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UVOD
Življenje nas vodi po različnih po-

teh in vsak izmed nas piše svojo zgodbo. 
V našem domu skupaj s stanovalci, za-
poslenimi, svojci in drugimi obiskovalci 
vsak dan ustvarjamo tudi skupne zgod-
be. V letošnjih Utrinkih vam predstavlja-
mo le nekaj takih zgodb in dogodkov.

Spremembe so danes stalnica naše-
ga vsakdana in to velja tudi za naš dom; 
tako smo se skupaj z zaposlenimi letos 
potrudili in pripravili idejno zasnovo pre-
nove doma. V preteklih letih je bilo veli-
ko truda vloženega v pripravo podlag in 
smernic za izgradnjo štirih bivalnih enot 
za osebe z demenco ter izgradnjo med-
generacijskega centra. Zaradi določenih 
okoliščin uresničitev slednjega projekta 
trenutno še ni možna. Naša hiša pa je 
stara 42 let, zato v prihodnjih letih mo-
ramo poskrbeti za njeno prenovo, pred-

vsem s ciljem, da zagotovimo ustrezne 
bivalne razmere za vse naše stanoval-
ce. Tako smo idejno zasnovo prenove in 
rekonstrukcije doma pripravili po novih 
konceptih bivanja v domovih za starej-
še, to je bivanje v manjših gospodinjskih 
skupinah. Kakšna bo dinamika izvedbe, 
je seveda odvisno od finančnih sredstev, 
ki nam jih bo v prihodnjih letih uspelo 
zagotoviti.

»Doma ne naredijo stene, dom 
naredimo ljudje.« A kljub tej trditvi si 
tako zaposleni kot stanovalci želimo 
sodobnejših bivalnih prostorov, ki bodo 
stanovalcem omogočili kakovostnejše 
bivanje, zaposlenim pa boljše okolje za 
kakovostno izvajanje socialnovarstve-
nih storitev.

Veseli smo, ko na trenutke naš dom 
postane stičišče vseh generacij, saj lah-
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ko največ damo drug drugemu, ne gle-
de na leta, ki jih štejemo. Sodelovanje 
stanovalcev, zaposlenih, svojcev, obisko-
valcev, prostovoljcev, društev, institucij 
in drugih udeležencev našega vsakdana 
pa prinaša nove zgodbe v naša življenja.

mag. Milena Končina, direktorica

DelO in Vrtnice
Leto 2017 se bo počasi, prek vese-

lega in prazničnega decembra ter pra-
znovanja božiča prevesilo v novo leto. 
Kar težko je sprejeti, kako hitro nam te-
čejo dnevi, a spet vibriramo v pričako-
vanju praznikov, obdaritve dobrih mož 
in srebanja toplega čaja ali kuhanega 
vina, ob mrzličnem razmišljanju in kupo-
vanju najprimernejših daril, predvsem 
pa si želimo tople odejice in objema 
svojih bližnjih ter vsak posebej upamo, 
da bomo z njimi lahko delili vsaj nekaj 
sproščenih uric. To je pravzaprav pravi 
čar praznikov. Da najdemo čas za svoje 
bližnje, prijatelje, druženje, pogovore ...

Poleg teh zasebnih želja pa nas 
ženejo še druge energije. Vsak po svo-
je je razpet med domačimi, družinskimi 
potrebami in obveznostmi, ki jih od nas 
zahteva delovno mesto. Sama delam 
na delovnem mestu vodje zdravstvene 
nege in oskrbe v Domu upokojencev 
Vrhnika in se mi pravkar izteka deveto 
leto. Moje delo je razpeto med organi-
zacijo dela in razporejanjem kadrov, kjer 
seveda ključno vlogo odigra moja dobra 

pomočnica Greta, ter skrbjo za strokov-
no, moralno, etično in odgovorno izva-
janje postopkov in posegov zdravstvene 
nege in oskrbe. To seveda vključuje širo-
ko paleto dejavnosti, ki se nanašajo na 
zaposlene v zdravstveni negi in oskrbi, 
skrb za redno izobraževanje zaposlenih 
ter sodelovanje z vodstvom doma, so-
cialno službo in v določenih segmentih 
z vsemi službami znotraj hiše, kot so 
kuhinja, pralnica, tehnične službe, pa z 
upravo z direktorico na čelu, zdravnico 
in medicinsko sestro v splošni ambulan-
ti doma ter na drugi strani s stanoval-
ci in njihovimi svojci, ki so pravzaprav 
osnova vseh aktivnosti, ki potekajo v 
naši ustanovi, in zaradi katerih so vse te 
potrebne. Aktivnosti se nadaljujejo tudi 
zunaj doma, v ožji in širši lokalni skupno-
sti, kjer je najpomembnejši zdravstveni 
dom, ki nam zagotavlja zdravnika in 
druge zdravstvene storitve, ki jih potre-
bujemo, v sodelovanju z drugimi soci-
alnovarstvenimi ustanovami, bolnišni-
cami. Vključena sem v Aktiv vodij ZNO 
primorske in notranjske regije, kjer se na 
skupnih sestankih seznanjamo s proble-
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matiko socialnovarstvenih zavodov in 
predlagamo ali sprejemamo rešitve za 
posamezne težave, ki jih v naših ustano-
vah ne manjka. Pod vodstvom naše nove 
direktorice Milene Končina, ki si je v tem 
letu zastavila veliko projektov in načrtov 
za boljšo in kakovostnejšo ponudbo sto-
ritev naše ustanove, smo v zvezi s tem 
opravili že nemalo sestankov, posvetov; 
pravzaprav smo vse leto veliko energije 
vlagali prav v te dejavnosti. 

Problem sodobne družbe v Sloveni-
ji je, da je za kar dolgo časa pozabila na 
najbolj ranljivo in, kot napovedujejo sta-
tistike, v prihodnje najobsežnejšo skupi-
no ljudi – starostnike in invalide. Posle-
dica te pozabljivosti je, da smo socialni 
zavodi podhranjeni tako pri prostorskih 
zmogljivostih – v Sloveniji je nešteto 
starih domov z neprimerno opremo ter 
premajhnimi  in neustreznimi sobami, 
med katere spada tudi naš dom – kot na 

kadrovskem področju, kar je še bolj pro-
blematično. Primanjkuje nam namreč 
primerno izobraženega in predvsem pri-
merno plačanega osebja. 

Vendar ni moj namen, da bi to tež-
ko in trenutno nerešljivo problematiko 
izpostavljala v tem predprazničnem 
obdobju. V Domu upokojencev Vrhnika 
se trudimo, da stanovalce sprejmemo 
v našo širšo družino, in tako prek stro-
kovnih služb kot pri osnovni oskrbi in 
negi ter vseh podpornih dejavnostih 
jim poskušamo zagotoviti varno in ži-
vljenja polno starost. V takih prelomnih 
obdobjih, kot je novo leto, si večina lju-
di zastavlja nove, manj ali bolj zahtev-
ne cilje ter razmišlja o željah. Želim si, 
da bi v našem domu zmogli premagati 
vsakodnevne obremenitve s srčnostjo in 
predanostjo, ki je našim zaposlenim ne 
manjka, le kdaj pa kdaj klone zaradi tež-
kih in razburkanih razmer. Želim si, da bi 
vsak posameznik občutil zadovoljstvo 
pri delu in našel v sebi tisti cilj, ki ga bo 
ohranjal čuječega in odprtega za sočlo-
veka, sostanovalca, sodelavca, svojca. 

Neki psihiater je pripovedoval: 
»Imel sem bolnico, ki je zavračala hra-
no. Bila je že zelo izčrpana. Spet je za-
čela jesti, ko je ob krožniku hrane našla 
rdečo vrtnico. Prijazna poteza neke iz-
jemne osebe ji je  vrnila veselje do ži-
vljenja.« Želim si, da bi znali najti pravo 
»barvo vrtnice« za vse tiste, ki so zaradi 
bolezni ali drugih težav izgubili voljo ali 
upanje, in znali spremeniti njeno barvo, 
če bomo ugotovili, da prejšnja ni več 
ustrezna. Vsem stanovalcem in svojcem 
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KrOniKA DOGODKOV letA 2017

JAnUAr
Če na Tri kralje jasen dan bo, za dolgo zimo hrani seno.

Januarja na žalost zaradi omejitve obiskov in prepovedi zbiranja v skupine ob 
pojavu viroz v naši hiši nismo imeli prireditev.

FeBrUAr
Ako je svečnica zelena, bo velika noč snežena.

V TOREK, 28. februarja, OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU 
PUSTNO RAJANJE 

želim, da bi v našem domu začutili to-
plino sočloveka in se počutili sprejete in 
varne. Vsem nam pa želim, da bi našli 
»pravo vrtnico« in jo podarjali vsem ti-
stim, ki jo bodo potrebovali – ob doma-

čem ognjišču ali kjerkoli drugje. Vesele, 
blagoslovljene božične praznike in vse 
dobro v novem letu vam želim. 

