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UVODNIK

»Veste kaj! Le ljubega Zdravja si želimo.«
Ko sem napisala 
uvodnik za zadnjo 
izdajo Domskih 
Štruklov, si niti 
predstavljala nisem, 
da kljub prestani veliki 
preizkušnji prvega 
vala epidemije, 
najhujše za nas šele 
prihaja. Niti v najhujši 
nočni mori si ni nihče 
od nas predstavljal, 
da nas bo jesen 
prejšnjega leta tako 
močno zaznamovala. 

Kot strela z jasnega je udarila novica, da se je tudi v 
našo Hišo s srcem pritihotapil virus in karnaenkrat 
smo dobili najhujšega sovražnika s katerim smo 
vedeli, da bo bitka vse prej, kot enostavna. Številke 
so rasle iz dneva v dan. Težko se je bilo sprijazniti 
z dejstvom, da smo nemočni, čeravno smo ravnali 
in naredili vse, kot nam je narekovala stroka, naše 
pristojno ministrstvo in Ministrstvo za zdravje ter 
koordinatorji za zdravstveno nego.

Kljub velikim naporom, ki smo jih vlagali v zajezitev 
širjenja korona virusa, smo bili primorani, ob veliki 
podpori Mestne občine Velenje, Zdravstvenega 
doma Velenje, koordinatorjev in obeh ministrstev, 
vzpostaviti zunanjo Rdečo cono za stanovalce 
okužene z virusom. Žal tudi ta ni zadostovala, zato 
smo dodatno Rdečo cono vzpostavili tudi v drugem 
nadstropju našega Doma. Težki pogoji na dveh 
lokacijah, okužbe med zaposlenimi, ki so iz dneva 
v dan naraščale in okužbe med stanovalci, so nas 
pahnile v situacijo, v kateri smo vlagali izjemno 
velike napore in večkrat na robu svojih moči, kljub 
vsem preprekam, vztrajali.

Težko je bilo. Zelo težko! A smo zmogli! Zmogli smo 
zato, ker smo resnično držali skupaj. Vsi, brez izjeme. 
Dokazali smo, da smo ekipa, ekipa, ki zna in zmore. 
Težko bi bilo skozi to preizkušnjo, če ne bili tako 
enotni, tako borbeni, tako srčni.

Dan, ko smo premeščali naše stanovalce v prostore 
Rdeče cone, ki smo jo vzpostavili v Mladinskem hotelu 

v Velenju, je bil zame in verjamem, za marsikoga 
izmed nas, najtežji dan v življenju. Prestrašene oči 
naših stanovalcev so nam govorile, da ni pravice na 
tem svetu. Še vedno mi v glavi odzvanjajo besede 
naše stanovalke ob prihodu v Rdečo cono, ki je ob 
namestitvi v svoj kotiček in posteljo, ki smo ji jo 
dodelili, pogledala v moje oči in mi rekla: »Veste kaj! 
Le ljubega Zdravja si želimo.«  Takrat pa je zapeklo, 
zapeklo točno v srcu. S sodelavkami smo se le nemo 
spogledale in po zarosenih očalih, ki smo jih nosile 
v zaščito, vedele, da smo jokale prav vse. Žal nismo 
imele moči, da bi jim lahko izpolnile to iskreno željo, 
a smo kljub vsemu vztrajale, da smo jim zapolnili čas 
bivanja v Rdeči coni s pogovori, glasbo, predvsem 
pa s toplino in iskrenostjo.

Močna želja nas vseh in trdo delo sta botrovala 
dobrim rezultatom. Razbremenjeni in veseli smo 
za božično novoletne praznike beležili stanje brez 
okužbe. Občutek, ki se ga z besedami ne da opisati. 
Kljub vzpostavljeni beli coni v celotnem Domu, 
nismo pozabili na vse varovalne ukrepe in budno 
pazili, da se nam težki časi ne bi ponovili.

Srčno upamo, da tako ostane tudi v prihodnje. 

Naj zaključim z naslednjim slovenskim pregovorom: 
»V slogi je moč!«, ki izjemno dobro opiše vse tisto, kar 
nas je v Hiši s srcem, v času drugega vala epidemije 
s koronavirusom, držalo pokonci.

Iskrena hvala Spoštovane Sodelavke in Spoštovani 
Sodelavci za vse napore, ki ste jih in jih vlagate 
v svoje delo. Dokazali smo, da smo tim, ki zna in 
zmore tudi v najtežjih trenutkih. Hvala vam cenjeni 
Stanovalke in Stanovalci za vaše potrpljenje in 
besede vzpodbude. Hvala vam dragi sorodniki in 
vsi, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in 
nam kakorkoli pomagali.

V želji, da nam takih preizkušenj ne bi bilo potrebno 
več prestajati, vam želim mirno, predvsem pa 
»ljubega zdravja« polno poletje. Srečno!

Violeta Potočnik Krajnc
Direktorica
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V času korone

Obdobje covid – rdeča cona

KORONAVIRUS

Z letom 2020 se je za celoten svet pričelo novo 
obdobje, obdobje virusa Covid-19. Konec meseca 
oktobra leta 2020 smo v Domu imeli sum na virus 
Covid-19 ter enega od varovancev izolirali v sivo 
cono. Nestrpno smo čakali na rezultat brisa ter ga 
tudi pozno v noč dobili. Bil je POZITIVEN. Vsi smo 
bili zmedeni in prestrašeni, kaj sledi. V roku 24 ur 
smo vzpostavili rdečo cono v Domu, vendar ta 
ni zadoščala. Virus Covid-19 se je širil s svetlobno 
hitrostjo po enotah. Kar naenkrat je bilo okužb toliko, 
da smo morali vzpostaviti zunanjo enoto rdeče 
cone in vse pozitivne varovance preseliti v prostore 
Mladinskega centra Velenje. Zunanja rdeča cona je 
bila vzpostavljena v dveh dneh. V ta namen bi se 
rada zahvalila koordinatorjem s strani ministrstva, 
mestni občini Velenje ter Zdravstvenemu domu 
Velenje (reševalni službi), kateri so nam takoj 
priskočili na pomoč. Organizirati je bilo potrebno 
vse prevoze do rdeče cone ter stanovalce premestiti. 
V rdeči coni je bilo delo pod zaščitnimi sredstvi zelo 
naporno, vendar pa hkrati lepo saj se je Dom združil 
in pokazal kaj zmore, ko stopi skupaj. Prostovoljci 

so nam lepšali dneve z drobnimi presenečenji, ki so 
stanovalcem narisali nasmeh na obraz. Direktorica 
doma Violeta Potočnik Krajnc nas je bodrila v 
najtežjih časih. Vsakemu od zaposlenih je ob petkih 
podarila sladko presenečenje kot znak vzpodbude 
in podpore, stanovalci pa so ob njenih prihodih v 
rdečo cono bili resnično veseli in vidno ganjeni. Vsak 
ji je želel povedati svojo zgodbo, svoje doživljanje 
sprememb zaradi koronavirusa. V teh že tako težkih 
časih, pa smo doživeli tudi žalostne trenutke, saj so 
se nekateri stanovalci zaradi koronavirusa od nas 
tudi poslovili. Obdobje zunanje enote rdeče cone 
je trajal od začetka novembra pa skoraj do konca 
decembra. Na sredini meseca decembra smo zaradi 
izboljšanja razmer rdečo cono zopet vzpostavili 
v Domu ter z zunanjo rdečo cono zaključili. Vsi 
stanovalci so se vrnili v svoje sobe do 24. decembra 
in tako so lahko božično-novoletne praznike 
praznovali v svojih sobah. 

