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UVODNO RAZMIŠLJANJE O LETU 2020

»Pogum ni odsotnost strahu, temveč zmaga nad njim. Pogumen človek ni tisti, ki strahu 
ne čuti, ampak tisti, ki strah premaga.« (Nelson Mandela)

Letošnji Utrinki so zbir prispevkov, ki so pred-
vsem zaznamovani z opisom aktivnosti, ki 
smo jih zaradi epidemije bolezni COVID-19 
v letu 2020 izvajali v našem domu in so od 
vseh nas zahtevale številne spremembe, 
prilagajanja, odrekanja in nas skozi celo 
leto postavljale pred mnoge preizkušnje in 
težke odločitve. Med vsem tem je naš dom 
v letu 2020 obeležil 45 let svojega delova-
nja in verjetno eno najtežjih obdobij tako za 
stanovalce doma kot tudi zaposlene.

Pravijo, da so spremembe naša stalnica 
ter nujne za razvoj posameznika in celotne 
družbe. Sprememb, ki so nas doletele v tem 
letu, ni nihče načrtoval niti pričakoval, kaj 
šele želel. 

Ko smo po kratkih zimskih dnevih marca 
2020 vsi nestrpno pričakovali pomlad in 
sonce, se je zgodila epidemija in na njeno 
razsežnost nismo bili pripravljeni ne mi, ne 
ves svet. Vse naše načrte in aktivnosti smo 
morali prilagajati aktivnostim, ki so jih zah-
tevali ukrepi za zajezitev širjenja okužbe. 
Vsekakor nam je vse to prineslo obilo do-
datnega dela, nenehnega učenja, organi-
zacijske spremembe in spremembe delov-
nih procesov, predvsem pa se je posledično 
popolnoma spremenilo življenje v domu za 
naše stanovalce kot tudi zaposlene in svoj-
ce. Na samem začetku smo se srečevali s 
številnimi neznankami in v vseh nas je do-
gajanje po celotnem svetu zagotovo budilo 
strah, kako bomo vse to premagali in kdaj 
bomo ponovno varno zaživeli. Kljub vsemu 

smo nekaj naših načrtov uspeli realizira-
ti, med drugim smo prenovili našo spletno 
stran, na kateri smo redno objavljali vse 
novice dogajanja v domu. Pred tem smo 
v nove toplejše barve »oblekli« naš logotip 
doma in vzpostavili Facebook stran. Prido-
bili smo certifikat »Družini prijazno podje-
tje« in pripravili dva investicijska projekta za 
novi enoti, s katerima smo uspešno kandidi-
rali na javnem razpisu za evropska sredstva.

Ne glede na vse napore, obremenitve, od-
rekanja in prilagajanja pri delu in bitki s 
koronavirusom, lahko iz vsake izkušnje, pa 
čeprav je izjemno težka, potegnemo tudi 
pozitivne strani. V bitki s koronavirusom 
smo spoznali, koliko in kaj zmoremo in se 
med seboj močneje povezali. V bitki z okuž-
bo v domu smo se zavedali, da se najprej 
lahko zanesemo nase, na lastno znanje 
in pripravljenost, da stopimo skupaj ter si 
medsebojno pomagamo in zaupamo in le 
skupaj uspešno premagamo vse ovire. 

Verjetno se bo leto 2020 vsem nam vtis-
nilo v spomin kot posebno leto. Vsak od 
nas zmore in zna nekaj, skupaj znamo in 
zmoremo veliko. Naj zaključim z začetno 
mislijo, da smo skupaj premagali ne samo 
strah, ampak tudi bitko z virusom in verja-
mem, da bomo naprej stopali močnejši in 
se bomo znali spopasti z vsemi izzivi, ki jih 
prinaša življenje. Hvala vsem zaposlenim za 
izjemen trud in opravljeno delo, svojcem za 
razumevanje in vsem našim dragim stano-
valcem za izjemno potrpežljivost in zaupa-
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nje v naše delo. 

Upam in si želim, da se bo v letu 2021 si-
tuacija s COVID-19 umirila in nas popeljala 
v življenje, kot smo ga poznali in da bomo 
lahko sami načrtovalci lastne prihodnosti. 

mag. MILENA KONČINA, direktorica

45 LET DOMA UPOKOJENCEV VRHNIKA

Naš dom je letos praznoval 45 let obstoja 
in delovanja na področju skrbi za starejše. 
Letošnja nepredvidena situacija s korona-
virusom nam je preprečila marsikatero ak-
tivnost, ki smo jo načrtovali za praznovanje 
tega jubileja. Prvič v zgodovini doma smo 
morali nekatere naše navade, dogodke in 
aktivnosti popolnoma spremeniti ali celo 
opustiti, vse z namenom zaščite in varnos-
ti pred morebitno okužbo. Kljub vsemu pa 
smo za naše stanovalce organizirali različne 
aktivnosti, ki smo jih izvajali na domskem 
vrtu ali pa smo se odpeljali na krajši izlet v 

okoliške kraje.

Čeprav je koronavirus spremenil marsikaj in 
nam še vedno jemlje veliko časa in energi-
je, pa nikakor nismo pozabili na naše cilje, 
predvsem v prihodnje zagotoviti boljši bi-
valni standard za naše stanovalce, kar vam 
bomo med drugim bolj podrobno razkrili v 
nadaljevanju branja letošnjih Utrinkov.

Ko pa se bo življenje spet vrnilo v normalne 
tirnice, vas vse povabimo na zabavno dru-
ženje za 45+ let našega doma, kjer bomo 
skupaj nazdravili na naslednjih 45+ let.
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ŽIVLJENJE V DOMU S COVID-19

Ob začetku prvih novic o neznanem virusu 
si nihče od nas ni predstavljal, kaj nas čaka. 
S takim nevidnim in zahrbtnim sovražni-
kom se nismo še nikoli srečali. Informacije 
in dnevne novice so bile vsak dan bolj za-
strašujoče in so v vseh nas vzbujale strah, 
skrb, tesnobo in številna vprašanja. Že pred 
prvo potrjeno okužbo v Sloveniji smo se od-
ločili, da naš dom 26. 2. 2020 preventivno 
zapremo za vse obiskovalce, saj so bile no-
vice dogajanj iz sosednje Italije dejansko 
zaskrbljujoče. Odločitev ni bila enostavna, 
saj se zavedamo, kaj tak ukrep pomeni tako 
za naše stanovalce kot tudi svojce, znance 
in prijatelje. Zaradi skrbi za zdravje naših 
stanovalcev in tudi zdravja zaposlenih smo 
začeli dan za dnem sprejemati in izvajati 
preventivne ukrepe, ki bi zmanjšali tveganje 
okužbe. Kljub maksimalni pozornosti, skrbi 
in vsem preventivnim ukrepom, COVID-19 
predstavlja resno grožnjo celotni človeški 
populaciji in nas lahko vse nepričakovano 
preseneti. 

Ob razglašeni epidemiji smo se marca po-
leg izvajanja vseh ukrepov znašli predvsem 
v popolnem pomankanju zaščitne opreme 
in težavami z dobavo, predvsem pa z izje-
mno visokimi cenami. Na samem začetku 
smo takoj stopili v akcijo in sami pričeli iz-
delovati maske, ki smo jih začeli nositi takoj 
ob zaprtju doma. Nepoznavanje virusa in 
skoraj dnevno spreminjanje priporočil, na-
vodil s strani strokovnih institucij nas je sililo 
v nenehno prilagajanje in spremembe. Vse 
naše delovanje je bilo usmerjeno v prepre-
čevanje širjenja okužbe. Morali smo reorga-
nizirati delo, delovne procese, v domu prip-

raviti t.i. rdečo, sivo in belo cono, pripraviti 
krizni načrt in na skoraj dnevni bazi izvajali 
krizne timske sestanke, saj je bilo potrebno 
sprejeti drugačne protokole dela, gibanja in 
življenja v domu. Za vzpostavitev sive cone, 
v kateri se obravnava stanovalce, za kate-
re obstaja sum na okužbo COVID-19, smo v 
pritličju doma morali preseliti stanovalce iz 
enote, kar je bilo za njih najtežje. 

Vse aktivnosti in delovne procese smo pri-
lagodili vsem preventivnim ukrepom, ki jih 
je za zajezitev širjenja virusa narekovala vsa 
zdravstvena stroka. Skozi celo leto smo izva-
jali izobraževanja o razkuževanju rok, pravil-
ni uporabi varovalne osebne opreme ter se 
seznanjali o samem virusu ter se izobraže-
vali o ukrepih za preprečitev širjenja okužbe. 
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Uspešno smo se proti virusu borili osem 
mesecev. Žal pa je bila epidemija v drugem 
valu jeseni znatno močnejša. Ko so se izje-
mno povečale okužbe tudi v lokalnem oko-
lju, je bilo samo še vprašanje časa, kdaj bo 
virus prestopil tudi prag našega doma. Sre-
di novembra smo tako med zadnjimi med 
domovi tudi mi doživeli okužbo z virusom in 
šele takrat dejansko občutili moč virusa, ki 
nas je vse pahnil na življenjsko preizkušnjo. 
Ob izbruhu je v prvih dveh tednih zbolelo 
42 stanovalcev in 15 zaposlenih, ki so se v 
večini vrnili po desetih dneh. Redno smo 
izvajali testiranja vseh stanovalcev in za-
poslenih in okužene stanovalce premeščali 
v t.i. rdečo cono, zaposlene pa nemudoma 
odstranili iz delovnega procesa. Znašli smo 
se v izjemni kadrovski stiski, saj je bilo pot-
rebno nemudoma vzpostaviti ločene ekipe 
in zagotoviti kader v rdeči coni v telovad-
nici Partizan in po posameznih enotah. Po 
enem tednu smo prejeli nekaj zaposlenih v 
pomoč iz Zdravstvenega doma Vrhnika in 
našo nekdanjo sodelavko Jasmino, ki je na 
naš klic na pomoč prišla iz Zdravstvenega 
doma Sevnica. Ta čas je od vseh nas terjal 
hitro ukrepanje, prilagajanje, usklajevanje 
in številne pogovore in dogovore, saj je za 
zajezitev okužbe izjemno pomembno hitro 
in usklajeno delovanje in izjemna požrtvo-
valnost zaposlenih in naših stanovalcev. 
Življenje v domu se je čez noč popolnoma 
spremenilo in bitko smo bili vsi skupaj, dan 
za dnem. Okužbo smo popolnoma omejili 
po enem mesecu in pol, kar je bilo izjemno 
hitro in tako lahko rečemo, da smo delali 
dobro in pravilno. Preizkušnja nas je pove-

zala, nam dala nova znanja in veščine, z de-
lom pa smo izpolnili svoje poslanstvo. Kljub 
izčrpanosti in napornemu delu smo se za-
posleni trudili, da smo našim stanovalcem 
v danih možnostih zagotavljali najboljšo 
možno zdravstveno nego in oskrbo. V delo 
in reševanje situacije so se vključile vse služ-
be našega doma in opravljale delo, ki ga je 
bilo potrebno opraviti, ne glede na podro-
čje in čas. Vsi zaposleni smo imeli enoten 
cilj – čim bolj poskrbeti za naše stanovalce 
in čim hitreje ustaviti širjenje okužbe Skrbeli 
smo za stike s svojci preko video povezav, 
telefonskih klicev in redno obveščali svojce 
o dogajanju v domu. 

V tem času se je izkazalo, kako izjemno 
pomembno je, da med seboj sodelujemo 
in smo drug do drugega solidarni ter smo 
pripravljeni na medsebojno pomoč. Obču-
dujemo naše stanovalce, ki se tako pogu-
mno spopadajo z razmerami, zaradi katerih 
je naše socialno življenje zelo omejeno in se 
iskreno zahvaljujemo vsem svojcem in prija-
teljem za lepe besede, misli in sporočila ter 
razumevanje v teh težkih časih.

Velika zahvala in pohvala gre vsem, ki so 
nam v teh težkih časih stali ob strani, za izje-
mno sodelovanje različnih organizacij, pro-
stovoljcev, razumevanje in nudenje pomoči, 
ki jo v takih razmerah potrebujemo. Vedeti, 
da imamo nekoga, ki nam lahko priskoči na 
pomoč in nam je v oporo, je bistven dejav-
nik, da vsi skupaj lažje prestajamo te težke 
čase.

mag. MILENA KONČINA, direktorica
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DECEMBRSKI INTERVJU Z DIREKTORICO DOMA,  
MAG. MILENO KONČINA O UKREPIH, KI SMO JIH IZVAJALI V ČASU 
OKUŽBE COVID-19 V DOMU, POČUTJU STANOVALCEV V T.I. RDEČI 
CONI V TELOVADNICI PARTIZAN, PA TUDI O ODNOSU DRŽAVE 

DO DOMOV ZA OSKRBO STAREJŠIH 
(objavljeno na www.mojaobcina.si dne 18. 12. 2020)

Kakšni občutki so bili, ko ste prejeli poziti-
ven izvid? Namreč stanovalce ste testirali 
prej že večkrat, a izvid ni bil nikoli poziti-
ven. 

Že od prvega dne pojava virusa in epidemi-
je smo v domu naredili vse, kar so nareko-
vale smernice zdravstvene stroke, da bi pre-
prečili vdor virusa v dom. Zavedamo se, da 
so naši stanovalci izjemno ranljiva skupina. 
Dolgo časa smo zdržali brez okužbe, vendar 
pa se je v jesenskem času v lokalnem okolju 
in na ravni celotne države povečalo število 
okuženih in vsak dan smo živeli v strahu, 
kdaj se bo virus pojavil tudi pri nas, vse je 
bilo samo vprašanje časa. Ko smo prejeli 
prve pozitivne izvide, se v glavi zgodi vihar 
in nešteto vprašanj, na katere ni odgovora; 
kdaj, zakaj, kje, kako…. Že ves čas se zave-
damo, da bijemo bitko z nevidnim sovražni-
kom in številnimi neznankami.

Po prvi okužbi je vse skupaj steklo zelo 
hitro: sledilo so nove in nove okužbe. Zelo 
hitro jih je bilo preveč za vaše prostore. 

Po prvih treh okužbah, ki so se zgodile po-
samično v treh nadstropjih, smo se odločili 
in testirali vse stanovalce in vse zaposlene, 
tudi če niso kazali simptomov. Zgodilo se je 
ravno to, kar si nismo želeli in najmanj pri-
čakovali oziroma smo se ves čas od pojava 
virusa najbolj bali, in to je asimptomatskih 

zaposlenih ali stanovalcev, ki ne kažejo zna-
kov okužbe, virus pa se širi. V domu smo 
imeli že ves čas pripravljeno sivo cono, ki je 
bila namenjena stanovalcem s sumom na 
okužbo ali pa za namestitev stanovalcev 
ob sprejemu. Zaradi pojava okužbe, smo 
le to nemudoma spremenili v rdečo cono. 
Ob testiranju vseh stanovalcev pa se je iz-
kazalo, da je okuženih 16 stanovalcev in 
naša domska rdeča cona ni zadostovala za 
namestitev vseh. Ker edino umik okuženih 
stanovalcev daje možnost, da preprečiš ali 
zmanjšaš nadaljnje širjenje okužbe, smo že 
v prvem valu iskali možnosti za namestitev 
okuženih stanovalcev, saj moramo domovi 
zagotavljati belo, sivo in rdečo cono, kar pa 
v našem domu žal nismo mogli narediti. Ne 
gre samo za prostor, gre tudi za zagotavlja-
nje čistih in nečistih poti, filtrov in drugih 
zahtev, ki jih narekuje zdravstvena stroka. 
Domovi nismo grajeni po standardih bol-
nišnic in naši prostori ne dajejo možnosti, 
da bi se lahko organizirali na način, kot ga 
narekuje zdravstvena stroka ob pojavu tako 
močnega in neznanega virusa.

Nekateri menijo, da so razmere v telovad-
nici Partizan neustrezne za vaše stanoval-
ce in da bi jih morali preseliti v hotel. 

V prvem valu smo vsi domovi pripravljali 
krizne načrte ob morebitnem vdoru virusa 
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v dom in iskali najbolj primerne rešitve, ki 
bi dajale možnost izvajanja vseh ukrepov 
ob pojavu okužbe. Takoj smo se povezali 
z županom in civilno zaščito in v lokalnem 
okolju iskali možnosti lokacije za namesti-
tev obolelih stanovalcev z okužbo. Preteh-
tali smo možnosti v namestitve v Hotelu 
Mantova in Hotelu Bistra in ugotovili, da 
prostorsko in tehnično ni možno zagotoviti 
ustrezne namestitve. To pomeni čisti vhod 
in nečisti izhod, ustrezno dvigalo za tran-
sport nepokretnih stanovalcev, ustrezna 
oprema prostora (bolniške postelje, klicni 
sistem,…). V mesecu aprilu smo nato raz-
mišljali, da selimo zdrave stanovalce v Ho-
tel Bistra, da v domu zagotovimo prostore 
za rdečo cono. To so epidemiologi odsve-
tovali, saj pri tem virusu ne veš, ali je sta-
novalec zdrav ali morebiti okužen, ker je, 
kot se je izkazalo pri našem testiranju vseh 
stanovalcev, brez simptomov ali pa se le ti 
pokažejo 12-ti ali celo 14-ti dan. Nato smo 
iskali prostor, ki bo omogočal čiste in nečis-

te poti in zagotavljal ustrezno oskrbo našim 
stanovalcem. V prvem valu smo se najprej 
dogovorili, da bi ob okužbi uredili prostore 
v Osnovni šoli Antona Martina Slomška, in 
sicer v času zaprtja šol. Ko so se ukrepi že v 
prvem valu sprostili, smo nato skupaj z žu-
panom Danielom Cukjatijem iskali drugo 
možnost in sicer smo se dogovorili za name-
stitev v telovadnici Partizan, ki jo upravlja 
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in 
turizem Vrhnika. Vse predloge namestitev 
so si ogledali imenovani koordinatorji s stra-
ni Ministrstva za zdravje in podali mnenje o 
ustreznosti prostorov. Prostor v telovadnici 
omogoča do 40 namestitev naših stanoval-
cev in z manjšimi posegi in pregradami smo 
lahko nekako zagotovili izvajanje dela in 
skrbi za naše stanovalce, kot jih narekujejo 
smernice zdravstvene stroke pri zagotavlja-
nju ustrezne rdeče cone. V domu smo do-
datno zagotovili bolniške postelje, pregrade 
in drugo opremo, ki jo potrebujejo tako sta-
novalci kot tudi zaposleni za svoje delo.
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Kako poteka oskrba vaših stanovalcev v 
telovadnici Partizan. Obiski tam verjetno 
niso dovoljeni? 

