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ČASOPIS O ŽIVLJENJU V DOMU                  

LETNIK 16 – NOVEMBER 2016

 

1. OKTOBER 

Brazilski nogometni zvezdnik 

Pele je leta 1977 končal kariero, 

v kateri je na 1.363 tekmah 

dosegel 1.281 golov. Zadnjič je 

igral na tekmi med NY 

Cosmosom in svojim nekdanjim 

klubom Santosom. Na tribunah je bilo 77.700 gledalcev.  

 

 

6. OKTOBER 

Leta 1937 se je rodil košarkar Ivo Daneu, ki je 

jugoslovansko reprezentanco leta 1970 popeljal 

do zlate medalje na svetovnem prvenstvu v 

Ljubljani. Daneu, član ljubljanske Olimpije, je za 

državno selekcijo odigral kar 209 tekem. Edino 

olimpijsko medaljo (srebrno) je osvojil leta 1968 v 

Mehiki. Med letoma 1957 in 1970 je bila Olimpija 

na čelu z Daneuom šestkrat prvak Jugoslavije. 

 

 

 



2 

11. OKTOBER  

Bavarska vladarska družina je leta 

1810 prvič povabila vse prebivalce 

Münchna na Oktoberfest. Takrat je 

bilo to slavje v čast poroki 

prestolonaslednika Ludwiga 

Bavarskega in princese Therese von 

Sachsen Hildburghausen. Oktoberfest je dvotedenski pivski 

festival, ki ga vsako leto priredijo v Münchnu. Poteka vsako leto 

konec septembra in na začetku oktobra. Je eden najbolj znanih 

dogodkov v mestu in največji svetovni sejem, ki ga povprečno 

obišče od pet do sedem milijonov ljudi z vsega sveta. 

 

15. OKTOBER 

Leta 1844 se je na Vrsnem rodil Simon 

Gregorčič. V Gorici je študiral bogoslovje, 

duhovniški poklic pa ga je popeljal od 

Kobarida, kjer je ustanovil eno prvih čitalnic 

na Slovenskem, prek Branika do Gradišča 

nad Prvačino. 

 

 

21. OKTOBER 

Leta 1833 se je rodil švedski kemik in 

izumitelj dinamita Alfred Nobel. Premoženje, 

ki ga je pridobil z dinamitom, je z oporoko 

namenil za ustanovitev sklada, iz katerega 

se vsako leto podeljujejo Nobelove nagrade. 
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22. OKTOBER 1964 

Leta 1964 se je v Šibeniku  rodil 

Dražen Petrović, eden najboljših 

igralcev v zgodovini evropske košarke. 

Petrović se je uveljavil tudi v Ligi NBA. 

Pot med zvezdnike Lige NBA je bila 

dolga, saj pri Portlandu v sezoni 

1990/91 ni dobil prave priložnosti. Prvo 

pravo priložnosti je dobil pri New 

Jerseyju leta 1991. V Evropi je osvojil 

vse, kar je mogoče. Kariero je začel pri Šibenki, nato prestopil v 

Cibono in postal evropski prvak. Leta 1989 je z madridskim 

Realom ponovil ta uspeh. Z reprezentanco Jugoslavije je bil 

evropski in svetovni prvak, s Hrvaško pa je leta 1992 igral v 

nepozabnem olimpijskem finalu proti Dream Teamu iz ZDA. 

Petrović je umrl v prometni nesreči 7. junija 1993. 

 

26. OKTOBER 

Leta 2002 je smučarka Tina Maze 

zmagala na veleslalomu v Söldnu. 

Poleg nje sta na najvišji stopnički 

stali še Andrine Flemmen in 

Nicole Hosp.Na uvodni tekmi 

svetovnega pokala v sezoni 

2002/03 se je prvič zgodilo, da so tri smučarke dosegle isti čas 

(1:49,91). Po prvem teku je bila 19-letna Črnjanka na 5. mestu. 

To je bila njena prva zmaga na tekmah za svetovni pokal. 
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27. OKTOBER 

Leta 1996 je bil organiziran prvi ljubljanski maraton. Tekaško 

prireditev po središču prestolnice vsako leto organizira Mestna 

občina Ljubljana in tradicionalno poteka zadnji konec tedna v 

oktobru. V središču pozornosti je maraton (torej tek na 42 

kilometrov), ki poteka ločeno za ženske in moške. Teči je mogoče 

tudi polmaraton (21 km), rekreativni tek (10 km) ter tek za mlajše: 

srednješolski, osnovnošolski in t. i. Lumpi tek. 

