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UVODNE BESEDE DIREKTORICE
»Optimizem je vera, ki vodi k doseganju. 

Nič ni mogoče storiti brez upanja in zaupanja.« 

Helen Keller

V leto 2021 smo stopili polni op-
timizma, saj smo bili ravno v domovih 
deležni prvih odmerkov cepiva proti 
COVID-19 ter se po težkem obdobju 
prestajanja okužbe v domu za vse nas, 
stanovalce, zaposlene in svojce, veseli-
li, da se bo celoten svet spet lahko vrnil 
na poti brez virusa in kot sem zapisala 
v prejšnjih Utrinkih, da se bo vse skupaj 
umirilo in nas popeljalo v življenje, kot 
smo ga poznali ter bomo lahko sami na-
črtovalci lastne prihodnosti. 

Kljub cepivu se korona virus tudi v 
letu 2021 ni umiril in je celo leto zahte-
val popolno pozornost celotnega sveta. 
Ali smo naredili vse kot družba in kot 
posameznik? Verjetno ne, saj je bil virus 
vedno hitrejši od nas in ko smo mislili, da 
ga že dobro poznamo, si je nadel nova 
oblačila in nas znova presenetil. 

Vsekakor lahko pohvalim vse naše 
stanovalce, ki so pogumno in brez dvo-
mov zaupali stroki, se cepili in celo leto 
potrpežljivo razumeli vse ukrepe, ki jih še 
vedno izvajamo v domu, da do okužbe 
ne pride. Žal pa kljub visoki preceplje-
nosti stanovalcev in naših zaposlenih vi-
rusa ne moremo ustaviti, ko se v našem 
lokalnem in širšem okolju število okužb 
poveča in ta nevidni sovražnik ponovno 
dobi polni zagon. 

Najbolj pa me kot direktorico ved-
no znova razočarajo posamezniki, ki 
kljub že skoraj dve letni borbi celega sve-
ta ne verjamejo v obstoj virusa, še več, 
pripravljeni so tvegati prenos okužbe pri 
najbolj ranljivi populaciji in to so ravno 
naši stanovalci. Žalosti me, da se še ved-
no najdejo posamezniki, ki za okužbo v 
domu krivijo zaposlene in nikoli ne prev-
zamejo odgovornosti nase. Tudi zapos-
leni v domovih smo mame, očetje, žene 
in možje, tete in strici, hčere in sinovi, 
imamo svojo družino in tudi mi smo del 
družbe in žal nas virus ne obide.

Mogoče naše letno glasilo ni pros-
tor za izražanje takih misli, vendar je is-
krenost ena izmed vrednot, ki si jo v na-
šem domu želimo vsi, in je vrednota, ki si 
jo naši stanovalci zaslužijo. 

Veseli pa me dejstvo, da so naši 
stanovalci vselej izjemno potrpežljivi in 
naše ukrepe jemljejo resno ter razumejo, 
da so si ukrepi sprejeti za varovanje nji-
hovega zdravja in da tudi večina svojcev 
razume naše ukrepe, saj si tudi sami že-
lijo, da njihovi starši, babice, dedki, tete 
in strici bivajo v čim bolj varnem okolju. 
Zadovoljni smo, da so posamezniki, ki 
znajo dati pohvalo tudi nam zaposlenim 
in vidijo naša prizadevanja. 
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Tudi v letu 2021 smo ves čas delali 
vse, kar je seveda narekovala zdravstve-
na stroka in uporabili vsa znanja, ki smo 
jih pridobili v borbi z virusom, da bi čim 
bolj zavarovali zdravje naših stanoval-
cev. Vsak dan sproti smo sledili vsemu in 
prilagajali delo na vseh enotah, vedno 
znova določali prioritete, vendar je celo 
leto prva prioriteta bitka z virusom in 
varnost naših stanovalcev.

Pravijo, da se vse zgodi z razlogom. 
Mogoče bomo kot družba in cel svet 
sprevideli najbolj pomembne vrednote, 
ki so v bitki za materialnimi dobrinami 
izrinile vrednote, ki si jih danes najbolj 
želimo, zdravje in skrb za sočloveka. Epi-
demija je preizkušnja vsake družbe, ko 
mora posameznik delovati ne samo v 

svojo dobrobit ampak tudi v dobrobit 
sočloveka.

Želim si, da v prihodnje bolj stopimo 
skupaj in se sleherni posameznik zaveda 
družbene odgovornosti in s tem prispeva 
k uresničevanju skupnih ciljev. 

Vesela sem in ponosna na svoje 
sodelavce, ker znamo stopiti skupaj in 
bijemo bitko že skoraj dve leti, čeprav 
je velikokrat težko in so potrebni veliki 
napori, odrekanja in potrpežljivost ter 
veliko empatije. 

Upajmo, da bomo kot družba in 
posameznik iz te bitke izšli močnejši, 
bolj povezovalni in pozitivni.

mag. Milena Končina, direktorica

INVESTICIJSKI PROJEKTI IN 
POGLED V PRIHODNOST

Nova enota za dnevno varstvo 
starejših na območju nekdanje voja-
šnice na Stari Vrhniki se že gradi

V leto 2021 smo zakorakali v upa-
nju, da bo s cepivom proti koroni končno 
prišel konec epidemije in se bomo lah-
ko bolj posvetili drugim ciljem, ki smo 
si jih začrtali ter nadaljevali s tistimi, ki 
smo jih začeli pred korono. S polno paro 
in kljub izčrpanosti zaradi bitke z okuž-
bo v zadnjih dveh mesecih v letu 2020 
smo nadaljevali s pripravo podrobnejših 
projektov za izgradnjo enote dnevnega 
varstva na Stari Vrhniki in v mesecu ju-
liju podpisali pogodbo z izbranim izva-

jalcem. Celotna investicija je bila v letu 
2020 ocenjena na 1.539.721 EUR, od 
tega smo 717.383,00 EUR sredstev pri-
dobili iz namenskih sredstev EU in ESRR. 
Že ob odpiranju vlog javnega razpisa za 
izbiro izvajalca gradnje smo se srečali s 
povišanimi cenami gradnje v ponudbah 
in kljub temu, da smo izbrali najugodnej-
šega ponudnika, je višina pogodbe pre-
segla ocenjeno vrednost za 170.376,19 
EUR. 

Gradnja objekta se je začela v me-
secu septembru, z rušitvijo obstoječega 
objekta in pripravo terena za začetek 
gradnje novega. Gradnja poteka s skoraj 
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dvomesečno zamudo, saj ima izvajalec 
največ težav pri zagotavljanju kadra in 
pravočasni izvedbi del podizvajalcev.

Dom upokojencev Vrhnika že ne-
kaj let izvaja storitev dnevnega varstva 
v matični enoti, in sicer zagotavlja 5 
mest. Storitev se je večinoma izvajala v 
poletnih mesecih. Veseli smo, da bomo 
lahko z izgradnjo nove enote dnevnega 
varstva za to storitev končno imeli ustre-
zne prostorske in organizacijske pogoje. 
Tako bo z začetkom leta 2023 12-im 
uporabnikom dnevno omogočeno, da 
večino dneva preživijo z ustrezno oskrbo 
in zdravstveno nego ter še vedno osta-
nejo v domačem okolju. Storitev dnev-
nega varstva želimo ponuditi tudi upo-
rabnikom naših sosednjih občin. 

Z izgradnjo sodobnega centra za 
dnevno varstvo želimo slediti ciljem, 
da vsak starejši čim dlje ostaja v svo-
jem domačem okolju. Skozi organi-
zirane dejavnosti v dnevnem varstvu 
vsak posameznik lahko prejme oskrbo 
in nego, ki jo zaradi svojega zdravstve-
nega stanja ali starosti potrebuje, os-
taja čim dlje aktiven ter ohranja svojo 
psihofizično kondicijo in socialne stike, 
hkrati pa razbremenimo tudi svojce.  
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Objekt dnevnega varstva; Arhitektura Ušaj d.o.o.