Kljub temu, da smo že od pomladi imeli v 
kriznem načrtu rdečo cono v telovadnici 
Partizan, je bil dan, ko je dejansko prišlo do 
selitve stanovalcev, za nas eden najtežjih, 
zase lahko rečem, eden najtežjih v življe-
nju. Ko se ob odločitvi bojuješ z razumom in 
srcem, je to eden najtežjih trenutkov. Dokler 
se dejansko ne zgodi, ne moreš razumeti, 
kaj taka okužba in vse aktivnosti dejansko 
pomenijo za naše stanovalce, zaposlene in 
svojce. Zagotovo pa vem, da smo in dela-
mo vse, da našim stanovalcem zagotovimo 
najboljšo oskrbo, tako v Partizanu kot tudi 
tistim v domu. V Partizanu za naše stano-
valce skrbijo naši zaposleni, ki jih poznajo. 
Dnevno v rdečo cono, tako v Partizanu kot 
tudi v domu, prihaja zdravnik iz Zdravstve-
nega doma Vrhnika. V primeru poslabšanja 
zdravstvenega stanja pa so naši stanovalci 
napoteni v bolnišnico. Poleg opreme, ki jo 
potrebujejo stanovalci za bivanje in zdra-

vstveno nego in oskrbo, vedno poskrbimo 
še za kakšno presenečenje, stiki s svojci so 
omogočeni preko video klicev in telefona. 
Stanovalcem smo zagotovili tudi kotiček, 
kjer si ob gledanju televizije krajšajo čas in 
se lahko družijo. S pregradami med poste-
ljami smo zagotovili zasebnost stanovalcu 
in hkrati omogočili zaposlenim, da imajo 
ves čas pregled in nadzor nad zdravstvenim 
stanjem stanovalca. Svojcem omogočimo 
obisk, če le to želijo in jim zagotovimo tudi 
vso zaščitno opremo. 

Razmišljalo se je tudi o selitvi stanovalcev 
v športno dvorano OŠ Ivana Cankarja.

Ob prvem pojavu večjega števila okuženih 
stanovalcev, ki pred testiranjem niso imeli 
nikakršnih simptomov okužbe, smo se bali, 
da bi ob naslednjem testiranju bila številka 
še višja in kapacitete v Partizanu ne bi omo-
gočale namestitve vseh, zato smo iskali re-
šitve v bližnji dvorani OŠ Ivana Cankarja, ki 
je lokacijsko v neposredni bližini. Ob vsem 
tem pa seveda ne gre samo za namesti-
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tev. Ob okužbi je namreč potrebno zagoto-
viti tudi ločene ekipe zaposlenih, ki delajo 
samo v rdeči ali pa samo v sivi coni, ker je 
to eden od ukrepov za preprečitev širjenja 
okužbe. Že pred selitvijo v Partizan smo ob 
ponovnem testiranju zaposlenih ostali kar 
brez 14-tih zaposlenih, predvsem zdravstve-
nih delavcev, pomoči dodatnega kadra pa v 
tistem tednu še nismo imeli in je za vse nas 
predstavljalo izjemno težko situacijo.

Bali ste se, da bi se virus pojavil tudi na 
oddelku za demenco, kar se je nato zgodi-
lo v začetku decembra. Verjetno je to bilo 
neizogibno?

Ves čas smo se bali za vse stanovalce, pri 
stanovalcih z demenco pa gre poleg tega še 
za specifiko, saj gre v večini za pokretne sta-
novalce, ki se med seboj družijo, jih ne moreš 
izolirati in je tako prenos okužbe toliko večji. 
Žal se nam je to zgodilo in čeprav smo prvo 
stanovalko takoj preselili v rdečo cono, se je 
prenos okužbe že zgodil. Takoj smo v domu 
aktivirali rdečo cono v pritličju, jih preselili 

in jih pogosteje testirali, čeprav niso kazali 
nobenih simptomov. Pri nekaterih stanoval-
cih se simptomi pokažejo šele po desetih 
dneh, pri nekaterih tudi kasneje ali pa sploh 
ne. Ravno to je tista največja težava pri vi-
rusu, ker ga prej enostavno ne moreš odkri-
ti in tako ne moreš prej niti ukrepati. Tudi v 
tej rdeči coni skrbijo za njih zaposlene, ki so 
že prej delale na tej enoti, vendar je za njih 
prepoznavnost in stik še toliko težji, saj so 
zaposleni v vsej osebni varovalni opremi in 
stanovalci slišijo samo glas.

Med okuženimi so oziroma so bili tudi 
vaši zaposleni, zato ste se in se še sooča-
te z pomanjkanjem kadra. Vam je kdo pri-
skočil na pomoč od zunaj? Kaj pa država?

Ob prvih testiranjih smo ostali brez zaposle-
nih, ki so zaradi okužbe morali ostati doma, 
večinoma zdravstveni kader. Še najbolj pa 
se je primanjkljaj kadra v našem primeru 
kazal na področju zagotavljanja diplomira-
nih medicinskih sester in vodje zdravstvene 
nege, ki so v primerih okužbe edine kompe-
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tentne in strokovno usposobljene za izvaja-
nje določenih postopkov zdravstvene nege 
in oskrbe. Ob okužbi sta bili tako v domu 
samo dve diplomirani, ki sta prav tako zbo-
leli in tu je bila naša stiska največja. Z izje-
mno angažiranostjo nekaterih zdravstvenih 
delavcev, naše domske zdravnice in ostalih 
zaposlenih iz drugih služb, smo uspeli zdrža-
ti in prebroditi čas do prve kadrovske po-
moči. Dejansko smo v prvih dneh, ko je bilo 
potrebno vzpostaviti zunanjo rdečo cono, 
organizirati vso logistiko, zagotavljati dovolj 
kadra za oskrbo naših stanovalcev, vsi sku-
paj stopili in dali vse od sebe, da so zadeve 
stekle. Prvo pomoč dveh diplomiranih smo 
prejeli 23.11.2020, in sicer eno našo bivšo 
sodelavko iz ZD Sevnica in eno diplomirano 
medicinsko sestro iz ZD Vrhnika. V tistem 
tednu nam je pomoč diplomirane medicin-
ske sestre ponudil tudi dr. Rus iz Studio R 
d.o.o., in sicer takoj za dlje časa. Kasneje so 
nam na pomoč priskočili tudi trije zaposleni 
iz Cirius Vipava in nekaj študentov medicine 
ter prostovoljec, ki nam že ves čas pomaga 
pri transportu materiala in prehrane v Par-
tizan. Pri vzpostavitvi rdeče cone v Partiza-
nu so nam pomagali pripadniki Civilne zaš-
čite Vrhnika in prostovoljci Rdečega križa 
ter Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport 
in turizem Vrhnika. V manj kot 24-tih urah 
smo vzpostavili rdečo cono in preselili prve 
stanovalce. Ob vsem tem pa imamo zaradi 
selitev in preventivnih ukrepov veliko dela s 
temeljitim čiščenjem in razkuževanjem in 
nam pomoč prostovoljcev v takih prime-
rih izjemno veliko pomeni in pomaga. Prav 
tako kot pomoč v taki situaciji razumemo 
tudi razumevanje tako naših stanovalcev, 
ki so izjemno potrpežljivi in razumevajoči, 
kot tudi svojcev in drugih, ki nam s svojimi 

različnimi sporočili stojijo ob strani in nas 
razumejo ter podpirajo v tem boju z nevid-
nim sovražnikom. V tem času smo prejeli za 
naše stanovalce in zaposlene tudi številne 
donacije in majhne pozornosti, ki nam ve-
liko pomenijo in dajo vedeti, da v tem boju 
nismo sami. Vsekakor se bomo ob koncu ce-
lotne situacije spomnili prav vseh in se jim 
še posebej zahvalili.

Sprašujete me, kaj je naredila država. Že v 
prvem valu smo direktorji in Skupnost soci-
alnih zavodov glasno in ves čas opozarjali, 
da smo domovi izjemno ranljivi v primeru 
okužbe in nimamo ustreznih ne prostorskih 
in ne kadrovskih pogojev za preprečevanje 
tako vdora kot tudi širjenja okužbe. Država 
na področju skrbi za starejše v zadnjih dvaj-
setih letih ni naredila ustreznih rešitev, pred-
vsem na področju skrbi za starejše, ki potre-
bujejo več zdravstvene nege in oskrbe, torej 
ni zagotovila mreže negovalnih bolnišnic in 
tako smo se domovi znašli v situaciji, ko smo 
pod pritiski stisk svojcev in starostnikov, ki 
niso bili več zmožni samostojnega življenja 
doma, zagotavljali namestitev za starejše, 
ki potrebujejo najzahtevnejšo zdravstveno 
nego in oskrbo. V večini domov je takih sta-
novalcev približno dve tretjini. 

Ministrstvo za zdravje že leta ni zagotovi-
lo zadostne mreže negovalnih bolnišnic in 
smo se tako domovi spreminjali v negovale 
bolnišnice, in sicer z nižjim in neustreznim 
kadrovskim normativom na področju zdra-
vstvene nege in oskrbe kot tudi z izjemno 
nizkim financiranjem storitev iz zdravstvene 
blagajne. Ob izbruhu epidemije pa se tako 
od domov, ki so v prvi vrsti ustanovljeni za 
izvajanje socialno varstvenih storitev, in nas 
direktorjev ter zaposlenih, zahteva in priča-
kuje izvajanje vseh storitev po protokolih 
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zdravstvene stroke ob izbruhu nalezljivih 
bolezni. Verjamem, da smo vsi domovi rav-
nali odgovorno in v okviru vseh svojih zmož-
nosti in še več, da bi preprečili vdor virusa 
oziroma le tega ob vdoru zajezili. Žal se v 
tako kratkem času ne da popraviti vsega 
zamujenega preteklih let.

Kaj bi ob koncu sporočili svojcem in ne-
nazadnje vašim stanovalcem, ki berejo ta 
intervju? Prazniki so pred vrati. 

Decembrski čas smo v našem domu ved-
no praznovali z različnimi dogodki in ak-
tivnostmi naših stanovalcev. Tudi letos se 
bomo kljub okužbi potrudili in poskušali pri-
čarati nekaj prazničnega vzdušja za naše 
stanovalce, seveda vse skladno s preven-
tivnimi ukrepi in protokoli. Obiskal nas je že 
prvi decembrski mož in verjamem, da nas 
obišče še kdo. Zavedamo pa se, da vsem 
nam največ pomeni srečanje s svojimi naj-
bližjimi, pa čeprav je to skozi okno in samo 
za kratek čas. Tako smo začeli postopoma 
izvajati kratke obiske svojcev in si želimo, da 
bi se v teh decembrskih dneh vsaj enkrat 
srečali s svojimi najbližjimi. Življenje ubere 

svojo pot, piše svojo zgodbo in na to žal ni-
mamo vpliva. Ob vsem tem smo iz dneva 
v dan veseli, ko se nazaj v naš dom vrnejo 
stanovalci, ki so preboleli okužbo in iz dneva 
v dan se spomnimo tudi vseh tistih stano-
valcev, ki so žal bitko z virusom izgubili. 

Vsem našim stanovalcem bi se zahvalila za 
izjemno razumevanje, strpnost, iskrenost, 
modre besede in potrpežljivost ob vseh 
ukrepih, ki smo jih izvajali že vse od začetka 
epidemije in tudi zdaj ob okužbi. Prav tako 
bi se zahvalila zaposlenim, ki s svojim delom 
in srčnostjo dnevno skrbijo za naše stano-
valce in se borijo iz dneva v dan ter vsem 
svojcem, prijateljem in posameznikom, or-
ganizacijam, ki nas spodbujajo, razumejo in 
pomagajo, da čim prej ustavimo okužbo ter 
se čim prej vrnemo v lepše in mirnejše čase. 

V prihajajočih božičnih in novoletnih prazni-
kih želim vsem nam predvsem osebne sreče 
in topline svojih bližnjih, prijateljev in znan-
cev ter razumevanja drug drugega. Upam 
in si želim, da nam novo leto prinese pozitiv-
ne spremembe in da ostanemo zdravi, saj 
je to največja vrednota. Z upanjem na bolje 
in uresničitev naših želja pričakajmo novo 
leto.
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NOVA PODOBA DOMA UPOKOJENCEV VRHNIKA

Leta 2020 si ne bomo zapomnili samo po 
koronavirusu, okužbah in ukrepih, temveč 
tudi po pozitivnih spremembah, ki smo jih 
kljub težkim časom, uspeli realizirati. Spo-
daj predstavljamo najbolj opazne:

Prenovili smo našo spletno stran – raziščite 
jo na www.du-vrhnika.si

Tekoča dogajanja in obvestila lahko sedaj 
spremljate tudi preko našega Facebook 
profila – nam že sledite?

Tople barve narave, ki nas obkroža v vseh 
letnih časih, so se preselile tudi v naš novi 
logotip - vam je všeč?

Prejeli smo Certifikat Družini prijazno pod-
jetje, s katerim bomo postopoma uvedli 
vrsto družini prijaznih ukrepov, ki bodo olaj-

šali usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja naših zaposlenih. V skladu s trajno-
stno usmeritvijo želimo na vseh področjih 
delovati odgovorno. Začenjamo pri sebi in 
delujemo odgovorno do zaposlenih.

Znani rek pravi, da so spremembe edina 
stalnica v življenju. Da to drži, opazimo še 
posebej sedaj, ko se z njimi soočamo prak-
tično vsakodnevno. Bodisi spremembe na 
bolje, ali na slabše, spremembe so vedno 
priložnost za razvoj. 

Trenutek je torej pravi, da pogledamo, kaj 
je dejansko pomembno in temu namenimo 
ključno pozornost in fokusiramo našo ener-
gijo. S pogledom zazrtim v prihodnost in 
pridobljenimi izkušnjami sedanjosti, bomo 
še naprej načrtovali spremembe za boljši 
jutri.

JANJA MALIS, strokovna sodelavka
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RAZVOJNI PROJEKTI V LETU 2020 IN PRILOŽNOSTI,  
KI JIH NE SMEMO IZPUSTITI

Dom upokojencev Vrhnika je bil grajen v le-
tih, ko so za institucionalno varstvo veljali 
drugačni prostorski standardi in normativi. 
Dom zagotavlja nastanitev 242 stanoval-
cev v eno in dvo-posteljnih sobah, ki pa že 
nekaj let ne zadoščajo novo predpisanim 
tehničnim normativom in bivalnemu stan-
dardu. Objekt zaradi načina svoje gradnje 
in skozi vsa ta leta pomanjkanja finančnih 
sredstev ne omogoča prenove na način, da 
bi ga lahko z rekonstrukcijo prenovili v ustre-
zen bivalni standard. Rešitev zagotavljanja 
ustreznega bivalnega standarda za stano-
valce vsekakor vidimo v novogradnji ozi-
roma v prvi fazi v gradnji manjših enot, ki 
bodo tako z vidika delovanja kot tudi ka-
kovosti bivanja bolj ustrezne in bodo zago-
tavljale pogoje za izvajanje sodobnih oblik 
storitev na področju skrbi za starejše. Prav 
tako se v zadnjih letih povečujejo potrebe 
po namestitvenih kapacitetah za osebe z 
demenco. S podaljševanjem delovne aktiv-
nosti populacije so se spremenili tudi pogoji 
za skrb, ki jo svojci lahko nudijo starostniku. 
Rešitev oziroma pomoč svojcem za skrb sta-

rejših je tudi omogočanje dnevnega varstva 
v obliki dnevnih centrov ali pa začasne na-
mestitve, kadar starostnik potrebuje krajši 
čas oskrbo bodisi zaradi zdravstvenega sta-
nja ali pa daljše odsotnosti svojcev. Zato si v 
prihodnje želimo, da bi lahko starostnikom 
zagotavljali različne programe, kot so med-
generacijski center, dnevni center aktivnosti 
ter tako stanovalcem, ki bivajo doma, zago-
toviti integracijo z okoljem in različnimi inte-
resnimi skupinami, s tem pa bi lahko zago-
tavljali višjo kakovost bivanja starostnikov 
in izpolnjevanje njihovih življenjskih, social-
nih in psihosocialnih potreb oziroma bi lah-
ko ostali čim dlje v svojem domačem okolju.

Za uresničitev naših ciljev, kot tudi potreb 
po dodatnih namestitvenih kapacitetah in 
programih, smo bili izjemno veseli prilož-
nosti, ko je Ministrstvo za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti v mesecu 
marcu objavilo javni razpis za sofinancira-
nje vlaganj v infrastrukturo namenjeno iz-
vajanju dnevnih oblik varstva ali začasnih 
namestitev za starejše od 65 let.

Primopredaja zemljišča na Stari Vrhniki
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Čeprav je koronavirus spremenil marsikaj 
in določil druge prioritete smo bili aktivni. 
Na našo pobudo smo prejeli soglasje Vla-
de RS ter v brezplačno upravljanje pridobili 
zemljišče na lokaciji nekdanje vojašnice na 
Stari Vrhniki. Ob tem sta tako Ministrstvo 
za obrambo in Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti izkazali 
izjemen posluh za naše pobude in prizade-
vanja, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. 
Tako je bil izpolnjen eden izmed pogojev, da 
smo začeli pripravljati projekt in v mesecu 
oktobru z vlogo kandidirali na razpisu. 

Lokacija zemljišča je v neposredni bližini 
Doma upokojencev Vrhnika, objekt pa bo 
namenjen zagotavljanju dnevnega varstva 
starejših za 12 oseb, saj v matičnem domu 
nimamo ustreznih pogojev za izvajanje te 
storitve. Ocenjena vrednost projekta je 
1.537.852,00 eur, od tega bo 717.383,00 
eur zagotovljenih iz namenskih sredstev EU 
in ESRR ter namenskih sredstev SLO ude-
ležbe v EU politiki. Razliko višine ocenjene 
vrednosti projekta pa bo zagotovil dom iz 
lastnih sredstev.

Osnovni namen projekta je vlaganje in po-
sledično izboljšanje kakovosti skupnostnih, 
neinstitucionalnih storitev oskrbe starostni-
kov z namenom krepitve deinstitucionali-

zacije v Sloveniji (t.j. zagotovitev ustrezne 
infrastrukture, ki bo omogočala dnevno 
varstvo starostnikov, ki potrebuje neposred-
no osebno pomoč in nego), zagotovitev ka-
kovostne socialno varstvene infrastrukture 
in programov za zagotovitev boljše socialne 
vključenosti starostnikov na lokalni, regio-
nalni in državni ravni, zagotovitev varnega 
bivanja in kakovostnega preživljanja pro-
stega časa starostnikov z zadovoljevanjem 
njihovih osnovnih potreb, omogočanje čim 
daljšega življenja starostnikov v domačem 
okolju s svojci ter tudi razbremenitev svoj-
cev in družinskih skrbnikov. S tem se bo po-
daljšalo in po možnosti preprečilo prehod v 
obliko institucionalnega socialnega varstva 
starostnikov oziroma omogočilo postopen 
prehod od neinstitucionalizirane oblike so-
cialnega varstva v institucionalizirano ob-
liko socialnega varstva v primeru hujšega 
poslabšanja zdravstvenega stanja staro-
stnika. Izvedba projekta bo tako pospešila 
skladen socialni, družbeni, okoljski in tudi 
gospodarski razvoj, z zagotavljanjem visoke 
življenjske ravni in kakovosti zdravja ter bi-
valnega okolja in s tem dviga življenjskega 
standarda starostnikov kot tudi vsega lokal-
nega prebivalstva. Pripomogla bo h krepitvi 
sodelovanja med institucijami in nevlad-
nimi organizacijami za povečanje socialne 

Pogled v prihodnost – naša bodoča enota za dnevno varstvo starejših Vrhnika
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vključenosti in dostopnosti do storitev na 
lokalni ravni, ki bodo prispevale k poveče-
vanju vključenosti starostnikov v ustrezne 
programe.

