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direktorica

Jasmina Tomažič

Pozdrav direktorice doma

Spoštovani stanovalci, sodelavci, svojci in zunanji prijatelji!

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica je priznana ustanova z 
31–letno tradicijo strokovnega in kakovostnega ravnanja vodstva in 
zaposlenih do stanovalcev. Ključnega pomena pri krepitvi in 
ohranjanju celostnega zdravja je tako socialni kot zdravstveni vidik.

Ljudje smo življenjsko odvisni od medsebojne pomoči. To je 
vsakdanja samoumevnost, ki se je večinoma ne zavedamo. Zaradi 
vse boljše zdravstvene oskrbe in pogojev za življenje se življenjska 
doba podaljšuje, zato ni več mogoče govoriti o starosti samo kot o 
obdobju upada vitalnosti. Danes praktično povsod po Evropi že 
govorimo o starosti kot o priložnosti in o starejših ljudeh kot o skritih 
zakladih znanj in izkušenj oziroma skritih človeških virih. 
Starostniki so pomemben del naše družbe, zato si želimo, da smo 
skupaj aktivni, da s svojimi predlogi in idejami ustvarjamo prijeten 
prostor zadovoljnih ljudi.
V tem zavedanju smo v preteklem letu skupaj s stanovalci in zaposlenimi glede na 
takratne epidemiološke razmere v povezavi s koronavirusom obeležili okroglo, že 30. 
obletnico uspešnega delovanja. 
Ponosni smo na to, kar smo že ustvarili in z novim zagonom, kar še bomo. Tudi v novem, 
četrtem desetletju našega delovanja v nadalje prikazujemo novice in dogodke, ki 
predstavljajo kratek pregled dogajanja minulega ter letošnjega leta.  

Če nam uspe, da na staranje ne gledamo kot na propadanje telesa, temveč kot žetveni 
čas duše, bomo spoznali, da je staranje lahko čas velike moči, pokončne drže in 
samozavesti. 

Dejstvo je, da delo, ki ga opravljaš z in za ljudi, moraš imeti rad. Mi ga imamo. 
Zatorej:

DOBRODOŠLI PRI NAS, KJER NAM DOSTOJANSTVO IN DOBRO POČUTJE 
STANOVALCEV POMENITA NAJVEČ!                                                               
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Slovesno ob 30.obletnici
Doma starejših obcanov Ilirska Bistrica
Vsak oktober je v našem domu še posebno slovesen, 
v mesecu oktobru 2021 pa smo praznovali 
30.obletnico delovanja. Z upoštevanjem epidemi-
čnih ukrepov, ki so krojili drugačno obeležitev 
slovesnega dogodka smo se želeli spomniti vseh, ki 
so z našo ustanovo povezani ter se jim zahvaliti za 
sodelovanje. 

(Od leve proti desni): 
prva direktorica DSO Ilirska 
Bistrica ga. Marija Zver Šlenc, 
predsednica Sveta zavoda DSO 
Ilirska Bistrica ga. Nevenka 
Tomšič, sedanja direktorica ga. 
Jasmina Tomažič ter ga. Miranda 
Vrh, druga direktorica v DSO

Harmonikaši Nika Polesa
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Stanovalci Doma so se skupaj z 
zaposlenimi poveselili po manjših 
oddelčnih skupinah. Za veselo vzdu-
šje so poskrbeli mladi harmonikaši 
pod mentorstvom g.Nika Polesa, 
nikjer pa ni manjkala tudi torta in 
zdravica. Vse skupine sta pozdravili 
direktorica, ga. Jasmina Tomažič in 
strokovna vodja ga.Nadja Vidmar. 
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Delovanje skozi 30 let smo obeležili z razstavo 
fotograj, ki so bile na ogled v Knjižnici Makse 
Samsa Ilirska Bistrica, sedaj pa so na ogled v 
dvorani Doma. Ob tej priložnosti smo izdali 
jubilejno glasilo, bilten Tri desetletja.

