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   Ko veš, da nisi sam 
 
 

                                                                   

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Glasilo št. 25      januar −april 2022 
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Spoštovane bralke, spoštovani bralci,  
 
 

hladni dnevi se počasi poslavljajo. Ob jutrih nas prebuja veselo 

žvrgolenje ptic pa tudi kakšen sončen žarek nas včasih že 

požgečka. Težko pričakujemo in prav veselimo se že toplejših 

dni, ko bomo lahko dalj časa posedali zunaj in opazovali 

prebujanje lepe narave.  

 

Nekateri pravite, da dnevi prehitro minevajo, da je organiziranih 

veliko aktivnosti, v katere ste vključeni in da vam za kakšne 

stvari celo zmanjkuje časa, drugi pa raje bolj umirjeno 

preživljate dneve. Ampak kakorkoli že, vsem vam je namenjena nova številka glasila, 

v kateri boste zagotovo našli kaj zanimivega.  

 

Z mesecem marcem je postalo življenje v domu spet malo bolj živahno. Ob dnevu 

žena so vse stanovalke z nageljčkom in čestitko obiskali člani pokroviteljskega odbora 

Tovarne zdravil Krka, v začetku aprila pa smo skupaj z dijaki in študenti izdelovali 

velikonočne voščilnice, reševali miselne igre in se zabavali. Za velikonočne praznike 

je zadišalo tudi na oddelku za osebe z demenco in v prispevku lahko preberete česa so 

se lotili. 

 

Veseli smo, da se radi udeležujete različnih sprostitvenih terapij, ki so na voljo v novih 

prostorih delovne in fizioterapije in se strinjamo glede pomembnosti dobrih 

medsebojnih odnosov.  

 

Ponosni smo tudi na nove kreativnosti in ponovno lep dosežek naših kuharskih 

sodelavcev ter na naš »Drevored sožitja«, skozi katerega se ob domačiji lahko 

sprehodite. Ne moremo pa mimo trenutne ekonomske krize in množičnih podražitev, 

ki nas obdajajo, nekaj besed smo namenili tudi temi o žalovanju.  

 

Na koncu pa smo vam pripravili križanko in vam želimo kar največ znanja.  

 

 

Želimo vam prijetno branje. 

 

 

         Uredniški odbor 
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Prišla je pomlad 
 

Tam za grmom, tam za listjem, 
zvonček se je zbudil in zapel: 

 
»Hej bratci, hej sestrice, 
zbudite se, kaj še spite! 
Saj pomlad bo kmalu tu, zato vstanite!« 

 
Bratci so odgovorili: 
»Mi ne spimo, se budimo, 
mi vsi vemo, da je pomlad že tu!« 

 
        

                                   Breda Cetina 

 
 
 
 

Pustno presenečenje 
 

 

Na pustni petek smo v službi pomoči na domu doživeli pravo sladko pustno 

presenečenje. Dva predstavnika Radia Krke sta namreč prinesla škatlo pustnih krofov 

za naše negovalke. V sklopu njihove nagradne igre so obdarili 6 dolenjskih kolektivov, 

ki so se prijavili. Za nas pa je bilo presenečenje še toliko večje, saj nas je prijavila naša 

bivša sodelavka.   
  

 

Jasmina Drenik 
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8. marec – DAN ŽENA 

 

Kaj pravzaprav je dan žena, praznik žensk? Je mednarodni praznik žensk, prvotno 

imenovan Dan delovnih žena in ga v približno stotih državah praznujemo 8. marca. Je 

dan ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk.  

 

In na naše stanovalke se je tako kot vsako leto, spomnil tudi Krkin pokroviteljski 

odbor in jih razveselil s cvetjem. 

Predstavniki Krkinega pokroviteljskega 

odbora so skupaj z našimi zaposlenimi prav 

vsako našo stanovalko obdarili z nageljnom, 

ki predstavlja ljubezen, občudovanje in čast, 

priznanje, prijateljstvo in spoštovanje.  

 

Letos so stanovalkam podarili tudi čestitke, 

ki so jih posebej za njih izdelali otroci iz OŠ 

Toneta Pavčka, Mirna Peč. 