Dom upokojencev Vrhnika je na omenje-
nem razpisu kandidiral z dvema projekto-
ma, in sicer tudi za izgradnjo enote za zača-
sne namestitve do 20 oseb na zemljišču v 
Občini Log – Dragomer, ki nam je 24. junija 
2020 brezplačno prenesla zemljišče, za kar 
smo jim izjemno hvaležni. 

Glavni cilj investicijskega projekta je bil vzpo-
staviti novo enoto za namene zagotavlja-
nja začasnih namestitev za osebe starejše 
od 65 let, ki bi sprejela do 20 oseb, v kateri 
se bi izvajal socialno varstveni program za-
časne namestitve za starejše v primeru pos-
labšanja zdravstvenega stanja starostnika 
ali pa namestitev za krajši čas, ko svojci ne 
bi mogli skrbeti zanj. S takimi namestitvami 
se lahko podaljša in po možnosti prepreči 
prehod v obliko institucionalnega varstva 
starostnikov oziroma se omogoči postopen 

prehod od neinstitucionalizirane oblike so-
cialnega varstva v institucionalizirano obli-
ko socialnega varstva.

Projekt je bil na razpisu izjemno dobro oce-
njen in tudi izbran. Kljub temu, da smo se 
tako investitor kot tudi občina Log Drago-
mer izjemo angažirali za realizacijo druž-
beno pomembnega projekta, gradbenega 
dovoljenja zaradi priglasitve stranke v po-
stopek, ki je lastnik sosednjih zemljišč, le 
tega nismo prejeli pravočasno in s tem iz-
gubili možnost črpanja evropskih sredstev.

Verjamemo, da bomo iskali in skupaj s po-
močjo lokalne skupnosti in države našli dru-
ge možnosti za realizacijo že pripravljenega 
projekta, saj gre za naš skupni interes in 
interes vseh nas, saj se s staranjem popu-
lacije in daljšanjem delovne aktivnosti po-
večujejo potrebe tako za nastanitev v insti-
tucionalno varstvo kot tudi za druge oblike 
in programe skrbi za starejše. 

mag. MILENA KONČINA, direktorica

Projekt objekta za začasne namestitve na zemljišču v občini Log – Dragomer
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PRIDOBILI SMO CERTIFIKAT DRUŽINI  
PRIJAZNO PODJETJE

Naš dom se je spomladi vključil v postopek 
certificiranja Družini prijazno podjetje, ki ga 
podeljujeta Ekvilib Inštitut ter MDDSZ. Pri-
dobitev certifikata Družini prijazno podjetje 
je svetovalno-revizorski postopek, ki poma-
ga delodajalcem uvajati ukrepe za boljše 
upravljanje s človeškimi viri s poudarkom 
na usklajevanju poklicnega in družinskega 
življenja zaposlenih. Kot takšen predstavlja 
eno izmed različnih možnosti družbeno od-
govornega delovanja posameznega podje-
tja ali organizacije. V Sloveniji je certifikat 
pridobilo že preko 240 podjetij in organiza-
cij in verjetno ste marsikje opazili, da se po-
našajo z njihovim logotipom:

V sklopu interne projektne skupine (urav-
notežene po spolu, starosti, vlogah v orga-
nizaciji, družinski situaciji) smo v začetku 
septembra s pomočjo svetovalke Ekvilib In-
štituta na dveh delavnicah pripravili nabor 
ukrepov, primernih za naš zavod, katerih cilj 
je izboljšanje upravljanja delovnih proce-
sov ter kakovosti delovnega okolja za boljše 
usklajevanje poklicnega in zasebnega živ-
ljenja. Ukrepi, ki smo jih izbrali se nanaša-
jo na področja delovnega časa (izmensko 
delo), razvoja kadrov (kroženje in opazova-

nje služb), strukture plačila in nagrajevanih 
dosežkov (ponudba za prosti čas, obdaritev 
otrok zaposlenih za Dedka Mraza), politi-
ke informiranja in komuniciranja (druženje 
med zaposlenimi, komuniciranje z zaposle-
nimi in z zunanjo javnostjo, raziskave med 
zaposlenimi o usklajevanju dela in družine), 
organizacije dela (tim za usklajevanje po-
klicnega in družinskega življenja) ter veščin 
vodenja (izobraževanje vodij na področju 
usklajevanja dela in družine).

Naš končni nabor ukrepov je bil 5. 11. potr-
jen s strani revizorskega sveta Ekvilib Inšti-
tuta in podeljen nam je bil osnovni certifikat 
Družini prijazno podjetje (oranžni logotip), 
s katerim smo stopili v 3-letno obdobje, v 
katerem imamo čas izbrane ukrepe imple-
mentirati v prakso. Po treh letih revizorski 
svet oceni, ali so bili zastavljeni ukrepi vpe-
ljani in cilji doseženi. V kolikor bodo cilji do-
seženi, bomo pridobili polni certifikat Druži-
ni prijazno podjetje, ki ga ohranimo s tem, 
da izberemo nove ukrepe za naslednje tri-
letno obdobje. 

Certifikat zagotavlja kratkoročne in dolgo-
ročne pozitivne učinke usklajevanja poklic-
nega in zasebnega življenja zaposlenih, ki 
se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote 
bolniških odsotnosti, kvote nege, števila ne-
zgod ipd. ter zvečanju zadovoljstva, motiva-
cije in pripadnosti zaposlenih, kar pomeni 
jasne pozitivne ekonomske učinke. 

JANJA MALIS, strokovna sodelavka
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V VIHARNEM LETU 2020

NA ENOTI MAVRICA

Enota Mavrica je povezana z enoto Sonce. 
Komaj dobro so se končale naše pustne 
norčije, že se je pojavila epidemija novega 
koronavirusa, ki je vse zaustavila. Enota 
Sonce se je v velikem delu spremenila v sivo 
cono - izolacijo, stanovalci so se razselili po 
celi hiši, kjer je bila prosta postelja. 

Sčasoma je bilo potrebno ob sproščanju 
ukrepov poskrbeti tudi za težko pričakova-
ne obiske svojcev, prvi začetki sproščanja 
obiskov so potekali kar skozi odprta okna, 

saj smo se trudili iskati načine, kako našim 
stanovalcem pomagati ohranjati stike. Ob 
dodatni sprostitvi so se lahko s svojci sreča-
li tudi na blizu, čeprav za kratek čas. Vsak 
obisk, pa četudi je kratek in na razdalji, ima 
izredno veliko vrednost.

Zdaj ob drugem valu smo dobili dodatno 
kadrovsko okrepitev in z mesecem okto-
brom se je enota Mavrica počasi prebudila. 
Kot v naravi, pride dež, posije sonce in po-
tem se prikaže mavrica.

EKIPA ENOTE MAVRICA

NA ENOTI DLAN

V zadnjih letih smo v našem domu spreje-
mali nove odločitve, med drugim smo od-
delke spremenili v enote in vzpostavili stalne 
ekipe. Tako smo tudi na nekdanjem oddel-
ku D, sedaj enoti Dlan, pod vodstvom dipl. 
sestre Martine in ekipe, odločno in z zagna-
nostjo začeli s pripravami za prenovitev in 
polepšanje enote. Enkrat mesečno smo se 
dobili na sestanku, vedno z novimi idejami 
in predlogi. Po pogovoru z direktorico smo 
lahko vse te ideje tudi uresničili.

Bili smo polni energije in novih načrtov, a 
prišla je bolezen, ki je spremenila svet.

Ljudje smo nehali ceniti naravo, nehali smo 
delati za družino, nehali smo ceniti stare in 
bolne, nehali smo ceniti medicinsko osebje, 
nehali smo spoštovati učitelje, mislili smo, 
da lahko kupimo vse, smo lahko kjerkoli in 
s komerkoli, mislili smo, da smo gospodarji 
tega sveta. Bolezen nas je postavila na tr-
dna tla. Začeli smo se zavedati, da s tekmo-
valnostjo ne bomo dosegli nič, temveč le s 
sodelovanjem in solidarnostjo. Ta bolezen 
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nam je veliko vzela, hkrati pa nam daje pri-
ložnost, da se naučimo in razumemo, kaj je 
v življenju najbolj pomembno.

Enota Dlan želi vsem sodelavcem in oskrbo-

vancem doma zdravja, zadovoljstva in veli-
ko nasmejanih dni.

EKIPA ENOTE DLAN

NA ENOTI SPOMINČICA IN SONČNICA

Na naših dveh enotah poskušamo izkoristiti 
vsak trenutek za delitev čudovitih in nepo-
zabnih trenutkov, pa naj bo ta trenutek še 
tako kratek. Včasih je to le iskriv pogled ali 
pa dotik človeka. Velikokrat je dovolj že pri-
sotnost in zavedanje, da človek ni sam.

Po navadi so nenačrtovani dogodki najlep-
ši in tudi najbolj pristni. Že samo s kakšno 
zapeto pesmijo ali smešnim stavkom si po-
lepšamo dni, se sprehajamo po oddelku, 

radi kaj pobarvamo in otipamo, povonjamo 
kakšno njim znano živilo, nalupimo jabolka 
ali pa kaj lepega preberemo in poslušamo. 
Res smo ponosni, da smo nekaj posebnega. 
Vsak posebej je individualen in še kako si 
vsak zasluži biti ljubljen ter dostojno obrav-
navan v jeseni svojega življenja.

Lepo se imamo in radi se imamo.

IRENA MALAVAŠIČ, MIRJANA SEIZOVIĆ, 
delovni inštruktorici
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NA ENOTI IZVIR

S 1.9.2019 se je, včasih oddelek E, preime-
noval v enoto IZVIR. S stanovalci, smo kar 
nekaj časa izbirali ime za našo enoto, dok-
ler nismo prebrali pesmi Toneta Pavčka (Pe-
sem o reki). Pesem nas je zelo navdušila in 
tako se je porodila ideja, da bi se naša eno-
ta imenovala Izvir. Na naši enoti stanuje 
35 stanovalcev, za katere skrbi osem zapo-
slenih stalnega tima: Džemo, Breda, Urška, 
Marjetka, Šemsije, Lenche, Anja in Liri. Vod-
ja enote je diplomirana sestra Barbka Košir.

Začeli smo s spremembami, kot so preureja-
nje in opremljanje, da bi se naši stanovalci 
počutili čim bolj domače. Naši stanovalci 
se najraje čez dan zadržujejo pri kavomatu, 
kjer se družijo, klepetajo in krajšajo čas. Ker 
za stanovalce skrbi stalni tim, smo se tako 

bolje spoznali in povezali, prav tako pa nam 
stanovalci bolj zaupajo in so sproščeni.

Naša Lenche skrbi za njihovo okolico in 
obroke, najraje pa imajo, kadar jih pelje ven 
na sprehod ter vsakodnevno ob enajsti uri 
skuha pravo turško kavo.

Trenutno se zaposleni trudimo, da se v času 
koronavirusa še bolj posvečamo stanoval-
cem, jih poslušamo in se z njimi pogovar-
jamo, ker v teh izrednih trenutkih to še bolj 
potrebujejo.

Zavedamo se, da ne moremo nadomestiti 
njihovih svojcev, ki jih v teh trenutkih še bolj 
pogrešajo. Zato je naš cilj, da se bomo še 
naprej trudili, da bomo razumevajoči, ter da 
bo njihovo bivanje v našem domu čim bolj 
prijetno in domače.

EKIPA ENOTE IZVIR

NA ENOTI MOZAIK

Začetki novo imenovane enote sežejo v julij 
2019, kjer se je na veliko belilo, prenavljalo, 
renoviralo. Naš team je bil mlad, zagnan in 
poln idej, katere smo tudi realizirali: zajtrki 
na balkonu, delavnice z našimi stanovalci, 
velikokrat smo se posladkali z domačimi 
dobrotami, spomladanskim regratom, do-

mačimi klobasami, kuhanim vinom, ustvar-
jali z likovnimi delavnicami, z rezanjem buč, 
pustnimi norčijami, novoletnim okraševa-
njem enote itd.

Pa je prišel mesec marec 2020, ki je vsem 
obrnil življenja na glavo, KORONA. Razgla-
šena je bila epidemija in vse omejitve po 
državi, ki so vplivale na zaposlene v našem 
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domu. Otroci so ostali doma, partnerji, mož-
je do delali od doma kdor je lahko. Omejitve 
so doletele tudi naše stanovalce, kateri so 
vsi kar naenkrat morali ostati v svojih sobah. 
V hiši je bila hitro vzpostavljena siva cona, 
stanovalce se je razselilo po hiši. Določe-
ni zaposleni so pričeli delati v enoti Sonce, 
katera je še vedno namenjena za izolacijo. 
Tam so stanovalci, kateri prihajajo iz bolni-
ce in vsi novi sprejemi. Po protokolu so tam 
en teden, v primeru da razvijejo kakršnekoli 
simptome koronavirusa. 

Šok je bil tudi za vse tiste starostnike in nji-
hove svojce, kateri imajo urejeno oskrbo na 
domu. Vse zunanje oskrbovalke so prene-
hale z delom na domu po direktivi države 
in bile poklicane na delo v naš dom. Veliko 
je predpisov, priporočila so prihajala tudi od 
drugih domov po Sloveniji, saj je virus pone-
kod vdrl v domove. 

Ob vsej razseli-
tvi stanovalcev 
po hiši je enota 
Mozaik dobila 
najtežje bolne, 
bila je velika 
obremenitev za 
zaposlene. In v 
tem času, ko je 
bil prvi val, sta 
si enoti Mozaik 
in Izvir poma-

gali med seboj. Soočali smo se tudi z Nora 
virusom, uf, koliko je bilo prebavnih težav 
po hiši. To je bila za nas ena velika dogo-
divščina. Nato je prišla še okužba s korono. 
Virus je bil razpršen po celi hiši. Mozaik ima 
žal najbolj črno statistiko enot v hiši, saj je 
tukaj umrlo največ stanovalcev do mese-
ca novembra. Res pa je, da so bili to zelo 
bolni ljudje, s težkimi diagnozami. In tukaj 
vsem nam veliko pomenijo vse tiste tople in 
prijazne besede svojcev. So razumevajoči, 
človeški, dostopni, realni. Z nekaterimi se je 
stkala prava nit prijateljstva. 

Naš sodelavec Jan Boštjan je že meseca 
avgusta ponudil svojo pomoč Domu upoko-
jencev Hrastnik, kjer so imeli veliko okuženih 
stanovalcev s koronavirusom. In ponovno 
je odšel meseca oktobra na pomoč v Črno 
na Koroškem - center za usposabljanje. Nje-
gove izkušnje so nam veliko pomagale, ko 
smo se potem sami soočali z okužbami, 
predvsem pa mu izrekamo vse pohvale za 
tako požrtvovalno gesto. 

Meseca novembra se je stanje že stabilizira-
lo, veliko je tudi na novo zaposlenih. Ponov-
no bomo obudili vse tiste stvari, za katere 
se je enota Mozaik že trudila in gradila res 
pristen odnos med zaposlenimi in stanoval-
ci enote, povezanost v Mozaik. 

In kar je najbolj važno za vse v naši hiši, os-
tanimo zdravi!

NATALIJA KOVAČEVIĆ, medicinska sestra

NA ENOTI OBZORJE

Včasih mlajši razmišljamo, kako je biti star. 
Energije, ki človeka žene v pehanje za več 
in boljše, ni več. Življenje si utira pot v dru-
gačnem tempu, kot ga živi srednja in mlaj-

ša generacija. Morda znajo stari ljudje zato 
bolj poglobljeno, bolj doživeto pogledati na 
prehojeno pot in jo ovrednotiti.

Za nekatere je sedanjost hudo breme, ki jim 
ga nalaga bolezen in pešanje telesa. Poleg 
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tega se morajo prilagajati na novo okolje in 
nove ljudi, kar je pogostokrat že za mlajše 
težka preizkušnja. Kako naj ravnamo mi za-
posleni, obiskovalci, svojci? Predvsem mora-
mo slišati njihove želje, potrebe, stiske, bo-
lečino in veselje. V prispevkih zaposlenih in 
v njihovem delu lahko zaznamo željo in zav-
zetost, da bi stanovalcem ponudili še nekaj 
več kot predpisujejo standardi in normativi, 
nekaj kar ljudi za katere skrbimo razvese-
ljuje in jim osmisli življenje. Večinoma so to 
majhne pozornosti, stisk roke, nasmeh, pe-
sem, ki jo skupaj zapojemo, ali trenutek, ko 
se kljub delu ustavimo in slišimo, kaj nam 
želijo povedati.

Želimo si in delamo na tem, da bi bil naš 
dom za stanovalce pravi dom. V življenju 
nas ima večina več domov. Prvi je tisti, ko 
živimo v družini s svojimi starši, drugi, ko si 
sami ustvarimo svoj dom za lastno družino, 
za stanovalce pa je naš dom tretji. V prete-
klih življenjskih obdobjih so bili oni tisti, ki so 
organizirali družino, jo oskrbovali, ljubkovali, 
negovali svoje družinske člane v času bolez-
ni. Sedaj potrebujejo pomoč in ljubezen bli-
žnjih, ter kvalitetno in empatično delo vseh 
zaposlenih.

Enota Obzorje se nahaja v tretjem nadstro-
pju (po starem oddelek F). Vodja enote je 
dms Barbka Košir. Na enoti stanuje 56 sta-
novalcev, zanje pa skrbi osem članov stalne-
ga tima (Dijana, Eva, Edo, Romana, Slavica, 
Sanja, Lea, Brigita), poleg stalnega tima pa 
se na enoto vključujejo tudi druge strokov-
ne službe.

Julija 2019 smo skupaj s stanovalci odde-
lek postopoma začeli spreminjali v bivalno 
enoto, spremenili smo sam izgled le - te in 
uvedli kar nekaj sprememb in novosti.

