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JUBILEJNI 30.
ŠTEVILKI UTRINKOV
NA POT

STAROSTI PRIJAZNA
MESTA IN PODEŽELJE
Demografske spremembe
in hitro večanje mest
NAŠI STANOVALCI SVET NEKOČ IN DANES!

JUBILEJNI 30. ŠTEVILKI UTRINKOV NA POT
z novo grafično podobo in z začetkom razprave ter
načrtovanja medgeneracijskega središča na Vrhniki
med drugim tudi medgeneracijskemu
sporazumevanju in začetku procesa
razprave in načrtovanja medgeneracijskega središča v neposredni bližini
Doma upokojencev Vrhnika. Kar nekaj
prispevkov v tej številki je posvečeno
tovrstni vsebini. Iz mnogih drugih pa
prav tako veje duh medgeneracijske
povezanosti in solidarnosti.
V Domu upokojencev Vrhnika
zaposleni navkljub gospodarski krizi
močno upamo, da bodo še v tem letu
dozoreli vsi pogoji za pripravo projekta izgradnje dislocirane enote s štirimi
bivalnimi skupnostmi za osebe z demenco. Temeljni pogoj za to pa je, da
Občinski svet občine Vrhnika sprejme
pripravljeni prostorski načrt, v katerem je predvidena tudi gradnja enote
za osebe z demenco ter oskrbovanih
stanovanj. Sprejeti prostorski načrt,
tako kot je načrtovan, bi lahko razumeli tudi kot trden temeljni kamen
medgeneracijskega središča na Vrhniki. Seveda pa bodo prvemu morali
slediti tudi nadaljnji koraki občine. Saj
običajno v občinah, v katerih se širi
mreža skrbi za starejše, zagotovijo
vsaj zemljišča za gradnjo.
Rdeča nit preostalih prispevkov
pa je tehnološki napredek. Članki opi-

Letošnja jubilejna 30. številka Utrinkov je odeta v novo celostno grafično podobo kot se morda za tak jubilej tudi spodobi.
Za ta korak se je Strokovni svet
doma odločil ob izteku preteklega leta.
Razpisan je bil javni natečaj, ki je bil
zaključen v drugi polovici januarja. O
izvedbi javnega natečaja ter postopku
izbora najustreznejše celostne grafične podobe lahko preberete v posebnem prispevku na naslednjih straneh Utrinkov. Je pa pričujoča številka
Utrinkov sicer v znamenju evropskega leta 2012, ki je leto medgeneracijske solidarnosti in aktivnega staranja.
Zato smo poseben poudarek namenili
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sujejo, kakšno je bilo včasih npr. go-

nas pisci prispevkov seznanjajo tudi

spodinjstvo, kmetijstvo, finančno po-

na področju zdravstva, saj ta razvoj

slovanje, promet in podobno ter kako

občutijo na lastni koži, na področju

to poteka danes. Opisane so tudi do-

preskrbe z različnimi pripomočki, ki

bre in slabe strani razvoja in napred-

jim pomagajo ohranjati samostojnost

ka. Človeški razvoj se spreminja ne

ter na področju razvoja vseh naprav

samo v odnosih, ampak tudi glede na

za odkrivanje bolezni in tudi institu-

materialne potrebe ljudi, tudi v njiho-

cionalnega varstva. Pa seveda še kaj.

vem načinu življenja. Samo delo, ki so

Tako kot pravijo naši stanovalci,

ga naši stanovalci opravljali za lastno

za vsakim razvojem je veliko dobre-

preživetje se kaže v prehodu iz roč-

ga, vendar pa človek zaradi pohlepa

nega na strojno. To jim je omogočalo

zapusti v njem tudi zametke slabega.

lažje, varnejše in hitrejše opravljanje

Vsem ustvarjalcem naših Utrin-

del za lastno preživetje in kakovo-

kov se zahvaljujem za vaše prispev-

stnejše življenje njihovih družin. Tako

ke. Vsak vaš prispevek je pomemben,

tudi v samem gospodinjstvu, kjer je

dragocen kamenček v mozaiku, ki

bilo pomembno koliko energije so po-

smo ga ustvarili skupaj in tako pisano

rabile gospodinje pri pridelavi in pri-

odslikava naše življenje v domu. Več

pravi hrane, pranju perila, čiščenju ter

ko je avtorjev, lepši in bolj živ je ta

ostalih opravilih. Način razmišljanja se

mozaik. Do naslednjih Utrinkov pa va-

je spreminjal seveda tudi s pridobiva-

bljeni k ustvarjanju novega mozaika

njem izobrazbe, ki je dobivala vedno

v Naših dnevih, ki nas bodo še naprej

večji pomen in postajala vse lažje do-

razveseljevali vsak mesec.

stopna. S spremembami in razvojem

Štefan Kociper, direktor

NAROČILO IN IZBOR CELOSTNE GRAFIČNE
PODOBE DOMA UPOKOJENCEV VRHNIKA
Ob izteku preteklega leta se je

ve. Kot osnovo in izhodišče za to nalo-

Strokovni svet doma na predlog di-

go je svet sprejel strnjeno opredelitev

rektorja odločil za razpis odprtega

poslanstva doma, njegove vizije ter

anonimnega natečaja za izdelavo ce-

slogana. Vse te temeljne elemente

lostne grafične podobe naše ustano-

za izdelavo celostne grafične podobe
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Doma upokojencev Vrhnika predsta-

Jagoda Jejčič, univ. dipl. obl. V komi-

vljamo v naslednjem prispevku.

siji pa smo sodelovali še tisti štirje za-

Dom je 16. decembra 2011 na

posleni v Domu upokojencev Vrhnika,

spletnem portalu javnih naročil obja-

ki smo poleg vseh ostalih zaposlenih

vil odprti anonimni natečaj »Izdela-

najbolj odgovorni za javno podobo na-

va celostne grafične podobe za Dom

šega doma. To so bile gospe: Veroni-

upokojencev Vrhnika«. Natečaj je bil

ka Habe, Simona Medic, Nika Kavkler

odprt do 19. januarja 2012. Povabi-

Gorenc ter direktor Štefan Kociper.

lo k sodelovanju smo - poleg objave

Po temeljitem pregledu vseh pri-

v Uradnem listu - posredovali tudi na

spelih ponudb - tako v elektronski obli-

številne elektronske naslove ustanov,

ki kot tudi po redni pošti, je komisija

ki združujejo strokovnjake s področja

ugotovila, da je prispela kar polovica

oblikovanja, ki so opozorili na razpis

ponudb, ki niso izpolnjevale vseh zah-

vse zainteresirane v njihovih ustano-

tevanih meril. Pet najbolje ocenjenih

vah in združenjih. Tako je petčlansko

rešitev je komisija uvrstila v finale. Te

komisijo na dan odpiranja ponudb,

je pod vodstvom uveljavljene strokov-

dne 20. januarja, razveselilo kar 28

njakinje in predsednice komisije go-

ponudb. Število le-teh je bilo vsekakor

spe Jagode Jejčič še enkrat temeljito

nad vsemi našimi pričakovanji. Glede

pregledala z vidika čim natančnejše-

na naš načrt, da pritegnemo čim ve-

ga izpolnjevanja razpisanih kriterijev,

čje število zainteresiranih k »tekmo-

predvsem pa z vidika jasnosti sporo-

vanju« za obljubljeno - ne prav visoko

čila posameznih rešitev. Po oceni vseh

nagrado, pa ta številka ni bila niti tako

članov komisije je od možnih 200 točk

visoka. Nagrada, ki jo bo prejel izbra-

kar 181 točk zbrala rešitev, ki sta jo

ni najkakovostnejši ponudnik celostne

pripravila Aleksander Brezlan, univ.

grafične podobe Doma upokojencev

dipl. obl. in Blaž de Gleria, akad. slik.

Vrhnika, znaša 500 eur. Naslednjim

V sredici naših Utrinkov predsta-

petim najbolje uvrščenim ponudni-

vljamo po mnenju komisije najbolj-

kom, ki so tudi izpolnili vsa zahteva-

šo rešitev celostne grafične podobe

na merila na razpisu, pa smo obljubili

Doma upokojencev Vrhnika. Ob njej

povrnitev zgolj materialnih stroškov v

pa je našlo svoje mesto še pet na-

pavšalu 30 eur na ponudbo.

slednjih najvišje ocenjenih rešitev. V
komisiji verjamemo, da si jih boste z

Komisijo je vodila priznana in
večkrat

nagrajena

mlada

zanimanjem ogledali in prebrali ocene

zunanja

univ. dipl. obl. gospe Jagode Jejčič.

strokovnjakinja za to področje gospa
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Prav lepo pa ste vabljeni tudi na

odprta za javnost in si jo bo mogoče

otvoritev razstave vseh prispelih reši-

ogledati vsak dan vse do konca mese-

tev, ki bo v torek 7. februarja, na dan

ca kulture, torej vse do 29. februarja.

pred kulturnim praznikom, ob 10.30
uri v avli našega doma. Razstava bo

Štefan Kociper

TEMELJNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO
CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE DOMA
UPOKOJENCEV VRHNIKA
Poslanstvo Doma upokojen-

odnos do vseh stanovalcev ter v čim

cev Vrhnika je: vsem stanovalcem

večji meri, v okviru danih možnosti,

doma s kakovostno oskrbo in zdra-

upoštevanje potreb slehernega posa-

vstveno nego ter ambulantno zdra-

meznika; v prvi vrsti pa ohranitev do-

vstveno obravnavo v samem domu

stojanstva slehernega ter zaščita nje-

lajšati starostne in zdravstvene teža-

govih pravic.

ve in jim zagotavljati mirno, varno ter

Storitve institucionalnega var-

prijetno starost. Ob tem pa s prijaznim

stva starejših nudi dom predvsem do-

vzpodbujanjem dobrih medsebojnih

mačinom ter občanom bližnjih občin

odnosov v sodelovanju s svojci, pro-

tako rekoč v njihovi življenjski sredini,

stovoljci iz ožje in širše lokalne sku-

kar omogoča ohranjanje tesnih stikov

pnosti nuditi stanovalcem doma čim

z družino, sorodniki ter širšim soci-

več aktivnosti, ki zadovoljujejo nji-

alnim okoljem, iz katerega prihajajo

hove potrebe po sproščanju, dobrem

stanovalci v dom. Še posebna pozor-

počutju, samopotrjevanju ter veselem

nost pa velja kakovostnemu izvajanju

in čustveno izpolnjenem življenju. Po-

storitev za osebe z demenco.

slanstvo doma pa je tudi spodbujanje

Vizija Doma upokojencev Vrh-

notranjega miru in človeškega zorenja

nika je tudi v prihodnje biti dom za

ter nudenje pomoči pri dostojanstve-

kakovostno preživljanje starosti ter

nem človeškem zorenju do konca ži-

pri tem izžarevati toplino domačega

vljenja kljub telesnemu pešanju, bo-

ognjišča, v katerem bo prevladovalo

lezni in drugim starostnim tegobam.

medsebojno zaupanje in zadovoljstvo

Vodilo pri tem je: odprt in spoštljiv

vseh. Še naprej bo namenjen v prvi
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vrsti občanom občin: Vrhnika, Bo-

socialno zaokroženih manjših bivalnih

rovnica in Log Dragomer ter bo tako

enotah, katerega osnovni cilj je viš-

omogočal optimalno povezanost sta-

ja kakovost življenja starejših ljudi v

novalcev doma z njihovimi svojci in

domu s posebnim poudarkom na pro-

domačim okoljem.

gramih za osebe z demenco. Tako želi
stanovalcev,

dom še naprej ohranjati ime cenjene

svojcev in zunanje zainteresirane jav-

ustanove, ki starejšim zagotavlja ka-

nosti bomo zaposleni ustvarjali dom

kovostno preživljanje starosti.

S

sodelovanjem

po meri starega človeka. Prav tako

Z izgradnjo dislociranega od-

pa bomo svoje znanje in izkušnje de-

delka s štirimi bivalnimi enotami za

lili tudi z drugo zainteresirano javno-

osebe z demenco do leta 2014 pa

stjo in tako z njihovim sodelovanjem

bo ustvarjen dober temelj za razvoj

prispevali k preživljanju kakovostne

medgeneracijskega središča na pred-

starosti tako stanovalcev doma kot

videnih novih zazidalnih površinah v

ostalih občanov. Zaposleni bomo ves

neposredni soseščini doma. S tem pa

čas vključeni v permanentne oblike

bodo vzpostavljeni dodatni pogoji za

izobraževanja in usposabljanja ter

širjenje mreže storitev doma za prebi-

strokovne izmenjave s strokovnimi

valce Vrhnike ter okoliških občin.

delavci sorodnih ustanov. Razvijali

Slogan Doma upokojencev Vrh-

bomo sodobni koncept varstva starej-

nika zato je: Za varno in življenja pol-

ših ljudi, ki temelji na spoznanjih so-

no starost!
Strokovni svet doma

cialne psihologije in gerontologije ter

LETO 2012 – LETO AKTIVNEGA STARANJA IN
MEDGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI
tudi za vse nas v Domu upokojencev Vrhnika
Evropski parlament je julija 2011

ki ga je Evropa sprejela na pobudo

uradno razglasil leto 2012 za Evropsko

evropske konference o medgenera-

leto aktivnega staranja in medgenera-

cijski solidarnosti na Brdu pri Kranju

cijske solidarnosti.

v času slovenskega predsedovanja
EU, in v pripravi na mednarodno leto

»Ob drugem praznovanju EU

medgeneracijske

dneva solidarnosti (23. aprila 2010),
5
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2012,
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pričakujemo, da bo Vlada Republike

objavljena na spletišču EU - Evropsko

Slovenije znala poiskati uspešne reši-

leto aktivnega staranja in medgenera-

tve za vse generacije slovenskih drža-

cijske solidarnosti pod naslovom Soci-

vljanov in oblikovati družbene razme-

alna mreža medgeneracijskih progra-

re za krepitev solidarnosti.« Tako je

mov in kakovostno staranje.

Dr. Jože Ramovš, predstojnik Inštitu-

Mrežo so razvili na Inštitutu An-

ta Antona Trstenjaka za gerontologijo

tona Trstenjaka za gerontologijo in

in medgeneracijsko sožitje, zapisal na

medgeneracijsko sožitje, ki je edina

spletišču inštituta.

znanstvena inštitucija v Sloveniji na

V Domu upokojencev Vrhnika

področju gerontologije. Gre za razvoj

smo v Evropsko leto aktivnega sta-

in implementacijo sistema 24 progra-

ranja in medgeneracijske solidarnosti

mov, ki podpirajo starejše ljudi, so-

vstopili s pomenljivo simbolno okroglo

žitje med generacijami ali pa oboje.

mizo, katere tema je bila »Predstavi-

Programi so oblikovani tako, da si jih

tev ideje medgeneracijskega središča

lahko prisvojijo krajevne skupnosti, ki

v okviru Doma upokojencev Vrhnika

želijo ustanoviti svoja medgeneracij-

in umestitev le-tega v prostorski na-

ska središča. V teh bi nudile številne

črt Občine Vrhnika«. O tej zelo odzivni

storitve, kot npr. gradivo in usposa-

okrogli mizi lepo govori prispevek naše

bljanje za občine na področju ozave-

dolgoletne prostovoljne sodelavke go-

ščanja in načrtovanja projektov; jav-

spe Andre Čelar. To strokovno srečanje

ne seje o tem, kako se pripravimo na

zaposlenih, strokovnjakov iz sosednjih

starost, oskrbujemo starejše ali izbolj-

sorodnih ustanov ter stanovalcev in

šamo razumevanje med generacija-

prostovoljnih sodelavcev je bilo orga-

mi; usposabljanje prostovoljcev; seje,

nizirano 11. januarja 2012 v večna-

posvečene strategijam za mreženje in

menskem prostoru Doma upokojencev

stalnost izvajanja. Glavni cilj mreže je

Vrhnika.

preprečevanje socialne izključenosti
starejših in krepitev medgeneracijske

Za vzpodbudo vsem nam za ak-

solidarnosti.

tiven vstop v to leto medgeneracijske
solidarnosti in za začetek procesa raz-

Inštitut Antona Trstenjaka za ge-

mišljanja o ideji medgeneracijskega

rontologijo in medgeneracijsko sožitje

središča v Domu upokojencev Vrhni-

se zavezuje usposobiti 100 prostovolj-

ka pa navajam nekaj osrednjih misli

cev za animatorje 50 skupin starejših

iz pobude Inštituta Antona Trstenja-

ljudi. Te skupine se bodo srečevale

ka (ene od dveh iz Slovenije), ki je

redno tedensko in sledile strukturi6

ranemu programu za preprečevanje

• zbiranje znanja in znanstvenih ugo-

padcev v starosti. Namen programa je

tovitev na področjih socialne geron-

spremeniti vzorce vedenja, ki osebo

tologije in medgeneracijskega soži-

lahko privedejo do padca. Po zaklju-

tja v Sloveniji in po svetu;

čenem programu bodo skupine nada-

• razvoj slovenske mreže starosti pri-

ljevale z druženjem in se srečevale v

jaznih mest in vključitev v mrežo

društvih za zdravo in aktivno staranje.

Svetovne zdravstvene organizacije;
• nudenje

Inštitut vodi naslednje de-

strokovnega

usmerjanja

javnosti na področju aktivnega

vladi Republike Slovenije na podro-

staranja

čjih zdravstva, kakovostnega sta-

in

medgeneracijskega

sožitja:

ranja in solidarnega medgeneracij-

• stalno razvijanje socialne mreže

skega sožitja;

programov za kakovostno staranje

• organizacija, razvitje in vodstvo ge-

in medgeneracijsko družabništvo in

rontologije v zdravstvu v Sloveniji

njena praktična implementacija pri

ter preventivno zdravstvo za tretje

terenskem delu po vsej Sloveniji;

življenjsko obdobje.