Nina Golubović, dipl. med. sestra 
vodja tima

Leto 2020 je bilo za vse državljane težko, drugačno, vsi smo se s 
skupnimi močmi navajali na nova pravila. V našem Domu smo 
jih sprejeli in se prilagoditi novemu načinu življenja v Domu in v 
domačem okolju zaposlenih.

V obdobju prvega vala epidemije smo vsi ostali zdravi in ponosni 
smo bili na to, saj smo vedeli, da smo s previdnostjo in veliko mero 
tankočutnosti s pomočjo sorodnikov, naše stanovalce obvarovali 
težav, ki jih je okužba povzročala obolelim.

Poletje je bilo nekoliko bolj brezskrbno, vendar na zaščito nismo 
pozabili in smo bili dosledni pri svojem rokovanju in pri tistih, ki so 
prihajali v naš dom na obiske ali poslovno.

Mesec november pa nas je krepko potisnil v val okužb, ki so se kar 
naenkrat pojavile v našem Domu in se širile  kot požar.
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KORONAVIRUS

Pod budnim vodstvom koordinatorjev, ki so bili 
imenovani s strani Ministrstva, smo v začetnih dneh 
meseca novembra iskali lokacijo, kjer bi na najbolj 
optimalen način obvarovali naše stanovalce. Po 
preudarnem premisleku smo pripravili prostore v 
Mladinskem hotelu Velenje. Priprava prostorov je 
potekala hitro, saj je bil to edini način, da s selitvijo 
obolelih zaščitimo vse tiste, ki so bili še zdravi.

Selitev obolelih na drugo lokacijo je bila težka za 
stanovalce in za nas zaposlene. Povedati je treba, 
da je bila za marsikoga to najtežja obveza, ki smo jo 
morali storiti.  

Za stanovalce je bilo 10 dni, ki so jih preživeli v rdeči 
coni najtežjih v življenju, čeprav vemo, da so naši 
stanovalci generacija, ki jim življenje ni prizanašalo. 
V obdobju, ko smo gostovali v Mladinskem centru 
so nam ljudje dobrega srca s svojimi duhovitimi in 
srčnimi gestami krajšali dneve in nas bodrili. Res 
smo jim bili hvaležni za to.

Tako imenovana 
rdeča cona je 
delovala do sredine 
meseca decembra 
in presrečni smo 
bili, ko smo imeli vse 
stanovalce spet pod 
eno streho. S tem 
boja z okužbami še ni 
bilo konec, pa vendar 
smo vedeli, da se 
število obolelih niža 
in da ni daleč čas, ko 
bo najhuje za nami.

Sorodniki naših 
stanovalcev so bili v 

večini strpni in so razumeli, da smo vsi v isti zgodbi 
in da je naš edini cilj obvarovati naše stanovalce 
pred novim valom okužb. Hvaležni smo jim za to.

Ko danes s nekoliko distance pogledamo na to 
obdobje smo lahko ponosni na vse, ki so neutrudno 
skrbeli za stanovalce v rdeči coni in še bolj na 
njih same, s koliko potrpežljivosti, dobre volje so 
prenašali te težke trenutke. Ko je bilo nekomu res 
hudo, so ga ostali, ki so imeli boljši dan potolažili in 
mu vlivali upanje na boljši jutri.

Spoštovani stanovalci, sorodniki in sodelavci 
dokazali smo, da zmoremo, če imamo isti cilj – saj 
poznate tisto V SLOGI JE MOČ – in tako naj ostane 
tudi v bodoče.

mag. Cvetka Hribar
socialna služba
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KORONAVIRUS

Objavljeno v Našem Času spomladi 2020
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KORONAVIRUS

Prijatelj je nekdo, ki gre s teboj čez vse ovire, ki jih sam ne bi uspel 
premagati. Hvala, da ste naši prijatelji in nam stojite ob strani v teh 
težkih in nezavidljivih časih. Pravijo, da ravno v težkih časih spoznaš, 
kdo je vedno pripravljen pristopiti na pomoč. Zato se vam iz srca iskreno 
zahvaljujemo za vse donacije, ki ste nam jih namenili.

Podjetju Pegaz, za podarjeno tablico s katero smo lahko še izboljšali 
stike stanovalcev in sorodnikov
Minka in Mirko Kašnik, za podarjene dobrote.
Lions klub Velenje, za donirane papirnate brisačke in sladke 
priboljške.
Sensilab, za podarjene kapsule D vitamina, ki smo jih razdelili med 
vse naše stanovalce in zaposlene
Alenka Vetrih – oskrbnica Mozirske koče, ki je za vsakega stanovalca 
spekla paketek piškotov in za vse zaposlene jabolčni in borovničev 
štrudelj.
Gospa Mikek, za sveže pečen domač kruh, ki smo ga razdelili med 
zaposlene

•

•
•

•

•

•

Zahvale donatorjem

Kašnik

Lions klub

Pegaz Sensilab

Mikek
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KORONAVIRUS

Mozirska koča

Zahvala
Znano je, da Slovenci, kljub pregovorni nevoščljivosti, 
v težkih trenutkih stopimo skupaj, začutimo stisko 
ranljivih skupin prebivalcev in skušamo po svojih 
najboljših močeh pomagati. Tudi v času epidemije 
smo v našem Domu za varstvo odraslih Velenje 
občutili to skrb in razumevanje.

Na tem mestu bi se radi zahvalili vsem, ki ste nam 
na kakršenkoli način pomagali in nam še pomagate, 
da lažje zagotavljamo varnost in zdravje našim 
stanovalcem in zaposlenim. 

Zahvaljujemo se vsem za vso podporo v najtežjem 
obdobju, pomoč pri vzpostavitvi in organizaciji 
prostorov za okužene stanovalce našega doma.

V imenu stanovalcev in zaposlenih našega Doma se 
vsem iskreno in globoko zahvaljujemo.

Barbara Metulj,
univ. dipl. soc. del.
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Odbojka

ŠPORTNI DOGODKI V DVO

V Domu za varstvo odraslih se večkrat tedensko 
odvijajo skupinske aktivnosti za stanovalce. Žal 
nam je epidemija okrnila tudi to, saj nam navodila 
in ukrepi niso dopuščali združevanja. Takoj, ko je 
bilo mogoče in, ko so se ukrepi malo sprostili, smo 
organizirali prvo skupinsko aktivnost – sedečo 
odbojko. Organiziran je bil tedenski turnir, v 

katerem so sodelovali prav vsi stanovalci Doma, 
razdeljeni v manjše skupine. Na pomoč ekipam so 
priskočili tudi zaposleni.  Med njimi ni bilo pretirane 
tekmovalnosti, ponovno druženje jih je vidno 
razveselilo in osrečilo.