Za novo enoto dnevnega varstva je 
19. julija potekala tudi slovesnost ob po-
stavitvi temeljnega kamna. Slavnostni 
dogodek so s svojim obiskom počastili 
minister za delo, Janez Cigler Kralj, mini-
ster za obrambo, Matej Tonin in župan 
Občine Vrhnika, Daniel Cukjati. Direkto-
rica doma mag. Milena Končina se je v 
nagovoru zahvalila ministru za obram-
bo in njegovim sodelavcem za brezpla-
čen odstop zemljišča in ministru za delo 
ter njegovim sodelavcem za podporo in 
sofinanciranje projekta. Prav tako se je 
za podporo projektu zahvalila županu 
Občine Vrhnika z ekipo. Pri tem pa ni 
pozabila tudi na zaposlene doma, člane 
Sveta zavoda in druge sodelujoče. 

Vključitev v dnevno varstvo ponuja vsa-
kemu starejšemu možnost, da se čim 
kasneje vključi v institucionalno varstvo 
oziroma lažje premosti čas do sprejema 
v celodnevno institucionalno varstvo. 
V novozgrajeni enoti želimo starejšim 
ponuditi aktivno in hkrati varno okolje, 
tudi za osebe z demenco. 

S staranjem prebivalstva in vedno 
daljšo delovno aktivnostjo je dnevno 
varstvo ena izmed pomembnih oblik 
izvajanja storitev skrbi za starejše, saj 
vsakega posameznika vzpodbuja in mu 
omogoča, da čim dlje ostaja v svojem 
domačem okolju.

Vsekakor pa gre tudi za spremembo 
v razmišljanju celotne družbe, saj je sta-
ranje prebivalstva v prihodnje svetovni 
izziv in prej ko se s takimi izzivi spopri-
memo, prej lahko najdemo rešitve ter 
kot družba poskrbimo za dostojno stara-
nje vsakega posameznika in predvsem 
zagotovimo možnosti izbire, in dnevno 
varstvo je ena izmed njih.

Nekdanji vojaški objekt, ki smo ga porušili in za-
čeli gradnjo novega objekta za dnevno varstvo.
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Minister za delo, Janez Cigler Kralj 
je našemu domu v imenu Vlade RS po-
delil tudi spominski znak za požrtvoval-
nost v boju proti Covid-19.
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Potrebe našega doma po nadome-
stnih kapacitetah

Po pridobitvi nepremičnine v 
upravljanje v letu 2020 in pridobitvi fi-
nančnih sredstev za projekt dnevnega 
varstva smo zaradi izjemne lokacije na 
območju nekdanje vojašnice in potreb 
našega doma po nadomestnih kapaci-
tetah Ministrstvo za obrambo zaprosili 
za možnost dodatnega prenosa nepre-
mičnine v upravljanje. Z našo idejo smo 
vztrajali več kot osem mesecev in s pod-
poro Ministrstva za delo in Občine Vrh-
nika je končno našo željo po dodatnem 
zemljišču, na katerem bi načrtovali novo 
enoto, ki bi bila namenjena predvsem 
osebam z demenco, v mesecu juliju pod-
prlo tudi Ministrstvo za obrambo in nam 
v upravljanje s sklepom Vlade RS pre-
dalo dodatno zemljišče. V izjemno krat-
kem času smo v sodelovanju z obema 
ministrstvoma, Občino Vrhnika, Uprav-
no enoto Vrhnika, vsemi soglasje dajalci 
in zunanjimi sodelavci uspeli pripraviti 
projekt ter pridobili pravnomočno grad-
beno dovoljenje. Konec avgusta smo s 
projektom kandidirali na Javnem razpi-
su za sofinanciranje vlaganj v infrastruk-
turo za krepitev odpornosti izvajalcev 
institucionalnega varstva, upoštevajoč 
deinstitucionalizacijo (React-EU), ki ga 
je objavilo ministrstvo za delo konec 
meseca maja. Investicija je bila oce-
njena na 2.514.091,23 EUR, objekt pa 
bi bil namenjen osebam z demenco in 
je zasnovan po sodobnih konceptih iz-
vajanja storitev in istočasno upošteva 
vsa priporočila za preprečevaje širjenja 
okužb, s katerimi se srečujemo v zadnjih 
dveh letih. Žal s kandidaturo na razpisu 
tokrat nismo uspeli in upamo, da bo naš 
projekt v prihodnje prepoznan kot nujen 
in potreben tudi zaradi zastarele in neu-
strezne infrastrukture matičnega doma.

Dodaten objekt na območju nekdanje vojašnice 
na Stari Vrhniki

Idejna zasnova za novo enoto na območju nek-
danje vojašnice na Stari Vrhniki, ki bi bila pove-
zana z enoto za dnevno varstvo.
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Projekt za postopno prenovo matične-
ga doma za dvig bivalnega standarda

Naš dom je star že več kot 45 let 
in ne zagotavlja minimalnih tehničnih 
standardov in normativov, ki jih določa 
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahte-
vah za izvajalce socialnovarstvenih sto-
ritev iz leta 2006. Le ta je takrat vsem 
izvajalcem institucionalnega varstva 
naložil, naj do leta 2021 zagotovijo 
ustrezen bivalni standard. Če želimo iz-
polniti zakonska določila, potrebujemo 
ustrezne rešitve, ki bi omogočile izpol-
nitev danih obveznosti. Ker nam je us-
pelo pridobiti zemljišče na Stari Vrhniki 
in v Občini Log Dragomer, smo pripravili 
projekte, s katerimi bi lahko zagotovili 
nadomestne kapacitete našega doma 
in s tem omogočili pogoje za postopno 
prenovo matične stavbe. To pomeni, da 
potrebujemo najmanj 60 nadomestnih 
mest. Ministrstvo za delo je v omenje-
nem pravilniku rok za izpolnitev mini-
malnih tehničnih zahtev bivalnega stan-
darda podaljšalo za naslednjih pet let, 
to je do leta 2026.

Če strnemo, smo v zadnjih dveh 
letih brezplačno pridobili dodatna 
zemljišča in pripravili projekte za 
dislocirano bivalno enoto v Občini Log 
Dragomer in dve bivalni enoti na Stari 
Vrhniki. Z izgradnjo vseh treh enot bi 
tako zagotovili 60 nadomestnih mest in 
12 mest za dnevno varstvo. 

Poleg tega smo v letu 2021 prip-
ravili tudi projekt prenove starega dela 
matične stavbe, vendar brez posega 
v konstrukcijo, saj zaradi poplavnega 
območja lokacije našega doma grad-

benega dovoljenja ni možno pridobiti. 
Prenova sob in prostorov je nujna in bo 
potekala postopoma, saj je za čas pre-
nove potrebno v celoti preseliti vse sta-
novalce. Projekt prenove bo zahteval od 
vseh nas izjemo veliko potrpljenja in ra-
zumevanja. 

Ne glede na to, da nismo dobili fi-
nančnih sredstev iz zadnjega javnega 
razpisa, ostajam kot direktorica opti-
mistična in vztrajna. Zagotovo vem, da 
smo s sodelavci v izjemno kratkem času 
naredili veliko in s pripravljenimi pro-
jekti ima naš dom pripravljeno vizijo in 
dane pogoje za zagotavljanje bivalnega 
standarda za naše stanovalce. Naša na-
slednja naloga je, da naredimo vse, kar 
je v naši moči, da pridobimo tudi finanč-
na sredstva, ki so pogoj za realizacijo 
vseh pripravljenih projektov.

mag. Milena Končina, direktorica
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LETO 2021 V DU VRHNIKA
Leto 2021 je bilo v našem Domu, 

kljub obilici izzivov, ki jih je pred nas pos-
tavil korona virus, zanimivo in polno do-
gajanja. 

Kreativna skupina, čutno-gi-
balna in bobnarska skupina ter sku-
pina za izboljšanje kognitivnih 
sposobnosti so se sprva izvajale v pri-
lagojenih manjših skupinah po enotah.  

Pozno spomladi in v poletnih mese-
cih smo lahko zaživeli bolj sproščeno. 