• razvoj in implementacija lokalnih

Štefan Kociper

medgeneracijskih središč v Sloveniji;

KAJ JE KRAJEVNO MEDGENERACIJSKO
SREDIŠČE?
»Krajevno medgeneracijsko središče je kompleksen model skupnostnega menedžmenta za sinergično
povezavo vseh političnih, civilnih in
drugih programov, služb, organizacij
in drugih subjektov, ki so v skupnosti
potrebni za oskrbovanje dveh vitalnih
področij sožitja v skupnosti: za kakovostno staranje in za solidarno sožitje
med mlado, srednjo in tretjo generacijo v sedanjih razmerah, ko ne zadostujejo več tradicionalni vzorci sožitja

Ker smo na začetku evropskega
leta medgeneracijske solidarnosti in
aktivnega staranja v domu organizirali okroglo mizo o medgeneracijskem
središču v Domu upokojencev Vrhnika, je prav, da si tudi v naših Utrinkih
odgovorimo na to vprašanje. Najbolj
kompetenten za odgovor na to vprašanje je seveda Inštitut Antona Trstenjaka. Prispevek na to temo z njihovega spletišča v nadaljevanju zato kar
dobesedno navajamo.
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mov za pomoč družinam pri oskrbi
starega človeka ter programov za
vzdrževanje razvejane mreže medgeneracijskega prostovoljstva.
Ime krajevno medgeneracijsko
središče izraža tri značilnosti:
Krajevni princip. Medgeneracijsko središče je namenjeno vsemu
prebivalstvu zaokrožene krajevne
skupnosti, kakršne so večinoma sedanje slovenske občine. Medgeneracijsko središče je možno tudi na kakem
drugem principu, ko je npr. namenjeno verski ali narodni skupnosti na določenem prostoru.
Medgeneracijski princip. Medgeneracijsko središče zajema vse tri generacije, toda ne kot linearni seštevek
organizacij ali programov za mladino,
srednjo in tretjo generacijo, ampak
kot dejavno sodelovanje, razmerja,
odnose, povezave ter komplementarno dopolnjevanje in preseganje napetosti med posamezniki, skupinami,
organizacijami in programi vseh treh
generacij.
Senergično iskanje presežnega socialnega kapitala z namenskim
povezovanjem ali osredinjanjem potreb in zmožnosti vseh treh generacij,
družbenih resorjev in služb, programov in organizacij v skupnosti, pri čemer medgeneracijsko središče ne sme
imeti značilnosti mirujočega središča
kroga, ampak dinamičnega središča
razvojne spirale, ko vsa skupnost in

in se naglo veča delež starega prebivalstva.
Model krajevnega medgeneracijskega središča je odgovor na čedalje bolj jasen antropološki, socialni in
politični uvid, da problemi ob staranju
prebivalstva v prihodnjih letih niso
obvladljivi brez istočasne skrbi za solidarno sožitje med generacijami. Bistvo modela medgeneracijskih središč
tvorijo naslednje naloge:
• sinergično sistemsko povezovanje
vseh subjektov, ki so v krajevni
skupnosti pomembni za kakovostno
staranje in solidarno sožitje med
mlado, srednjo in tretjo generacijo,
političnih, civilnih in drugih programov, služb, organizacij in drugih – to
so zlasti: krajevna politična oblast,
uprava, javne ustanove šolstva, sociale in zdravstva, civilne organizacije in dejavni posamezniki na tem
področju;
• stalno informiranje, ozaveščanje in
izobraževanje odgovornih subjektov, družin, organizacij in celotne
skupnosti o nalogah in možnostih
na področju staranja in medgeneracijskega sožitja v skupnosti;
• bazično ugotavljanje potreb in zmožnosti prebivalstva na tem področju,
uvajanje in vodenje novih programov na temelju ugotovljenih potreb
in možnosti, še zlasti programov
za čim daljše samostojno življenje
starih ljudi v svojem okolju, progra8

in drugih prevladujočih silnic polpreteklosti. Pozornost je bila usmerjena
na posamezne sestavine, medtem ko
so sistemske zakonitosti celote in bistvenih odnosov v njej ostali v ozadju. Družbeni odraz tega so mladinski,
upokojenski, sindikalni, delavski in
podobni mono generacijski centri po
krajevnih skupnostih ob istočasnem
krhanju povezanosti vseh treh generacij v celovito družbo.
Ta polpreteklost, ki je mnoge
vidike visoko razvila, je pustila sedanjosti neodložljivo nalogo, da razvije
medčloveško sožitje in sodelovanje
med posamezniki v družini, v delovnih in drugih temeljnih človeških skupinah, med skupinami v krajevni skupnosti in med velikimi nacionalnimi,
gospodarskimi in verskimi skupnostmi
v svetu. Ta naloga bo opravljena, ko
bo kakovost sožitja v družinah, skupinah in skupnostnih dosegla raven
današnje materialne blaginje. Vsi programi krajevnega medgeneracijskega
središča služijo tej nalogi.
Osnova
modela
krajevnega
medgeneracijskega središča je celostna antropologija: holistično gledanje
na človeka v njegovi telesni, duševni, socialni, duhovno-eksistencialni in
razvojni razsežnosti, neločljivo dopolnjevanje telesnega, duševnega in
socialnega zdravja, komplementarna
povezanost vseh treh generacij ter življenjsko ravnotežje med posamezni-

poklicno zaposleni strokovnjaki stalno
iščejo odgovore na potrebe kakovostnega staranja in solidarnega sožitja
vseh generacij v skupnosti.
Primerna organizacijska oblika
medgeneracijskega središča je zavod,
ki ga ustanovijo na principu javno-zasebnega partnerstva občina in ustrezne civilne organizacije tretje, srednje
in mlade generacije. Medgeneracijsko
središče vodi strokovna služba, ki je
specializirana za organizacijo medgeneracijske socialne mreže v skupnosti.
Vzpostavljanje
medgeneracijskega središča ima štiri sestavine ali
delovne stopnje. Prva je odločitev
vodstva občine, da ob dobri informiranosti in podpori vsega prebivalstva
posveti prednostno skrb kakovostnemu staranju in solidarnemu sožitju
med generacijami. Sledi raziskovanje
potreb in virov ter načrtovanje konkretne podobe krajevnega medgeneracijskega središča. Tretja je uvajanje
novih programov za kakovostno staranje in solidarno sožitje generacij ter
povezovanje vseh dejavnikov v sinergično delovanje. Krajevno medgeneracijsko središče je vzpostavljeno, ko
so dobro opravljene tudi naloge menedžmenta za njegovo samostojno
delovanje in razvoj.
Krajevno medgeneracijsko središče je razvojni odgovor na stanje in
razmere v začetku 21. stoletja, ki so
zrasle iz individualizma, modernizma
9
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kom in skupnostjo. Pri svojem delu se

socialne mreže več kot dvajsetih pro-

najbolj posveča veznim členom med

gramov za kakovostno staranje in so-

posamezniki in skupnostjo, to je dru-

lidarno sožitje med generacijami. Do-

žini in drugim skupinam, zlasti tistim,

sedanje izkušnje pri vzpostavljanju

ki jih ljudje oblikujejo po lastni izbiri

krajevnih

na principu samopomoči in solidarno-

kažejo, da gre za povsem realističen

sti. Zamisel, metodologijo za vzpo-

model, ki je primeren za vsako kra-

stavljanje in delovanje medgenera-

jevno in drugo skupnost, vendar pa je

cijskih središč smo razvili na Inštitutu

njegovo uvajanje zahtevna strokovna

Antona Trstenjaka za gerontologijo in

naloga socialnega menedžmenta.«

medgeneracijskih

središč

medgeneracijsko sožitje po letu 2002.

(glej: http://www.inst-antonatr-

Osnova za to so bila naša raziskoval-

stenjaka.si/old/medgeneracijskasre-

na spoznanja in praktične izkušnje

disca.html)
Pripravil Štefan Kociper

pri razvijanju in terenskem uvajanju

STAROSTI PRIJAZNA MESTA IN PODEŽELJE
zadnjih desetletjih je čedalje več ve-

Demografske spremembe in
hitro večanje mest

lemest (megamest), ki imajo več kot
10 milijonov prebivalcev. Leta 1955 je

Ena od značilnost današnjega

bilo na svetu eno takšno mesto, da-

časa je hitro večanje mest po vsem

nes jih je več kot 20, v njih pa živi že

svetu, še najbolj v manj razvitih deželah. Leta 2007 je več kot polovica

skoraj 10% vsega svetovnega prebi-

vseh ljudi na svetu živela v mestih,

valstva. Pojav velemest je značilen za

leta 2030 pa naj bi od petih zemljanov

tretji svet, v razvitih državah mesta

trije živeli v mestih. Leta 1955 je v

v glavnem ohranjajo svoje velikosti,

mestih živelo 875 milijonov ljudi, leta

spreminja pa se struktura njihovega

1975 1.5 milijarde, leta 1995 2,6 mili-

prebivalstva, ker je vse več starih lju-

jarde, leta 2015 naj bi v mestih živelo

di. V večini držav prebiva v mestih več

4 milijarde ljudi. Leta 1955 je bilo na

kot polovica vseh starih prebivalcev.

svetu 90 mest, ki so imela milijon in

Prebivalstvene ali demografske

več prebivalcev, leta 1975 jih je bilo

spremembe potekajo veliko hitreje v

že 178, leta 1995 324, do leta 2015

revnem delu sveta: absolutno števi-

pa predvidevajo, da jih bo že 408. V

lo starejših prebivalcev je tam dva10

potrebne rešitve za starosti prijazna
mesta. S podporo kanadske vlade,
angleške nevladne organizacije (Help
the Aged UK), Svetovne zdravstvene organizacije in njenih partnerjev
so pripravili projekt starosti prijaznih
mest. V 33 mestih iz 22 držav so prosili okoli 1500 starih ljudi, naj opišejo prednosti in ovire, ki jih doživljajo
na osmih področjih mestnega življenja: stavbe in zunaj stavbne površine,
prevoz, bivališča, družabno življenje,
spoštovanje in vključevanje v družbo,
družbeno angažiranje in zaposlitev,
občevanje in obveščanje ter storitve
skupnosti in zdravstvenih služb.
Težave, skrbi in predloge za izboljšave, ki so jih povedali stari ljudje, so bili dopolnjeni z mnenji kakih
750 ljudi, ki zanje skrbijo ali izvajajo storitve. Po tem velikem poizvedovanju o starosti prijaznih in starosti
neprijaznih vidikih mest je Svetovna
zdravstvena organizacija opredelila
značilnosti starosti prijaznega mesta.
Pripravila je seznam 84 priporočil za
vseh osem izbranih področij ter izdala
priročnik za izvajanje programa starosti prijaznih mest. Po njem mesta načrtujejo in urejajo svoje strukture in
storitve tako, da ustrezajo potrebam
in sposobnostim starih ljudi. Vsa priporočila so usmerjena v omogočanje
aktivnega staranja in večje kakovosti
življenja. Odražajo resnične potrebe
in omogočajo usmerjeno prilagajanje

krat večje kot v razvitih državah. Leta
2050 bo kar 80% starejših ljudi na
svetu živelo v manj razvitih področjih.
V razvitem svetu živi danes v mestih
kar tri četrtine starejših in pričakuje
se, da jih bo leta 2015 v njih živelo že
80%. Še huje bo v državah v razvoju,
kjer bo število starejših meščanov s
56 milijonov v letu 2000 naraslo na
več kot 900 milijonov v letu 2050.

Starosti prijazna mesta –
projekt Svetovne zdravstvene
organizacije
Te podatke povzema po literaturi Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) naš znani strokovnjak za
javno zdravstvo dr. Božidar Voljč, ki
na Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje vodi program širjenja slovenske
mreže starosti prijaznih mest in njeno
vključevanje v svetovno mrežo. O tem
piše v strokovnih in poljudnih prispevkih ter v knjigah; nekaj teh spoznanj
povzemamo tukaj.
Svetovna zdravstvena organizacija je pripravila projekt Starosti prijazna mesta, da bi pomagala storiti
kar največ v korist vse večjega števila starih ljudi. Leta 2005 so na 18.
svetovnem kongresu gerontologije in
geriatrije v Riu de Janeiru soglasno
sklenili, da je treba prisluhniti potrebam starih ljudi v mestih in udejanjiti
11
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njen urbanistom in politikom, obe-

mestnih struktur in storitev, kar povečuje zaupanje v mestne oblasti, spodbuja zdravo obnašanje, sodelovanje in
lastno uresničevanje posameznikov.
Priporočila zrcalijo željo ljudi po medsebojnem spoštovanju in varnosti ter
odklanjanje strahu, socialne izključenosti, nasilja in kriminala.

nem pa tudi starejšim meščanom, da
bodo z njegovo pomočjo spremljali,
kako napredujejo spremembe v smeri
starosti prijaznih mest. Bistvo priročnika je seznam lastnosti, ki odlikujejo starosti prijazna mesta. Na primer
spodbujanje sprehajanja in uživanja v
zelenih mestnih površinah, zadostno

Priročnik Svetovne
zdravstvene organizacije za
starosti prijazna mesta

število lepo vzdrževanih, varno in dobro razporejenih klopi, kakor tudi dovolj čistih, varnih, invalidom dostopnih
in dobro označenih javnih stranišč.

Svetovna zdravstvena organizacija je prvikrat izdala priročnik za

Druge značilnosti starosti prija-

starosti prijazna mesta ob Svetovnem

znih mest so še vzdrževani in osve-

dnevu starejših 1. oktobra 2007. Po-

tljeni pločniki; javna poslopja, ki so

zvala je vse države članice, društva,

v celoti dostopna tudi invalidom; pri-

skupine in posameznike vseh starosti,

poročilo, naj vozniki avtobusov ne

naj se aktivno vključijo v prizadevanja

speljejo, dokler se starejši potniki ne

za ustvarjanje novih in krepitev ob-

usedejo; posebni sedeži za starejše v

stoječih priložnosti za krepitev zdrav-

avtobusih; dovolj parkirnih prostorov

ja, sodelovanja in varnosti za večjo

za invalidne osebe; mestna stanova-

kakovost življenja v mestih. Projekt

nja, ki jih prilagajajo spremenjenim

se uspešno povezuje z že znanima

potrebam starajočih se meščanov;

projektoma zdravih mest in otrokom

prijazna, osebna pomoč in pojasnila

prijaznih mest. Projekt je resda na-

namesto odgovorov avtomatov; lahko

menjen ureditvam, ki so po meri sta-

berljiva in v jasnem jeziku napisana

rostnikom, vendar pa vsak, ki prebere

obvestila; javne storitve in trgovine v

njegova priporočila, lahko ugotovi, da

bližnji okolici, kjer ljudje živijo, ne pa

so starosti prijazna mesta vsakomur

njihovo kopičenje na obrobjih mest;

prijazna. Kar je prijazno do starosti,

kulturno vzdušje, v katerem so starej-

je prijazno vsem, zlasti družinam z

še osebe spoštovane in upoštevane.
Priročnik pomaga mestom – ne

majhnimi otroki in invalidom.

glede na to, kako razvita so – da se

Priročnik je v prvi vrsti name12

in pričakovanja. Oni naj predlagajo
spremembe in sodelujejo v uresničevanju izboljšav. V nadaljnjem razvoju
aktivnosti, ki so starosti prijazne, naj
bodo vključeni stari ljudje, postanejo
naj zagovorniki in svetovalci starosti
prijaznega mesta.
Poleg starosti prijaznih mest je
Svetovna zdravstvena organizacija
uvedla tudi širjenje sorodnega programa Starosti prijaznih podeželskih
občin.
Poziv Svetovne zdravstvene organizacije po uvajanju starosti prijaznih mest in podeželskih občin je
naletel na dober odmev. Ustanavljajo se državna in mednarodna partnerstva starosti prijaznih mest in občin.
Skupine mest se z medsebojnim povezovanjem v nacionalne in svetovno
mrežo podpirajo in izmenjujejo dobre
rešitve pri premagovanju podobnih
težav. Priporočila v vseh okoljih preverjajo in dopolnjujejo, s tem pa raste
kultura bivanja v mestih in podeželskih
občinah.

ocenijo s perspektive starih ljudi in
ugotovijo, kje in kako lahko postanejo starosti bolj prijazna. Namenjen je
skupinam in posameznikom, ki bi radi,
da bi bilo njihovo mesto bolj starosti
prijazno. To prizadevanje vključuje
vladne službe, civilne in prostovoljske
organizacije in zasebni sektor, akademsko-znanstvene ustanove in laično-humanitarne organizacije, različne
skupine državljanov in posameznike.
Osrednja točka priročnika je
seznam značilnosti starosti prijaznih
mest, ki je izšel v slovenskem prevodu v reviji Kakovostna starost in v priročniku za člane častnega seniorskega odbora in druge sodelavce starosti
prijaznega mesta: Starosti prijazno
mesto - vademecum. Namen tega seznama je, da se sleherno mesto samo
oceni, stori, kar lahko, in napreduje v
smeri starosti prijaznega mesta. Značilnosti starosti prijaznega mesta, ki
so izrečene v 84 priporočilih, je možno
tudi preseči in nekatera mesta že imajo ureditve, ki jih presegajo. Njihovim
dobrim rešitvam se lahko prilagodijo
tudi druga mesta.
Ista načela, ki so vodila pripravo priročnika, veljajo tudi pri njegovi
uporabi: na vseh stopnjah je potrebno vključiti stare ljudi kot enakovredne sodelavce. Pri ocenjevanju mestnih prednosti in pomanjkljivosti naj
stari ljudje povedo, kako priročnikov
seznam izpolnjuje njihove izkušnje

Uvajanje programa Starosti
prijazna mesta v Sloveniji
V dogovoru s Svetovno zdravstveno organizacijo je leta 2008 Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje sprožil
aktivnosti za uvajanje programa Starosti prijazna mesta in občine v Sloveniji. Naletel je na zelo dober odziv
13
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lje in sožitje med ljudmi.
Zanimanje slovenskih mest podeželskih občin kaže, da je ta svetovni
projekt, ki velja za najbolj uspešnega na področju staranja, našel tudi v
Sloveniji dober odziv in bo pomagal
skrbeti za kakovostno staranje današnjih in jutrišnjih starostnikov. Mreži
slovenskih starosti prijaznih mest in
občin, ki jo oblikujemo in povezujemo
preko Svetovne zdravstvene organizacije s svetovno mrežo, se lahko pridruži vsako slovensko mesto in vsaka
podeželska občina, ki to želi.
V Sloveniji bosta obetavna
svetovna programa Starosti prijazna
mesta in občine lahko naredila veliko dobrega za kakovostno staranje in
lepše sožitje vseh generacij. Njuna narava ne dopušča političnih, krajevnih,
generacijskih in drugih nasprotovanj
ali rivaliziranja, ampak partnersko sodelovanje in sinergijo vseh v dobro
vseh. Zanju in za druge programe na
področju krepitve lepega sožitja velja naše geslo za socialno učenje: Vsi
smo učenci in vsi smo učitelji.