 

    

 

 

 

 

 

28. OKTOBER 

V newyorškem zalivu so leta 1886 uradno 

odkrili Kip svobode. Kip je ZDA podarila 

Francija v znak zavezništva med 

državama, pozneje pa je postal simbol 

ameriških idealov. Oblikoval ga je francoski 

kipar Frederic Auguste Bartholdi. Kipar 

Frederic Auguste Bartholdi je bil 

pooblaščen, da naredi skulpturo do leta 

1876 v spomin ameriške deklaracije o 

neodvisnosti. Kip je simbol sodelovanja 

med Ameriko in Francijo. 
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31. OKTOBER 

Leta 1517 je Martin Luter na vrata wittenberške cerkve obesil 95 

tez z zahtevami po prenovi Cerkve, in začela se je reformacija. 

Praznik vsako leto zaznamujemo tudi v Sloveniji. Luter je 

zahteval, da naj bo cerkev preprosta, Biblijo pa je treba za ljudi 

prevesti v materni jezik in jim 

tako omogočiti, da jo berejo 

sami. 

               

 

 

1. NOVEMBER 

Leta 2005 so v noči na 1. 

november oboroženi neznanci 

izpraznili sefe SKB-banke na 

Bavarskem dvoru v Ljubljani. Šlo 

naj bi za največji rop v zgodovini 

države. Zamaskirani neznanci, 

oboroženi z večjimi puškami, so 

v prostore banke vstopili v ponedeljek okrog 23. ure zvečer. Oba 

varnostnika so zvezali, nato pa v sefe, ki jih imajo komitenti 

banke najete, na silo vlamljali vso noč. Storilci naj bi dobro 

poznali celo šifre sefov. Proti jutru se je za njimi izgubila vsaka 

sled. Izropali naj bi okrog desetino od skoraj 5.000 sefov, 

strokovnjaki pa ocenjujejo, da so odnesli ogromno premoženja. 

Ne gre samo za denar, ampak tudi za vrednostne papirje in 

druge dragocenosti, ki so jih v najetih sefih hranili občani. 
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3. NOVEMBER 

Leta 1992 je demokratski kandidat za 

predsednika ZDA Bill Clinton premagal 

takratnega predsednika republikanca Georgea 

H. W. Busha in neodvisnega kandidata Rossa 

Perota. 

 

     

12. NOVEMBER 

Leta 1898 se je rodil telovadec Leon 

Štukelj, slovenski športni junak, ki je na 

olimpijskih igrah osvojil šest medalj, od 

tega tri zlate. Štukelj se je rodil v Novem 

mestu. Leta 1907 je postal član 

športnega društva Sokol. Slast nastopa 

na največjem tekmovanju je prvič okusil 

leta 1922 na svetovnem prvenstvu v 

Ljubljani. Dve leti kasneje je blestel v 

Parizu in bil na olimpijskih igrah najboljši 

v mnogoboju in na drogu. V 

Amsterdamu leta 1928 je dosežek 

ponovil še na krogih. Na sedmih največjih tekmovanjih je bil 

dvajsetkrat na zmagovalnih stopničkah, od tega je bil osemkrat 

prvi. Štukelj je slovensko javnost 

s svojo vitalnostjo in bistrimi 

mislimi navduševal tudi v jeseni 

svojega življenja. Umrl je 8. 

novembra leta 1999. 
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14. NOVEMBER 

Leta 1907 se je rodila Anna Emillia - 

Astrid Lindgren, švedska pisateljica, ki 

je svetu dala Piko Nogavičko. Astrid 

Lindgren je bila v 20. stoletju ena 

najpomembnejših mladinskih pisateljic. 

Njena dela so prevedena v več kot 

petdeset jezikov, največja priznanja pa 

je prejela prav za Piko Nogavičko, po 

kateri je bila posneta tudi cela vrsta 

filmov in televizijskih nadaljevank. Po 

enem izmed njenih literarnih del, 

Erazem in potepuh, so nadaljevanko 

posneli pri nas. Slovijo tudi številna druga njena dela, kot so 

Brata Levjesrčna, Najboljši Kljukec na svetu in Ronja, razbojniška 

hči. 

 

 

 

17. NOVEMBER 

Leta 2000 je plaz v Logu pod Mangartom zasul sedem ljudi. 