Občina Ilirska Bistrica nam je podelila prav 
posebno priznanje in sicer Spominsko plaketo 
Občine Ilirska Bistrica.
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Mislim, da se mi s prihodom 
v Dom ni veliko spremenilo. 
Rad imam naravo, zato 
grem vsak dan na sprehod 
okrog Doma. Rad imam tudi 
ptičke in jim kaj nasujem, 
da zobajo.
Dvema muckama nastavim 
skledico z vodo vsak večer. 
Družba v Domu je v redu in 
kot doma tudi sedaj rad 
gledam nadaljevanke.

     
g. Jože

Gospod, ki se ne želi izpostavljati, na enoti kjer stanuje, tako za kratek čas pomaga 
osebju pri gospodinjskih opravilih. Še bolj pomembno pa se mi zdi, da s svojo vedrostjo 
in smislom za humor privablja nasmeške na lica, seveda predvsem ženske populacije. 
Pred kratkim sem izvedela, da je prav on tisti »neznanec«, ki tako zgledno skrbi za 
čistočo pepelnikov okrog hiše. Kot pravi gospodar pa na svojih vsakodnevnih pohodih 
okoli doma opazi, kje so težave in nam o tem poroča. Marsikateri večji strošek je bil 
prihranjen prav na račun spretnega opazovanja našega pomočnika.

Imel sem prijatelja. Tu sva se spoznala in odkrila, 
da sva po rodu iz istih krajev. Povezovalo naju je 
navdušenje nad športom. Skupaj sva navijala za 
naša najboljša moštva, se radostila zmagam in se 
jezila nad sodniki. Ko ni mogel več vstati, sem ga 
vsak dan obiskoval, večkrat na dan. Prinesel sem 
mu kavo, kozarec piva in mu poročal o dogajanju v 
svetu športa. Zelo pogrešam najina druženja, a sem 
hvaležen zanje. 

g. Branko

Domace vzdušje

9



December 2021December 2021

pon tor sre čet pet sob ned

Literarni
večer

Novoletni
bazar

Jaslice

Sprehod
po pravljični

deželi
Drobtine

kruha
(OŠ Divača)

Božična
sveta maša

Dedek mraz in 
Novoletni koncert

Bistriške
gostilne nekoč
Ivan Simčič,
Janez Ličan

Miklavž
 

 

 

 

 

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30 31

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

13

20

27

14

21

28

6 7



Soncni zatoni z ga. Milo Uršic

Miklavzevanje

Poezija nekatere ljudi nagovori, drugim se sliši preveč 
abstraktna. Ob prebiranju zbirke Sončni zatoni 
gospe Mile Uršič po navadi ne ostaneš pri prvi 
pesmi. Izostren, a globoko čustven svet njenega 
doživljanja najbolj intimnih trenutkov življenja, ki 
se prepleta s posebno ljubečim opazovanjem 
narave se mestoma prepleta z grenkobo, ki jo je 
sama doživljala v mladosti. Na drugi strani pa iz 
mojstrsko prepletenih besed veje iskrivost, 
optimizem in hvaležnost za vse lepo, kar nas 
obdaja.
Bravo, gospa Mila! Pesniško zbirko je izdala pri 
svojih oseminosemdesetih letih. Poleg nje se lahko 
pohvali tudi z literarnim prvencem »Veronikina 

potovanja«, ki v črticah odstira utrinke iz njenega 
življenja, ki jo je poneslo praktično čez vso Slovenijo.

Moč starih običajev in praznovanj odpira lepe 
spomine. Miklavž je še vedno ostal skromen, kot 
nekoč, vendar nas še nikoli ni pozabil in še vedno ga 
nestrpno pričakujemo. Prav nikogar ne pusti 
ravnodušnega, nasprotno, še najbolj skromnim in 
tihim ljudem izvabi nasmeh na lica. In ker radi 
sprejemamo vse, ki k nam prinašajo veselje, se ga 
veselimo tudi v prihodnje!
Hvala sodelavkam in sodelavcem župnijske Karitas 
Ilirska Bistrica, da dobrega moža vsako leto 
pospremite do našega doma.