Skupinske aktivnosti smo prenesli na 
domski vrt, kjer smo krepili telo in se za-
bavali ob različnih športnih igrah, pekli 
palačinke, se družili z otroki iz vrtca in 
poslušali različne glasbene nastope. 
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Nekateri med nami so ob prijetni glasbi 
tudi zaplesali. 

V juniju smo priredili piknik, s kate-
rim smo vsaj malce nadoknadili dneve v 
času epidemije in vdora virusa v dom ko-
nec leta 2020 ter se zahvalili vsem - sta-
novalcem in svojcem za njihov pogum, 
potrpljenje in zaupanje pri premagova-
nju vseh ovir, ki nam jih je prinesel co-
vid-19, prav tako pa tudi našim zaposle-
nim, prostovoljcem in podpornikom iz 
lokalne in širše skupnosti za požrtvoval-
no delo, pomoč in uspešno sodelovanje. 
Za dobro voljo in nepozabno vzdušje je 
tudi tokrat poskrbel pevec Frenk Nova in 
pa seveda dobra hrana izpod rok naših 
kuharjev in kuharic.
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V toplejših mesecih smo se te-
densko s kombijem odpravili na krajše 
izlete s stanovalci. Obiskali smo Star 
maln, Bajerje pri stari opekarni, Podpe-
ško jezero, Bloško jezero, Planino nad 
Vrhniko, Športni park Log Dragomer in 
Grad Dvor v Preddvoru.
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Večkrat smo se peš odpravili v cen-
ter Vrhnike in na tržnico ter popili kavico 
v kavarni pri Društvu upokojencev.
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V čarobnem decembru je pri nas 
zadišalo po piškotih, cimetu in božičnem 
čaju. Skupaj smo v praznično preobleko 
odeli vse enote našega Doma in poseja-
li božično žito. Z okraski, ki so jih prispe-
vali svojci, stanovalci in zaposleni, smo 
na domskem vrtu okrasili drevo. V začet-
ku meseca, ko je zapadel prvi sneg, smo 
se kljub mrazu veselo podali na sneg in 
ob domskem vhodu postavili ogromne-
ga snežaka. V tednu pred božičem smo 
obiskali Cankarjevo knjižnico na Vrhniki, 
kjer smo se ob razstavi borovniških klek-
ljaric potopili v svet klasičnih pravljic. 
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S pomočjo vrhniških skavtov je v našem 
domu zopet zasvetila luč miru iz Betle-
hema. Otroci Župnijskega vrtca so na 
domskem vrtu zapeli in zaplesali na-
šim stanovalcem, v Vrtcu Vrhnika pa so 
spretni prstki otrok in vzgojiteljic ustva-
rili unikatne okraske in z njimi obdarili 
stanovalce in zaposlene v našem domu.
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Decembrsko dogajanje so nam pope-
strili glasbeniki Tria Rupnik, Tria Šubic 
in Frenk Nova, ter grofica Josephine z 
gradu Dvor s svojo violino. Tudi na ogled 
božičnega filma nismo pozabili.

Skozi vse leto smo bili zelo pridni, 
zato so nas v prazničnem decembru obi-
skali vsi trije dobri možje in nas obdari-
li. Miklavževa darila so naše stanovalce 
zjutraj presenetila na nočnih omaricah. 
Božiček je na saneh pripeljal zanimive-
ga pomočnika - leva, darila pa so mu 
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velikodušno pomagali pripraviti in za-
viti člani Lions kluba Vrhnika. Na zad-
nji dan starega leta je izpod Triglava 
prišel med nas stari dobri Dedek Mraz.  

V veselem razpoloženju, ob glasbi, okus-
nem prigrizku in kozarčku penine je noč-
na ekipa zaposlenih skupaj s stanovalci 
zaplesala v novo leto.



19

Hvala vsem, ki ste polepšali praznič-
ne dni in poskrbeli za iskrice v očeh naših 
stanovalcev. Hvala za poslane voščilni-
ce, okraske in lepe želje OŠ Ivana Can-

karja, Vrtcu Vrhnika, Župnijskemu vrtcu 
Vrhnika, vrhniškim skavtom, Leo klubu 
Vrhnika, Klubu vrhniških študentov, VDC 
Vrhnika in Centru starejših Notranje Go-
rice DEOS. 

Sreča je čudežni prah,

ki ga narava iz svojih angelskih rok

strese v naše naročje,

da ga čuvamo in negujemo

z medsebojno toplino in razumevanjem,

s prijateljsko iskrenostjo in pomočjo.

Želimo Vam mnogo čudežnega prahu,

zdravja in izpolnitev želja v letu 2022.

DELOVNA TERAPIJA V NOVEM, 
DRUGAČNEM ČASU

Tako kot se je spremenilo vsako-
dnevno bivanje in življenje vsakega od 
nas, se je v zadnjih dveh letih spremenil 
tudi način izvajanja delovne terapije v 
našem domu.

V začetku leta, ko smo uspešno pre-
magali boj z virusom, se je delovna te-

rapija usmerila predvsem v individualno 
rehabilitacijo posameznika po preboleli 
okužbi. Marsikateri stanovalec je v tem 
času tako fizično kot psihično zelo ope-
šal, zato je bil segment rehabilitiranja in 
postopnega okrevanja eden od prioritet 
našega dela. 
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Skupinske aktivnosti, kot so kreativ-
na skupina, čutno-gibalna, bobnarska, 
skupina za izboljšanje kognitivnih spo-
sobnosti in podobne so se izvajale v pri-
lagojenih manjših skupinah po enotah, 
na ustrezni varnostni razdalji.

V vsem tem času je bila ena naših 
prioritetnih nalog tudi učenje in ozave-
ščanje, predvsem pa postopno navaja-
nje stanovalcev uporabe zaščitnih mask 
ter razkuževanje dotičnih skupnih pro-
storov našega doma.

V poletnih mesecih so se vse sku-
pinske aktivnosti in prireditve izvajale 
na domskem vrtu, kjer smo vsaj za hip 

lahko zaživeli brez pretirane skrbi pred 
okužbo. Tedensko smo manjšo skupino 
stanovalcev presenetili z izletom. Zunaj 
so se vrstili peka palačink, športni dopol-
dnevi, nastopi, druženja z otroki iz vrtca 
ter piknik za stanovalce… skratka usme-
rili smo se v skupni cilj, da čim več sta-
novalcev zvabimo na prosto, kjer smo 
uživali na svežem zraku in imeli možnost 
medsebojnega druženja.
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Naš svet vsekakor ni več enak, ven-
dar pa smo kot trdovratni virus tudi 
delovne terapevtke pretkane v iskanju 
načinov, da bi naši stanovalci karseda 
kvalitetno in polno živeli svoja zavidljiva 
leta. 

Nina Novak, Mojca Mikec in  
Marijana Bančik,  

delovne terapevtke

PROCES DELA IN ŽIVLJENJE V ČASU 
COVIDA

Verjetno si nihče ni mislil, kako se 
lahko življenje in delo tako hitro spreme-
ni. Že lansko leto, ko smo doživeli našo 
prvo okužbo, smo videli kako pomemb-
na je dobra organizacija ter skrbni, srč-
ni, odgovorni ljudje. S skupnimi močmi 
smo prebrodili in premagali virus, ven-
dar se delo v domu še ni vrnilo na iste 
tirnice kot pred korono. Naš proces dela 

se je spremenil in poleg skrbi za stano-
valce je virus doprinesel še pogostejše 
prezračevanje, razkuževanje, nošenje 
mask, pazljivost pri stikih, jemanje bri-
sov, še toliko večja pozornost pri počutju 
ter možnih simptomih tako stanovalcev 
kot zaposlenih. Vsi moramo biti pozorni 
na vsako malenkost, kako potekajo čis-
te in nečiste poti, upoštevanje ukrepov 
in pravil. Vse to je danes naš vsakdanjik. 
Verjetno si nihče tega ni predstavljal in 
želel, vendar pa kljub vsemu moramo ve-
deti, da se čas za naše stanovalce ni us-
tavil, še vedno je potrebno poskrbeti za 
kvalitetno življenje, za njihovo udobje, 
dobro počutje, tako psihično, duševno 
kot fizično in popestriti dneve, preprečiti 
osamljenost, vzeti si čas za pogovor, pri-
jazno besedo, dotik ter iskren nasmeh, ki 
kljub temu, da ga pokriva maska, izžare-
va skozi oči.

