
 

 
 

 

 

 

 

 

KO VEŠ, DA NISI SAM 
 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Glasilo št. 16     september - december 2018 



 

 

 

 
 

Novoletno voščilo  

 

 
Spoštovani stanovalci, sodelavci in vsi obiskovalci našega doma, 

 
 

naj vas prihajajoče leto obdari z najlepšimi trenutki, zdravjem, s srečo, 
toplino in  z zadovoljstvom. 

 
 
 

Vesele praznične dni in srečno v letu 2019. 
 
 

Milena Dular, direktorica 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abeceda odličnosti 

  

V mesecu septembru smo v 

projektu »Rastoča knjiga« potovali s črko  M. 

Na skupini Marjetica smo se na torkovem 

srečanju odločili, da bomo narisali mavrico in 

na njene čudovite barve napisali vsa imena, 

priimke, predmete, lastnosti, poklice,…ki se 

začnejo na črko M.  

 

Naša mavrica je s skupnimi močmi hitro 

nastajala, dodali smo še nekaj malenkosti in na 

koncu je pred nami nastal lep plakat, ki je krasil 

tablo v avli cel mesec september.  

 

Za mavrico smo se odločili zato, ker v jeseni 

narava začne spreminjati svoje barve, listje začne rumeneti, rdečeti, pa še dež nas kdaj 

pa kdaj osveži s svojimi kapljicami. Po vsakem dežju pa se prikaže mavrica, ki nas je 

kot otroke zelo razveseljevala v vsej svoji lepoti. 

      

         Mira Jerič 
 

 

Vse življenje tkemo niti od srca do srca, od misli do misli in od 

besede do besede. Ta mesec smo razmišljali in se pogovarjali o 

besedah na črko N. Narava je tista, ki nas je najbolj 

navdihnila. Na miselni vzorec smo nanizali živali kot so noj, 

nutrija, netopir, nosorog, v naravi smo našli tudi navdih za 

ustvarjanje pa tudi lepoto narcis in v spomin priklicali okus 

nešpelj.  Pogled skozi noč pa nas je spomnil na čudežne napoje 

in skrivnostne nasmehe. Iz naftalina smo potegnili misel na 

neskončnost in besede različnih narečij, ki so nas vrnile v preteklost. Spomnili smo se 

na različne države, ki smo jih obiskali, nekateri zares, drugi v mislih ali preko ekranov. 

Norveška, Nizozemska, Nemčija, Nepal so nas povabile na potovanje, na katerega pa 

ne gre brez nahrbtnika, v katerem moramo imeti vse kar potrebujemo, da nas 

nepredvidljivost poti ne ujame nepripravljene. Včasih nas življenje razveseli s kakšno 

nagrado, včasih se na poti zgodi kakšna nezgoda. Ne glede na vse, pa  nas nič ne 

spravi iz tira in gremo naprej po poti življenja naravnani na nesmrtne nasmehe. 

           

Vesna in Sonja 



 

 

 
 

 

 
 

  Kako čas hitro beži. Že je tukaj mesec november in v našem 

projektu »«Rastoča knjiga« je bila na vrsti črka O. Za izdelavo 

plakata in miselne naloge sva bili tokrat zadolženi Jolanda in Mira. 

Ko sva razmišljali kaj bi naredili, se nama je utrnila misel, da bi 

bilo lepo, če bi v odprta okna napisali vse tiste vrednote, imena, 

priimke, mesta, živali in rastline, ki se pričnejo na črko O.  

 

V sredo smo skupaj s stanovalci in s pomočjo delovne terapevtke Andreje na skupini na 

negovalnem oddelku v tretjem nadstropju najprej izrezali okna, jih nato popisali in 

nazadnje nalepili na plakat. Čas je zelo hitro minil, naš plakat pa je bil čedalje lepši. 

Občudovali smo ga, veliko energije je bilo vložene v izdelavo plakata in ideje so se 

vrstile, da je kar zmanjkovalo prostora v oknih. Na koncu smo bili vsi skupaj zelo 

zadovoljni in naš plakat že krasi prostor v avli. 

