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 Novoletni pozdrav 

 
 

Naj bo  leto 2015 za vse po občutkih podobno tistemu, ki se ga najraje 

spominjamo. Pa naj bo to doma, v službi ali v domu. Naj vsem prinese veliko 

pozitivne energije, dobre volje in optimizma.  

 

Večkrat radi poudarjamo, da smo v domu ena velika družina, ki jo tvorimo 

zaposleni, stanovalci, svojci in prostovoljci. Slogan, Ko veš da nisi sam, ki smo si 

ga izbrali ob naši 30 letnici, se potrjuje in poglablja. Naj se te vezi v letu 2015 še 

dodatno okrepijo.  

 

Ob iskreni želji za vse lepo v letu 2015, pa se zahvaljujem vsem za vsak prispevek v 

mozaiku našega življenja, posebno pa sodelavkam in sodelavcem za predano delo 

in srčnost, ki ju izkazujejo ter stanovalcem in svojcem  za lepo sodelovanje. Hvala 

tudi vsem prostovoljcem, ki prinašajo še posebno toplino v naš dom. 

 
Srečno! 

 
          Milena Dular 

   

 

 

 

 

 

                                                                                            

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.diva.si/clanki_notranja.php?id_clanek%3D1631&ei=L1x4VJ62Ec7XPYqggYgF&bvm=bv.80642063,d.ZGU&psig=AFQjCNEs6o4SJDrUWO5ctrYM4keLERhLVg&ust=1417260390156561
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Dober dan, kako ste? 
 

 

Prijazen stisk roke in nasmeh, ki ga pospremimo s toplim »Dober dan, kako ste?« 

Kako malo je potrebno, da sočloveku izkažemo spoštovanje, mu namenimo 

trenutek pozornosti in mu s tem polepšamo dan. Živeti v skupnosti pomeni 

srečevati in družiti se z mnogimi ljudmi. Pa jih resnično tudi opazimo, jih 

poznamo? Ali gremo slepo mimo in se ukvarjamo le s svojimi mislimi? 

 

V življenju lahko počnemo nešteto stvari, ki nam polepšajo popoldne, osmislijo 

večer ali pa nas le prebudijo v čudovito jutro. Vendar, če smo pri vsem tem sami 

ali celo osamljeni, se nam kmalu zazdi, da nam kakovost našega življenja naglo 

upada. Zato je zelo pomembno imeti okoli sebe ljudi, ki so nam blizu, ki nam 

veliko pomenijo in jim lahko zaupamo. To so naši PRIJATELJI.  

 

Sklepanje prijateljstva in navezovanje stikov pa ni vedno enostavno. Nekaterim se 

celo zdi, da razvijanje in ohranjanje prijateljstev zahteva preveč časa in truda. 

Čeprav smo že neštetokrat slišali, da si je čas le treba vzeti, to še kako drži.  

Zajtrk, obisk ambulante, knjižnica, telovadba, kosilo, sprehod ob domačiji,  

popoldanska kavica, srečanje s sosedo, tombola,  klic na pomoč …. vse to so 

priložnosti, ki nam ponujajo, da spoznamo čudovitega sogovornika, podobno 

mislečega sostanovalca, soigralca za šah ali celo nekoga, s katerim si bomo lahko 

delili solze in smeh. Zato je ključnega pomena, da si v danem trenutku vzamemo 

čas zase in tistega, ki smo ga spoznali ter ozavestimo pomen zadovoljstva, sreče, 

skupnega bivanja, nasmehov in ne nazadnje tudi žalosti, minevanja in stiske 

posameznika.  

 

Prisluhniti nekomu, ki potrebuje pogovor, ponuditi roko v pomoč pri vstajanju, 

pridržati vrata v dvigalu, je dragocen čas, ki nam daje dodano vrednost in nas 

plemeniti. To je čas, ki smo si ga vzeli zase, je naš trenutek – to je življenje.  

 

Pravijo, da živimo le enkrat. Zavedajmo se, da če živimo pravilno, je tudi to 

dovolj! Zato ne pozabimo na lepe trenutke, stisk rok in NASMEH!  