Tjaša Rihar in Tjaša Likar,  
diplomirani medicinski sestri



23

DOBRE NOVICE
Medtem ko so vsi časopisi, TV no-

vice in družbena omrežja polna nega-
tivnosti in sovraštva, poskusimo v nada-
ljevanju z nekaj prijaznimi novicami in 
dejstvi to slabo vzdušje popraviti. Svet 
ni samo slab, poglejmo zakaj:
• Norvežani so se odločili, da ne bodo 
vrtali naftnih vrtin na Lofotskih otokih (s 
53.000.000.000.000.000 $ naftnih re-
zerv), da bi ohranili otoški ekosistem.
• Prvič v zgodovini Malavija je bila 
ženska izvoljena za predsednico parla-
menta države. Esther Challenge je prek-
licala 1.500 porok z mladoletnimi dekle-
ti in jih poslala nazaj v šolo.
• Švedski darovalci krvi prejmejo 
zahvalno sporočilo vsakič, ko njihova kri 
rešuje ljudi.
• Po zaslugi Zakona o ogroženih 
vrstah se je populacija nekaj skoraj izu-
mrlih vrst morskih želv povečala za 980 
%.
• Tajski supermarketi so opustili pla-
stične vrečke in začeli svoje nakupe zavi-
jati v bananine liste.
• Nizozemska je postala prva država 
brez potepuških psov.
• Južna Koreja organizira plesne za-
bave za ljudi po 65. letu. Za boj proti de-
menci in osamljenosti.
• V Rimu lahko plačate vozovnico v 
podzemni železnici z odpadnimi plas-
tenkami. Tako je bilo zbranih že 350.000 
plastenk.
• Kalifornija omejuje prodajo psov, 
mačk in zajcev v trgovinah, tako da lah-
ko ljudje vzamejo hišne ljubljenčke iz za-
vetišč.

• Pridelovalci riža po vsem svetu za-
čenjajo namesto pesticidov uporabljati 
račja polja. Race jedo žuželke in ščipajo 
plevel, ne da bi se dotaknile riža.
• Kanada je sprejela zakon, ki prepo-
veduje uporabo kitov in delfinov v za-
bavni industriji.
• Nizozemska poseje strehe na stoti-
ne avtobusnih postajališč s cvetjem in 
rastlinami – posebej primernimi za če-
bele.
• Islandija je postala prva država na 
svetu, ki je legalizirala enake plače za 
moške in ženske.
• Nemški cirkusi namesto živali upo-
rabljajo njihove holograme in si tako 
prizadevajo za zaustavitev izkoriščanja 
živali v cirkusih.
• Podvodni robot LarvalBot zaseje 
dno Velikega koralnega grebena z mi-
kroskopskimi koralami, vzgojenimi pose-
bej za obnovo ekosistema.
• Da bi zmanjšali število samomorov, 
je Švedska organizirala prvo psihiatrično 
reševalno vozilo na svetu.
• 4.855 ljudi je več ur stalo v vrsti na 
dežju, da bi testiralo matične celice, da 
bi rešilo življenje petletnemu dečku.
• Indijska vas praznuje rojstvo vsake 
deklice tako, da posadi 111 dreves. Do 
zdaj je bilo posajenih že 350.000 dreves.
• Nizozemska je zgradila pet ume-
tnih otokov posebej za ohranjanje ptic 
in rastlin. Dve leti pozneje tam živi že 
30.000 ptic in raste 127 vrst rastlin.
• Nasini sateliti so zabeležili, da je svet 
postal bolj zelen kot je bil pred 20 leti.

Zanimivosti zbrala Simona Medic
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V PRIČAKOVANJU KADROVSKIH 
IZBOLJŠAV

Res je svet ni samo slab, in čeprav 
domovi s Skupnostjo socialnih zavodov 
Slovenije na čelu že dolgo časa opozar-
jamo na:

 − vse večjo stisko svojcev in delavcev 
zaradi neurejene skrbi za starejše 
in podfinanciranega sistema javne 
oskrbe starejših;

 − nezavidljive kadrovske razmere v so-
cialnovarstvenih zavodih (ki jih je 
epidemija Covid-19 še dodatno pos-
labšala), ki se zaradi zastarelih ka-
drovskih normativov, ob hkrati vse 
starejših stanovalcih v domovih, ki 
potrebujejo višji nivo socialne in zdra-
vstvene oskrbe, rezultirajo žal tudi v 
poslabševanju kvalitete oskrbe v do-
movih, kjer trpi predvsem socialni stik 
s stanovalci;

 − dejstvo, da imamo v zavodih velike 
težave pri iskanju kadrov, sploh pri 
poklicih, ki so nepogrešljivi za učinko-
vito soočanje z zdravstvenimi vidiki 
epidemije, kot so diplomirane in sre-
dnje medicinske sestre in bolničarji 
negovalci, kot tudi pri mnogi razpisi 
za druge poklice, ki so nujni za delo-
vanje socialnovarstvenih zavodov in 
dobro počutje stanovalcev (npr. die-
tni kuharji in socialne oskrbovalke), 
razlogi pa tičijo predvsem v delovnih 
pogojih in obremenitvah ter izjemno 
nizkih plačah;

 − da panoga beleži izrazito nadpovpre-
čen delež zaposlenih invalidov in 
prav tako visok delež zaposlenih, ki 
so dolgotrajno odsotni (dolgotrajne 
bolniške, porodniške in podobno), kar 
ob številnih neuspešnih razpisih po-
sledično vodi v to, da so obstoječi za-
posleni še dodatno obremenjeni, kar 
poglablja kadrovsko krizo zaradi od-
hajanja delavcev, in da bo v nasled-
njih letih kadrovske razmere dodatno 
zaostril tudi občuten val upokojitev; 

vseeno prispevek pred vami ni 
namenjen izražanju (samo) kritike in 
zaskrbljenosti, temveč poudarku na po-
zitivnih spremembah, ki so se zgodile 
v zadnjih dveh letih ter našemu proak-
tivnemu delovanju k spremembam na 
bolje, zaradi katerih vseeno malce bolj 
optimistično zremo v prihodnost:

1. Avgusta 2020 je v veljavo stopila 
vladna Uredba o zagotovitvi javnih 
sredstev za financiranje dodatnih ka-
drov pri izvajalcih socialnovarstvenih 
storitev za obdobje dveh let (to je od 
22. 8. 2020 do 21. 8. 2022), ki je bila 
zelo dobrodošla, saj nam je omogo-
čila dodatne zaposlitve v trenutku, ko 
so bile te najbolj potrebne. 

2. 19. julija 2021 smo položili temelj-
ni kamen za novo enoto dnevnega 
varstva starejših, s čimer smo korak 
bližje do vse potrebne širitve Doma 
upokojencev Vrhnika, ki predvideva 
predvsem krepitev storitev v skup-
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nosti, ki starejšim ljudem, ki potrebu-
jejo oskrbo in podporo, omogočajo 
kakovostno, polno ter dostojanstve-
no življenje.

3. Uveljavitev Aneksa h Kolektivni po-
godbi za dejavnost zdravstva in soci-
alnega varstva Slovenije z dnem 20. 
11. 2021, ki je bil sprejet na podlagi 
dogovora o nujnih ukrepih na podro-
čju plač, je prinesel višje plače za več 
kot 80 % zaposlenih v zdravstvu, 80 
% zaposlenih v socialnem varstvu ter 
40 % zaposlenih v plačni skupini J v 
dejavnosti zdravstva in socialnega 
varstva.

4. Sredstva za sofinanciranje dodatnih 
stroškov dela, ki so posledica skle-
njenega aneksa in dviga plač v soci-
alnem varstvu bodo zagotovljena iz 
proračuna RS, tako, da se rast stro-
škov dela ne bo prevalila na stanoval-
ce prek višjih oskrbnin.

