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Spoštovani stanovalci, sodelavci, 

in obiskovalci našega doma, 
 
 
 

želimo vam, da vas prihajajoče leto obdari s srečo, zdravjem in osebnim 
zadovoljstvom. 

 
Naj vam podari lepih trenutkov, obdanih z nasmehom in iskricami veselja 

v očeh. 
 
  

Želimo vam prijetne praznične dni in srečno 2023. 
 
 
  Milena Dular, direktorica 
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Drage bralke, dragi bralci prednovoletne izdaje 

našega glasila! 
 

 

 

Končuje se še eno leto. Leto, v katerem nas je še vedno vseskozi po malem spremljal, kot 

kaže kar neuničljivi virus Sars-CoV-12. Pa nič ne de. Pri nas se ne damo, tu in tam se mu 

je med letom sicer še uspelo prismukati med nas, vendar k sreči brez večjih posledic.  

 

Pa pustimo zdaj korono in se posvetimo našemu glasilu. Pridno ga skupaj ustvarjamo že 

polnih devet let in se trudimo, da so vsebine zanimive, da ponudimo nekaj razvedrilnega, 

predvsem pa, da z opisom raznih dogodkov in prireditev spomnimo, kaj vse prijetnega 

smo doživeli. 

 

In tudi v tej, zadnji letošnji izdaji si lahko preberete, kje smo se 

potepali, kaj vse smo počeli ter kdo vse nas je obiskal in popestril 

naš vsakdanjik. Lahko rečemo, da vseh dejavnosti le ni bilo tako 

malo in smo z njimi kar pridno zapolnjevali dneve. Seveda se nam 

včasih zdi, da je nečesa premalo, drugega celo preveč, kar je 

odvisno od našega trenutnega nihanja razpoloženja. Pa vendar, 

veseli nas, da smo pri vsem tem kar uspešni in da se za to, kar dosežemo, prizadevamo 

tako stanovalci kot tudi zaposleni.  

 

Božič, novo leto. Čas lepih želja, spominov, pričakovanj, druženj, objemov, poljubov, 

veselja in še bi lahko naštevali. Želja nas vseh je, da bi prav vsi doživeli nekaj lepega, kar 

bi nas osrečilo in polepšalo naša življenja. Upanje je tisto, ki nam daje moč in če si 

nečesa res močno želimo, se nam morda le uresniči      . 

 

Želimo vam, da v prednovoletnem času doživite veliko lepih trenutkov, da vas objamejo 

lepi spomini in se skupaj z njimi zazrete v prihodnost. Naj vas spremljajo topli nasmehi 

vseh okoli vas in čas, ki tako hitro beži, naj se ob doživetju vsega lepega, vsaj za trenutek 

ustavi. 

 

Veselo branje in srečno vam želimo!  

 

                                                                                                      Uredniški odbor 

 

 

 

                                                                                            

          



 

4 

 

 

Drage sostanovalke in dragi sostanovalci 

Doma starejših občanov Novo mesto, 
 

 

leto 2022 se izteka in odločila sem se, da vam vsem 

skupaj namenim nekaj besed preko glasila. 

 

Letošnje leto se končuje z odprtjem novogradnje, ki bo 

bivanje v domu dopolnila in izboljšala. Na tem področju bomo  pohvaljeni in 

deležni samih dobrih ocen s strani občinskih in državnih veljakov. Žal pa 

imam občutek, da nazadujemo na medsebojnih odnosih, vzdušju v samem  

domu, odnosih med zaposlenimi in odnosih med nami in zaposlenimi. Navadili 

smo se že, da za vse krivimo obdobje covida. Že res, da smo se vsi skupaj 

spremenili. Nezadovoljstvo pa je treba iskati tudi med nami samimi. Iščemo 

in komentiramo negativne stvari. Premalo se zavedamo, da pozitivno vzdušje 

pripelje do pozitivnih stvari. Pa saj se nam dogajajo tudi lepe stvari, mar ne? 

Poskušajmo biti bolj prijazni med seboj, iščimo v sebi pozitivno in vstopimo v 

novo leto bolj optimistični.                                                                                                              

 

Hkrati pa člane Sveta stanovalcev naprošam, da se bolj aktivno vključijo v 

dogajanje, zberejo več mnenj, vprašanj, pa tudi pohval v novem letu 2023, 

ker le tako bomo vsi skupaj dosegli boljše vzdušje in sobivanje med nami. 

 

Vsem skupaj, nam stanovalcem in zaposlenim pa želim veliko zdravja, 

zadovoljstva in sreče v novem letu 2023 in naj ne pozabim, višje pokojnine in 

zaposlenim višje plače. 

 

Srečno v mojem in imenu Sveta stanovalcev. 

 

                                                                                     Olga Slanc 

                                                                       Predsednica Sveta stanovalcev 

 
 

»Prva stvar, ki jo moraš narediti, je nasmeh, ker to zaznamuje pot za ves dan.« 
                            

                                                                                                                                                     (Pozitivne misli) 
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Pazljivo pri prazničnem okraševanju  

 
Požarna varnost je v tem času najbolj ogrožena zaradi 

prisotnosti prazničnih lučk in svečk, čeprav svojevrstno 

tveganje predstavljajo tudi nekateri okraski. Če imate v svoji 

sobi novoletno drevesce ali pa sobo morda okrasite z različnimi 

okraski, bodite pri tem zelo pozorni in upoštevajte v 

nadaljevanju navedena priporočila. 