Sara Miličević, 
dipl. fizioterapevtka
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SODELOVANJE

Glasba nas povezuje

Društvo Novus – Center za družine Harmonija je v 
petek, 15.5.2020, kljub slabemu vremenu izvedel 
delavnico z naslovom Glasba nas povezuje. Pod 
balkoni Doma za varstvo odraslih Velenje, sta člana 
društva NOVUS, Sara Bajec in Novak Stojanović, 
varovance doma razveseljevala s harmoniko, kitaro 
ter klarinetom. V tem času, ko nam primanjkuje 
medčloveških stikov je ravno glasba tista, ki nas 
lahko poveže, saj kakor pravi William Shakespear, je 
glasba hrana ljubezni. 

Sara Bajec
Strokovna sodelavka v Centru za družine Harmonija
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SODELOVANJE

Rdeči noski

»V času globalnega segrevanja planeta in globalne 
ohladitve človeških odnosov – je humor tisti 
plamenček ob katerem se grejejo premrzle duše.« 
A.H.

Rdeči noski je društvo, ki deluje na področju zdravja 
in imajo status humanitarne organizacije. Delujejo 
že od leta 2003 in so člani mednarodne organizacije 
Red Noses International, ki združuje organizacije 
bolnišničnih klovnov v desetih državah, ki so: Avstrija, 
Nemčija, Češka, Slovaška, Madžarska, Hrvaška, Litva, 
Poljska, Palestina in Slovenija. Bolnišnični klovni 
prinašajo umetnost tja, kjer so otroci in odrasli 
tovrstnih doživetij drugače prikrajšani. Otrokom 
in odraslim, ki so še posebej ranljivi, pristopijo z 
odprtostjo, iskrenostjo in humorjem ter jim lajšajo 
dneve, ki jih morajo preživeti v nedomačem okolju. 
Tudi v času Koronavirusa se njihovo delo ni ustavilo. 
Snovali so nove načine, da so lahko svoje poslanstvo 
čim bolje opravljali po varni, virtualni poti in bili še 
naprej povezani z otroki v bolnišnicah in starejšimi v 
domovih, saj je v teh okoliščinah pomembno krepiti 
pogum in ohranjati humor ter dobro voljo.

Tudi mi smo se z veseljem odzvali povabilu k 
sodelovanju. V času Korone, ko so bili naši stanovalci 
še posebej prikrajšani stikov s sorodniki in njim 
dragimi ljudmi so klovni prinesli veselje in nasmeh 
na obraze naših starostnikov. Dan, ko so klovni prišli 
do nas je bil za nas povsem normalen, stanovalce 
smo povabili na balkone in jih prijetno presenetili 
s presenečenjem. S svojo pozitivno energijo, 
norčavostjo, navihanostjo in dobrosrčnostjo so 
se dotaknili naših src, saj smo videli, da mislijo na 
nas in poskrbeli, da so oči naših stanovalcev zopet 
zažarele. 

Katarina Hlupič,
mag. ekon. in posl. ved
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Tudi v letu 2021 smo se pridružili največji vseslovenski 
akciji, ki združuje idejo medgeneracijskega 
sodelovanja, prostovoljstva in gibanja.  Organizatorji 
so  nas v mesecu maju spodbujali k zdravemu 
življenjskemu slogu, ustvarjanju medgeneracijskega 
sodelovanja in sožitja ter aktivnemu in zdravemu 
načinu življenja.  Z veseljem smo »se aktivirali« in 
sledili tedenskim navodilom. Upoštevali smo vsa 
priporočila NIJZ in se podali v akcijo. V prvem tednu 
je vsak udeleženec naredil 10 000 korakov. Drugi 
teden smo bili nagovorjeni, da se sprehodimo po 
gozdu. Ta izziv smo malo priredili in se sprehodili po 
naši okolici. Tretji teden smo se veselo zavrteli ob 
dobri glasbi, četrti teden pa se povzpeli na bližnji 
hribček in si ogledali župnijsko cerkev sv. Martina. 
Ob koncu celomesečne akcije smo odšli tudi v 
park in tam poiskali vsak svoje drevo ter ga objeli. 
K temu so nas nagovorili organizatorji akcije, saj 
drevesa vračajo energijo in ljubezen, tega pa smo 
vedno potrebni. Ob vseh teh giba izzivih pa so nas 
nagovarjali tudi giba navdihi in giba razmišljanja 

o mitu ali resnici. Izvedeli smo marsikaj novega in 
zanimivega, predvsem pa ugotovili, da je življenje 
lepo in se moramo vsak dan posebej potruditi, da 
ga kvalitetno preživimo. 

Mesec maj je prehitro minil in veselimo se že novih 
akcij in druženja v okviru SIMBIOZA GIBA 2022.

Zorica Špital
višja delovna terapevtka

SODELOVANJE

Simbioza GIBA 2021



1�D MSKI štrukl’i

SODELOVANJE



1� D MSKI štrukl’i

V Društvu Novus želimo z delom, predvsem v 
lokalnem okolju, omogočiti opolnomočenje 
posameznika v času epidemije COVID-19. Glede na 
nastalo situacijo, ki za stanovalce doma nikakor ni 
bila preprosta, smo se odločili, da del našega časa 
delimo tudi z njimi – z varovanci Doma za varstvo 
odraslih v Velenju. Le – ti  so nas sprejeli z odprtimi 
rokami.  

Naši ponedeljki so torej rezervirani za druženje, 
veselje, pomoč ali pa le toplo besedo. V dom se 
vsakotedensko trudimo vnesti radost, ki se je 
stanovalci veselijo, mi pa spoznavamo starost, 
osebnostno rastemo in si nabiramo bogate 
življenjske izkušnje. Starostniki so v življenju 
vsakega posameznika pomemben vir učenja in 
modrosti. S svojo preprostostjo pripomorejo, da se 
vrednote oblikujejo daleč stran od materialistično 
usmerjenega sveta.

Odločili smo se, da stanovalcem vsaj delno vrnemo 
možnost druženja, ki ga tako zelo pogrešajo. V 

ponedeljek, 25.5.2021 nas je tako presenetilo 
slabo vreme, ki je bilo kot naročeno za igranje 
družabne igre Tombola. Sonce je namesto zunaj 
sijalo na obrazu in v srcih stanovalcev. Zbrali smo 
se v jedilnici Doma, kjer so tekmovalce že pričakale 
igralne tablice. Polni želje po igri, druženju, tudi 
tekmovalnosti smo najprej osvežili pravila igre, za 
marsikoga je bila igra popolna neznanka, ki pa ni bila 
ovira za sodelovanje. Tekmovalci so zvesto poslušali 

Tombola

SODELOVANJE
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in spretno obkroževali že izžrebane številke. Med 
igro smo se znali tudi pošaliti s kakšnim vicem, ki 
jih radi slišijo in nestrpno čakali kdo bo prvi zakričal 
TOMBOLA ter s ponosom dvignil roke visoko v zrak. 
Tombola je marsikoga od stanovalcev vrnila v čase, 
ko so se brezskrbno igrali kot otroci. Dan je bil poln 

smeha, veselja, dobre volje, tekmovalnega duha 
predvsem pa občutka po starem življenju pred 
epidemijo. 