Poškodoval je 23 stanovanjskih in gospodarskih objektov, porušil 

dva mostova, uničil več cestnih odsekov in elektrarno. Sprožile so 

ga predvsem dolgotrajne padavine v oktobru in novembru, po 

takratnih izračunih pa je povzročil za skoraj osem milijard 

takratnih tolarjev oziroma 32 milijonov evrov škode. 
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22. NOVEMBER 

Leta 1963 je ob 12.30 Lee Harvey Oswald v 

Dallasu ustrelil in ubil 35. ameriškega 

predsednika, Johna Fitzgeralda Kennedyja. 

V Dallasu je 46-letnega Kennedyja, ki je bil 

na turneji po Teksasu, pričakala navdušena 

množica podpornikov, pa tudi številni 

nasprotniki njegove politike. Ko je kabriolet, 

iz katerega so množici mahali Kennedy, 

njegova žena Jackie in teksaški guverner 

John B. Connally s svojo ženo Nelliem, 

pripeljal na trg Dealey, so se zaslišali streli. 

Prvi je predsednika zadel v vrat, drugi v 

hrbet, tretji je ranil guvernerja Johna B. 

Connallyja, četrti je Kennedyja zadel v glavo. 

Čez pol ure je Kennedy umrl. 

 

 

 

29. NOVEMBER 

Leta 2007 je Danilo Türk tudi uradno 

postal tretji predsednik slovenske 

republike. Zmago je odnesel v 

drugem krogu.  
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KOSTANJ – jesenska poslastica 

Narava nam tik pred zimo ponuja kostanj, 

pravi jesenski plod, ki je hkrati eden od 

simbolov tega letnega časa. Hranilne snovi 

in aktivne sestavine kostanja krepijo krvni 

obtok in nam pomagajo v prehodnem 

obdobju, ko se organizem prilagaja na 

čedalje hladnejše vreme.  

Domači kostanj (Castanea sativa) je 
kultivirana sredozemska rastlina, ki je zelo 
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razširjena tudi na Slovenskem. Poznamo 
tudi oplemetinene sorte kostanja, marone, 
ki so značilni za toplejše kraje, kjer prirejajo 
prireditve, na katerih predstavljajo široko 
paleto kostanjevih jedi in poslastic. 
Kostanj zori oktobra in novembra, njegov 
plod je značilne rjave barve, brez vonja, 
bleščeč, okrogle ali ploščate oblike, 
shranjen pa je v bodičastem ovoju. Ovoj 

pod bodečo lupino 
skriva od enega do tri plodove. 
 
Hranljiv vmesni obrok 

Glavna sestavina kostanja je škrob, ki ga je 

v surovem plodu približno 44 odstotkov. 

Poleg tega kostanj vsebuje sladkor ter 

približno 4 odstotke beljakovin in 2 odstotka 
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maščobe. Bogat je z vitamini skupine B 

(B1, B2 in B6) ter minerali (kalcij, kalij, 

magnezij in fosfor). Sto gramov plodu 

vsebuje približno 213 kcal. Kostanj torej 

vsebuje veliko ogljikovih hidratov in malo 

maščob. Kostanj, ki ga jemo bodisi 

pečenega bodisi kuhanega, je hranljiv in 

okusen vmesni obrok, zaradi blagega in 

rahlo sladkega okusa pa je še posebno 

priljubljen pri otrocih. Kostanj je s svojo 

obliko in barvo primeren tudi za dekoracijo, 

saj z njim pričaramo jesensko vzdušje. 

Zaradi posebnega okusa in arome je 

kostanj odlično dopolnilo prehrani, saj 

osveži in obogati jesenki in zimski jedilnik. 

Za moko in sladice 

Zaradi visoke 

vsebnosti škroba je 

iz kostanja mogoče 

izdelati moko, ki jo 
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uporabljamo samostojno ali pa jo zmešano 

z moko iz drugih žitaric. Kostanjeva moka 

je primerna za pripravo peciva in kruha. 

Kostanj najpogosteje uživamo v obliki pireja 

ter kot dodatek jedem in juham. Seveda pa 

ne gre brez kostanjevih sladic: od 

kostanjevih kock do tort in sladoledov. 

Zamrznjen je na voljo vso zimo, zato je v 

rabi tudi za pripravo božičnih in novoletnih 

kolačev. 

Zmernost ni odveč 

Kostanj je 

mogoče 

kombinirati tako 

s slanimi kot 

sladkimi jedmi. 