 

Stran od vročine  
Drevesce naj bo odmaknjeno od virov toplote, tudi od radiatorjev. Postavljeno naj bo na 

varnem mestu, kjer ni možnosti, da bi se vanj zaleteli in ga prevrnili ali da bi padlo na kaj 

vročega. Priporočljivo je imeti umetno drevesce, ki ni vnetljivo.  

 

 

Električne lučke pred uporabo preglejte  

Lučke naj imajo certifikat o varnosti. 

Vsako posamezno lučko v setu dodatno 

preglejte. Zavrzite jih, če je kakšna 

razbita oziroma če so žice ali povezave 

kakorkoli poškodovane. Svetlobnih 

verig ne obešajte po materialih, ki so hitro vnetljivi (zavese, suhe veje, papir …), kajti 

lučke in kabli se lahko pregrevajo in hitro lahko pride do nesreče. Lučke izklopite, 

predno greste spat. 

 

Prižgane svečke imejmo na očeh 
Uporabo gorečih svečk sicer odsvetujemo, kljub temu, da 

jih najraje prižigamo prav decembra. V kolikor pa jih že 

uporabljate, morate biti posebno pazljivi, saj lahko kaj 

kmalu pozabimo, da smo jih pustili prižgane in tako hitro 

pride do požara. Goreče svečke postavite v negorljiv 

svečnik ali drugo primerno posodo in jih imejte nenehno 

na očeh. Ne pustite jih goreti, ko vas ni v sobi ali ko 

greste spat. Naj gorijo stran od vnetljivih površin in 

materialov, kot so leseno pohištvo, zavese, rastline, plastični okraski in podobno. 

 

Ob koncu praznikov 
Po končanih praznikih skrbno preglejmo vse kable in žarnice in če ugotovimo 

kakršnokoli napako, izdelek raje zavrzimo, kot da bi ga sami popravljali. Pred ponovno 

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

brezhibne. 
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Izlet v Šentjernej 

 

Prvi decembrski dan se je zame začel zelo slabo. Slabo počutje me je spremljalo vse do 

odhoda na prireditev v Šentjernej. Ob 13.15 smo se zbrali pred domom in vsestranski g. 

Miran nas je lepo posedel in odpeljal pred Kulturni center Primoža Trubarja v Šentjernej. 

V živo smo spremljali spored oz. snemanje, ki je reklamiralo dobrodelni koncert Radia 1 

in Denisa Avdića z njegovo skupino. Letos so se odločili, da izvedejo že 8. dobrodelni 

koncert, ki bo potekal v živo 22. decembra z Mestnega trga v Ljubljani. Zbiral se bo 

denar za revne družine iz cele Slovenije. 

Vzdušje v dvorani je bilo zelo veselo. Nuša Derenda je zapela svojo novo pesem, Robert 

Petan je zapel svojo pesem na temo Radia 1, skupine Denisa Avdića, Jane Morel, 

Deželaka, Roškarja in drugih sodelavcev in ustvarjalcev oddaj. 

Med pavzo snemanja v živo, ko so se vrtele reklame pa sta stopila do nas ga. Jana in g. 

Denis. Ga. Jana je pristopila z mikrofonom k meni in me vprašala, kaj je zanimivega v 

Šentjerneju. Povedala sem, da nisem domačinka, da pa vem, ko nas obiščejo 

Šentjernejčani v domu starostnikov v Novem mestu, imajo vedno kaj zanimivega 

povedati. Obvezno pripeljejo s sabo tudi maskoto, Šentjernejskega petelina. Vprašala me 

je, kakšen je ta petelin. Odgovorila sem, da je zelo velik, pravi petelin z lepo pisanim 

rdečkastim perjem, kot pravi Šentjernejski petelin, prijazen in plesat zna. Zatem k nama  

pristopi še g. Denis in me vpraša, če bi bil lahko tudi on tak petelin.  

 

 

In glej ga zlomka, odgovorim, da je on bolj prisrčen in nežnega videza, bolj kot kakšen 

piščanček. In od smeha nisem vedela kaj bi. Takoj sem vedela, da sem ga polomila in da 
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bo pogovor stekel v drugo smer. Zaupal mi je, da se njegova žena ne bi strinjala z mano, 

da ona rada vidi velikega petelina v njem. Iz zadrege sem se izvlekla tako, da sem med 

smehom rekla, da še sreča da piščančki hitro zrastejo v velikega petelina, če le nežno 

ravnamo z njimi. Smeha je bilo toliko, da sem domov prišla čisto druge volje.  

Prehitro se je končala pavza, reklame so se iztekle in oba sta morala nazaj na svoji mesti. 

Če bi ostalo še kaj časa, bi se sigurno še nasmejali. Vidi se, da sta oba vajena poslušalce 

spraviti v dobro voljo. V tako prešernem vzdušju je ura in pol še prehitro minila in neradi 

smo se morali posloviti. Smo pa zato vsi veseli prišli domov. 

Dan se je zame končal izpolnjen z nekim veseljem, zadovoljstvom in spoznanjem, da še 

obstajajo ljudje, ki se pogovarjajo z nami starostniki kot sebi enakimi. 