Najlepše pa je bilo okno na sredini z veliko črko O, z vodilno mislijo Jolande: »Odprto 

okno v svet besed!» 

 

        Jolanda Švent in Mira Jerič 



 

 

 
 

 

 

 

… kot prazniki. Mesec december je praznično obarvan.  Za 

nekatere najlepši čas v letu, ki nosi skoraj pravljično vzdušje in 

lepe spomine na otroštvo, preživljanje časa v družinskem krogu, 

ob ljudeh, ki jih imamo radi. Ne glede na to, kako smo preživljali 

praznike v preteklosti, je prav, da so prazniki lepi. Kakšni bodo letos, ni odvisno od 

drugih, ampak samo od nas samih. Največje darilo svojim otrokom in sebi bomo dali, 

če bomo v odnosih ustvarili vzdušje topline, umirjenosti, sprejetosti, ljubezni. To nosijo 

majhne stvari: nasmeh, objem, dotik, čudenje, spontanost, sproščenost, besedi hvala in 

prosim, bližina …  

 

Tudi pri nas v domu smo v mesecu decembru še posebej aktivni in praznično 

razpoloženi. V sklopu projekta »Rastoča knjiga« smo mesec posvetili črki P.  

 

Na jutranji skupini smo skupaj s stanovalci izdelali plakat na temo praznikov, napisali 

smo najlepše želje in poiskali nekaj vrednot, ki se začnejo na črko P. Naša skupna urica 

druženja in ustvarjanja je minila prijetno in hitro, tako kot hitro minevajo dnevi, tedni, 

meseci in leto, ki je že skoraj pri koncu. 

 

Vsem želiva v prihajajočem letu 2019 veliko zdravja, osebnega zadovoljstva, lepih in 

srečnih trenutkov ter vsega dobrega. 

 

Melita in Barbara 



 

 

 
ČE SE PREHLADIMO… 
 

Gripa in ostala prehladna obolenja so zelo nalezljiva, zato je zelo pomembno, da 

upoštevamo osnovna pravila preprečevanja nalezljivih obolenj: 

 

- ob prvih znakih bolezni ostanemo v sobi in povemo osebju, da se ne 

počutimo dobro (medicinska sestra se bo posvetovala z zdravnico glede 

obiska pri vas), na ta način preprečimo, da se obolenje ne širi naprej, 

- pogosto in natančno si umivamo roke, 

- vedno imamo pri roki papirnate robčke ali brisačo (ne kihamo in kašljamo v 

dlan, temveč v robec), 

- izogibamo se krajev, kjer se v zaprtem prostoru nahaja veliko število ljudi, 

- cepimo se, 

- temeljito prezračujemo prostore (sobe, jedilnice, …pustimo odprte nekajkrat 

dnevno vsaj za 10 minut).  

 

 

Z upoštevanjem RECEPTA »IMAM SE RAD« pa morda sploh ne zbolimo. 

 
 



 

 

 
 
             Sonja Jurečič 

 
USTVARJALNICE 

v Domu starejših občanov Novo mesto 
      

 

Moja premišljevanja o naših skupnih ustvarjalnicah nasploh segajo precej daleč nazaj. 

Pa zaradi tega niso spomini ob tem nič manj zanimivi. V vseh teh letih,  kakor tudi pri 

vseh različnih dejavnostih, ki smo se jih lotevali, je vedno bila prisotna dobra volja, 

iskrene želje in zanimanje udeležencev in tisto, kar mi najbolj ostaja v spominu, osebno 

zadovoljstvo in nasmeh na vseh obrazih po kakšnem uspešno narejenem izdelku.   

 

Mnenja sem, da so bili vsi ti ljudje lahko velikokrat ponosni na dosežke v preteklosti. 

Tisto, kar jih pa krasi zdaj, pa je prav prisrčno veselje in seveda ponos, ko določena 

stvar pride izpod njihovih rok in iz njihovega srca. Saj bi jih človek včasih primerjal z 

otroci pri enakem dogajanju, ampak imam občutek, da je tukaj še toliko večji poudarek 

na zadovoljstvu in samozaupanju. Vsak tak »korak« predstavlja samopotrditev  in motiv 

za delo naprej. 