županov treh največjih slovenskih
mest, prestolnice Ljubljane ter Maribora in Celja. V skladu z merili Svetovne zdravstvene organizacije je ponovil raziskavo o potrebah starejših in
njihovih oskrbovalcev po Vancouverskem protokolu Svetovne zdravstvene
organizacije. Na ta način je slovenske
izsledke mogoče zelo natančno primerjati z izsledki drugih mest po svetu, ki so raziskavo že opravila.
V Sloveniji želimo priporočila
Svetovne zdravstvene organizacije
nadgraditi še z vzdrževanjem stalne
pozornosti. Zato smo organizirali skupino uglednih seniorjev v vsakem od
vključenih mest, da bodo s pomočjo
že omenjenega Vademecuma ugotavljali, kaj je v njihovem kraju starosti prijazno in kaj bi bilo mogoče bolj
zdravo, kakovostno in prijazno starim
ljudem. Opažanja in predloge seniorjev in drugih, ki uporabljajo Vademecum, Inštitut zbira in objavlja z željo,
da bi s tem vzpodbudili tudi ostale
meščane k pozornosti na starosti prijazne vidike v mestih in kaj je treba še
postoriti za starosti bolj prijazno oko-

Dr. Jože Ramovš

OKROGLA MIZA o zametkih razmišljanja
o medgeneracijskem centru na Vrhniki
Dne 11. januarja 2012 smo se v

na srečanju z našimi gosti, ki so pred-

veliki avli pritličja našega doma zbrali

stavljali Inštitut dr. Antona Trstenjaka
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Ljubljana. Sodelovali so tudi: pred-

zum, zato je bil dosežek tak material-

stavnica občine Vrhnika - ga. Aleksan-

ni napredek. Vsak človek pa ima dva

dra Rode Turšič, predstavnika Doma

vidika doživljanja, je poudaril dr. Ra-

Marije in Marte iz Logatca - župnik

movš, na eni strani razum in znanje,

g. Janez Kompare, direktor zavoda in

na drugi pa srce – sočutje, empatijo,

Miklavževega vrtca, ter

ga. Leonida

sposobnost vživljanja v drugega, so-

Župančič, namestnica dir. za podro-

doživljanje z njim, sprejemanje in da-

čje zdravstvene nege tega zavoda,

janje pomoči. Njegovo trdno prepriča-

ter

mladi arhitekt Gašper Kociper.

nje pa je, da je to edini način in nuja,

Po predstavitvi imenovanih in poz-

da voz solidarnosti hitro porinemo

dravnem govoru našega direktorja

naprej, ker nam bo samo to omogo-

g. Štefana Kocipra je besedo prevzel

čilo preživetje demografske tranzicije.

predstojnik

Trstenjaka

Prof. Ramovš nadaljuje delo svojega

prof. dr. Jože Ramovš, ki je v svojem

legendarnega vzornika prof. A. Trste-

vizionarskem pogledu na prihodnost

njaka, pri katerem je doktoriral in mu

poudaril,

problem

ostal zvest s srcem in dušo. Iz te slo-

lahko reši samo strm napredek na

venske znanstvene ustanove za ge-

področju sožitja in medgeneracijske-

rontologijo in medgeneracijsko soži-

ga sodelovanja. Uvodoma je pouda-

tje je s seboj pripeljal še nekaj mladih

ril, da je bilo leto 2011 razglašeno za

prostovoljk in pa enega največjih stro-

leto prostovoljstva, prav Slovenija pa

kovnjakov na področju gerontologije,

je kot predsedujoča Svetu Evrope ko-

katerega priznava tako strokovna kot

nec leta 2008 dala pobudo, naj bi bilo

tudi širša javnost in sicer dr. Božidarja

leto 2012 proglašeno za mednarodno

Voljča, dr. med., specialista družinske

leto aktivnega staranja in medgene-

medicine. Bil je tudi

racijske solidarnosti. Ve se, da Evro-

slovenski Demosovi vladi. Kot vrhun-

pa demografsko v celoti stagnira, zato

ski strokovnjak je tri leta

je medgeneracijsko sodelovanje en

delo v izvršilnem odboru Svetovne

vidik sožitja med ljudmi. To je social-

zdravstvene organizacije, zelo deja-

no zdravje, ki je za kakovost življenja

ven pa je na Inštitutu dr. A. Trstenja-

enako pomembno kot telesno in du-

ka. Na tem inštitutu je pripravil gra-

ševno zdravje. To pomeni, da moramo

divo za projekt za zmanjšanje padcev

Evropejci začeti sistematično razvijati

med staranjem, saj ti predstavljajo v

tudi »srce« in ne le »pameti«. Dvesto

starosti poseben geriatični sindrom;

let je evropska kultura stavila na ra-

z ustreznimi primarno preventivnimi

Inštituta

da

A.

demografski
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ukrepi pa jih je - po podatkih iz lite-

kompleksu dobile svoj prostor tudi

rature - mogoče zmanjšati kar za po-

spremljajoče storitvene dejavnosti, ki

lovico. Dr. Voljč je prijeten govorec, ki

po namembnosti sodijo v tak prostor

pritegne poslušalce s preprostimi raz-

(pediker, frizer, fizioterapevt, delov-

lagami tudi najbolj strokovnih vpra-

ni terapevt ipd.), ki bi bile na razpo-

šanj. Iskreno je povedal, da rad obišče

lago tudi občanom iz bližnje okolice.

Vrhniko, kajti njegove korenine segajo

Direktor g. Štefan Kociper je v nada-

ravno v naš kraj. Naša stanovalka ga.

ljevanju prevzel besedo in predstavil

Iva Pečar

se je ponudila, da bo kot

to središče kot nov model socialnega

domačinka posredovala strokovne po-

varstva starejših v smislu medgenera-

datke o veji njegovih prednikov. Tega

cijskega povezovanja. Ta zgradba naj

odziva naše stanovalke se je zelo raz-

bi bila v sklopu doma zasnovana kot

veselil. Občino Vrhnika je na našem

vozliščna točka v širši mreži socialne

srečanju zastopala Aleksandra Rode

oskrbe in medgeneracijskega sodelo-

Turšič, vodja oddelka za prostor. Uvo-

vanja na Vrhniki. Objekt naj bi bil na-

doma se je opravičila zaradi službene

menjen 4 bivalnim enotam, v katerih

zadržanosti župana g. Jakina. Imeno-

bi živelo po 12 stanovalcev z demenco

vana je predstavila spremembo pro-

po modelu nekakšnih gospodinjskih

storskega načrta občine Vrhnika, na

skupnosti ali domov četrte generacije

osnovi katerega bi bilo na zemljiščih

- kot se je v strokovni literaturi uve-

med potokom in Idrijsko cesto s spre-

ljavil izraz za takšne oblike institucio-

membo namembnosti iz kmetijskega

nalnega varstva. Poleg navedenega pa

zemljišča v gradbeno parcelo možno

naj bi bil izražen interes morebitnih in-

postaviti medgeneracijsko središče.

vestitorjev tudi za 30 do 60 enot oskr-

Z ozirom na problem stoletne vode

bovanih stanovanj. V praksi bi lahko

in veliko poplavno ogroženost na tem

tako središče sodobne mreže progra-

območju pa je pogoj za izdajo vseh

mov socialne oskrbe in medgenera-

soglasij tudi ustrezna protipoplavna

cijskega sožitja povezalo v sodoben

študija, predvsem vodnega gospodar-

koncept bivanj. Direktor Kociper je pri-

stva. S pridobitvijo vseh soglasij bi bili

sotne opomnil, da naj bi zaradi težke

izpolnjeni pogoji za nadaljnjo pot pri-

gospodarske situacije ta vizija prešla

prave idejnega načrta za vzpostavitev

v realizaciji postopoma, po korakih.

prostorskih pogojev za izgradnjo med-

Mladi arhitekt Gašper Kociper, asistent

generacijskega središča. Poleg nave-

na Fakulteti za arhitekturo, pa je v

denega naj bi v celotnem zazidalnem

nadaljevanju predstavil svojo diplom16

sko nalogo: Medgeneracijsko središče

darja tudi ureditev okolice z zelenimi

Zgornja Šiška v Ljubljani. Medgene-

površinami. V to središče so vključe-

racijsko središče je sodoben socialni

ni: dom za stare ljudi v obliki gospo-

in prostorski koncept, ki na eni stra-

dinjske skupnosti, paliativna oskrba,

ni uvaja in povezuje različne socialne

začasna nega, dnevno varstvo starih

programe, po drugi strani pa vzposta-

ljudi, oskrbovana stanovanja, zača-

vlja prostorske pogoje za njihovo izva-

sna nega, skupni prostori – ambulan-

janje. Ustvarja se sinergija, ki se kaže

ta, fizioterapija, uprava, restavracija,

v kakovosti sožitja med generacijami

otroški vrtec, večnamenska dvorana,

in medgeneracijski solidarnosti.

kapela in prostori za druge pripada-

To so teme, ki v zadnjem času

joče storitvene dejavnosti (frizerske,

čedalje bolj utirajo pot v medijski pro-

pedikerske, ipd.). Tu sta pola, med

stor. Čedalje bolj postaja jasno, da

katerima utripa življenje treh gene-

družba brez takega sožitja ne bo kos

racij, ki redno ali občasno uporabljajo

neizbežnim demografskim spremem-

prostore zgradbe. Hišo, ki jo je pred-

bam in da brez medgeneracijskega

stavil mladi arhitekt, naj bi napolnila

sodelovanja ni mogoče zagotoviti ne

mladost in starost, ki bi se v njej sre-

kakovostne starosti ne kakovostnega

čevali, dopolnjevali in bi druga drugi

otroštva in polnega življenja v odrasli

pripadali. Ta kreativnost avtorja pro-

dobi. Zato je ta objekt prostorsko vpet

jekta je zelo navdušila strokovnjake

v eno izmed ljubljanskih sosesk. Ker

na področju arhitekture, geriatrije in

konfiguracija terena dovoljuje podze-

antropologije. Iskrene čestitke mlade-

mno garažo tudi za širšo sosesko, na-

mu arhitektu, ki je zbranim predsta-

črt predvideva tudi ta segment. Volu-

vil svoj projekt preko velikega platna!

men objekta prehaja iz nivoja terena

Prisotni, ki so se udeležili predstavitve,

in se v obliki trikotne spirale dvigne na

stanovalci, strokovno osebje doma in

višino treh etaž, seveda pa taka reši-

tudi mi - prostovoljci, smo odhaja-

tev omogoča neoviran dostop gibalno

li fascinirani nad predstavljenim in z

oviranim osebam, saj so vse klančine

željo v srcu, da se ideja znanstvene

pod takšnim naklonom, da jih gibalno

monografije g. Gašperja Kocipra v bli-

ovirani lahko premagujejo brez vme-

žnji prihodnosti uresniči v modificira-

snega postanka. Strešni vrt z zeleno

ni obliki skladno z danimi možnostmi

streho in naravno vegetacijo postane

tudi na Vrhniki.

prijazen prostor medgeneracijskega

Andra Čelar,

srečevanja, kakovost bivanja pa pou-

prostovoljna sodelavka doma
17
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KRONIKA DOGODKOV 2011
JANUAR – PROSINEC

Kralji (6.) se vrnejo, zimo obrnejo
6.1.2011

(ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – sv. maša za vse stanovalce

11.1.2011

(ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – obisk pevskega zbora sv.
Pavla z Vrhnike

12.1.2011

(ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – predvajanje filma »Prisilna mobilizacija Slovencev v nemško vojsko«

12.1.2011

(bo 10. uri v fizioterapiji) – drugo predavanje dr. Voljča »Preprečevanje padcev v starosti«

19.1.2011

(ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – predavanje in predvajanje filma »Pekarna Franca Dolinarja« - zgodba o ljubljanski
meščanski družini

27.1.2011

(ob 14. uri v glavni jedilnici) – praznovanje rojstnih dni za stanovalce, ki so rojeni v januarju

Vreme: ponovno zimsko-sneženo
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FEBRUAR – SVEČAN

Svečnica (2.) zelena, cvetna nedelja snežena

11.2.2011
15.2.2011
22.2.2011

(ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – sv. maša za vse stanovalce na dan bolnikov in invalidov
(ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – predavanje popotnika
Francija Horvata ob slikah»Najlepši kraji Slovenije«
(ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – nastop glasbene skupine
Zaton

24.2.2011

(ob 14. uri v glavni jedilnici) – praznovanje rojstnih dni za stanovalce, rojene v februarju

Vreme: bilo je še mrzlo, s sneženjem

MAREC – SUŠEC

Če sušca že zeleno, redko leto je plemeno
3.3.2011

(ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – sv. maša za vse stanovalce

8.3.2011

(ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – pustovanje

12.3.2011

(ob 15,30. uri do 17.30) – izdelava in ocenjevanje gregorčkov
19
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ter spuščanje ob potoku Bela (Vrhnika-Vas)
16.3.2011

(ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – gledališka predstava
»Bilo je nekoč« KUD Stara Vrhnika

23.3.2011

(ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – nastop pevskega zbora
zaposlenih v domu - Upanje

31.3.2011

(ob 14. uri v glavni jedilnici) – praznovanje rojstnih dni za stanovalce, ki so rojeni v marcu

Vreme: bilo je že več toplih popoldnevov, seveda v drugi polovici marca

APRIL – MALI TRAVEN

Sveti Jurij (24.) se rad razburi
7.4.2011

(ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – sv. maša za vse stanovalce

12.4.2011

(ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – predavanje popotnika
Francija Horvata»Najlepši kraji Slovenije«

15.4.2011

(ob 9. uri v 2. nadstropju) – izdelovanje butaric

21.4.2011

(ob 15. uri v prireditvenem prostoru) – nastop ženske pevske
skupine »Prav dobro -4«

22.4.2011
28.4.2011

(ob 9. uri v 2. nadstropju) – izdelovanje velikonočnih pirhov
(ob 14. uri v glavni jedilnici) – praznovanje rojstnih dni za stanovalce, ki so rojeni aprila
Vreme: bili so že prav topli dnevi, posebno popoldne
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MAJ – VELIKI TRAVEN

Majnika hlad, vinu in senu zaklad
5.5.2011

(ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – sv. maša za vse stanovalce
8.5.2011
(ob 9. uri v cerkvi sv. Pavla na Vrhniki) – slovesna sveta maša
10.5.2011
(ob 16. uri v prireditvenem prostoru) – tombola z otroki veroučne skupine Drenov grič
17.5.2011
(ob 9,30. uri v prireditvenem prostoru) – družabne igre skupaj
z mladimi z Zavoda Zarja
19.5.2011
(ob 14. uri v glavni jedilnici) – praznovanje rojstnih dni za vse
stanovalce, rojene v maju
27.5.2011
(od 15. ure dalje) – tradicionalni domski piknik na vrtu
Vreme: oblačnim in deževnim dnem so sledila sončna in topla

JUNIJ - ROŽNIK

Preveč dežja v rožnem cvetu nič kaj ni po volji kmetu
2.6.2011

(ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – sv. maša za vse
stanovalce
21
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8.6. 2011

(ob 9. uri v prireditvenem prostoru) – izdelava okrasja za glavno
jedilnico skupaj z otroki iz skupine Iskrice iz Župnijskega vrtca

23.6.2011

(ob 14. uri v glavni jedilnici) – praznovanje rojstnih dni za stanovalce, ki so rojeni v juniju

28.6.2011

(ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – kulturna prireditev in
pogostitev jubilantov, ki so v letu 2010 v domu bivali 5,10,15 let

22.6.2011

(na vrtu) – peka palačink »Še pa še« in čutno-gibalna skupina

Vreme: to je pa bilo že poletno vreme, vendar deževni dnevi so še kar pogosti

JULIJ – MALI SRPAN

Obilo če dežuje in grmi, le pičlo bo ječmena in rži
vsako sredo ( ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – čutno-gibalna skupina
in palačinke »Še pa še«
7.7.2011

(ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – sv. maša za vse stanovalce

28.7.2011

(ob 10. uri v glavni jedilnici) – praznovanje rojstnih dni za stanovalce, rojene v juliju

22

AVGUST – VELIKI SRPAN

Jasna Velika maša (15.) sladko vino prinaša
vsako sredo (ob 10. uri pod vrbo na vrtu doma) – čutno –gibalna skupina in
peka palačink »Še pa še«
4.8.2011

(ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – sv. maša za vse stanovalce

25.8.2011

(ob 14. uri v glavni jedilnici) – praznovanje rojstnih dni za stanovalce, rojene v avgustu

Vreme: bilo je toplo, zadnja polovica še prav posebno, ko smo imeli pravi
»vročinski val« s popoldansko temperaturo do 36 stopinj

SEPTEMBER – KIMAVEC

Če zgodaj se zelje tlači, bo huda zima ob božiči
1.9.2011

(ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – sv. maša za vse stanovalce

21.9.2011

– izlet stanovalcev v Mozirski gaj.

29.9.2011

(ob 14. uri v glavni jedilnici) – praznovanje rojstnih dni za stanovalce, rojene septembra

Vreme: ohladitve in malo nižje temperature
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OKTOBER - VINOTOK

Sv. Luka (18.) v roke huka
6.10.2011

(ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – sv. maša za vse stanovalce

13.10.2011 (ob 15,30. uri v prireditvenem prostoru) – nastop mešanega
pevskega zbora Notranjska
18.10.2011 (ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – kostanjev piknik
27.10.2011 (ob 14. uri v glavni jedilnici) – praznovanje rojstnih dni za stanovalce, rojene v oktobru
Vreme: deževje in severni vetrovi

NOVEMBER - LISTOPAD

Sveta Kata (25.) snega pred vrata
3.11.2011

(ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – sv. maša za vse stanovalce

10.11.2011 (ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – praznovanje ob sv. Martinu in sv. Ceciliji
22.11.2011 (ob 10. uri v 2. nadstropju) – praznovanje goda Sv. Cecilije z
nastopom otrok iz vrhniškega župnijskega vrtca
24.11.2011 (ob 14. uri v glavni jedilnici) – praznovanje rojstnih dni za stanovalce, rojene novembra
26.11.2011 (ob 14. uri v prireditvenem prostoru) – sv. maša skupaj z dijaki
iz Zavoda sv. Stanislava
29.11.2011 – otvoritev Miklavževe stojnice
Vreme: oblačno, deževno, temperature okrog ničle

DECEMBER – GRUDEN

Gruden – malokdaj priljuden
1.12.2011

(ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – sv. maša za vse stanovalce

6.12.2011

(ob 10. v prireditvenem prostoru) – obisk sv. Miklavža

8.12.2011

(ob 10. v prireditvenem prostoru) – predstavniki Društva upo24

kojencev Vrhnika so pripravili kratek program in obdarili svoje
člane
14.12.2011 (ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – nastop pevskega zbora
Barjanka iz Borovnice , obisk Društva upokojencev Borovnica in
obdaritev članov

15.12.2011 (ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – program Društva upokojencev Logatec
19.12.2011 (ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – obisk Društva invalidov
Vrhnika
21.12.2011 (ob 14. uri v prireditvenem prostoru) – novoletna zabava s pestrim programom in obisk skavtov z betlehemsko lučko
22.12.2011 (ob 14. uri v glavni jedilnici) – praznovanje rojstnih dni za stanovalce, rojene decembra
27.12.2011 (ob 10. uri v prireditvenem prostoru) – obisk Zveze borcev, obdaritev in pogostitev svojih članov
Vreme: oblačno, deževno. Temperature tudi pod ničlo. Nekaj dni pred Božičem
pa je snežilo
stanovalka Vera Kernc
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VPRAŠANJA NA KATERA JE ODGOVARJAL
NAŠ RECEPTOR ANDREJ
• Ali se ukvarjate s kakšnim športom/
hobijem?
• Katere oddaje in filmi so vam pri srcu?
• Ali imate radi glasbo? Kaj radi poslušate?
• Ali radi brskate po internetu?
• S čim se najraje sladkate in kaj najraje
jeste?
• Česa se trenutno najbolj veselite?
• Že veste kako boste izkoristili upokojenski čas?
• Prosim povejte nam, kje vas je štorklja

• Naštejte 5 stvari, ki vas osrečujejo in

spustila mamici v naročje, oziroma od

5 stvari, ki vas spravijo v slabo voljo!

kod ste doma in če imate še starša,
brate in sestre?

Rojen sem na Vrhniki, 29.9.1950. Moji

• Kako ste preživljali svoja otroška leta,

starši so še živi. Imam dva brata in se-

ste radi hodili v šolo in kateri predmeti

stro ter 2 sinova.

so vam bili najljubši?

Do mature sem v glavnem moral biti

• Se radi spominjate mladostnih let, ali

doma, potem pa sem se »odtrgal«. V šoli

bi jih rajši potisnili v pozabo?

so mi bili najljubši tehnično-naravoslov-

• Na katero šolo ste se vpisali po kon-

ni predmeti, to je bilo moje področje (po

čani osemletki in s kakšno stopnjo iz-

očetu).

obrazbe ste zaključili študij in se nato

Mladostna leta so bila do polovice gimna-

zaposlili?

zije lepa. Celo leto smo se igrali na Hru-

• Kdo vam je bil vzornik, ki vas je vzpod-

ševci (smučanje, igranje z loki, regrat),

budil, da ste se odločili za vaš poklic?

taborili in kopali pa smo se v Lahovki.