5. Dolgo pričakovani Zakon o dolgotraj-
ni oskrbi, ki je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS 17. 12. 2021, v uporabi 
pa bo od 18. 1. 2022, je vsekakor zelo 
pomemben in bo imel velik vpliv na 
številne prebivalce Slovenije. Prina-
šal naj bi sistemsko ureditev področ-
ja dolgotrajne oskrbe in večje javno 
sofinanciranje stroškov. O njem si je 
zaenkrat še težko ustvariti jasno sliko, 
ker v nekaterih opozicijskih strankah 
ter praktično vseh organizacijah, ki 
predstavljajo uporabnike in izvajal-
ce dolgotrajne oskrbe opozarjajo na 
njegove velike pomanjkljivosti in ne-
jasnosti, predvsem pa, ker bo delova-
nje sistema v veliki meri odvisno od 
podzakonskih aktov, ki še niso prip-
ravljeni. 

V Domu upokojencev Vrhnika se 
proaktivno spoprijemamo z vsakdanjimi 
izzivi in poskušamo izkoristiti vse dane 
možnosti in priložnosti ter ustvarjamo 
tiste, ki so v naši moči.

Zaradi vedno večjih težav pri prido-
bivanju ustreznega kadra na trgu dela 
že nekaj let dajemo velik poudarek na 
(so)financiranje izobraževanje zapo-
slenih za pridobitev višje izobrazbe ali 
poklicne kvalifikacije. Pri vseh obstaja 
zaradi potreb delovnega procesa obo-
jestranski interes, da delavec izvede iz-
obraževanje za pridobitev višje formal-
ne izobrazbe in po uspešnem zaključku 
se potrudimo, da delavce čim prej tudi 
prerazporedimo na delovna mesta, 
skladna z njihovo novo izobrazbo. De-
vet zaposlenih je že zaključilo program 
za poklic bolničar negovalec in štiri so-
delavke so že prerazporejene na novo 
delovno mesto, petim zaposlenim fi-
nanciramo izobraževanje za pridobitev 
izobrazbe za poklic srednja medicinska 
sestra oziroma zdravstveni tehnik, trem 
sodelavcem financiramo izredni štu-
dij študijskega programa zdravstvena 
nega za pridobitev visoke izobrazbe 
diplomirani zdravstvenik oziroma 
diplomirana medicinska sestra, eni 
sodelavki pa izobraževanje za pridobitev 
magisterija Integrirana zdravstvena in 
socialna oskrba; sodelavka v naši kuhinji 
obiskuje program gastronomije, ena 
sodelavka pa je program za kuharja 
v letu 2020 že uspešno zaključila in je 
že bila premeščena na delovno mesto 
dietne kuharice v ZSV. Dve sodelavki sta 
se v letu 2021 vključili tudi v poklicno 
usposabljanje in postopek certificiranja 
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za pridobitev nacionalne poklicne 
kvalifikacije (NPK) Socialni oskrbovalec/
socialna oskrbovalka na domu za 
pridobitev javno veljavne listine o 
poklicni usposobljenosti, ki je potrebna 
za opravljanje poklica ali posameznih 
sklopov zadolžitev v okviru poklica 
socialna oskrbovalka. 

Na področju izobraževanja in stro-
kovnega izpopolnjevanja vsebine načr-
tujemo skladno s potrebami zaposlenih 
kot tudi potrebami organizacije, tako 
na strokovnem področju kot tudi na po-
dročju osebne rasti zaposlenih. Skladno 
z vizijo razvoja smo vključeni v večlet-
no izobraževanjem na področju uspo-
sabljanja in izobraževanja za izvajanje 
storitev institucionalnega varstva po 
novih konceptih dela, ki so naravnani na 
uporabnika in stanovalca. Gre za večlet-
ni program Kultura usklajenih odnosov, 
ki vključuje večje število zaposlenih in 
ga izvaja Firis Imperl d.o.o., podjetje, ki 
je specializirano za izobraževanjem za-
poslenih v socialnem varstvu. Žal je tudi 
izvajanje izobraževalnih programom 
precej zaustavila epidemija in obvlado-
vanja okužbe Covid-19, ampak bomo z 
začrtanimi vsebinami nadaljevali, takoj 
ko bo mogoče, saj se zavedamo njihove 
pomembnosti. Veliko delamo na komu-
nikaciji in vedno več na usposabljanju 
vodij, predvsem pa je cilj vseh izobraže-
vanj in usposabljanj zaposlenih zagoto-
viti razvoj kompetenc in veščin, osebno-
stno rast ter strokovno izvajanje storitev, 
pri čemer je glavno in končno merilo naš 
zadovoljen uporabnik.

Želimo in se trudimo tudi 
za izboljšanje zadovoljstva naših 
zaposlenih, kar je v času, ko se borimo 
še s posledicami in obremenitvami 
epidemije, še nekoliko težji zalogaj. 
Delo v domu za ostarele terja zelo dobro 
fizično in psihično pripravljenost, zato je 
nujno, da so zaposleni zadovoljni, saj 
posledično svoje delo opravljajo boljše. 
Kajti le zadovoljni zaposleni so lahko pri 
svojem delu učinkoviti in uspešni. Samo 
zadovoljstvo pri delu je odraz številnih 
dejavnikov, od samih delovnih razmer, 
plač in drugih materialnih ugodnosti, 
možnosti za napredovanje in strokovni 
razvoj, medsebojnih odnosov in 
sodelovanja, obveščenosti o dogajanju 
v domu in prenosa informacij, ugleda 
dela, psihične in fizične zahtevnosti in 
zanimivosti del. Je pa vsak zaposleni na 
prvem mestu vedno posameznik, ki ima 
svoja čustva, želje, strahove, cilje in v 
nekem sistemu igra le eno izmed svojih 
vlog, kar pa posledično vpliva tudi na 
njegovo dojemanje zadovoljstva ter za-
dovoljstva okolice. 

Naš dom ima že vrsto let vzpostav-
ljen sistem spremljanja zadovoljstva 
zaposlenih s pomočjo vključitve v stan-
dardizirano raziskavo merjenja zado-
voljstva. S tem je možna spremljava tren-
dov skozi čas in primerjava rezultatov z 
drugimi domovi. Vse zbrane rezultate in 
informacije se uporablja kot osnovo za 
usmerjeno spremljanje ukrepov, ki naj 
bi zagotavljali večje zadovoljstvo zapo-
slenih.
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Eden od teh ukrepov je tudi prido-
bitev certifikata Družini prijazno podje-
tje, ki smo ga prejeli konec leta 2020. 
V letu 2021 je certifikat postal priznan 
certifikat 1. reda s strani mednarodne-
ga sistema certificiranja za družbeno 
odgovornost GSES (Global Sustainable 
Enterprise System), kar pomeni tudi 
mednarodno priznanje za kakovosten 
in strokovno voden proces certificiranja. 
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Ukrepi, ki smo jih uvedli v našem domu, 
se nanašajo na področja delovnega 
časa (izmensko delo), razvoja kadrov 
(kroženje), organizacije dela (imenova-
nje tima za usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja), obdaritev otrok 
zaposlenih ob rojstvu in za Dedka Mraza 
(16.12.2021 smo izvedli presenečenje za 
otroke v starosti 1-10 let z obiskom ZOO 
parka Rožman in prihodom Dedka Mra-
za z darili), ponudbo za prosti čas (za-
enkrat v sodelovanju s Cankarjevo knji-
žnico), druženje med zaposlenimi (veseli 
smo bili, ker smo lahko v začetku junija 
2021 organizirali piknik za zaposlene, na 

katerega so bili vabljeni tudi njihovi ot-
roci), informiranje in komuniciranje (ko-
municiranje z zaposlenimi in z zunanjo 
javnostjo, raziskave med zaposlenimi o 
usklajevanju dela in družine) ter veščine 
vodenja. Certifikat prinaša lažje usklaje-
vanje zasebnega in poklicnega življenja 
ter stremi k dobremu počutju na delov-
nem mestu.