11



Novoletni bazar
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Kar tako smo poimenovali praznični decembrski 
dan, ki smo ga zaposleni pripravili s stanovalci v 
okrašeni dvorani doma. 
Želeli smo ustvariti praznično tržnico z darili, 
glasnim klepetanjem enega čez drugega, smehom, 
glasbo in seveda dišečim »kuhančkom«. 
Sodelavci so dobro podprli idejo o zbiranju daril, ki 
so bila s srečkami in prostovoljnimi prispevki 
prodana na novoletnem bazarju. Darila so bila 
praznično zavita in so privabila veliko radovednih 
pogledov. Srečke so bile hitro razprodane, klicanje 
številk je praznilo police in mize z darili, glavna 
nagrada pa je še vedno čakala srečnega dobitnika. 
Zadetek glavne nagrade je dobila gospa Rozalija. Ja, 
tudi glavno nagrado, cel pršut, je prinesla 
sodelavka.  
Hvala sodelavcem za sodelovanje pri pripravi in 
izvedbi bazarja, hvala vam stanovalci, da smo lahko 
skupaj doživeli praznično dopoldne veselega 
decembra. 
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Jaslice

Družina je temelj vsakega človeka. V njej se 
rodimo, oblikuje nas kot ljudi in nam nudi 
varno zatočišče. Četudi skromno in za 
kratek čas, je toplina rojstne hiše nepre-
cenljiva. Zato nam je tako lepo, ko skupaj 
postavljamo jaslice. Leto za letom ta tradicija 
ne izgublja svojega čara. Nasprotno, vse bolj 
nas navdaja z občutkom, da je vendar vse 
tako, kot mora biti. Da je praznik tam, kjer 
sem in kjer so okoli mene prijazni ljudje.
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Sprehod po pravljicni dezeli

Stanovalcem pripovedujemo, kako lepo je 
decembra v mestu. Poskušamo jim prenesti 
vzdušje z lučkami ožarjenih večerov. A vse 
dobi drugačen vtis, ko to doživiš sam. 
»Koliko lučk! Kako je lepo!« je bilo slišati 
vzklike v naši številčni družbi večernih 
sprehajalcev. Tudi drsališče nas je sicer 
navdušilo, vendar smo sklenili, da se to pot 
še ne podamo na ledeno ploskev. Raje smo 
si šli ogret nekoliko premražene roke in s 
kuhančkom sklenili prijetno doživetje.
Hvala baru Oranž za ljubezniv sprejem in 
pogostitev!

14



Domača praznovanja so najlepša. Ni se ti treba 
preoblačiti v svečana oblačila, kar takole v copatih 
se imaš preprosto fajn. Zato smo tudi na naše 
silvestrovo ostali doma in v oddelčnih kuhinjah že 
zjutraj pričeli pripravljati testo za piškote. Vse 
dopoldne je dišalo po dobrotah, sosedi z oddelka so 
nas presenetili še s kuhanim vinom.
Kdor pa si je le zaželel bolj svečanega praznovanja, 
je imel priložnost v pozno popoldanskem času 
prisluhniti koncertu Marjana Zgonca.

Dedek mraz in silvestrovanje
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V letu 2022 smo v našo družbo ponovno povabili smrčkaste 
prijatelje iz Društva Tačke pomagačke. Najprej smo spoznali 
domači terapevtski par Jerico in njeno psičko Fancy, kmalu pa je 
navdušenje preseglo občinske meje in tako sta se iz Postojne 
pripeljali tudi Nina in njena psička Šana. 
Šana se je o obiskih pri naših skrbnih in prijetnih stanovalcih 
pohvalila pri prijateljici Lolly in ta je svojo skrbnico Martino 
nagovorila, da nas spoznajo. Lolly se je s svojo lastnico pri nas tako 
dobro počutila, da sta se odločili v sodelovanju z našimi stanovalci, 
pred strogo komisijo, opraviti tečaj za terapevtskega psa. In sta ga! 
Kako smo bili ponosni nanju!  

