slavko Mirtič, družabnice  in  osem  stanovalk. Izdelali smo lesene pladnje in 

ptičje  krmilnice, ki smo jih obogatili še s servietno tehniko.  

Stanovalke so tako krepile svoje telesne in umske sposobnosti, saj so brusile, vrtale, 

lepile in sestavljale izdelke. Ob prijetnem druženju so nastali uporabni in lepi 

izdelki, ki bodo na  ogled na kulturni prireditvi, ki bo predvidoma še v mesecu 

decembru letošnjega leta. 

    Petra Mihalič 

 

       

    

 

 

 

 

 

 Poskrbite, da bistvene stvari ostanejo bistvene. 
                                                     (Carol Jahnson) 

 

 



11 
 

 

NOVOLETNO VOŠČILO 

 

 

  

December, čas pričakovanja in luči. 

Naj se prižge tudi lučka v vaših srcih. 

Tiho brez bliska in groma, z mirom, srečo  

in ljubeznijo, brez tesnobe in stiske, 

v veselju in hrepenenju! 

 

 

 

 

Zaposleni Doma starejših občanov Novo mesto želimo vsem stanovalcem 

doma vesele božične praznike ter srečno, zdravo in zadovoljno leto 2014! 
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VAJE ZA RAZVEDRILO 

 
1. Po vrsti poiščite vse črke, ki so v besedi  

 

VEČDIMENZIONALNOST 

 

V A I E B Č J C A D E I M 

N M I E N E L O C P 

P Z K O I N O S Z C O 

N T D A D O L A N U O Ž S G J T 

 

2. S črkami dopolnite besede tako, da dobite ime zelenjave 

 

S _ L _ _ A 

K _ _ M _ _ R 

P _ _ _ D _ Ž _ _ K 

K _ R _ _ _ E 

Z _ L _ E 

P _ P _ _ K _ 

O _ R _ _ T 

F _ Ž _ _ 

Č _ B _ _ _ 

G _ _ H 

Š _ _ N _ _ _  

Č _ _ _ N 
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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 

 

 

Leto izdaje: 

December 2013 
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