V enoti imamo „pot za aktivne“, ki jo sta-
novalci z veseljem uporabljajo, saj s tem 
vzdržujejo in izboljšujejo svoje psihofizične 
sposobnosti. V prehodnem delu enote ima-
mo kotiček s kavomatom, kjer se stanovalci 
sproščajo ob kavici, se družijo..., ter prostor s 
televizijo, ki je kot „dnevna soba“. V tem pro-
storu pa se nahaja tudi naš hišni ljubljenček 
– zajček Jaka. Jaka je v našo sredino prišel 
29. 1. 2020 in se je kljub svoji plahosti hitro 
privadil na bivanje v našem domu. Stano-
valci skupaj z zaposlenimi zelo lepo skrbijo 
zanj. Zelo je vesel družbe stanovalcev, saj 
ga imajo neizmerno radi, ga razvajajo, on 
pa s svojo navihanostjo poskrbi za smeh in 
dobro voljo. Naš Jakec zelo rad prisluhne, 
ko mu stanovalci v težkih trenutkih pripove-
dujejo skrbi. Nekateri so postali fizično bolj 
aktivni, tisti, ki pa do njega ne morejo, pa 
jih Jaka pod nadzorom osebja obišče v sobi.

Ne enoti imamo tudi osrednji večji prostor - 
dnevni prostor s čajno kuhinjo, ki pa zaradi 
trenutnih razmer še vedno čaka na prenovo. 
Kljub temu smo se stanovalci in zaposleni v 
tem prostoru pred epidemijo skupaj družili 
1x – 2x mesečno, kjer smo imeli skupinska 
srečanja ob kavi, ustvarjalne delavnice peli 
smo, se spoznavali, stkala so se nova prija-
teljstva, 1x tedensko pa smo imeli tudi kraj-
ša srečanja kjer so podali predloge, mnenja, 
pobude in povedali kaj jim ni všeč.

V kratkem delu enote pa se nahaja manjši 
dnevni prostor, ki ga imenujemo „kotiček za 
druženje“, ki je namenjen individualnemu 
druženju med stanovalci, pogovorom z za-
poslenimi, za obiske svojcev ali pa za gleda-
nje televizije v miru.

Naši stanovalci so zelo aktivni. Obiskujejo 
vsakodnevno skupinsko telovadbo v fizio-
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terapiji ali pa gredo na individualno razgi-
bavanje, pojejo v pevskem zboru Sončki, 
obiskujejo vaje za spomin, čutno – gibal-
no skupino, terapije s psom. Sodelujejo v 
bobnarski skupini, skupini za ročna dela - s 
svojimi izdelki okrasijo tudi enoto, enkrat 
tedensko pa obiščejo skupino s socialnima 
delavkama, udeležujejo pa se tudi različnih 
prostovoljnih skupin.

Trenutna situacija z epidemijo nam one-
mogoča izvajanje skupinskih druženj, zato 
smo se osredotočili na individualna druže-
nja, sprehode in izlete v manjših skupinah, 
in delavnice, ki potekajo znotraj enote.

Kljub temu se trudimo, da nam je lepo.

Verjamemo, da bomo premagali tudi to 
težko obdobje epidemije, ki ni za nikogar 
lahko in verjamemo, da smo skupaj poveza-
ni, močnejši, ter da zmoremo marsikaj.

Naš slogan se glasi:

TI LAHKO NAREDIŠ NEKAJ,  
ČESAR JAZ NE MOREM,

JAZ LAHKO NAREDIM NEKAJ,  
ČESAR TI NE MOREŠ,

OBA SKUPAJ PA LAHKO  
NAREDIVA ZELO VELIKO.

LEA LIKAR, DIJANA SLEJKO,  
medicinski sestri

SOCIALNA SLUŽBA V DOMU UPOKOJENCEV VRHNIKA

Leto 2020 je bilo tudi za socialno službo v 
domu drugačno leto, predvsem kar se tiče 
dela. Poleg rednega dela sva socialni delav-
ki v času epidemije vsakodnevno pomagali 
pri razkuževanju skupnih prostorov. V času 
obrokov sva pomagali stanovalcem, ki pot-
rebujejo pomoč pri hranjenju. V času epi-
demije je bil dom zaprt za obiske. Svojci in 

prijatelji niso mogli obiskati svojih bližnjih. 
Socialni delavki sva pomagali stanovalcem 
pri vzpostavljanju stikov s svojci preko tele-
fona in video klicev (Viber in Skype). Svojci 
so se še bolj kot sicer obračali na socialno 
službo, ker sami niso mogli do stanovalcev. 
Imeli so različna vprašanja in prošnje za po-
moč glede uporabe in delovanja telefonov, 
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prinašanja stvari in podobno. 

Stanovalcem smo v času epidemije omogo-
čili, da so lahko vsak dan šli ven in se spre-
hajali okoli doma, s tem, da je bilo osebje 
pozorno, da se stanovalci niso preveč odda-
ljili od doma. Socialni delavki sva bili vsako-
dnevno in tudi ob vikendih prisotni pri nad-
zorovanih sprehodih stanovalcev. 

Po koncu prve epidemije smo dom ponov-
no odprli za svojce in pričeli z izvajanjem v 
naprej dogovorjenih obiskov. Socialni delav-
ki tako še vedno sprejemava klice svojcev in 
glede na protokol obiskov v sodelovanju z 
enotami v domu, pripravljava dnevne raz-
porede obiskov za naše stanovalce. Skupaj z 
ostalimi strokovnimi delavci sodelujeva tudi 
pri spremljanju samih obiskov in skrbiva za 
upoštevanje preventivnih ukrepov. Obiski 
praviloma potekajo zunaj, v domskem par-
ku, v primeru slabega vremena pa v za to 
določenih prostorih v domu. 

V času epidemije dom ni sprejemal novih 
stanovalcev, zato sva imeli socialni delavki 
po koncu epidemije veliko dela tudi s koor-
dinacijo in samo izvedbo sprejemov novih 
stanovalcev. Vse novo sprejete stanovalce 
smo ob prihodu v dom sprejeli v tako ime-
novano »sivo cono«. Po preteku tedna dni 

pa smo novo sprejete stanovalce premestili 
v druge enote po domu. 

Socialni delavki sva skupaj z drugimi za-
poslenimi sodelovali tudi pri izvajanju različ-
nih družabnih aktivnostih za stanovalce in 
pri prireditvah, ki so se ob upoštevanju vseh 
preventivnih ukrepov lahko izvedle v domu. 
Skupaj z vsemi ostalimi zaposlenimi si tudi 
prizadevava, da bi bilo življenje v domu za 
stanovalce in njihove svojce čim bolj prijet-
no in čim bolj podobno življenju doma. 

V okviru socialne službe poteka tudi koor-
dinacija socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu. Le-to Dom upokojencev 
Vrhnika že nekaj let uspešno izvaja v občini 
Vrhnika. Pri izvajanju pomoči na domu re-
dno sodelujemo tudi s patronažno službo 
Vrhnika, tako, da skupaj čim bolje zadovo-
ljujemo tako zdravstvene kot socialne pot-
rebe uporabnikov na njihovem domu. Ved-
no več uporabnikov prihaja iz bolnišnice in 
le-ti potrebujejo našo storitev čim prej, saj 
svojci mnogokrat zanje ne zmorejo skrbe-
ti oziroma jim zagotavljati vsega, kar pot-
rebujejo. Velikokrat tako uporabnikom kot 
njihovim svojcem prisotnost naših socialnih 
oskrbovalk zagotavlja večji občutek varnos-
ti, da bodo zmogli ostati čim dlje v svojem 
domačem okolju.

V letu 2020 so bili od razglasitve epidemi-
je stiki in srečanja s prostovoljci omejeni na 
telefon in video klic. Od odprtja doma dalje 
postopoma spet prihajajo v dom.

Obe socialni delavki si želiva, da bi lahko 
dom nekoč – čim prej, spet zaživel kot je ži-
vel pred februarjem 2020. 

SIMONA MEDIC IN URŠKA CVETKOVIĆ, 
socialni delavki
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FIZIOTERAPIJA V ČASU KORONAVIRUSA

Tako kot vsi zaposleni v zdravstveni dejav-
nosti, smo fizioterapijo v času koronaviru-
sa prilagodili trenutnim razmeram. Prvi val 
epidemije nas je zajel dokaj nepripravljene, 
saj nihče ni pričakoval, da se bo virus tako 
hitro razširil po celem svetu. V veliko pomoč 
pri izvajanju fizioterapije so nam bila navo-
dila in priporočila ministrstva za zdravje, ki 
so podala smernice za izvajanje dejavnosti 
v tem času.

Že v prvem valu epidemije je zunanji pros-
tor fizioterapije, prej namenjen skupinskim 
dejavnostim, postal začasen dom štirim 
stanovalcem. V času 2. vala prebivajo v fi-
zioterapiji trije stanovalci. Zaradi prepreče-
vanja širjenja virusa med stanovalci doma 
smo odpovedali jutranjo skupinsko telovad-
bo ter gibalno skupino omejili na dva stano-
valca naenkrat.

V poletnih mesecih smo v okviru športnih 
dopoldnevov stanovalcem omogočili, da 

so se preizkusili v balinanju, pikadu, vožnji 
z vozičkom okrog ovir ter šuliju. Vsako sredo 
je pod vrbo potekala skupinska telovadba, 
po kateri so se stanovalci lahko posladkali s 
palačinkami ali sladoledom.

V času prvega vala epidemije sva fiziote-
rapevtki svoje delo prilagodili trenutnim 
razmeram v domu. Pomagali sva pri razku-
ževanju skupnih prostorov, pri ozaveščanju 
sodelavcev in stanovalcev o pomembnosti 
rednega umivanja in razkuževanja rok, o 
pravilni higieni kašlja ter o pomembnosti 
ohranjanja medsebojne razdalje. V drugem 
valu pa sva skupaj z ostalimi sodelavci sta-
novalce učili še, kako pravilno rokovati s hi-
gienskimi maskami. Ko danes hodiva po hiši 
z veseljem opažava, da trud ni bil zaman, 
saj večina sodelavcev kot tudi stanovalcev 
upošteva predpisane ukrepe za zajezitev vi-
rusa.

Nošenje mask, razkuževanje rok in upošte-
vanje medsebojne razdalje je postala naša 
nova normalnost. Hote ali nehote jo mora-
mo sprejeti, kajti le tako bomo lahko v teh 
težkih časih ohranjali svoj notranji mir.

Naj končava z mislijo: » Za vsakim dežjem 
posije sonce« in tudi te epidemije bo enkrat 
konec.

ALENKA LANGO in MILENA ŠČEPANOVIĆ, 
fizioterapevtki 

DELOVNA TERAPIJA V LETU 2020

Delovne terapevtke z našimi stanovalci 
redno izvajamo individualne terapije, kjer 
težimo k večji samostojnosti in izvajanju 
dnevnih aktivnosti in s tem izboljšanju ka-

kovosti življenja. Pri tem vključujemo znanja 
pridobljena iz različnih izobraževanj, kot so 
brain gym, bazalna stimulacija in iVitalis, ki 
temelji na tradicionalni kitajski medicini in 
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kineziologiji. Z vajami , ki jih redno izvajamo 
z našimi oskrbovanci, izboljšujejo zdravje in 
povečajo energijo v telesu, hkrati pa so vaje 
zabavne in lahke.

Vso to znanje uvrščamo tudi v skupinske 
terapije, kot so vaje za krepitev spomina, 
čutno gibalna skupina, kjer s terapevtskimi 
pristopi izboljšamo večjo gibljivost, mišično 
moč, kognitivni nivo… Še najbolj pa so sta-
novalci navdušeni nad terapijami s kužkom, 
kjer s pomočjo terapevtskega psa in njiho-
vega vodnika izvajamo terapije. Organizira-
mo zabavne urice, družabne popoldneve in 
različne prireditve, rojstnodnevna prazno-
vanja, obletnice, svete maše. V poletnem 
času pa v program vključimo še telovadbo 
in palačinke 1x tedensko, prav tako športne 
igre oz. športne aktivnosti. 

Poleg naštetih aktivnosti izvajamo tudi 
bobnarsko skupino in kreativno skupino, 
kjer izpod pridnih rok naših stanovalcev na-
stajajo različni čudoviti in uporabni izdelki, 
dekoracije s katerimi poskrbimo, da naš 
dom deluje čim bolj domač. 

Delovne terapevtke se aktivno vključujemo 
v vse time in sodelujemo z vsemi enotami. 
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Redno skrbimo za prilagoditve okolja v na-
šem domu, kjer tako stanovalcem omogoči-
mo čim lažjo in večjo samostojnost.

V tem letu smo morali v domu delo spre-
meniti in se prilagoditi trenutni situaciji 
ter prilagoditi naša druženja in aktivnosti. 
Kljub razmeram z epidemijo, smo upošteva-
je omejitve in zaščitne ukrepe, stanovalce z 

domskim kombijem večkrat peljali na izlete 
po okolici Vrhnike, kjer so stanovalci neiz-
merno uživali.

V teh težkih trenutkih smo se trudili stano-
valcem čim bolj olajšati življenje, sploh, ko 
smo bili zanje edini stik z zunanjim svetom. 

MARIJANA BAČNIK, MOJCA MIKEC, NINA 
NOVAK, delovne terapevtke

PRALNICA V LETU KORONE

V tem čisto drugačnem letu se je v pralnici 
marsikaj obrnilo na glavo. Še vedno skrbi-
mo za čistočo in urejenost osebnega perila 
stanovalcev, domskega perila ter uniform 
naših delavcev, kar je naša prva in glavna 
naloga. Za zunanje uporabnike opravljamo 

proti plačilu tudi 
storitve pranja 
perila ter šiviljske 
storitve in še bi 
lahko naštevala. 
Ostanke tapet-
niškega blaga 
koristno upora-
bimo za izdelavo 
raznih izdelkov, 
kot so nahrbtniki, 

copati, obeski za ključe.

Vdor virusa Covid-19 v naša življenja in delo 
v domu se je poznal na delu vseh služb v hiši, 
tudi v pralnici. Vsi se spomnimo pomladan-
ske krize z zaščitno opremo, ki je ni bilo moč 
dobiti in smo se morali znajti vsak po svoje. 
V pralnici smo s svojim šiviljskim znanjem 
po svojih močeh pomagale. Mija se je iz po-
moči na domu začasno preselila v pralnico 
in cele dneve smo krojile in šivale zaščitne 
maske in plašče, pralne in za enkratno upo-
rabo. Greta je pomagala s svojimi idejami. 
Glede zaščitne opreme smo se posvetovale 
tudi z drugimi domovi. 

Vsak dan smo uporabljene pralne maske in 
plašče oprali, razkužili in pripravili za ponov-
no uporabo. Tudi pranje in delitev perila se 

je reorganizirala tako, da smo čim manj 
hodili po domu. Po potrebi smo se de-
lavke iz pralnice razporejale na druga 
delovna mesta, če so zaradi pomanjka-
nja delavcev potrebovali pomoč.

Pravijo, da je v slogi moč. Delavke pral-
nice se trudimo biti složne med sabo in 
z drugimi, ker bomo le tako prebrodili 
te težke trenutke.

POLONA LENART, vodja pralnice
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KUHINJA V ČASU KORONE

V kuhinjo doma upokojencev sem prišel je-
seni na vrhuncu okuženosti z novim koro-
navirusom po Sloveniji. Od začetka je sicer 
malo trajalo, da sem se seznanil z vsemi 
protokoli, kateri so takrat veljali v naši us-
tanovi.

Prvo okužbo smo dobili v začetku mese-
ca novembra in potem se je začelo..., sicer 
počasi, a vendar. Med zaposlenimi jih je 
bilo kar nekaj, kateri so bili zaradi okužbe 
v karanteni na prebolevanju bolezni, to je 
pomenilo, da je bilo treba poprijeti tudi za 
delo, ki se ne tiče točno kuhinje, ampak je 
bilo treba glede na situacijo stopiti skupaj 
in poprijeti za prav vse. In v takih težkih si-
tuacijah sem ugotovil, kdo je česa zmožen 

in kdo je sposoben delati tudi pod večjim 
pritiskom. Tukaj gre pohvalit čisto vso ku-
hinjsko ekipo, od prvega do zadnjega. Ker 
na vrhuncu okužb med našimi stanovalci 
je bilo treba koordinirati med prav vsemi 
službami v našem domu. Delavce v kuhinji 
je bilo potrebno zaradi varnosti razdeliti v 
dve ekipi, da če bi slučajno prišlo do okužbe 
v naši enoti, ne bi bila cela kuhinja v karan-
teni in bi posledično potrebovali zunanjega 
izvajalca za pripravo obrokov za naše sta-
novalce. Seveda bi se zlagal, če bi rekel, da 
tudi v kuhinji ni bilo na trenutke slabe volje 
in prerekanja, a vendar smo čas rdeče cone 
in okužb delali in skuhali zelo korektno, kljub 
vsakodnevnem premeščanju stanovalcev in 
po potrebi spreminjanju pravil oziroma var-
nostnih protokolov. Na svojo ekipo sem kot 
vodja, predvsem pa kot sodelavec, zelo po-
nosen, saj je bilo na trenutke res divje. Sedaj 
pa, ko smo »preboleli« okužbe in smo spet 
nekako v normalnih tirnicah, delo poteka po 
ustaljenem redu, kot smo ga bili vajeni pred 
tem »divjim« obdobjem.

S prijaznim pozdravom,

JURE FURLAN, vodja kuhinje

NAŠI STANOVALCI IN STANOVALKE O ČASU KORONE

LIST V VETRU

Vsak med nami, v našem domu, preživlja 
dan, ali večino dneva v svoji kamrici. Nič več 
ni tako kot je bilo, sedaj je nad nami gospo-
dar, novi korona virus, ki trosi strah v naši 
domovini in po celem svetu. On nič ne spra-
šuje, ne ukazuje in ne govori, samo čaka 

nas, neviden, brez vonja in okusa. Povsod je, 
da nas v trenutku naše nepazljivosti okuži.

Sedaj je mesec november, zame najbolj tu-
roben in mračen, kratki so dnevi, megla. Vse 
to vpliva na naše razpoloženje. Nič več ni 
skupin s katerimi smo se družili: »MATERINE 
DUŠICE«, telovadba s kužki in še in še.
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Opazujem drevesa ko sedim ob oknu. Spo-
mladi poženejo lepe zelene liste, ko se veter 
celo poletje poigrava z njimi, da lepo plapo-
lajo. A ko pride jesen se mora ta list posloviti 
od drevesa. Tava in tava, veter ga dviga in 
spušča, kakor da se noče posloviti od dreve-
sa. Ko pade na tla je vsega konec. Takšno 
je tudi moje življenje. Vzponi, padci. Naj za 
konec povzamem še nekaj, kar mi je govo-
ril moj dedek: »Veš, na ta svet se pridemo 
samo matrat, malo je lepih dni.« in kako je 
imel prav.

stanovalec Janko Šibelja

POSEBNO LETO 2020

Letošnje leto si bom še prav posebej za-
pomnila.

A ne le po Korona virusu, kajti jaz dvema 
dvajseticama dodam še dvajset, ker sem v 
domu upokojencev Vrhnika že toliko let. Do-
dam pa še dvajset, kajti vsi, ki so tu zaposleni 
delajo z vso močjo in dobro voljo, kot dvaj-
setletniki. Zato je to leto zame 20202020.

In ko vse to seštejem: 4x20=80

80 let pa sem stara!