V druzbi mokrih smrckov in 
migajocih repkov



Program, ki traja do eno uro, je načrtovan in temelji na 
ciljih, ki jih želimo pri stanovalcih doseči. Tako se 
oblikujejo manjše skupine, v katere je vključenih od 8 do 
10 stanovalcev. Na ta način se lahko vsakemu stanovalcu 
posvetimo in asistiramo pri izvajanju aktivnosti. Po 
izvedeni terapiji beležimo napredke in opažanja. Cilj je 
lahko tudi zbliževanje, sproščanje, zični kontakt.
S pomočjo Tačk lahko vplivamo na izboljšanje spontane 
komunikacije, izboljšanje gibalnih funkcij (motorične 
spretnosti, procesne spretnosti), izboljšanje obsega 
gibljivosti spodnjih in zgornjih udov, nudenje čustvene 
podpore.
Ker je naš dom velik in v njem prebiva 231 stanovalcev, 
želimo, da ima možnost vključitve v program čim več 
stanovalcev. Ravno zato načrtujemo skupine iz vseh enot 
in glede na njihovo zdravstveno stanje oblikujemo cilje in 
program. Poleg skupinskih programov izvajamo tudi 
individualne programe, ki potekajo pri stanovalcih, pri 
katerih so prisotne razne ovire na kognitivnem ali 
gibalnem področju. Srečanja potekajo mesečno. 
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Zame se je spremenilo ogromno, 
seveda predvsem to, da nisem doma. 
Tako tudi ne kuham več. Ne delam 
veliko, na nek način uživam. Starost 
prinese zdravstvene težave in tudi jaz 
jih imam, imam že 95 let in pri teh letih 
zmoreš manj. Tukaj res počivam. Rada 
grem na sprehod pred dom, na skupno 
druženje. Tukaj delamo kar želimo in 
nihče nas v nič ne sili. Lepo mi je.

ga. Julka

Kaj se je s prihodom v dom 
za vas spremenilo?

S prihodom v dom se mi je veliko 
spremenilo. Hrana mi je všeč, sedaj še 
bolj kot ob prihodu. Prvo kar sem tukaj 
opazila sta red in čistoča. Odnosi med 
nami so enkratni, opažam, da ni noben 
višji ali nižji. Moti pa me, da moram 
določena zdravila, ki jih potrebujem v 
lekarni plačati, kar je zame velik 
strošek. Vem sicer, da Dom na to ne 
more vplivati. V Domu vidim, kako 
osebje lepo ravna s stanovalci, ki 
potrebujejo več pomoči. Kar vprašam 
ali potrebujem, tukaj dobim hitro. Vse 
to mi je v veliko zadovoljstvo.

ga. Liborija
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Moje srecanje z glino

Moje prvo srečanje z glino je bilo pred desetimi leti v 
društvu Vezi. Postopoma sem jo začel spoznavati, 
gnesti in iz nje oblikovati preproste izdelke. Vaja 
dela mojstra in tako sem prišel do prvih izdelkov, ki 
so bili namenjeni prodaji. 
Ustvarjanje z glino ne zdravi samo telesa, ampak 
tudi duha. Gnetenje gline pomirja, misli so 
osredotočene na izdelek in čas ni več pomemben. 
Vsak izdelek je unikaten.
Ob premestitvi v Dom starejših občanov Ilirska 
Bistrica sem imel željo, da bi z oblikovanjem gline 
nadaljeval. Hvaležen sem, da je osebje prepoznalo 
mojo potrebo po ustvarjanju in mi omogočilo lep 
svetel prostor ter mi ga pomagalo preurediti mojim 
potrebam.
Prvič sem se v Domu preizkusil tudi kot mentor. Z 
veliko odgovornostjo in tudi tremo sem stopil pred 
skupino stanovalcev katerim sem skušal približati 
glino. Želel sem, da bi bil stik z njo prijeten. Lotili 
smo se izdelave preprostih prašičkov, ki so simbol 
sreče in blagostanja. Uspelo nam je, vsakemu 
posebej.
Spoznavanje in oblikovanje gline se nikoli ne konča. 
To je vsakodnevno spoznavanje in učenje. Moje prve 
izdelke,  ki sem jih izdelal v času mojega bivanja v 
Domu si lahko ogledate v vitrini dvorane Doma.
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Pustovanje

Všeč mi je, kako pust spremeni ljudi. Ne samo tiste, ki se na ta dan radi našemijo. 
Rada opazujem opazovalce. Šegavost prav nikomur ne škodi. Nasprotno, še tako 
resnemu ali zadržanemu človeku se razjasni obraz, ko ga pocuka navihan klovn ali 
na ples povabi razigrana gospodična. Ob ustvarjanju mask se prebudi otrok v nas in 
nikomur ni več mar za popackane prste. In ko zadonijo gromki zvonovi Podgrajskih 
škoromatov, se nam zazdi, da so temne sile zime res začele izginjati in je v deželi 
zasijalo sonce.





