
    
 

 

 
 
 

 

Spoštovane stanovalke, stanovalci, svojci, 
zaposleni in vsi prijatelji našega doma 

 

Pred vami se razprostira prva številka povsem 
našega, domskega časopisa. Ne le časopis, v 
tednu, ko se je pričela jesen, je tudi zame 
nastopila prelomnica, saj sem se vam 
pridružila, tako da se od 21. 9. 2022 
vsakodnevno srečujemo in stopamo po 
skupni poti.  

Že predhodno sem bila zaposlena v domu 
upokojencev, kot vodja enega izmed domov 
znotraj večjega sistema. Svoje delo sem z 
veseljem opravljala, stanovalce sem imela 
rada, medsebojno smo se zelo razumeli in 
spoštovali. 

Svoje odločitve, da sem vstopila na pot 
domskega varstva nisem nikoli obžalovala. 
Prav zato sem z veseljem in odprtim naročjem 
sprejela izziv in naredila korak naprej, ter sem 
vam pridružila kot direktorica doma.   

 

Terezija Albert, 02.10.1932 
Damjan Veršnak, 04.10.1971 
Hedvika Buček, 12.10.1939 
Marica Navršnik, 19.10.1952 
Bogdana Žic Stanič, 20.10.1940 
Marija Fajdiga, 21.10.1932 

 Santina Klar, 21.10.1946 
Silva Črep, 26.10.1945 
Stanislav Meh, 29.10.1953 
 

 

 
 
 
 
 
 

št. 1 – oktober 2022 
 

 

Verjamem, da nam bodo prihajajoči dnevi in 
tedni ponudili številne priložnosti, da se 
podružimo in dodobra spoznamo ter skupaj 
tlakujemo pot in nevidne vezi, ki nam bodo 
osmislile vsakdan in lepšale prihodnost. 

Vsem želim lepo, barvito in obilja polno jesen. 

Mag. Nina Mažgon, direktorica doma 

 
 

Vse najboljše 



 

 
Mesec september ali kimavec je napovedal 
prihajajočo jesen. V domu smo tako izkoristili 
zadnje sončne žarke in pripravili pester 
program aktivnosti. Po domu je prijetno dišalo, 
ko so naše pridne stanovalke in stanovalci 
pekli „fokačo“ in ocvirkovco, s katero smo se 
sladkali na trgatvi.  

 
Kot vsako leto je tudi letos domska trta bogato 
obrodila. Trgatev združuje in tako smo ta dan 
preživeli v dobri družbi, ob dobri glasbi ter 
natrgali veliko grozdja, s katerim smo se 
posladkali in ga razdelili vsem stanovalcem. 
Stanovalci pa so tudi skuhali grozdni sok.  

 
Praznovali smo 100. rojstni dan naše 
stanovalke ga. Jazbec in diamantno obletnico 
poroke naših stanovalcev ga. Ane in g. Ivana 
Babič.  

Septembra po vsem svetu poteka 
mednarodna kampanja ozaveščanja o 
demenci, da bi tako povečali vedenje o tej 
bolezni. Tudi v našem domu smo se pridružili 
aktivnostim, ki so potekale ob svetovnem 
dnevu Alzheimerjeve bolezni, 21. septembra.  

 

Podali smo se na »sprehod za spomin«, pred 
zgradbo Občine Vojnik pa smo mimoidoče 
osveščali o demenci.  

Dogajanje v domu 



 

ga. Terezija Jazbec, ki je 19.09.2022 
praznovala svoj 100. rojstni dan 

 
Gospa Jazbec je svoj okrogli jubilej praznovala 
v krogu sorodnikov, sostanovalcev in 
zaposlenih. Ob njenem častitljivem jubileju ji je 
čestital tudi župan občine Vojnik, gospod 
Brane Petre.  

Gospe Tereziji je voščila tudi naša najstarejša 
stanovalka, ga. Katarina Kotnik, in ji podala 
napotke za življenje po 100. letu, saj bo letos 
praznovala svoj 103. rojstni dan. Življenje 
gospe Terezije nam je na kratko opisal njen sin. 
Kot se za takšen visok jubilej spodobi, smo 
praznovanje obogatili tudi z glasbeno noto. Za 
prav prijetno vzdušje in krasno odpeto 
zdravico sta poskrbela gospod Viki Ašič in 
gospod Andrej Bremec. 

 

Vzpodbuda  
 

Dekle le piši – piši, 

življenje svoje nam oriši,  

če zato ti lažje je,  

če razbremeniš s tem srce.  

Ko  vse težave in veselje 

svoje upe in pa želje 

stavim na papir –  

me preplavi blažen mir.  

O papir, takoj ko v roke vzamem te 

so težave že pozabljene…. 

Up, veselje pa cveti 

še v prihodnje dni…. 
 

Kožar Angela, roj. 29. 05. 1921 

Prihajajoči dogodki 
03. 10. 2022 ob 10.30 :  
Obujanje starih običajev - ličkanje  
 

13. 10. 2022 ob 10.30:  Kostanjev piknik 
 

17. 10. 2022 ob 10.00: Peka piškotov po enotah 
ob mednarodnem dnevu hrane 
 

19. 10. 2022 ob 10.30:  Oktoberfest 
 

25. 10. 2022 ob 10.00:  
Predstavtev društva za pomoč hrtom 
 

28. 10. 2022 ob 10.00 in 11.00:  
Sveta maša ob dnevu spomina na mrtve 
 
 

 
Aktivnosti v domu smo omejili zaradi 

prisotnosti okužb v domu. 
 

Stanovalec meseca 



 

Maja 2003, pred skoraj 20-timi leti, je dom v 
Vojniku odprl svoja vrata prvim stanovalcem. 
Med stanovalci so še vedno trije, ki so se za 
bivanje pri nas odločili že maja 2003: ga. 
Matilda Rebevšek, ga. Ana Meke in g. Silvester 
Košir.  

Ga. Ana Meke  je prišla v Dom skupaj s svojim 
možem. Kot sama pove, odločitev ni bila težka, 
saj je želela biti ob svojem možu, ki se je za 
dom odločil zaradi svoje bolezni. »Takrat sem 
bila resnično v stiski. Prva skrb mi je bil mož, 
zato sem si želela, da bi bil dom čim prej 
odprt.«  Pove, da se ni prav nič posebej 
pripravljala, ko je leta 2003 postala stanovalka 
vojniškega doma. »Z možem sva se veliko 
pogovarjala o tem, kako bova živela. Rekel mi 
je: Ti pa kar ostani tukaj, ko mene več ne bo. In 
tudi sama sem vedela, da bom ostala tukaj.« 
Spomni se, kako je pred leti poslušala na radiu 
gospo, ki je bivala v domu starejših že devet 
let, in se ob tem spraševala, kako je to mogoče. 
Sedaj  pa bo kmalu minilo 20 let. »Življenje teče 
kot teče« pove in si želi, da bi tudi v prihodnje 
preživela v domu prijetne trenutke ob podpori 
tistih, ki ji veliko pomenijo.   

 

 

 

.  

 

Vaše zgodbe 

Dobrodošli pri nas 
 

Mira Frešer, 20. 11. 1943 

Jožefa Klinc, 18. 02. 1937 

Marija Perša, 05.08. 1946 

Ana Štingel, 12. 07. 1937 

Anton Jelenko, 23. 06. 1949 

Jožef Vranc, 24. 02. 1937 

Utrinki doma 