 

In še enkrat – DOBER DAN , KAKO STE?  
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Za lepši dan, za vse nas, pa naj bo pesem Mile Kačič: 

 

Nasmeh nas nič ne stane, vendar čudežno deluje.  

Obogati tistega,  

komur je namenjen,  

in ne osiromaši tistega,  

ki ga poklanja. 

 

Zablesti kot sončni žarek,  

a spomin nanj lahko ostane za vedno.  

 

Nihče ni tako bogat niti tako reven,  

da si ga ne bi mogel privoščiti.  

Z njim lahko vsak samo pridobi.  

 

Nasmeh prinaša srečo v hišo,  

pozdrav prijatelju, pomoč pri sklepanju poslov.  

 

Je počitek utrujenemu,  

kažipot zgubljenemu,  

sončni žarek žalostnemu  

in najboljše naravno zdravilo proti jezi. 

 

Ni ga moč kupiti, izprositi ali ukrasti,  

ker ima vedno vrednost samo,  

kadar se ga podarja. 

 

 

SREČNO! 

                                                                                                                                 

 

Carmen Papež 
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Gospodinjska skupina 
 

 

Gospodinjska skupina je prijaznejša oblika bivanja in oskrbe starejših ljudi v 

instituciji, ki potrebujejo osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo. 

Gospodinjska skupina je v mesecu maju na stežaj  odprla vrata  prenovljenih 

prostorov petnajstim stanovalcem, obolelih za demenco. Za njih skrbi stalna ekipa 

šestih  zaposlenih. Sestavljajo jo dvoposteljne in triposteljne  sobe in  v domačem 

stilu opremljen osrednji dnevni prostor s kuhinjo in jedilnico. 

 

Aktivnosti organiziramo dnevno in tedensko, kot pri običajnem vsakdanjiku, ki so 

ga preživljali doma. Stanovalce vključujemo glede na njihove želje, interese, 

navade in sposobnosti, hkrati pa jim  nudimo tudi možnost izbire. S tem jim 

ponovno obudimo  občutke sprejetosti, koristnosti, dvignemo samospoštovanje in 

umirimo notranji nemir.  

 

Stanovalci se prostovoljno pridružijo k 

opravljanju lažjih vsakodnevnih 

gospodinjskih in drugih opravil. 

Sodelujejo pri  pripravi mize za obroke, 

pobirajo posodo in pomagajo pri pripravi 

obrokov hrane. Za stanovalce, ki 

vključevanja v delo več ne zmorejo, pa je 

prednost že to, da lahko vse to od blizu 

opazujejo, vonjajo in spremljajo 

dogajanje.  

 

V izvajanje aktivnosti  je vključen celoten 

kader, ki dela neposredno v skupini. V partnerski odnos in pomoč skupini 

vključujemo še svojce, prostovoljce in ostale posameznike. Strokovni delavci in 

sodelavci so vključeni v smislu priprave in koordinacije strukturiranega in z 

ustreznimi aktivnostmi za stanovalca oblikovanega dneva. Določene strokovne 

vsebine pa tudi izvajajo; gibalne aktivnosti, vodene telovadbe, validacijska 

skupina, bralne aktivnosti, terapija s pomočjo psa in gospodinjske aktivnosti. 

 

Pri obravnavah nas vodi načelo:  
TOLIKO SAMOSTOJNOSTI , KOT JE MOGOČE , TOLIKO NEGE IN POMOČI, KOT JE 

POTREBNO. 

 

Petra Mihalič 
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Joj, spet ta prehlad… 
 

 

Navaden prehlad  je virusna nalezljiva bolezen zgornjih dihal, ki se v prvi vrsti 

loteva nosu. Simptomi so med drugim kašelj, oteklo grlo, izcedek iz nosu, kihanje 

in vročina, ki po navadi ponehajo v sedmih do desetih dneh, nekateri med njimi pa 

so prisotni do tri tedne. V navaden prehlad je vpletenih več 200 virusnih sevov; 

rinovirusi so med njimi najbolj pogosti. 