Še naprej se bomo trudili po 
najboljših močeh, vsekakor pa čim prej 
potrebujemo sistemske spremembe z 
ukrepi, ki bodo celovito in dolgoročno 
naslovili problematiko starejših in 
deficitarnih delovnih mest z rešitvami za 
izboljšanje delovnih pogojev z dvigom 
kadrovskih normativov, občuten dvig plač 
zaposlenih, da bodo te bolj stimulativne 
in konkurenčne nagrajevanju v drugih 
panogah, olajšanje zaposlovanja 
delavcev iz drugih držav in vzpostavitev 
ustreznega izobraževalnega programa 
delavce ter posodobitvi infrastrukture v 
obstoječih domovih. Časa za odlašanje 
ni več in upamo, da so to odločevalci 
končno doumeli.
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Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep

kot zvezda na nebu ...
Vsak tiho zori,
počasi in z leti,

a kamor že greš, vse poti
je treba na novo začeti.

…
(izsek pesmi Toneta Pavčka: Pesem o 

zvezdah)

Janja Malis,  
strokovna sodelavka v DU Vrhnika
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SVETOVNI DAN HRANE
Svetovni dan hrane obeležuje-

mo vsako leto 16. oktobra. Uvedla ga 
je Organizacija Združenih narodov za 
prehrano in kmetijstvo. Vedno več ljudi 
se zaveda pomena zdrave prehrane za 
naše zdravje in življenje. V našem Domu 
smo obeležili svetovni dan hrane s pre-
davanjem na temo ekološke prehrane, 
ki smo ga obogatili s predstavitvijo na-
čina dela in ekoloških izdelkov Ekološke 
kmetije Žgajnar.

Nekoč je bila vsa hrana naravna. 
Ko pa je prišel čas kemične industrije, 
industrijske pridelave in predelave živil, 
so naravna živila postala žrtev različnih 
kemičnih in tehnoloških manipulacij, ka-
terih skupni namen je bil čim večji pride-
lek za čim večji zaslužek. V zadnjem času 
je vse več poskusov, da bi rešili naravno 
hrano.

Pridelovalci živil, pridelanih brez 
umetnih gnojil, gensko spremenjenih 
organizmov (GSO), pesticidov in fungi-
cidov, lahko zaprosijo za uradno prever-
janje in s tem pridobijo pravico do upo-
rabe oznak EKO, BIO in ORGANIC. To so 
z zakonom zaščiteni izrazi, ki pomenijo 
izpolnjevanje enakih kriterijev. 

Besedi BIO (biološko) in EKO (eko-
loško) sta v bistvu sopomenki in označu-
jeta način pridelave hrane. To so živila, 
kjer NE SME biti prisotna uporaba:

 − pesticidov, lahko topnih mineralnih 
gnojil, gensko spremenjenih organiz-
mov (GSO), različnih regulatorjev ras-
ti ter antibiotikov (rastni hormoni),

 − pri vzreji živali oziroma pridobivanju 
živalskih produktov (mleko, jajca, 
mlečni izdelki, meso…) pa prav tako 
ne uporabljajo antibiotikov in rasnih 
hormonov,

 − živali se morajo gibati na prostem 
najmanj 180 dni na leto,

 − prepovedana je reja kokoši v kletkah.

Ljudje smo glavni dobavitelji grad-
benega materiala za obnovo naših celic 
in zato odgovorni za svoje zdravje. Če 
dovajamo celicam hidrogenirane ma-
ščobe, sladkorje, belo moko in kopico 
kemičnih snovi, bodo celice postale vse 
slabše. Tudi organi, ki so iz njih sestavlje-
ni, čez čas ne bodo več delovali normal-
no.

Po navadi nas šele hude bolezni 
prisilijo k razmišljanju o pomenu zdrave 
prehrane. Naenkrat najdemo čas zase, 
za kuhanje, za odhod na lokalno tržnico 
ali obdelovanje lastnega koščka zemlje. 
Žal začnejo mnogi s spremembami pre-
pozno, ko naše telo ne more več popra-
viti prevelike škode, ki smo si jo naredili. 
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Na koncu zanimive predstavitve kmeti-
je Žgajnar smo se pogostili z njihovimi 
ekološkimi izdelki, kot so jogurti, siri in 

suhomesnati izdelki. Na lastne brbonči-
ce smo se prepričali, da je tudi ekološko 
pridelana hrana ne samo zdrava, ampak 
tudi izredno okusna.

Pripravila in predstavila Martina Demojzes 
(prehranski svetovalec – pripravnik) in 

Jure Furlan (vodja kuhinje)  
v sodelovanju z ekološko kmetijo Žgajnar

SVET STANOVALCEV V DOMU 
UPOKOJENCEV VRHNIKA

V Domu upokojencev Vrhnika po-
leg drugih organov upravljanja deluje 
tudi Svet stanovalcev. Sedanji Svet se 
je izoblikoval v letu 2019. Sestavlja ga 
pet članov in sicer so to naši stanovalci: 
ga. Pavla Novak, ga. Antonija Pleško, ga. 
Valentina Leben, g. Janko Šibelja in g. 
Marjan Košir. 

Člani Sveta se redno srečujejo in na 
sejah skupaj s socialnima delavkama in 
direktorico Doma obravnavajo aktualno 
domsko dogajanje. Na srečanjih 
podajajo svoje predloge, vprašanja in 
pripombe v zvezi z izvajanjem storitev. 
Njihove pobude so za organizacijo in 
postopke dela v domu zelo dobrodošle, 
saj prispevajo k bolj kvalitetnemu izva-
janju storitev, ki ustrezajo potrebam 
stanovalcev našega doma. 

Člani sveta so redno seznanjeni tudi 
z načrtovanimi aktivnostmi in projekti, 
ki jih pripravlja Dom in h katerim prav 
tako lahko podajajo svoja mnenja in 
pobude, da bodo le ti čim bolj ustrezali 
dejanskim potrebam stanovalcem 
Doma. Redna srečevanja predstavnikov 
stanovalcev Doma, prispevajo k 
večjemu zadovoljstvu stanovalcev 
in odpravljanju sprotnih težav, ki jih 
stanovalci zaznavajo. 

V letu 2021 se je Svet stanovalcev 
sestal štirikrat. Članom sveta se za njiho-
vo dragoceno sodelovanje ob tej prilož-
nosti iskreno zahvaljujemo. 

Kolektiv DU Vrhnika
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ADINI UTRINKI
V Dom upokojencev Vrhnika sem 

kot prostovoljka prišla v januarju leta 
2020. Vključila sem se v zabavne torko-
ve popoldneve za svojce in stanovalce 
ter družabništvo s stanovalci. Korona 
nam je kmalu prekrižala načrte, saj so 
bila zaradi pojava virusa vsa druženja 
omejena. Kljub le nekaj srečanjem sem 
začutila, koliko veselja mi prinaša delo s 
starejšimi, zato sem se ponovnega vabi-
la k sodelovanju pri organizaciji obiskov, 
v decembru 2020, razveselila. 

Ob prihodu sem bila nekoliko šoki-
rana. To ni bil dom kakršnega sem imela 
v spominu. Soočali so se z izbruhom vi-
rusa, hodniki so bili prazni in tihi, osebje 
oblečeno v varovalno opremo. Bilo je 
posebno obdobje, vendar me nanj kljub 
vsemu vežejo mnogi prijetni in topli spo-
mini. Na našo odločenost in skupen trud 
premagati virus, Dedka Mraza na lestvi, 
petje po hodnikih in sobah in predvsem 
na veselje stanovalcev, ob vračanju živ-
ljenja v dom. Navadila sem se na vsa-
kodnevno prihajanje v dom in ponovno 
ugotovila, da v delu s stanovalci uživam. 

Direktorica je prepoznala moje ve-
selje do dela in mi je ponudila pogod-
beno sodelovanje, česar sem bila zelo 
vesela. Leto, ki sem ga preživela v domu, 
je bilo zame polno novih izkušenj, novih 
znanj, spoznanj in doživetij. 