Ekipi Radia 1 želim vse dobro v letu 2023, zadovoljstva v zasebnem življenju in čim več 

uspeha v dobrodelnosti. 

Olga Slanc 

 

 

  
»Nikoli nisi prestar, da bi si postavil drug cilj in sanjal nove sanje.« 

 
                          (Nastja Klevže) 
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KRASITEV NOVOLETNE JELKE Z DIJAKI 

 

 

 

Prišel je adventni čas in z njim tudi krašenje dreves. V velikem 

številu smo se zbrali v avli v upanju, da nam ta čas prinese mir, 

zdravje, srečo in spokornost. Obiskali so nas tudi srednješolci iz 

biotehnične gimnazije in nam vneto pomagali pri krašenju jelke, 

za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Dogajanje je popestril Branko 

Povše s harmoniko. Ob glasbi smo tudi prešerno zapeli.  

 

Lepo se zahvaljujem tudi moji soplesalki, ki me je po petih letih spet zavrtela.  

 

Ob koncu smo bili pogoščeni s piškoti in sokom. Hvala fantom, ki so spekli tako dobro 

pecivo, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.  

 

Želimo si, da se drugo leto spet vidimo.  
 

          Marija Gazvoda 
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Obisk in donacija igrač mladih članov Rdečega križa 

Osnovne šole Dolenjske Toplice  
 
 

Ko si mladost in starost podata roke, nastane 

čudovita mavrica spominov. Tako so nas v 

torek, 18. 10. 2022, obiskali otroci Osnovne 

šole Dolenjske Toplice, ki obiskujejo krožek 

Rdečega križa, in razveselili stanovalce, ki so 

zboleli za demenco ter bivajo v pritličju 

stanovanjskega dela.  

 

Na pobudo mentorice gospe Jožice Erjavec so 

v začetku šolskega leta pričeli z zbiranjem 

plišastih igrač, ki jih ne potrebujejo več in so 

se jim prostovoljno odrekli ter jih prinesli v 

šolo. Tam so igrače oprali in posušili ter vsaki 

izmed njih privezali vijolično pentljo. Ta je 

namreč simbol Alzheimerjeve demence. Ob 

poteku projekta so se o demenci tudi veliko 

pogovarjali in jo spoznavali skozi knjigo 

avtorice Petre Baloh »Babica Marica razmišlja 

drugače.«  

 

Pripoved deklice Ane, glavne junakinje, je 

prežeta z ljubeznijo, zato to pomembno in še 

kako aktualno temo na lahkoten način približa 

tako otroku kot staršem in je hkrati čudovito 

izhodišče za pogovor o otrokovih občutkih, ki 

se porajajo s spreminjanjem družinskih 

odnosov. 
                                

Ker je demenca vedno bolj prisotna v mnogih 

družinah, je prav, da se o njej tudi veliko 

pogovarjamo. Saj le razumevanje bolezni 

lahko zmanjša stres in strah pri vseh 

udeleženih. Pomemben dodatek razumevanju 

pa je tudi ljubezen in topel odnos, ki ga knjiga 

izpostavi. Po besedah mentorice so otroci zelo 

radi sodelovali in se z veseljem odpovedali 

svojim plišastim igračam. 

 

Otroci, ki so nas obiskali to torkovo dopoldne 

so s seboj prinesli žarke mladosti in velik 

objem ljubezni. Pričakali smo jih na domačiji, 
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jih pogostili s čajem in štručkami. Poleg igrač in sreče pa so 

nam tudi zapeli, kar je na obraze naših stanovalcev privabilo 

tudi nekaj solzic. 
                                 

Ob koncu srečanja smo se skupaj sprehodili po domačiji in 

pobožali naše živali. 
          

Da pa je bila mavrica doživetji popolna, je poskrbelo tudi 

vreme, saj se je po meglenem jutru prikazalo sonce. 
                             
                                                             

                                                                           Mateja Zelič 

  
 

 

Dovolj je, da se samo nasmehnemo in že se v nas odprejo vrata.  

Skoznje pa plane jata belih ptic in nas odnese čez planjave v višine do neba. 

                                                                        (Rudi Kerševan) 

 

 

DELOVANJE SKUPIN STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ  

V DOMU STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO V LETU 

2022 
 

V Domu starejših občanov Novo mesto že vrsto let delujejo skupine starih ljudi 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 – v mesecu maju skupina 

»Julija« in v decembru skupina »Vijolica«. V letu 1995 je nastala skupina »Marjetica«, 

leta 1999 pa sta nastali še skupini »Kresnička« in »Mavrica«. Septembra 2021 pa smo 

ustanovili skupino »Vrtnica«. 

V letu 2022 smo zaradi epidemioloških razmer, povezanih z virusom SARS-Cov-2, s 

samim izvajanjem skupin pričeli 5. aprila. V drugi polovici aprila smo zaradi razmer v 

domu morali odpovedati najprej posamezne skupine, nato pa vse. V mesecu maju pa smo 

s skupinami ponovno pričeli in jih izvajali do konca junija. S skupinami smo po »letnem 

odmoru« ponovno nadaljevali septembra in jih redno, vsak torek, s posameznimi 

izjemami zaradi covid razmer na določenem oddelku, izvajali do konca decembra. 