Pečen kostanj 

v nasprotju s 

kuhanim neustavljivo privlači s svojim 

vonjem, s čimer jeseni mestnim ulicam 
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podeli poseben čar. Le kdo se lahko upre 

sveže pečenim vročim maronom? Toda 

tako kot pri vseh drugih živilih, ki vsebujejo 

veliko ogljikovih hidratov, je tudi pri 

kostanju in kostanjevih sladicah potrebna 

zmernost. 

Za krepitev želodca in ledvic 

Tradicionalna kitajska medicina priporoča 

kostanj kot hrano in zdravilo. Hrano naj bi 

izbirali v skladu s svojim zdravstvenim 

stanjem in z letnim časom. Tako jeseni 

prehajamo na hrano, ki greje. Kostanj je po 

naravi topel, po okusu sladek, krepi 

želodec in ledvice, torej organe, ki so jeseni 

in pozimi "energetsko šibkejši". 

Divji kostanj 

(Aessculus hippocastaneum) je drevo, ki so 
ga v Evropo prinesli iz Indije in notranjosti 
Azije, v višino lahko doseže trideset 
metrov, srečamo pa ga predvsem v parkih 
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in drevoredih. Slovi kot nezahtevno 
okrasno drevo, saj dobro prenaša skrajne 
vremenske razmere, hitro raste in doseže 
starost več kot dvesto let. Divji kostanj ima 
značilne bele ali rožnate cvetove, ki so zelo 
dekorativni. Plodovi resda niso užitni, zato 
pa vsebujejo zdravilne snovi, kot so glikozid 
eskulin, saponini, tanin, smola, maščobna 
olja, flavonoidi in kumarini. Kot surovino ga 
uporabljajo za izdelavo številnih galenskih 
in industrijskih farmacevtskih pripravkov za 
zdravljenje bolezni ožilja. 
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14. NOVEMBER – SVETOVNI DAN 

SLADKORNE BOLEZNI 

 

Svetovni dan sladkorne bolezni sta leta 

1991 vpeljali Mednarodna zveza za 

sladkorno bolezen in Svetovna zdravstvena 

organizacija kot odgovor na zaskrbljenost 

zaradi naraščanja pojavnosti sladkorne 

bolezni po vsem svetu. Združuje milijone 

ljudi v več kot 160 državah, vključno z 

otroki in odraslimi z in brez sladkorne 

bolezni, izvajalce zdravstvene oskrbe, 

politike in medije za dviganje zavesti o 

sladkorni bolezni. 14. november je tudi 
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rojstni dan Fredericka Bantinga, 

kanadskega znanstvenika, ki je skupaj s 

svojim mladim asistentom Charlesom 

Bestom, v laboratoriju izoliral beljakovino, 

kasneje poimenovano inzulin. Za ta 

dosežek je leta 1923 prejel Nobelovo 

nagrado za medicino. 

Kaj je sladkorna bolezen 

 

Sladkorna bolezen ali diabetes je stanje, pri 

katerem telo ne zmore ustrezno predelati 

hrane za energijsko porabo. Večino zaužite 

hrane naše telo pretvori v glukozo oz. 
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sladkor, da bi ga naše telo porabilo kot 

energijo. Trebušna slinavka v našem telesu 

proizvaja hormon insulin, ki je odgovoren 

za transport glukoze v celice našega 

telesa. Ob nastanku diabetesa naša telesa 

bodisi ne proizvajajo zadostnih količin 

insulina, ali pa ga ne morejo izrabljati v 

tolikšni meri kot bi ga morala. Posledica 

tega so povišane koncentracije sladkorja v 

našem krvnem obtoku. Diabetes lahko 

povzroči resne zdravstvene težave kot so 

srčno-žilna obolenja, slepota, odpoved 

ledvic in amputacije spodnjih okončin. 

Diabetes je 8. najpogostejši povzročitelj 

smrti na svetu. 
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Tipi sladkorne bolezni 

 

Poznamo sladkorno bolezen tipa 2 in 

sladkorno bolezen tipa 1. Čeprav se oba 

tipa lahko pojavita ob katerikoli starosti, se 

tip 1 bolj pogosto pojavlja kot posledica 

dednosti oz. v otroštvu ali dobi odraščanja, 

medtem ko se tip 2 pogosteje pojavlja pri 

osebah starejših od 40 let.  