 

Prav to pa je tisto, kar me vsa ta leta vedno vleče k temu ustvarjanju 

in delu, saj videti te svetle poglede in veselje ob zaključku nekega 

dela, vedno znova premakne tisto v meni in mojih sodelavkah, kar 



 

 

nas navdaja z veseljem in zadovoljstvom ob našem skromnem prispevku, prinesti nekaj 

sončnih žarkov v to jesen življenja, ki jo živijo udeleženci naših druženj. 

 

V letu 2018 smo izvedli tri različne delavnice, in sicer: 

 

 

 

MOBILI – izdelovanje mobilov iz školjk – 

sedem skupin 

 

VERIŽICE – barvanje in nizanje  lesenih 

kroglic - sedem skupin 

 

FIMO masa – izdelava nakita (obeski, 

broške, uhani) - 7 skupin (2 srečanji). 

 

 

 

 

Na skupinah je bilo v povprečju 10 stanovalcev, odvisno od njihovega počutja. Glede 

na to, da smo se družili kar 28 dni, smo ustvarili veliko lepega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri delu so nam pomagale tudi delovne terapevtke in družabnice.  Brez pomoči moje 

prijateljice, naše upokojenke Marije Juvan, pa bi bila izvedba veliko težja. 

Tako kot jaz je tudi ona uživala pri delu s stanovalci, saj sva obe čutili njihovo veselje 

in zadovoljstvo pri ustvarjanju za njih nekaj novega. 

 

In kako je čutila Marija ob najinem prostovoljnem delu: 

 

»Za nama s Sandro je prvi del druge sezone skupnega prostovoljnega sodelovanja pri 

ustvarjalnih delavnicah s stanovalci DSO Novo mesto. Izdelovali smo obeske in broške 



 

 

iz fimo mase. Nič težkega za nas, saj smo s skupnimi močmi in dobro voljo prebrodili 

tudi kakšno težavico. Lepo je videti zadovoljne obraze stanovalcev, ko vidijo svoj končni 

izdelek, lepo je slišati od njih komu bodo svoj izdelek podarili in videti iskre v njihovih 

očeh. Ni treba veliko, da nekomu narediš veselje. Tudi druženje s stanovalci zna odpreti 

neko novo obzorje, nov pogled, novo smisel, ne samo zanje tudi za naju. Zanimivo je, 

ko srečuješ nekatere od njih, ki jih poznaš še iz časov njihove ¨mladosti,...sodelavce, 

svojo profesorico zgodovine, ki je nesebično podajala svoje znanje in bila v marsičem 

za vzor, soseda, ki te še vedno pozna, nekoga, ki se ga spominjaš iz svojega otroštva 

kot družinskega prijatelja,… 

 

Sama sem hvaležna Sandri, ki me je povabila k sodelovanju saj je to zame nekaj 

novega, drugačnega. In ja, lepo je biti del tega.« 

 

Pripravili pa smo tudi delavnico izdelave voščilnic za vse stanovalce doma, katere bodo 

dobili skupaj z darilom KRKE. Voščilnice pa smo izdelovali člani pokroviteljskega 

odbora  DSO in nekaj otrok. V enem popoldnevu nam jih je uspelo narediti kar 360.  

 

Tudi jaz lahko še enkrat ponovim Marijine besede »res je lepo biti del tega 

druženja«!                                                                                                        

Sandra Ulčnik Gruban 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Sprehod z gibalno oviranimi   
 

S pomočjo prostovoljcev Tovarne zdravil Krka smo tudi letos 

stanovalce na invalidskih vozičkih odpeljali na sprehod v bližnjo 

okolico. Oktobrskega popoldanskega sprehoda se je udeležilo 

sedemnajst stanovalcev, sedem prostovoljcev in sedem zaposlenih. Pot nas je vodila po 

Šmihelu do Šolskega centra, kjer smo na mogočnem športnem igrišču razgibali telo in 

duha, se naužili svežega zraka ter se od srca nasmejali. Pot smo nadaljevali po Šegovi 

ulici, mimo nove železniške postaje, nazaj do Doma. Uživali smo v lepem popoldnevu, 

ki so ga božali topli sončni žarki, prijetno sproščujoče vzdušje in pozitivna energija.  