• Kje ste do sedaj službovali in kaj vas

Po končani osemletki sem se vpisal v 1.

je motiviralo, da ste se želeli zaposliti

Gimnazijo Bežigrad (5 let) in tako postal

v našem domu?

gimnazijski maturant. Študiral sem na

• V katerem kraju sedaj prebivate?

Strojni fakulteti, ampak po dveh letih in

• Kako je bilo, ko ste se prvič zaljubili?

pol ta študij opustil. Leta 1975 sem se

• Koliko članov šteje vaša družina?

zaposlil v Industriji usnja Vrhnika (IUV),
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kot računalniški programer.

stvovanje sodijo jutranji sprehodi z oče-

K odločitvi za moj poklic me je vzpodbu-

tom, delo na vrtu in v sadovnjaku ter

dil začetek računalništva (IBM, HP.). To

gobarjenje.

je bilo takrat nekaj novega.

Rad gledam kratke kriminalke in znan-

Od leta 1975 do 1986 sem delal v IUV,

stveno fantastične filme. Če pa slučajno

nato sem bil eno leto v gostinstvu( Si-

vmes zaspim, ni nobene škode.

mon), pet let v RCG Gantar, nato pa sem

V primernih letih sem veliko časa pre-

se ponovno zaposlil v IUV in tam ostal do

živel po diskotekah, kjer smo poslušali

stečaja. Dve leti sem bil na borzi dela,

R&B, funk, punk, rock and roll.

januarja 2010 sem se preko javnih del

Internet počasi opuščam, uporabim ga

zaposlil v Domu upokojencev Vrhnika. Po

samo še za nujne, službene zadeve.

odhodu

receptorja Jožeta Hribernika v

Najraje se sladkam z lešnikovo čokola-

pokoj sem aprila 2011 zasedel njegovo

do. Rad imam svinjsko pečenko, pomfri

izpraznjeno delovno mesto.

in solato.

Moj motiv za zaposlitev v Domu je bila

Trenutno imam veliko dela sam s seboj in

bližina, saj lahko v službo pridem s ko-

z družino, a v tem ni nič veselega.

lesom. Na računalniškem področju me je

Nimam še neke pozitivne vizije za čas

povozil čas (spomin peša in pušča). Lepo

pokoja.

mi je delati z ljudmi.

Osrečujejo me: mladenke, denar, prave

Živim doma, na Vrhniki, Kolodvorska 4.

počitnice, lepo vreme, dobra hrana.

Živim skupaj z mlajšim sinom, starejši

V slabo voljo me spravijo: razni problemi,

sin je pri bivši tašči v Ljubljani.

minljivost (leta), duševno maltretiranje,

Na prvo ljubezen vedno ostanejo lepi

slabo vreme, nepravičnost in poslušanje

spomini, sedaj pa sem že nekoliko zar-

»pametnih« nakladačev.

javel… Med moje hobije in športno udej-

Lep pozdrav, Andrej

VPRAŠANJA, NA KATERA JE ODGOVARJALA
NAŠA DELOVNA TERAPEVTKA MARIJANA:
ste radi hodili v šolo in kateri predmeti

• Prosim povejte nam, kje vas je štor-

so vam bili najljubši?

klja spustila mamici v naročje, oziroma

• Se radi spominjate mladostnih let, ali

od kod ste doma in če imate še starša,

bi jih rajši potisnili v pozabo?

brate in sestre?

• Na katero šolo ste se vpisali po kon-

• Kako ste preživljali svoja otroška leta,
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čani osemletki in s kakšno stopnjo izobrazbe ste zaključili študij in se nato
zaposlili?
• Zaupajte nam kak dogodek iz mladih
let, ki je bil za vas pomemben (smešen).
• Kdo vam je bil vzornik, ki vas je vzpodbudil, da ste se odločili za vaš poklic?
• Kje ste do sedaj službovali in kaj vas
je motiviralo, da ste se želeli zaposliti
v našem domu?

Otroštvo sem preživljala v našem domu

• Kako je bilo, ko ste se prvič zaljubili?

ob potoku. Igrala sem se na domači žagi,

• Kako ste spoznali svojega moža?

s sosedovimi otroki smo pretaknili vse

• V katerem kraju sedaj prebivate?

okoliške gozdove, z lesenimi puškami

• Koliko članov šteje vaša družina?

smo se igrali partizane in zelo dobro smo

• Ali se ukvarjate s kakšnim športom/

vedeli, na katero drevo se da najlažje in

hobijem?

najvišje splezati. Pozimi smo cele popol-

• Katere oddaje in filmi so vam pri srcu?

dneve prebili na sankah ali smučeh. Ker

• Ali imate radi glasbo? Kaj radi poslušate?

pa sem bila doma na kmetiji, so me star-

• Ali radi brskate po internetu?

ši naučili poprijeti za vsako delo, pa naj

• S čim se najraje sladkate in kaj najraje

bo to v hlevu, na polju ali v hiši. V šolo

jeste?

sem se vozila z avtobusom in sicer prva

• Kako izkoriščate svoj prosti čas?

štiri leta v Begunje pri Cerknici, nato pa

• Česa se trenutno najbolj veselite?

v Cerknico. Cerkničani, ki so se očitno

• Kaj vas spravi v slabo voljo?

čutili že napol meščane, so na nas »hrib-

• Bi nam na koncu radi še kaj zaželeli?

ce«, kot so nas zaničljivo klicali, vedno
gledali zelo zviška. Tako so se na žalost

Rodila sem se v stari porodnišnici v Po-

obnašale celo nekatere učiteljice. A sem

stojni. Doma sem iz zaselka Malni ob

vseeno rada hodila v šolo. Najraje sem

vznožju Bloške planote. Sem najmlajši

imela slovenščino, naravo, angleščino in

otrok v naši družini, zato so me doma kli-

glasbo, pela sem v različnih pevskih zbo-

cali »postrgavček«. Imam 14 let starejšo

rih.

sestro ter brata in sestro dvojčka, starej-

Konec osnovne šole je zame pomenil prvi

ša 10 let. Naša mama in ata sta še živa in

velik korak v samostojnost, saj sem za

kolikor toliko zdrava ter vesela vsakega

nadaljnje šolanje izbrala Srednjo zdra-

našega obiska.
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vstveno šolo v Ljubljani in s tem tudi bi-

nega igralca pa bi najraje odnesli z odra.

vanje v internatu. Ker sem bila na dom

K izbiri poklica me je vodila želja dela-

zelo navezana, sem vsa leta ob nedeljah

ti z ljudmi. Ker sem v poklicu delovne

v Ljubljano odhajala s cmokom v grlu. A

terapevtke videla ogromno načinov in

vseeno imam na srednješolska leta in na

možnosti dviga samostojnosti in kakovo-

našo dekliško druščino v internatu zelo

sti življenja mojih bodočih uporabnikov,

lepe spomine. Počitnice pa so minevale

sem izbrala ta poklic in še danes mi ni

med študentskim delom in potepanjem

žal. Moja službena pot je zelo razgibana.

po Evropi in Sloveniji z našim takratnim

Pripravništvo sem opravljala v CIUO Jan-

duhovnikom. Pod njegovim vodstvom

ka Premrla Vojka v Vipavi. Delala sem z

smo si ogledali Prago, Krakov z okolico,

otroki z motnjo v duševnem in telesnem

Dunaj, splezali na Triglav, odpravili smo

razvoju, ki so v Vipavi obiskovali osnovno

se tudi v Medžugorje. Po končani sre-

šolo s prilagojenim programom. V Vipa-

dnji šoli sem se odločila za študij na Višji

vski dolini sem ostala še nekaj mesecev

zdravstveni šoli, smer delovna terapija

po končanem pripravništvu in sicer kot

in ga uspešno zaključila ter tako postala

delovna terapevtka v Domu starejših ob-

višja delovna terapevtka. Na visokošol-

čanov Ajdovščina. Nato sem skoraj se-

ski študij sem se vpisala ob delu, ko so

dem let delala kot delovna terapevtka v

uvedli visokošolski program, še enkrat

Centru Dolfke Boštjančič v Dragi pri Igu

diplomirala in postala diplomirana delov-

in sicer z otroki in mladostniki z najtežjo

na terapevtka.

motnjo v razvoju. Od tam pa sem odšla

Mladina v naših krajih je bila maloštevil-

v službo v Varstveno delovni center Po-

na, a zelo povezana med seboj. Fantje

stojna. Na Vrhniko me je zaneslo srečno

in dekleta smo skupaj postavljali mla-

naključje, ko sem iskala službo po kon-

je, »šrangali«, ustvarjali jaslice v cer-

čani porodniški. Ker služb za delovne te-

kvi, skupaj hodili v disko in na veselice.

rapevte na žalost skoraj ni, sem sklenila

Osnovali smo celo amatersko gledališko

izkoristiti srednješolsko znanje in opra-

skupino z go. Vesno Arhar Štih in na oder

viti pripravništvo za srednjo medicinsko

postavili dve igri. Ker sta bili komediji,

sestro. Takrat sem zasledila razpis za

naš glavni igralec pa zelo dober, smo se

nadomeščanje medicinske sestre na po-

na vajah ogromno presmejali. Najhuje

rodniški v Domu upokojencev Vrhnika.

pa je bilo, ko smo imeli predstavo in nam

Javila sem se in bila sprejeta najprej kot

je med samo igro ušpičil kakšno nepriča-

sestra, nato pa premeščena v delovno

kovano, da je dvorana pokala od smeha,

terapijo. Lahko rečem, da v službo res

mi pa smo morali biti resni. Takrat nas je

rada prihajam.

vse bolelo od zadrževanja smeha, glav-

A prva ljubezen? Ojej, totalni polom!
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Bila sem še zelo mlada in otročja, fant

preigraval nove pesmi. Zelo rada sem

pa malo starejši in zelo resen, z načrti o

ga poslušala, ko je v prazni cerkvi vadil

poroki in otrocih. Na hitro sem se »odlju-

na orgle, saj so takrat še bolj mogočno

bila« in jo ob prvi priložnosti pobrisala na

odmevale. Vsi štirje otroci smo bili člani

svobodo, da se je kar kadilo!

pevskega zbora pod njegovim vodstvom.

Mojega sedanjega moža sem bežno po-

Pri poslušanju glasbe najdem v vsaki zvr-

znala iz osnovnošolskih let. Ko pa sva v

sti nekaj zase, odvisno od mojega razpo-

času mojega študija po naključju nekaj-

loženja in priložnosti. Ne vem, kako bi

krat pristala v isti družbi, so se začele

bila videti npr. veselica s klasično glasbo,

kresati iskrice, nato pa se je na gasilski

zato tam uživam tudi v narodno zabavni

veselici vnel ogenj, ki še do danes ni uga-

glasbi.

snil. Pri nekaterih vrstah ognja

gasilci

Računalnik je tudi v naši hiši obvezen in-

očitno nehote delujejo v nasprotno smer.

ventar. Internet veliko uporabljam, bodi-

Dom sva si ustvarila v Ravnah na Blokah,

si za udobno plačevanje računov, ali pa

v 14 letih zakona pa sva najino družino

za iskanje informacij. Skupaj z mojimi

povečala na pet članov, saj imava tri kra-

šolarkami pa najdemo marsikaj uporab-

sne hčerke.

nega za razne plakate in podobno.

Kar se tiče športa.. pošteno priznam, da

Hrana je moja šibka točka. Zelo rada jem,

ga v zadnjih letih bolj gledam kot izva-

kar se, kot vidite, krepko pozna tudi na

jam. Razen, če se v šport šteje tudi delo

moji postavi. Najraje imam dobro doma-

na kmetiji. Potem sem športnica prve vr-

čo hrano s čim več zelenjave. Obožujem

ste. A vendar si, če je le mogoče, privo-

sladkarije, sama rada kuham in pečem,

ščim vsaj dvakrat na teden dolg aktiven

preizkušam nove recepte, moja družina

sprehod, za družbo imam najraje moža

pa na srečo rada poizkuša nove stvari.

in našega ljubljenca, psa Reksa.

Prosti čas, kaj je že to?

Za

ostale hobije pa mi ob družini in kmetiji

Veseli me, da smo zdravi in se med seboj

ne ostane veliko časa.

dobro razumemo, da imava v teh težkih

Ko se usedem pred televizor, rada pogle-

časih oba z možem zaposlitev in da sva

dam kakšno dobro poljudnoznanstveno

uspela zgraditi topel dom za svojo druži-

oddajo. Pritegnejo pa me tudi filmi o ži-

no. V slabo voljo pa me spravi razmeta-

vljenjskih zgodbah ali resničnih dogod-

na hiša in dejstvo, da vsi ostali to mirno

kih, kriminalke in komedije.

prezrejo.

Glasba me spremlja od rojstva. Moj ati

Na koncu pa bi si zaželela nekaj trenutno

je bil dobrih 50 let organist in zborovod-

nemogočega: vsem nam boljše čase, na-

ja, zato smo tudi doma veliko peli ali pa

šim politikom pa pravo pamet!

samo poslušali, ko je vadil na klavir in

Marijana Bačnik
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IZBOR CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE DOMA
UPOKOJENCEV VRHNIKA
strokovne ocene univ. dipl. oblik. Jagode Jejčič

2. mesto /št. točk: 174
šifra natečajne naloge: Memy
avtor: Tina Svete

3. mesto / št. točk: 171
šifra natečajne naloge: qb11kk85
avtor: Matevž Penko

Pomensko ustrezen znak, ki skozi simboliko elipse in kroga na stiliziran način
predstavlja sožitje treh skupin ljudi, ki
sodelujejo v procesu institucionalnega
varstva starejših. Znak na prepoznaven, izviren ter razumljiv način prikazuje poslanstvo doma, ki temelji na
skrbi, varnosti in toplini. V primerjavi s
pomensko je uporabna vrednost znaka nižja. Uporaba lahke in nežne tipografije se v odnosu s simbolom izgublja in pri aplikaciji v manjši dimenziji
hitro postane neberljiva. Odločitev za
uporabo treh barv v prelivajočih tonih
z dodatno prosojnostjo lahko deluje
sicer sodobno in očesu prijetno, hkrati
pa ne preveč agresivno. Toda pretirano estetiziranje ne pripomore k večji
uporabni vrednosti in racionalizaciji
stroškov, ki bi ga prinesla enostavnejša rešitev.

Znak je kreativen, prepoznaven in likovno dovršen. Odlikuje ga smiselna
kompozicijska zasnova, kjer so elementi simbola in tipografije v pravilnih
pomenskih sorazmerjih. Ima visoko
uporabno vrednost in omogoča dokaj
preprosto aplikacijo v različnih medijih
in situacijah.
Delo ima vse karakteristike dobre celostne podobe, vendar njegovi asociativni pomeni niso v skladu s poslanstvom institucije, za katero je bilo
oblikovano. Kljub uporabi toplih tonov
zaradi svoje izrazito ostre oblike ne izžareva topline in ne pooseblja storitev
institucionalnega varstva starejših.
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ZMAGOVALNA REŠITEV CELOSTNE GRAFIČNE
PODOBE DOMA UPOKOJENCEV VRHNIKA

Kreativna zasnova – avtorjeva predstavitev
Ideogram Doma upokojencev Vrhnika se manifestira v soznačju in povezavah
med naslednjimi pojmi – drevo življenja, artikulacije doma ter sinjine neba.
Povezovanje večplastnih pojmov, ki so življenjsko preprosti in zato vsakemu
razumljivi, omogočajo ustvarjanje ideogramske dramaturgije, ki v pogojih
vizualne komunikacije ustvarja visoko motiviran ter skrbno emocionalno
odmerjen, toda svečan komunikacijski ton. Torej, poklon življenju, kot srčna in
doživljenjska skrb do naših mater in očetov.
S predstavljenim izborom vsebin opozorimo na cikličnost in spiralno rast
življenja, ki v vsakemu od nas pospeši revitalizacijo in okrepi vitalnost. To je
trenutek ponovne inkubacije upanja v soju neskončno oddaljenega spomina na
začetke osebne življenjske poti.
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1. mesto / št. točk: 181
šifra natečajne naloge: ABBDG2012
avtor: Aleksander Brezlan,
Blaž de Gleria
Zmagovalna podoba nas je prepričala
s svojo pomensko jasnostjo in razumljivostjo. Preprosta ideja je dodelana na likovno dovršen način, ki po
eni strani zadosti stroki, po drugi pa
je prijetna in razumljiva tudi laičnemu
očesu. Znak domiselno združuje koncept polnega in praznega prostora, ter
se hkrati poigrava s simetrijo in asimetrijo. Osebno noto je znak pridobil z
domiselno asimetrijo fasade, kakršna
je na Domu upokojencev Vrhnika, kar
»navadno« hiško loči od »naše hiške«.
V svoji strukturi je znak kompleksen,
pa vseeno dovolj stiliziran, da ostane
prepoznaven tudi v manjšem merilu.
Zaradi svoje kompaktnosti ima široko
uporabno vrednost v različnih medijih
in situacijah, pestrost detajla pa omogoča uporabo določenih segmentov
na igriv in domiseln način.
Jagoda Jejčič
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4. mesto / št. točk: 156

5. mesto / št. točk: 154

šifra natečajne naloge: OBJEM

šifra natečajne naloge: ABC1

avtor: Luka Kravanja, Anamarija

avtor: David Fartek

Kurnik
Znak navdušuje z geometrijsko, dina-

Duhovita in izvirna ideja prepleta gu-

mično obliko, znotraj katere se šele

galnika ter drevesnega lista poda iz-

v drugi fazi pogleda razkrije forma

redno prepoznavno rešitev, ki pa je

majhnih hišk, ki jih zazna samo po-

malce oslabljena iz likovnega gledi-

zorni opazovalec.