Skozi celotno leto smo se s prostovoljci nekajkrat dobili tudi na interviziji, kjer smo si 

izmenjali izkušnje in se pogovorili o našem delu.  
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Vsi smo mnenja, da so skupine starih ljudi za samopomoč dodana vrednost, da se 

stanovalci teh skupin radi udeležujejo, da so se tako spletle že mnoge prijateljske vezi, da 

si to poslanstvo želimo ohraniti še v naprej in ga tudi izvajati. 

          Simona Grgovič 
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PROJEKT »URESNIČI ŽELJO« 
 

Uresniči željo je dobrodelni projekt, ki se v Sloveniji izvaja od decembra 2020. Dom 

starejših občanov Novo mesto se je v ta projekt vključil v 

lanskem letu. Organizatorji projekta želijo, da se poveča pomen 

solidarnosti in dobrodelnosti od ljudi do ljudi, zato so v akcijo 

povabili organizacije, ki delujejo na področju socialnega varstva.  

Dobrodelna akcija Uresniči željo vključuje posameznike, ki 

izpolnjujejo določena merila. Darila prispevajo angažirani 

dobrotniki, ki se odzovejo povabilu k decembrskemu 

obdarovanju. Namen tega projekta je tudi, da posamezniki, ki so 

vključeni v akcijo predhodno jasno izrazijo svojo željo, kaj bi 

potrebovali. 

 

V DSO Novo mesto smo socialne delavke tako pripravile 

seznam stanovalcev, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v dobrodelnem projektu in 

skupaj s stanovalci oblikovale seznam njihovih želja. Na ta način smo obdarovali 11 

stanovalcev. 

 

Naši stanovalci so daril zelo veseli, s svojim nasmehom pa izkazujejo izjemno hvaležnost 

svojim »skritim prijateljem«. Njihova ganjenost je lepo vidna na slikah. 
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Prav tako smo se v tem prazničnem decembru, ki je tradicionalno poln daril, lepih želja in 

medsebojne solidarnosti, spomnili tudi na uporabnike pomoči na domu. Naše prostore je 

zato že kmalu v začetku decembra krasila smrekica, nas pa je razveselil pogled na prva 

darila pod njo.  

 

Vodja pomoči na domu se je s prijetno nalogo, da odnese darila našim 8 uporabnikom, 

odpravila do njih. Bili so presrečni. Njihovi iskreni nasmehi povedo več kot sto besed. V 

besedah veselja slišimo, da bo to morda edino darilo, ki ga bo prejemnik letos dobil in 

zato smo še bolj prepričani, da so darila prišla v prave roke. Skromne želje so bile 

uresničene in že sam obisk prinese iskreno veselje v domove.  

 

Veseli nas, da so tudi naši uporabniki del te akcije, ki jo z veseljem pozdravljamo in se že 

veselimo naslednjega leta. Naj nas vse spodbudi, da naredimo nekaj lepega za bližnjega, 

pa naj bo to prijazna beseda, stisk roke ali malenkost iz srca.  

 

      

  Jasmina Drenik in Simona Grgovič 
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BOŽIČNI ČAS  
 

 

Zeleno božično drevo, svetleče lučke, bleščeče krogle, pisana darila, rdeče 

pentlje.  

Zvok kraguljčkov, božične pesmi, smeh otrok in tišina zasneženih noči. 

Tople volnene nogavice in mehka odeja. Objem drage osebe. Stisk roke. 

Vonj sveže pečenih piškotov. Medenjaki. Vonj sveč. Vonj smreke. 

Okus domačnosti. 

 

Božični čas je poseben čas, poln dobrega. Dobrih želja, 

prijaznih besed, toplih objemov in upanja za vse, kar prihaja. 

Zdi se, da ga praznujemo prav vsi, vsak na svoj način, ob 

svojem času, na sebi lasten način. To je čas, ko se še bolj 

posvetimo družini, prijateljem in se poglobimo vase ter se 

vprašamo, kakšno leto je za nami in kakšni želimo biti v 

prihodnjem. 

 

Tradicionalno ga poznamo kot krščanski praznik, ko naj bi praznovali spomin na rojstvo 

Jezusa Kristusa. Kristjani ob božiču postavijo jaslice in se veselijo rojstva odrešenika, 

obiščejo polnočnice in skupaj molijo. Še pred razvojem te tradicije pa je bil čas okoli 

solsticija, čas velikih praznovanj mnogih ljudstev, ki so se veselila zmage svetlobe nad 

temo in dobrega nad zlom. 

 

V Skandinaviji, kjer je prihod sonca v dolge, temne noči, še posebej pričakovan, so v 

znak hvaležnosti, da se je sonce začelo vračati in prinašati daljši dan, dolgo kurili, 

praznovali pa so kar nekaj dni ali celo do konca januarja. Tudi v mitraizmu, ki je bil zelo 

živ tudi na slovenskih tleh, so v tem času obredno častili novo rojstvo ter ob tem kurili 

ogenj. Slovani so ob zimskem solsticiju praznovali rojstvo Svarogovega sina Svarožiča, 

ki je poosebljal sonce. Kurili so krese in prasketanje brinovih vejic na ognju je 

simboliziralo pogovor med ognjem in soncem. 