 

Petra Mihalič 

 

 
 

 



 

 

Mednarodno srečanje oseb z motnjo in brez motnje v 

duševnem in telesnem razvoju »V JATI Z DRUGAČNIMI«  
 

Varstveno delovni center Novo mesto je 18. oktobra organiziral 3. mednarodno 

srečanje oseb z motnjo in brez motnje v duševnem in telesnem razvoju, ki se ga je 

udeležilo 130 oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju s spremljevalci.  

 

Dopoldne so se udeleženci družili v desetih osnovnih in srednjih šolah v Novem mestu, 

v Domu starejših občanov Novo mesto in VDC-ju Novo mesto, popoldne pa so si lahko 

ogledali podjetje Senčila Medle ali pa spoznavali Novo mesto. 

 

Udeleženci so bili z medsebojnim druženjem zadovoljni, saj so se med izvajanjem 

različnih aktivnosti spoznavali in spletli nova prijateljstva. Bistvo srečanja je namreč 

medsebojno spoznavanje, sprejemanje oseb z motnjo, pokazati svoje talente, se učiti 

drug od drugega in spoznavanje Novega mesta. 

                                                                                                                                    

Andreja Klobučar  

 

 

Tudi letos se je naš 

dom z veseljem 

pridružil projektu  “V 

jati z drugačnimi”.  

Srečanje smo 

organizirali  v tretjem 

nadstropju 

negovalnega dela, kjer 

so se stanovalci družili  

z  varovanci Varstveno 

delovnega centra Novo 

mesto in učenci 

Osnovne šole Šmihel. 

Skupaj smo ustvarjali 

ilustracije pravljice 

»Kdo je sešil Vidku 

srajčico«.  

 

Na edinstven način pa so nam jo preko besede in slike učenci tudi predstavili. 

Navdušeni smo  bili  nad glasbo, ki so jo izvabili iz violine, klarineta, violončela in 

harmonike.  

Bogato obarvano dopoldne smo  zaključili s pesmijo, ki nas je popeljala v ljudske 

napeve. Druženje nas je obogatilo z novimi izkušnjami in toplimi spomini. 

 

Petra Mihalič 



 

 

Božično obarvane  medgeneracijske  ustvarjalnice                        
 

 

V ponedeljek, 12. novembra, smo dijakinje oddelka 

PV2A, Mia Kočevar, Nastja Kerin, Lucija Kambič, 

Dora Pintar in Jana Bevc, obiskale Dom za starejše 

občane Novo mesto. Tam smo pomagale pri 

ustvarjalnicah. Sprejeli so nas zelo lepo in počutile smo 

se domače. Okrasili smo božične smrekice iz lesa in 

naredili božične okraske. Skupaj smo se zelo zabavali, se 

veliko smejali in se imeli lepo. To nam je bila prijetna 

izkušnja, ki nam bo vedno ostala v spominu.  

 

Jana Bevc 

 

 

Zopet smo skupaj preživeli dva zelo kreativna, delovna in vesela dopoldneva. Srednja 

lesna šola nam je  po našem načrtu  izrezala in zagotovila lesene smrečice, ki smo jih s  

pomočjo dijakinj vzgojiteljske šole  okrasili z bleščicami. Polepšali pa smo jih še s 

stiroporno kroglo, na katero smo nanesli božično servietno tehniko. Vse se je bleščalo 

od dobre volje, pesmi in seveda bleščic. Naredili smo približno sto novoletnih smrečic. 

Občudujete jih lahko na jedilnih mizah po oddelkih, nekaj pa smo jih namenili tudi 

šolskemu Bazarju.  

Petra Mihalič 

 

 



 

 

Med pravljico in resničnostjo  
 

 

Decembrski dnevi nas vedno napolnijo s 

tihimi pričakovanji, ki tlijo v naših srcih. 

Želimo si skupnih trenutkov, topline, 

bližine,…. Nekoga, ki je tu in z nami. 