Novus
Sara Rančan

Strokovna sodelavka

SODELOVANJE
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DOGODKI V DOMU

Obisk ministra Janeza Ciglerja Kralja

Na prelep pomladni dan v začetku meseca maja 
smo v Domu gostili zelo pomemben obisk, ki nam 
je vsem dal novega upanja za v prihodnje. Obiskal 
nas je minister za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Janez Cigler Kralj. Obiska smo se 
vsi zelo veselili, saj je obetal velike spremembe za 
nas v prihodnjih letih. Poleg naše direktorice sta ga 
pred Domom sprejela tudi župan Mestne občine 
Velenje Peter Dermol in direktor občinske uprave 
mag. Iztok Mori. Po uvodnem pozdravu so mu v 
dobrodošlico v predverju našega Doma zaigrali 
in zapeli naši Domski Kerlci. Gospod minister se 
je takoj pridružil ubranemu petju in nato prisrčno 
pozdravil vse stanovalce in zaposlene in povedal, 
da takšnega prisrčnega sprejema še ni doživel. 
V svojem nagovoru se je iskreno zahvalil vsem 
zaposlenim v Domu, ki so v času epidemije vlagali v 
svoje delo velike napore in stanovalcem za njihovo 
potrpežljivost. Ni pozabil nameniti tudi besed 
zahvale direktorici in županu za tvorno in zgledno 

sodelovanje. Po besedah direktorice, ki je ministru 
poudarila, da gre največja zahvala za premagovanje 
vseh ovir v času okužbe v Domu v prvi vrsti 
zaposlenim in Mestni občini Velenje, ki nam je 
zagotovila zunanje prostore za Rdečo cono, si je 
minister ogledal Dom. S sprehodom po Domu je tudi 
sam pritrdil našemu mnenju, da je naša hiša resnično 
nujno potrebna obnove. Po obhodu je prisluhnil 
direktoričini predstavitvi projekta rekonstrukcije in 
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nadzidave Doma. Nad videnim je bil navdušen in 
nam zagotovil vso podporo in finančno pomoč v 
okviru zmožnosti ministrstva in v okviru možnosti 
razpisa React-EU. Poudaril je, da je v naši Hiši s srcem 
doživel nekaj, kar je zanj prvotnega pomena in sicer, 
da je kljub dotrajanosti infrastrukture v Domu čutiti 
složnost, toplino in sproščenost. Dodal je, da se čuti, 
da so stanovalci v Domu zadovoljni, in da je to tisto, 
kar najbolj šteje. Po njegovih besedah so direktorica 
Violeta Potočnik Krajnc, minister Janez Cigler Kralj in 
župan Peter Dermol svečano podpisali Dogovor o 
sodelovanju za rekonstrukcijo in prizidavo Doma za 
varstvo odraslih Velenje. Tako je v našo hišo posijal 
žarek novega upanja, da bomo v prihodnjih dveh 
letih postali eno veliko gradbišče iz katerega se bo 
razvil nov, sodoben dom četrte generacije, ki si ga 
zaslužijo stanovalci, mi zaposleni in Velenjčani. 

Obisk je torej v nas pustil topel in obetajujoč prizvok 
in verjamemo, da bomo tokrat s skupnimi močmi 
resnično uspeli uresničiti ta naš velik cilj.

Karin Plazl
tajništvo Doma

DOGODKI V DOMU
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DOGODKI V DOMU

Pika Nogavička in slastne palačinke
Pika Nogavička je v oktobrskih dneh 
razveseljevala otroke in si vzela čas 
ter obiskala tudi stanovalce v našem 
domu. S svojo navihanostjo nas je 
vse spravila v dobro voljo in smeh. 
Pika je stanovalcem obljubila, da jih 
obišče in razveseli tudi drugo leto.

Melvina Kastelic
socialna delavka
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DOGODKI V DOMU

»Življenje je pot«

»Življenje, veliko, visoko, večno,
kličem ti: “Dober dan!”
in ti ponujam roko za srečno
skupno vandranje kdove kam.
Skozi solzenja, cvetenja, zorenja,
na severni in na južni tečaj,
v dolino solz in na goro vstajenja
in zmeraj znova k sebi nazaj.«

Življenje je pot, pot, ki nam je dana, pot, ki nas pelje 
skozi mnoge preizkušnje.

Kljub koronski preizkušnji, so v našem Domu 
prisotni tudi čudoviti trenutki. Trenutki za v knjigo 
življenja. Eno takih sta bili praznovanji 100 letnic 
gospe Terezije Hostnik in gospe Marije Globačnik.
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DOGODKI V DOMU

100 letnica gospa Terezija 
Hostnik
V goste smo povabili podžupana Velenja, gospoda 
Petra Dermola in župana Žalca, gospoda Janka Kosa, 
od koder naša Zinka prihaja.

Po uvodnih voščilih in besedah naše direktorice 
Violete Potočnik Krajnc, sta voščilo izrazila tudi oba 
gosta, ki sta gospe Zinki prinesla poleg čudovitih 
šopkov, še darilo.

Torta, ki je bila velika, kot se za obhajanje stoletnice 
spodobi , je bila odlična in prav vsi smo se lahko 
posladkali. Z gospo Zinko pa smo tudi nazdravili.

Še enkrat, veliko zdravja in osebne sreče ji želimo!

100 letnica gospa Marija 
Globačnik
Corona je naše veliko slavje nekoliko okrnila, saj 
je bilo pri praznovanju gospe Marije Globačnik 
prepovedano druženje, pa vendar smo ji ta dan 
polepšali s pesmijo in voščilom. Najprej so jo 
presenetili najdražji, ki so ji na varnostni razdalji, 
pod balkonom zapeli. Nato pa smo ji voščili tudi 
zaposleni in stanovalci. Naša direktorica Violeta 
Potočnik Krajnc ji je posvetila čudovite, tople v srce 
segajoče besede, k njenim pa so se pridružile tudi 
besede, ki jih je zapisala stanovalka gospa Zora 
Založnik Rustja. 

Melvina Kastelic
socialna delavka
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Spoštovana gospa Marija, 
v tem kratkem času, odkar sva se spoznali v tem 
domu, nisem mislila, da bom srečala še takšno 
gospo, kakor ste vi, ko sem vas z vso spoštljivostjo 
poimenovala kar ŽIV LEKSIKON. 

Mojemu čudenju ni konca, ko vas željno pričakujemo 
da pridete iz sobe in da znova slišim zanimive in 
poučne zgodbe, in ko pridejo iz vaših ust takšne 
modrosti o vašem osebnem življenju in tudi, ko 
ugotavljam, kako širok je vaš svetovni nazor.

Z vami se lahko pogovarjamo o prav vsaki temi in 
malokdo kot vi ima tako veliko ljubezen do knjig, 
za katere sama pravim, da so naše najzvestejše 
prijateljice, ki nas spremljajo vse življenje in se 
vsakikrat česa novega naučimo iz njih.

Ja, hvala vam modra gospa Marija za prijetne ure 
z vami, kajti vi bi nam rekli, da ni drugega recepta 
za dolgo življenje kot je dobro opravljeno delo, kar 
ste ga vi odlično in z veseljem opravili, enako kot ste 
poskrbeli za svojo družino, otroke, ki nasledujejo 
vaše stopinje. 

Rekli ste, da imate najmlajšega člana vaše družine, 
vnuka, ki ste mu nadeli lepo ime Vid. Ponosen bo na  
vas, na svojo imenitno babico in boste tudi za njega 
prava legenda.

Gospa Marija, naj bo vaš rod, sinovi in hčerke, vnuki 
in pravnuki enako kleni kot ste vi: značajni, trdni 
in dobrosrčni, kakor ste vi, ki ste jih lepo učili in 
vzgajali.