 

Okužbe zgornjih dihal se delijo približno po prizadetih območjih, navadni nahod 

običajno napade nos, grlo, žrelo (faringitis) in sinuse (sinusitis), včasih pa eno ali 

obe očesi konjunktivitis. Simptomi so večinoma posledica imunskega odgovora 

organizma na okužbo in ne posledica razkroja tkiv zaradi virusov. Navaden 

prehlad včasih lahko vodi do pljučnice, bodisi virusnega bodisi sekundarnega 

bakterijskega izvora. 

 

Za navaden nahod ni zdravila, lahko pa se lajša simptome. Predstavlja 

najpogostejše nalezljivo obolenje pri ljudeh; odrasle osebe zbolijo dva do trikrat na 

leto za prehladom, otroci pa v povprečju šest do dvanajstkrat. Te okužbe pozna 

človeštvo od pradavnine. 

 

Pred virozo se pravzaprav ne moremo učinkovito zaščititi in dobiti zagotovila, da 

je ne bomo staknili, saj smo ljudje družabna bitja, viroze pa se izjemno enostavno 

prenašajo. Kljub temu obstaja določena oblika preventive. 

 

1. Izogibajte se zaprtih in neprezračenih prostorov 

Sobo, hodnike in jedilnice obvezno redno zračite. Pomembno je, da prezračujemo 

vsaj trikrat dopoldan in trikrat popoldan. Okna je potrebno odpreti na stežaj vsaj za 

10 minut.  S tem pridobimo tudi več vlažnega zraka. 

 

2. Umivajte si roke 

Največ bakterij se zadržuje na kljukah in vseh površinah (dvigalo, toaletni 

prostori…), ki se jih dotikamo, najlažje pa se okužimo ravno tako, da si z 

dotikanjem teh površin bakterije in viruse prenesemo na roke, z njih pa v telo. Da 

bi se temu izognili, si redno razkužujte in umivajte roke, še posebej na javnih 

mestih. 

 

 

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Nalezljiva_bolezen
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dihala
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1elj
http://sl.wikipedia.org/wiki/Grlo
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rinoreja&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kihanje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vro%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rinovirus&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Faringitis&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sinusitis
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Konjunktivitis&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Plju%C4%8Dnica
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Virusna_plju%C4%8Dnica&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bakterijska_plju%C4%8Dnica&action=edit&redlink=1
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3. Uporabite fiziološko raztopino 

Nosno sluznico je torej potrebno ohranjati vlažno. Za to lahko 

poskrbite tudi z nosnimi razpršili in razpršili fiziološke 

raztopine. Nosno votlino si vlažite vedno, ko začutite, da je 

vaša nosna sluznica osušena.  

 

4. Sadje, zelenjava in gibanje ne smejo manjkati 

Poskrbeti morate tudi za močan imunski sistem. K temu bo seveda veliko 

pripomogla zdrava prehrana, bogata z vitamini in minerali. Uživajte torej čim več 

svežega sadja in zelenjave, pijte dovolj tekočine, vode in čajev, odpornost pa si 

povečajte tudi z rednim gibanjem. Sprehodi, hoja po stopnicah in na svežem zraku, 

vam bodo prišli še kako prav. Če ne marate sadja in zelenjave, se z zdravnikom 

posvetujte o jemanju prehranskih dodatkov – C vitamina, B kompleksa, cinka … 

 

 

5. V primeru okužbe počivajte 

Če zbolite, organizmu privoščite počitek. Kašljajte in kihajte zgolj v rokav, ne v 

druge ljudi in ne hodite mednje. Ostanite doma, v sobi. Sporočite tudi svojcem, da 

obiski niso zaželeni, saj lahko zbolijo tudi sami.  