šča. Izris teh dveh elementov se med

Elementi simbola in tipografije v zna-

seboj razlikuje, saj je linija lista izre-

ku niso v pravilnih pomenskih soraz-

dno dovršena, linija podnožja gugal-

merjih, tako masivnost simbola za-

nika pa nekoliko okorna, kar ju ne po-

senči ime institucije, ki pri pomanjšavi

veže v koherentno celoto. Izvedba je

postane neberljivo.

podkrepljena s primernim izborom tipografije, napis je smiselno razdeljen
v tri vrstice, kar znaku poveča uporabno vrednost, saj ostane berljiv tudi
pri pomanjšavah. Nadaljnje aplikacije
znaka so oblikovno dodelane in dobro
premišljene.
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Prelepa moja Vrhnika
Moja prelepa Vrhnika - kot beli safir, vdelan v zlato!
Bediš pod tvojih hribov baržunaste zavese.
Ko jutranji sončni žarek obsije te,
si kot pravljična kraljica v mojih očeh.
Ko večerna se zarja utrne, ko se sonce za obzorje skrije,
si kot skesana grešnica, ki še vedno sije.
Moja prelepa Vrhnika, rodna moja vas domača!
Nad tabo Trojica na straži stoji,
da ti te silne lepote nihče ne odtuji.
Kot bela golobica vedno bdi nad tabo,
v sreči in bolesti nikdar ne umakne utrujeno glavo.
Kot mogočen kamen stoji,
če ji je še tako hudo, nikoli ne zataji.
Noben veter, niti vihar ji ne pride do kosti,
ne blisk in ne strela ji ni življenja načela.
O, Trojica draga, spominjaš me na mladost,
ko si nam zavetja dajala!
Koliko iger in veselja smo pod tvojim okriljem preživeli!
Nikoli in nikdar nisi svoje roke stegnila,
nikoli nas opozorila,
čeprav smo v mladosti vsi prekipeli.
Draga Trojica, ni lepših reči kot so bili
trenutki v tvojem objemu mladostnih dni.
Prelepi gaj mi Cankarjev, koliko radosti in veselja
v mladosti si nam dal!
Bil si nam kot drugi dom,
takrat, ko človek v mladosti je
življenja poln.
O, Tičnica, koliko ravbarjev in žandarjev smo v tebi odigrali,
ko Italijan posekal je, ker se je lastne sence bal!
Naša srca so žalostna bila
in naše oči - polne solza.
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Tam na vrhu Planine razgledni stolp stoji,
ko se vzpneš nanj, Vrhnika kot na dlani leži:
spodaj prelepo Ljubljansko barje, grički in hribi,
polja, panorama vrhniška,
vse naokrog kot venček marjetic spet
prelepi vrhniški svet.
V ozadju planine Kamniške,
kot na dlani bi bile;
ni očesa, ki se v to lepoto ne zazre.
Julijci z očakom Triglavom dvigate se,
tako blizu ste, da bi kazalec roke moje vas dotaknil se.
Pogledov dosti od barja tja do krasa, do snežniških gozdov,
Krima in Ključa, strnjen krog prelepih je vrhov.
Tam pod Planino litvern se večkrat razjezi,
bruha z vso silo vodo na beli dan,
včasih tako močno, da bi zemlja stresla se lahko.
Spodaj pa Stari maln stoji,
mlinsko kolo se vrti,
spominja nas na stare Valvazorjeve dni. O, lepota ti!
Na Drči Kalinov spomenik mogočni stoji,
partizan v roki puško drži
in čuva junake drage, ki so podarili življenja mlada
za domovino svojo drago.
V Retovju izpod skalnatih pečin in kraških globin
dan svoj beli Ljubljanica ugleda, potem pa mirno teče
in v Verdu iz prelepega in romantičnega Močilnika
pritok Malo Ljubljanico dobi
in svojo strugo precej poglobi.
Ljubljanica mirno teče, ko do Vrhnike prišumi,
lep pozdrav Vrhniki izroči.
Koliko vode je steklo čez nedrja tvoja,
koliko šumov je poslušalo srce tvoje, Vrhnika predraga!
Si kot lastovičje gnezdo mi.
Najprej po barju se Ljubljanica vije,
par pritokov še dobi,
pozdrav Žalostni gori izroči.
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Teče naprej, do mesta se vije, še druge pritoke dobi,
v prestolnici pa v vsej silni lepoti zažari.
Kratka pot se steka ji,
ko se v Savo izlije in tako konča življenje svoje.
Tam na holmu Žalostna gora stoji,
kot ljubosumna nevesta vedno zre,
draga Vrhnika, v tvojo pravljično dolino.
Neprestano šepeče: »Vrhnika, poglej tudi mene!« in na ves glas reče:
»Čeprav nisem vedno s soncem obsijana, včasih sem v srebrno meglo zavita,
ti glasno povem, draga Vrhnika, vedno nad tabo bedim in tvoje lepote
iz očesa svojega ne izgubim.
Božam te s svojimi dlanmi, lovoriko čez tvojo dolino kot mavrico razpnem
in neprestano proti tebi zrem.
Z zvonom svojim se oglašam in srčno te pozdravljam.«
Na Kurenu že davno cerkev Miklavža stoji, njen strop so delali še menihi
bistriški.
O Miklavž, koliko smo ti v otroštvu pisali, a ti si obdaroval bogate,
mi pa smo praznih rok ostali!
Par krhljev, par jabolk, kak svinčnik in zvezek je vse, kar smo lahko pričakovali.
Bistra, toliko lepot nudiš ti: mogočni grad, v katerem muzej stoji,
ribnik, več izvirov, obrambni stolp, več izvirov kraških voda, toliko lepot za
vsakega,
tudi gozdna in učna pot in še marsikaj, kar oko razveseli in obisk popestri.
Na trgu Cankar spokojno sedi, premišljuje in se pritožuje,
kako je včasih mirno bilo,
le kakšen voz mimo je zdrdral,
zdaj pa utrujen od te morije, saj se pločevina vije in vije,
človek se sploh več ne spočije.
Obeta mimo vinska cesta se,
da spet naše oko ugledalo konjsko vprego bo.
Lepot še veliko je, popotnik, postoj, ozri se,
kar moje oko ugledalo ni, naj se v tvojih očeh zgodi
in Vrhnika naj z vsem sijajem zažari!
O, Vrhnika, prelepa moja rodna vas domača,
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zate ne menjam vseh celin sveta,
ostanem ti zvesta do konca mojih dni,
saj zame najlepša dežela si ti!
stanovalka Iva Pečar

PREROŠKO: KAJ BO LETA 2000
Moj pokojni stric je bil Anton Ku-

in skrajšati načeto žico pri likalniku.

helj, profesor in dekan Tehniške fakul-

Ko pa jo danes - po 41 letih- ponovno

tete, rektor Univerze v Ljubljani, dol-

berem od poglavja do poglavja, vidim,

goletni podpredsednik na Akademiji

da se je njegova preroška napoved

znanosti in umetnosti, strokovni sve-

uresničila. V času visoke znanosti in

tovalec na turbo inštitutu v Šentvidu

tehničnega napredka so zaradi sodob-

pri Ljubljani, profesor na oddelku za

nih računalnikov izpadli marsikateri

aerodinamiko, konstruktor več špor-

poklici: tehnični risar, stenograf, stro-

tnih enosedih letal, ki je skoraj vse

jepisec in še kaj. Ko berem področja

imenoval po svojih sinovih. Aktivno je

o naraščanju prebivalstva, o poletih v

obvladal sedem svetovnih jezikov. Bil

vesolje, o mehanizaciji v kmetijstvu,

je tudi član večjih svetovnih akademij.

o letalskem prometu, o velikih letalih,

Dobil je priznanje zaslužni profesor in

ki letijo tudi že na električni pogon, o

več visokih državnih odlikovanj in to

večnadstropnih ladjah, o avtomobilih

kljub temu, da je bil veren in je redno

na elektriko in plin, o širokih, tudi več

hodil v Stolnico k sveti maši. Vedno je

kot 4 pasovnih cestah, o tem, kako

rekel, da bo tako delal do smrti, saj

bodo zrasla velika mesta ter o velikih

sta ga tako naučila njegova pokojna

količinah pridelane hrane, ker je pre-

starša. Med drugim je pokojni stric na-

bivalstvo toliko naraslo.

pisal knjigo »Kaj bo leta 2000«. Leta

A kljub temu je akademik Kuhelj

1970 mi jo je podaril s posvetilom. Ko

predvideval, da bo na svetu še dosti

sem jo pred 41 leti prebirala, sem bila

lačnih ljudi in da bodo zaradi pomanj-

prepričana, da berem znanstveno fan-

kanja hrane in vode ljudje umirali.

tastiko. Jaz pa sploh, ki nisem tehnič-

Ko vidim na televiziji veliko nuklear-

ni človek, pravzaprav v tehniki pravi

ko, koliko gumbov ima in vse tudi na

analfabet. Edino, kar znam, znam pri-

daljinsko vodenje, moja glava ni toliko

viti žarnico, popraviti električni vtikač

bistra, da bi lahko vse to sprejemala.
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Poglejmo televizijo, razne satelitske

in naše mame. Ni čudno, da so skoraj

prenose iz celega sveta, pa naše tele-

vse imele boleče roke. Pranje perila

fone in mobije. Zavrtiš številko, dobiš

pri ležečih bolnikih je potekalo tako-

Ameriko ali kak drug kontinent tako

le: najprej izpiranje, potem namaka-

gladko, kot bi se pogovarjal s svojo so-

nje, miljenje, zopet izpiranje na poto-

sedo.

ku, zopet miljenje, nato je šlo perilo z
Kje so dobili ti znanstveniki tako

mrzlo vodo v kotel za kuhanje perila,

veliko pamet, da so vse to iznašli in

dodali smo mu takratni plavi ali rdeči

realizirali? In hitri vlaki, 300 km na

»Radion«. Med vojno smo kuhali peri-

uro! Res, vse to je dejstvo in ni več,

lo v presejanem bukovem pepelu, ker

niti zame, znanstvena fantastika! Po-

ni bilo praškov. Tudi milo smo kuhali

tem berem o najnovejših dosežkih v

med vojno doma iz govejega sala in

zdravstvu, o raznih transplantacijah,

lužnega kamna. Ko je bilo perilo ku-

o iznajdbi efikasnih zdravil za razne

hano, je zopet sledilo izpiranje v va-

bolezni, zaradi katerih so včasih ljudje

škem potoku. Lahko si mislite, kako

prezgodaj umirali, o iznajdbi antibioti-

je bilo prati pozimi v mrzli vodi, pri

kov širokega spektra. Žal pa so bakte-

20 do 25 stopinj minusa. Moja mama

rije in virusi že odporni na antibiotike.

je prišla od potoka vedno s premrli-

Saj ni čudno, da so s tako pogosto,

mi rokami. Ker sem imela bolj goste

včasih pretirano uporabo postali od-

lase, mi je roke vtaknila v lase, da

porni. Spomnim se neke vrhniške

ji ni šlo za nohte. Pozimi je bil velik

zdravnice, ki je za vsak najmanjši pre-

problem, kako posušiti toliko perila.

hlad napisala antibiotični sirup »Pen-

Pri nas smo imeli na podstrehi nape-

britin«. Vprašala sem mamico, kaj je

to vrv. Perilo je pozimi zmrznilo. Vsak

otroku, pa mi je rekla, da mu samo

večer smo prinesli s podstrešja nekaj

malo teče iz noska. Sami smo krivi, da

zmrznjenega perila, ga preko noči su-

je do te rezistence prišlo. Američani

šili na peči in po stolih okoli peči, da

pravijo, da sploh ne morejo iznajti več

smo ga drugi dan lahko že oblekli, saj

močnejših antibiotikov, ki ne bi bili od-

pri osmih otrocih nismo imeli dovolj za

porni na bakterije in viruse.

preobleči. Perilo se je pri nas pralo ob

Nisem zajela vseh področjih,

ponedeljkih. Pri številni družini je bilo

še veliko jih je, ki jih je znanost v 41

vedno kar nekaj škafov. Posebno med

letih pripeljala k takemu napredku.

vojno je bilo hudo, ko za kupovanje

Vemo, kako utrudljiv je bil nekdaj po-

na črni borzi ni bilo denarja, saj je bil

tek pranja za naše prababice, babice

samo oče v službi. Takrat so bile naše
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mame doma kot gospodinje. V tistih

bilo osem otrok, približno na dve leti

časih ni bilo plenic za enkratno upo-

eden. Moja mama je vedno rekla, da

rabo. Vse je bilo treba ročno oprati.

jih je imela toliko, kolikor jih je Bog

Koliko trpljenja samo s pranjem!

dal. Včasih ni bilo tako, kot je danes,

Nič bolje ni bilo pri ribanju po-

ko so otroci načrtovani. Dekleta se že

dov, saj so se običajno vsako sobo-

pred 14 letom zaščitijo s kontracep-

to poribali vsi leseni podi v hišah. Za

cijo. Vedno me je stisnilo pri srcu, ko

praznike pa smo imeli še generalno

sem v službi v lekarni izdala manj kot

čiščenje, stepanje posteljnih vložkov,

14 letnim deklicam za 3 mesece za-

saj takrat ni bilo električnih sesalcev,

ščitnih tablet. Mislim, da so se tako

kaj šele globinskih. Vse to so naredile

mlada

izmučene roke naših prababic, babic

sladkosti življenja. Včasih ni bilo za-

in mam. Tisti, ki še ni imel hišnega

ščite, mogoče si samo enkrat okusila

vodovoda, je moral vso vodo prinašati

to sladkost, pa je bila nosečnost tu-

iz vaških studencev.

kaj. Če nisi imela sreče stopiti v za-

dekleta

prehitro

prenajedla

Naša hiša je imela v kuhinji vse-

konski stan, si po takrat konservativni

skozi vodovodno vodo iz Staj. Elektri-

miselnosti rodila »pankrta«, čeprav je

ke pa takrat tudi ni imela vsaka hiša.

bil to tvoj ljubljeni otrok ali celo maza

Dobro se spomnim, da smo jo pri nas

in igračka cele družine. V Cankarjevi

napeljali ravno na začetku druge sve-

črtici z naslovom »Polikarp« ta beseda

tovne vojne. Prej smo svetili s petro-

pomeni izobčenec. Prinesli so v cerkev

lejkami. Jaz bi tistemu, ki je iznašel

krstit otroka, določili so mu ime, žu-

pralni in sušilni stroj, takoj dala Nobe-

pnik pa je rekel, da ima ta otrok lahko

lovo nagrado. Veste, kako je bilo težko

samo ime »Polikarp«. Otrok pa je bil

posušiti v slabem vremenu - bolj mo-

lahko prav od tega župnika, ki ga je

kro si prinesel noter, kot je bilo takrat,

krstil. Kje je bila takrat krščanska mo-

ko si ga razobesil. Pri nas doma smo

rala in to duhovnika, ki je pred Bogom

v sončnem in suhem vremenu napeli

zaprisegel? Mislim, da se kaj takega

okoli hiše vrv, perilo je bilo v nekaj

še v 21. stoletju ne more več zgoditi,

urah suho in še dišalo je lepo, ko se je

ali pa?
Ko sem odložila stričevo knjigo,

sušilo na zraku. Takrat ga je bilo naj-

sem se spraševala, zakaj se na svetu

bolje takoj zlikati.
Res so trpele naše prababice,

ne rodi več tako bistrih znanstvenikov.

babice in mame, povrh pa so še nosi-

Mislim, da bi bilo potem na svetu lep-

le posledice tolikih porodov. Pri nas je

še, ljudje ne bi umirali zaradi pomanj40

kanja vode in hrane. Vem, da je aka-

Na Vrhniko in v Verd k staršem

demik Kuhelj veliko tega znanja nudil

njegove žene se je dr. Kuhelj pripeljal

študentom. Prepoznal je vsakega štu-

s kolesom. Ko je bil asistent pri profe-

denta, ki ni prišel pripravljen na izpit.

sorju dr. Kopilovu, je le tega zelo spo-

Rekel mu je: »Gospod, ali bi prišli na

štoval. Potem, ko je profesorju umrla

kak drug termin?« Okrog prinašati se

žena, po rodu Madžarka, je živel sam

ni pustil. Bil je celo življenje pošten,

v tri stanovanjski hiši v Rožni dolini.

veren, ljubil je svojo ženo in otroke.

Ko je tudi sam zelo zbolel, je poklical

Nekoč je predaval študentom v Stol-

strica Kuhlja z ženo k sebi v Rutar-

nici. Gospod Popit, sekretar slovenske

jevo ulico in jima prepisal svojo vilo,

partije, mi je rekel: »Ti, Iva, povej

ki jo je takrat gradilo najbolj prizna-

svojemu stricu, ki je tak znanstvenik,

no gradbeno podjetje. Knjižnico, ki je

da bi moral vedeti, da nad nami ni

bila zelo bogata, pa je zapustil univer-

nebes, saj je že celo vesolje raziska-

zi. Kopilov je umrl brez potomcev. Dr.

no, pa jih niso nikjer odkrili.« Ko je v

Kuhelj pa je bil tako nagrajen za svoje

Ljubljano prišel Tito, so bili povabljeni

poštenje in svojo skromnost. Pri petih

vsi veljaki. Stric je bil dekan in rektor

otrocih, ki so vsi študirali, ne bi nikdar

ljubljanske univerze, zato je bil pova-

s svojim dohodkom zgradil take vile.

bljen na sprejem. Ko je vstopil Tito v

Verjetno bi do smrti ostali v najemni-

šolo, so ga vsi hiteli pozdravljat in se

škem stanovanju. Ker je bil stric Tone

rokovali z njim, stric je ostal - kot ve-

Kuhelj ena sama dobrota, sem zelo

dno - skromno v ozadju. Tito je prišel

obžalovala njegovo prezgodnjo smrt,

do njega, mu stisnil roko in ga vpra-

ki je bila posledica prometne nesreče.

šal: »Kako ste, doktor Kuhelj?«

stanovalka Iva Pečar

KAKO JE BILO NEKOČ IN KAKO JE DANES
Kmetijstvo

ob straneh njive pa sončnice, fižol in

Včasih smo imeli vole za oranje,

buče. Ko so bile buče zrele, smo jih

konje pa za pluženje, za vleko drv in

z vozom pripeljali domov. Prašičem

za vožnjo z vozom. Danes imajo ljudje

smo vsak dan dajali svežo ali v ko-

konje le še za jahanje, za luksuz.

tlu kuhano zelenjavo. Kotel smo imeli

Za prašiče smo imeli posajeno celo njivo koruze

v »svinjski kuhinji«, kjer smo kuhali

in krompirja,

tudi krompir, korenje, peso… Vso ku41
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hano zelenjavo smo v lesenem škafu

ja, pletli košare, predli volno, štrikali,

dobro sesekljali s sekalom, dolili vode

luščili koruzo in jo mleli v moko.

in stresli prašičem v korito.

Gospodinjstvo

Delo na njivi je bilo ročno. Poleti

Ni bilo denarja za prašek, milo,

smo morali zgodaj začeti, ko še ni bilo

zato smo ga izdelovali kar doma. Loj

vročine, s seboj pa imeti dovolj vode

smo prekuhali, dodali »logenštajn« in

za cel dan. Včasih smo trdo delali.

prelili v veliko posodo, da se je strdi-

Pšenico smo sejali na roko, želo se je s

lo. Milo smo potem narezali na manj-

srpi. Ženske smo pšenico povezovale

še kose. V krušni peči smo v velikem

v snope. Ko so se v kozolcu posušili,

loncu

smo na roko mlatili. Šele kasneje se je

kuhali za vso družino. Bilo je

bolj dobro kot s »šporgeta«. Hrane ni-

pojavil »gepelj«. To je bila naprava, ki

smo nikoli metali stran. Gospodinjstvo

je vrtela žito, da smo ga lažje enako-

je vodila stara mama.

merno omlatili. Velik napredek je bila

Velika pridobitev je

mlatilnica, v današnjih časih pa kme-

bil pralni

stroj. Včasih smo hodili prat k poto-

tje poberejo in istočasno tudi omlatijo

ku. Najhujše je bilo pozimi, ko je bila

žito s kombajni. Za sajenje smo imeli

voda ledeno mrzla. Prali smo na pe-

vsa semena od prejšnjega leta, sedaj

rilnik »ribežen« ali »riflo«. Likali pa

jih vsako leto kupujejo. Sadili smo na

smo z likalnikom na oglje.

roke in po cele dneve okopavali ple-

Mobilnost

vel. Zdaj sadijo s traktorji in škropijo
proti plevelu . Tudi kosili smo na roke,

Včasih ni bilo avtomobilov. Vse

če pa je bil gospodar bolj bogat, je

smo prehodili peš, za daljše poti pa

najel hlapce in grabljice. Danes vse to

smo imeli konja in voz.
Leta 1919 je ata (od ge. Baloh)

naredijo s traktorji.
Včasih smo se sosedje zbirali

kupil kolo, bil je edini v družini in v

skupaj, skupaj smo ličkali, krehali ko-

vasi, ki ga je imel. Ni se bal, da bi ga

ruzo in jo »dajali v štant«. Med se-

kdo ukradel, ker se nihče ni znal niti

boj smo si tudi pomagali:mi smo npr.

voziti z njim.

k sosedu nesli krvavice, zelje,.. dobili

Poslovanje

pa smo jajca ali pa kaj drugega.