Najprej pa želimo izreči iskrene in prisrčne čestitke 
za vaš imenitni 100-ti rojstni dan, z željo, da preidete 
v novo stoletje čili in zdravi. Pa, kol´kor kapljic tol´ko 
let, Bog vam daj na svet´ živet´!

Hvala vam za vašo človekoljubnost. Sprejmite to 
knjigo v dar. V njej boste prav gotovo našli nekaj iz 
sorodnega življenja, iz davne pretekle dobe in časa, 
ko smo živeli od dela in se trudili za lepše in boljše 
življenje. Sedaj pa si samo to želimo, da bi bila naša 
prihodnost mlade generacije varnejša in lepša, da bi 
lahko vsi hodili naokrog brez strahu in brez mask, da 
ne bi postali ujetniki novega časa in v strahu zaradi 
virusa Covid 19.

A ta moja zadnja misel je še vedno polna upanja, da 
se bo tudi to spremenilo na boljše, kajti v Pandorini 
skrinjici se je do dna že nabralo polno slabih stvari, 
na dnu, prav na dnu pa je bilo skrito UPANJE. Tisto 
upanje, ki ga ne smemo izgubiti in moramo verovati 
vanj, da se še tako slaba stvar preobrne na koncu na 
boljše. 

Danes je takšen dan, da se z vami vsi veselimo, ko 
praznujete svojo častitljivo STOTO OBLETNICO 
vašega rojstva: 5. 11. 1920 – 5. 11. 2020. 

Naj bodo vaša prihodnja leta in dnevi za vas polni 
sonca in lepot življenja!

Hvala vam draga gospa Marija! 

S spoštovanjem!
Vsi zbrani okrog vas. 

Velenje, 5. november 2020

DOGODKI V DOMU
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Mednarodni dan starostnikov

1. oktober je za mednarodni dan starejših razglasila 
Generalna skupščina Združenih narodov leta 1990, 
z namenom, da bi se vsako leto na ta dan s posebno 
pozornostjo razpravljalo o različnih vprašanjih, 
povezanih s starejšimi ljudmi. Starostna meja, pri 
kateri naj bi se na splošno začela starost, ni določena. 
V Sloveniji običajno označujemo z besedo starejši 
osebe, stare 65 ali več let (65+).

Zreli stari ljudje so imeli – in še vedno imajo – v 
družbi posebno vlogo, vlogo modrecev. Težko bi 
človek res dozorel do prave življenjske modrosti, 
če si skozi leta ne nabere dovolj izkušenj in na situ 
let preseje zrna od plev. Zori le človek, ki si za to z 
veseljem prizadeva, ki ima kljub vsemu doživetemu 
še vedno zvrhan koš svojih želja in potreb.

Zatorej, če se hočemo kakovostno starati, 
moramo imeti pozitivno stališče do starosti in si 
oblikovati dobro sožitje med starejšimi in mlajšimi 
generacijami. Moramo pa si pridobiti tudi dovolj 
razumljivih in natančnih informacij, kako si 
urediti življenje, ko se naša leta umirijo. Letošnji 
Mednarodni dan starostnikov je bil posvečen 
zdravju starejših. Mestna Občina Velenje vsako 
leto na ta dan poskrbi za sprejem pri županu in 

DOGODKI V DOMU
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prav vsako leto smo se tega dogodka z veseljem 
udeležili v čim večjem številu. Prav gotovo so naši 
stanovalci ponosni na tak sprejem in se ga vsako 
leto prav posebej veselijo. Letos je glede na situacijo 
v državi bilo to druženje žal onemogočeno. Vendar 
pa tudi tokrat, takratni  podžupan Mestne občine 
Velenje gospod Peter Dermol ni pozabil na nas. 
S prijetnim presenečenjem – košaro dobrot in v 
družbi Ansambla Aubreht je nagovoril in pozdravil 
naše stanovalce. Skupaj z gospo direktorico Violeto 
Potočnik Krajnc sta stanovalcem ob tej priložnosti 
iskreno čestitala in zaželela le najlepše želje in misli. 

Katarina Hlupič,
mag. ekon. in posl. ved

DOGODKI V DOMU
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Kjer se konča beseda, tam se pričenjata 
pesem in glasba

Domski Kerlci so res Kerlci, ne samo po imenu, 
tudi po duši in telesu. Lahko jim prisodim veliko 
manj let, kot jih imajo, to pa zato, ker je to zbrana 
družba – skupina moških in žensk, ki se družijo in 
medsebojno razumejo in spoštujejo. In so mladi 
po srcu. Za dobro jutro popijejo dišečo črno kavo 
in veselo razpravljajo o vseh mogočih dogodkih iz 
preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. O teh zadnjih 
pa z veliko večjo skrbjo, kako bodo živeli mladi, ki 
se izobražujejo in nebi imeli služb in ne sredstev za 
preživetje. 

Za Domske Kerlce jih je poimenovala gospa Justina 
Lah, ki je najprej sodelovala pri Konovskih štrajharjih, 

ki so igrali na kmečka orodja. Tam je igrala na žago. 
Dve leti je že v Domu za varstvo odraslih Velenje, ker 
si je močno poškodovala roko. Tu je ustanovila novo 
skupino, kjer je pričela igrati na bajs. To je lončeni 
lonec z napetim mehurjem in palico, po kateri drgne 
z mokrimi prsti. Igranje žage je prepustila Ivanki 
Stropnik, ki se še kako spozna na ta instrument.

Včasih so pa ženske prale perilo na roke in jim je 
ostal muzejski eksponat, pralni »ribežl«, ki bi morda 
še nam prav prišel, če nam zataji električni pralni 
stroj. Ampak, ker ima ta čudežni pralni »ribežl« 
ročni pogon, ga sedaj s pridom uporablja domska 
kerlčanka Martina Trdin, ki sedaj več ne pere nanj, 

DOGODKI V DOMU
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pač pa izvablja iz njega muziko, verjetno lepšo kot 
je bila takrat, kot je morala oprati grmado perila na 
njem. O ja, ona je že od mladosti dalje hlepela po 
glasbi in jo imela rada, saj so toti Štajerci iz Maribora 
vsi veselega duha. 

Coklšuh – tu pa je mojster Frančišek Ževart, ki je tudi 
dober humorist in lepo poje. Ne vem, ali je bil kdaj 
čevljar, ampak dobro obvladuje in nabija žeblje. 

Metlo z ročajem uporablja in upravlja z njo Janez 
Golob – Taubi. Tako so ga poimenovali. Je pa tudi 
pravi poznavalec tega orodja, da ustvarja takt in 
poveže vse skupaj , da »štima«, kot pravi sam. Ne 
vem pa, če z njo tudi kaj pometa? 

Buča (to ni glava, lahko pa bi tudi bila). Prekmurci 
jih imajo veliko in so tako izdolbene in posušene 
uporabljali za cug, kadar so vlekli kakšno tekočino iz  
soda. Te buče so navdihnile tudi gospo Ano Ramšak, 
da tudi ona sedaj vneto trka po buči, kot bi bila 
boben. Sicer bodo pa v teh dneh zopet imeli vajo, 
da ne pridejo iz prakse. Domski kerlci pa niso samo 
muzikanti na teh orodjih, so tudi uglašeni pevci, da 
jih je veselje poslušati, pa ne samo to, so tudi zvesti 
poslušalci lepe slovenske narodne glasbe. 