 

   

Stanovalke so se obiskovalcev 

zelo razveselile in z navdušenjem 

z njimi podelile tudi kakšno 

osebno izkušnjo, kako so dan 

žena praznovale včasih.  

Kot so povedale, je bil to res dan 

posvečen njim in so ga 

praznovali bolj kot ga danes.  

                                                                                                                

                                Tjaša Urbanč 

 

 

 

 

 
 

 

»Ženska lepota se ne odraža na obrazu, ampak v njeni duši. Njena strast je v ljubeči skrbi.  

In lepota ženske raste z leti.« 

 

                 (Audrey Hepburn) 
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13. dan za spremembe;  
NISI SAM – SOUSTVARJAMO SKUPNOST 

 
»Družba z mladimi je krasna. Takega druženja si še želimo, saj smo se nasmejali in 

dan je bil drugačen,« je povedala gospa Tončka iz Doma starejših občanov Novo 

mesto. Prav to je namen Dneva za spremembe, ki ga vsako leto pod okriljem 

Slovenske filantropije izvajamo prostovoljci širom Slovenije. Letošnji dan je bil 

poseben, saj smo ga po dveh letih lahko ponovno izvedli v živo.   

Območno združenje RKS Novo mesto je v petek, 8. aprila 2022, povezalo mlade iz OŠ 

Šmarjeta in Šmihel, Gimnazije Novo mesto, Ekonomske šole Novo mesto, Šolskega 

centra Novo mesto – SEŠTG, študente Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto in 

predstavnice krajevnih organizacij RK s stanovalci Doma starejših občanov Novo 

mesto in Penziona Sreča iz Orešja pri Šmarjeti.  

180 mladih in starejših je ta dan »soustvarjalo skupnost« z izdelovanjem velikonočnih 

izdelkov, glasbo, petjem in miselnimi igrami. Vsi smo uživali v druženju, dejavnostih 

in živahnih pogovorih. Pogrešali smo stike, želimo si novih srečanj, nekateri mladi so 

izrazili željo, da bi radi postati prostovoljci v domu.  

Za uspešno izvedbo 13. Dneva za spremembe se zahvaljujemo vsem sodelujočim 

organizacijam, prostovoljcem, stanovalcem in osebju obeh domov, kmetiji Humek in 

koordinatorkam, ki so uspešno povezale vse niti Dneva za spremembe.   

           

         Nuša Rustja 

IZJAVE 

Rozalija, DSO Novo mesto 

Zelo všeč mi je bilo, presenetila bom vnukinjo s svojim izdelkom. 

g. Gazvoda, DSO Novo mesto 

Kar zaplesal bi, če bi mogel. Včasih sem zelo rad plesal.  

 

Sonja, DSO Novo mesto 

Izvrstne naloge smo reševali, ki jih še ne poznamo, mladi so prijazni in zabavni. 

 

Daša, OŠ Šmarjeta 

Takšni dneve imam rada, ker rada poskrbim, da so ljudje srečni in nasmejani in danes 

nam je to uspelo. 

Valentina, OŠ Šmarjeta 

Po današnjem dnevu še bolj cenim življenje. Mladi bi si morali večkrat vzeti čas za 

takšna druženja. 
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Niah, OŠ Šmihel 

Danes mi je bilo res prijetno in lepo s stanovalci. Upam, da jim je bilo všeč in da smo 

jim naredili kakšno spremembo.  

 

Merilin, OŠ Šmihel 

Izjemno pozitivna izkušnja, ki nas je opomnila, da je v vseh nas posebna moč, s katero 

lahko pričaramo nasmeh in dobro voljo tudi drugim.  

 

Eva, Gimnazija Novo mesto 

Obe glasbeni delavnici sta uspeli, saj so petje, »miganje« in nasmehi na obrazih 

stanovalcev nagrajujoči. Z veseljem bi ponovila! Od sedaj naprej bom tudi sama 

prostovoljka v domu.    

Lorena, Ekonomska šola Novo mesto 

Lepo je videti zadovoljen nasmeh starejših in iskrico v njihovih očeh. Objem in 

zahvala za lepo preživeto dopoldne sta ogrela dušo in srce.  