 

 

 

          

Sonja Jurečič 
 
 

http://vizita.si/clanek/infekcijske_bolezni/viroze-na-pohodu-kako-se-zascititi.html
http://vizita.si/clanek/infekcijske_bolezni/viroze-na-pohodu-kako-se-zascititi.html
http://vizita.si/clanek/infekcijske_bolezni/viroze-na-pohodu-kako-se-zascititi.html
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Previdnost pri novoletnem okraševanju 

 
Leto je zopet naokoli. Prihaja božično novoletni čas, čas, ko si marsikdo svojo 

sobo okrasi, postavi jaslice, novoletno jelko, ... Naj vas opozorimo, da je zaradi 

lastne varnosti in varnosti vseh v domu pri okraševanju potrebna velika 

PREVIDNOST. 

 

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

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

Ponovno bi vas želeli spomniti, na kaj vse morate biti pozorni pri izbiri in 

namestitvi novoletne jelke in okraskov. 

 

1. Če boste v sobi postavili jaslice ali novoletno jelko, naj bo ta oddaljena od ognja 

ali vira toplote. Smreki se ne približujte z odprtim ognjem (prižganimi svečami, 

kresničkami, cigaretami,…).  

 

2. Pred namestitvijo lučk, preverite kable za morebitne 

poškodbe izolacije, dotrajanost ali druge poškodbe, saj lahko 

kratek stik povzroči začetni požar.  

 

3. Za okrasitev smreke ali prostora priporočamo okraske, 

narejene iz težko gorljivih snovi. 

 

4. Preden odidete iz sobe ali greste spat, izklopite vse lučke in pogasite sveče. 

 

5. Če imate goreče sveče, naj te nikoli ne gorijo brez nadzora. Poskrbite, da so 

sveče vedno postavljene v negorljiv svečnik ali drugo primerno posodo, na trdno, 

ravno in negorljivo površino. 

 

6. Gorečih sveč ne postavljajte na prepih, v bližino gorljivih snovi (zavese, 

papir,…). 

 

V primeru, da pa se srečate z začetnim požarom, sledite naslednjim navodilom:  

 

- Ostanite mirni in o nastanku požara obvestite z glasnim vzklikom POŽAR, 

POŽAR, obvestite bližnje stanovalce in zaposlene. 
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- Če je možno, poiščite najbližji 

ročni gasilni aparat in poskušajte požar pogasiti, če seveda to lahko storite 

varno. 

- Obvestite vse prisotne o nastanku požara, osebje DSO in pokličite na 

telefonsko številko 112, če potrebujte pomoč gasilcev ali nujno medicinsko 

pomoč in ob klicu povejte: 

• kdo kliče, 

• kaj se je zgodilo, 

• kje se je zgodilo, 

• kdaj se je zgodilo, 

• koliko je ponesrečencev, 

• kakšne so poškodbe, 

• kakšne so okoliščine na kraju nesreče, 

• kakšno pomoč potrebujete. 

 

 

 

         Sonja Vidmar 
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Vaja evakuacije 
 

 

V domu je bila na podlagi Zakona o 

varstvu pred požarom, Pravilnika o 

požarnem redu in Pravilnika o vajah 

na področju varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami v ponedeljek, 10. 

11. 2014, organizirana vaja evakuacije. 

Namen in cilj vaje je bilo preverjanje 

odziva zaposlenih in stanovalcev ob 

alarmu, pripravljenosti zaposlenih na 

izvedbo evakuacije, odzivnosti in 

sodelovanja stanovalcev. Vaja je bila 

načrtovana in napovedana. 

 

Pri vaji je sodelovalo 10 zaposlenih, 8 

stanovalcev in PGD Šmihel. Podjetje 

Opus Biro pa je vajo opazovalo in ocenilo. Simulacija požara je bila izvedena v 

kopalnici stanovanjskega dela (1. nadstropje trakt A). Stanovalci, ki so sodelovali 

na vaji, so bili seznanjeni z izvedbo vaje, prav tako je bila vaja naznanjena vsem 

ostalim v domu. 

 

Vaja evakuacije in reševanja 

je bila dobro organizirana in 

uspešno izpeljana. Stanovalci 

in zaposleni so resno 

pristopili k vaji.   