 

Danes se s soncem ne ukvarjamo več toliko, saj imamo svetlobe in toplote kolikor 

želimo. Nas pa toliko bolj pritegne pogled v izložbe ali zaslone, ki nas lahko navda z 

navdušenjem nad sijajem, ki ga ponujajo. V decembru si tako radi vzamemo čas za 

okrasitev hiše, jelke, okolice, sebe. Obesimo lučke, okrasimo božično drevesce, na police 

postavimo božične motive, oblečemo božično obarvana oblačila in nakupimo darilca, s 

katerimi želimo razveseliti sebi ljube ljudi. Mogoče celo srečamo Božička z belo brado in 

rdečo opravo ali mu vsaj pošljemo pismo s svojimi željami. 

 

Navade se spreminjajo in vrednote tudi. Božič pa, ne glede na to, ostaja poseben čas.  
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Naj bo to čas, ko se zazremo vase, poglobimo odnose, se s 

hvaležnostjo zavemo vsega, kar imamo ter se odpremo za vse, 

kar še prihaja. In naj nas ta odprtost in pripravljenost sprejeti 

svetlobo in dobroto spremlja še daleč v novo leto. Vse do 

naslednjega božiča, ko se bomo ponovno zavedli krožnosti časa 

in nove poti okoli sonca. 

 

           Vesna Zorec 

 

 

USTVARJANJE IN PONOVNA UPORABA 
 

Ponovna uporaba je eden izmed enostavnejših načinov transformacije našega 

vsakdanjega življenja. Nastanek vsakega novega produkta zahteva velike količine 

surovin in energije, poleg tega se za transport izdelka do trgovine porabi ogromne 

količine goriva. Za ohranitev sveta, ki ga poznamo, je razmišljanje o nakupljenih stvareh 

in ponovni uporabi prava odločitev za prihodnost. 

Na skupinah in kreativnih delavnicah s stanovalci izdelujemo raznovrstne izdelke za 

dekoracijo našega doma. V tem letu smo si zadali cilj, da so izdelki izdelani iz odpadnih 

materialov, kot so že uporabljeni 

plakati, karton, papir, odpadna 

steklovina in plastika. Mnogim že 

izdelanim izdelkom smo spremenili 

namen ali pa jih prenovili. V 

poletnem času smo ustvarili 

morsko dekoracijo, na kateri je 

imel glavno vlogo svetilnik, izdelan 

iz odpadne plastenke. V jeseni so 

naša omizja v domski avli krasili 

ježki, izdelani iz odpadnega papirja 

in kartona. Poleg tega smo ježke 

umestili v obnovljeno dekoracijo iz 

preteklih let. S prihodom zime smo 

se začeli pripravljati na prihajajoče 

praznično vzdušje in izdelali viseča darilca, izdelana iz embalaže od zdravil. Ponovna 

uporaba je odlično izhodišče za ustvarjanje novih izdelkov. 

                                                                                                             

                    Tadeja Sladič     
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 Zdravilna zelišča  
 

Zdravilna zelišča so rastline, ki vsebujejo aktivne zdravilne učinkovine, zaradi  katerih 

se v zdravilstvu ali medicini uporabljajo za lajšanje in odpravo težav. 

 

Da bomo lahko bolje spoznali zdravilna zelišča in njihovo uporabo je bil eden od mojih 

treh planskih ciljev v letu 2022, da s pomočjo stanovalk zasadimo vse visoke grede z 

zelišči in cvetlicami v ANINEM vrtu. Tako smo se spomladi lotile zasaditve novih zelišč, 

že obstoječe smo razdelile in ustvarile večje število rastlinic, ki so veselo rastle. Zelišča 

smo nabirale skozi vse leto in tako smo iz ameriškega slamnika pripravile tinkturo, v 

olivno olje smo namočile ognjič, ostala zelišča, ki smo jih nabrale, pa smo posušile in 

pripravile za mešanice domačih zeliščnih čajev.  

 

Izdelke smo namenili za tombolske dobitke stanovalcem. Stanovalke so zelo skrbno in z 

veseljem sodelovale v vseh aktivnostih. Tako je ANIN vrt postal tudi zeliščni vrt, ki nam 

je omogočal, da smo uživale v delu in druženju.            

                                                                                                                      

    Damjana Majerle  
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Obisk predsedniške palače  
Lani nas je obiskal predsednik Borut Pahor in nas povabil na ogled 

predsedniške palače. Njegovo vabilo smo sprejeli. Na praznik vrnitve 

Primorske k matični domovini, v četrtek 15. 9. 2022, smo se odpravili v 

Ljubljano. Dneva smo se zelo veselili, saj že dolgo časa nismo odšli na 

kakšen izlet. Uslužbenci palače so nas zelo lepo sprejeli in nam pomagali 

pri premagovanju stopnic in uporabi dvigala. Zbrali smo se v kristalni dvorani, katero je 

krasil ogromen kristalni lestenec, težak 2 toni.  
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Spremljali smo podelitev medalj za zasluge. Prvo je prejela ga. Vlasta Pacheiner Klander 

za prevajalsko in literarnoteoretično delo na področju staroindijske sanskrtske 

književnosti. Drugo je prejel dr. Primož Krečič za neutrudno povezovalnost pri umestitvi 

novih orgel v koprski stolnici. Med podelitvijo je zelo lepo zapel moški pevski zbor. 