Sladkorna bolezen tipa 2 je najpogostejša 

oblika SB, ima jo okoli 90% vseh 

diabetikov. 
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Pri njej ne gre za pomanjkanje inzulina 

(lahko ga je celo preveč) ampak za odpor 

tkiv proti njegovemu delovanju. Odpornost 

na insulin se povečuje tudi s starostjo, 

sprva se pojavi zmerna hiperglikemija, nato 

se povečuje. Pri zdravljenju zadošča 

ureditev prehranskih navad, antidiabetična 

zdravila, sočasno pa je potrebno zdraviti 

tudi ostale težave, ki se pojavljajo 

vzporedno (povišan krvni sladkor, povišane 

maščobe v krvi, povišan krvni tlak. 

Smiselno je tudi zmanjševanje telesne teže 

v kolikor je ta prevelika ter opustitev 
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kajenja. K nastanku in tudi poslabšanju 

nastale bolezni močno pripomorejo 

neustrezne življenjske okoliščine 

(neprimerna prehrana, prevelika telesna 

teža, premalo gibanja, 

stres). Z leti lahko 

bolniki dosežejo tako 

visoke vrednosti 

glukoze v krvi, da je 

potrebno zdravljenje z 

insulinskimi 

injekcijami. 

Sladkorna bolezen tipa 1 se pogosteje 

pojavi v otroštvu in mladosti (najpogosteje v 

puberteti), oziroma 

do 30 leta starosti. 

Verjetnost, da otrok 

zboli za njo je 2-5%, 

če je eden od 

staršev diabetik, 

verjetnost se poveča 
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na 30%, če sta diabetika oba starša. Že od 

samega pojava bolezni je obvezno 

zdravljenje z insulinom, nadomeščati pa ga 

je potrebno do konca življenja. S sladkorno 

boleznijo tipa 1 je obolelih okoli 10% oseb s 

sladkorno boleznijo. 

Simptomi sladkorne bolezni 

 

Simptomi pri osebah, ki slutijo, da bi lahko 

imele diabetes so: pogosto uriniranje 

(poliurija), povečana žeja (polidipsija), 
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nepojasnjena izguba telesne teže, 

povečana lakota, nenadne spremembe 

vida, mravljinčenje ali otrplost dlani ali 

stopal, občutek neprestane utrujenosti, zelo 

suha koža, počasno celjenje ran, večja 

pojavnost infekcij, slabost, bruhanje, 

bolečine v trebuhu. 

Epidemiologija sladkorne bolezni 

Če bi se sladkorni bolniki združili, bi 

predstavljali tretjo največjo državo na svetu, 

takoj za Kitajsko in Indijo, večjo od ZDA in 

Brazilije.  

 

Še večjo skrb pa predstavlja dejstvo, da 

vsak drugi sladkorni bolnik sploh ne ve za 
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svojo bolezen. V Sloveniji ima sladkorno 

bolezen kar 6 % prebivalstva. Sladkorna 

bolezen tipa 2 predstavlja veliko in 

naraščajoče breme zdravstvenega sistema. 

Ocenjuje se, da je bilo leta 2014 globalno 

422 milijonov ljudi obolelih s sladkorno 

boleznijo, v primerjavi s 108 milijoni leta 

1980. Številka pa naj bi do leta 2040 

narasla na 642 milijonov. V povezavi s 

sladkorno boleznijo so narasli tudi dejavniki 

tveganja za njen nastanek kot sta 

prekomerna telesna masa in debelost. V 

letu 2012 je zaradi nje in zdravstvenih 

težav v povezavi z njo umrlo 3.7 milijona 

ljudi, od tega se jih je 43% zgodilo pred 

dopolnjenim 70. letom starosti. 

Zdravljenje sladkorne bolezni 

Spremljanje koncentracije glukoze v krvi, 

injiciranje insulina in oralna zdravila lahko 

igrajo ključno vlogo pri uravnavanju 
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sladkorne bolezni. Prav tako med 

pomembne dejavnike sodijo urejena 

prehrana, vzdrževanje zdrave telesne 

mase in redna telesna aktivnost. 

Najpomembnejšo vlogo pri uravnavanju 

sladkorne bolezni in tudi zdravstvenega 

stanja na splošno lahko pripišemo urejeni 

prehrani in telesni aktivnosti. 

 

Vsaj 150 minut telesne aktivnosti tedensko 

in izguba 5 do 10% odvečne telesne mase 

lahko prepreči ali vsaj odloži nastanek SB2. 

 



25 

Komplikacije pri  sladkorni bolezni 

Dolgoročne komplikacije v povezavi s SB 

se kažejo oz. razvijajo postopno. Dlje časa 

kot ima neka oseba sladkorno bolezen in 

manj kot jo kontrolira, večje je tveganje za 

nastanek komplikacij. Nekatere izmed njih 

lahko onemogočijo normalno življenje ali pa 

celo ogrozijo življenje.  