 

Vse to in še mnogo več je stanovalce in 

delavce objelo v prelepem četrtkovem 

jutru. Zavarovalnica Sava nam je s 

projektom »Delimo božič« pripravila 

nepozabno presenečenje, ki se je 

prepletalo z nežno božično glasbo, bogato 

novoletno  okrasitvijo in  prazničnim 

vonjem pečenih piškotkov. Za trenutek se 

je stanovalcem  ustavil čas in jih popeljal pred domače ognjišče.  

 

Predramili so jih nežni zvoki pevke Urške Majdič, ki je s pesmijo še nadgradila božično 

vzdušje. 

 

Osrednja tema dogodka je bila  »BOŽIČKOVA DELAVNICA«.  

 

S pomočjo  Savinih  prostovoljcev so 

stanovalci sodelovali  v  dveh 

delavnicah. V jedilnici so pekli 

božične piškote in jih nato pakirali v 

darilne škatle. V avli pa so zavijali 

darila za otroke socialno ogroženih 

družin,  v sklopu dobrodelnega 

projekta »Božiček za en dan«. 

Sledilo je še dodatno presenečenje z 

ansamblom Poskočni muzikantje.  

 

 

 

Ob veselih taktih so marsikoga zasrbeli 

podplati, nekateri so ob tem zbrali pogum 

in zaplesali. Da pa čarobnost dneva ne bi 

prehitro ušla v pozabo, so  poskrbeli tudi 

za trajne spomine s  fotografijo, ki so jo 

stanovalci dobili v dar. 

S to prekrasno božično pravljico so se 

dotaknili vseh in vsakega izmed nas. Ogreli 



 

 

in objeli so naša srca s prav posebno toplino. Z besedo se ne da opisati  hvaležnosti in 

globokega   zadovoljstva, ki je sijalo iz oči naših stanovalcev. Obdali so jih z novimi 

nepozabnimi spomini, ki jih bodo greli v dolgih zimskih večerih. 

 

Zato še enkrat v imenu vseh,  HVALA ZA VSE.   

Petra Mihalič 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Čarobno praznično okraševanje?  Da, toda previdno! 

 

Praznično vzdušje skušamo vsak po svoje 

pričarati s smrečico in božičnim zelenjem, 

najrazličnejšimi dekoracijami, svečami in vedno 

pogosteje z električnimi lučkami, s katerimi 

ovijamo božična drevesca. Zgodi se tudi, da 

lučke gorijo ves dan, ne glede ali smo doma ali 

ne. Njihov učinek je v zimskem času, ko so noči 

daljše, še toliko bolj čaroben in pozitivno vpliva 

na razpoloženje.  

 

Poskrbimo za varnost 

 

Če želimo mirno uživati v prazničnih dneh moramo poskrbeti tudi za varnost. Ne 

pozabimo, da so lučke električen izdelek, elektrika pa ne dopušča napak. Kaj hitro se 

lahko zgodi, da lučke zanetijo požar, ki v hipu uniči praznično razpoloženje. Vsi 

izdelki, s katerimi osvetljujemo prostore in smrečice, niso enako kakovostni. Previdnost 

pa je potrebna tudi pri nameščanju oziroma napeljevanju in priključevanju lučk. V 

prednovoletnem času se vsako leto dogajajo nesreče, ki jih povzročijo praznične lučke. 

Mnoge se k sreči končajo le s slabo izkušnjo in manjšo materialno škodo, vse pa žal ne.  

 

Kaj lahko za večjo varnost storimo sami? 

 

Predvsem poskrbimo, da z okraševanjem ne bomo nikogar ogrožali!  

Ne obešajmo svetlobnih verig po materialih, ki so hitro vnetljivi (zavese, suhe veje, 

papir, …), kajti lučke in kabli se lahko pregrevajo in hitreje se lahko zgodi nesreča.  

 

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, sicer vam pa uporabo le-teh odsvetujemo. Ne postavljajte jih na 

prepih, v bližino gorljivih snovi (zavese, papir,…).  

 

Osvetlitve ne smemo pustiti brez nadzora. Ko odidemo iz sobe in zvečer, ko gremo 

spat, jih je treba ugasniti. Občasno je dobro preveriti ali se deli pregrevajo, ugotoviti, 

ali so se morda žice sčasoma razmajale in kako trdni so še priključki. Če je potrebno, 

zamenjajmo razmajane in utripajoče žarnice. 