Po prireditvi smo se odpravili v predsednikovo pisarno, kjer smo mu v dar podarili kruh. 

Po skupinskem fotografiranju nam je uslužbenec Protokola Republike Slovenije 

predstavil še ostale prostore. Najbolj zanimiva je bila vitrina z darili, ki jih je g. Pahor 

prejel od ostalih voditeljev in pa slovenska zastava s podpisi naših športnikov. Ob koncu 

ogleda smo dobili še obljubljen sladoled. 

Zadovoljni z izletom smo se vrnili domov, prijaznost vseh uslužbencev palače nas je 

prijetno presenetila. Želimo si še kakšnega izleta v prihodnje. 

     Olga Bele, Gabrijela Berus, Jožefa Brodarič  

 

 

Sprehodi s stanovalci  
 

V letošnjem letu sem si v okviru plana dela za svoj cilj zastavila, da čim več gibalno 

oviranih stanovalcev odpeljem na sprehod na našo Domačijo. Opravila sem 423 

sprehodov z 51 stanovalci 2. nadstropja stanovanjskega dela. Še posebej v veliko veselje 

mi je, ko lahko na Domačijo odpeljem nekoga, ki nima pogostih obiskov in se počuti 

osamljenega. Med sprehodom se s stanovalci veliko pogovarjam. Ob pogovoru pogosto 

privrejo na dan potlačena čustva ali pa izpovejo svoje osebne zgodbe.  

Stanovalci so hvaležni, da  jim je dana možnost, da odidejo na sprehod, užijejo svež zrak, 

se sprostijo in  uživajo v lepem okolju naše Domačije.  
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Za marsikoga je izredno pomemben tudi stik z živalmi, ki jih imamo na Domačiji. Radi 

jih hranijo, božajo, ali pa samo opazujejo. Takrat spomini odtavajo v čase, ko so živeli 

doma in skrbeli za svoje živali. Hvaležna sem za trenutke, ki jih na tak način preživljam z 

našimi stanovalci. 

 

Tina Vovko 

 

 
                       

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obisk Doma starejših občanov Novo mesto 
 
¨Na mladih svet stoji!¨ 

 

Eden izmed mnogih rekov, ki smo ga v svojem življenju velikokrat slišali od svojih 

staršev in še večkrat od svojih babic, dedkov, mogoče znancev, sosedov.  
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Rek, ki ga ne bi mogli uporabljati, če se že v preteklosti naši predniki ne bi trudili 

ustvarjati boljše prihodnosti za nove generacije. Prav to je bil eden izmed razlogov, da 

smo si dijaki 2. b oddelka Gimnazije Novo mesto za razredni projekt izbrali obisk DSO 

Novo mesto in ga polni pričakovanj, v sredo, 23. 11. 2022, tudi izvedli. 

 

Ob prihodu v dom so nas lepo sprejele prijazne delavke. Po porazdelitvi v 4 skupine pa 

smo skupaj s starostniki zavihali rokave in se urno podali v izdelavo prazničnih okraskov 

ali pripravo sadnega prigrizka.  

 

Celotna izkušnja je dobila dodano vrednost skozi pogovor s starostniki. Z nami so delili 

nekaj življenjskih prigod, nasvetov, pa tudi smešnih trenutkov. Lepo je bilo čas preživeti 

s tistimi, ki so izkusili že mnogo ter s tem na nas naredili velik vtis. Zanimivo je bilo 

videti kako se naše sposobnosti, starost in način razmišljanja razlikujejo, a kljub temu to 

ni ovira medgeneracijskemu sodelovanju, s katerim lahko dosežemo male uspehe z 

velikim pomenom, kot je pričarati nasmeh na obraz in celo potočiti kakšno solzico sreče.  

 

Hvala DSO Novo mesto za prijazen sprejem in prijetno dopoldne, ki je v vseh nas pustilo 

pečat. 

 

  Blažka Kodrič,  

dijakinja Gimnazije Novo mesto 
 

     

 

Nutricare raziskava 
 

V okviru Inštituta za nutricionistiko je po veliko 

domovih v Sloveniji potekala raziskava Nutricare 

»Izzivi doseganja prehranske preskrbljenosti 

prebivalcev domov za starejše občane«. Projekt je 

financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost, 

raziskavo pa je podpiralo tudi Ministrstvo za zdravje. 

Ugotovili namreč naj bi, kakšen je prehranski status 

stanovalcev domov za starejše občane v Sloveniji. 

 

V tej raziskavi je sodeloval tudi naš dom, in sicer je 

bilo vanjo vključenih 21 stanovalcev.  

 

Namen raziskave je bil pridobiti podatke o 

prehranjenosti in vnosu ključnih hranil ter oceniti 

tveganja za nezadostno preskrbljenost s 

posameznimi mikrohranili med prebivalci domov 

starejših občanov v Sloveniji. Vnos hranil se je 

analiziral z domskimi jedilniki prejšnjega dne ter 

vprašalnikom o pogostosti uživanja posameznih 
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skupin živil. Tveganje za podhranjenost so ovrednotili s posebnim presejalnim orodjem 

MNA - Mini prehranska ocena, ki se je izvajal v obliki vprašalnika. Stanovalcem so bile 

izvedene tudi meritve mišične moči, meritev obsega pasu in bokov, časovno merjeni test 

Vstani in pojdi ter meritev sestave telesa. Prav tako se jim je opravila obsežna analiza 

krvi.  