 

 

Foto: Arhiv OZ RKS Novo mesto 

 

Žan iz OŠ Šmihel ogreva stanovalce za                     Miselne igre 

miselne igre. 
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Glasbena delavnica 1                                                 Glasbena delavnica 2 

 

 

Ustvarjalna delavnica                Končni izdelek 

 

 

Zaključek pred Domom Utrinke in misli so zbrali na plakatih, ki 

smo jih namestili po oddelkih. 
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VELIKONOČNI TEDEN NA ODDELKU ZA OSEBE Z 

DEMENCO 
 

 

Stanovalci oddelka za osebe z demenco smo imeli 

prav poseben začetek velikonočnega tedna. 

Sonček nas je zvabil na dvorišče, kjer nas je 

Andreja presenetila z igranjem na kitaro. Hitro 

smo se ji pridružili in na glas zapeli. 

 

Velikonočno vzdušje smo si pričarali z okrasitvijo 

jedilnic, na ozelenele vejice smo obesili jajčka in 

metuljčke. Aranžmaji so bili prav lepi. 

 

Na gospodinjski dan smo barvali jajčka, da so 

postali čudoviti, barvasti velikonočni pirhi. Imeli 

smo veliko dela, saj smo pobarvali za vsakega 

stanovalca našega oddelka po eno jajce. Ob tem 

smo se pogovarjali, kako se je praznovalo veliko 

noč nekoč in kako praznujemo danes. Jajčka smo 

zložili v košarico, kjer so nas počakala do 

velikonočnega jutra, ko smo jih skupaj z ostalimi 

dobrotami pojedli. 

 

Brez velikonočne potice pa tudi ne gre. V kuhinji 

so naredili kvašeno testo, sami pa smo pripravili 

nadev in mu dodali orehe. Kako se razvalja testo, 

smo se hitro spomnili, tudi mazanje dišečega 

nadeva nam ni predstavljalo težav. Potico smo 

zvili, jo položili na pekač, premazali z jajčkom in 

jo vstavili v pečico. Kmalu je dišalo po celem 

oddelku. Ob poslušanju glasbe, petju in plesu so se 

nam že pošteno cedile sline.  

 

Pečeno potico smo shranili pri kuharicah, na 

velikonočno jutro pa pojedli. Bila je zelo dobra.  

 

Ugotovili smo še, da smo v peki potice iz leta v 

leto boljši.  

 

 
                                                 Breda Cetina 
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Takole pa smo se lotili priprave velikonočne potičke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

     

 



10 

 

SPROSTITVENA TERAPIJA 
 

Ne vem več, ali je še smotrno 

omenjati ta presneti virus, ki zopet 

razsaja po našem domu. Zaradi 

upoštevanja zdravstvenih priporočil 

in nasvetov, smo po dolgem času le 

dočakali uporabo novih prostorov na 

obnovljenem in preurejenem 

podstrešju. Namenjeni so delovni 

terapiji, fizioterapiji in ostalim 

dejavnostim. Novi prostori so zelo 

lepi, veliki, svetli, dobro načrtovani 

za naše potrebe in kar vabijo da jih 

obiščemo.  

Nahajajo se v 3.nadstropju, do kjer nas pripelje novo dvigalo. 

 

Gospa Barbara, naša delovna terapevtka, nas je povabila na sprostitveno terapijo. V 

posebnem, za to namenjenem prostoru, so štirje terapevtski ležalniki z rahlo masažo. 

Za sprostitev in ugodje je vključila vodni stolp. Ne vem točno, kako se mu reče. 

Diskretno osvetljeni mehurčki zraka so počasi plavali do vrha stolpa in pomirjujoče 

delovali name. Ko sem se ulegla in namestila noge na dodatek (tabure), je gospa 

Barbara vključila program v stolu in občutila sem prijetno, umirjeno gomazenje od 

ramen do nog. Ugasnila je luč in svetloba z mehurčki je osvetlila prostor. Prijeten 

polmrak je pomirjevalno deloval na naša čutila. Na mojo željo se je zaslišala tiha 

glasba v izvedbi pianista Claydermana. Preplavila je prostor. Prijetno ugodje me je 

zazibalo v popolno sprostitev. Zaprla sem oči in ni ga lepšega občutka, kot je sprostiti 

se brez vsakih misli in samo prijeto uživati v danem momentu.  