Srčno – žilna obolenja: koronarna 

arterijska bolezen z bolečinami v prsih 

(angina), srčni napadom, kap in zožanje 

arterij (arterioskleroza). 

 

Poškodba živčevja (nevropatija): 

mravljinčenje, otopelost, pekoča bolečina, 

ki se najpogosteje pojavi na konicah prstov 
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in se postopoma širi navzgor. Če tega 

pojava ne zdravimo, lahko izgubimo ves 

občutek za dotik na prizadetem udu.  

Poškodba oči (vida - retinopatija): 

sladkorna bolezen lahko poškoduje krvne 

žilice očesne mrežnice, kar lahko 

posledično vodi v oslepelost. Prav tako 

poveča tveganje za nastanek drugih resnih 

težav z vidom kot sta siva mrena in 

glavkom (zelena mrena). 

 

Poškodba ledvic (nefropatija): Ledvica 

filtrirajo odpadne snovi iz našega krvnega 

obtoka. Sladkorna bolezen lahko poškoduje 



27 

ta naš filtrirni sistem. Težje poškodbe lahko 

privedejo do odpovedi ledvic, ki lahko 

zahteva opravljanje dialize ali presaditev 

ledvic. 

Poškodba stopal: Poškodba živcev v 

stopalih ali slab pretok krvi skozi stopala 

poveča tveganje za nastanek številnih 

komplikacij v stopalih. Če stanja ne 

zdravimo, se na vrezninah in žuljih lahko 

razvijejo resne infekcije, ki se večinoma 

celijo zelo slabo oz. počasi. Te infekcije 

lahko posledično zahtevajo amputacijo 

prstov, stopala ali noge. 

Težave s kožo: SB povzroča povečano 

dovzetnost za težave s kožo, vključno z 

bakterijskimi in glivičnimi okužbami. 

Poškodovan sluh: težave s sluhom so 

pogostejše pri ljudeh s SB 

Luka Potočnik – pripravnik dietetik 
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ZOPET SE IZDAJAJO »NAŠI DNEVI« 

Dasiravno sedaj nisem v domu, sem 

vesela, da so se po malo daljšem premoru 

zopet začeli izdajati »Naši dnevi«. Vedno 

sem jih zelo rada prebirala in tudi 

prispevala kakšen članek. Vedno so bili 

zanimivi raznih prispevkov. Razne 

dogodivščine preprostih oskrbovancev o 

svoji že davni mladosti in tudi bolj strokovni 

prispevki. Lahko smo brali tudi lepe pesmi 

nekaterih oskrbovank, nekatere bi se lahko 

primerjale tudi s samim gospodom dr. 

Francetom Prešernom. Bile so in so še 

prave pesnice. Nekatere, ki so živele na 

kmetih, so pisale o 

prijetnih in veselih 

stvareh, dogodkih in 

kotitvi nekaterih 

domačih živali, o tem 

koliko veselja je bilo 

na kmetih, ko so te 
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razne živali odraščale in od katerih je vsaka 

dobila tudi svoje ime. Kako so mestni otroci 

prikrajšani za to veselje, saj nekateri še 

krave v živo niso videli.  

Spomnim se za nazaj, da so bili nekateri 

članki tako lepi, da so se mi dostikrat pri 

branju orosile oči in pritekle solze. Seveda 

pa je bilo mogoče prebrati tudi razne 

prispevke oskrbovancev iz sedanjega časa. 

Ti članki so bili vedno zelo pozitivni. Mislim 

da je tudi prav, da je bivanje v njihovem 

zadnjem domu pozitivno. Lahko trdim, da 

odkar sem jaz v tem domu, je vse lepo in 

pozitivno. Celotno osebje je zelo prijazno, 

hrana dobra, čistoča na višku. Da ne 

govorim o tako lepi 

okolici, polni zelenja, 

sonca, sence, številnih 

klopi za meditacijo, 

pika na i pa je 

rekreacijski park. V 
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njem lahko vsak najde nekaj za rekreacijo, 

tudi invalidi. Trdno sem prepričana, da 

nima niti en drug dom v celi Sloveniji tako 

lepega, urejenega in čistega okolja kot ga 

ima Dom upokojencev Vrhnika. Prepričana 

sem, da ima za tako lepo in sodobno 

ureditev notranjosti in zunanjega dela vse 

zasluge sedanji direktor. To je človek brez 

kravate, deloholik in najvažnejše – dober 

organizator. Zna pridobiti sponzorska 

sredstva za zunanje in notranje 

posodobitve. Po drugi strani pa tudi menim, 

da je poštenjak, da nima denarja na raznih 

oazah kot ga imajo nekateri direktorji drugih 

podjetij.  