 
Raziskovalni projekt bo sicer potekal do konca leta 2023, vanj pa bo vključenih vsaj 270 

stanovalcev DSO iz vseh regij Slovenije.  

 

Raziskava je potekala v dveh sklopih. Pri prvem obisku so stanovalci izpolnili vprašalnik 

o prehranjenosti ter opravili različne meritve telesa. Pri drugem obisku pa so raziskovalci, 

vključeni v raziskavo Nutricar, glede na že pridobljene izvide opravili še pogovor s 

stanovalci. 

 

Dogajanje se je odvijalo v prostorih fizioterapije, kjer so imeli stanovalci in sodelujoči 

dovolj prostora za gibanje. 

 

S sodelovanjem smo pripomogli k dodatnim rezultatom, ki bodo v 

pomoč pri projektu. 

 

 

                  Katarina Rakuša Kastrevc 

 

 
Pozitivno staranje 

 
Obdobje, ki ga večina ljudi najtežje sprejme, mnogi pa se 

borijo, da bi ga odmaknili na čim poznejši čas, je starost. 

Starost prinaša mnoge izzive, mnogokrat bolezni in 

bolečine, pa hkrati s seboj nosi možnost, da iz vseh 

izkušenj in doživetij, nabranih v desetletjih življenja, 

posameznik oblikuje v modrost. 

Ljudje smo naravnani tako, da najprej pomislimo na tisto, 

kar je težko, kar nas boli in žalosti, jezi. Včasih se je 

potrebno prav potruditi, da zmoremo gledati bolj pozitivno. 

Tokrat pomislimo na priložnosti, ki jih ponuja starost in 

dajmo za trenutek ovire na stran. 

K pisanju tega prispevka me je nagovoril intervju z mag. Miranom Možino, ki sem ga 

prebrala v novembrski številki Vzajemnosti. Mogoče ste ga prebrali tudi že sami. 

V nadaljevanju navajam Miranov razmislek o značilnostih pozitivnega staranja 

»Obsegajo tri dimenzije: dimenzijo sebstva (ponovno opredelitev sebe kot osebe), 

dimenzijo odnosov z drugimi in kozmično dimenzijo (novo razumevanje temeljnih 
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eksistencialnih vprašanj). Ko človek razume starost kot mogočo novo stopničko v svojem 

razvoju, lahko preseže marsikatero psihološko omejitev iz prejšnjih življenjskih faz in 

postane (še) boljši in zadovoljnejši človek. Materialne stvari, če seveda ni pahnjen pod 

prag revščine, dobivajo vse manjši pomen, težišče njegovega življenja prehaja od imeti k 

biti; ne potrebuje več uglednih družbenih položajev, občudovanja, razkošja, saj ga vse 

bolj izpolnjuje vznemirljivost vsakdanjega (na primer sprehodi v naravi, opazovanje ptic 

na nebu, delo na vrtu, druženje v ožjem prijateljskem krogu). Je vse subtilnejši in od 

materialistično-racionalnega pogleda na svet, spontano prehaja k transcendentnemu. 

Poglablja se vase, hkrati pa se odpira navzven v kozmično širino, postaja mirnejši in 

modrejši. 

Ko se ozira vase, se tudi vse bolj prevprašuje in s 

samorefleksijo spoznava in priznava tudi svoje šibke plati, ki 

jih ne napihuje, temveč sprejema dejstvo, da smo ljudje pač 

nepopolni. Zato mu ni treba žrtvovati lastne pristnosti na račun 

igranja vlog in lahko odvrže maske. Postaja vse tolerantnejši do sebe in do drugih. 

Egoizem se umika vse večjemu altruizmu in sočutju. V medosebnih odnosih pa postaja 

vse bolj selektiven tako glede vsebin, ki se jim posveča, kot tudi glede ljudi, s katerimi se 

druži. Krog prijateljev in znancev se oži, saj zase potrebuje več časa.  

Gerotranscendentni starostnik se ne izgublja v razglabljanju o preteklosti ali prihodnosti, 

temveč polno živi v sedanjem trenutku. Drugače zaznava čas, saj lahko čuti naenkrat 

načine doživljanja, ki so značilni za otroška, mlada, srednja in starejša leta. Ostro 

določena meja med preteklostjo in sedanjostjo postane prepustnejša. Na ta način odkriva 

nove perspektive in se uči iz starih napak. Okrepi se povezava s prejšnjimi 

generacijami. Pokaže se vsakodnevna modrost – preseganje ocenjevanja, kaj je prav in 

kaj narobe, kar se odraža v večji odprtosti in toleranci, izogibanju podajanja sodb in 

deljenja nasvetov. Smrt vse bolj sprejema kot naravni zaključek in se je zato vse manj 

boji. V primerjavi s tistimi, ki imajo občutek, da so svoje življenje zapravili, je hvaležen, 

da lahko svojemu polno živetemu življenju dodaja še zadnje poglavje.«  

 

Življenje je sestavljeno iz mnogih trenutkov. 

Tisti, katerim posvetimo svojo pozornost in 

s tem energijo, zasedejo večji prostor v naši 

zavesti in rastejo. Odločajmo se, da se 

vedno znova vračamo k prijetnim spominom, k upanju in 

sprejemanju. 