Za rojstni dan so me obiskali in obdarili 
moji najdražji. Sin Mojmir z ženo Alenko in 
vnuka Sašo in Mirko. Nismo se objeli, ker 
Covid-19 tega ne dovoli. Trideset minut 
smo se pogovarjali in nato razšli z dotikom 
komolca in si pomahali v slovo. Vesela sem 
šla v svojo sobo in si mislila, kako hitro je 
minila četrtina mojega življenja v domu 
upokojencev Vrhnika. Meni je tu lepo, nič 
mi ne manjka. Tudi če zunaj divja nevihta v 
domu sije sonce.

Vse, ki smo rojeni v tem mesecu so obdaro-

vali in pogostili. Naš pevski zbor nam je tudi 
lepo zapel (tako je vsak mesec).

Če potrebujem svoje najbližje, ne stopim 
stopnico nižje, temveč pogledam kdo je tu-
kaj ta čas: to so dobrosrčni ljudje, ki skrbijo 
za nas. Hvala za vse nasvete in tolažbo, ki 
nam jo nudite v naših bolečih urah. Dajete 
nam moč in upanje v težkih trenutkih. Vsa-
ko jutro, dan, večer in noč zaposleni v domu 
upokojencev Vrhnika ste nam v pomoč, kaj-
ti mi gledamo v svojo notranjost, Vi pa ste 
kažipot v našo vsakdanjost!

Srčna HVALA

stanovalka Violeta Veber

KAKO SE POČUTIMO V LETU 2020

Leto je res posebno zanimivo, razburljivo in 
včasih prav zoprno.

Vendar pa se kljub vsem tegobam počutimo 
kar dobro saj se hvala bogu našega doma 
še ni dotaknila ta nadvse zelo težka situa-
cija. Ker imamo nadvse vestne in prisrčne 
delavke, sestre in zdravstveno osebje. 

Ker imam to možnost bom zagrabila mož-
nost in prosila vse stanovalce, ki bodo moje 
besede prebrali, da se držimo reda. Saj le 
tako bomo premagali ta zahrbtni virus, da 
bo v domu zopet zavladalo veselo vzdušje 
kakršno je bilo. Zavedati se moramo, da je 
to naš drugi dom.

Lepo vas pozdravljam.

stanovalka Tončka Pleško

BIL JE TISTI ČAROBEN DAN

Oh, kakšen poseben dan, takšnega kot ni-
sem pričakovala v teh čudnih dneh, ko nam 
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ves čas dopovedujejo in razlagajo o umi-
vanju rok, maskah in vsega povezanega z 
okužbo, ki se širi naokoli.

Ja, vam povem, za hip sem na vse pozabila. 
Ko sem slišala harmoniko sem se spomnila 
nazaj, na stare čase. Bila sem tako zelo ve-
sela. Z možem sva veliko plesala, sedaj pa 
že zelo dolgo ne.

Pravzaprav niti vedela nisem, da še znam 
dokler me naša draga veseljakinja Nina ni 
povabila, da sva se skupaj zavrteli. Čisto 
drugače se počutim z mislijo, da še znam 
plesati. Toliko energije mi je dala ta glasba, 
da sem še nekaterim na vozičkih naredila 
veselje in jim pomagala, da so malo pomi-
gali.

Zares je bil poseben dan, kljub temu, da 
nam maske zakrivajo nasmehe so tudi 
takšni v katerih smo srečni in veseli. Pa naj 
že mine ta nadloga, da bom spet lahko ple-
sala.

stanovalka Albina Knavs

TA ZLATA URA

Sem se zjutraj zbudila, pa vidim, da mi ura 
stoji. Pomislim…kaj pa zdaj? 

Brez ure sem pa zelo težko. Pa je dva dni že 
minilo, pa še nimam ure. 

Potem pa to povem delavni terapevtki, pa 
mi reče: » Bom videla kaj lahko naredim.«

Pa pride ona z eno veliko uro. Saj ima vsaj 
pol metra po diagonali. 

To uro postavi pred mene, pa me slika. 

Jaz sem se pa tako nasmejala, kar nisem 
mogla verjeti svojim očem.

Ko bom dobila svojo uro nazaj, saj ji manjka 

samo baterija, bom to novo uro vrnila.

Se zahvaljujem tej gospe, da mi je posodila 
to veliko uro. 

Hvala lepa! 

stanovalka Zajc Emilija

MOČ JE V NAS

V domu upokojencev na Vrhniki sem že tri 
leta in nekaj mesecev. Ko sem prišla v dom 
se je veliko dogajalo. Imeli smo pevske vaje, 
telovadbo, na obisk so prišli tudi kužki s ka-
terimi smo se imeli zelo lepo. Veliko smo se 
pogovarjali, tudi na izlete smo hodili. Skrat-
ka bilo je zelo lepo, dokler se ni pojavil koro-
na virus, ki nas je zelo potrl in se razširil po 
celi Sloveniji in drugih državah. Mislili smo, 
da se bo vse skupaj umirilo, postalo je še 
slabše. Prepovedani so bili obiski, začeli smo 
nositi maske, da se ne okužimo.

Pri nas v domu zaenkrat smo zdravi, držimo 
se pravil, ki smo jih dobili. Marsikatero aktiv-
nost zelo pogrešamo, veliko smo aktivni kar 
v svojih sobah vendar pa srčno upam, da bo 
vse skupaj minilo in bomo spet zaživeli po 
starem, če Bog da. V to moramo res zaupa-
ti in biti močni.

stanovalka Pavla Novak

KLJUB VSEMU ZADOVOLJNA

V dom sem prišla pred dvema letoma. V tis-
tem času nisem bila prav dobro kar se tiče 
mojega počutja, žalostna sem bila. Kako 
zelo lepo so me sprejeli, ko bi le vedeli. Zelo 
hitro sem si opomogla in moram vam pove-
dati, da sem danes prav srečna in zadovolj-
na tukaj. Imam svojo sobo kamor se umak-
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nem v mir, ko je potreben. Kljub temu, da 
nas pesti virus in da se je tudi pri nas marsi-
kaj spremenilo, ohranjam svoj mir in zado-
voljstvo. Smo zelo veseli, ko nam zaposleni 
pripravijo kakšno presenečenje, sedaj ko v 
domu ni prireditev. Oni že vedo kaj lahko, da 
ohranjamo hišo zaenkrat še zdravo, resnič-
no upam da tako tudi ostane.

stanovalka Terezija Matjašič

SVOJE VTISE IZ 1. VALA EPIDEMIJE JE 
V ZAPIS STRNILA NAŠA STANOVALKA, 
GOSPA VIOLETA:

MOJ DOM 

Sem oskrbovanka DU Vrhnika in rada bi po-
vedala kako je tu, v času ko po svetu divja 
koronavirus.

Naš dom je star 45 let in v njem prebiva 
240 stanovalcev. Za nas skrbi 130 zaposle-
nih. Razdeljen je na osem enot. Jaz sem v 
enoti Izvir, za katero lepo skrbi dipl. med. 
sestra gospa Barbara Košir.

Tesnoba se je začela 26. februarja, ko so 
prepovedali obiske zaradi gripe, ki je bila na 
vidiku. Po nekaj dneh se je začelo govoriti o 
tem smrtno nevarnem virusu: Covid –u 19.

Direktorica, gospa Milena Končina se je 
hitro odzvala in pogovorila s tistimi, ki so 
zadolženi o ukrepih, ki so nujno potrebni. 
Sestanke imajo vsak dan, da točno vedo kaj 
kdo dela in kaj se v domu dogaja.

Večji del pritličja so izpraznili, razkužili in 
tesno zaprli, da so postelje pripravljene.

Stanovalci si razkužujemo roke, hodimo le 

po svoji enoti, ven gremo dvakrat na dan, 
a le če je lepo vreme. Zaposleni pa peljejo 
ven tiste, ki so na vozičkih. Vsi smo 2 m na-
razen. Prav vsako jutro nam merijo vročino. 
Zaposleni pa si jo merijo pri vhodu v dom in 
si nadenejo zaščitno opremo. Ves dom, ne 
samo kljuke, se razkužuje vsak dan večkrat.

Jedilnico smo zapustili, ker nam hrano in 
zdravila dostavijo v sobo. Hrana je zelo oku-
sna, poleg toplega obroka dobimo še sad-
je, kompot in sladico. Če kdo želi piti pravo 
kavo jo tudi dobi. Vitaminov je res veliko.

Čeprav smo v sobah nam ni dolgčas. Za to 
sta poskrbeli delovni terapevtki gospa Ma-
rijana Bačnik in gospa Mojca Mikec. Prina-
šajo nam slike za barvanje, razne uganke in 
vaje za spomin ter križanke. S tem si krajša-
mo čas.

S svojimi dragimi se slišimo po telefonu, na 
željo pa tudi preko video klicev. K nam sta 
prišla dva »fanta« in nam pod vrbo igrala 
harmoniko ter pela, kar nas je zelo razvese-
lilo. Za Veliko noč je prišel gospod duhovnik 
maševat in žegnat dobrote v košari, ki so jih 
pripravili v naši kuhinji. Vrhniški duhovnik je 
bil zunaj, mi pa v sobah, a smo ga slišali, ker 
je bil dom ozvočen. Bilo je čudežno.

Meni večkrat tečejo solze sreče in hvaležno-
sti za vso pozornost v teh težkih časih. Ob-
čudujem zaposlene v našem domu saj so 
prijazni in ustrežljivi kljub utrujenosti. Njiho-
vo delo pove več kot tisoč besed.

Iz srca Vam hvala za vso pomoč, ko za nas 
skrbite podnevi in ponoči, jaz zato v lepše 
čase upam, ker Vam res zaupam!

Violeta Veber, stanovalka
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POHVALE IN MISLI SVOJCEV

Spoštovani,

pozdravljam vse delavce v domu in se vam 
zahvaljujem, da vztrajate v teh izrednih 

razmerah!

Zanesemo se na vas, vam zaupamo in vas 
tudi ubogamo :-)

Veliko potrpljenja in smelosti vam želim,

Alenka

***

Spoštovani!

Najlepša hvala za vaše obvestilo, ki je na 
moč dobrodošlo!

V upanju na najboljše in čim hitrejšo 
vrnitev na stare tirnice, vas vse skupaj lepo 
pozdravljam, še posebej mojo mami, gospo 

zraven nje in obe gospe v sosednji sobi.

Srečno! Saša Fefer

***

SPOŠTOVANI!

Hvala za obvestilo in iskrene pohvale, 
predvsem pa iz srca hvala za vaš trud.

LP Jana Kustec

***

Spoštovani,

Najlepša hvala za informacije. Še posebej 
pa hvala vam in vsakemu posamezniku, ki v 
Domu upokojencev skrbite da se naši svojci 
počutijo dobro in da smo lahko brez skrbi.

Vse dobro vam želim.

Joži Alič

***

Spoštovani,

vam in vsem vašim sodelavcem se iskreno 
zahvaljujem za ves trud in skrb, dobre 

besede in lepe trenutke z našo mami. V teh 
težkih časih ji omogočate, da je življenje 
bolj znosno in ji s tem lajšate vsakdan...

Hvala za vse in lep pozdrav

Miša Blažič, hčerka

***

Ne morem si kaj, da se ne bi oglasila. 
Večkrat dnevno se spomnim na vse vas 

zaposlene in seveda tudi varovance. 
Predvsem tiste, ki so mi v teh letih prirasli k 

srcu.

Čas zahteva od slehernega izmed vas 
veliko odrekanja, naporov in tudi zdravega 

razuma. Vsi skupaj pa se zavedamo, da 
je varovancem to zadnji dom, v katerem 

bodo še živeli. Mnogi težko razumejo 
spremembe, zaradi katerih ni več obiskov 
in druženja. Nekateri ne razumejo zaradi 
bolezni, so pa tudi takšni, ki jih razlogi ne 

zanimajo in zato tudi nimajo razumevanja 
za spremembe.

Spremljam dogajanje v ostalih domovih in 
seveda tudi v vašem. Razlike so velike in le 
od sprejemanja pravočasnih in doslednih 

ukrepov brez popuščanja, je lahko dosežen 
tako sijajen rezultat, kot je to pri vas.

Jasno nam je, da je virus brutalen in 
nepredvidljiv ter ne dopušča nobenih 

napak. Nikoli ne vemo, kje bo poiskal tudi 
katerega od nas in morda je koga že tudi 
dosegel, pa tega še ne ve. Zato vsi skupaj 
lahko le upamo, da bo žrtev v globalnem 
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smislu čim manj.

Ne oglašam se vam zato, da vam bi jemala 
prepotrebni čas za pomembnejše stvari. 

Vem pa, da vsakršna majhna pozornost in 
sporočilo spoštovanja ter moralne opore 

v takšnih razmerah nekaj pomenijo. Vsem 

skupaj in vsakomur posebej zato iskrena 
hvala. Ostanite zdravi in vedite, da smo 

vam neskončno hvaležni za ves trud, ki ga 
dajete za dobro počutje naših bližnjih.

Olga

DOŽIVLJANJE ČASA KORONE V NAŠEM DOMU

Vsak od nas se različno spopada z izzivi 
življenja in doživlja vsako situacijo na svoj 
način. Obdobje korone nas je popeljalo v 
popolnoma neznane situacije, trenutke in iz 
nas privabilo mnoga čustva. Če bi rekla, da 
nas ni bilo strah, bi bil to samo navidezen 
pogum. Ja, ob izbruhu se je ob vseh čustvih, 
odgovornosti in skrbi za vse nas, pojavil tudi 
strah, neprespane noči in predvsem neneh-
na skrb in razmišljanja, kako zaščititi sta-
novalce, zaposlene in ne nazadnje sebe ter 
svoje domače. Dnevno smo se spraševali, 
kaj lahko še naredimo, da ustavimo širjenje. 
Ob vseh številnih testiranjih je bilo čakanje 
na rezultate brisov ob poznih večernih urah 
samo spet drugačen začetek naslednjega 
dne. Ko so zboleli stanovalci in zaposleni, je 
bila poleg organizacije še skrb, kako bodo 
okužbo prebolevali, ali bo vse v redu, ali bodo 
bitko z virusom dobili. Ukrepi so otežili našo 
komunikacijo v hiši, tudi s svojci smo komu-
nicirali le po telefonu, elektronski pošti in z 
objavljenimi sporočili na spletni strani. Vse 
nas je preplavljala skrb za življenja in zdrav-
je vseh nas. Najtežje je bilo na začetku, ko 
smo ostali brez velikega števila zaposlenih 
na negi in ne preostane ti nič drugega, kot 
da dan za dnem iščeš rešitve in zaupaš so-
delavcem, da bomo skupaj premagali tudi 
to bitko. Delo je bilo potrebno opraviti in v 

tem času je vsak od nas prijel za delo, ki ga 
je bilo potrebno opraviti in velikokrat tudi 
pozno v noč. Vsi smo od sebe dajali maksi-
malno in se ob tem marsikaj naučili tudi o 
sebi in naš tim še bolj povezali.

Župan Občine Vrhnika, Daniel Cukjati in 
direktorica, mag. Milena Končina

Ves čas okužbe so nam bili v veliko oporo 
epidemiologi in koordinatorji zdravstvene 
nege, ki so bili imenovani s strani ministra 
za zdravje, tudi ob popolnoma nemogočih 
urah in ves čas. Direktorji domov smo si po-
magali z različnimi izkušnjami in pomemb-
na je bila v tem obdobju tudi pomoč in pod-
pora okolja, župana, civilne zaščite, Rdečega 
križa, prostovoljcev iz kraja in drugih zavo-
dov, študentov medicine in Zdravstvenega 
doma Vrhnika. Vsak posameznik, ki je v tej 
situaciji kakorkoli pomagal, je pomemben 
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del našega boja proti virusu in vsem seveda 
velika hvala. 

Naš dom se je odzval na klic na pomoč pri 
dveh zavodih, ki so se pred nami srečali z 
okužbo in naš Jan Boštjan Škufca se je po-
gumno podal v neznano in šel v pomoč tudi 
drugim. Verjamem, da se dobro z dobrim 
vrača in vsaka izkušnja je dragocena, tudi 

za naše zaposlene, ki so za ta čas opravljali 
delo doma. Vsi smo lahko ponosni, da zna-
mo držati skupaj in pomagati drug druge-
mu tudi izven našega okolja.

V nadaljevanju je nekaj utrinkov naših za-
poslenih in drugih sodelujočih v času boja 
proti okužbi. 

mag. MILENA KONČINA, direktorica

BESEDE KOORDINATOJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO

V prvem valu epidemije COVID-19, so se v 
DU Vrhnika z upoštevanjem vseh priporo-
čil in navodil za preprečevanje prenosa in-
fektov, uspešno izognili virusu COVID-19. V 
času med prvim in drugim valom, so v DU 
Vrhnika izvedli več aktivnosti, s katerimi 
so se pripravljali na drugi val in eventualni 
vdor okužbe v dom. Pripravljali so prostore 
za sivo in rdečo cono, nameščali pregrade 
za filtre za vstope zaposlenih v posamezne 
cone, namestili kontejner za garderobo in 
higiensko ureditev zaposlenih pri izhodu iz 
rdeče cone ter dodatno iskali možnosti za 
razširitve rdeče cone zunaj zavoda, v kolikor 
bi bilo število pozitivnih stanovalcev večje 
od mest v predvideni rdeči coni. 

Vse leto je vodstvo DU Vrhnika s skrbnim 
ravnanjem skušalo razmere obvladovati, 
prilagajali so postopke dela in namestitve 
stanovalcev v sivo cono, vzpostavili so re-
dna obveščanja o razmerah in načrtovanih 
aktivnostih za stanovalce, njihove svojce 
in zaposlene. Vodstvo zavoda je pristojne 
institucije tekoče obveščalo o razmerah v 
zavodu, sodelovalo z vsemi deležniki v lo-
kalnem okolju, strokovnimi organizacijami 

in pristojnimi ministrstvi. Sprejeli so ponuje-
no pomoč koordinatorjev za preprečevanje 
prenosa in širjenja COVID-19 in konstruktiv-
no sodelovali.

Ob dodatnih tveganjih, ki jih prinaša koro-
na virus, je bilo potrebno pregledati vse pro-
cese dela na področju zdravstvene nege, ki 
niso bili obvladani že pred epidemijo (načrt 
čiščenja, razkuževanja, izobraževanje, na-
tančna navodila za delo, oblikovanje stan-
dardov in protokolov, ureditev čistih in ne-
čistih poti v procesih in prostorih). 

Zelo pohvalno je tudi sodelovanje direk-
torice, ki izkazuje veliko pripravljenost za 
ureditev področja zdravstvene nege in vla-
ga veliko energije za zaščito stanovalcev 
in zaposlenih, tako z hitrim reagiranjem za 
nabavo osebne varovalne opreme, kot tudi 
iskanja možnosti za umik pozitivnih stano-
valcev. Angažirala se je tudi za nabavo UVC 
svetilk za razkuževanje prostorov in s tem še 
dodatno pripomogla k zmanjšanju širjenja 
infektov, vključno s COVID-19.