Veronika Habe, vodja ZNO
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MArec
Če na 40 mučenikov dan zmrzuje, še 40 mrzlih noči prerokuje.

V ČETRTEK, 2. marca, OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SVETA MAŠA ZA STANOVALCE

V SREDO, 8. marca, OB 16.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
NASTOP MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA LPP OB DNEVU ŽENA

Popestritev dneva žena. Ob poslušanju lepih slovenskih pesmi smo se zazibali v 
spomine. Že tako sončen dan so nam naredili še lepši …

V ČETRTEK, 9. marca, OB 14.00 V GLAVNI JEDILNICI
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI ZA STANOVALCE, ROJENE JANUARJA IN  

FEBRUARJA

V SOBOTO, 11. marca, OB 15.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
IZDELAVA GREGORČKOV

APril
Slana v aprilu je bolj nevarna kot poletna toča in suša soparna.

V PONEDELJEK, 3. aprila, OB 16.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
NASTOP PLESNE SKUPINE HABIBI BABI

V SREDO, 5. aprila, OB 9.00 V PROSTORIH DELOVNE TERAPIJE
IZDELAVA BUTARIC

V ČETRTEK, 6. aprila, OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SVETA MAŠA ZA VSE STANOVALCE
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V ČETRTEK, 6. aprila, OB 14.00 V GLAVNI JEDILNICI
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI ZA STANOVALCE, ROJENE MARCA IN APRILA

V ČETRTEK, 13. aprila, OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
IGRICA DRAMSKEGA KROŽKA UČENCEV OŠ IVANA CANKARJA

V TOREK, 25. aprila, OB 16.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
NASTOP MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA DRUŠTVA UPOKOJENCEV IG

Mlad in zelo prijazen zborovodja nas je po pozdravu seznanil s svojimi pevci, ki so 
nam pripravili lep spored znanih in nekaterih starejših slovenskih pesmi iz raznih 
delov Slovenije. Pred vsako zapeto pesmijo nam je v uvodu skušal nekako približati 
vsebino pesmi in povedal tudi, iz katerega dela naše domovine jo poznamo. Poslu-
šali smo več kot deset pesmi in jim seveda veselo zaploskali. Naj navedemo nekaj 
naslovov odpetih pesmi: Pojte, pojte, drobne ptice; Oh, mama, vi, vi; O kukavici; Ur-
ška; Race; Koroška, moja dežela ... Nekatere pesmi so bile že starejše in smo jih bili 
še bolj veseli.

Po eni uri občutenega petja lepih slovenskih pesmi smo z veseljem posluša-
li tudi glas harmonike, ki nam vedno vliva novo veselje. Naša delovna terapevtka 
Mojca se je v imenu stanovalcev in osebja nastopajočim lepo zahvalila za razvedri-
lo, ki so nam ga pripravili, in jim podarila naše Utrinke. Potem so z zagotovilom, da 
se še kdaj srečamo, odšli ob bučnem aplavzu … 

(zapisala Antonija Baloh)

MAJ
Če Zofija zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni.

V PONEDELJEK, 1. maja, OKROG 8. URE POD VRBO
OB PRAZNIKU DELA NAS JE PREBUDILA GLASBA PIHALNE GODBE VRHNIKA

V ČETRTEK, 4. maja, OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SVETA MAŠA ZA VSE STANOVALCE

V PETEK, 12. maja, »DAN ZDRAVJA« OD 9.00 DALJE
V ORGANIZACIJI DELOVNE TERAPIJE

V PETEK, 19. maja, OB 10.00 PRED KULTURNIM CENTROM VRHNIKA
ZAKLJUČNA PRIREDITEV »EVROPEJČKI NA VRHNIKI«

V ČETRTEK, 25. maja, OB 15.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
NASTOP PZ INVALIDOV VRHNIKA
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JUniJ
O kresi se dan obesi. O kresi je dan tako dolg, da človek, če se skrči, 

vanj trči, če se pa stegne, vanj dregne.

V ČETRTEK, 1. junija, OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SVETA MAŠA ZA VSE STANOVALCE

V ČETRTEK, 1. junija, OB 14.00 V GLAVNI JEDILNICI
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI ZA VSE STANOVALCE, ROJENE MAJA IN JUNIJA

V PETEK, 9. junija, OD 11.30 DALJE NA DOMSKEM VRTU
PIKNIK KOSILO ZA STANOVALCE –

PRIJETNO DRUŽENJE OB DOBRI HRANI, PIJAČI IN GLASBI

Vsako pomlad imamo tudi piknik, ki nas zvabi na dvorišče, in tu preživimo ne-
kaj veselih in srečnih ur. Tudi letos nas je na oglasni deski razveselil napis »V petek, 
9. junija, od 11.30 dalje na domskem vrtu piknik kosilo«. Stanovalci smo bili lepo 
povabljeni na prijetno druženje ob dobri hrani, pijači in glasbi. Seveda smo komaj 
čakali na ta dan, na radiu in televiziji smo se prepričali, da bo vreme lepo. Že v četr-
tek zvečer pa smo opazili, da so na dvorišče pripeljali mize in klopi, ki si jih izposo-
dijo od gasilcev.

V petek zjutraj je bilo nebo jasno in napoved dobra. Opazovali smo, kako so 
naši zaposleni hiteli postavljati klopi, mize in senčnike. Seveda so imeli največ skr-
bi in dela v kuhinji, da je bilo vse pravočasno pripravljeno. Ob določeni uri smo se 
začeli zbirati in iskati mesta, kjer bi se dobro počutili in bi nam bilo lepo. Pod veliko 
staro vrbo se je že kadilo in dišalo. Grega, šef kuhinje, in preostalo osebje je delalo 

kot za stavo. Glasba je že 
igrala in pričakovanje se 
je stopnjevalo. Na mize 
smo dobili čvrste in zelo 
dobre češnje, ki smo jih 
hitro pospravljali. Tudi 
pijače ni manjkalo, na 
voljo smo imeli vino, pivo 
ali sok. Med nami so kro-
žili zaposleni, ki so bili 
zelo vljudni, prijazni in 
ustrežljivi …

(zapisala Antonija Baloh)
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V SREDO, 21. junija, PRED TIC VRHNIKA
BARVANJE POBARVANK ZA SVETOVNI REKORD

V NEDELJO, 25. junija, OB 9.00 V CERKVI SV. PAVLA
DAN SLUŽENJA – SVETA MAŠA, POSEBEJ VABLJENI NAŠI STANOVALCI

JUliJ
O Jakobu pšenica zori ali zgori, grozdje pa na božjo pot odide in šele 

ob Jerneju nazaj pride.

V ČETRTEK, 6. julija, OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SVETA MAŠA ZA VSE STANOVALCE

VSAKO SREDO OD 5. julija DALJE OB 10.00 ZUNAJ POD VRBO ALI V PRIREDI-
TVENEM PROSTORU TELOVADBA IN PALAČINKE »ŠE PA ŠE«

AVGUSt
Če se megla zjutraj vzdiguje, slabo vreme napoveduje. Če pa zemlja 

meglo posrka, lepo vreme na vrata trka.

V ČETRTEK, 3. avgusta, OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SVETA MAŠA ZA VSE STANOVALCE
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V ČETRTEK, 3. avgusta, OB 14.00 V GLAVNI JEDILNICI
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI ZA VSE STANOVALCE, ROJENE JULIJA IN AVGUSTA

VSAKO SREDO OB 10.00 ZUNAJ POD VRBO ALI V PRIREDITVENEM PROSTORU
TELOVADBA IN PALAČINKE »ŠE PA ŠE«

SePteMBer
Kdor po mali maši kosi, ta za pečjo suši.

V ČETRTEK 31. septembra, OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SVETA MAŠA ZA VSE STANOVALCE

V PETEK, 15. septembra
ODHOD PEVCEV IN PLESNE SKUPINE NA REVIJO PEVSKIH ZBOROV V POLJČANE

KRAJŠI POTEPI PO VRHNIKI V SPREMSTVU ZAPOSLENIH
V ORGANIZACIJI DELOVNE TERAPIJE

Dan pred napovedanim sprehodom in ogledom smo dobili navodila, naj se 
zjutraj ob pol desetih zberemo v recepciji. Rečeno – storjeno.

S seboj sem vzela voziček, ker so moje noge tako poškodovane od nesreče pred 
desetimi leti, da kaj več ne bi mogla pešačiti. Opazila sem, da nas je zbranih pet, ki 
smo sedli na vozičke, in gospod Janko, ki pa se ga še kar brani, saj mu noge dobro 
služijo. Zagledala sem tudi naše pomočnike oziroma dobrotnike, ki so bili pripravlje-
ni, da nas popeljejo po Vrhniki. Zaradi hladnega vremena smo se toplo oblekli in 
tudi glave smo morali pokriti, da ne bi staknili kakšnega nezaželenega prehlada. Za-
čudila sem se, ko sem videla, kdo vse je bil pripravljen peljati stanovalce po ulicah. 