Od pomladi do jeseni smo s sta-
novalci obiskali mnoge zanimive kra-
je. Opazovali smo labode na Vrhniških 
bajerjih, obiskali Star maln in spoznali 
zgodbo o zmaju Lintvernu ter se slad-
kali s sladoledom ob Podpeškem jezeru. 
Včasih me gospa Knavs spomni, da tako 
dobrega sladoleda kot takrat, ni jedla še 
nikoli. Prijetni so bili ustvarjalni četrtki 
in poletni športni petkovi dopoldnevi s 
stanovalci varovanih enot. Skupaj smo 
ustvarjali in z izdelki okrasil enote ter 
tako pričarali pomladno, velikonočno, 
poletno, jesensko in božično vzdušje. 
Vadili smo balinanje, metanje obročev 
na stožce, se sprehajali in telovadili v 
domskem športnem parku. Kadar doma 
zmagam pri igri metanja obročev, se 
rada pošalim, da sem zaradi naših pet-
kovih vaj praktično nepremagljiva. Dru-
žili smo se ob palačinkah in glasbenih 
prireditvah, kjer smo peli, plesali in se 
zabavali.
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Posebno mesto pri meni imajo ži-
vljenjske zgodbe stanovalcev. V domu 
jih pripravljamo z namenom spozna-
vanja stanovalcev, njihovega življenja 
doma, hobijev in stvari, ki so jim prina-
šale zadovoljstvo in veselje. Prav vsaka 
izmed njih je zanimiva in posebna. Hva-
ležna sem, da me spustijo v svet svojih 
spominov, da lahko spoznam njihovo 
otroštvo in mladost. Kako so se dekle-
ta včasih sankala v krilu, o drsanju na 
poledenelih lužah v posebej prirejenih 
čevljih, saj ni bilo drsalk. O nestrpnem 
pričakovanju Miklavževih daril, kjer niso 
smeli manjkati doma spečeni piškoti, pa 
krhlji in doma spletene nogavice. Pa o 
pustovanju in prostih nedeljah, ki so se 
bolj kot danes razlikovale od napornih 
delavnikov. Spoznala sem obrti, ki so že 
skoraj pozabljene, kako so pripravljali 
ovčjo volno in ob zimskih večerih predli 
na kolovrat, kako so peli in se igrali zani-
mive igre. Tudi o vojni, lakoti in pomanj-
kanju pripovedujejo in takrat mi je težko. 
Vse zgodbe; vesele, žalostne in zabavne 
se me dotaknejo, vsaka na svoj način. 
Ob njih spoznavam naše stanovalce in 
hkrati sebe. Čutim, da od njih pogosto 
dobim več, kot lahko vrnem, zato so ti 
trenutki zame dragoceni. Napolnijo me 

z občutkom hvaležnosti za vse kar imam 
in še bolj cenim drobne vsakdanje stvari. 
Zato delo v domu rada opravljam in se 
veselim vsakega novega delovnega dne. 
K slednjemu prispevajo tudi sodelavke 
ob katerih čutim, da so me sprejele kot 
del kolektiva in se nanje lahko v vsakem 
trenutku obrnem po pomoč in podporo. 
Z njimi nobena naloga ni odveč ali pre-
težka, saj imamo vse ves čas v ospredju 
veselje in zadovoljstvo naših stanoval-
cev.

Ada Varga Kukec

DOMSKA STATISTIKA, KI NI SAMO TO
V Domu moramo vsako leto pisa-

ti razna poročila za različne institucije. 
Nekateri podatki so tako zanimivi, da je 
škoda, da bi ostali zapisani samo v poro-
čilih. Nekaj vam jih bomo letos predsta-
vili. 

Povprečna starost v Sloveniji v ja-
nuarju 2021 je bila 43,7 let; pri moških 
42,2 let in pri ženskah 45,1 leto. V Domu 
pa je bila oktobra 2021 povprečna sta-
rost naših stanovalcev 83,5 let, pri moš-
kih 77,6 let in pri ženskah 85,9 let. Starih 
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nad 80 let je bilo v domu 71,3%, starih 
nad 90 let pa imamo 57 stanovalcev od 
tega eno stanovalka staro 99 let.

V Sloveniji so bila v letu 2020 naj-
bolj pogosta moška imena Franc, Janez, 
Marko in Andrej; najbolj pogosta ženska 
imena pa Marija, Ana, Maja in Irena. 
V našem Domu pa so najbolj pogosta 
imena pri moških Jože ( Jožef), Franc, 
Janez in Anton; pri ženskah pa Marija, 
Ivana, Ana in Frančiška. 

Tako kot v Sloveniji je tudi v našem 
Domu najbolj pogost priimek Novak. 
Kot zanimivost lahko povemo, da ima-
mo v Domu priimke, ki se začnejo prav 
na vse črke slovenske abecede. 

Stanovalci v Domu prihajajo iz 25 
občin. Tako kot že vrsto let, prihaja veči-
na stanovalcev iz občine Vrhnika (okto-
bra 2021, jih je bilo 122), iz Ljubljane jih 
je bilo 32, iz Brezovice pri Ljubljani 19, iz 
Borovnice 18 in iz občine Log Dragomer 
12. Iz kar 9 občin biva pri nas samo po 
1 stanovalec, stanovalci pa prihajajo iz 
vseh slovenskih regij. 

Večina naših stanovalcev so bili 
v svojem poklicnem življenju delavci v 
industriji ali obrti; mnogi so delali kot 
kmečki delavci ali imeli svojo kmetijo; 
veliko jih je bilo zaposlenih tudi v različ-
nih administrativnih poklicih, trgovini in 
gostinstvu. Nekaj bolj zanimivih pokli-
cev: mornar, arhivar, tajnica ministra…

Hobiji naših stanovalcev so zelo 
raznoliki; najpogosteje so zastopana pri 
ženskah ročna dela, vrtnarjenje, branje, 
petje; pri moških pa hišna opravila, vr-
tnarjenje, branje. Stanovalci pa so se 
ukvarjali tudi z balinanjem, pikadom, 
lovstvom, borilnimi veščinami, žganje-
kuho…
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Med nami pa so tudi pesniki, ena 
izmed njih je gospa Stanka Dimc, ki je 
objavila že več svojih pesmi, predstavlja-
mo pa vam pesem o njeni rodni Metliki:

METLIKA, MOJ ROJSTNI KRAJ

Tako prijazno je ime Metlika, 
saj to je moj rojstni kraj.

Vsi spomini so lepi nate, Metlika
in ne bodo pozabljeni nikdar.

Malo je mesto res in staro,
z bogato zgodovino zaznamovano.

Metlika vedno si bila lepa,
v vsakem letnem času doživeta.

Kako lepo tam poje farni zvon,
kako lepo mestna godba zaigra,

da, lepo je tam imeti dom,
s spominom na te, Metlika. 

Tam so ostali spomini mojega otroštva,
vsi so lepi in spoštljivi,

časi mladosti nepozabni,
v srcu ostanejo vedno dragi.

Naša druga pesnica pa je gospa 
Vida Knez, ki je tudi že objavila svoje pe-
smi v različnih časopisih in je prav tako iz 
Bele krajine, kot gospa Dimc. O svojem 
rodnem kraju zelo rada govori, napisala 
pa je tudi pesem:

PESEM O BELI KRAJINI ALI MOJI 
DOMOVINI

Pod Gorjanci tja do Kolpe
in vse do kočevskih gozdov

z brezami vsa okrašena,
tam je moja rojstna dežela. 

Vsa trata se s cvetjem pogrne
ko Jurij Zeleni se vrne.

Po gričih zacvete še češnja,
si lepa kot bela nevesta. 

Na hribčku pa hišica prijazna
in trtje okoli vasi.

Še njiva na polju kamnita
za kmeta je sreča velika. 

Na delo se rano odpravi,
da sonce ga zlato pozdravi.

Saj žulje bogato poplača
jeseni rumena pogača. 

Pa zidanica z brajdo obdana
nazdravi s prijatelji rada.