Petje, to lahko še sami izvajajo, za javne nastope 
bodo pa žal, morali še počakati, ko se bo zadeva s 
Covidom 19 in še z novim virusom, umirila ter bo 
zakon dovoljeval bolj varno množično druženje in 
javne nastope. 

Delovna terapevtka Zorica Špital je njihova 
mentorica in njihov duhovni vodja, ki je tudi odlična 
animatorka in ima veliko pozitivne energije, ki jo 
prenaša na ljudi in njena dobra volja se kar pretaka 
na ljudi, ki so v njeni bližini. 

In, če je glasba kot balzam, potem je dobro in prav, 
ko diplomirana fizioterapevtka Sara Miličević ne 
samo, da vestno in strokovno opravlja svojo službo 
fizioterapevtke, dodaja k temu še dodatno svoje srce 
in dušo, ko uporablja kitaro in harmoniko in tako 
dodaja še glasbeno terapijo, da so ljudje srečni in 
veseli in jim lepša jesen življenja. Kako pomembno 
je to za ljudi sedaj, morda še bolj, kakor je to bilo 
pred Corono 19. 

In tudi kulturni dogodki ne smejo biti pozabljeni. 
Zato so mladi iz Župnije Velenje - sv. Martin pripravili 
igro O pastirčku Izidorju in zmontirali lep in prisrčen 
film, ki govori o Jezusovem rojstvu v Betlehemu. 
Velenjski skavti so posneli poslanico ob prihodu luči 
miru iz Betlehema. Učenci osnovne šole Gustava 
Šiliha iz Velenja so pa dali za božič velik dar ljudem, 
ko so narisali in posneli video božično novoletne 
voščilnice. 

Prisrčna hvala vsem! 

MI VSI ŽELIMO UREDNIŠTVU MUZIKE IN CELOTNI 
EKIPI ZDRAVJA, SREČE IN USPEHA V LETU 2021!

Zora Založnik
stanovalka doma

DOGODKI V DOMU
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Prehrana starostnika v času pandemije 
COVID-19
V teh negotovih časih, ki se vlečejo že od marca 
lani, se marsikdo vpraša, če naredi dovolj za svoje 
zdravje. Ko se začnemo zavedati, da je prehrana 
pomemben del ohranjanja našega zdravja, 
se lahko hitro izgubimo v poplavi informacij s 
strani oglaševalcev diet in prehranskih dopolnil. 
Posledično težko razločimo med nasveti, ki temeljijo 
na dokazanih dejstvih s strani strokovnjakov, in 
nasveti, ki so napisani z namenom marketinga 
nekega produkta. Čas pandemije je omogočil razvoj 
že tako hitro rastočemu trgu prehranskih dopolnil. 
Dejstvo je, da nobeno prehransko dopolnilo ni 
namenjeno zdravljenju ali preventivi pred okužbo 
z virusom COVID-19 ali drugimi virusnimi obolenji. 
Še več, prehranska dopolnila nam lahko v določenih 
primerih celo škodujejo, saj lahko nekega hranila z 
njimi zaužijemo več, kot je priporočeni dnevni vnos.  
Zato je pomembno, da se pred jemanjem prehranskih 
dopolnil posvetujemo s strokovnjakom. 

Za nekatera hranila je sicer dokazano, da spodbujajo 
imunski sistem. Med njimi so: vitamina C in D ter 
Cink. Najboljši način, da zaužijemo ta hranila je skozi 
običajno prehrano, saj se tako najboljše izkoristijo 
v našem telesu. Da to dosežemo, je pomembno da 
uživamo raznovrstna živila. Tako je pomembno, da 
vsak dan uživamo različne vrste sadja in zelenjave, 
polnovredna žita, kakovostne maščobe ter živila, ki 
so vir beljakovin. Slednje so v prehrani starostnika 
zelo pomembne, saj lahko le z zadostnim vnosom 
beljakovin starostnik karseda ohranja svojo 
funkcionalno maso (mišice) in s tem ostaja v največji 
možni meri aktiven. Ko se zgodi, da zbolimo za 
kakšno boleznijo ali nas čaka kakšen poseg, je večji 
procent funkcionalne mase v našem telesu povezan 
z boljšim izidom zdravljenja. Dobri viri beljakovin 
v prehrani so: pusto meso in mesni izdelki, jajca, 
mleko in mlečni izdelki ter stročnice v kombinaciji 
z žiti. Živilo, ki je vir beljakovin naj bo sestavni del 
vsakega obroka. 

Poletni recepti
Bananine palačinke
Ovseni kosmiči 60 g
Eno veliko jajce
Ena banana
Pol čajne žličke pecilnega praška
Ščepec cimeta
Rastlinsko olje ali maslo
S paličnim mešalnikom zmiksamo 60 g ovsenih 
kosmičev, banano, jajce, pecilni prašek in cimet. Če 
je zmes pregosta dodamo še malo mleka, začinimo 
pa s ščepcem cimeta. Ponev segrejemo in ga rahlo 
pokapljamo z oljem, ali dodamo košček masla. Po 
ponvi naredimo več majhnih palačink. Pečemo na 
zmernem ognju, da se palačinke ne zapečejo preveč. 
Postrežemo jih s sadjem ali poljubnim namazom. 

Pečena prosena kaša z jabolki
Sestavine: 
2 ½ dl prosene kaše
¾ l  mleka 
2 jajci
3 žlice kisle smetane
3 velika jabolka
250 g puste skute
Sladkor po okusu
cimet

KUHARSKI KOTIČEK
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Zavremo mleko, vanj usujemo 
proseno kašo in kuhamo 15 
min, ter pokrito pustimo stati, 
da se rahlo ohladi. Med tem 
časom olupimo in naribamo 
jabolka. Vanje vmešamo skuto, 
smetano in jajca ter začinimo s 
cimetom. Zmešamo s skuhano 
proseno kašo in sladkamo po 
okusu. Vlijemo v namaščen 
pekač ter pečemo eno uro na 
180°C. Narastek je dober topel, 
kot tudi hladen. 

Ajdove palačinke
Sestavine:
Ajdova moka 50 g
Mineralna voda 1,5 dl
Grški jogurt 150 g
Med
Sol
Jagode

V ajdovo moko prilivamo mineralno vodo, do konsistence za peko 
palačink. Palačinke spečemo.

Pečene palačinke nadevamo z grškim jogurtom in narezanimi 
jagodami ter po vrhu polijemo z medom. 

Angelika Stropnik
študentka, praktikantka

KUHARSKI KOTIČEK
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DOM IN ODDELKI

Kulinarične dobrote na enotah 

S pomočjo stanovalcev Doma za varstvo odraslih 
Velenje vračamo domačnost, ustvarjalnost in 
spodbujamo razmišljanje o receptih ter sestavinah 
pri peki jabolčnega zavitka, jogurtovih mišk, 
marmornega kolača, šmorna, palačink ter pečenih 
jabolk.  Stanovalce spodbujamo k sodelovanju, 
na koncu pa vsako končano jed tudi poizkusimo. 
Srčnost zaposlenih se kaže tudi, ko imajo stanovalci 

Doma rojstni dan. Takrat zaposleni pripravimo 
prostor za praznovanje. Presenetimo jih z dobrotami, 
majhnimi pozornostmi kot so torta, sokovi, kava, 
slani prigrizki ali pa celo s kozarcem vina.