 

   
 Sonja Vidmar 
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Moje doživljanje Doma starejših občanov 

Novo mesto 
 

 

 

Dne 23. 1. 2012 so me iz bolnice pripeljali v Dom starejših občanov Novo mesto. 

Bila sem toplo sprejeta. Sama sem se pred prihodom upirala. V Trebnjem ni bil 

možen sprejem, kajti nisem bila še upokojenka. Tu se je slučajno ponudila 

priložnost, da so me lahko namestili k eni mlajši sostanovalki v pritličju 

negovalnega dela. S pomočjo osebja v domu sem se kmalu orientirala. Sestrični, 

sošolki, prijateljici Cvetki z družino in ostalemu sorodstvu ter sodelavkam in 

sodelavcem sem hvaležna za vse dobrosrčne obiske. Tu sem se s pomočjo delovnih 

terapevtk in fizioterapevtk vključila v dejavnosti, ki so v domu na razpolago. Nekaj 

časa sem obiskovala tudi jogo.  

 

Po zajtrku imam gibalne vaje in aparat biosinhron. Če je lep dan, se sprehodimo po 

domačiji. Tu so koze z mladički, manjši konjiček, dve ovčki in nekaj mačkov, tako 

da se res domače počutimo. Večkrat so v avli razne prireditve, pridejo tudi zunanji 

nastopajoči. Dnevi mi zelo hitro tečejo in najlepša hvala vsem za prijetno bivanje.  

 
                     Martina Peterlin 
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V novomeškem domu je lepo 

 
 

V domu živim že več kot štiri leta, sprejela sem ga kot svoj drugi dom. Iz 

blokovskega stanovanja sem se preselila v majhno sobico. S seboj sem prinesla 

nekaj spominkov, ki mojo sobo naredijo bolj domačo, bolj mojo. Imam veliko 

srečo, da imam tudi balkon, ki je zame vrt. Zaradi raznih alergij v sobi ne morem 

imeti rož, jih imam pa toliko raje na balkonu. Rože mi zelo veliko pomenijo in sem 

srečna, da še zmorem skrbeti zanje, čeprav se moram vsak dan znova potruditi. 

 

V domu je zanimivo in pestro življenje. Stanovalci se lahko udeležujemo različnih 

dejavnosti, ki nam jih pripravljajo delovne terapevtke, sestre in prostovoljci. 

Moram priznati, da sem kar precej zaposlena, ker me še vedno zanima veliko 

stvari. 

 

Zaradi zdravstvenih težav, ki me tarejo, bi lahko v svoji sobi le sedela in 

vzdihovala, pa ne bi bilo z mojim zdravjem nič bolje. Raje se potrudim in grem 

med ljudi, tako vsaj za tisti čas pozabim na bolečine. 

 

Delavci doma nam omogočajo razne aktivnosti in le od nas stanovalcev je odvisno, 

koliko se jih udeležujemo. Kdor toži, da je osamljen in zapuščen, si je sam kriv. 

Kdor se ne premakne iz svoje sobe in se nikamor ne vključi, temu je res lahko 

dolgčas. Nekateri kar naprej čakajo kdaj bodo prišli na obisk svojci in se seveda 

jezijo nanje, ker jih ni tolikokrat naokoli, kolikokrat jih želijo videti. Mlajši, ki so 

še v službah, v današnjem hitrem tempu življenja pač težko  najdejo čas za nas 

stare. Verjetno že mora biti tako in zato nič ne spremenimo, če objokujemo čase, 

ko smo bili še sami v vrtincu življenja. Treba je sprejeti dejstvo, da se vsakdo 

enkrat postara in upočasni, svet pa hiti naprej. Zato smo pristali v domu starejših, 

da tukaj drugi poskrbijo za nas, od nas pa je odvisno, če smo ponujeno pripravljeni 

sprejeti. 

 

Sama se redno udeležujem nastopov, ki so v avli doma organizirani večkrat 

mesečno. Rada prisluhnem različnim izvajalcem, kot so otroške skupine iz vrtcev, 

osnovnih in srednjih šol, pevski zbori, folklorne skupine, slikarske razstave, 

predstavitve naših pisateljev in njihovih knjig. 