 

Zelo sem bila hvaležna in zadovoljna za dano možnost doživeti vse to. Želela bi, da 

me večkrat pokličejo.  

 

V drugem prostoru, ki ga imenujemo 

sprostitvena soba, pa obstajajo tudi 

močnejši masažni stoli in upam, da 

preizkusim tudi te. Ne bi pa se branila tudi 

kake maserke, da bi mi ročno zmasirala 

vratne mišice, hrbet, pa tudi stopala, ki 

postajajo boleča in okorna. Izgleda da res 

velja tisti rek: »Podaj mu prst, pa bo zgrabil 

celo roko.« Morda pa nam uspe še kakšna 

»dodana vrednost« da ostanemo v »trendu«. 

 

Zelo lepo poskrbijo za nas naši terapevti.  
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To je prava »dodana vrednost« (ta izraz poslušam pri soočenju naših vrlih politikov, ki 

nas te dni vabijo na volitve) v našem domu.  

 

Res vsa pohvala terapevtom in naši direktorici, gospe Dularjevi, ki se je zavzela, da se 

je projekt pripeljal do konca.  

 

Hvala vsem, ker se trudite, da nam bi bilo udobno in da bi se dobro počutili v domu.  

 

      Olga  Slanc  

 

 

 

  Medsebojni odnosi v domu 

 

Dne, 13. 4. 2022, smo se zbrali na 2. sestanku stanovalcev, na katerem so bili poleg 

članov Sveta stanovalcev prisotni še direktorica, ga. Milena Dular, pomočnica 

direktorice, ga. Sonja Jurečič, DMS, ga. Katarina Rakuša in socialni delavki Vesna 

Zorec ter Tjaša Urbanč, ki je tudi pisala zapisnik. Med ostalimi točkami dnevnega reda 

je bila tudi točka o medsebojnih odnosih med stanovalci. 

V skoraj letu dni od prvega sestanka, kjer sem bila izvoljena za predsednico Sveta 

stanovalcev, sem se čutila pozvano in dolžno, da prisluhnem sostanovalcem in 

poskušam zbrati nekaj perečih, neugodnih, pa tudi pozitivnih trenutkov. Če 

povzamem, največ problemov imamo stanovalci zaradi premalo komunikacije s 

sosedom v skupni sobi. Premalo se dogovarjamo, ne sodelujemo med seboj. Na primer 

odpiranje oken. Zavedati se moramo, da je v sobi potrebno prezračevanje in z malo 

strpnosti ali tolerance se da vse urediti. Pojavijo se tudi težave z gledanjem televizije. 

Nekateri želijo, da se televizija ugasne zgodaj, drugi pa bi zvečer malo dlje gledali 

program, ki jih zanima. Vedite, da ima vsak posameznik razne razvade in v letih, v 

katerih smo, je težko karkoli spreminjati. S strpnim pogovorom in sklepanjem 

kompromisov, se da marsikaj urediti. 
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V domu je veliko tako imenovanega obiranja, kritiziranja. Vse se da povedati tudi na 

lep način. Zavedati se moramo, da imamo vsi svoje napake, živimo v veliki skupnosti 

in če bomo samo »šinfali«, kot radi rečemo pogovorno, bomo razočarani in ne bomo 

znali prepoznati dobrih lastnosti sostanovalca, prijatelja ali prijateljice. 

Na koncu mojega nagovora vam vsem polagam na dušo − bodimo strpni eden do 

drugega, rešujmo svoje medsebojne probleme z lepo besedo in ne s kletvicami in 

raznimi živalskimi imeni, ki nikakor ne spadajo v naš besednjak. Imamo zelo dobre 

socialne delavke, naj si bo ga. Vesna, ga. Simona ali ga. Tjaša, ki rade prisluhnejo 

našim problemom in jih pomagajo rešiti. Zato vas pozivam, da se ob kakršnihkoli 

težavah obrnite na njih. Včasih najbolj pomaga samo pogovor.  