SLAVKO BOLČEVIĆ, koordinator 
zdravstvene nege po sklepu ministra za 
zdravje in direktor VDC Tončke Hočevar
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IZKUŠNJA IZ DRUGIH RDEČIH CON

Delo v rdečih conah je bilo izredno naporno 
in zahtevno, vendar se je vse skupaj izpla-
čalo, saj sem iz tega veliko pridobil, kot na 
primer nova spoznanja, dodatne izkušnje, 
nova prijateljstva in pa veliko notranjega 
zadovoljstva. Najbolj zahtevno delo je bilo 
v poletnem času zaradi visokih temperatur, 
saj v osebni varovalni opremi ni bilo prijet-
no, kajti v notranjih prostorih DSO Hrastnik, 
zaradi okužbe s korona virusom, ni bilo kli-
me. Kljub temu nisem popustil pritisku in 
delo opravljal zgledno. K temu je pripomo-
gla dobra organizacija timskega dela in 
dobri kolegialni odnosi. Po končanem delu 
pa sem se odpravil na mojo nastanitev v 
planinskem domu, kjer sem se po napor-
nem delu relaksiral ob vrčku ledeno hladne 
“cedevite” in pogledu na Hrastniško dolino.

Meseca oktobra pa me je pot odpeljala v 
naslednjo rdečo cono, ki se je nahajala v 

CUDV Črna na Koroškem. Tam je delo pote-
kalo malce drugače in enostavnejše, zara-
di obsežnejšega kolektiva in prav tako sem 
delal s skupino ljudi z motnjo v duševnem 
razvoju, s katerimi smo se zelo povezali, kar 
mi je predstavljalo veselje do dela z njimi. 

Ko sem prišel iz koroških koncev, me je v po-
znanih krajih vrhniške doline čakala še zad-
nja bitka s Covidom, ki je potekala na doma-
čem terenu. Kar se da hitro smo vzpostavili 
rdečo cono v telovadnici Partizan ter z osta-
limi sodelavci “partizani” izjemno hitro pre-
magali bitko proti covidu. S sodelavci smo 
se zelo povezali in utrdili naš odnos in pa 
znanje. 

Zaključil bi s citatom, ki me je spremljal sko-
zi celotno delo v rdečih conah, in sicer »bodi 
sprememba, ki jo svet potrebuje«.

JAN BOŠTJAN ŠKUFCA, bolničar negovalec

MOJE VIDENJE ČASA KORONE

V dom sem prišla konec septembra kot ena 
mlajših medicinskih sester, a že z kar nekaj 
delovnimi izkušnjami. Hitro sem se vklopila 
v proces dela, primerjala sem delo na mojih 
prejšnjih delovnih mestih s sedanjim. Opa-

zila sem razlike, a v grobem se je povsod de-
lalo na podoben način, z razlikami, ki jih pri 
svojem delu doda vsak posameznik in pa 
seveda sama organizacija dela.

Čas se je vse bolj prevešal v jesen in v tem 
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času sem dokončala študij in postala diplo-
mirana medicinska sestra in na tem mestu 
sem danes zaposlena v našem domu. Ča-
kalo me je uvajanje v moje bodoče delo, a 
zgodila se je KORONA in znajti sem se mo-
rala skoraj sama. Podporo sem v največji 
meri dobivala od parih ljudi: od direktorice, 
ge. Milene Končina, od sodelavke Grete Li-
kar, dms Tjaše Rihar...

Dolgo so/smo kljubovali okužbi, a tudi nam 
se je le-ta zgodila. Začeli smo zbolevati za-
posleni in stanovalci, bili smo brez vodje 
zdravstveno negovalne službe (v obeh valih 
covida), bili smo brez diplomiranih medicin-
skih sester, skratka stanje je bilo kaotično.

V začetku je vladala panika in strah ali bomo 
zmogli in kako bomo zmogli. Po prvem šoku 
pa smo se začeli organizirati. Takoj sta se 
vzpostavili siva cona in rdeča cona v pritlič-
ju doma, a glede na to, da se je okužba zelo 
hitro širila, smo morali rdečo cono poiskati 
na zunanji lokaciji – v telovadnici Partizan.

To je bil velik logistični zalogaj, kjer so mo-
rale delovati prav vse službe (nega, kuhinja, 
pralnica, čiščenje, vzdrževanje, sociala, reži-
ja). Pohvala vsem, posebej pa naši direktori-
ci, ki je prevzela tudi organizacijo ZNO. 

Oblikovali smo tri skupine zaposlenih: eni so 
delali v rdeči coni Partizan, eni v sivi coni v 
pritličju doma, drugi pa po hiši. Zaposleni 
so bili stacionirani na stalnih oddelkih, zato, 
da se med seboj niso „mešali“, in da bi se 
izognili prenosu okužbe po hiši, in razdeljeni 
po ekipah z namenom, da če se okuži ena 

ekipa, gre le-ta v karanteno, delo pa nastopi 
druga ekipa. Uveden je bil tudi nov delovni 
čas, ki je med zaposlene vnesel jezo, neo-
dobravanje, a vsi smo se zavedali da druga-
če ne bo šlo in vzeli to v zakup. Delali smo 
po 11, 12, 13 ur ali pa tudi več, ena ekipa 
je delala, druga pa je „počivala“ in nato je 
sledila menjava ekip.

Stanje ni bilo rožnato. Poleg velikih obreme-
nitvah pri delu in stalnem nošenju popolne 
varovalne opreme, smo se pri našem delu 
soočali z skoraj vsakodnevnim spreminja-
njem navodil za delo, ki smo jih prejemali 
od Ministrstva za zdravje, NIJZ-ja, epidemi-
ologov in koordinatorjev.

Skratka moj začetek kot diplomirana me-
dicinska sestra je bil stresen, hkrati pa en 
velik izziv, da vidim ali zmorem in kaj zmo-
rem. Namesto uvajanja v moje novo delo 
sem bila „vržena“ v ta covid čas, kjer sem si 
rekla: ALI PLAVAJ, ALI PA BOŠ POTONILA. 
Moram reči, da sem dokaj dobro plavala in 
sem na to ponosna.

Seveda pa ne morem mimo tega, da ne 
pohvalim naše direktorice, ki me je ves čas 
bodrila, usmerjala in dajala napotke. Kljub 
temu, da je ostala brez vodstvenega ne-
govalnega kadra in kdaj tudi v paniki, se ni 
predala, nekateri so se.

Lahko rečem samo: MOJ POKLON DIREK-
TORICA – HVALA KER STE. Hvala pa tudi 
vsem našim stanovalcem in svojcem za po-
trpežljivost.

TJAŠA LIKAR, medicinska sestra vodja tima
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VSE, KAR NAS BOGATI

Vsi smo si želeli, da virus ne pride v naš dom 
in zaneti panike med nami. Seveda, nih-
če ne more predvidevati, če bo in kdaj bo, 
vendar, ko pride do situacije, je potrebno 
hitro reagiranje, odličen tim in dobra orga-
nizacija, kar menim, da smo to v DUV tudi 
izvedli. Izkušnjo ter delo v Partizanu sem 
vzela kot pozitivno. Ne zaradi same okužbe, 
vendar zaradi povezanosti s stanovalci, so-
delavci. Spoznala sem, kako pomembno je 
biti timsko usmerjen, zavzet, odgovoren ter 
sposoben prilagajanja. Ponosna sem, ker 
sem bila lahko del te izkušnje, se povezala 
z zaposlenimi, s katerimi smo sodelovali v 
Partizanu in tistimi v domu, ki so nam ved-

no pomagali, da je v Partizanu potekalo vse 
tako, kot je treba in spoznala kaj je to do-
ber, učinkovit tim ter se še bolj povezala s 
stanovalci. Bili so težki dnevi, saj je okužba 
pri nekaterih potekala v težji obliki, bili so pa 
tudi veseli, zabavni dnevi, saj smo ob prijet-
ni glasbi z nekaterimi stanovalci tudi zaple-
sali ali pa zapeli kakšno pesem. Čeprav smo 
preživljali dneve vsi v istem prostoru, smo 
poskušali po najboljših močeh narediti pri-
jetno, mirno, veselo vzdušje in stanovalcem 
poleg fizične pomoči nuditi tudi psihično 
podporo. Menim, da nas take izkušnje bo-
gatijo in naredijo močnejše.

TJAŠA RIHAR, medicinska sestra vodja tima

POHVALA IN ZAHVALA NAŠI DIREKTORICI

Spoštovana ga. Milena, 

HVALA,

- da ste nas v času epidemije vseskozi vodi-
la in nam vedno stala ob strani (odgovorni 

so stisnili rep med noge),

- za vaše izčrpne napotke in navodila kako 
se obvarujemo okužbe in kako naj se obna-

šamo pri svojem delu,

- za takojšnje podajanje informacij in navo-
dil, ki ste jih večkrat dnevno prejemala od 

državnih institucij,

- za hitro reorganizacijo dela v času epide-
mije,

- za bodrenje in vlivanje volje kadar smo bili 
prestrašeni, utrujeni in žalostni,

- ker ste z nami delila vesele in žalostne 

trenutke,

- za izvedbo izobraževanj o higieni rok, 
o osnovni varovalni opremi, da prejšnjih 

izobraževanj niti ne omenjam, ker jih je bilo 
veliko,

- za vašo večkratno pohvalo na hodnikih, 
na sestankih, na raportih, preko e-maila, na 
listih ob uri za registracijo delovnega časa 

ter tudi o pohvalah svojcev in lokalne skup-
nosti za delo, ki smo ga skupaj opravili,

- za napredek v našem domu, ki je viden od 
nastopa vašega mandata na vsakem kora-
ku, čeprav nekateri to ne priznajo in jim ni 

všeč, a mislim, da so v manjšini. Dopuščam 
pa jim pravico do svojega mnenja.

HVALA, ISKRENA HVALA ZA VSE!

LEONIDA LIKAR, delovna inštruktorica
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TEŽKA PREIZKUŠNJA

Ne manjka prav veliko, pa bom medicinska 
sestra že 40 let. V vseh teh letih sem spo-
znala veliko ljudi, nabralo se je veliko stvari, 
veliko zgodb.

Toda leto 2020 bo čisto posebna zgodba.

Začelo se je v februarju, dom se je zaprl za 
obiske, prišle so maske. Se jih še spomnite - 
tiste iz vatirancev? Jaz jim pravim maske tip 
Ana, ker je idejo zanje dala naša zdravnica. 
Marička, kako je bilo vroče pod njimi! Am-
pak, imeli smo jih!

Nato so začela od vsepovsod prihajati na-
vodila, praktično iz minute v minuto dru-
gačna, nova in nova. Ni bilo enostavno sle-
diti vsem.

Začelo se je učenje, kako rokovati z zašči-
tno opremo, se obleči, sleči. In začela se je 
spreminjati tudi naša hiša...siva cona, rdeča 
cona, selitve.

Prihajali so koordinatorji, vedno je bilo tre-
ba še kaj popraviti, dodati. Srečno smo pre-
živeli poletje, prišla je jesen in prišel je virus.

Samo udarilo je!

Prvi pozitivni brisi, prvi bolni stanovalci, prav 
kmalu tudi delavci. Tudi sama sem zbolela, 
k sreči je bolezen potekala milo pa tudi do-
mači so ostali zdravi.

Zbolevalo  je vse več stanovalcev. Selitev v 
dvorano Partizan je bila za vse težka preiz-
kušnja. Boleč je bil pogled na reševalno vo-

zilo pred vhodom, 
reševalce v popol-
ni zaščitni obleki...

Ti dnevi so bili 
zame najtežji. 
Preprosto nemo-
goče je bilo preu-
smeriti misli kam 
drugam, veliko 
noči je bilo nepre-
spanih. Misel na 
hudo bolne, misel na svojce, katerim je bilo 
treba sporočiti, da njihove najdražje prema-
gala bolezen...

Bil je dan, ko bi sredi dopoldneva najraje 
glasno jokala.

Videla sem hudo utrujeno in zaskrbljeno 
direktorico, našo zdravnico, ki je delala in 
delala, videla solze v očeh mojih sodelavk, 
zaskrbljene obraze sodelavcev.

Nikoli pa se nismo predali, vsi skupaj smo 
vsak dan posebej zmagovali.

Zdaj, ko se življenje počasi vrača na stara 
pota, je čas, da marsikaj razmislimo.

Bodimo hvaležni drug za drugega, bodimo 
hvaležni za moč, znanje in pogum, da smo 
zmogli.

Predvsem pa bodimo ponosni na naše sta-
novalce, da so zdržali!

BOŽA KLAVŽAR, srednja medicinska sestra
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BOJ DO KONCA

Moja prva misel je bila…ok, to bo trajalo 
štirinajst dni. Držali se bomo pravil in zma-
ga bo naša.

Potem pa morje informacij, prilagajanja 
delu…ne mislim na dopust, ko gre zares.

V mesecu aprilu situacija še slabša. Ljudje 
nikakor ne dojamejo in ne gredo iz svojega 
vsakdanjega udobja. V meni pa jeza, do 
kdaj bo to trajalo, ne bo še konec? Govo-
rim si, potrpi še malo, saj bo. Poletje priha-
ja, sonce ga bo ubilo (virus). Vsak dan več 
vlaganja v priprave na delo, na psihično in 
fizično počutje. Uspeva mi, dajmo še malo, 
vklopi zdravo pamet. Poskusi razumeti situ-
acijo. Praktično sem se v času korone prila-
gajala vsem novim izzivom vsak dan sproti. 
Spodbujam sebe in druge, z empatičnim 

odnosom nam nekako 
uspeva. Pa vendar, vidi 
se na licih naših stano-
valcev, da nekaj ni dob-
ro.

Tiščimo glave skupaj, 
tuhtamo in tuhtamo 
kako olajšati situacijo. 
Zdi se, da mi nekako uspeva držati glavo 
nad površjem in upam, da bo tako še nap-
rej. Že to, da nimamo nobenega bolnega 
v našem domu….jupiiiii, samo, da ostane 
tako.

Borimo se naprej, zmoremo skupaj. Ko bo 
vsega konec bomo skupaj zapeli.

Ostanimo zdravi.

SENIJA OMAN, receptorka

ČLOVEK NI SAM

Sem ena iz med mlajšimi zaposlenimi v 
domu. V obdobju, ki je potekalo od nastopa 
dela pa do danes, sem spoznala, da je tudi 
starost, kljub vsem tegobam lahko lepa. Kot 
oseba sem zelo komunikativna in se rada 
pogovarjam s stanovalci. Od njih sem izve-
dela veliko zgodb, nekatere vesele, druge 
žalostne. Ker mi ni vseeno, ko vidim, kako je 
nekomu potrebno samo nekaj minut časa, 
da mu polepšam dan, si ga z veseljem vza-
mem. 

Nekega dne, ko sem prišla v službo, sem 
pričela pogovor z eno izmed stanovalk. Go-
spa je imela težko življenje. Zelo mlada je 
ostala brez moža. Kasneje je izgubila tudi 
svoja dva sinova in tako ostala čisto sama. 

Življenje ji je na pot pripeljalo mlado dekle 
za katero je z ljubeznijo skrbela. Vzela jo je 
za svojo, imela jo je rada, kot bi bila njena 
hčerka. Minevala so leta in njeno zdravje je 
počasi pričelo pešati in tako je tudi sama 
potrebovala pomoč. Tedaj ji je to dekle z 
veseljem priskočilo na pomoč, ji vračala lju-
bezen in ji pomagala. Tako je gospa nekako 
shajala. 

Prišel pa je čas, ko je morala zapustiti svojo 
hiško in oditi v dom. Povedala mi je, da je 
tukaj zadovoljna, da ima vse kar potrebuje, 
pogreša pa svoj »pravi« dom, dom, kjer je 
nekoč živela. Predvsem pa si želi, da bi ime-
la nekoga, »svojega«. 

Res je, da zaposleni, kljub temu, da dajemo 
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vse od sebe, nikoli ne bomo mogli nadome-
stiti njenih najbližjih. Lahko pa ji ponudimo 
svoj čas in topel stisk roke. Gospa mi je izra-
zila željo, da bi rada šla do svojega doma. 
Rada bi videla, če je vse v redu. Želela si je 
tudi obiskati pokopališče. Vzela sem si čas 
in po končani izmeni naši stanovalki z ve-
seljem izpolnila njeno željo. Najprej sva se 
odpravili do njenega doma. Prišli sva do 
čudovite hiške, kjer še vedno raste prelepo 
cvetje. Opazovala sem jo, kako natančno in 
z ljubeznijo je pregledala vsak kotiček, kako 
pazljivo je zalila cvetje. Kasneje mi je poka-
zala še fotografije njenih dragih. 

Ves čas sem razmišljala, kako težko mora 
biti, ko človek tako ostane sam… Po kon-

čanem ogledu hiške in 
obujanju lepih spomi-
nov sva se odpravili še 
na pokopališče. Uredila 
je grobove in prižgala 
svečke. Potem sva se 
ustavili še na hitri kavici 
in se nato odpravili na-
zaj v dom. 

Gospa je bila neizmerno hvaležna, srečna. 
Jaz pa vesela, da sem s tako malo gesto, 
ponovno nekomu polepšala dan. Človek 
pravzaprav ne potrebuje prav veliko; iskren 
nasmeh, topel stisk roke in trenutek časa, ki 
ga posvetiš samo njemu.

SANJA MARKOVIĆ, bolničarka

SKRITI NASMEHI

Nihče od nas ni pričakoval, da bodo priš-
li takšni časi. Časi v katerih skrivamo svoje 
nasmehe za maskami. Žal pa je tako, prišel 
je čas v katerem se težko živi, diha, dela…

Nekaj pa smo se le naučili iz vse te norije. 
Kako zdržati, kako pomembna je medseboj-
na pomoč v premagovanju tega trdovrat-
nega virusa. Skupaj bomo zmogli in vstopi-
li v dan, ki se mu reče življenje, združeni z 
nasmehi in objemi.

LENCHE STOJANOVA, strežnica

VSE BO DOBRO

Za vse naše oskrbovance je to zelo težko ob-
dobje. Ni obiskov, ni toplih objemov njihovih 

svojcev. Sedaj smo mi njihova družina, le 
nas imajo. Vsak po svoje se trudimo da sku-
paj z njimi preživimo te težke čase. Preživeli 
jih bomo, saj vse kar pride tudi mine. Ne po-
zabimo na že zelo znan izrek: «ZA DEŽJEM 
VEDNO POSIJE SONCE.« ZDRŽIMO, KMA-
LU BO BOLJE. 

MAJDA KOGOVŠEK, bolničarka negovalka

MOČ LJUBEZNI

Pomanjkanje medsebojnega druženja je 
tisto, kar nam v času korone dela največje 
preglavice in zelo slabo vpliva na psihično 
počutje naših stanovalcev. Pomanjkanje bli-
žine svojih bližnjih. Ali je sploh lahko odvze-
to več. Ljubezen nam daje moč.