 

Ob torkih dopoldne je v domu čas za srečanje članov pogovornih skupin. Sama 

sem se že kmalu po prihodu v dom priključila skupini Kresnička. Prostovoljca 

Nežka in Primož nam vsakič popestrita dopoldne z zanimivimi temami. 
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Ob sredah delovna terapevtka Carmen pripravi kuharsko dopoldne. V dnevnem 

prostoru drugega nadstropja kuhamo in pečemo dobrote po starih in novih receptih 

in se pogovarjamo o jedeh, ki smo jih kuhali doma. 

 

V jeseni in pozimi imamo ob četrtkih popoldne urice ob kaminu. Sestra Mateja 

poskrbi za čaj in pecivo, pa tudi za zanimiv pogovor ob toplem kaminu.  

 

Enkrat mesečno je v domu tudi tombola. Pozorno spremljamo klicane številke in 

kdor ima srečo dobi nagrado. 

 

Marsikatero petkovo dopoldne ali popoldne nam s potopisnim predavanjem 

zapolni fizioterapevtka Beba ali pa kak drug predavatelj in nas ob tem popelje v 

bližnje ali daljne kraje. 

 

Včasih sem veliko pletla in kvačkala, zdaj pa vsak dan v delovni terapiji pri Petri 

razgibavam prste, ko delam novoletne čestitke, gumbe in unikatne obeske. Srečna 

sem, da znajo moje roke še vedno ustvariti kakšen prav lep izdelek. Ob delu se 

počutim koristno in  ustvarjalno. 

 

Dnevni v domu so zame pestri, če bi še vedno živela v bloku ali pri hčerki, prav 

gotovo ne bi imela toliko prilike za druženje in razvedrilo. Ni mi težko priznati, da 

se imam v domu lepo. 

 

             Špela Doljak 
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Dogodki v obdobju od septembra do 

decembra 2014 

 

 
- jesenski izlet na ranč »Aladin« pri 

Trebnjem, 

- otvoritev razstave likovnikov iz 

Prečne in nastop MePZ Dvor, 

- nastop folklorne skupine Društva 

interesnih dejavnosti upokojencev 

Novo mesto, 

- ličkanje na domačiji,  

- kostanjev piknik,   

- otvoritev razstave Dragice Janškovec 

in  nastop Šentjernejskega okteta, 

- urice ob kaminu, 

- tombola, 

- Martinovo popoldne z Mirnopeškimi 

harmonikarji, 

- potopisno predavanje Bebe Srebernjak 

o Dalmaciji, 

- Miklavževo popoldne in praznovanje 

105. rojstnega dne stanovalke Angelce 

Debevc, 

- koncert MePZ Društva upokojencev 

Novo mesto,    

  

- obisk otrok iz vrtcev  Škrat in 

Kekec, 

- nastop Pevske skupine 

Mavrica Društva slepih in 

slabovidnih Novo mesto, 

- božični koncert MePZ Dvor, 

- silvestrovanje stanovalcev. 
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Kaj nam prinašata meseca januar in 

februar v naslednjem letu 

 
 

- praznovanje 35-letnice doma - 9. 1. 2015, 

- otvoritev fotografske razstave gospe Papež in nastop otrok OŠ Dragotin 

Kette - 21. 1. 2015 

- tombola -  28. 1. 2015, 

- urice ob kaminu, 

- koncert ob kulturnem prazniku – nastop  pevske skupine »Mezzo«, 

- valentinovo popoldne, 

- maškarada. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Čemu bi nam služilo življenje, ako ne zato, da popravljamo svoje zmote, 

da premagujemo predsodke, ter da vsak dan bolj širimo misli in srce. 
 
