
Pričarajmo nasmeh na obraz! 

 

Božič je čas obdarovanj. Poln pričakovanj in iskric v očeh. Čas neizmerne topline v 

srcu. Pa vendar na drugi strani pri nekaterih čas največjih stisk, največjega trpljenja 

ob prazni mizi in neplačanih položnicah.  

Da olajšamo vsaj eno stisko ter narišemo nasmeh na obraz vsaj dveh oseb, bomo v 

nedeljo 27. 12. 2015 med 14.00 in 16.00 uro v dvorani PGD Libeliče zbirali oblačila 

(konfekcijska številka 38 in 42) ter hrano za študentko Natašo ter njeno mamo. 

Da bodo zbrana sredstva zagotovo prišla v prave roke, jih bo Anamarija Plešivčnik 

dostavila Nataši, osebno. 

Ker živita v popolnoma dotrajani hiši, dolgovi iz dneva v dan bolj trkajo na vrata, 

lahko denarna sredstva tudi nakažete na transakcijski račun, ki ga je ustvarilo 

Humanitarno društvo Križemrok Prispevate lahko poljuben znesek : 

  

TRR: SI56 6100 0000 8119 441 

Namen: Pomoč NM 

Koda namena: CHAR 

 

V kolikor bi darovali izven časa, ki je določen za ta namen, lahko sredstva prinesete 

do Anamarije Plešivčnik ali Lucije Ropič, najkasneje do 27. 12. 2015. 

Kontakt za morebitna pojasnila: 

Anamarija Plešivčnik 031 686 967 

Lucija Ropič 041 330 088 

Vsem, ki boste darovali, se že vnaprej zahvaljujemo. 

 

NA POMOČ! 

 

PGD Libeliče 

 

 

 

 



FOTO: Mariborska študentka in njena mama 
živita v nevzdržnih pogojih 
Veliko družin se prebija iz dneva v dan. Pred nami so prazniki, nekateri pa lahko le 
sanjajo o polni mizi dobrot in toplem domu. 

 

Kmalu se bližajo prazniki, trgovine so nabito polne ljudi, ki nakupujejo darila za svoje najbližje. Na 

drugi strani so posamezniki in družine, ki se prebijajo iz dneva v dan in tisti, ki lahko le sanjajo o polni 

mizi dobrot v toplem domu. 

 



 

  

Med njimi sta tudi 49-letna ženska in njena 19-letna hči, ki prihajata iz okolice Kidričevega. Živita v 

nemogočih razmerah, njun dom je vlažen in plesniv, hiša stara in nevzdrževana. Prav tako so dotrajana 

okna, ki več ne tesnijo, ponekod celo manjka steklo, na nekaterih delih so prekrita kar s folijo. 

 

Mama vsak dan zaspi v solzah, saj svoji hčerki ne more privoščiti 

dostojnega življenja. 

 

Bolna mama ima na obeh rokah ukleščen živec, roki ji ves čas drevenita, velikokrat jih sploh ne more 

uporabljati. Včasih si pomaga z glavo ali nosom, da lahko kakšno stvar premakne. Vsak dan zaspi v 

solzah, saj ne more privoščiti osnovnih dobrin sebi in svoji hčerki, ki je bila letos zlata maturantka, 

sedaj študira na Pedagoški fakulteti v Mariboru. »Ostali sta čisto sami, mama ne je, ne spi, ponoči se 

bori s tesnobo, bolečinami in vprašanji kako bosta preživeli,« pove Katarina Goričan Pokrivač, ki že leta 

http://maribor24.si/fotozgodba/stiska/24654


pomaga družinam, ki se znajdejo v finančnih težavah. 

  

Dolgovi se kopičijo 

  

Namesto odplakovanja, uporabljata kar vedro z vodo, saj bi ju popravilo straniščne školjke stalo nekaj 

več kot 80 evrov, tega pa si ne morata privoščiti. Gospa dela v proizvodnji, mesečno zasluži 500 evrov, 

od tega mora plačati stroške hiše, ki na mesec znesejo 350 evrov. Poleg tega je pred časom umrl 

dedek, po njegovi smrti sta dolžni ostali banki, prav tako dolgujeta 900 evrov pogrebnemu zavodu. 

  

Pomagate lahko tako finančno kot materialno: 

  

Humanitarno društvo Križemrok je ustvarilo transakcijski račun, na katerega lahko prispevate poljuben 

znesek : 

  

TRR: SI56 6100 0000 8119 441 

Namen: Pomoč NM 

Koda namena: CHAR 

  

Poleg tega, se jima je pokvaril štedilnik, želeli bi novega. Kurita na peč na drva, zato lahko pomagate 

tudi z drvi, hrano, prav tako z oblačili velikosti 38 in 42. 

Pokličete lahko tudi hčerko Natašo na telefonsko številko 040 513 802. 

 

 

 

 

 

 

Vir: http://maribor24.si/slovenija/foto-mariborska-studentka-in-njena-mama-zivita-v-nevzdrznih-

pogojih/24661 

 