Včasih so poslovali gospodje.

Sami smo delali bučno olje, kis,

Pod lipo ali hrastom so se zbrali očaki,

milo, pozimi pa smo popravljali orod-

se pogovarjali in se menili: jaz dam
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otroci. V hiši je bilo več petja, igranja. Glavno besedo je imel oče. Včasih je starejši sin ostal doma, skrbel
za starše in podedoval kmetijo. Sedaj
pa, ko otroci odrastejo, gredo po svoje, v svoje hiše in tako ostaneš sam.
Kosilo smo jedli vsi skupaj za mizo,
navadno iz ene sklede. Danes veliko
otrok kosi v šoli, ker starši delajo do
poznega popoldneva.
Po navadi ni bilo vrtca. Otroke
so pazile stare mame ali tete. Sedaj
pa zaradi dolgega delavnika in kasnejšega upokojevanja otroke dajemo v
vrtec. V službah so napeti odnosi, ker
šefi zahtevajo vedno več. Prostega
časa včasih nismo imeli, ker smo cele
dneve delali. Otroci so se skupaj igrali
v naravi, sedaj pa cele dneve gledajo
televizijo in igrajo računalniške igrice,
tako preživljajo manj skupnega časa
s starši.

tebi ta kos njive, ti meni ta del vrta
ali kaj podobnega, vse brez uradnikov. Ker to ni bilo zapisano v zemljiški
knjigi, imajo danes nasledniki težave,
ker ne vejo za točne meje.
Na cestah so bile mitnice, nobeden ni prišel čez, dokler ni plačal
takse. Ko se je moja mama vozila z
vlakom v Ljubljano, je že zvečer pripravila »cekar« , dala vanj, karkoli je
imela,včasih

tudi kakšno jabolko ali

krompir, in tako plačala mitnico. Da bi
prihranila , je šla prej z vlaka in pešačila v mesto.
Včasih ni bilo nobenih čekov, niti
plačilnih kartic.

Družinsko življenje
skozi čas
Včasih je bila družina večja.
Imeli so več otrok, pod skupno streho
so živeli stari starši, starši in številni

skupina vaje za spomin

ŽIVI IN MRTVI NEKOČ IN DANES
krsti (trugi) s sklenjenimi rokami na
prsih. Okoli nje so bile sveče in venci
ter šopki rož. Zvečer je prišla gospa,
ki so ji rekli »lučkarca«, ker je prižgala lučko in molila (dve noči). Z njo
smo molili svojci in sosedje. Vmes se
je malo prenehalo in postreglo s čajem, kavo, »šnopcem« in pecivom.
Svojci smo hodili za kakšno urico spat

Ležim v postelji, zaprem oči in
večkrat mislim na tiste moje drage, ki
so že odšli tja, kjer ni več bolečine in
trpljenja, a žal tudi ne vrnitve. Odločila sem se, da o tem nekaj napišem.
Pisalo se je leto 1961, ko mi je
umrla stara mama, ki zaradi neozdravljive bolezni ni dočakala niti 60 let.
Tri dni je ležala na »parah« v odprti
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je urejal vse za pogrebe. Najprej je
moral k zdravniku, da je opravil pregled, potrdil uro smrti in izdal mrliški
list. Nato je šel na občino po rojstni
list, k grobarju za izkop jame, k enemu od pogrebnikov, da so se domenili
za pogreb in nazadnje še k gospodu
duhovniku, da je dokončno določil oziroma potrdil uro slovesa. Vse peš, saj
avtomobilov takrat še ni bilo.
Nekaj let kasneje sem izgubila
starša, nato sina v prometni nesreči in
nazadnje še moža. Zato o mojih dragih pokojnih ne morem več pisati, ker
je preveč boleče.
Zato bom opisala nekaj dogodkov, ki so se dogajali. Na pokopališču
je stala mala hiška, ki so ji rekli »totnkamra« V njej so imeli shranjeno
orodje, ki so ga rabili. Tam so v že zabiti krsti ležali tisti, ki so storili samomor. Svojci in ostali so se poslovili kar
tam. Pokojni ni smel imeti cerkvenega
obreda. Za svojce je bil to še dodaten
udarec oziroma bolečina.
Vsak pogreb je boleč, a verjemite mi, da je lahko tudi grozen. Na
primer: če je prejšnje dni močno deževalo, se je v jami nabrala voda in
krsto so prebili s cepinom, da je vanjo
stekla voda in se je šele nato potopila
na dno. Kdor je bil prisoten takemu
dogodku, ga bo nosil v sebi do konca svojega življenja. Tudi grobar je
ob izkopu jame doživel marsikaj neprijetnega (razpadajoče truplo ali po-

oziroma počivat. Podnevi pa so jo prišli kropit tisti, ki so se hoteli še zadnjič posloviti od nje. Za nas, ki smo
jo imeli radi, je bilo to zelo žalostno in
utrujajoče. Najhuje pa je, ko pridejo
pogrebniki in veš, da se bliža trenutek, ko zadnjič vidiš ljubljeno osebo.
V slovo jo pobožaš po ledeno hladnih
rokah in nevede pogledaš, če je odprla oči. A žal se čudež ne zgodi. Nazadnje se z molitvijo poslovi gospod
duhovnik. Potem pristopijo pogrebniki
s pokrovom krste, da jo pokrijejo in z
žeblji zabijejo krsto. Še danes se mi
zdi, da sem ob vsakem udarcu kladiva
čutila, kot bi me zbadali v srce.
Nato so krsto odnesli ven, kjer
so čakali sorodniki in vsi tisti, ki so se
namenili pospremiti našo staro mamo
na zadnjo pot. Duhovnik je vso pot od
doma do cerkve molil. V cerkvi je bila
maša. Potem pa smo odšli na pokopališče, kjer je bila skopana globoka
jama, v katero so počasi spustili krsto. Na kup zemlje, ki je bil ob grobu,
so dali vence in rože.
Nato smo vsi prisotni z gospodom duhovnikom še zadnjič zmolili v
slovo. Po končanem pogrebu so nekateri odšli še na svoje grobove. Svojce,
ki so še ostali, pa je grobar prosil, da
se odstranijo, ker mora jamo zasuti in
grob urediti tako, da je dostojno človeka. Odšli smo tiho, s solzami v očeh
in žalostjo v srcu.
Moj ata je bil zelo utrujen, saj
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se bo še nadaljeval.
Pogrebi so bolj obiskani, ker je
pot od vežice do pokopališča kratka.
Če je želja pokojnika in svojcev, opravi gospod duhovnik mašo kar tam.
Rečejo mu mini pogreb.
V Ljubljani so leta 1975 začeli
pospešeno razmišljati o izgradnji krematorija na Žalah. In zgradili so ga!
26. XII. 1978 je začela obratovati edina upepeljevalnica v Sloveniji. Imela
je dve peči in čez nekaj let še eno.
Leta 2005 so odprli še četrto peč in
napravo za hlajenje - dimnik plinov.
To je res zelo pomembna ekonomska
in ekološka pridobitev. Postopek upepelitve se lahko začne 36 ur po pokojnikovi smrti. Od leta 2004 imamo
krematorij z dvema pečema tudi v
Mariboru. V mestih so tudi pogrebni
zavodi, ki uredijo prav vse, kar je potrebno za pokop (uredijo dokumente, odpeljejo pokojnika v krematorij,
se dogovorijo za uro pokopa). Po želji
pripeljejo žaro v vežico in jo izročijo
svojcem v objem. Lahko smo zadovoljni za te zavode, ki so nam v veliko
pomoč.
Pokopališča so z leti postala
premajhna in zmanjkuje prostora za
nove grobove. Zato so začeli ob pokopališčih graditi žarne zidove, ki
so dolgi okoli 10 metrov, visoki pa 2
metra. Ta zid ima po dolžini in višini

kojnikove kosti, ki niso bile v pravem
položaju). Zato se je večkrat postavljajo vprašanje, ali je »oživel« in si
z rokami pomagal iti ven iz »truge«.
Zdravnik je nekaterim umrlim z zlato
iglo prebodel srce, ker so se svojci želeli prepričati, da je res mrtev.
Niti pogrebnikom ni bilo lahko,
posebno, če so nosili »debelega« pokojnika ali pa nosili krsto pozimi, ko je
bila cesta poledenela. Pot do pokopališča pa je bila včasih dolga kilometer
in več. Včasih se je moralo iti še po
hribčku gor in dol.
Prav tako so morali zelo paziti,
kako so krsto prinesli iz večstanovanjske hiše (bloka). V prvo grajenih blokih so bila stanovanja majhna in stopnišča ozka. Krsto so morali obračati
na vse strani, da so jo prinesli ven.
Ob vsakem obratu se je slišal udarec
trupla v les. Še bi lahko pisala o teh
doživljajih. Pa bom raje prešla na današnje pogrebe.
V mestih so začeli ob pokopališčih graditi mrliške vežice. Pokojnika
pripeljejo v krsti in položijo na mrliški
oder - »pare« v sobo, ki je lepo urejena. Vence obesijo na kljuke, ki so zabite v zid. Svečke in ikebane pa dajo
na polico, ki je tam prav v ta namen.
Mrliške vežice imajo tudi majhno kuhinjo. V njej je miza s stoli in štedilnikom, da se lahko skuha čaj ali kava.
Postreže pa se še druga pijača in pecivo. Ta običaj je že več let v navadi in

enaka »okenca«, v katera se polagajo žare. Nanje se izklešejo priimki in
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ko je priti na vrh, kjer včasih le posije
sonce. Nam pa ostaja upanje, da se s
svojimi dragimi pokojniki nekoč, nekje zopet snidemo.

imena oseb, ki tam počivajo. Tja daš
le šopek cvetja in svečko. Pošteno je,
da je za vse enako. Predvsem pa bolj
ekološko.
Življenje je solzna dolina in tež-

stanovalka Violeta Veber

SPOMINI NA MOJO MLADOST
Živela sem v vasi, ki je štela 70

da, ki pa je bil precej oddaljen. Za to

hiš. Med temi je bilo nekaj večjih kme-

smo rabili kar kanglice, kasneje smo

tov, drugi smo imeli le hišice z vrtičk-

naredili majhen voziček, na katere-

om in njivico. Življenje je bilo med voj-

ga smo lahko naložili posode s 60 li-

no zelo težko.

tri vode. Veliko vode je mama rabila,

Mama je ostala sama z desetimi

kadar je prala. Ne smem se spomniti,

otroki, ki so bili nekateri že samostojni

kako težko mi je bilo, ker nismo ime-

in so odšli od doma, nekateri pa smo

li kruha. Malokrat sem ga videla, kaj

bili še doma. Med njimi sem bila jaz

šele, da bi se ga lahko do sitega naje-

kot najmlajša. Živeli smo v hiški, ki je

dla. Kadar ga je mama spekla, nam je

imela le tri prostore: dnevni prostor, ki

dala vsakemu po en košček, drugega

smo mu rekli hiša, pa kamra in kuhinja,

je nesla na podstrešje, kjer ga je skri-

ki je bila črna. Dimnika ni bilo, kuhalo

la za naslednji dan. Imeli smo vsako

se je vse v peči in dim se je valil po celi

leto tudi prašička, ki ga je mama toliko

kuhinji. Stene kuhinje so bile svetleče,

zredila, da smo ga zaklali in nam je ne-

bilo je, kot bi bili po zidu sami kapniki.

koliko popestrilo jedilnik, ki je navadno

Če smo podrgnili po steni, nismo uma-

obsegal krompir, zelje, repo, žgance in

zali rok, ker je bilo vse trdo. Tla so bila

podobno.

iz cementa oz. betona. Štedilnika še ni

V majhnem prostoru zraven hi-

bilo, zato je mama vse kuhala v peči.

šice smo imeli tudi kravico, ki nam je

Za to je imela burkle in železne lonce.

dajala prepotrebno mleko. Naj še po-

Kar je skuhala, smo pojedli iz ene skle-

vem, da hišica ni bila naša, ampak od

de z navadnimi žlicami.

bližnjega kmeta, in je mama morala

Vodo smo morali nositi od sose-

zanjo odslužiti z dnino in sicer od 24.
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aprila do 11. novembra. Če ni redno

domov. Oblačil nismo imeli veliko, saj

hodila na delo, so jo že klicali.

jih je bilo v tem času težko dobiti, pa

Takrat jo je doma morala nado-

tudi denarja ni bilo. Ata, ki bi bil naj-

mestiti moja starejša sestra. Zaradi

boljša delovna sila in pomoč družini,

bolezni je umrl en brat, drugi, ki so

pa je vzela vojna. Ustrelili so ga v pričo

bili že starejši, so si poiskali zaposlitev

otrok in mame.

in odšli od doma. Najmlajši brat je s

Nihče nam ga ni mogel nadome-

šestimi leti šel za pastirja k večjemu

stiti. Večkrat se spomnim mame, ki je

kmetu. Jaz sem bila stara tudi 6 let,

bila kot iz železa; tako je garala, pa

ko sem šla v Žiri k teti, ki je imela go-

je bila vedno dobre volje in še nas je

stilno. Po dveh letih je prišla na obisk

bodrila in nam dajala poguma. Če bi

mama in meni je bilo tako hudo, da

mama še živela, bi bila vsa srečna, da

nisem več zdržala in mama me je vze-

smo otroci zrasli v poštene in pridne

la s seboj domov. Ko sem šla v šolo,

državljane naše domovine.

sem tako jokala, da me je učitelj poslal

stanovalka Terezija Lazar

MOJE ŽIVLJENJE
Moje življenje se je začelo v Za-

kaj mesecev zaprli, kasneje še mamo.

plani. Štirje otroci smo se rodili eden

Na srečo smo imeli toliko hrane, da

za drugim, zadnja sestrica pa se je ro-

nismo bili lačni. Kot vsi, smo bili tudi

dila čez 10 let, ravno med vojno. Ži-

mi prestrašeni.

veli smo na veliki kmetiji, ki se ji po

Po hrano in pijačo so k nam ho-

domače reče Pr Turk. Otroci smo ho-

dili vsi, partizani, Italijani, Nemci, do-

dili v šolo 4 kilometre daleč. Najbolj

mobranci. Z vsemi smo morali biti pri-

se spomnim zim, ko smo gazili visok

jazni. Najbolj pa smo se bali, ko so bili

sneg.

pri nas eni od teh, da ne bo prišel še
Ko sem končala osnovno šolo,

njihov sovražnik, kar se je kdaj zgodi-

se je začela vojna in življenje se je

lo. Hvala bogu se v tem primeru niso

popolnoma spremenilo. Doživeli smo

postrelili, ampak skrili ali hitro odšli.

veliko hudega, del našega kraja so

Ker je šlo veliko fantov k do-

Italijani tudi požgali, očeta so za ne-

mobrancem in ker so jih po vojni
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skoraj vse pobili in zmetali v jamo,

tukaj na Vrhniki sem delala in dela-

smo ostali v Zaplani brez fantov. Osta-

la. Opravljala sem vsa gospodinjska

lo je nekaj starejših moških. Kot sem

dela, hodila v službo in obdelovala ve-

omenila, smo imeli zelo veliko kmeti-

lik vrt okrog hiše, do katerega sem

jo in pred vojno smo imeli pomočnike,

čutila veliko veselje. Tudi moj mož je

rekli smo jih hlapci, ki pa jih potem ni

bil »garač«, delal je cele dneve kot

bilo več. Tako je postalo za nas življe-

tesar in zidar, da smo bolje živeli.

nje skoraj samo delo.
Otroci smo morali delati tudi

Hčerki sta zrasli, šli v službo, se

najtežja dela. Imeli smo velik sadov-

poročili in imeli dva otroka, moja vnu-

njak in zato tudi dosti dela s kuha-

ka, ki sta sedaj že odrasla. Vsi skupaj

njem žganja in pridelavo mošta, se-

smo živeli v domači hiši. Sezidali smo

jali smo pšenico, oves, proso, lan in

prizidek, da smo lahko imeli vsak svo-

ajdo. Zelo veliko smo morali pokositi,

je gospodinjstvo.

vse na roke, ker takrat še ni bilo stro-

Pred leti, ko je mož preživel mo-

jev. Tudi molža je bila ročna. Iz mleka

žgansko kap, sem ga sama negova-

smo delali maslo in skuto. Imeli smo
veliko gozda, tako da smo imeli veliko

la, stanje se mu je nekoliko izboljša-

dela tudi z žaganjem dreves, vse še z

lo, potem spet poslabšalo, dokler ni

ročno žago. Dela je bilo preveč. Imeli

postal popolnoma nepokreten. Bilo je

pa smo se vseeno lepo, saj smo se vsi

hudo. Pred štirimi leti je umrl. V meni

zelo dobro razumeli.

je nastala velika praznina in po dveh

Eden od redkih fantov, ki je voj-

letih sem postala precej depresivna in

no preživel, je bil fant, ki je bil takrat

pojavljale so se razno razne bolezni.

malo premlad, da bi ga vzeli v vojsko,

Nisem želela, da bi bila »na grbi« hče-

in ta je bil kasneje moj mož. Skoraj

rama, zato sem se odločila, da grem v

sam je sezidal hišo na Vrhniki, kamor
sva se pri mojih 27- ih letih preselila.

dom upokojencev. Zdravstveno stanje

Kmalu sta se nama rodili dve hčer-

se mi je začelo zelo hitro izboljševati,

ki. Živeli smo skromno, služil je samo

počutim se dobro in lahko rečem: RES

mož, jaz pa sem bila gospodinja. Po

SEM RADA TUKAJ.

nekaj letih sem se zaposlila kot delavstanovalka Marija Marinč-Mici

ka in delala 20 let do upokojitve. Tudi
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MOJA BABICA
Moja babica je bila lepa blondin-

belo perilo. Kasneje sem še jaz nekaj

ka. Ko je šla k sestri v Trst, je ime-

časa prala tako, dokler nisem dobila

la veliko občudovalcev, vendar se je

pralnega stroja. Moja babica je poleg

doma v Kamniku kasneje poročila z

pranja pomagala tudi v gostinstvu na

dobrim, sposobnim fantom iz boga-

raznih plesih in tako ves izkupiček de-

te hiše, ki je svojo ženo odpeljal v

narja nosila v Ljubljano v hranilnico,

Ljubljano, kjer je imel dobro službo.

kjer so bile visoke obresti. Vozila se je

Toda, nekega dne so ji moža iz pod-

s parnim vlakom Kamnik-Lj. Šentvid.

jetja pripeljali mrtvega. Medicina v
tistem času pred prvo svetovno vojno še ni bila tako na vrhu in mu niso
mogli pomagati. Postala je vdova. Odšla je domov v Kamnik. Tam je njena
mama - moja prababica - prala perilo
za turiste, ki so bili v Kamniku. Mama
jo je vpeljala v delo perice. Od takrat
je prala za turiste in kasneje še za bogate kamniške meščane ter postala
njihova perica. To delo ni bilo lahko.