Odprti za pomoc ljudem v stiski

Na pobudo kolegice Olivere 
smo v začetku marca zbirali 
higienske pripomočke in 
hrano za pomoč državlja-
nom Ukrajine. Material smo 
predali območni enoti Rde-
čega križa, izpostava Ilirska 
Bistrica.

Tudi nas požari na Krasu niso pustili ravnodušnih. 
Kar nekaj sodelavk ima sinove, ki so poklicni 
gasilci in te dobro vedo, kaj pomeni čakanje na 
srečno vrnitev. Kolegica Zvonka je dala idejo, da se 
bistriškim gasilcem oddolžimo s prostovoljnimi 
prispevki, kot pomoč pri nakupu potrebne opreme.

Zaposleni v zdravstveno negovalni službi smo se udeležili 
strokovnega izobraževanja z  učnimi delavnicami Temeljni 
postopki oživljanja z uporabo AED. Izobraževanje smo 
pripravili v sodelovanju z reševalno enoto UKC Ljubljana, 
delavnice je vodil gospod Danijel Andolšek diplomirani 
zdravstvenik, predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu. 
Zaposleni smo obnovili znanje iz Temeljnih postopkov 
oživljanja, se seznanili z novostmi in se praktično 
preizkusili na delavnicah. 

25
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Za večino kristjanov predstavlja Vstajenje najbolj mogočen krščanski praznik. V 
domu se nanj pripravljamo tako kot doma, morda pa še malo bolj, ker je v 
praznovanje vključenih veliko ljudi. Kolegica nam vsako leto prinese cel kup oljčnih 
vejic, ki jih blagoslovimo pri sv. maši. Pred prazniki okrasimo hišo in pečemo 
značilne velikonočne dobrote. Na veliki petek pripravimo križev pot, na velikonočno 
soboto je v jedilnici tradicionalni blagoslov jedi. Naše praznovanje se zaključi s 
sv.mašo na velikonočni ponedeljek.

Podpis sporazuma z ministrom za delo

Velika noc

V začetku meseca aprila nas je obiskal takratni 
minister za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Janez Cigler Kralj, v družbi 
takratnega poslanca DZ Andreja Černigoja, da bi 
z direktorico Jasmino Tomažič podpisali spora-
zum, kjer bo MDDSZ za projekt dozidave ter 
prenove našega doma, namenilo za 6,5 milijonov 
evrov. 

27
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Hodi z nami!

Vsi dejavniki, za katere smo menili, da lahko negativno vplivajo na potek projekta, so 
se v drugem majskem tednu izkazali zgolj kot zle slutnje. Vreme - odlično, udeležba – 
množična, kovid – nič, vzdušje – fenomenalno.
Prav to smo zaposleni, stanovalci in drugi občani, ki so se nam pridružili na 
štiridnevnem pohodu, potrebovali. Od kje sploh ideja za podvig?
Do nje je prišlo med prvim valom epidemije Covida v našem domu, novembra 2020. Z 
močno simboliko smo želeli pokazati, da nas težko delo kljub nenavadnim 
okoliščinam ne zlomi. Potrebovali smo nekaj, kar nam bo dalo nove energije in moči 
za naprej. 
»Hodi z nami« je bilo simbolično povabilo  vsem, ki nas veže poslanstvo skrbi za 
starejše. Še posebej v času covida se je pokazalo, da smo kljub zelo težkim pogojem 
opravili veliko delo. Ob tem smo želeli pokazati hvaležnost vsem, ki so nas podpirali-
stanovalcem, svojcem, vodstvu, lokalni skupnosti. Spomniti smo se želeli tudi žrtev, 
ki jih je povzročil koronavirus. 
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Zaposleni smo izpostavili željo, da bi bila 
prihodnost za naše starejše bolj optimistična, da bi 
imeli več možnosti, da v starosti počnejo tisto, kar 
še zmorejo in si želijo. 
»Hodi z nami« v knjižnem jeziku predstavlja 
povabilo, da nas spremljaš na dolgi progi rasti in 
razvoja, implementiranja in posodabljanja 
programov za starejše.  »Hodi z nami« v bistriškem 
narečju pomeni, da se nam pridružiš takoj in zdaj, 
brez oklevanja. Brez velikih načrtov in priprav. 
Preprosto greš in se imaš dobro. 
V štirih dneh smo obiskali 34 vasi in mesto, kjer 
prebivamo zaposleni v domu. Šest jih prebiva 
zunaj naše občine, njim smo se zahvalili na 
poseben način. Skupaj nas je hodilo čez šestdeset, 
vse štiri dni je hodilo devet zaposlenih.