Ljubica Ucovnik 
Strežnica



�1D MSKI štrukl’i

DOM IN ODDELKI



�� D MSKI štrukl’i

Mojih 90-let

Zeče. Verjetno se sprašujete, kje je to? Z veseljem 
vam razložim in vas popeljem v preteklost ter 
obudim delčke moje mladosti. Zeče so manjša 
vasica s pogledom na Slovenske Konjice, kjer sem 
decembra leta 1930 prijokala na svet. Bila sem 
deveta po vrsti, za mano se je družini pridružila še 
sestra Trezika. Odraščanje v veliki družini na vasi v 
času vojne je pomenilo veliko odrekanja, zanimivih 
dogodivščin in novih spoznanj. Navkljub vsemu 
smo bili srečni in zadovoljni že z najmanjšim. 

Sama sem bila rojena v drugem zakonu mojega 
očeta. Prva žena mu je povila tri hčerke, v času 
nosečnosti s četrtim otrokom, pa je družino 
prizadela velika nesreča. Med nevihto je žena stopila 
v hišo, se prijela za kljuko, v tistem trenutku pa je v 
hišo zadela strela. Bila je mrtva na mestu, skupaj 
z nerojenim otrokom. Časa za žalovanje ob treh 
majhnih otrocih ni bilo in oče se je ponovno oženil. 

Moja mama Marija je rodila še sedem otrok, med 
katerimi je bil samo en sin. Oče Martin je umrl, ko 
sem bila stara le pet let. Tako je mati ostala sama z 
desetimi malimi otroci. 

Vsi upi so bili položeni na pleča edinega sina, ki pa 
temu žal ni bil kos. Kmetija nikoli več ni zacvetela, 
poslopja so žalostno propadala, tako da danes ni 
ostalo veliko več kot le spomini. Teh pa ne manjka!

Ampak naša družina ni bila čisto navadna družina. 
Moj pra stric, Jakob Pukl, je bil pravnik in časnikar na 
Dunaju. Ker sam ni imel otrok, je poskrbel za mojega 
očeta ter mu na Zečah postavil veliko zidano hišo. 
Bila je resnično čudovita in nekaj posebnega za tiste 
čase. Eno od mojih tet je izšolal za kuharico, drugo 
pa vzel za gospodinjo na Dunaju. Vsako leto nas je 
teta z Dunaja (kot smo jo klicali) obiskala in takrat 
je bilo veselje v hiši. Prinesla je nova oblačila in tudi 
nekaj odsluženih kosov pohištva smo dobili vsake 
toliko časa. V njegovi hiši na Dunaju je sedem let 
živel tudi naš največji slovenski literat, gospod Ivan 
Cankar, njegova kuharica pa ni bila nihče drug kot 
teta. 

Naša mama si je za vse svoje otroke želela več od 
življenja in vedela je, da je ključ do uresničitve sanj v 
šolanju. Žal denarja pri hiši ni bilo. S težkim srcem se 
je odločila in najstarejše tri sestre poslala med nune 
v Slovensko Bistrico, kjer so se izšolale za bolničarko, 
dentistko in učiteljico francoščine. Vse tri sestre so 
bile v redu Frančiškanke Brezmadežnega spočetja, 
oziroma po domače »bistriške šolske sestre«, kjer so 
ostale do konca svojega življenja. Sestra Alma je bila 
vrsto let tudi voditeljica reda Slovenske province. 

Ostala dekleta smo počasi, druga za drugo zapuščale 
domačijo in se podale v svet. Sama sem doma 
ostala najdlje in se šele s 25 leti odpravila novim 
dogodivščinam naproti. Bila sem izšolana kuharica 
in zaposlila sem se v Bolnišnici Celje, kjer sem kuhala 
neslano dieto. Med obiskom pri dobri prijateljici sem 
spoznala Štefana. Bila je ljubezen na prvi pogled in 
kaj hitro sva postala par. Ker je že začel graditi hišo 
v Velenju, sem se preselila sem in skupaj sva začela 

ZGODBE STANOVALCEV
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krojiti novo obdobje v življenju. Štefan je bil namreč 
izšolan krojač, a se je odločil postati rudar. Kasneje 
je ob delu končal tudi višjo šolo in napredoval do 
»štajgerja«. 

Družina se je kaj kmalu povečala in leta 1962 se 
nama je rodila hči Darinka. Naše življenje je bilo 
razpeto med službo, Velenjem in Pristavo pri 
Podčetrtku, kjer je na svoji domačiji Štefan postavil 
vikend z vinogradom. Bil je tudi čebelar in prostih 
trenutkov je bilo pri nas bolj malo. Poleti smo se radi 
odpravili na morje v Fieso, v rudarski dom, kjer smo 
se naužili morskega zraka in malce odpočili. 

Moja delovna kariera se je začela v novo odprtem 
hotelu Paka, kjer sem prevzela vodenje kuhinje 
in med drugim jedi po naročilu pripravljala za 
gospoda Žganka in Luka Leskovška. Kasneje me 
je poklicna pot ponesla v Ero Tržnico. Koliko malic 
smo pripravile in lačnih ust nahranile! To so bili časi. 
Francoska solata in biftek sta bili specialiteti, ki se jih 
mnogi še danes spominjajo. 

V spominu mi je ostalo poletje, ko sem se s 
prijateljico Julko odpravila na večdnevni pohod 
po naših gorah. Od slapa Savica, preko Sedmerih 
jezer in vse do Triglava. Tako da sem resnično prava 
Slovenka!

Darinka je z ustvarjanjem družine malce pohitela in 
dobili smo vnukico Tjašo. Štefan je bil navdušen in z 
veseljem jo je popazil, ko sta bila mlada dva v službi. 
Navsezgodaj zjutraj sta z vozičkom že raziskovala 
bližnji Velenjski grad, opazovala naravo in se 
zabavala. Sicer je bila Tjaša v času njegovega varstva 
vedno umazana, nos je bil vedno poln, a skupaj sta 
uživala. 

Leta so minila in oba sva zasluženo vstopila 
v tretje življenjsko obdobje. Postala sva člana 
upokojenskega društva Staro Velenje in Konovo ter 
aktivno sodelovala na njihovih srečanjih in izletih. 
Kuhalnice še vedno nisem obesila na klin in kuhanje 
klobas je bila ob sestankih društva moja naloga. 
Kuhala sem tudi v gostiščih Zajc in Hartl, kjer sem 
jim napolnila shrambe z mojimi domačimi skutinimi 
štruklji. 

Usoda je leta 2014 posegla v najino mirno življenje, 
ko sem postala vdova. Bilo je težko, a s pomočjo 
družine in kroga prijateljev sem začela z novim 
poglavjem v življenju. Svoje dneve sem rada 
preživela v domačem vrtu, kaj dobrega skuhala za 
svoje ta mlade in tako so leta hitro minevala. V veliko 
veselje so bili vrsto let prvi četrtki v mesecu – naša 
redna srečanja upokojenk Ere z obveznim kosilom. 
Nisem ga zamudila, pa če so »strele dol padale«. 

Tudi vnukinja si je ustvarila družino in zdaj me v 
mojem novem domu obiskujejo že trije pravnuki; 
Pia, Luka in Ela. Velikokrat mi prinesejo kakšno 
risbico, ki mi polepša stene moje sobice. 