12

UTRINKI 

Vsi smo bili dobre volje, čeprav nam ni bilo jasno, kaj pravzaprav bomo videli in obi-
skali. Bilo nam je kar udobno, saj smo sedeli, opazovali in poslušali razlage o ulicah 
in stavbah, ki so zgodovinsko pomembnejše, in tako smo jih natančneje  spoznali. 
Zapravljali nismo, saj nam denarne razmere tega ne dopuščajo. Vse je bila le dobra 
paša za oči in seveda za ušesa. Uživala sem ob stojnicah na trgu, kjer je bilo na voljo 
veliko različnih predmetov: hrane, oblačil in drugega. Uživali smo ob pogledu na vse 
to. Za zaključek smo se namestili na vrtu vrhniškega hotela Mantova, kjer smo si po 
želji naročili in bili hitro postreženi. Ob klepetanju nam je pot nazaj hitro minila …
(zapisala Antonija Baloh)

OKtOBer
Luka pravi Urši: pospravi repo, sicer ti jo bom s snegom zabelil.

V ČETRTEK, 5. oktobra, OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SVETA MAŠA ZA VSE STANOVALCE

V ČETRTEK, 5. oktobra, OB 14.00 V GLAVNI JEDILNICI
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI ZA STANOVALCE, ROJENE SEPTEMBRA IN OKTOBRA

V SREDO, 18. oktobra, OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
OBISK DRUŠTVA KMEČKIH ŽENA VRHNIKA

V ČETRTEK, 19. oktobra, OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
NASTOP PEVSKEGA ZBORA ROŽNIK
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nOVeMBer
Če se Martinova gos po ledu plazi, o božiču navadno po blatu gazi.

V ČETRTEK, 9. novembra, OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
SVETA MAŠA ZA VSE STANOVALCE

V PETEK, 10. novembra, OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
DRUŽENJE OB DOBRI KAPLJICI IN SVEŽE PEČENEM KOSTANJU TER ZABAVA OB 

ODLIČNI GLASBI ANSAMBLA PRESENEČENJE

V petek, 10.11. smo bili ob 10.00 povabljeni v prireditveni prostor na marti-
novanje in kostanjev piknik. Nismo si dali dvakrat reči. Pred deseto uro so bile pri-
pravljene mize zasedene do zadnjega kotička. Nekaj nas je dobilo na mizo papir, 
iz katerega smo delali vrečke za pečen kostanj. Ta se je že pekel zunaj pod budnim 
očesom našega vodje kuhinje Grega. Marijana, Matevž, Simona in drugi so skrbeli, 
da je bilo vse v redu. V kotu prostora nas je pričakoval ansambel Presenečenje, ki 
šteje 6 članov. Po kratkem pozdravu naše Simone so zaigrali poskočno melodijo. 
Potem so na oder pripeljali sodček z mladim vinom. Vrhniški kaplan Boris Rozman 
nas je prijazno nagovoril in nas povabil k sodelovanju pri obredu blagoslova vina. 
Seveda smo sodelovali in potem dočakali pokušino letošnje letine. Sledile so urice 
veselja, dobre hrane, pijače in prijetne glasbe. Delili so pečen kostanj, kozarce do-
brega vina, potico in sadje. Godci so igrali lepe in živahne slovenske viže, mi pa smo 
jedli in pili, kot bi prišli iz ječe. Kako malo je treba, da smo veseli - domača glasba 
ter dobra hrana in pijača. Nekateri med nami so tudi zaplesali in tako pokazali, da 
nismo še za v staro šaro.
(zapisala Antonija Baloh)
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V SOBOTO, 11. novembra, OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
DELAVNICA Z VRHNIŠKIMI BIRMANCI

V PETEK, 17. novembra, OD 15.30 DO 17.00 
DAN ODPRTIH VRAT

V SOBOTO, 18. novembra, OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
DELAVNICA Z VRHNIŠKIMI BIRMANCI

V ČETRTEK, 23. novembra, OB 16.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
KONCERT PEVSKE SKUPINE TRLICE

…Nastopile so v posebnih oblačilih, ki so bila lepa  in imenitna. Nosile so dol-
ga nabrana krila temne barve, nad tem pa čudovite bluze iz istega blaga, ki jih je 
krasila vrsta gumbov. Zapele so nam vrsto znanih in neznanih slovenskih ljudskih 
pesmi. Zanimivo je bilo, da je vsako pesem začela druga pevka. Lepo je bilo slišati 
Cigansko pesem. S svojim lepim petjem so marsikomu privabile solze v oči. Med 
premorom so svoj nastop popestrile s skečem. Srečali sta dve stari znanki, eno so 
močno dajala leta in s tem gluha ušesa. Zato je namesto vrst kruha v trgovini slišala 
vse kaj drugega in s tem poskrbela za obilo smeha. (zapisala Antonija Baloh)

V TOREK, 28. novembra, OB 10.00 V PRIREDITVENEM PROSTORU
NASTOP ŽPZ BARJANKE IN OBISK DU BOROVNICA, PO PRIREDITVI DRUŽENJE S 

SVOJIMI ČLANI
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V ČETRTEK, 30. novembra, OB 14.00 V GLAVNI JEDILNICI
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI ZA STANOVALCE, ROJENE  NOVEMBRA IN 

DECEMBRA

DeceMBer
Kolikor ivja se o Božič na vejah blesti, toliko sadja prihodnje leto zori.  

TOREK, 5. decembra 2017 OB 10.00 URI V PRIRED. PR.
OBISKALI NAS BODO ČLANI DU VRHNIKA, PO KULTURNEM PROGRAMU BODO 

OBDAROVALI SVOJE ČLANE.

ČETRTEK, 7. decembra 2017 OB 10.00 URI V PRIRED. PR.
SV. MAŠA ZA VSE STANOVALCE IN PRIHOD SV. MIKLAVŽA

TOREK, 12. decembra 2017 OB 16.00 URI V PRIRED. PR.
SPOMINI NA ZIMO

SREDA, 13. decembra 2017 OB 9.30 V PRIRED. PR.
OBISK OTROK IN NJIHOVIH VZGOJITELJIC IZ VRHNIŠKEGA VRTCA KOMARČEK. 

SKUPAJ BOMO KRASILI SMREČICE. VABLJENI!
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PETEK, 15. decembra 2017 OB 10.00 URI V PRIRED. PR.
OBISKALI NAS BODO ČLANI DU LOGATEC S KULTURNIM PROGRAMOM IN SE 

SREČALI S SVOJIMI ČLANI. ZAPOJTE IN POVESELITE SE Z NJIMI.

TOREK, 19. decembra 2017 OB 16.00 URI V PRIRED. PR.
NOVOLETNA ZABAVA!

OBLJUBLJAMO VAM ZELO PESTER PROGRAM. LEPO VABLJENI!

ČETRTEK, 21. decembra 2017 0B 10.00 V PRIRED. PR.
PREDSTAVNIKI ZVEZE BORCEV BODO OBISKALI SVOJE ČLANE, JIH POGOSTILI 

TER SE Z NJIMI POVESELILI.

PETEK, 22. decembra 2017 OB 10.00 URI V PRIRED. PR.
BOŽIČNA ČAJANKA

ŽELIMO VAM LEPE PRAZNIKE!

VSAKDAnJe ŽiVlJenJe V DOMU 
UPOKOJenceV VrHniKA

V SKUPini »MAterine DUŠice«

Minilo je poletje in z njim tudi naše 
počitnice. No, nismo učenci, da bi lahko 
tako rekli, pa vseeno nam ne zamerite, 
če se tako izrazimo. Nekaj dejavnosti 
smo imeli, nekaj pa jih je bilo opuščenih, 
ker vsi zaposleni, ki z nami delajo, zaslu-
žijo svoj dopust in počitek. Tudi nam je 
tako prav. S septembrom pa smo spet 
začeli.

Skupina Materine dušice, ki šteje z 
voditeljico osem članov, je spet delav-
na. Najprej smo morali rešiti vprašanje, 
kako bo z vodenjem skupine, saj je naša 

voditeljica, gospa Bogdana, v pokoju. 
Bile smo prav hvaležne, da nas je usli-
šala in nam obljubila, da bo zelo rada 
enkrat na teden prišla med nas in vodila 
skupino naprej. Tudi smrt je posegla v 
naše vrste. Pred nekaj dnevi smo izvede-
le, da se je gospe Vilmi, naši pridni člani-
ci skupine, ustavilo srce. O njej vse lepo, 
v njeno slovo pa je na prvem srečanju 
po počitnicah na njenem mestu gorela 
svečka, ki jo je prižgala naša voditelji-
ca. Gospo Vilmo bomo ohranili v lepem 
spominu, saj nam je tako rada povedala 
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kaj zanimivega iz svojega dolgoletnega 
življenja, dočakala je namreč več kot 90 
let. Naj počiva v miru!