Vse to, kar sem vam skušala povedati je, da so problemi, pa naj bodo še tako banalni, 

resni, hudi ali zlonamerni, rešljivi samo tako, da se o njih pogovorimo in skupaj 

poiščemo rešitev. 

Še vedno smo v ogroženem času, ko nam Covid ne da miru, pazite nase in na vse 

druge in ostanite zdravi. 

 

Olga Slanc 

 

Belokranjska kuhinja 
 

V naši kuhinji je v četrtek, 31. marca, zadišalo po belokranjskih jedeh. Preko celega 

dneva smo v jedilnik umestili jedi, značilne za Belo krajino.  

    

Za zajtrk smo stanovalcem ponudili 

belokranjsko pogačo, ki je zaščitena 

kot belokranjska Zajamčena 

tradicionalna posebnost.         
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Kosilo je bilo sestavljeno iz juhe, jagenjčkove kronice in pečenega krompirja z 

zelenjavo. Potrudili smo se tako za lep izgled pogrinjka, kot tudi samega krožnika. Za 

sladico smo pripravili ajdovo potico. Tistim, ki so želeli, smo pri kosilu ponudili še 

kozarec metliške črnine. 

      

Za večerjo so bili na meniju belokranjski žlinkrofi in nekateri so jih jedli prvič.  

 

   

Pri vseh obrokih pa nas je spremljala belokranjska glasba, ob kateri smo dobili 

občutek, da ležimo na travi med belimi brezami.  

     

Anja Novak 
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Naj inovativni krof Slovenije 
 

22. februarja je pod okriljem Turistično gostinske zbornice potekalo tekmovanje za 

Naj krof Slovenije. Ker so bili naši krofi že večkrat pohvaljeni s strani stanovalcev in 

drugih odjemalcev, smo se odločili, da se tudi sami prijavimo na tekmovanje.  

 

 
 

Na ocenjevanje smo poslali dva krofa: Klasični krof in Inovativni krof s pehtranom. 

Izmed vseh ocenjenih krofov smo v kategoriji inovativni krof med podjetji zasedli 

prvo mesto. Izjemno smo veseli in ponosni na ta uspeh. 

 
Eno leto lahko naš pehtranov krof prodajamo pod imenom »Naj krof Slovenije.« V 

času pusta smo spekli ogromno krofov, saj je bilo veliko povpraševanja po njih. Ko se 

je norija okoli pusta in tekmovanja malo umirila, smo jih spekli tudi za naše 

stanovalce, da so jih poskusili.  

                                                           Anja Novak 
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»Drevored sožitja« Lions kluba Novo mesto 
za stanovalce doma 

 

 

Sodelovanje DSO in Lions kluba Novo mesto ter aktivno druženje na področju varstva 

okolja se je začelo leta 2008. Lions klub Novo mesto je v programu varstva okolja na 

dan planeta Zemlje, 22. aprila, predlagal vodstvu DSO akcijo čiščenja zelenih površin 

in okolice doma. 

   

Akcija je bila zelo lepo sprejeta in podprta tudi s strani 

Šolskega centra, kjer so izdelali klopi v senci dreves za 

stanovalce. Naslednje leto smo postavili meteorološko hišico 

za merjenje vremenskih sprememb. Aktivnosti čiščenja okolja 

smo nadaljevali vsako leto. Akcijo smo razširili še z zasaditvijo 

balkonskih rož.  

 

Naše prizadevanje so podprli tudi mladi člani LEO kluba Novo 

mesto, ki se vsako leto pridružijo naši akciji v skrbi za okolje. 

 

Leta 2011 smo začeli z zasaditvijo dreves, ki simbolno 

spominjajo na naše člane.  

Vsak član Lions kluba zasadi drevo ob svojem okroglem rojstnem dnevu. Zasadili smo 

tudi drevesa v spomin naših preminulih članov, ki so vedno podpirali naše dobrodelno 

delo.  

 

Od začetne akcije do današnjega dneva je nastal pravi drevored, ki smo ga skupaj 

poimenovali v »Drevored sožitja«.  

 

                   Naša želja je, da se stanovalci doma na                   

                   sprehodu v drevoredu ambrovcev  

                   počutijo prijetno.  

 

                   Postavitev označitvene  

                   table na začetku drevoreda pa bo spomin  

                   na naša prijetna druženja. 