            (Sergej Borodin) 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.napovednik.com/dogodek158085_praznicna_delavnica_voscilnice_in_okraski_za&ei=YHqRVK_FHIHrUvvFgpgH&bvm=bv.82001339,d.d2s&psig=AFQjCNE16IN8C352yKzgUP5aM2uhFUurAg&ust=1418906541756927
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Smeh je pol zdravja…  

 

 
Janezek: "Mami, mami, cukr mi je padu." 

Mami: "Pejd, pa pojej čokolado." 

Janezek: "Mami, noooo, cukr." 

Mami: "Ja, pa pojej to čokolado !!!!"  

Po eni uri pride mami v kuhinjo in se dere: "Kdo je stresu ves cukr po tleh ?" 

Janezek: "Ja pa sej sem ti reku, da mi je cukr padu, pa si rekla, da naj pojem 

čokolado." 
 

 

Poveljnik gasilcev vstopi v prostor, kjer gasilci preživljajo dežurstvo.  

Nasmehne se vsem, počasi stopi do avtomata za kavo, jo počasi srka... 

Ko ga gasilci presenečeno in vprašujoče gledajo, kaj naj to pomeni, poveljnik 

reče: "Fantje, prav počasi se zmigajte, davčna uprava gori!" 
 

 

Je res, da ste sosedu v okno vrgli velik kamen? 

"Res je, toda moram vam povedati, gospod sodnik, da je bilo sosedovo igranje na 

trobento res nevzdržno!" 

"Pa obžalujete svoje dejanje?" 

"Seveda, saj se je skozi razbito okno trobenta še bolj slišala!" 

 
Dva moža sta tiho ribarila in pila pivo. 

Potem Janez reče: "Mislim, da se bom ločil od svoje žene, že dva meseca ni 

govorila z mano." 

Ivan ribari naprej in počasi pije pivo, ter reče: "Raje premisli, Janez, tako žensko 

je težko najti."  
 

 

"Očka, ali veš kateri vlak ima največjo zamudo?" 

"Kateri?" 

"Tisti, ki si mi ga lani obljubil za novo leto." 
 

 

Se pogovarjata Franci in Jože. 

Jože: ''Franci, zakaj si tako žalosten?''  

Franci: ''Bral sem knjižico, ki ima žalosten konec.''  

Jože: ''Katero knjižico?''  

Franci: ''Hranilno!'' 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.najblog.com/narnijka/item/1289&ei=eUyJVNTfLobiatqZgdAP&bvm=bv.81456516,d.d2s&psig=AFQjCNE0LYl6wVrOwqVetQu2IMpy09vyyw&ust=1418370534994311
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Novoletno voščilo 

 
                         
 

 
 
 

 
Trenutki sreče, lepe misli in doživetja 

naj vas v novem letu pripeljejo 
do osebnega zadovoljstva. 

 

Zaposleni Doma starejših občanov Novo mesto  
želimo vsem stanovalcem vesele božične praznike ter srečno, zdravo in 

zadovoljno leto 2015! 
 

                                 
 
 
 
 
 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://24ur.com/ekskluziv/domaca-scena/dobrodelni-adventni-cvetlicni-ceveljci.html&ei=dU-JVKyOHJDjavClgtAO&bvm=bv.81456516,d.d2s&psig=AFQjCNE4OAKXsR6mdue2EO7Gq3F2_hDCJQ&ust=1418371192914344
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ciklon.si/stran/?p%3D4192&ei=JU2JVIzkJ4npaMD-gKgE&bvm=bv.81456516,d.d2s&psig=AFQjCNFVZqBp5HlxL51oHhN92QAf9r4uiw&ust=1418370652394180
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ciklon.si/stran/?p%3D4192&ei=JU2JVIzkJ4npaMD-gKgE&bvm=bv.81456516,d.d2s&psig=AFQjCNFVZqBp5HlxL51oHhN92QAf9r4uiw&ust=1418370652394180
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ciklon.si/stran/?p%3D4192&ei=JU2JVIzkJ4npaMD-gKgE&bvm=bv.81456516,d.d2s&psig=AFQjCNFVZqBp5HlxL51oHhN92QAf9r4uiw&ust=1418370652394180
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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: 

december  2014 
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