Kot je navada, je bilo na njeno me-
sto treba izbrati novega člana. Zažele-
le smo si v skupino moškega člana, da 
bomo »vsaj ljudje«, kot se temu reče. Pa 
smo začutile, da bi bil dober član in so-
delavec gospod Janko. Povabilu se je od-
zval in z veseljem prišel. V našem domu 
je le nekaj mesecev, vendar je zelo pri-
ljubljen, saj je miren, ljubezniv, ustrežljiv 
in na splošno dober človek. Gospa Bog-
dana in vse udeleženke smo ga prijazno 
sprejele in dobil je svoje mesto ob mizi. 
Predstavil se nam je, gospa voditeljica 
pa je predstavila vse nas, ki smo v sku-

pini. Gospod Janko je imel veliko pove-
dati o svojem življenju. Povedal nam je, 
kje in kakšno službo je imel, kaj je delal. 
Zelo je bil navezan na mamo, s katero 
sta živela v svoji hiši na Brezovici. Veli-
ko je imel povedati in ura je kar prehitro 
minila. Gospa Bogdana nam je natočila 
malo rujnega in nas seznanila, kakšno 
delo nas čaka ob srečanjih.

Naša skupina je spet kompletna in 
vsem želim veliko zdravja in dobre vo-
lje, da bi lahko v miru uživali zasluženi 
pokoj. Gospe Bogdani in vsem članom 
naše skupine pa tudi vsem drugim želi-
mo veliko zdravih, srečnih in veselih dni.

Antonija Baloh

BOrOVniČAni
Smo prostovoljna medgeneracij-

ska skupina Borovničani in se družimo 
že več kot deset let. V tem času se je 
sestava skupine že večkrat spremeni-
la, a naše osnovno vodilo je vztrajnost 
in prijateljstvo. Sestajamo se vsakih 14 
dni, in sicer v jedilnici A oddelka v pritli-
čju. Trenutno se skupine udeležuje deset 
stanovalcev in dve voditeljici. Naj se ob 
tej priložnosti zahvalim upokojenki Ma-
rinki Japelj, ki nam vedno prinaša svoje 
dobrote iz pečice in mi je v veliko pomoč 
pri vodenju skupine. Ker se z leti vsi sta-
ramo in potrebujemo vedno več pripo-
močkov, imamo večkrat težave pri raz-
vrščanju vseh invalidskih vozičkov okrog 
mize.

Skupaj se dogovarjamo, kaj bomo 
počeli med našim druženjem. Zelo radi 
pojemo in imamo tudi svojo borovniško 
himno. Praznujemo rojstne dneve naših 
članov in pri tem nas velikokrat razvaja-
jo svojci, ki prinesejo kaj dobrega za po-
sladkati se in popiti. Spominjamo se do-
godkov iz domačega kraja in prebiramo 
naš časopis. Oktobra smo kuhali kostanj 
in se pogovarjali o njegovih zdravilnih 
učinkih. Pred prazniki oblikujemo razne 
aranžmaje in okrasimo prostor.

Velikokrat beseda nanese na to, kaj 
je kdo doživel, kaj čuti, misli, kaj si želi in 
česa ga je strah, na kaj je ponosen, in 
takrat smo veseli, da smo skupaj. Drug 
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drugemu se nasmejimo, razjokamo, ne 
da bi s tem zmanjšali samospoštovanje 
in spoštovanje drug drugega. Ob težkih 
trenutkih poskušamo drug drugega po-
tolažiti in reševati težave. Vsak človek 
potrebuje ob sebi prijatelja, nekoga, ki 
ga posluša. 

To smo mi. Vsakič znova se veseli-
mo, ko se srečamo, skupaj zapojemo in 
z mnogo smeha ohranjamo mladost v 
srcu.

Za konec se želim zahvaliti še dru-
gim sodelavkam, ki večkrat pripomore-
jo, da se naši člani posedejo in se ude-
ležijo našega srečanja. Zahvala gre tudi 
kuhinji, ki nam večkrat priskrbi živila, da 
lahko tudi kaj skuhamo. Naj za konec 
napišem še lepo misel: v življenju doži-
vljamo vzpone in padce, toda ljudje smo 
bitja z močno voljo in upanjem v bolj-
šo prihodnost. Za vsako žalostjo posije 
sonce, ki naj nas vodi skozi življenje.
Joži Žitko

PeVSKi ZBOr StAnOVAlceV SOnČKi
Pevski zbor stanovalcev Sončki je 

stalnica v našem domu. Združuje stano-
valke in stanovalce, ki imajo kljub letom 
in boleznim še vedno veselje do petja. 
Pevski zbor vodita gospa Mira Lazanski 

in gospa Ana Garneš. V zadnjem času 
število pevk in pevcev počasi, a vztraj-
no raste. Radi pojejo stare slovenske in 
cerkvene pesmi. Tudi novih pesmi se ne 
branijo. Ob torkih njihovo ubrano petje 
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iz drugega nadstropja, kjer se zbirajo, 
odmeva po vsej hiši. S svojim petjem 
sostanovalcem polepšajo praznovanje 
rojstnih dni in sodelujejo na domskih 
prireditvah. Če jim zdravje dopušča, se 
udeležijo vsakoletne revije pevskih zbo-
rov socialnih zavodov. Letos so naš dom 
zelo dobro zastopali Poljčanah.

Ob tej priložnosti zborovodkinje in 
člani pevskega zbora Sončki lepo vabijo 
vse stanovalce, ki imajo veselje do petja 
in kanček posluha, naj se jim pridružijo. 
Več ko jih bo, bolj bo veselo!
Marijana Bačnik

PeVSKA reViJA StAnOVAlceV in ZAPOSleniH V 
POlJČAnAH 2017

Dom upokojencev Vrhnika je po-
memben del občine Vrhnika že več kot 
40 let, dejavnosti v njem se živo preple-
tajo z življenjem v ožji in širši okolici.

Odhod v dom ni samo zadnja in 
končna pot. Odhod v dom je tudi ohra-
njanje, oživitev, povrnitev tistih aktivno-
sti, konjičkov, druženj, ki so morali biti 

zaradi bolezni in nemoči v domačem 
okolju pozabljeni.

S svojim poslanstvom v domu za-
posleni stanovalcem nudimo kakovo-
stno oskrbo, ki lajša starostne težave ter 
zagotavlja mirno, varno in prijetno sta-
rost. V svojem prostem času pa se zapo-
sleni prav tako srečujejo ter kaj zapojejo 
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in zaplešejo. Tako v domu delujeta pev-
ski zbor zaposlenih pod imenom Upanje 
in plesna skupina zaposlenih z imenom 
Astakida. 

Vendar ne samo zaposleni, tudi 
stanovalci se velikokrat zberejo po ko-
tičkih našega doma in zapojejo komu 
za rojstni dan ali si tako pač polepšajo 
dan. Še lepše in prijetneje pa je, ko se 
jih v sklopu pevskega zbora stanovalcev 
doma Sončki več zbere z zborovodkinjo 
Miro in Anico. Zato se večkrat sliši glas: 
»Tukaj smo doma in nam je lepo, saj 
radi pojemo in se družimo.«

Septembra 2017 so se z veseljem 
odzvali povabilu k sodelovanju na 24. 
Reviji pevskih zborov stanovalcev, ki jo 
je organiziral Dom dr. Jožeta Potrča Polj-
čane. Ob tej priložnosti so se predstavili 
s pesmijo Ko nekoč je veter zibal klasje, 
avtorja Ivana Malavašiča.

Pridružil se jim je tudi pevski zbor 
zaposlenih Upanje z zborovodjem Jo-
žetom, ki se je sicer revije prvič udeležil 
leta 2010 v Ljutomeru. 

Vendar se v domu ne le poje, tem-
več tudi kdaj zapleše. Dekleta plesne 
skupine zaposlenih Astakida rade za-
plešejo stanovalcem doma in do zdaj so 

sestavile že veliko koreografij. Leta 2009 
so se v Šmartnem pri Litiji prvič udeležile 
Revije zaposlenih v socialnovarstvenih 
zavodih. Ob skladbi Mikisa Teodorakisa 
so zaplesale grški ples sirtaki in že ob pr-
vih korakih dvignile publiko na noge. 

Res vedno dobre volje in nasmeja-
ne si po redni službeni obveznosti vza-
mejo čas in pridno vadijo nove plesne 
korake ali pa ponovijo, kar že znajo. V 
Poljčanah so se predstavile v prečudovi-
tih oblekah, s plesnimi koraki španske-
ga plesa pasodoble. Ob tem pa pravijo 
tako:

KO SENJORITA PO SVOJE ZAPLEŠE, 
KAR POZABIŠ, OD KOD SI DOMA, 

TI ŠPANSKA TLA POD NOGAMI ZATRESE 
IN ZADENE TE PRAV DO SRCA. 

LEPO VABLJENI K OGLEDU.