 

                                                                   Vesna Zorec 
        

                                     
 

Vir: Jež, L. Staranje s pozitivnim predznakom, intervju.               

                                         Vzajemnost, Ljubljana, november 2022 
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DOGODKI V ZADNJIH TREH MESECIH  LETOŠNJEGA LETA 
 

 

Začetek meseca oktobra je bil ponovno v znamenju okužb s 

koronavirusom in druženja v večjem številu ni bilo.  

 

▪ Srečevali pa smo se v manjših skupinah pri uricah ob 

kaminu. Tudi knjižnica je delovala po ustaljenem 

urniku, tako so lahko vsi ljubitelji branja nemoteno 

prišli po nova čtiva za nova doživetja.  

 

▪ Letošnji kostanjev piknik je potekal tako rekoč 

dvakrat. Prvič smo kostanj spekli na domačiji, ga s 

pomočjo zaposlenih v službi rehabilitacije olupili in 

razdelili med stanovalcev. Drugič pa smo kostanj jedli 

pri tomboli, ki smo jo odigrali za mesec september. 

 

▪ Obiskali so nas mladi člani krožka rdečega križa iz 

Osnovne šole Dolenjske Toplice in nam prinesli veliko 

plišastih igrač, ki so ji pridno zbrali na šoli.  

 

 

 

▪ Praznovali smo tudi rojstne dni. 

 

▪ V začetku meseca novembra smo najprej odigrali oktobrsko tombolo.  

 

▪ V sodelovanju s Krkinim pokroviteljskim odborom so nas obiskali predstavniki 

občine Šentjernej in nam pripravili prijetno popoldne.   
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▪ Tudi martinovali smo. Za blagoslov vina je v jedilnici poskrbel šmihelski župnik, 

nato pa smo v prijetnem vzdušju nadaljevali z martinovim kosilom. S harmoniko 

je za dobro voljo poskrbel Jošt Ovniček.   

 

▪ Praznovali smo rojstne dni in se družili na uricah ob kaminu. Odigrali smo tudi 

novembrsko tombolo. 

            

Tako smo počasi prišli do zadnjega meseca v letu. Takrat je po navadi najbolj veselo, saj 

vsi pričakujemo nekaj novega, lepega.  

 

▪ Povabljeni smo bili v Šentjernej na ogled prenosa radijske oddaje Denisa Avdiča 

in Radia 1.  

 

▪ Miklavž  nam je prinesel posebno darilo. Dan so nam 

polepšali otroci iz vrtca Kekec, ki so nam zapeli v avli. 

Lepo je bilo po dolgih dveh letih med nami zopet videti 

štiriletnike. Marsikatero oko se je orosilo.  

 

▪ Dijaki Šolskega centra so skupaj s stanovalci okrasili 

jelko v avli in z njimi pekli piškote.  

 

▪ V avli so nam zapeli pevci MePZ Revoz.  

 

▪ Silvestrovali smo v družbi Marijana Novine in preživeli 

prijeten večer. 

 

▪ Otroci OŠ Bršljin so postavili razstavo svojih risbic in 

nam pripravili krajši kulturni program. Napisali so tudi 

novoletna voščila.  

 

▪ Obiskali so nas novomeški skavti z Betlehemsko lučjo 

miru.  

 

▪ Pokroviteljski odbor Krke, tovarne zdravil d.d. je 

stanovalce obdaril z daril. 

 

▪ Literarna sekcija Snovanja je pripravila literarno 

popoldne.  

 

Čisto ob koncu pa še:  

▪ Imeli bomo božično mašo.  

▪ Po hiši bo prepeval Marijan Novina. 

▪ Obiskali bomo pravljični Zavinek in si ogledali Božično pravljico. 

                                                                                                 

 Mateja Zelič  
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Še nekaj novoletnih okraskov je ostalo nepobarvanih. Nadaljujte 

pravilno zaporedje in okraske ustrezno pobarvajte. Če nimate 

barvic lahko ustrezno barvo samo napišete.  

 

 
 
IME IN PRIIMEK:                                               DATUM:                           ŠT.SOBE: 
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S črto povežite pike ob številih od 1 do 186 in prikazala se bo slika. 

 
 

 
IME IN PRIIMEK:                                               DATUM:                           ŠT.SOBE: 
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V prazne kvadrate vpišite število posameznih novoletnih simbolov. 

 
 
IME IN PRIIMEK:                                               DATUM:                           ŠT.SOBE: 
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POBARVAJ ME V ŠE BOLJ VESELEGA SNEŽAKA 
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NOVOLETNO VOŠČILO 
 

 

DRAGI STANOVALCI IN DRAGE STANOVALKE, 

 

NAJ VAM LETO, KI PRIHAJA, PRINESE ZDRAVJA, DOBREGA 

POČUTJA IN MNOGO LEPIH DOŽIVETIJ.  

 

NAJ VAM PODARI VELIKO SREČNIH TRENUTKOV V KROGU 

VSEH, KI JIH IMATE RADI. 

 

 

LEPE PRAZNIČNE DNI IN SREČNO V LETU 2023! 

 

 

 

ZAPOSLENI DSO NOVO MESTO 
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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: 

december 2022 
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