Zadnji, peti dan, je bil namenjen stanovalcem. V cerkvi sv. Petra je bila darovana 
sv. maša za naše zdravje. Ob prihodu so nas pozdravili »Kerglci izpod Ahca«, s 
penino smo zaključili petdnevno druženje in s tem tudi aktivnosti ob 30.obletnici 
našega zavoda.
Od vseh prisotnih in tistih, ki jim je žal, da se pohoda niso mogli udeležiti, smo bili 
najbolj veseli pobude, naj »Hodi z nami« postane tradicionalen.
Torej – »Hodite z nami« še naprej, se vidimo drugo leto!





Podelitev certifikata
Druzbeno odgovoren delodajalec

V maju sta se direktorica Jasmina Tomažič skupaj z vodjo projektne skupine Carmen 
Ujčič udeležili slavnostne podelitve certikata Družbeno odgovoren delodajalec. S 
prejetim certikatom smo še dodatno ozavestili, da se »nobeno delo ne naredi samo po 
sebi odlično«. 

Skupina za področje certikata Družini prijazno 
podjetje, se je v septembru po dolgem času ponovno 
sestala in ugotovila, da je iz anket zaposlenih, ki je bila 
izvedena v letu 2021, razvidno še vedno relativno slabo 
poznavanje vsebine ukrepov certikata DPP. 
Odločili smo se, da bomo skušali v oktobru 2022 
organizirati neformalno druženje direktorice in članov 
skupine z novo zaposlenimi, ki so se v zavodu zaposlili v 
zadnjih petih letih. Tako bomo novo zaposlenim 
poskušali približati vsebino ukrepov certikata DPP, da 
bodo morda lažje prepoznali situacije, v katerih bi 
katerega od ukrepov koristili. Na druženje bodo seveda 
vabljeni tudi vsi ostali zaposleni. Upam, da se srečamo v 
čim večjem številu.
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Sprehod v mesto

Ponovno smo oživeli zelo priljubljen dogodek, sprehod z vozički v mesto. Tako lahko 
tudi gibalno oviranim stanovalcem omogočimo ogled mesta ob dobrem razpoloženju 
in prijetni družbi. Ker vsak stanovalec potrebuje svojega spremljevalca, povabimo k 
sodelovanju dijake in študente, ki so v tem času na praksi.
Sprehod tradicionalno zaključimo v baru Oranž, kjer nas vsakič sprejmejo z odprtimi 
rokami, pa še marsikaterega znanca srečamo. Hvala spremljevalcem in ekipi bara 
Oranž!



Strokovna ekskurzija v Rezijo

Ogledali smo si dom v bližini 
Gradeža, primerjali delo pri nas 
in sosedih ter ugotovili, da smo 
lahko kar zadovoljni. Italijanski 
kolegi so nam sicer povedali, da 
je tam nekaj več zaposlenih, 
vendar so cene nastanitve temu 
primerno bistveno višje, kot pri 
nas. 

Bloško jezero
Jutranja gneča pred domom je sporočala, 
da se bo danes dogajalo nekaj posebnega. 
Stanovalci in zaposleni smo govorili drug 
čez drugega in bili v pričakovanju 
avtobusa in kombija, ki nas bo popeljal 
do Bloškega jezera. Ta kraj je bil letošnja 
destinacija našega izleta.