Likalniki so bili tedaj na oglje,

Vse perilo je belo treba na roke oprati,

zato je likanje zahtevalo prakso in

belo pa še v kotlu skuhati. Koščki mila

znanje, predvsem za obleke z naborki

so služili v kotlu za lug. Perilo se je

in čipkami. Štedilniki so bili zidani in

kasneje izplaknilo v tekoči vodi, tudi

na drva.

pozimi! Tudi moja mama je prala na
roko in prekuhavala ter imela snežno

stanovalka Marija Klampfer
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NA SKUPINI VAJE ZA SPOMIN SO STANOVALCI
O RAZVOJU SKOZI ČAS POVEDALI NASLEDNJE
DOBRE LASTNOSTI RAZVOJA:
MEHANIZACIJA V GOSPODINJSTVU
pralni stroj
sušilni stroj
pomivalni stroj
sesalec
parni likalnik električni likalnik

z njimi prihranimo čas, delo ter energijo

fen za lase
hladilnik
elektrika
centralno ogrevanje
tapison
parket

vse je lakirano in zato lažje čiščenje

laminat
konzervirana hrana (ﬁžol, grah)
napol predelana hrana
MEHANIZACIJA V KMETISTVU
stroj za molžo
traktor

prej končano delo

kombajn
nakladalka
TRANSPORT
avto

skrajšamo čas potovanja

letala

udobno potovanje

avtobusi
asfaltne ceste
električna vrata
pomične stopnice
dvigala
OSEBNA HIGIENA
namesto železne trajne imamo sedaj vodno trajno
kopalnica
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tuš
stranišče
TELEKOMUNIKACIJA
telefoni
televizija
računalnik
MEDICINA
včasih smo imeli navadne palice,
sedaj imamo bergle, hodulje

pripomočki za invalide
aparati za raziskave
SLABE LASTNOSTI RAZVOJA:
naša vlada

ladje (nafta)

manj poštenja

hitenje

več kraj

razna škropila (pomori čebel)

ne znamo pridelovati stvari

računalniki (ni družabnosti)

ni plačila za delo

manj služb zaradi pohlepa ljudi, kar vpliva tudi na razvoj

slabe plače in pokojnine

manj časa za družino (ni več petja, druženja, igranja)

dostikrat ni dela zaradi mehanizacije

dolgi delavniki

avtomobilski plini

PREVOZNA SREDSTVA SKOZI ČAS
našale umazano perilo svojih strank.
Tudi motorji so bili prevozno sredstvo.
Moj oče je imel težak motor in me je,
kot štiriletno deklico, posadil na zadnji sedež ter pognal po mestni ulici.
Oprijela sem se ga z majhnimi ročicami in se ga tesno držala. Moja starša
sta imela tudi dvokolesnik za prevoz.
Avtomobili so bili bolj redki na cesti.
Danes pa je na cesti prava norišnica.

Pred drugo svetovno vojno sem
stanovala s starši v mestu. Bila sem
še majhna deklica, a se spomnim,
da v stanovanju nismo imeli elektrike, svetila nam je petrolejka. Kasneje je oče sam napravil karbidovko, to
je bila svetilka na karbid. Po ulici pa
so svetile plinske luči. Tudi prevoza ni
bilo, tako kot je to danes. V glavnem
je bilo prevozno sredstvo kolo. Iz podeželja so prihajale perice v mesto s
svojimi cizami – vozički na dveh kolesih - in prinašale oprano perilo ter od-

stanovalka Marija Klamfer
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LAN - kako smo ga spoznali, sejali in uporabljali
Lan sem spoznala, ko sem bila

je bilo delo na polju in njivah že kon-

še majhna. Všeč mi je bilo, ko so ime-

čano. Mami so iz podstrešja prinesli v

li majhno, lepo rjavo seme na mizi,

hišo kolovrat, sedela je ob peči in pre-

preden so šli sejat. Največkrat so ga

dla. Boleli so jo vsi prsti in postali tudi

posejali na bolj majhni njivi, kjer je

krvavi, ker ta preja ni bila tako mehka

zelo dobro zrastel do približno tri četrt

kot volnena. Napredeno prejo smo po-

metra. Najlepše ga je bilo videti do-

tem navili na vrteč kolovrat. Ko jo je

poldne, ko je bila cela njiva videti, kot

bilo dovolj, smo kolovrat zložili in sneli

bi bila pobarvana z nebeško modro.

navite nitke, ki so bile zdaj kot štrena.

Pozneje so se cvetovi zaprli in modre

Naprej pa je moral delati tkalec, ki je

barve ni bilo več.

imel tkalni stroj. Ta pa je živel nekje v
hribovski vasi blizu Velikih Lašč.

Dozorel lan so poželi in ga odpeljali do našega kozolca na bližnji hrib.

Tja smo mu odpeljali spredene

Tam je bila trava pokošena in lan so

lanene niti in on je naredil platno iz

poravnali po tleh, da je ležal kakšen

lanu. Ko smo ga dobili, smo iz njega

teden in so se lanene bilke mehčale.

sešili močne rjuhe za na posteljo. Bile

Trava je rastla in ga počasi prekriva-

so zelo dobrodošle posebno poleti, ker

la. Večkrat smo ga šli pogledat in smo

nismo čutili nobene vročine. Pa tudi

bilke obrnili. Obsevalo jih je sonce,

strgati jih nismo mogli več let. Seveda

namakal jih je dež. Ko so ugotovili, da

pa jih je bilo težko prati, ker so bile

so bilke že godne za obdelavo, so jih

zelo trde. Bile pa so imenitne. Ko se je

zvili in odpeljali domov.

moja sestra po vojni poročila, je - po-

Šope lanu so polagali v neka-

leg druge dote - dobila tudi dve laneni

kšno nizkemu koritu podobno stojalo.

rjuhi. Čeprav ju ni rabila, ju je vsee-

Z levo roko je terica vlekla šop k sebi

no imela še dolgo spravljeni v omari.

in ga ponovno dala nazaj, z desno pa

Doma so sešili tudi dvodelno obleko

je držala

obtežen okrogel predmet,

iz platna. Ta se je izgubila, a danes bi

ki je pomagal, da so od stebelc lete-

najbrž bila zelo imenitna. Danes upo-

li oleseneli delci. Ti so leteli vse nao-

rabljajo laneno seme v zdravilstvu in v

krog, kar ni bilo prijetno. Iz tega so

prehrani. Na njivah pa lanu pri nas ne

potem, ko so nitke lepo sčistili, dobili

najdemo več. Škoda!

predivo, ki je bilo primerno za prejo

stanovalka Antonija Baloh

v kolovratu. Predlo pa se je pozimi, ko
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KMEČKA OPRAVILA NEKOČ
Skoraj bi človek ne mogel verjeti, koliko sprememb oziroma napredka je doživela naša generacija v zadnjih osemdesetih letih in to na vseh
področjih – v kmetijstvu, gospodinjstvu, v tehniki. Sedanja generacija se
ne more predstavljati, kako so včasih ljudje živeli in delali brez elektrike, brez strojev in avtomobilov. Ker ni
bilo tovarn in zaposlitve, so se ljudje
preživljali le iz kmetijstva. Vsaka ped
zemlje je bila obdelana.
Delo na polju pa je bilo vse ročno. Le orali so s plugom, ki ga je vlekla
živina, nekje voli, a pri premožnejših
že konji. Manjši kmetje, ki niso imeli svoje vprežene živine, so jo morali
najeti in nato z delom odplačati. Glavni pridelek so bila žita: pšenica, rž, ječmen. Sejali so že jeseni, drugo poletje pa so poželi. Žetev je bila - poleg
košnje - eno od največjih opravil. V
glavnem so s srpi žele ženske. Delale
so snope in vsakega zvezale z žitnim
pasom, za kar je bilo treba kar nekaj
spretnosti. Moški so te snope nakladali na vozove in jih nato obešali v kozolce, kjer se je žito sušilo.
Posušenega so potem odpeljali v
skedenj (na pod), kjer so ga omlatili. V prejšnjih časih so mlatili s cepci,
po štirje mlatiči skupaj, da je ubrano
odmevalo pika-poka-pika-pok. Potem
je bilo treba ločiti zrnje od slame z

velikimi rešeti (retami). S prihodom
elektrike pa so se pričele pojavljati
raznovrstne mlatilnice, najprej preprostejše, ko je bilo treba žito še prečistiti od plev (na pajkelj), kasneje pa
so se v mnogih vaseh kmetje združili
in skupaj kupili mlatilnico, ki je že ločila slamo od čistega zrnja, ki se je
nabiralo v vrečah.
Na taki mlatilnici so lahko omlatili žito ene ali več vasi. Dolga je bila
pot do kruha, zato so ga ljudje tako
spoštovali. Danes lahko samo en človek sede na kombajn in pripelje domov čisto zrnje in slamo.Večje kmečko opravilo je bila tudi košnja, da so
imeli krmo za živino.

Kosili so vse ročno, s kosami. Če
je bil travnik večji, so poleg domačih
najeli še druge kosce. Kosit so šli že
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ob dveh zjutraj, da je bila še rosa na

se je iz peči vil v kuhinjo in šele v dru-

travi in se je raje rezala. Zjutraj jim je

gem kotu v dimnik. Zato je bila vsa

prinesla domača hči ali gospodinja v

kuhinja zakajena in črna od saj. Za

jerbasu na glavi zajtrk - največkrat

tem so se pojavljali železni štedilniki,

zelje in žgance, da je bilo bolj nasitno.

ki so imeli speljan dim v dimnik. Nato

Kasneje so večji kmetje imeli že kosil-

so pričeli zidati že stoječe štedilnike s

nico, v katero je bilo vpreženih par

pečicami in kotlički za toplo vodo. Prvi

konj. Ko je sonce že grelo, je bilo tre-

električni štedilnik je bil nekak rešo,

ba razmetati redove, ki so jih napravi-

ki je imel v šamot vdelano električ-

li kosci. Čez dan so napol seno več-

no spiralo, vendar brez vsake izola-

krat obrnili, proti večeru pa napravili

cije. Na njem se je kuhalo le v enem

kopice. Drugi dan so jih raztrosili, spet

lončku.Največje olajšanje pa je v go-

obračali in nato suho seno naložili na

spodinjstvo prineslo

vozove. Morali so biti spretni, da so

pralnem stroju. Koliko je bilo včasih

naložili voz precej visoko in ga pove-

dela z »žehto«: najprej namakanje

zali z vrvjo. Še prej so po dolgem na

perila, nato vsak kos posebej namiliti

vrh voza položili žrd, da se seno med

in zmencati, nato pa še v lugu »po-

potjo ni stresalo. Z zelo strmih koše-

žehtati« in nato sprati v potoku ali v

nin pa so morali seno znositi kar s koši

kaki drugi vodi! Poleti je že bilo lepo

ali pa so delali stoge, ki so jih pozimi

prati ob potoku, a je bilo treba pra-

po

domov.

ti tudi pozimi, ko je vsak kos perila

Obdelovali so tudi njive, kjer so sadili

posebej zmrznil. Kako težko bi danes

krompir, fižol in ostalo zelenjavo. Vse

vse to počeli! Niti v sanjah si nismo

so sadili in okopavali ročno z motika-

predstavljali, da bi bilo mogoče, da

mi. Njiva po požetem žitu (strnišče)

vržeš umazano perilo v stroj in dobiš

ni smela biti prazna. Takoj so jo preo-

ven opranega oziroma že suhega. Si-

rali in posejali repo ali ajdo. Tako sta

cer je še mnogo takih stvari, za ka-

bila letno dva pridelka z ene njive.

tere se čudimo, da je mogoče, a zna-

snegu

zvozili

Naj se malo dotaknem še gospo-

pranje perila v

nost tako hitro napreduje, da ji niti

dinjstva. Sama sem videla nekaj tako

ne sledimo.

imenovanih črnih kuhinj. Gospodinja

stanovalka Marica Petkovšek

je zakurila v peči pri kraju, zraven pa
je pristavila lonec. Bil je železen, v
peč pa ga je porinila z burklami. Dim
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DELO S PRAŠIČI
Na naši kmetiji smo imeli - poleg

čem, ki je imel dolg ročaj. To hrano so

konj in goveje živine – vsako leto tudi

potem, ko je bila dobro ohlajena, sko-

kakih 10 prašičev. Dva ali tri smo v

zi vrata nosili v drugi prostor z lažjimi

začetku zime zaklali, nekaj pa prodali.

škafi, ki pa so bili napolnjeni vseeno

Če nismo imeli mladih prašičev za na-

težki.
V drugem delu svinjaka je bil

prej, smo jih pač morali kupiti, imeli

dolg hodnik, ob njem pa pet zidanih

smo dovolj krme.

prostorov za prašiče. Vsak prostor je
imel dvoje vrat: spredaj z loputo za
podajanje hrane – loputa se je odprla,
ko so prašičem stresli hrano, in zadaj,
ki so jih vsak dan odprli, da so prašičem počistili hlev. Nastiljali so jim z
listjem, lahko tudi s suhim senom, če
so ga imeli dovolj. Zunaj je bilo po celi
dolžini svinjaka ograjeno gnojišče, ki
so ga izpraznili, ko so gnoj vozili na
njive. Nalaganje na voz je bilo težko delo, saj je gnoj, če je še moker,
Med gospodarska poslopja, ki so

precej težak. No, pa pojdimo k pred-

bila razvrščena ob dvorišču, je spadal

njim vratom z loputo. Škaf s hrano je

tudi svinjak. V tej stavbi sta bila dva

gospodinja odložila na klop, ki je bila

prostora. V prvem, manjšem, je bila

po celem hodniku. Prašiči so čutili, da

kuhinja za prašiče. Tu sta bila dva vzi-

bodo dobili jed in so neusmiljeno kru-

dana železna kotla s kuriščem spodaj

lili in se z rilcem zaganjali v loputo.

za kuhanje hrane. Kotla sta bila na

Treba jo je bilo poriniti proti prašičem

vrhu široka po en meter, spodaj pa sta

in jo zatakniti z železno palico, da se

bila zaokrožena. Kurišče je bilo eno za

je dalo stresti v leseno korito, ki je bilo

oba kotla. Drva smo sproti nosili v ku-

pri vsakem hlevu.

hinjo. Na tleh, ki so bila betonska, so

Tako

je

gospodinja

napolnila

stali veliki škafi. Kuhano hrano so

vsako korito, dokler niso prišli vsi na

zmetali v močne lesene škafe in jo

vrsto in je nastala tišina. Slišati je bilo

stolkli z velikim batu podobnim tolka-

le cmokanje, tako prašiči jejo. Tako so
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jih hranili trikrat na dan. Poleti je bilo

V eno smo spravljali repo in peso, v

dovolj solate, ki so jo posejali na eno

drugo pa droben krompir in korenje.

od njiv. Solata je na njivi, ki je bila do-

Včasih je bila bira res dobra in bilo je

bro pognojena, hitro rasla. Vsak dan

veselje delati. Ne smem pozabiti še na

smo šli z manjšim vozom in enim ko-

buče. Okrog njiv s koruzo, katere je

njem na njivo, nakosili in naložili sola-

bilo kar veliko nasajene, smo posadili

to ter jo pripeljali domov. Spravili smo

buče. Zrasle so velike in lepe. Ko smo

jo v hladno klet, ker sparjena hrana

jih speljali domov, so zavzele kar velik

tudi živalim škoduje.

del dvorišča. Ko so bile zrele, so bile

Za zimo oziroma za takrat, ko

debele, rumene in trde, da jih je bilo

smo hoteli, da se prašiči bolj zredijo,

treba sekati s sekiro na manjše kose.

pa smo imeli peso, korenje in repo. S

Vse so bile za hrano prašičem.

tem je veliko dela, saj je treba njive

Pa naj še povem, kako so peljali

dobro pognojiti, preorati, zrahljati in

svinjo k merjascu, ki pa so ga imeli

posejati dobro seme. Korenje so pose-

pol ure stran v drugi vasi. Naložili so

jali skupaj z ječmenom. Ko je ječmen

jo na voz, jo pokrili s košem, nareje-

dozorel in so ga poželi, je ženske ča-

nim iz tanjših kolov in vpregli konja.

kalo težko delo. Na njivi so ostala 20

Ko je konj zaslišal svinjo, se je ustra-

centimetrska stebelca ječmena, vmes

šil in poskočil, da se je voz prevrnil

pa drobceno korenje. Cel teden ali še

in vse je zletelo po cesti. Na kar se

več smo rabile, da smo od jutra do

je konj še bolj ustrašil in se splašil.

večera klečale na predpasnikih, na-

Ljudje so pomagali, da so ga ustavili,

rejenih nalašč za to, in plele. Močno

vse spravili v red in odpeljali, kamor

podloženi so nam malo ščitili kolena,

je bilo namenjeno. Tri dni so jo pustili

a dosti bolje ni bilo. Kakšen od moških

tam in, ko so jo pripeljali domov, smo

je pred nami malo pograbil, da je bilo

vedeli, da bomo imeli mlade pujske.

lažje puliti. Ko je bilo delo opravlje-

Minilo je nekaj mesecev in v hlevu,

no, so pripeljali sod z gnojnico in vse

kjer so bili govedo in konji, je bilo še

poškropili, da je korenje raslo kot za

toliko prostora, da so z deskami zbili

stavo.

ograjo za svinjo in mladiče. Pri koti-

V jeseni je bilo treba populiti ko-

tvi je navadno bila zraven mama, po-

renje, repo in peso. Če je bilo vreme

zneje jo je nadomestila moja sestra.

lepo in suho, so bili tudi pridelki lepi;

Svinja skoti kar precej mladičev. Če

doma smo jih ob večerih z noži na

je vse po sreči, jih je 10 do 15. Če

vozu obrezovali in sproti nosili v kleti.

ima svinja več mladičev kot je seskov,
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je treba kakšnemu pomagati z mle-

žejo in to navadno kar drug na druge-

kom po steklenički. Nekaj dni je ne-

ga in zaspijo. Šest tednov stare pa so

varno, da bi jih težka in velika svinja

navadno že prodali za nadaljnjo rejo.

potlačila, zato sta morali mama ali

Zdaj pri nas prašičev ne redijo več že

sestra tudi ponoči ostati v hlevu. Ka-

16 let, ker jih nima kdo. Svinjak so

dar se je svinja ulegla, sta hitro pori-

podrli in gojijo raje več goveda, ker

nili mladičke stran. Nekaj dni stari pa

z njim ni toliko dela. Ostal pa je lep

se že sami znajo varovati. Težko pa

spomin, ki traja. Tudi noben v vasi ne

je, če se svinja preveč boji za svoje

redi več prašičev. Njive so zasejali, da

mladičke in je sposobna človeka celo

je več krme za govedo. Tudi konj ni-

napasti. Tudi to je sestra doživela.

majo več.