Maja Švajger

DrAMSKA SKUPinA KrAtKOČASniKi
Poleg vsakodnevnega dogajanja se 

v domu odvija tudi kulturno življenje, saj 
je Vrhnika pomembno središče kulture, 
katere ponos je pisatelj Ivan Cankar. In 

marsikdo od stanovalcev doma je v svoji 
mladosti prebiral knjige našega rojaka 
ter drugih pomembnih piscev romanov, 
pesmi in zgodb kmečkega človeka. 
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Ker je Dom upokojencev Vrhnika 
našim stanovalcem in stanovalkam dru-
gi dom, je pomembno, kako se v njem 
počutijo. Zaposleni pa smo del njihove-
ga življenja, saj večino dneva preživimo 
v službi, zato smo se odločili, da obliku-
jemo dramsko skupino zaposlenih. 

Zgodbe iz preteklih dni naših ded-
kov in babic mi kar zletijo izpod peresa. 
Vsebina zgodb je običajno komična, 
zato jih imenujem kar veseloigre ali ko-
medije. Zaigrali smo že kar deset iger ter 
leta 2015 slavili svoj deseti rojstni dan.

Tudi letos smo pripravili veliko za-
bavnega in prijetnega - v komediji »Ne 
bo šlu«. Glavno vlogo igra Jana Malava-
šič (v vlogi mame Janke), Vesna Meze 

pa igra kar dve vlogi, in sicer očeta in 
policista. 

Seveda brez prevoznega sredstva 
mame Janke ne gre. To je skiro, s kate-
rim mama Janka pogumno »polaga« 
ovinke in korajžno naredi lastovko. 

Da je igra še bolj napeta, so prisko-
čile na pomoč plesalke plesne skupine 
zaposlenih Astakida in s pisanimi oble-
kami ter urnimi, poskočnimi koraki plesa 
kankan popestrile zgodbo.

Marsikdo od stanovalcev pravi: »V 
domu mi je lepo.« Zaposleni namreč ne 
delujemo samo strogo profesionalno, 
poklicno, temveč si marsikdo vzame čas 
in deluje prostovoljno ter tako prispeva 
k domačnosti in dobremu počutju sta-
novalcev in stanovalk Doma upokojen-
cev Vrhnika. In dober glas seže v deveto 
vas. 

Z veseljem ugotavljamo, da sledi-
mo viziji doma in njegovemu geslu: »Za 
varno in življenja polno starost.« Tako 
popestrimo vsakdanjo sivino v jeseni ži-
vljenja.
Maja Švajger (avtorica dramskih del)

SKUPinA BABiČinA KUHinJA V DOMU UPOKOJenceV 
Že OD nOVeMBrA 2009

Skupina Babičina kuhinja deluje že 
od novembra 2009. Prva srečanja smo 
imeli v drugem nadstropju, v prostorih 
jedilnice. Skupino sem najprej vodila 

sama, nato se mi je pridružila Ivanka 
Popit iz kuhinje, ko je ona prenehala 
sodelovati, se je pridružila zunanja so-
delavka Katarina. Nato sem bila nekaj 
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časa sama vodja – zdaj pa je že drugo 
leto z menoj naša upokojena sodelavka 
Alma. 

Naš prostor se nahaja v pritličju. 
Kuhinja je opremljena tudi za aktivno 
sodelovanje stanovalcev na invalidskih 
vozičkih.

Namen skupine je spoznavanje no-
vih jedi, priprava jedi po starih receptih, 
okušanje in druženje.

V skupini nas je od osem do tri-
najst, srečujemo pa se na 14 dni, ob po-
nedeljkih od 14. do 16. ure.
Barbka Košir in Alma Nadlišek. 

VAJe ZA SPOMin
V sklopu delovne terapije se izvaja-

jo vaje za spomin, ki so namenjene ohra-
njanju in razvoju sposobnosti razmišlja-
nja, branja in poslušanja in razumevanju 
navodil dane naloge. Skupinska terapija 
ni namenjena le napisanim namenom, 
temveč je tudi način druženja, kamor 
stanovalci in stanovalke prihajajo z ve-
liko mero dobre volje in sodelovanja, 

zanimanjem in željo po raznoraznih na-
logah in manjšo mero tekmovalnosti. 
Vaje potekajo dvakrat tedensko, v dveh 
ločenih skupinah in sicer v ponedeljkih 
od 10. do 11. ure v drugem nadstropju 
in v torkih od 9.30 do 10.30 ure v tre-
tjem nadstropju. 

Naloge, ki jih stanovalci dobijo 
vsak teden so predčasno izbrane in re-
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šene. Tako  ugotovimo, kakšna je njiho-
va zahtevnost in koliko časa nam vzame 
reševanje. Poslužujemo se vaj, ki jih me-
sečno izdaja delovna terapevtka Petra 
Čelik. Poleg teh se veliko zanimivih vaj 
najde tudi v naši zbirki iz preteklih let, 
po raznih časopisih, revijah in internetu. 
Vsebina vaj za spomin je raznovrstna, 
povezujemo jih z letnimi časi, prazniki in 
dogajanju v določenem tednu. Seveda 
pa je vedno aktualna matematika, geo-
grafija, logika in slovnica. 

Velikokrat nam stanovalci potoži-
jo, da je to za njih pretežko in da niso 
več dovolj ˝pametni˝ za takšne naloge. 
Z majhno mero vztrajnosti, razumljivi-
mi navodili za reševanje naloge in malo 
naše pomoči, na koncu skoraj vsem uspe 
rešiti še tako težko nalogo. Seveda mo-
ramo dodati, da sta obe skupini izredno 
uspešni kljub njihovim letom in tudi oni 

nas kaj naučijo. Zavedati se moramo, da 
z leti naše telo peša in je sposobno ve-
dno manj, zato je toliko bolj pomembno 
ohranjati naše sposobnosti, takšne in 
drugačne. Naši stanovalci se tega zave-
dajo, zato pridno prihajajo na našo sku-
pino, kjer nikoli ne manjka smeha, dobre 
volje in seveda težkih nalog.
Delovni terapevti Marijana, Mojca in 
Matevž

... Matevž, ki je tu na pripravništvu. 
On v glavnem dela v obeh skupinah in 
je prav prijeten, a tudi strog kadar je po-
trebno. V tretjem nadstropju se nas zbe-
re okrog deset. Delamo v mali kuhinji, ki 
pa nam je ravno prava.

Če je bolj težko, da potrebujemo 
več mišljenja, potem v eni uri ne konča-
mo in odnesemo domov, kjer rešimo in 
naslednji teden skupaj pregledamo reši-
tve.

Tudi sicer so križanje, vsaj zame, 
zelo zanimive, saj nas priganjajo, da se 
potrudimo kolikor je mogoče.

Delo v tej skupini je res zanimivo in 
zabavno in prav vsi, ki smo z delom tu 
začeli, komaj čakamo da pride torek.
Antonija Baloh
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ČUtnO-GiBAlnA SKUPinA 

Del programa delovne terapije v 
našem domu je čutno-gibalna skupina, 
ki je na urniku vsako sredo od 10. do 11. 
ure. Namenjena je stanovalkam in sta-
novalcem, ki imajo že omejene sposob-
nosti gibanja in se zato težje udeležijo 
drugih organiziranih oblik vadbe. Večina 
jih sedi na invalidskih vozičkih ali pa za 
gibanje uporabljajo kakšen drug pripo-
moček.

Program dejavnosti se sestavi gle-
de na sposobnosti stanovalcev in zasta-
vljene terapevtske cilje, kot so denimo 
povečanje obsega gibanja, izboljšanje 
mišične moči, lažje oblačenje, izboljša-
nje ravnotežja in občutenje lastnega 
telesa. Stanovalci pri izvedbi aktivno so-
delujejo z gibanjem, pa tudi z branjem 
navodil in s štetjem ponovitev. Občasno 

uporabimo pripomočke, kot so palice, 
žoge, elastike. 

Od jeseni do začetka poletja v ču-
tno-gibalno skupino vključujemo te-
rapevtski par psa in vodnika, glede na 
razpoložljivost terapevtskih parov. Ude-
leženci skupine so stanovalci, ki imajo 
radi živali in so pripravljeni sodelovati 
v terapevtskem programu, ki vključuje 
psa. Delovni terapevt oblikuje terapev-
tski program ter določi pripomočke za 
izvedbo, prostor in vrstni red izvedbe 
glede na sposobnosti terapevtskega psa 
in potrebe skupine. Sam program sme 
trajati od 45 do 60 minut. Na začetku 
udeležencem predstavimo terapevtski 
par in program dela. Delovni terapevt 
vodi stanovalce in terapevtski par skozi 
program dejavnosti. Na koncu so sta-
novalci za svoj trud nagrajeni tudi tako, 
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da pobožajo kužka in mu pod nadzorom 
vodnika dajo kakšen priboljšek.