 

Po končanih praznikih skrbno preglejmo vse kable in žarnice in če ugotovimo kakršno 

koli napako, raje izdelek odnesimo v smetnjak, kot da bi ga sami popravljali. Pred 



 

 

ponovno uporabo v naslednji sezoni pa ne pozabimo še enkrat preveriti, če so vse 

žarnice brezhibne. 

 

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

 

- Ostanite mirni in o nastanku požara  takoj obvestite z glasnim vzklikom 

POŽAR, POŽAR, obvestite bližnje stanovalce in zaposlene. 

 

- 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 doma 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. 

 

                      
SREČNO IN VARNO PRIHAJAJOČE LETO  

VAM ŽELIMO. 

 
 

Kaj vse smo počeli, kaj se je dogajalo? 
        

                                                    

 Septembra smo odšli na  popoldanski 

izlet na Gorjance. V lepem sončnem 

vremenu so se nam Gorjanci ponujali v 

najlepših barvah in nam nudili čudovite 

razglede. Obiskali pa smo tudi oglarje, ki 

pri Miklavžu že tradicionalno  pripravljajo 

oglje in  s tem obujajo stare običaje.  



 

 

Da je bilo doživetje popolno so nam v 

planinski koči pripravili okrepčilo.  

 V avli nam je zaigral pihalni orkester »AVE« 

iz Šentjerneja. Z igranjem so med nas 

prinesli mladost in veselje. Lepo je bilo 

prisluhniti njihovemu igranju in opazovati 

njihove vesele obraze.  

 Praznovali smo rojstne dni  in se družili ob 

tomboli. 
                        

                       

 V mesecu oktobru se je pevski zbor 

»PRIJATELJI« udeležil revije pevskih 

zborov stanovalcev domov Slovenije v 

Mariboru.  

 Nekaj stanovalcev je obiskalo učence 

Osnovne šole Drska ob pričetku njihovega 

letošnjega projekta  pri  »Rastoči knjigi«.   

 Na domačiji smo imeli kostanjev piknik, 

vreme nam je služilo zato se je veliko 

stanovalcev grelo na pozno jesenskem soncu.  

 Oktobrsko praznovanje rojstnih dni so 

polepšali učenci Osnovne šole Drska. 

 V avli smo imeli otvoritev likovne razstave 

Marjance  Dobovšek in Borisa Udovča. 

 Ob dnevu reformacije je bilo v avli literarno 

popoldne s člani literarne sekcije 

»SNOVANJA« pri DU Novo mesto.         

 Seveda pa smo odigrali tudi tombolo in 

izžrebali nagrajence »Abecede odličnosti« pri 

»Rastoči knjigi«. 
 

 



 

 

    

                                          

 Novembra  smo pričeli z 

uricami ob kaminu.  

 Imeli smo Martinovo kosilo, kjer 

so za krst mošta poskrbeli člani 

pevske skupine TONAKORD, za 

dobro kosilo pa naša kuhinja.  

 V avli smo prisluhnili koncertu 

Šentjernejskega okteta in 

pevskemu zboru DU Trebnje.   

 Odigrali smo tudi tombolo in 

izžrebali nagrajence »Abecede 

odličnosti« pri »Rastoči knjigi«. 



 

 

                                                       

 V decembru smo imeli Miklavžev 

koncert  tamburaške skupine 

»KLASJE«,  

 Zavarovalnica Sava je pripravila za 

stanovalce božično presenečenje.  

 MePZ Revoz je imel  božično-novoletni 

koncert.  

 Silvestrovali smo z Mirnopeškimi 

harmonikarji.  

 Rojstne dneve smo praznovali z otroci 

iz vrtca Stopiče.  

 Pokroviteljski odbor Tovarne zdravil 

Krka je tudi letos poskrbel za prikupne 

čestitke in darila.  

 

 Na božično popoldne se bomo družili v 

avli in ob skodelici kuhanega vina  

prepevali.   

 V jedilnici bo, kot vsako leto, potekala 

božična maša.  