   

 

                           Ksenija Žužić Čavrk,  

                           Lions klub Novo mesto            
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Val podražitev na različnih področjih  
 

V letošnjem letu smo se tudi v našem domu srečali z mnogimi podražitvami in 

oteženimi dobavami različnih materialov, surovin, živil, storitev ipd.  
 

 

Vir: Statistični urad RS 

»Dogajanja na svetovnih trgih močno vplivajo tudi na dogajanje na slovenskem trgu, 

ki je majhen in cenovno zelo občutljiv,« pravi Tatjana Zagorc, direktorica Zbornice 

kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije. »Slovenija se kot 

majhna država na spremembe cen v svetu in EU močno odziva, zato vsak dvig cene 

pomeni velik vpliv na cene proizvodov,« dodaja. 

 

Dvig cen energentov, vhodnih surovin in repromaterialov pesti vse člene v verigi, tako 

kmete, kmetijska in živilska podjetja, trgovino in s tem posledično tudi javne zavode, 

kamor sodimo domovi za starejše.  
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V našem domu se podražitve kar močno poznajo. Cena električne energije se je z 

novim pogodbenim obdobjem podražila za 2,6-krat. Trenutno smo v fazi pridobivanja 

novih pogodb za dobavo živil preko Javnega razpisa. Glede na trend rasti cen 

pričakujemo največje podražitve mesa, sadja, mleka, pekovskih izdelkov in žit. Poleg 

podražitev bomo morali biti pozorni tudi na zagotavljanje rednih dobav, saj mnogi 

dobavitelji ne razpolagajo z zadostnimi količinami.  

 

Veliko pozornost bomo, tako kot do sedaj, namenjali lokalnim kmetom in ponudnikom 

živil. Skušali bomo nabaviti čim večje količine lokalnih in ekoloških izdelkov ter 

zagotoviti pestre in kakovostne obroke. Rešitve iščemo tudi na področju zagotavljanja 

energentov. Deloma si lahko dogrevamo toplo vodo s sončnimi celicami, iščemo pa 

tudi rešitve za ogrevanje prostorov. 

 

 
 

Vsa skrb vodstva doma je usmerjena v skrbno gospodarjenje, vendar ker cene 

energentov in hrane vztrajno rastejo, je zelo verjetno, da bomo domovi še letos morali 

izvesti izredno uskladitev cen oskrbe.  

 

 

                 Sonja Jurečič 
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 ŽALOVANJE 
 

Vsak od nas je že koga izgubil ali se od koga ali česa 

poslovil. Lahko izgubimo službo, se upokojimo, se 

preselimo v novo stanovanje ali dom starejših občanov, 

preidemo iz mladosti v odraslo življenjsko dobo, se 

ločimo od partnerja ali pa kdo od naših najbližjih umre.  

Proces žalovanja je pričakovan, dalj časa trajajoč in 

praviloma boleč odziv na izgubo. Z izgubami se vsak 

sooča na svoj način. Reakcije na izgube so lahko zelo 

različne, hkrati pa imajo tudi veliko skupnega. 

Večinoma traja žalovanje eno do dve leti in se lahko 

začne tudi pred smrtjo, če je bila le-ta pričakovana. 

Velikokrat pa se od svojega bližnjega žalujoči ni uspel 

posloviti, ko je bil še živ.  

V procesu žalovanja žalujoči občuti različna čustva in misli, odreagira pa tudi telesno in 

vedenjsko. Za mnoge je pomemben duhovni vidik žalovanja. Prilagoditi se je potrebno na 

življenje brez bližnjega. Dobro je, da čustva, ki jih občuti, žalujoči tudi izrazi.  

Pri izražanju bolečine pomagajo jokanje, govorjenje ter različne izrazne in telesne 

aktivnosti. Govorjenje o umrlem lahko prebuja stisko, a žalujočemu to pomaga, da se 

lažje prilagodi na izgubo. Povezanost z umrlim ostaja tudi po smrti, zato je normalno, da 

žalujoči razmišlja o umrlem ali ima občutek, da je še vedno z njim. Kasneje, ko je proces 

žalovanja že zaključen, pa še vedno pridejo obdobja, ko je žalujočemu hudo. Stisko lahko 

sprožijo obletnice in prazniki, kraji ali dogodki, ki nas spominjajo na umrlega.  