Moje življenje je bilo polno vzponov, padcev, težkih 
preizkušenj ter tudi čudovitih trenutkov, ki jih bom 
nosila v srcu za vedno. 

Izkoristila bi še priložnost in se zahvalila celotnemu 
osebju doma za njihovo požrtvovalno delo, vedno 
nove ideje in zamisli, ki nam popestrijo dneve in nam 
ustvarjajo okolje, v katerem se izvrstno, predvsem 
pa varno počutimo. 

Ana Haložan
stanovalka Doma

ZGODBE STANOVALCEV
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SLIKOVNI UTRIP DOMA

Slavnostno kosilo

Velika noč je družinski praznik. V Domu za varstvo 
odraslih Velenje smo vsi ena velika družina 
zato smo v mesecu decembru za stanovalce 
pripravili slavnostno kosilo. Kosilo v našem Domu 
tradicionalno pripravljamo že 9 let. Stanovalce na 
ta dan slavnostno uredimo, prostor pa svečano 
okrasimo in pripravimo pogrinjke. Na slavnostno 
kosilo smo ta dan povabili tudi gospo direktorico, 
socialne delavke ter glavno sestro, ki so se nam 

z veseljem pridružile. Kuhar Matej Trbežnik nam 
je postregel s prazničnim menijem, za še bolj 
praznično vzdušje pa je poskrbel Dejan Klemenc, ki 
nam je igral na harmoniko. Skupaj smo zaplesali, se 
poveselili in skupaj preživeli lep praznično obarvan 
dan.

Marko Vodlan
javni delavec
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SLIKOVNI UTRIP DOMA

Sprehodi

Tako kot vsako leto tudi letos v poletnih mesecih 
za naše stanovalce organiziramo sprehode. Enkrat 
tedensko se zberemo zaposleni, dijaki, študentje 
in prostovoljci ter stanovalce peljemo na različne 
lokacije po Velenju. Trudimo se, da omogočimo 
sprehod vsakemu, ki za to izrazi željo. Na sprehodu 
mnogokrat srečamo znance, mogoče tudi svojce 
ter z njimi poklepetamo. Ko prispemo na cilj, se 
okrepčamo s pijačo ter sladkimi prigrizki, ki nam jih 
priskrbijo naši kuharji. Na cilju radi tudi zapojemo in 
se poveselimo ter naužijemo svežega zraka.

Karin Plazl
tajništvo Doma
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SLIKOVNI UTRIP DOMA

Osvežitev in poživitev
Ko nastopijo vroči dnevi vsakemu od 
nas prija malo osvežitve. Tako smo 
se zaposleni odločili naše stanovalce 
malo presenetiti. Zbrali smo se v 
atriju Doma in pričeli s pripravo 
ledene kave. Ledena kava je napitek, 
ki ga postrežemo hladnega. Pripravili 
smo ga tako, da smo kavo skuhali na 
običajen način in jo nato postregli s 
sladoledom. Osvežitve in poživitve 
so bili deležni prav vsi stanovalci 
Doma. V atriju smo se zavrteli tudi ob 
glasbi harmonike, ki jo je igrala naša 
fizioterapevtka Sara Miličević.

Maša Miklavc 
tajništvo Doma
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Mama mi je ves čas govorila, da 
ne bo nič iz mene, če bom cele 
dneve poležaval v postelji. A 
poglejte me sedaj ... rešujem svet!

Nikoli si nisem mislil, da bo prišel 
čas, ko me bo med sprehodom 
po gozdu bolj strah da srečam 
človeka kot pa medveda.

Leta 1990 so mislili, da bomo 
leta 2020 imeli leteče avte ...  
ampak mi se sedaj učimo, kako se 
umivajo roke.

Moj brat me je vprašal, če se 
greva monopoli, pa sem mu rekla 
ne, ker ne smemo izven občine.

A ima kdo sobno kolo za prodat? 
Nujno ga rabim za v službo.

Včasih smo bili kar divji... jedli 
smo torto, potem ko je kdo pihal 
po njej.

Ko se doma kregaš, je kot na 
koncertu: najprej najnovejše... 
potem pa še stari hiti.

Iz UKC Ljubljana pozivajo vse, ki 
so si ogledali vsaj 5 sezon serije 
Zdravnikova vest, da se jutri javijo 
za delo.

Vse je isto kot, ko sem imel 18 
let. Bencin se je pocenil, jaz pa ne 
smem nikamor!

Pri nas doma je kot na šovu 
kmetija. Delamo, se smejemo, 
kregamo... Danes bom ženo 
nominiral, da zapusti objekt!

Policija je prijela dva migranta, ki 
sta tihotapila pet Slovencev med 
občinami.

Od danes je konec s pranjem rok. 
Sem dobila račun za vodo, kot da 
vzrejam delfine …

Sem šla na balkon, da zapojem 
eno. Sosedi so me začeli 
obmetavati z jabolki, krompirjem, 
jajci... Jutr bom spet pela, 
potrebujem še meso!

Policija svetuje: v avtu na vidnem 
mestu ne puščajte vrednejših 
stvari kot so konzerve, makaroni, 
toaletni papir,...

Letos bo prvič, da ne bom mogla 
letovat na Havajih zaradi Corona 
virusa. Do zdaj nisem mogla 
zaradi denarja.

Sedim na kavču z mobitelom 
v roki, žena gleda njeno serijo. 
Vprašam, če mi prinese pivo. 
»Ne,« je bila kratka. Zatem 
zazvoni njen mobitel v kuhinji. 
Takoj vstane in gre gledat kdo 
kliče. Poslal sem ji SMS: »Ko si že v 
kuhinji, mi prinesi eno pivo.« 

Imam sosedo, ki se pogovarja 
s svojim mačkom, kot da bi jo 
ta razumel. Ko sem to povedal 
svojemu psu, sva umrla od 
smeha.

Malo mi je že neugodno, ker še 
nisem pozitiven na covid-19, 
ker zdaj izgleda, kot da nimam 
nobenega družabnega življenja.

Malo zapiramo, malo odpiramo, 
pa spet zapiramo, pa delno 
odpiramo in spet zapiramo. V 
Sloveniji nimamo epidemije 
ampak prezračevanje.

Letos bomo vsi imeli božič 7.1. 
Jezus bo že prišel 25.12, ampak 
bo 14 dni v karanteni.

RAZVEDRILO

Smeh je pol zdravja

NAGRADNO VPRAŠANJE: 
Katera pomembna oseba nas je obiskala v mesecu maju?

ODGOVOR:  __________________________________________

IME IN PRIIMEK:  _______________________________________

NASLOV:  ____________________________________________

Kupon s pravilnim odgovorom oddajte v recepciji doma do 
1. avgusta 2021. Velja tudi fotokopija. Nagrajenci bodo prejeli 
praktične nagrade. Žrebanje bo javno in bo potekalo v domu. 

Nagrajenci iz prejšnje številke (Imenujte zagovornika, ki nas je 
obiskal v mesecu februarju):
1. nagrada: Globačnik Marija
2. nagrada: Lah Danica
3. nagrada: Zlodej Jožica
NAGRAJENCEM ISKRENO ČESTITAMO!



Dom za varstvo odraslih Velenje 

Kidričeva 23, 3320 Velenje
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