Sredi Bloške planote nas je s svojimi lepotami pričakalo 
Bloško jezero. Prijetne temperature, neokrnjena narava, 
lesene skulpture, ki krasijo okolico jezera in pa vriski ter 
radost otrok, ki so se spuščali po toboganu in kopali v jezeru.
Urejene potke okrog jezera so nam omogočile kratek sprehod, 
kjer smo opazovali gladino jezera in vanj lučali kamenčke, ki 
so poskakovali, mi pa smo prešteli koliko žabic je naredil. To 
je bila igra katero so nekoč igrali naši stanovalci, ko so se kot 
otroci družili ob rekah ali kakšnem jezeru.
V brunarici nam je gostoljubno osebje postreglo z odličnim 
kosilom, za dobro voljo pa smo poskrbeli sami. Z nami je bil 
harmonikaš Tone Zlosel, ob spremljavi harmonike smo zapeli 
in se poveselili.
Čeprav je ta biser nedaleč stran od nas, so bili mnogi tam 
prvič. 
Hvala obalnemu Društvu paraplegikov Istre, ki nam je 
omogočilo, da so se izleta lahko udeležili tudi gibalno ovirani 
stanovalci.
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Poletje v senci

Letos spomladi je naš vrt pri enoti Sušec dobil novo podobo. Zaključili smo s 
preureditvijo, ki pomeni varnejše in bolj prijetno bivanje na svežem zraku za naše 
stanovalce. Omogočena je hoja brez klančin, pred soncem pa varuje »pametni« 
nadstrešek, ki se ob prehudem vetru sam zapre.
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Naše kmetovanje je nekaj posebnega. V 
bistvu se res malo stanovalcev, zaradi 
zdravstvenih težav, seveda, lahko 
pridruži kmečkim opravilom na njivi. 
Vendar je »udeležencev« vzgoje naših 
vrtnin v bistvu veliko več. Imamo 
opazovalce, ki se do njive vsakodnevno 
sprehodijo in nam pravočasno povedo, 
kdaj je nared za okopavanje. Potem so tu 
svetovalci, ki jih vedno poslušamo, kako 
se lotiti  dela. Ne moremo mimo 
zalivalcev, brez njih pridelka letos sploh 
ne bi bilo. In »čistilci«, ki letino preberejo, 
očistijo in ocenijo. Na koncu, ko 
poberemo vse in pripravimo tradicionalni 
krompirjev piknik, pa smo vključeni prav 
vsi.
Nekateri se vključijo v »krompirjeve igre«, 
enotni pa smo si: »Naš krompir s panceto 
je najboljši!«

Tradicionalni krompirjev piknik
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Sprehod za spomin

Ob dnevu Alzheimerjeve demence, 
21. septembru, tradicionalno 
organiziramo Sprehod za spomin. 
Namenjen je ozaveščanju lokalne 
skupnosti o tej bolezni, zato med 
občane delimo informacijski 
material. Letos smo hodili do 
»Mlečne« pri avtobusni postaji in si 
nazaj grede ogledali razstavo 
Zdenke Vinšek v Pavlovičevi 
galeriji. Sprehoda se je udeležilo 
petnajst stanovalcev in štiri 
spremljevalke.

Tradicionalni balinarski turnir v Zabicah



Kviz

Ker je september svetovni mesec Alzheimerjeve 
bolezni, so stanovalci štiri tedne sodelovali pri 
tedenskih nagradnih ugankah. Ob koncu meseca 
so nas obiskali učenci iz Osnovne šole Podgrad. 
Pripravili so zanimiv kviz o naši občini in nam 
pomagali izžrebati nagrajence. 
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Izdajatelj: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ul.15, SI-6250 Ilirska Bistrica, 

                 tel.: 05 7140800, fax: 05 7140839, , www.dso-ilb.si, info@dso-ilb.si

Uredniški odbor: Urška Abram, Vesna Bizjak, Katja P. Boštjančič, Mihaela Kukolj, 

                           Ilirjana Kuliqi, Jasmina Tomažič, Nadja Vidmar  

Fotograje: arhiv Doma starejših občanov Ilirska Bistrica, Antonija Baša

Tisk: Gračna delavnica Bor, 

Za Dom starejših občanov Ilirska Bistrica: Jasmina Tomažič, direktorica, 

Naklada: 200 izvodov, 

Ilirska Bistrica oktober 2022

Zahvala vsem donatorjem
za prejete donacije

v minulem letu.

mailto:info@dso-ilb.si
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