Prisotnost terapevtskega kužka v 
skupini ima številne pozitivne učinke 
na razpoloženje in gibalne sposobno-
sti udeležencev, saj marsikdo pozabi na 
strah, poveča se obseg gibanja in pose-
ganje v prostor, bolečine so manjše. Na 

napore ob izvajanju vaj ni nihče pozo-
ren, obrazi so veseli in nasmejani.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo 
nekdanji sodelavki Nataši za vse po-
sredovano znanje s področja terapije z 
živalmi, ki nam omogoča, da po svojih 
močeh nadaljujemo začeto delo.
Delovni terapevti Marijana, Mojca in 
Matevž

PAlAČinKe »Še PA Še«
Lepo število let je preteklo, odkar 

je gospod Edo, ki sicer živi na Nizozem-
skem, na počitnicah v Sloveniji obiskal 
naš dom in stanovalcem pekel nizozem-
ske palačinke. Bile so drugačne, kot smo 
jih navajeni, majhne in debele, posute 
z mletim sladkorjem. Od takrat se pala-
činke pečejo vsako poletje, ko tradicio-
nalno prirejamo sproščeno druženje sta-
novalk in stanovalcev na domskem vrtu 
pod vrbo. 

Peka palačink se začne že kmalu po 
osmi uri zjutraj, da jih lahko pripravimo 
dovolj za vsa lačna usta. Po deveti uri 
začno na vrt prihajati stanovalci. Vsak si 
izbere svoj sedež, kjer ob dobri glasbi in 
prijetnem vonju po palačinkah počaka 
na našo fizioterapevtko Alenko, ki ima 
na skrbi telovadbo. Palačinke si je treba 
zaslužiti, kot se radi pošalijo naši stano-
valci, in se prej razgibati. 



26

UTRINKI 

Po telovadbi stanovalcem najprej 
postrežemo s sokom, sledijo težko priča-
kovane palačinke. Ponudimo jih nama-
zane z marmelado, skuto ali nenamaza-
ne. Po navadi spečemo dovolj palačink, 
da si po želji lahko privoščijo še kakšno 
dodatno. Naše javne delavke poskrbijo, 
da palačinke dobijo tudi tisti, ki zaradi 
starosti in bolezni ne morejo iz postelje. 
Vonj po palačinkah privabi marsikoga 
od sodelavk in sodelavcev in tudi ti ne 
odidejo praznih rok.

Ponve za palačinke se ohladijo v 
začetku septembra, ko hladnejši dnevi 
in dež napovedujejo začetek jeseni. Ta-
krat stanovalce mine navdušenje nad 
sedenjem zunaj, saj že rado malce za-
zebe. Prav zato najbrž naslednje poletje 
vsi težko čakamo, da ob sredinih dopol-
dnevih z domskega vrta spet zadiši po 
palačinkah.
Delovni terapevti Marijana, Mojca in 
Matevž

terAPeVtSKO KOPAnJe
V sklopu delovne terapije se enkrat 

na teden izvaja terapevtsko kopanje, in 
sicer ob četrtkih po 10. uri. Upoštevamo 
želje stanovalcev in poskušamo zagoto-
viti, da vsi zainteresirani pridejo na vr-
sto. Kopanje se izvaja v kopalnici v dru-
gem nadstropju, kjer je masažna kad, 
traja pa eno uro do uro in pol. Pri tem 
uporabljamo različne pripomočke za 
boljše počutje, kot so izparilnik z eterič-
nim oljem, svečke, glasba za umirjanje, 
mila za penečo kopel. Zrak ogrejemo na 
primerno temperaturo. Stanovalci s se-
boj prinesejo čista oblačila.

Stanovalec se samostojno ali z 
našo pomočjo namesti v kad, kamor že 
teče topla voda. Zapremo dvižna vrata 
in kad nagnemo tako, kot ustreza sta-
novalcu. V vodo po želji dodamo milo 
za kopel, a je treba paziti na količino, 
sicer je pene preveč. Ko je uporabnik v 
kadi s telesom v vodi, vključimo masa-
žne šobe, prižgemo svečke in zavrtimo 

glasbo ter se umaknemo iz kopalnice, 
da stanovalcu zagotovimo zasebnost in 
mu damo čas za uživanje in sproščanje 
v topli vodi. Po končani vodni masaži 
se stanovalec počasi dvigne iz kadi, se 
oprha in obriše. Na koncu se obleče in si 
posuši lase.

Delovni terapevti s terapevtskim 
kopanjem spodbujamo samostojnost 
pri celoviti skrbi za osebno higieno, ki je 
sicer velik del naših stanovalcev ne zmo-
re več. Kot vse individualne obravnave v 
delovni terapiji je tudi ta usmerjena na 
stanovalca samega in upošteva njego-
ve želje in prioritete. Največ pa pomeni 
dejstvo, da stanovalci, ki imajo možnost 
terapevtskega kopanja, kopalnico zapu-
ščajo zadovoljni in sproščeni, bolje spijo 
in si vsakič zaželijo, da bi še kdaj prišli.
Delovni terapevti Marijana, Mojca in 
Matevž
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 PetKOVA KreAtiVnA SKUPinA

Petkovi dopoldnevi v domu neka-
terim stanovalkam in stanovalcem mi-
nevajo ob klepetu, kavi, v prijetni družbi 
ter razvijanju in ohranjanju ročnih spre-
tnosti. Pod njihovimi pridnimi rokami 
nastajajo lepi in uporabni izdelki, ki jih 
v domu podarjamo kot darila obiskoval-
cem in nastopajočim ali jih uporabljajo 
stanovalci sami. Za domače čaje upora-
bimo in predelamo vsa zelišča, ki rastejo 
na naši mali zeliščni gredici. Izdelujemo 
butarice pred cvetno nedeljo, adventne 
venčke pred prvo adventno nedeljo, no-
voletne voščilnice in različne okraske za 
okrasitev hiše. Izdelovati znamo tudi 
nakit. Nepomičnim sostanovalcem je 
veliko udobneje ob uporabi podložnih 
blazin, ki jih izdelamo sami. Pri tem smo 
ekološko usmerjeni in uporabljamo od-

padno peno iz starih vzmetnic. In še in 
še bi lahko naštevali ...

Včasih se slišijo pripombe, kot je: 
»Kaj pa je to takega? Iz omar pač ne-
kaj potegneš, daš stanovalcem in oni to 
delajo. Saj je itak vseeno, kaj ...« Z vidika 
delovne terapije zadeva ni tako prepro-
sta. Za ustvarjalno delavnico, ki jo vodi 
delovni terapevt, je potrebno veliko več, 
kot je videti na prvi pogled. Spozna-
ti moramo vsakega človeka posebej in 
ugotoviti njegove želje in zanimanja ter 
oceniti sposobnost, da bo izdelek v celo-
ti ali z minimalno pomočjo izdelal sam. 
Na podlagi vseh teh dejavnikov se odlo-
čimo, kakšne dejavnosti oziroma izdelke 
izbrati. Potrebno je precej razmišljanja, 
brskanja po literaturi in spletu, da najde-
mo uporabne in izvedljive ideje. Glavni 
cilji, ki jih delovni terapevti določijo v ta-
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kšnih dejavnostih, so ohranjanje samo-
stojnosti in kognitivnih funkcij, spodbu-
janje ustvarjalnosti, ohranjanje oziroma 
izboljšanje ročnih spretnosti, ohranjanje 
in spodbujanje socialnih interakcij sta-
novalk in stanovalcev ter učenje novih 
tehnik.

Upamo, da je tole besedilo še v 
kom od stanovalcev zbudilo radove-
dnost in željo poskusiti kaj novega. Lepo 
povabljeni, da se nam pridružite ob pet-
kih med 9. in 12. uro v delovni terapiji v 
2. nadstropju.
Delovni terapevti Marijana, Mojca in 
Matevž

Doma sem bila marsičesa navaje-
na in tudi tu mi ni težko prijeti za kakšno 
delo, če le morem. Tako delo, kjer nas z 
veseljem sprejmejo, je v petek. To je ra-
zno ročno delo za vsakega, ki je za to pri-
pravljen. V glavnem smo bile tu vedno 
samo ženske. Zadnje čase pa opažam, 
da so tudi moški pripravljeni sodelovati. 

Svoje delo opravljamo v drugem 
nadstropju, v prostoru delovne terapije, 
kjer se lahko vrata zaprejo in smo sami 
zase, če je treba. Prostor je velik. V njem 
je nekaj manjših miz, ena pa je velika in 
ob njej se lahko zbere kar 12 delavk. Tu v 

glavnem barvajo razne izdelke, pa šiva-
jo torbice, strižejo, kvačkajo, izdelujejo 
voščilnice in še kaj. Pri drugi mizi je vsaj 
pet delavk in tudi moškega imajo v svo-
jih vrstah, česar so vesele. Opravka ima-
jo z zdravilnimi zelišči, ki jih posušena 
obtrgajo, zdrobijo in nato dajejo v vreč-
ke, ki jim jih izdelajo pri sosednji mizi. 
Vsak kuhinjski pripomoček ali zdravilna 
rastlina, ki je zrasla na našem vrtu, dobi 
ime na listku, ki je z drobno vrvico prive-
zan na vrečko ali zavitek, pripravljen za 
oddajo ali uporabo. Pri samostojni mizi 
je gospod, ki ima prav posebno delo. 
Najprej v kalupe, ki predstavljajo živa-
li, rastline, razne zanimive predmete in 
podobno, vlije maso, da se strdi. Strjeno 
začne barvati. Je zelo natančen in lepo 
izdela predmet. Prav simpatični so razni 
ptički in kaj podobnega. Te izdelke po-
tem porabijo za okraske ali za pritrditev 
listin na oglasni deski. No, pri najmanjši 
mizi pa smo samo tri, ki pa rade striže-
mo. Dotrajano in odsluženo peno vzme-
tnic operejo in posušijo, me pa jo striže-
mo na drobne trakce in te še na drobne 
koščke. Vse to gre v sešite vrečke (tudi 
narejene v domu), ki se uporabljajo za 
podlago ob bolečinah stanovalcev.