Ko govorimo o žalovanju, ne moremo mimo FAZ PROCESA ŽALOVANJA, ki jih vsak 

doživi na svoj način. Med fazami posameznik tudi prehaja in si sledijo nujno v zapisanem 

vrstnem redu.  

Faza šoka in zanikanje lahko traja od nekaj dni do enega tedna. V tej fazi lahko poskrbi le 

za bistvene stvari. Počuti se zbegano, nemočno in izgubljeno. Zanikanje pomaga 

preživeti začetni šok in omili bolečino.  

Faza dezorganizacije oz. aktivnega žalovanja je značilna za prvo leto žalovanja, v 

katerem se prepletajo faze in občutki jeze, krivde, pogajanja, žalosti in nemoči. Značilno 

je intenzivno čustvovanje, misli na umrlega, različni telesni simptomi, spremembe apetita 

in spanja. Intenzivni občutki žalosti žalujoče pogosto tako izčrpajo, da nimajo energije za 

ostale, sicer običajne dnevne aktivnosti: delo, gospodinjstvo, sprostitev … 

Faza reorganizacije je značilna za drugo leto žalovanja, ko se proces žalovanja pri večini 

tudi zaključi. Žalujoči običajno dokončno sprejmejo dejstvo, da umrlega ni več. Fazo 

pogosto označuje posameznikova zavestna odločitev, da je treba aktivno živeti naprej. 

Sčasoma postanejo žalujoči bolj družabni, sprejmejo nove obveznosti, dvigne se njihov 

energetski nivo. Razvijejo se novi interesi in odnosi, razmišljanje o umrlem je redkejše in 

stiska je manj intenzivna. 
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Med žalujočimi je v procesu žalovanja tudi veliko razlik. Poznavanje, zakaj vse prihaja 

do teh razlik, je za žalujoče in njihove bližnje pomembno, saj bodo tako bolje razumeli, 

kaj se v procesu žalovanja dogaja in tudi lažje bodo sprejeli tiste, ki žalujejo drugače. 

 

 

 

 

 

 

Na potek žalovanja potekajo različni dejavniki, kot so 

spol, starost, sorodstveno razmerje, dolžina in 

kakovost odnosa, pa tudi pretekle izkušnje z izgubami, 

opora, odzivi in pričakovanja bližnjih in žalujočega, 

vzrok smrti ter možnost slovesa.  

Nekatere situacije pa lahko žalujočemu otežijo stisko. 

To so predvsem smrt otroka, pretirano povezan odnos 

med žalujočim in umrlo osebo, zelo konflikten ali 

pretirano odtujen odnos z umrlim, več izgub v krajšem 

časovnem obdobju, osamljenost, prisotnost različnih 

bolezni, zaradi katerih se žalujoči počutijo slabo, 

spomini na pretekle izgube, predvsem če le-te niso 

odžalovane ter preobremenjenost z delom, ki ne 

omogoča prebolevanja izgube. 

 

Za vsakega je njegova izguba najtežja. Pomembno je, da si žalujoči vzame čas, se s kom 

o svojih stiskah pogovori ter je do sebe in ostalih žalujočih potrpežljiv. Če ob nas kdo 

žaluje, mu stojmo ob strani. V trenutkih stiske je največkrat dovolj sprejemajoča 

prisotnost. 

 

Vesna Zorec 

 

 

»Dober, plemenit človek, ki je z nami živel, 

nam ne more biti odvzet, kajti v našem srcu je zapustil svetlo sled 

svoje dobrote in plemenitosti. 

 

(Thomas Carlyle) 
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DRUŽABNE PRIREDITVE IN SREČANJA 
JANUAR – APRIL 

 

 

»Kdor bi rad med oblake in bi z njimi rad potoval, mora v ocean 

med drobne kapljice in ponižno čakati, da se dvigne v nebo.« 

 

 

Po uspešnem zaključku lanskega leta, ko smo se zopet pričeli družiti skoraj tako kot pred 

epidemijo, nas je v mesecu januarju zopet obiskal virus. Tako smo se v tem mesecu 

srečali le enkrat na uricah ob kaminu in v avli postavili na ogled likovna dela gospe 

Marije Udovč, ki še vedno krasijo prostor in lepšajo pomladanske dni. 