 In še čisto na koncu leta nas bo s 

prepevanjem po domu obiskala pevska 

skupina MEZZO. 
 

 

 

 

 

In še napovednik trenutno predvidenih dogodkov v januarju 2019: 
                    

- praznovanje 39. obletnice doma, 

- obisk MePZ Dvor in Mepz Dolenske Toplice.  

- otvoritev nove razstave v avli.  

 
 

Mateja Zelič  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISELNA NALOGA: 
 
Obkroži besede brez pomena, oziroma nepravilno črkovane besede. Prepiši jih na spodnje 

črte in z zamenjavo ali dodajanjem ene črke napiši novo besedo s pomenom. Iz 

popravljenih besed napiši stavke z vsaj petimi besedami.  

 
RAK, RIBA, RABA, ROBEC, RAKUN, RACEPT, RACA, RASA, REBRO, RECEPTOR, REBA, 
REAKCIJA, REGIMENT, REFERAT, RABIN, REK, REGATA, REGISTER, REORD, REP, 
REPLIKA, REPORTER, REPRIZA, REPRODUKCIJA, RESPIRATOR, RETAVRACIJA, 
REVOLUCIJA, REVIZIJA, REZBARSTVO, REZIME, BIBEZ, RICINUS, RIČET, ROGOZ, 
RIŽETA, ROM, ROMAN, RJA, REDON, RUŠA, RUTICA, RUDNIK, RUŠEVEC, RULETA, 
ROTACIJA, ROV, RŽ, ROŠA, ROK, ROMAR, ROMB, ROSINA, RULETA, RT, REVIJA, 
REVOLUCIJA, REPUBLIKA, ROŽMARIN, REBULA, REZIME, RUDNINA, RIM, RUDOLF 
  
Nepravilne besede                               Pravilne besede 
RABA                                                       RACA 
________________________             _________________________ 
________________________             _________________________ 
________________________             _________________________ 
________________________             _________________________ 
________________________             _________________________ 
________________________             _________________________ 
________________________             _________________________ 
________________________             _________________________ 
________________________             _________________________ 
STAVKI: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
IME IN PRIIMEK :                                                  DATUM: 

ŠTEVILKA SOBE:                                                    Sestavila: Mira Volčanšek   



 

 

KRIŽANKA VREDNOT NA ČRKO R                             Sestavila: Ana Recelj Gole                                                                                                     

                                                                     GESLO                                                    

                   

       1.            

                   

   2.                

3.                   

    4.               

                   

    5.               

   6.                

                   

 7.                  

                   

                   

    8.               

                   

                   
 
 
VODORAVNO:    
 

1. Lastnost razumnega človeka, bistrost, umnost. 
2. Želja po odkrivanju novega. 
3. Drugi izraz za besedo darežljivost na črko R. 
4. Želja po igri, lastnost razigranega človeka. 
5. Značilnost radoživega. 
6. Vrednota človeka, ki ima rad urejeno okolje. 
7. Lastnost rahločutnega človeka. 
8. Želja po novem znanju, zvedavost. 

 
 

GESLO:                                                                       DATUM: 

IME IN PRIIMEK:                                          ŠTEVILKA SOBE:                 
 



 

 

 

 

 

 

 

Iskrica v očeh, sončen dan, 
prešeren smeh, trenutki sreče,… 

Vse to zakriva čas, ki prehitro teče. 
 

Zaustavimo korak, se ozrimo vase, 
potem pa naprej, v nove, prihajajoče čase. 

 
 

 

 

Zaposleni Doma starejših občanov Novo mesto  

želimo vsem stanovalcem prijetne praznike ter srečno, zdravo in 

zadovoljno leto 2019! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Izdajatelj: 

DSO Novo mesto 

 

Uredništvo:    

Brigita Konček – urednica 

Jolanda Švent 

Maja Vidrih Verbič 

Mira Jerič 

Petra Mihalič 

Sonja Jurečič 

Vesna Zorec 

 

Tisk: 

IBS BIRO d.o.o.,  Novo mesto 

 

Naklada: 

250 izvodov 

 

 

Izdaja: 

december 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