Antonija Baloh

ČetrtKOVA SKUPinA S SOciAlnO DelAVKO
Na skupini s socialno delavko se s 

stanovalci in stanovalkami srečujem že 
15 let. Včasih smo čisto majhna druž-
ba, spet drugič hodimo po stole še na 

hodnik. Glavna tema naših pogovorov 
je seveda vse, kar se tiče dogajanja v 
domu, stanovalci in stanovalke pa po-
vejo svoje pripombe in opažanja. Te po-
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tem posredujem vodjem služb, ki poskr-
bijo, da se napake čim prej odpravijo. 

V tako veliki hiši, kot je naša in ki 
tudi ni med najmlajšimi, je dela vedno 
dovolj; popraviti je treba ključavnice, 
nastaviti televizorje, menjati žarnice in 
baterije v urah in še kje, popravljati od-
toke, kaj prepleskati … Pa koliko je peri-
la! Stroji v pralnici se vrtijo od zgodnje-
ga jutra, da lahko operejo vsa oblačila 
stanovalcev in domsko perilo, pa še zli-
kati je treba. Včasih se tudi kaj izgubi. 
Potem prosim sodelavke v pralnici in 
naše garderoberke, da poskusijo stvari 
poiskati, in včasih so uspešne. Vedno ka-
dar iščemo kakšen kos perila, se znova 
pogovarjamo o tem, da je treba dati pe-
rilo v številčenje, preden ga damo oprat, 
da bo teh »izgub« čim manj. In pa: kaj 
se seveda tudi ponesreči – kakšne hla-
če se skrčijo, majica se drugače obarva 
in podobno. V tem primeru poskušamo 
stanovalcem izgubo nadomestiti. 

Tako počasi »obdelamo« vse služ-
be našega doma.

Včasih pa ugotovimo, da kakšnih 
stvari tudi ne moremo rešiti na hitro. 
Stanovalce že vsa leta precej moti in 
jim je hudo, ker vržemo toliko dobre hra-
ne v smeti. V jedilnici in na oddelkih se 
seveda zaposleni trudijo, da bi ustregli 
željam glede primerne količine hrane 
na krožnikih, a iz različnih razlogov hra-
na vseeno ostaja. Vedno znova ugota-
vljamo, da se moramo vsi, stanovalci in 
stanovalke ter zaposleni, odgovorno ob-

našati tudi v tem pogledu. Hrana pa je 
tudi priročen ventil za slabo voljo: kadar 
komu »koža ni prav« oziroma je slabe 
volje, mu tudi hrana ne diši in kritizira 
tisto, kar je še včeraj pohvalil.

Vsak drugi četrtek se nam, če je le 
mogoče, pridruži vodja kuhinje, ki pred-
stavi jedilnik za naprej in poskuša upo-
števati želje in pripombe stanovalcev. 
Vsem vselej seveda ni mogoče ustreči, 
saj težko skuhaš hkrati mastno in zdra-
vo. Večina stanovalcev to razume in 
sprejme.

Kadar zadeve v hiši hitro obdelamo 
ali pa se kaj posebnega dogaja v okolici 
ali po svetu, so naši pogovori tudi bolj 
svetovljansko obarvani; ob olimpijskih 
igrah in drugih nastopih naših športni-
kov komentiramo in stiskamo pesti, ob 
volitvah ali kakšnih »cvetkah« naših 
politikov pa si damo duška in povemo 
svoje mnenje. Da se ne razidemo slabe 
volje, na koncu obvezno povem kak vic, 
v skladu s starim slovenskim načelom, 
da je smeh pol zdravja. V dneh pred pra-
zniki, ki so polni pričakovanja in upanja, 
ne glede na to, koliko smo stari, pa obu-
jamo spomine na to, kako smo včasih 
praznovali. Čeprav je bilo materialnih 
dobrin manj, so bili ljudje bolj povezani, 
praznovanja pa zato lepša.

Tako se včasih razidemo z voščilom, 
vedno pa s prijaznim pozdravom in z že-
ljo, da se spet vidimo naslednji teden.
Simona Medic, 
socialna delavka
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FiZiOterAPiJA V DOMU
V domu sva zaposleni dve fiziote-

rapevtki, Milena in Alenka. Najino delo 
poteka v prostorih fizioterapije (v tre-
tjem nadstropju) in po oddelkih (soba). 
Izvajava preventivne in rehabilitacijske 
programe ter fizioterapijo v paliativni 
oskrbi.

Vsako jutro od ponedeljka do pet-
ka, od 8.30 do 9. ure, poteka skupinska 
telovadba, ki je namenjena aktivnejšim 
stanovalcem. Trenutno telovadbo obi-
skuje približno 18 stanovalcev. Večina 
vaj poteka sede na stolih, zadnjih pet 
vaj pa lahko stanovalci izvajajo stoje 
ali sede, glede na njihove zmožnosti. Pri 
vadbi se uporabljajo različni terapevtski 
pripomočki, kot so palice, elastični tra-
kovi, žoge različnih velikosti in uteži.

Lepo ste vabljeni vsi stanovalci, 
ki se nam želite pridružiti na skupinski 
telovadbi.

Od 9. do 12. ure poteka gibalna 
skupina, namenjena stanovalcem, ki 
potrebujejo individualno fizioterapev-
tsko obravnavo. V ta namen so prostori 
fizioterapije opremljeni s pripomočki za 
aktivno in pasivno razgibavanje sklepov 
(škripci, motomed, sobno kolo), pripo-
močki za lažje postavljanje in hojo (le-
stve, bradlja, ogledala) ter pripomočki 
za boljše počutje (biosinhron). 

Čas po kosilu je namenjen indi-
vidualnim obravnavam stanovalcev v 
prostorih fizioterapije ali po sobah sta-

novalcev. Večji poudarek je na protibo-
lečinskih terapijah, ki se izvajajo z različ-
nimi napravami (scanlab, hitop, aparati 
za elektroterapijo), ter na zahtevnejših 
(kompleksnejših) obravnavah stanoval-
cev.

Popoldanski čas je namenjen tudi 
svojcem stanovalcev. Na željo svojcev in 
v dogovoru z njimi jih učimo pravilnega 
povijanja nog, pravilnega oblačenja in 
slačenja ter posedanja in presedanja 
njihovega svojca s pripomočki (sobno 
dvigalo, muver, deska za presedanje) ali 
brez teh.

V domu z 240 stanovalci sva zapo-
sleni dve fizioterapevtki, a si želiva, da 
bi stanovalcem omogočili čim boljši re-
habilitacijski izid, zato si prizadevava za 
čim boljše sodelovanje s svojci. Takšno 
sodelovanje se je v preteklosti izkazalo 
za zelo uspešno.

Tako vabiva vse svojce, ki bi se žele-
li naučiti, kako pravilno skrbeti za svoje 
najbližje (jih nameščati in premeščati), 
naj stopijo v stik z nami.
Fizioterapevtki Milena in Alenka

Sedmo leto mi teče, odkar sem v 
našem Domu in marsičesa sem se že la 
udeležila. Kot dolžnost za zdravje in ob-
stoj mojega telesa se zelo rada udele-
žim jutranje telovadbe. Imamo jo takoj 
po zajtrku, to je ob pol devetih. Imamo 
jo vsak dan razen sobote in nedelje. Te-
lovadbo vodita fizioterapevtki Alenka 
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in Milena. Vaje obsegajo razgibavanje 
celotnega telesa in nam kar dobro na-
redijo. Prostor je prezračen, tako da je 
gibanje prijetno.

Ob četrtkih pa imamo posebne 
vaje, ki jim rečemo V živo. Tu z nami ve-
dno sodeluje ga. Alenka, ki nam sproti 
govori, kaj bomo delali in zakaj je to 
priporočljivo. Na razpolago imamo tri 
predmete, s katerimi lahko delamo in 
jih tedensko menjamo. To so rekviziti in 
sicer metrske palice, dolgi plastični tra-
kovi in žoge, ki pa so lahko manjše ali pa 
velike, s katerimi pa delamo skupne raz-
gibalne vaje. Delo z vsemi temi rekviziti 
je prijetno, saj nam ga. Alenka, ki prav 
tako sedi v našem krogu kot mi, sproti 
razlaga kakšne gibe bomo delali in zakaj 
je to našemu telesu potrebno. Na koncu 

seveda ne pozabi na dihalne vaje, ki pa 
so spet nekaj posebnega. Vemo, da je 
njihov namen dober, zato jih radi izva-
jamo.