Podjetja v likvidacijo, delavci na cesto, na 

socialo! Kaj bom pisala, saj vsi vemo kako 

si ti tajkuni osiromašili Slovenijo in pridni 

slovenski narod. Spomnim se, kako smo 

imeli v našem zavodu pošteno direktorico, 

direktorico štirih lekarn, Vrhniške, 
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Lekarniške postaje Borovnica, Lekarne 

Logatec in Lekarne Cerknica. Vse nakupe 

in plačila, ki jih je izvedla, je plačala pred 

kolektivom. Vsako leto so izvedli tedenski 

inšpektorski nadzor iz strani SDK (Služba 

družbenega knjigovodstva), kjer so preverili 

poslovanje preteklega leta. V vseh štirih 

lekarnah nikoli niso našli niti najmanjše 

napake. Kdo in zakaj je ukinil to službo? 

Zato, da so ustvarili luknjo, da so lahko 

bogateli, milijarde denarja pa pošiljali na 

razne oaze. Prav ponosna sem še sedaj, 

da sem delala v kolektivu s tako pošteno 

direktorico, magistro farmacije Jelko 

Brenčič, zdaj že pokojno. 

V zadnjih »Naših dnevih« je bilo zelo malo 

člankov. Daljši bolj strokovni članek 

namestnice direktorja gospe diplomirane 

sestre Vere Habe, drugi članek pa je 

napisala gospa Marija Klampfer. Izražen je 

bil s tako lepimi besedami, ki po navadi 
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pridejo edino iz človekove notranjosti – 

duše. Tretji članek je bil moj – odhod gospe 

diplomirane delovne terapevtke Nataše na 

drugo delovno mesto v Ljubljani. Zelo sem 

pogrešala članek naše stalne dopisnice v 

»Naše dneve« in »Utrinke«, Tončke Baloh 

upokojene učiteljice. To je bilo pa res nekaj 

nenavadnega Tončka? Želim si, da bi bili 

Naši dnevi taki kot so bili nekoč, veliko 

branja, čustvenega ali strokovnega ali pa o 

počutju in dogodkih, ki se pripetijo v domu. 

Prispevajte članke tudi tisti, ki mislite, da 

nimate smisla za pisanje, saj so lektorji, da 

lektorirajo vaše izdelke. Iz naših belih glav 

je tudi vsa slovenščina izpuhtela. Pišite 

korajžno, brez vsakih predsodkov, da bodo 

tudi svojci in drugi lahko brali o delu, 

dogodivščinah, zabavah in vsem prijetnem. 

Tudi o tem, da je življenje v zadnjem domu 

lepo in prijazno. 

Iva Pečar 
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PRI MATERINIH DUŠICAH SE IMAMO 

LEPO 

Minila sta dva meseca, ko tudi mi 

stanovalci doma uživamo malo več 

svobode kot ostale mesece. Kdor ima voljo 

do druženja, poslušanja, ustvarjanja in še 

česa, ta je lahko zaposlen in mu ni nikoli 

dolgočasno. Če pa kdo ne more ali nima 

volje do druženja, si pa sam poišče to, kar 

mu ustreza. Lahko tudi samo počiva. Tiste, 

ki pa se rade udeležujemo razgibavanja in 

poslušanja pa še kaj novega izvemo. Dva 

meseca smo sicer preživele malo bolj v 

miru, a zdaj smo z veseljem začele na 

novo. 

Kot po navadi smo 

se v isti zasedbi že 

dvakrat udeležile 

skupine Materine 

dušice. Vodi jo ga. 
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Bogdana, ki je v našem domu sestra. Je 

prijetna gospa, ki za vsako najde lepo, 

prijazno besedo in tudi pomaga nam, če je 

treba. V skupini nas je osem skupaj z 

Bogdano. Dobimo se v knjižnici vsak torek 

ob 13. uri. Imamo svoje stalno mesto, kjer 

smo res lahko same in to nam veliko 

pomeni. Poleg pogovora in izmenjave novic 

so nam zelo dobrodošle razne brošure, kjer 

so objavljeni članki o zdravilnih zeliščih in 

vse, kar je še povezano z našim zdravjem. 