ELI KOVAČ, srednja medicinska sestra
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BILO JE…

Materine dušice z Bogdano, frizer, skupi-
na Borovničani, prireditve, odhodi domov; 
obisk hčerke, sina, vnuka; pevske vaje, de-
lavnice po enotah, praznovanje rojstnih dni, 
palačinke…

IN JE SEDAJ…

»Umijte si roke… Bom.«, »Razkužite si 
roke… Saj sem jih umil.«, »Kje je maska?… 
Sem jo pozabil.«, »Obiskov ni... Do kdaj?«, 
»Grem v trgovino... Ne smete.«, »Sedite pre-
več skupaj... Zakaj?«

Zato, ker moramo ostati zdravi.

Naši stanovalci so osamljeni, bolni in zbe-
gani. 

Zdaj smo mi njihova družina, nam zaupajo, 
nas poznajo in mi njih. Poslušajmo jih. 

Ne smemo obupati, še bo tako, kot je bilo.

BARBARA JURCA, socialna oskrbovalka

V SLOGI JE MOČ

Naši občutki, kako preživljamo čas - korona 
čas. Zaposleni na enoti smo še bolj zdru-
ženi, povezani. Vsak dan skrbno skrbimo 
za stanovalce. Želimo jim, da ne bi občutili 
tega časa. Enako skrbimo, da sedijo na in-
validskih vozičkih, se družijo, seveda, kolikor 
dovoljuje korona, pijejo pravo turško kavico, 
ki jo skuhamo v oddelčni kuhinji in zraven 
prigriznejo še kakšno dobroto. Peljemo jih 
tudi ven na svež zrak. Največ, kar jim po-

meni pa je stik s svojci. Takrat pa nam na 
pomoč priskočijo socialne delavke ali diplo-
mirane sestre z našimi telefoni, računalniki 
in tablicami. In takrat se slišijo ali pa celo 
vidijo svoje najdražje in so presrečni. Po po-
govorih so zadovoljni, saj si želijo samo to, 
da vsi ostanemo zdravi, in da korona čas 
hitro mine.

ANJA JEREB, srednja medicinska sestra

V PRIČAKOVANJU  
LEPŠIH ČASOV

Vsak dan si želim, da bi bilo spet vse po sta-
rem: obiski, druženje, izleti, itd.

Dnevi bi bili spet bolj sproščeni, sigurni. Se-
daj pa se le sprašujem: »Kaj pa če…?«Tru-
dimo se, da bi naši oskrbovanci korono čim 
manj občutili. Ni lahko, ampak gre.

KLARA JARNEVIČ, bolničarka negovalka

***

V času korone…saj le o tem še razpravlja-
mo.

Naj le tako ostane, da se počutim dobro, da 
smo vsi zdravi, pa četudi hodimo le še v služ-
bo in domov. To je pač nujno, kar moramo.

AMIRA DURAKOVIĆ, čistilka

***

Komaj čakamo, da bomo lahko rekli: »Ko-
rone ni in veseli smo mi vsi!«

NEVENKA FRANK, bolničarka negovalka
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DOGAJANJE V RDEČI CONI PARTIZAN

Tudi nas je doletela, ta čudna okužba, bole-
zen Covid-19. Bil je petek 13.11.2020. Po po-
večanju števila okuženih smo morali urediti 
rdečo cono izven doma, saj je bilo preveč 
okuženih, da bi lahko ostali v domu. Oku-
žene stanovalce smo nastanili v telovadni-
co Partizan. Bilo jih je kar čez 30 okuženih. 
Je že res, da je bilo nekaj pokretnih, veliko 
pa nepokretnih in še bolni in nemočni od 
bolezni. Prve dni je bilo zelo težko, tako za 
zaposlene, kot za oskrbovance. Nismo imeli 
vsega na razpolago, veliko smo morali im-
provizirati. Nepokretni so bili odvisni od nas. 
Potrebovali so jutranjo in večerno nego, 
večkratno obračanje, hranjenje in še in še. 
Pokretni pa največkrat pogovor, stisk roke 
ali pa tudi kakšen objem (tu smo to dovolili) 
in toplo besedo. Tisti, ki so to bolezen poz-
nali, so bili žalostni, obupani, saj so poznali 
potek bolezni. Vse smo premagali, tako delo 
kot bolezen. Delali smo ruski turnus, sku-
paj smo se zelo povezali. Bilo nam je lepo. 
Res je, da nekaj oskrbovancev te bolezni ni 
premagalo, takrat nam je bilo težko, hudo. 
V veliko veselje nam je bilo, ko smo lahko 
oskrbovance posedli preko roba postelje 
ali na invalidski voziček, še lepše pa, ko so 
imeli toliko moči, da so se lahko sprehajali 
po telovadnici. Zelo dobro smo sodelovali 

z zdravnicami in zdravnikom iz ZD Vrhnika, 
vedno smo uspešno uredili stvari, seveda 
kar je bilo v naših močeh.

Ko se je bližal božično-novoletni čas, smo 
malo okrasili prostor, dobili smo tudi novo-
letno jelko. Tako, da smo imeli malo novole-
tnega vzdušja, prepevali smo pesmi, malo 
zaplesali in prebrali novoletna voščila Vrh-
ničanov. Obiskal nas je tudi dedek Mraz, ja 
prav med nas je prišel, o kakšno veselje je 
bilo. Čeprav je bila bolezen zapletena, je bila 
vsem nam ena nedelja zelo lepa. Po kosilu 
smo vsi sedli skupaj, ko je ena gospa dejala, 
da kljub temu, da je okužena, in da je tu v 
telovadnici Partizan, ji je zelo lepo, saj smo 
danes, ko sedimo tako skupaj, kot ena veli-
ka družina. Oskrbovancem je bilo najlepše, 
da so lahko skupaj sedeli za veliko mizo, da 
so lahko hodili in se malo pogovorili drug z 
drugim.

Za konec, velika HVALA oskrbovancem in 
svojcem. 

HVALA vsem našim zaposlenim, da je vse 
potekalo nemoteno. HVALA vsem prosto-
voljcem in študentom, ki so delali z nami.

HVALA ZD VRHNIKA in velika HVALA vsem, 
ki so se spomnili na nas, bilo jih je kar veliko.

ANJA JEREB, medicinska sestra



Dom upokojencev vrhnika

44

OBČUTKI PROSTOVOLJKE

Moje življenje je z vrhniškim Domom upo-
kojencev povezano že kar dolgo časa. V tej 
ustanovi sem bila zaposlena skoraj 40 let. 
Že v času zaposlitve sem po predhodnem 
izobraževanju pričela s prostovoljstvom. S 
kolegico sva ustanovili skupino z imenom 
MATERINA DUŠICA. V skupino sva pova-
bili stanovalce Doma upokojencev. Redno 
smo se tedensko sestajali in tako tkali lepe 
medosebne odnose. To medgeneracijsko 
sožitje traja že petnajsto leto. V skupini se 
je že kar nekaj stanovalcev zamenjalo, kljub 
temu vztrajamo in vedno bolj čutimo pri-
padnost in navezanost. Veliko se pogovar-
jamo, skušamo ublažiti razne stiske, težave 
ali jih s pogovorom vsaj omiliti. V začetku 
smo se večkrat podali tudi na krajše izlete 
po Vrhniki, zdaj pa smo le v Domu. Praznu-
jemo rojstne dneve in obeležimo tudi druge 
praznike. Skratka ni nam dolgčas. 

V tem »korona času« se je marsikaj spre-
menilo. Druženja so odsvetovana. V po-
letnih mesecih smo se enkrat tedensko 
srečali zunaj, v prelepem domskem parku. 
Najprej sem sodelovala pri peki palačink, 
potem pa smo imeli nekaj časa tudi za sre-
čanje. Res smo se že pogrešali in pogovor 
je hitro stekel. Imeli so mi veliko povedati 

o svojem zdravju, počutju in težavah. V teh 
posebnih časih jih občasno pokličem po te-
lefonu in tako si polepšamo dan. Čudni časi 
nas spremljajo… Upam in želim si, da se 
to nevzdržno stanje čim prej umiri in se živ-
ljenje vrne v svoje stare tirnice. Ljudje smo 
socialna bitja, želimo si druženja, lepe bese-
de, stisk rok, lepega pogleda ter nasmeha. 
Bodimo in ostanimo zdravi, je sedaj slogan 
dneva in naj s tem končam v upanju, da se 
ta virus zaustavi in premaga.

Pa še ena pozitivna misel:

»Obisk ali klic prijatelja vas lahko ozdravi. 
Na enak način lahko vi ozdravite prijatelja. 
Ali obstaja kdo, ki ste ga želeli poklicati, pa 
si nikoli niste vzeli časa? Vzemite si čas da-
nes.« (Caroline Myss, Peter Occhiogrosso)

BOGDANA ROSNAKY, prostovoljka

BESEDE FIZIOTERAPEVTA DEJANA,  
KI NAM JE PRISKOČIL NA POMOČ

Pozdravljeni. Sem Dejan Škvarč, fiziotera-
pevt iz Vipave, ki sem redno zaposlen v usta-
novi Cirius Vipava, kjer rehabilitiramo otro-
ke z zgodnjo možgansko okvaro in drugimi 
nepravilnostmi v razvoju. Ker smo bili zaradi 

epidemije virusa Covid-19 kot ustanova cel 
november zaprti, sem se prostovoljno odlo-
čil za delo v drugi ustanovi. Napoten sem bil 
v vaš dom upokojencev na Vrhniki, ki je izka-
zal potrebo po pomoči. In res, v začetku de-
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cembra sem prišel k vam in tudi jaz takoj 
opazil, da ima vaš dom ogromno pomanj-
kanje delavcev, ki so bili na bolniški zaradi 
okužb ali ker so bili razporejeni v rdečo cono, 
telovadnico Partizan. Ker so bili delavci že 
cel mesec pod zaščitnimi oblekami - skafan-
dri, sem opazil, da so tudi utrujeni, saj dihati 
in delati pod vsemi temi maskami, vizirji in 
skafandri ni enostavno. Najprej sem bil testi-
ran in ko je bil test na Covid negativen, sem 
lahko prišel delat. Napotili so me v 2. nad-
stropje, kjer me je prijazno sprejela delovna 
terapevtka Nina in ona mi je tudi predstavi-
la celoten potek dela na oddelku. Hitro smo 
se ujeli in kot celoten oddelek dihali kot eno. 
Drugega nam v takem stanju epidemije niti 
ni preostalo. Dobro počutje naših stanoval-
cev je namreč prioriteta. Sodeloval sem pri 
negi, obračanju, hranjenju, hidraciji, rehabi-
litaciji stanovalcev - kar je moje strokovno 
področje, čiščenju prostorov, v katerih so bili 
okuženi stanovalci, video klicih, nošenju po-
šte, razporeditvi perila, pomoči pri nakupih. 
Enostavno smo si morali razdeliti delo, da je 
vse potekalo vsaj malo podobno času pred 
korono. Ko ni dovolj ljudi, si morajo tisti, ki 
delajo, pravilno razporediti vse delo. Stano-
valcem veliko pomeni prijazna beseda, po-
govor. Najbolj me je ganilo, kako pogrešajo 
domače, domač pogovor z drugimi, saj so 

zaradi razmer lo-
čeni že kot sosta-
novalci na sku-
pnem hodniku. 

Delo v teh časih 
je v domovih za 
starejše izziv za 
celotno družbo. 
Kot zdravstveni 
delavec je moja 
dolžnost pomaga-
ti, kjer koli je možno. Pri tej tranziciji v drugo 
ustanovo mi je največ pomagala delovna 
terapevtka Nina, pa tudi ostalo osebje mi 
je stalo ob strani in pomagalo. Najbolj pa 
sem hvaležen za lepe poglede in nasme-
he stanovalcev, ki so v teh časih res ločeni 
in osamljeni. Z veliko stanovalci sem uspel 
splesti res lep odnos in za to sem hvaležen. 
Upam, da sem jim tudi jaz kaj dobrega po-
daril v tem prazničnem decembru. 

V vašem domu se res dobro počutim, in če 
bo epidemija še trajala, sem pripravljen tudi 
po novem letu še delati tukaj. Hvala vsem 
zaposlenim v domu upokojencev na Vrhniki 
za res lepo izkušnjo in poklon vsem, ki se v 
teh časih trudite!

DEJAN ŠKVARČ,  
fizioterapevt iz Cirius Vipava

ZGODBA IZ POMOČI NA DOMU

Opisala bom gospoda M., s katerim se poz-
nava že šest let. V šestih letih sva skovala 
neko posebno vez. Spominjam se, ko mi 
je sodelavka rekla, če bi prevzela M., ker je 
imela ona veliko dela, pa sem se strinjala 
in sem se odpravila prvič k njemu. Ko sem 
stopila v njegovo stanovanje, me je bilo kar 

groza, nisem vedela kam bi se obrnila, bilo je 
toliko navlake in umazanije. Nisem vedela, 
kje bi začela pospravljati. Gospod M. je imel 
težave z alkoholom. S tem problemom sva 
se spopadala kar nekaj časa. Imel je druži-
no… žena mu je mlada umrla zaradi hude 
sladkorne bolezni, prisotna pa je bila tudi 
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pijača. Ima tudi dva otroka, sina in hčerko, 
ki sta se mu odpovedala in nimajo nobenih 
stikov. Vzrok je bil seveda pijača. Nekaj časa 
je živel samo od podpore, ampak kaj ko je 
zmanjkalo za hrano, tako da sem mu hrano 
nosila jaz, da ni bil lačen. Ko je bil dovolj star 
za penzijo, je šel v pokoj in ima kar lepo po-
kojnino. Takrat je prevzela skrbništvo social-
na služba. Sedaj lepo sodelujemo. Sama mu 
pripeljem hrano, kuha pa si sam in položni-
ce so plačane. Zelo je vesel, ko pridem, saj 
se boji da bi ga zapustila, ker drugega nima. 

Kdaj mu prinesem 
kaj za popit, am-
pak v mejah nor-
male. On lahko 
zdrži brez pijače in 
si veselo kuha čaj. 
Upam da ga bom 
še dolgo obiskova-
la na domu.

VESNA MEZE, so-
cialna oskrbovalka 

ZGODBE, KI JIH PIŠE ŽIVLJENJE …

Ob letošnjem posebnem in jubilejnem 45. letu Doma upokojencev Vrhnika je z nami de-
lilo svoje življenjske zgodbe tudi nekaj naših stanovalk in zaposlenih, ki obeležujejo svoje 
visoke jubileje, povezane z našo hišo.

DUV je mlad 45 let

Mlad rečem zato, ker v njem prebivamo 
upokojenci, ki smo starejši od njega. 

Stavba je dolga, široka in visoka. Ima veli-
ka okna, več vrat in nekaj balkonov. Sobe in 
delovni prostori ter hodniki so svetli in lepo 
prezračeni. Okoli hiše je vse zeleno. Na travi 
stoji trta, rastejo rože in več dreves. Mi pa 
jeseni nabiramo grozdje, jabolka, hruške, sli-
ve, orehe…Imamo tudi vrtiček z zdravilnimi 
zelišči. Ob hiši je asfalt, da se lahko spreha-
jamo. Če smo utrujeni, sedemo na klopco 
in se s prijatelji pogovarjamo s skodelico 
kave v roki. Če pada dež, sedemo v pokrito 
teraso ali pa gremo v našo kavarno, kjer se 
dobi marsikaj dobrega. Če hočemo telova-
diti, gremo v ograjeno igrišče, kjer so razna 
igrala za raztezanje mišic. Tudi balinišče 
imamo. Res, ni da ni!

Hvala našim zaposlenim, ki skrbijo za nas 

podnevi in ponoči za telo in dušo. Zame so 
to ANGELI, čeprav nimajo perutk. 

Ko sem prišla v dom, je bila direktorica go-
spa Nada Žnidaršič, nato gospa Mojca Dr-
mota, potem gospod Štefan Kociper. Pred 
tremi leti pa se je na direktorski stolček 
usedla gospa Milena Končina. 

Nekaj dni po njenem prihodu sem šla iz je-
dilnice (hrana je zelo okusna), mimo recep-
cije in videla lepo gospo, ki je hotela odpreti 
predal, a je bil zaklenjen. Pozdravila sem jo 
in vprašala, če je tu na novo. Prijazno mi je 
odgovorila, da že nekaj dni hodi v DU in da 
išče ključ, ki odklepa zadnja vrata, da bo 
šla ven na klopco kadit. Jaz pa sem stegni-
la roko, ji pokazala VRATA in rekla:« Gospa 
pojdite VEN skozi VRATA, kjer ste noter priš-
la. Zadnja vrata odklene lahko le receptor 
ali medicinska sestra. Veste gospa, ta DOM 
je krasno urejen in kadite lahko tudi spre-
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daj, saj so tudi tam stoli, klopi in mize.« Ona 
me je začudeno pogledala in jaz sem ji še 
enkrat pokazala vrata. V tistem trenutku 
pride mimo naša uslužbenka in vpraša, če 
gospe ne poznam. Povem ji, da je ne poz-
nam in me tudi ne zanima, kam hodi na 
obiske. Nato pa slišim stavek, ki ga ne bom 
nikoli, ampak res NIKOLI pozabila. »Veste 
Vebrova, to je naša nova direktorica, gospa 
Milena Končina!«

Opravičila sem se in rekla, da grem takoj v 
sobo spakirat svoje stvari. A gospa direktori-
ca je stopila iz recepcije, me objela in z nas-
mehom rekla:« Gospa, nič pakiranja in tudi 
VRAT vam jaz ne bom pokazala. Saj ste mi 
povedali resnico, treba se je držati reda.«

Kako sem prišla v sobo, sploh ne vem, ker 
me je bilo grozno sram. Če me takrat ni 
zadela kap, me ne bo nikoli! Kadar srečam 
gospo direktorico, jo res pozdravim z globo-
kim spoštovanjem. 

Pod to varno streho živim že 20 let in doži-
vela sem marsikaj. Že prvo leto sem spozna-
la Lojzeta. On je bil na vozičku, jaz sem ga 
vozila okoli doma in nisem rabila rolatorja. 
Pa je bilo »fajn« za oba. Skupaj sva bila 11 
let, dokler ni odšel v večnost. Še vedno se 
ga z veseljem spominjam. Potem sem imela 
dobro prijateljico gospo Tončko, ki je pred 
dvema letoma tudi »odšla«. Zdaj pa imam 
za sosedo v sobi gospo Tončko Pleško, ki je 
zelo dobra in razumevajoča. Vesela, kaj ve-
sela, srečna sem, da je taka. 

Leta so mi hitro minila. Hodila sem na razne 
sestanke in prireditve, ki jih tu ne manjka. 
Sedaj pa 5 let ne grem nikamor, oziroma 
zelo redko. Ugotovila sem, da če v sobi mo-
lčim, veliko ljudi razveselim.