Kljub starosti in večkrat ob boleči-
nah v kosteh, grem rada na telovadbo, 
saj me to razgiba, učvrsti in nekako za-
dovolji oziroma opogumi za razna dela, 
ki jih opravim. Želim si,  da bi imela to 
srečo da bi lahko še nekaj časa hodila k 
jutranji telovadbi in s tem utrjevala telo, 
ki je potrebno, da je človek še kaj kori-
sten na tem svetu.

Hvaležna sem izvajalkama, da nam 
vedno kaj dobrega in koristnega svetu-
jeta za naše telo. Rada ju ubogam in se 
ravnam po navodilih.
Antonija Baloh

SKUPnA MOliteV V KAPeli
V Domu upokojencev na Vrhniki v 

drugem nadstropju se med sobami sta-
novalcev  in nasproti oddelčne jedilnice 
nahaja prostor, namenjen duhovni oskr-
bi-kapela.

Vsak dan ob 15.00 se tu zberejo 
stanovalke in ob kipu Device Marije mo-
lijo rožni venec. Nekaj prostovoljk nas je, 
ki se jim rade pridružimo. Takrat na kon-
cu molitve zapojemo ali kaj preberemo.

V mesecu maju smo prebirale 
»šmarnice«, v juniju pa »vrtnice«. Trenu-
tno beremo knjigo Nebeški človek. Moli-
tev z branjem traja eno uro.

Meni osebno ta čas veliko pome-
ni, ker ta druženja tudi mene duhovno 
obogatijo. Mislim, da je dobro in prav, 
da znamo zavestno prisluhniti drug dru-
gemu.
Prostovoljka Tatjana Jerina
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inKOntinenČni PriPOMOČKi V nAŠeM DOMU
Urinska inkontinenca je neprije-

tnost, ki se pojavlja v vseh starostnih 
obdobjih in pri obeh spolih, vendar je 
dvakrat pogostejša pri ženskah. Spada 
med pogoste zdravstvene težave. 

Ena od terapevtskih možnosti ob-
vladovanja te motnje je predpisovanje 
posebnih medicinskotehničnih pripo-
močkov. Mednje sodijo tudi predloge 
in hlačne predloge pri inkontinenci. 
Pripomoček predpiše splošni zdravnik. 
Pravico do pripomočka določajo Za-
kon o zdravstvenem varstvu in zdra-
vstvenem zavarovanju ter Pravila ob-
veznega zdravstvenega zavarovanja. 
Zdravnik splošne medicine ima pristoj-
nost, da predpiše TRI ustrezne izdelke 
na dan – 2 dnevni in eno nočno plenico.

V našem domu stanovalcem zago-
tavljamo ustrezne pripomočke in jih za-
nje mesečno naročamo.

Pripomočke stanovalci prejmejo v 
sobo – 30 nočnih in 60 dnevnih plenic, 

če pa stanovalec uporablja predloge, jih 
prejme 90 kosov. 

Pripomoček se vsakemu stanoval-
cu prilagodi glede na potrebe. izdelkov 
za inkontinenco je namreč veliko in jih 
je treba prilagoditi posebnim potrebam 
uporabnika.

Pridobitev predlog za inkontinenco 
je izjemnega pomena. Ti izdelki se no-
sijo neopazno, pod spodnjim perilom, 
varujejo kožo pred poškodbami in pre-
prečujejo nastanek neprijetnega vonja.

Inkontinenčne pripomočke stano-
valci prejmejo v sobe – delita jih dve 
delavki z oddelka nege, za to potrebu-
jeta najmanj tri ure. Podatke o zalogah 
v sistemu sproti posodabljamo – torej 
če stanovalec potrebuje drugačen pri-
pomoček in podobno. Konec meseca pa 
sodelavka, dipl. medicinska sestra, pri-
pomočke naroči prek spletnega sistema.
Barbara Košir

DAn ODPrtiH VrAt
Dom upokojencev Vrhnika je usta-

nova, ki je tesno povezana tudi z lokalno 
skupnostjo.

V petek, 17. novembra 2017, smo v 
Domu upokojencev Vrhnika organizirali 
dan odprtih vrat. Obiskovalci so si lahko 
ogledali dom, predstavile so se jim tudi 
vse službe, ki delujejo v njem. V pritličju 

so sestre v sodelovanju z domsko kuhi-
njo prikazale tehnike pravilnega hranje-
nja in različne vrste prilagojene hrane, ki 
jo potrebujejo stanovalci s težavami po-
žiranja. V prvem nadstropju so si obisko-
valci ogledali in spoznali delo medicin-
skih sester, te so jim tudi po želji opravile 
meritve krvnega tlaka in sladkorja. V 
prostorih dnevnega varstva so si ogleda-



33

UTRINKI 

li predstavitev pravilnih položajev v po-
stelji (timski pristop medicinske sestre, 
fizioterapevtke in delovnega terapevta). 
Skupaj smo se sprehodili skozi oddelek 
za osebe z demenco, kjer sta zaposleni 
predstavili način dela na teh oddelkih. 
V drugem nadstropju sta bili na ogled 
razstava izdelkov naših stanovalcev in 
predstavitev podjetja, ki prodaja pripo-
močke za obvladovanje inkontinence. V 
prostorih fizioterapije so lahko obisko-
valci spoznali in preizkusili pravilne nači-
ne posedanja in presedanja osebe s po-
stelje na invalidski voziček ter obratno, s 
pripomočki ali brez njih. 

V prireditvenem prostoru v pritli-
čju je glavni kuhar s sodelavkami ves 
čas prireditve pekel miške, ki so šle zelo 
dobro »v promet«, za lačne in žejne pa 
je poskrbel tudi z drugimi dobrotami 
domske kuhinje.  Ob 17. uri smo se go-
stje in sodelujoči zbrali v prireditvenem 
prostoru; pozdravila nas je direktorica 
in predstavila idejno zasnovo prenove 
doma. Nato sta se pogostitev in spro-
ščeno druženje nadaljevala ob prijetni 
klavirski spremljavi.
Simona in Marijana

ŽiVlJenJe nA VArOVAneM ODDelKU
»Tukaj smo doma«, pravijo stano-

valci, ki bivajo na varovanem oddelku 
doma. Skupaj z osebjem so prav prije-

tna druščina. Samo ime oddelka mogo-
če komu prebuja vprašanje, kaj pomeni 
varovani oddelek? Nič drugega kot biva-
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nje, kjer je zagotovljena varnost in kva-
liteta življenja stanovalcev z demenco.

Vsako jutro se po jutranjem ureja-
nju zberejo v skupnem prostoru, kjer jim 
osebje postreže z zajtrkom. Ko je obrok 
končan, se najdejo pridne roke ene iz-
med stanovalk, ki skrbno pomije poso-
do.

V teku dopoldneva se marsikaj 
dogaja. Prijazno osebje vedno pripravi 
kakšno aktivnost, da stanovalcem mine 
čas. Prav lepo si popestrijo dan z lička-
njem koruze v jesenskem času, pripravo 
pirhov za Veliko noč, zvijanjem volne za 
hudo zimo, telovadbo, prebiranjem ča-
sopisov in revij, risanjem, igrami z žogo 
in podobnim. Vsake toliko časa se oglasi 
terapevtski pes s svojo vodnico, ki raz-
veseli stanovalce s svojo prijaznostjo in 

igrivostjo. Kadar je lepo vreme, se radi 
odpravijo ven na sprehod. Obiščejo vad-
beni park, kjer najpogumnejši telovadijo 
na vadbenih napravah, ostali pa uživajo 
na svežem zraku. V bližnji okolici včasih 
naberejo dišeč šopek rož in ga nesejo s 
seboj, da jim polepša njihov dom.

Ko se dan prevesi v popoldan, je čas 
za pripravo popoldanske malice. S sku-
pnimi močmi pripravijo okusno sadje. 
Ponavadi jih v tem času obiščejo svojci 
in se s svojimi sprehodijo v okolici doma 
ali pa odidejo do najbližje slaščičarne 
na dobro kavico in sladico.

Dan hitro mine, tu je večer in naši 
stanovalci se odpravijo k nočnemu po-
čitku z veliko lepimi mislimi na prečudo-
vit preživet dan.
Maja Švajger
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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:
Direktorica: Mag. Milena Končina
Vodja zdravstvene nege in oskrbe:  
Veronika Habe
Socialna delavka: Simona Medic

Delovna terapija: 
Mojca Mikec, 
Marijana Bačnik; 

lektoriranje:  
Katarina Molk 