 

V mesecu februarju ni bilo prireditev.  

 

Marca so se razmere spet umirile in tako so nas ob 8. marcu obiskali člani 

pokroviteljskega odbora Tovarne zdravil Krka in vse stanovalke obdarili z nageljčkom.  

 

Pričeli smo tudi s praznovanjem mesečnih rojstnih dni, najprej smo obeležili rojstne dni 

stanovalcev, rojenih v januarju in februarju, nato še tistih, 

rojenih v marcu.   

 

Po nadstropjih smo se v manjših skupinah družili smo na 

uricah ob kaminu. 
 

V počastitev meseca žensk so nam zapele mirnopeške 

ljudske pevke Čebelce in skupaj z učenci glasbene šole 

Marjan Kozine, Maksa, Katjuše in Eme Cetina, pripravile 

čudovito popoldne. 
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Aprila smo skupaj s člani stranke DeSUS in 

upokojenci odigrali tombolo.  

 

V sklopu akcije »Dan za spremembe« so nas obiskali 

prostovoljci rdečega križa in z nami preživeli 

dopoldne.   

 

Družili smo se na uricah ob kaminu, obiskal nas je 

čarodej Andrej in praznovali smo rojstne dni.  

 

Ob koncu meseca smo v lastni režij in ob pomoči stanovalke Sonje Pirc obeležili 

prihajajoče velikonočne praznike.  

 

Odigrali smo še eno tombolo in izžrebali nagrajence »Abecede odličnosti«.  

 

V okviru svojega delovnega obiska na Dolenjskem nas je obiskal minister za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj. 
                                      

Ker se bližajo lepi in topli meseci močno upamo da se bomo kmalu zopet družili na naši 

domačiji. 
 

                                  Mateja Zelič 
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RASTOČA KNJIGA, ABECEDA ODLIČNOSTI           DELOVNA TERAPIJA 

 

KRIŽANKA VREDNOTE NA ČRKO L                                                                                                                                  
 

IZ RAZLAGE NA LEVI STRANI UGOTOVITE VREDNOTE NA ČRKO L IN JIH VPIŠITE V PRAZNE 

KVADRATKE NA DESNI. V VSAK KVADRATEK VPIŠITE SAMO ENO ČRKO. ČE BOSTE IMELI TEŽAVE 

SO SPODAJ ZA POMOČ MANKAJOČE BESEDE. 
                                                                                                                                                                                                  GESLO 

 

Zakonitost, skladnost z zakonom…    L E G     S T   
Izrazita čustvena naklonjenost      J U         

Lastnost logičnega, smiselnost…          Č    T 
Bistrost, jasnost, razumljivost…      U C   N O    
Značilnost lahkotnega…    A H K   N   T   
Čustvenost…      I R  Č      

Ni vrednota, pač pa domača svetilka…               
Zvestoba dolžnostim, zakonom…    O J     S T    
Očarljivost…    J   K        

Lagodnost, neprisiljenost…  E Ž  R    T      
Značilnost lepega…    L    T A      
BESEDE: LEŽERNOST, LJUBKOST, LEGALNOST, LOGIČNOST, LOJALNOST, LIRIČNOST, 

LUCIDNOST, LJUBEZEN, LAMPA, LAHKOTNOST, LEPOTA  

 
GESLO:                                                                  DATUM:                                           IME IN PRIIMEK:
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Izdajatelj: 

DSO Novo mesto 

 

 

Uredništvo:  

Brigita Konček – urednica 

Breda Cetina 

Jasmina Drenik 

Jerneja Ovniček 

Katarina Rakuša 

Milena Dular 

Petra Mihalič 

Polona Bukovec 

Simona Grgovič 

Sonja Jurečič 

Tjaša Urbanč 

Vesna Zorec 

 

 

Tisk: 

IBS BIRO d.o.o., Novo mesto 

 

 

Naklada: 

250 izvodov 

 

 

Izdaja: 

april 2022 
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