Za konec pa še to: Moj dom DUV bi prei-

menovala v DDZZ (Dom Dobrosrčnih Zlatih 
Zaposlenih)

Hvala vsem in hvala za vse, V.

OSTANITE ZDRAVI!

VIOLETA VEBER, stanovalka

Stanovalka našega doma  
z najdaljšim stažem 

Naša gospa Pavla je stanovalka, 
ki je v našem Domu najdlje. Prihaja 
iz Logatca, v Dom pa je prišla 4. septembra 
1973 in je tako pri nas že 47 let. Ob priho-
du je bila gospa Pavla sprejeta še na bivšo 
lokacijo doma, to je v stavbo na Tržaški 33 
(stavbo so imenovali tudi »ubožnica«).

Svoje otroštvo je najraje preživljala ob igri s 
svojo sestro. Ob spominu na otroštvo se na-
smehne in pove, da je bilo »luštno«. Skupaj 
z ostalimi otroki se je igrala in hodila tudi v 
šolo. 

Glede bivanja v domu pove, da se tukaj dob-
ro počuti, doda pa, da je bilo včasih boljše, 
ker je lahko še hodila na sprehode v okolici 
doma. Vsako leto se je še posebej veselila 
obiska Miklavža. 

Njeno bivanje v domu se je v zadnjih letih 
zaradi oslabelosti spremenilo. Najbolj po-
greša pogovor in druženje s sostanovalci. 
Sedaj veliko časa posluša radio, spremlja 
dogajanje po svetu, rada posluša vremen-
sko napoved. Kadar je na vozičku, gre v je-
dilnico in pogleda tudi TV, popije kavico. 
Rada vidi, če jo peljejo ven na domsko dvo-
rišče, da se naužije svežega zraka. 

Še vedno jo vsako leto obišče svojka iz Sr-
bije in takrat so njeni dnevi še posebej lepi. 

URŠKA CVETKOVIĆ, socialna delavka
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Pogovor z dolgoletno stano-
valko, gospo Marico Golić

Gospa Marica je stanovalka na-
šega doma že od julija 2009. Po-
vedala je, da se je ob prihodu počutila dobro, 
da so jo vsi z veseljem in lepo sprejeli. V dom 
jo je pripeljal sin. Še vedno stanuje v sobi v 
katero je prišla ob sprejemu. Od kar je pri nas, 
se je v sobi zamenjalo kar nekaj sostanovalk, 
se je pa z vsemi dobro razumela. 

V času odkar je v domu, se je zgodilo že 
marsikaj, dodala pa je, da se ni zgodilo nič 
takega, kar bi jo prizadelo ali ji povzročilo 
kakšno bolečino, zamero. 

Ko je prišla v dom, je bilo v domu preko cele-
ga leta veliko prireditev, predstav in pevskih 
nastopov, ki se jih je zelo rada udeleževala. 
Zelo rada ima tudi druženja z ostalimi sta-
novalci in ima veliko prijateljev. Pohvalila se 
je, da pozna več kot polovico vseh stanoval-
cev. Dobro se razume tudi z vsemi zaposle-
nimi. Pohvalila je domsko kuhinjo. 

Marica še vedno rada kvačka, štrika, bere, 
gleda TV, posluša radio in se druži z ostali-
mi stanovalci. Vedno je nasmejana in dobre 
volje, kljub vsemu, kar se ji je v življenju pri-
petilo. 

O svojem življenju je povedala, da je imela 
težko otroštvo, ko pa se je poročila in imela 
otroke, je postalo življenje lepše. V življenju 
ji največ pomenita družina in pa otroci. Ima 
tri otroke (dve hčerki in sina), 5 vnukov in 4 
pravnuke. Z vsemi se dobro razume in ima 
stike. 

V času korone najbolj pogreša osebne stike 
s svojci. Prav tako občuti, da je zaradi epi-
demije manj prireditev, ki jih prav tako po-
greša. 

Gospa Marica je povedala še, da si za vse v 
domu želi, da bi bili zdravi in da bi še nap-
rej ostali v takih prijateljskih odnosih, kot so 
sedaj. 

Čeprav je bil odhod od doma nekaj najtež-
jega v njenem življenju, je dejala, da sedaj 
ne bi šla več nazaj domov. Dejala je, da se 
v domu zares počuti zelo dobro in da si želi, 
da bi ji tudi zdravje še naprej služilo vsaj to-
liko, kot do sedaj. 

URŠKA CVETKOVIĆ, socialna delavka

Iz mojega življenja

Nahajam se v upokojenskem 
domu na Vrhniki. Tu sem že 
nekaj let in sem že marsikaj do-
živela. Spomnim se lepih trenutkov, ki jih ne 
bi želela nikoli pozabiti, pa tudi trenutkov, 
za katere bi rada, da bi izginili iz spomina. 
Zavedam se, da je to zadnja postaja moje-
ga življenja. Dolgo let že živim in obdajajo 
me lepi spomini na vse preživeto, a so tudi 
trenutki ob katerih se mi telo zdrzne in želim 
na hitro vse pozabiti. Pa naj omenim nekaj 
srečnih trenutkov, ki so mi ostali v lepem 
spominu.

Otroštvo sem preživela v veliki in zelo dobri 
družini. Bilo nas je rojenih sedem otrok. Vsa-
kega novega smo bili zelo veseli. Na žalost 
sem ostala edina med njimi in nanje lahko 
obhajam le spomine. Za sestre in edinega 
brata sem hvaležna, da sem jih imela ob 
strani. Seveda, če ne bi bilo dobrih staršev, ki 
so zelo lepo skrbeli za nas, ne bi mogla ime-
ti tako lepih spominov iz življenja. Bila sem 
edina, ki je lahko študirala. Za to sem zelo 
hvaležna staršem, ki so mi izpolnili vse želje, 
da sem prišla do poklica, ki sem ga skrbno 
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opravljala vsa leta, kolikor je bilo potrebno. 
Naj omenim samo to, da sem zaradi enega 
obiska cerkve na nedeljo, ostala brez službe. 
Ker je bilo pomanjkanje učiteljic veliko, sem 
dobila službo v kraju, kjer ni bilo ne šole, ne 
stanovanja, ne učitelja in še marsičesa ne. 
Pristala sem na odločbo in po desetletju 
službovanja v tej vasi, sem dobila odlikova-
nje predsednika Jugoslavije, maršala Tita. 
Še danes sem ponosna na to. Imam dru-
žino, zdaj sta živi samo še dve hčeri, ki sta 
delavni in imata veliko sorodstva.

Hvaležna sem, da mi smrt tako prizanaša, 
saj sem že v 93. letu in se včasih bojim, kdaj 
me bo kdo vprašal, kaj še iščem na tem sve-
tu. Pa bi kar povedala, da je bilo dosti težav, 
a vseeno sem še zdaj rada na tem svetu.

ANTONIJA BALOH, stanovalka

Naša gospa Beta

Gospa Beta je prišla v naš dom 
prav pred kratkim, vendar ne 
prvič. Pri nas si je namreč zaslu-
žila tudi pokojnino. V dom je prišla delat 
leta 1975, takoj ko je začel dom delovati na 
zdajšnji lokaciji. Takrat je bila stara 37 let in 
pred tem je bila nekaj časa zaposlena samo 
še v Iskri, malo naprej po Idrijski cesti. Za-
čela je kot kuhinjska pomočnica, po šestih 
mesecih pa je začela delati v pralnici, kjer je 
potem ostala do upokojitve leta 1993.

Rodila se je kot Elizabeta – tretja sestra 
od štirih v družini na Vrhniki. Dve od sester 
(najstarejša in najmlajša) sta se poročili in 
odšli od doma, Beta in Ana pa sta ostali 
doma in pomagali z delom na kmetiji svojih 
staršev. Dolgo časa sta imeli dve ali tri krave 
in konja, obdelovali sta njive, kosili. Pri delu 

jima je veliko pomagal nečak.

Na otroštvo nima veliko lepih spominov. 
Pred in med vojno je bilo težko; ni bilo hra-
ne, oblačil, šolskih potrebščin. Prostega 
časa je bilo malo – na kmetiji je bilo vedno 
za delat. Kadar so se otroci lahko igrali, so 
se igrali preproste igre, brez igrač: skrivali so 
se in lovili, se šli gnilo jajce. 

S sosedi so bili bolj povezani, skupaj so lič-
kali koruzo, pri večjih delih, npr. pri košnji in 
podobno so pomagali drug drugemu. 

V domu se za enkrat dobro počuti in še ne 
občuti, da trenutno ni obiskov. Pohvalila je 
kuhinjo. Dolgo časa si je sama kuhala - in 
prej še prinesla drva in zakurila v štedilniku. 
Zato zdaj ceni, da ji nekdo drug skuha – in 
še tako dobro.

Gospa Beta, dobrodošli (spet) v našem 
domu. Želimo vam, da bi se dobro počutili 
pri nas.

SIMONA MEDIC, socialna delavka

Z domom vse od začetka

Leta 1985 sem zaključila sre-
dnjo zdravstveno šolo v Lju-
bljani in nastopila delo v Domu 
upokojencev Vrhnika. Imam hčer- k o 
Petro, tri leta staro vnukinjo Viktorio, ki me 
razveseljuje. Sem poročena in živim v Iški 
vasi pri Igu. Delo v domu se je nenehno 
spreminjalo. Ko sem se zaposlila v domu, so 
bili začudeni, kam grem delat, šele zadnja 
leta se je mnenje ljudi začelo spreminjati na 
bolje, veseli me delo s starostniki. Takrat je 
bilo v negovalni enoti 6 srednjih medicin-
skih sester, obvezilni material smo sterilizi-
rali v majhnih sterilizatorjih, pripomočkov 
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za nego in oskrbo je bilo malo. Nismo imeli 
dvigal, kopalnih kadi, ni bilo plenic za enkra-
tno uporabo, prav tako tudi ni bilo podlog 
za na postelje. Postelje niso imele električ-
nega dviga za vzglavje ali dvigovanje cele 
postelje. Pri negi inkontinentnih bolnikov 
smo uporabljali rjuhe in tetra plenice. Veli-
ko je bilo fizičnega dela. V zadnjih desetle-
tjih so se tudi na področju zdravstva začele 
dogajati precejšnje spremembe. Spreminja 
se odnos med stanovalci, zdravstvenim sis-
temom in svojci. Poleg izobrazbe in uspo-
sobljenosti je zdravje postala pomembna 
sestavina našega življenja. Ustvarja se 
bolj odprt odnos med stanovalci in delav-
ci doma, kar predstavlja včasih velik izziv. 
Zdravstvena nega ima vse bolj pomembno 
vlogo, ker v dom prihajajo stanovalci, ki 
imajo različne zdravstvene težave.

Leta 2001 sem diplomirala na upravni fa-
kulteti in leta 2012 začela delati v upravi. 
Zato danes govorimo o kontinuiranem stro-
kovnem izobraževanju in ne nazadnje, tudi 
osebni rasti. Delo s stanovalci naredimo 
vidno, kvalitetno in varno. Ne moremo pa 
zagotoviti stanovalcu vsega ugodja, ki jim 
ga nudi lastni dom. Stanovalci si predvsem 
želijo ohranjanje dostojanstva in avtonomi-
je. Zadovoljstvo je povezano tudi z primer-
janjem osebne izkušnje, ki se od primera 
do primera razlikuje zaradi doživljanja, ra-
zumevanja in razlik med stanovalci. Najbolj 
pa so naši stanovalci veseli, če si za njih vza-
memo čas. 

TATJANA ZALAR, uprava - tajništvo

Hitro čas beži

Prvo srečanje s tedanjo direktorico doma, 
ko sem kot mlado dekle po opravljeni šoli 

iskala službo. Po uradnem delu razgovora o 
zaposlitvi mi gospa direktorica reče: “Ivan-
ka, pri nas vam bo lepo in toplo, če bo dež, 
boste na suhem, ne boste ne lačna ne žejna 
in če boste pridna, potem boste lahko pri 
nas do pokojnine.” Začudeno sem jo pogle-
dala, saj takrat nisem imela namena ostati 
v tej službi niti tri mesece, kaj šele kaj več... 
Dobro se spomnim gospe Nade.

Od takrat je minilo 36 let. V teh letih se je 
zamenjalo kar nekaj ljudi. Spomnim se na-
šega Romana. Bil je ekonom, ki je bil spo-
soben, mlad in močan. Mleko nam je vozil 
iz vrhniške mlekarne, kruh je pripeljal iz pe-
karne, zelenjavo od kmetov vse ostalo pa 
iz trgovine. Vse kar smo potrebovali je bilo 
kvalitetno in je prišlo pravočasno. To je zelo 
olajšalo naše delo.

Moj odnos s sodelavci nekoč in danes pa 
je bil in ostal odličen. Hvala vsem, rada vas 
imam. 

IVANKA POPIT, dietna kuharica

MOJIH 35 LET V DUV

V domu upokojencev Vrhnika 
sem zaposlena kot fiziotera-
pevtka 35 let. V tem času so se 
na področju dela stvari spremenile in sicer 
na boljše.

Sem prva redno zaposlena fizioterapevtka 
v DUV. Ob mojem prihodu, so bili prostori 
fizioterapije opremljeni z osnovno opremo, 
ki pa je bila že takrat zastarela. Dvakrat te-
densko je potekala skupinska telovadba, ki 
je trajala eno uro. Ostala fizioterapija se je 
izvajala individualno po sobah.

Z leti se je zdravstveno stanje stanovalcev 
slabšalo in potrebe po fizioterapiji poveče-
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vale, zato je DUV po 11 letih zaposlil še eno 
fizioterapevtko. 

Z zasteklitvijo balkona se je fizioterapija po-
večala še za enkrat. Nakupili smo kar precej 
potrebnih aparatov (protibolečinski, kine-
tek, motomed, elektro stimulatorji ipd.). 

Danes poteka skupinska telovadba vsak 
dan zjutraj po zajtrku 30 minut. Gibalna 
skupina poteka vsak dan od 10.00 do 12.00 
(v to skupino so vključeni stanovalci na vo-
zičkih in so obravnavani individualno). Indi-
vidualna obravnava poteka tudi po sobah.

Ne morem, da se ne bi dotaknila tudi dela na 
enotah. Ob mojem prihodu je bilo v domu 
nastanjenih 224 stanovalcev, od tega je 
bilo samostojnih 85%, takih ki so potrebo-
vali nego pa 15%. Vse nepomične stanoval-
ce se je dobesedno prenašalo iz postelje na 

voziček in nazaj. Kopanje pa je bilo poglavje 
zase. Stanovalca se je preneslo iz postelje 
na voziček, odpeljalo v kopalnico in se ga 
preneslo iz vozička v banjo, po kopanju pa 
seveda iz banje nazaj na voziček. To je bilo 
fizično zelo naporno delo.

Danes seveda ni tako, kljub temu da je sta-
novalcev, ki potrebujejo nego 85%, se je z 
leti nakupilo veliko pripomočkov za prena-
šanje nepomičnih stanovalcev (hoyer, moo-
ver, ario kad…). Zaradi vseh teh pripomoč-
kov je delo na enotah sedaj fizično manj 
naporno. K lažjemu delu pa seveda pripo-
morejo tudi električne postelje.

Toliko na kratko: želela sem povedat čim 
več stvari in čim manj napisati.

MILENA ŠČEPANOVIĆ, fizioterapevtka
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UTRINKI LETA 2020

V LETOŠNJEM LETU SMO… 

pustovali …

Veliko noč praznovali … plesali z Rdečimi noski …
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doživeli kar nekaj prijetnih izletov z našim prilagojenim kombijem … 

izleti na Planino

izlet na Podpeško jezero
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izlet v Medvedje Brdo
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izlet v živalski vrt Rožman

uživali smo v pevskem zboru Fantov z vasi … in tudi sami peli …

v toplih mesecih smo pekli palačinke in prej seveda malo telovadili ...
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se potepali po Vrhniki …

obirali slastna jabolka …

imeli športne dopoldneve …

se sladkali s sladoledom …
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praznovali svetega Martina …

krepili in ohranjali spomin …

poplesavali na glasbo harmonike …
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krepili in ohranjali spomin …

obiskal nas je Frenk Nova in s pesmijo pobožal dušo in srce …
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ker smo bili zelo pridni, nas je obiskal dedek Mraz in to s posebnim spremstvom …
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seveda dedek Mraz ni pozabil na naše okužene stanovalce, ki so bili začasno preseljeni v 
telovadnico Partizan …

tekom celega leta smo  
tudi veliko ustvarjali …
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pa cepili smo se, z upanjem in željo, da bi nam cepivo in precepljenost prineslo življenje, 
kot smo ga poznali pred epidemijo.
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Stari ljudje, vsak s svojo zgodbo, modrostjo življenja.

Kaj se skriva za zgubanim obrazom, krhkimi, zgaranimi ročicami….

Mar je res samo star človek, nepomemben del, odveč družbi in pozabljen od sveta?

Modro razmisli, kajti pride še prehitro po tvoji poti ta zguban obraz.

Iskra v očeh, le zazri se vanjo in uvidel boš celo vesolje, vse kar smo.

Darilo je, neskončno darilo, biti tu, med njimi. Dušicami, ki potrebujejo le naš nasmeh in 
nežno roko.

Bodi tu, ti… prisoten s celo bitjo sebe, pa boš čutil.

NINA NOVAK,  
delovna terapevtka
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ŠE ZAHVALA ZA PODPORO IN DONACIJE

Ob zaključku bi se želeli zahvaliti tudi vsem podpornikom in donatorjem, ki so nam v tem 
težkem letu priskočili na pomoč za izkazano razumevanje, skrb in donacije:

• ŽUPAN OBČINE VRHNIKA

• CIVILNA ZAŠČITA VRHNIKA

• ŽUPAN OBČINE LOG DRAGOMER

• KRAJEVNA SKUPNOST VAS

• LIONS KLUB VRHNIKA

• CVETLIČARNA KARMEN

• PEKARNA BAŠKOVČ

• KOMUNALA VRHNIKA

• GLASBENA ŠOLA VRHNIKA

• KK IPROS VRHNIKA

• TK VRHNIKA

• KNJIŽNICA IVANA CANKARJA VRHNIKA

• SLAŠČIČARNA BERZO

• BARJANS D.O.O.

• LEK D.D. 

• SENSILAB D.O.O.

• LESAFFRE SLOVENIJA D.O.O.

• MEDIAS INTERNATIONAL D.O.O.

• GRIP TRGOVINA, D.O.O.

• VR – ELEKTRONIKA, D.O.O.

• ŠKERJANC, D.O.O.

• EKIPA “STAR MALN”

• TABORNICA NIKA TIA, VOD OGNJENI VOLKOVI, ROD ENAJSTA ŠOLA

• PRIVATNE DONACIJE: GA. BLAŽKA KOPAČ ŽUPANC, GA. JAPELJ

Veseli smo bili vseh pozitivnih sporočil podpore in dobre volje ljudi, ki so nam stali ob stra-
ni. Iz  hvala!