Med pogovori se seznanimo z mnogimi 

novicami iz Slovenije in 

sveta. Vse nas zanima in 

dobrodošla nam je vsaka 

novost. Naj povem, da tudi 

na rojstne dneve članic ne 

pozabimo. Tako smo prvi 

teden praznovali rojstni 

dan ga. Nade , ki je rojena poleti in drugi 

teden rojstni dan ga. Vilme. Organizacijo 



35 

ima v rokah ga. Bogdana. Priskrbi šopek, ki 

ga v našem imenu podari slavljenki, 

čestitamo pa seveda vsaka posamezno. 

Vselej tudi najdemo nekoga, ki nas vse 

skupaj fotografira in tako vsaka dobi 

spomin na praznovanje. Moram reči, da se 

vsaka kar preveč potrudi, da nas pogosti. 

Nekaj sladkega, trtica, potica, piškoti ali kaj 

podobnega, pa za korajžo še steklenica 

rujne kapljice in vse smo dobre volje in 

zadovoljne. Navadno nam tista ura v 

veselem razpoloženju, pogovorih in načrtih 

za naprej mine kot bi mignil. Praznovanja 

smo za letos skoraj zaključili. Včasih nam 

ga. Nada, ki je naša zunanja udeleženka, 

prinese kaj osvežujočega, česa smo tudi 

zelo vesele. 

V skupini nas je malo, a moram priznati, da 

se imamo zelo rade in bi nam bilo kar 

težko, če bi jo ukinili. Vem, da vsaka nekaj 

prispeva k dobremu počutju, zato se vsaki 
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posebej iz srca zahvaljujem, najbolj pa 

seveda ga. Bogdani, da nas drži skupaj. 

Bojimo se, da bi nas po upokojitvi zapustila. 

Mogoče pa se bo žrtvovala za nas in nam 

ostala zvesta… Lepa hvala za vse prijetne 

urice! 

 

Antonija Baloh 
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NA VOZIČKU SEDIM 

Sedim pri oknu v svoji sobi v domu 

upokojencev. Gledam v drevo, ki je v bližini 

mojega okna. Na njem so se še nedavno 

bohotili krasni zeleni listi, čas je prešel. 

Prišla je jesen, listje je spremenilo barvo in 

počasi začelo padati na tla. Veje so ostale 

gole. Na njih se zbirajo samo še dežne 

kapljice, ki se svetijo kot mali biserčki. 

Zemlja se počasi umirja, pridelki so pobrani 

in vse se pripravlja na zimsko spanje. Ko 

se je v zlatorumeni barvi obarvano listje še 

svetilo in nato padalo z vrtinčasto hitrostjo 

na zemljo, me je to spominjalo na agonijo 

človeka, ki odhaja v večnost. 
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Urnik medgeneracijskih skupin: 

 

 

 

 SKUPINA Z  LOGA: ponedeljek ob 9.30 v III. 

nad. – novi del 

 MATERINA DUŠICA: torek ob 13.00 v III. nad. 

– novi del 

 BOROVNIČANI: vsak drugi četrtek ob 14.00 – 

čajna kuhinja odd. A 

 SKUPINA DOBRE MISLI: četrtek ob 14.00 v 

II. nad. – novi del 

 SONČKI: četrtek ob 16.00 v II. nadstropju – 

novi del 

 KLUB SVOJCEV: 2. četrtek v mesecu  

 BABIČINA KUHINJA: vsak drugi ponedeljek 

ob 14.00 v pritličju stari del – jedilnica  

 Intervizijska skupina  

o Voditeljice: 2. Četrtek v mesecu ob 13.00
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OD NAS SO SE POSLOVILI 

OKTOBER 2016 

Sodja Božič Jelka, Ljubljana 

Repar Ivana, Preserje 

Trček Marijana, Brezovica 

Krašovec Pavel, Vrhnika 

 

NOVEMBER 2016 

Buh Jožefa, Log 

Petkovšek Pavla, Hotedršica 

Prešeren Nada, Logatec 

                       NASVIDENJE 



40 

 

 

 

 

K NAM SO PRIŠLI 

 

OKTOBER 2016 

Slavec Marijana, Vrhnika 

Pezdir Marija, Brezovica 

 

NOVEMBER 2016 

Rozman Janez, Vrhnika 

Stanek Anica, Ljubljana 

                  

DOBRODOŠLI 

 

Izdaja Dom upokojencev Vrhnika. Ureja Barbka Košir. 