Kako lep je pogled na svinjo, ki leži in

stanovalka Antonija Baloh

doji svoje mladičke! Ko se napijejo, le-

V NAŠI KUHINJI PRED 70 LETI
Večkrat mi zelo rade uhajajo misli in spomini na leta, ko sem bila še
majhna deklica in sem živela v urejeni
kmečki družini.

Rada bi omenila, kako smo živeli
in koliko je mama delala v naši kuhinji. Poslopje je bilo staro preko 100
let, vendar so bili prostori še kar veliki. Kuhinja je bila lepo osvetljena, saj
je imela dve dokaj veliki okni, vsako
okno pa je bilo sestavljeno iz šestih
manjših stekel. V kuhinjo so vodila
vhodna vrata, ki so bila lesena in niso
imela nobenega stekla. Na drugi strani
so bila vrata, ki so vodila v shrambo,
ta pa je bila velika kot kakšna spalnica, saj smo imeli v njej tudi tri omare za obleke. Tretja vrata, ki so bila v
kuhinji, pa so vodila po stopnicah na
podstrešje, kjer sta bili dve sobi in dva
podstrešna prostora za razno ropotijo.
Ta vrata so bila zelo slabo narejena,
zato je vedno pihalo skozi špranje.
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osem ribic. Ne vem, od česa so živele,

Tudi okna so bila že stara in

mi jim nismo ničesar dajali.

enojna, z enim steklom, zato je tudi
tam zelo pihalo in mraz je prihajal no-

Vsa hrana se je kuhala v krušni

ter. V tleh je bila odprtina, pokrita z

peči. Kolikor se spomnim, je bilo ku-

železno rešetko, da smo vanjo lahko

hanje precej težko. Odprtina v peč je

zlivali odrabljeno vodo po umivanju,

bila malo večja in so jo zapirali s plo-

pranju, kuhanju in še čem. Štedilnika

čevinastimi vrati, kadar so hoteli, da

nismo imeli.

je malo manj gorelo.

Miza je bila stara, narejena iz
lesa. Vrhnja deska je bila že zelo izrabljena, zato jo je bilo težko čistiti.
Drgnili smo jo s sirkovo krtačo. Pod
mizo je bila tudi polica, na katero so
zlagali umito posodo. Tudi to polico je
bilo treba vsak dan umiti, saj posode
niso brisali.
Na steni za vrati je bil pritrjen
sklednik, kjer so bile zložene lončene sklede, iz katerih smo skupaj jedli žgance ali kaj drugega. Na steni za
vrati je bil tudi žličnik, kjer so bile zataknjene v odprtine aluminijaste žlice. Sklednik in žličnik sta bila lesena,
naredili so jih kar doma, ali pa so ju
kupili od Ribničana, ki je prodajal po
hišah leseno robo. Ob steni je stala
tudi lesena klopca, na kateri sta bila

V peči so seveda gorela samo

dva škafa z vodo. Nosili smo jo iz vo-

drva. Da so bila lepo suha,

dnjaka, ki je stal na dvorišču, nekaj

mama zložila že prejšnji dan na desno

metrov od vhodnih vrat.

stran peči, na levi pa je kuhala. Lonci

jih je

Voda je bila napeljana v vodnjak

so bili prav posebni. Bili so iz železa,

po žlebovih, ki so bili na strehah vseh

visoki ca 30 cm, spodaj ožji, potem

gospodarskih poslopij našega doma. V

bolj okrogli, na vrhu malo zoženi in z

vodnjaku je bilo vsa leta, kar pomnim,

robom navzven. Vsak lonec je imel
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dva ročaja, na katera je zataknila bur-

ni moglo rabiti. Vsa čast našim ma-

kle in ga porinila v peč.

mam, ki so ob tolikem delu na kmetiji

Tla v peči so morala biti gladka,

bile prave mojstrice v iznajdljivosti v

sicer bi se lonec prevrnil, jed bi se ra-

kuhanju, pranju, čiščenju in skrbi za

zlila in mi bi ostali brez hrane. Da so v

otroke, pa še v marsičem.

peči zakurili, so spomladi ali pozno je-

Zjutraj ob petih sem že dobila

seni delali butare iz vej, ko so podirali

kuhano polento in mleko, da sem šla

drevje. Preden je mama spekla kruh,

lahko na vlak za Ljubljano. Ne mine

je skurila dve butari, da je bila peč

mi dan, da ne bi pomislila na mamo,

res razgreta. Opazovala sem, kako je

ki sem ji bila takrat premalo hvaležna

mama skuhala žgance. Vrelo vodo v

za vse, kar je pretrpela za nas.

loncu je potegnila iz peči, nasula va-

Današnja kuhinja je pri nas

njo moko in za nekaj časa porinila na-

doma povsem drugačna. Peč se kuri

zaj v peč. Lonec je imel od plamena

samo še takrat, ko je mrzlo ali ko se

vroče ročaje in gospodinja si je mora-

peče kaj več kruha. Okna so nova, do-

la pomagati z debelimi krpami ali pa

bro tesnijo, enako vrata. V kuhinji je

je imela že utrjene dlani. Ko je lonec

tekoča voda. Elektrika ogreva in sveti.

jemala iz peči, se je vsakokrat s čelom

Štedilnik je velik. Za rezervo je plin-

zadela v oster okvir odprtine, zato je

ska bomba, za v naglici tudi elektrika.

vedno hodila naokrog z modrim če-

Pohištvo je novo, funkcionalno posta-

lom. Lonec z žganci je postavila na

vljeno. Posoda AMC. Prepiha v kuhi-

tla, pokleknila zraven, lonec dala med

nji ni. Tla se zlahka pobrišejo. Razni

noge in ga močno stisnila ter mešala.

strojčki pomagajo gospodinji pri delu.

Delo ni bilo lahko, a vendar smo

Ima več vrst kuharskih knjig in na-

velikokrat jedli prav žgance. Za kuha-

svetov. Mnoga čistila ji olajšajo čišče-

nje v peči so morale biti gospodinje

nje. Tudi pomivalni stroj so si nabavili.

prave mojstrice. Pravo olajšanje je

Nobeno gospodinjstvo ni brez pral-

bilo, ko smo dobili prvi štedilnik. Bil

nega stroja. Voda priteče in odteče.

je vzidan. Imel je kotliček za vodo in

Kljub vsemu napredku, ki ga imamo,

pečico, kjer se je zdaj lahko tudi mar-

pa naše gospodinje le ne morejo živeti

sikaj speklo. Stari lonci niso bili več

tako lepo in brezskrbno, kot so živele

dobri za na štedilnik. Kupili so nove,

naše mame. Svet je čisto drugačen.

pa tudi ponve in kozice, kar se prej

stanovalka Antonija Baloh
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MLEČNA KAŠA - OTROŠKA PAŠA
V našem domu zelo radi jemo

upognilo. Želi so ga vedno s srpi in to

mlečno kašo, ki pa so ji dodane še

takrat, ko je bilo res dovolj zrelo, ker

suhe slive, da je okus boljši. Vsako-

prosenih snopov niso dajali v kozolec.

krat, ko jo jem, se spomnim, da je
bila tudi doma kaša vedno cenjena in
pospravili smo je v želodce kar veliko
lončeno skledo. Doma smo vsako leto
pridelali

10 do 12 mernikov prosa.

Ne bi natančno vedela, koliko meri
en mernik, zdi pa se mi, da je nekaj
čez 20 l. Vsako leto so preorali in prebranali bolj majhno njivo. Orali so z
dvema konjema, ki sta vlekla železen
plug. Spredaj je eden moral držati konja, zadaj pa je vedno bil ata, ki je
držal za dva ročaja pluga.

Na dan, ko so poželi proso, pa

Najtežje je bilo, ko se je na vsa-

so vsi mladi v vasi čakali z veseljem.

kem koncu obračalo konje in s tem

Snope so znosili na pod, to je bil pre-

plug. Konj je rad prestopil vrv, s ka-

cej velik prostor, obdan z obdelanimi

tero je bil vprežen, in je bilo treba

polovičnimi hlodi, tla pa so bila tudi

popravljati, da je stal med vrvema.

lesena in gladka. Začela se je obdela-

Ko je bilo preorano, so vzeli sejalni-

va prosa. Rekli so, da manejo. Dekle

co kot za drugo žito, a so vanjo dali

je navadno dobilo tisti del snopa, kjer

še eno gladko posodo, da ne bi zrnje

je bilo proso v latih, fant pa je mencal

letelo samo od sebe na tla. S sejalni-

tisti del, kjer ni bilo latja. Omete sno-

co na levici in z zajemanjem prosa z

pe so še dobro otresli, da ne bi proso

desnico je vedno opravljala delo se-

ostajalo med bilkami, potem pa so jih

jalca mama. Tako je bilo žito vedno

zmetali na kup.

pravilno posejano. Proso, ki je zraslo

Med tem delom je bilo veliko go-

približno en meter visoko, je imelo la-

vorjenja, smeha in zabave. Mama pa

tje in klasje. Tako so nas poučili star-

je prav rada kaj spekla, ker je to delo

ši. Latje se je pod težo prosenih zrnc
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trajalo kar dolgo v večer. Na koncu je

Seveda pa smo to seme lahko rabili

bila zaslužena večerja in spanje.

le za vzrejo mladih piščancev, ki jih

Drugi dan smo postavili »pajkl«

je koklja izvalila in jih potem vodila

pred vrata poda in začeli s čiščenjem.

okrog

Tu nas je moralo biti več: močnejši je

pobirala črve in podobno, piščance, ki

s škafom nosil proso s plevami vred

jih je bilo vedno več kot 10, pa je na-

v pajkl, kjer je eden vrtel, da so se z

učila pobirati zrnje. Tudi ptiči so zelo

vetrom odpihnile smeti in kar je bilo

radi prileteli in zobali. Za kašo pa je

podobnega. Tretji je moral s poseb-

bilo proso treba še prej obdelati. Imeli

no lopato odrivati proso stran. Dajali

smo stope – to je bila lesena napra-

smo ga na lanene rjuhe. Vsako smo

va z močno vdolbenim prostorom in z

zavili z vsemi štirimi vogali in jo nesli

batom, ki se je prilegal ravno tej po-

na voz, kjer je vse počakalo na lepo

sodi.

po dvorišču in vrtu. Sama je

vreme. Takrat smo s konjem odpeljali

No, moram pa povedati, da so

voz na pet minut oddaljen hrib, kjer

proso raje peljali v mlin in tam zame-

smo imeli tudi kozolec. Nekdo od od-

njali za pšeno, za kašo, ki so jo po-

raslih je moral rjuhe s prosom zložiti

tem rabili. Stope pa so bolj uporablja-

z voza na pokošen hrib in jih razgrni-

li za obdelavo ječmena v ješprenj za

ti. Tu je navadno ostal eden od otrok.

kuhanje ričeta. Delo s stopami pa je

Vsake pol ure je bilo treba proso z ro-

bolj počasno in tudi težko, ker je tre-

kami premešati, da bi se bolje sušilo.

ba bat dvigati in ga spuščati, navadno

Hudo je bilo, če se je pripravljalo k

z nogo.Vsako kmečko delo je težko,

nevihti in je bilo treba rjuhe s prosom

vendar lepo in zanimivo. Danes se

hitro zviti skupaj in naložiti na voz.

s pridelovanjem prosa ne ukvarjajo

Če ni bilo dovolj časa, smo voz s pro-

več. Za kuhanje kaše kupijo že obde-

som kar ročno zapeljali pod kozolec

lano proso. Piščancev in kokelj nimajo

na varno.

več. Pridelava prosa je kar zamudna

Zvečer pa spet vožnja domov

in zato ne pride več v poštev, saj se

in tako vsak dan, dokler proso ni bilo

kje drugje kmetje bolj potrudijo in

tako suho, da ga niti nisi mogel ob-

tako zaslužijo, da kupijo kašo. Tudi

držati v dlani. Zopet smo ga sčisti-

stope so odslužile svoje.

li s pajkljem in znosili v kaščo, kjer

stanovalka Antonija Baloh

smo imeli predale za vsako vrsto žita.
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UGANKE
ANANAS izgubi svoj kačasti rep in
spredaj debelušno črko dobi.
Nastane nov sadež!
Kateri? Kaj se ti zdi?

V njem se zrcali
ujeta slika,
če pa je mačje,
se v temi svetlika.

Vso noč tiho šepeče
in te pusti spati
A zjutraj zarezgeče:
»Hej, bo treba vstati!«

Lepega jutra znanilka,
živa kmečka budilka.
Prva je pri vinskem sodu,
druga je pri vodovodu,
tretja je našemu dedku pogodu.

Črna sestra in bel brat
sta vedno točna kot ura.
Ko prva gre spat,
pa drugi dežura.

Vzemi pol črke,
ki je v abecedi zadnja
in dobiš počasneta,
ki krasi ga lepa gradnja.

PRESENEČENJE!
Kar pet enakih je v njem!
Kdo so tile strici?
Vem, pa ne povem!

Le na koga laja - S - - - - ?
Na drevesu poje - T - - - - !

Če je na koncu A,
mama z njo šiva,
če je na koncu U,
Eskim v njem prebiva.

Kaj naredi SONCE,
takoj ko posije?
Kdor zamenja dve črki,
to hitro odkrije!

Vedno je moker
za zobmi skrit.
Kaj pa ga najbolj JEZI?
Če mora tiho bit.

Brez nje je koža koza,
brez nje je roža roza.
Je taka
kot zaljubljenka:
takoj ko se vname,
takoj izgubi glavo.

Prva žarke meče v svet,
druga pa je sladoled.

V Afriki preko savane beži,
pri nas pa kar sredi ceste leži.

Imajo jih puške,
imajo jih hruške
in večkrat tudi
trmaste Nuške!
In Urške!

Kljub pompu
in slavi in blišču
je le uboga frnikola
na vesoljskem dvorišču!
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ZELO LAHKA KRIŽANKA

ZELO
LAHKA
KRIŽANKA

HLAÈE,
SRAJCE,
PLAŠÈI,
JOPICE

KMEÈKO
ORODJE ZA
RAHLJANJE
ZEMLJE

DELAVEC
V
LIVARNI

NEKDANJI
TURŠKI
OBLASTNIK

NI VSE
ZLATO,
- - - SE
SVETI

POJAV NA
NEBU,
KI PRINAŠA
DeŽ
PRIPRAVA
ZA VAROVANJE PRED
STRELO

SKRB
TRGOVEC

VOZNIK
SPLAVA
GRADBENA
PRIPRAVA
GOZDNATA
PLANOTA V
NAŠIH
JULIJCIH

VOLNA,
ZVITA V
VeÈ ENAKIH
NAVOJEV

IME
PISATELJA
CANKARJA

PTICE S
ÈRNIM
PERJEM
PREPIR
DAN MED
TORKOM
IN
ÈETRTKOM

SREDINA
BESEDE
PRIBOR

KOVINSKO
OPRODJE
ZA
BRUŠENJE

ŠIVANKA

OPOJNA
PIJAÈA

LITINA ZA
ZVONOVE
IN
SPOMENIKE

NEODLOÈEN,
BOJAZLJIV
ÈLOVEK

ŠVEDSKO
M. IME
(V BESEDI
PAKET)

SESTAVIL
JOŽE
PETELIN

MIKAVNOST,
OÈARLJIVOST

MANJ
KOT ENA

DOLŽINSKA
MERSKA
ENOTA
(2,53 CM)

SESTAVIL
JOŽE
PETELIN

VZKLIK
PRI
BOLEÈINI

ELDA VILER
TRD KAMEN
ZA CESTNE
KOCKE

SOGLASNIKA
V LASU

PUNÈKA

ALI JO
BoŠ
REŠIL DO
KONCA?

DELAVEC,
KI SKRBI
ZA PROMETNE POTI

Rešitve ugank: BANANA, JEZIK, MUHE, POLŽ, PETELIN, IGLA IGLU, BUDILKA,
SENCO, PSIČEK PTIČEK, VŽIGALICA, LUČKA, DAN IN NOČ, planet ZEMLJA,
STREŠICA, OKO, ČRKE E, PIPA, ZEBRA
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UTRINKI

ZAHVALA DONATORJEM
Svežina servis, d.o.o., Logatec
M – Orel, d.o.o. Vrhnika
Ivka Windschurner
Žito, d.o.o. Ljubljana
INTERKOOP, d.o.o. Maribor
KARAN&DELFIN k.d. Ljubljana
ERA GOOD, d.o.o.
Pekarna Pečjak, d.o.o.
Pekarna Postojna, d.o.o.
DON DON, d.o.o.
ERFA trgovsko podjetje, d.o.o.
Perutnina Ptuj, D.D.
Postojnske mesnine d.o.o.
SADEX, d.o.o.
DG 69, d.o.o.
Janez Eržen
Pri – ma, d.o.o.
Simp's medicinski pripomočki
STARR 2000

Prisrčna zahvala vsem za vaš
prispevek za naš tradicionalni
piknik in srečolov 2011:
Slaščičarna Berzo, Abdi Alizira, s.p.
Dvigala Zvonko Bartol, s.p.
Vrtnarstvo Hlebec Simon, s.p.
Kovinoplastika Lož, d.d. P.C. Gradbeni
elementi Nova vas
Dabra Trade
Mecator, d.d. Ljubljana
Molek računalništvo – servis
Oblak, d.o.o.
Frizerstvo Silvana – Silva Janželj
Mlekarna Krepko
Mlekarna Celeia
Andrej Zgonec, s.p.
Aviva, d.o.o.
Lekarna Ljubljana, enota Vrhnika
Tosama, d.d.
Gradbeništvo Jereb, s.p.
Tatjana Mole
Foteljček, s.p.
PIGO, d.o.o.
Zavarovalnica Maribor, d.d.
Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Mobitel, d.d., Ljubljana
Janez Stržinar, s.p., Vrhnika
Kuhelj Magda, s.p.
Semenarna Sončnica Ida Petrovčič, s.p.,
Vrhnika
Turistična kmetija Kisovec, Logatec
Samex, d.o.o., Vrhnika
NLB, d.d., enota Vrhnika
Štirn, d.o.o. Vrhnika
Brenčič Aleksander, s.p. Vrhnika
Anvina, d.o.o.

Medicotehna, d.o.o.
Zaloker & Zaloker
Fidimed
Dom oprema, Bojan Čelešnik s.p.
Anton Špec s.p.
PGD Verd
Iskrena zahvala za donacijo za
nakup naprave za svetlobno terapijo v letu 2011 pa gre naslednjim
donatorjem: podjetju Ce-med d.o.o.,
Kolektor koling d.o.o., Občini Vrhnika
ter Komunalnemu podjetju Vrhnika.
Prisrčna hvala tudi lektorici Ivanki
Voljč, za njen čas in potrpljenje.
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DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA
Vrhnika, Idrijska 13
Telefon: (01) 75 70 100
Telefax: (01) 75 70 111
E-mail: du-vrhnika@du-vrhnika.si
Informacije:
Direktor: Štefan Kociper
Vodja zdravstvene nege in oskrbe:
Veronika Habe
Socialna delavka: Simona Medic
Delovna terapija:
Nataša Ogrin Jurjevič,
Marijana Bačnik;
Lektoriranje:
Ivanka Voljč