Veselje in radost v njej biva,
kjer sodi so dobrega vina. 

Še bukev v lozi se sklanja
in hrast ji šumeče odzdravlja.
V objemu te gozdne družine

telo se in duša spočije.

Ta biser na zemlji slovenski
bo vedno dragi moj dom. 

Kjer steljnik pod brezo se skriva,
tam moja je Bela Krajina. 
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 Mnoge stanovalke pa so tudi zelo 
rade in dobro kuhale. Gospa Rozali-
ja Mele nam je zaupala svoj recept za 
slastne flancate:

Za testo je vzela moko, kvas, slad-
kor, ščepec soli in maslo ter dodala do-
mačo smetano in jajčka domačih kokoši. 
Iz navedenih sestavin je zamesila testo 
in ga dala vzhajat. Ko je lepo vzhajalo, 
je testo razvaljala in izrezala flancate. Te 
je pustila, da so še enkrat vzhajali in jih 
nato ocvrla. Flancati so imeli lepe rume-
ne obročke. Na koncu jih je posula še s 
sladkorjem v prahu. 

Gospa je doma izdelovala svojo 
smetano in maslo. Po njenem receptu 
bomo težko naredili tako izvrstne flan-
cate, kot jih je gospa Mele, saj ne bomo 
imeli njenih sestavin. 

Gospa Zdenka Japelj pa nam je 
zaupala svoj recept za izboljšanje delo-
vanja imunskega sistema. V dveh litrih 
terana skuhamo ¼ kg rozin, ¼ kg suhih 
sliv, ¼ kg suhih marelic, ¼ kg suhih bru-
snic ter dodamo 1 liter borovnic. Vse se-
stavine kuhamo približno deset minut, 
da postane zmes mehka, da se sadje 
zmehča. Sadje v teranu nato pretlači-
mo do gladke konsistence in ohladimo. 
Potem dodamo 1 liter medu, nariban 
ingver in cimet. Le to na koncu razdeli-
mo v manjše kozarčke in hranimo v hla-
dnem prostoru. Ko kozarček odpremo, 
ga moramo čim prej porabiti in hraniti 
v hladilniku. Vsako jutro zaužijemo eno 
žličko te dobrote in verjamemo, da se bo 
naše telo tudi s pomočjo tega bolje bori-
lo proti vsem virusom, ki nas napadajo. 

Simona Medic in Urška Cvetković, 
socialni delavki

SPOMINI NA STARE IGRE
Nekateri stanovalci so z nami po-

delili tudi spomine na otroštvo, kako so 
se igrali zanimive igre, drugačne od da-
našnjih, ki velikokrat potekajo na zaslo-
nu računalnika ali telefona. Spominjajo 
se, da igrač ni bilo, morda je kakšna de-
klica imela punčko iz cunj. So pa imeli 
po navadi družbo vrstnikov, s katerimi so 
se igrali in jim ni bilo dolgčas. Pozimi so 
se nekateri sankali ali drsali, smučali. Se-
veda so bile sani in smuči delo domačih 
mojstrov ali kakšnega soseda, ki je ukri-
vil deske v smuči in pribil nanje jermene, 
narejene iz starih čevljev. Drsali so se kar 
v čevljih, ki pa jih je bilo seveda škoda, 

zato so ponekod vanje (v podplate) za-
bili žeblje. Tako se podplati niso »obnu-
cali«, pa še letelo je po ledu, da je bilo 
kaj. 

V nadaljevanju predstavljamo ne-
kaj iger, ki so se jih otroci igrali in vas va-
bimo k igranju:
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ŠAJTRGO VOZIT

Igro se igrata dva otroka, eden se z 
dlanmi opre na tla, iztegne noge, drugi 
ga prime za noge in ga vzdigne in tako 
vozi samokolnico, dokler se ne utrudi, 
potem zamenjata. Včasih so med seboj 
tekmovali, kateri par hitreje pride do črte 
ali kateri je bolj vzdržljiv. To igro poznajo 
tudi današnji otroci in se jo radi igrajo.

KAMENČKANJE (CINKANJE)

Za to igro, ki so se jo po navadi 
igrali na paši, so skopali ne preglobo-
ko, okoli 15 cm široko jamico z ravnim 
dnom, v katero so (na sredino) položili 
kamenček. Pri igri je vsak otrok imel 5 
kamenčkov. Te kamenčke so metali pro-
ti izkopani jamici tako, da so pristali čim 
bliže jamici, vanjo pa kamenček ni smel 
pasti. Če je kateri od kamenčkov padel v 
jamico, je moral otrok igro prekiniti. Za 

kazen je moral na primer vračati živino, 
ki je morda delala škodo na njivi ali pa 
se je preveč oddaljila. Tisti, ki je kamenč-
ke vrgel proti jamici tako, da noben ni 
padel v jamico, je potem frcnil vsakega 
od kamenčkov proti jamici; pri tem so ci-
ljali kamenček, ki je bil na sredini jamice. 
Najbolj uspešen pri metanju kamenčkov 
in nato pri ciljanju kamenčka v jamici, je 
bil zmagovalec igre. 

EN KOVAČ KONJA KUJE

Otroci stojijo v krogu in vsak pred se-
boj drži stisnjene pesti. Vodja igre udar-
ja s pestjo v ritmu besedila po pesteh 
drugih otrok in zraven govori besedilo: 

En kovač konja kuje, 
kol‘ko žebljev potrebuje, 

en, dva, tri, 
pa povej število ti!

Otrok, pri katerem se besedilo kon-
ča, pove neko (ne preveliko) število. Vod-
ja z izštevanjem izloči pest tistega otro-
ka pri katerem se štetje zaključi. Ko otrok 
v igri nima več nobene pesti, je izločen. 
Tako se igra nadaljuje do konca. Zadnji 
je zmagovalec in vodi igro od začetka. 
Tudi to igro – izštevanko se današnji ot-
roci še igrajo.

RIHTARJA BITI

Eden od otrok sede na stol, drugi 
pa miži, se skloni pred njim in položi gla-
vo v njegovo naročje (ali se mu pokrijejo 
oči s klobukom, prevežejo z ruto). Ostali 
otroci se postavijo v polkrog okoli miže-
čega. Nekdo iz skupine udari mižečega 
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po zadnjici. Mižeči se obrne in pogleda, 
kdo bi to lahko bil. Ko se odloči, reče: 
»____, si me ti?« Otroci pritrdijo, če je 
uganil, sicer pa mu povejo, kdo je bil. Če 
je uganil, zamenjajo vloge, če pa ni, se 
igra ponavlja, dokler ne ugane. 

Igre, ki so se jih igrali naši stanoval-
ci v svoji mladosti so bile tudi: Med dve-
ma ognjema, Zemljo krast, Gnilo jajce, 
Ravbarji in žandarji, Ristanc. 

ZEMLJO KRADEM 

Pravila igre: palico, dolgo en meter, 
so ušpičili na vsakem koncu. Z drugo pa-
lico so udarili po konici in palica je odle-
tela. Kjer je obstala, so z njo zarisali okoli 
ušpičene palice in to zemljo poimenova-
li po eni državi. Kdor je imel največ kro-
gov, je bil zmagovalec. 

Gospa Zdenka Japelj je povedala, 
da je kot otrok zelo rada s svojim oče-
tom izdelovala lesene piščalke in lesko-
vega lesa. Pozimi pa so se na topli peči 
igrali igro s fižoli, ki se imenuje:

VOLKALCA ALI FIŽOLOVKA 

Volkalca je stara pastirska igra, za 
katero potrebujete 20 belih in 2 črna 
fižolčka. Namesto fižolčkov lahko vza-
mete tudi kamenčke, kocke, zamaške 
… Potrebujete še križno mrežo (glej 
spodnjo sliko), ki jo lahko narišete sami, 
ali pa igralno ploščo poiščete v kompletu 
družabnih iger, ki ga imate morda doma 
v omari. Osnovna pravila igre:

1. 20 belih fižolčkov predstavlja ovčke, 
2 črna sta pa volka.

2. Igrata 2 igralca. Eden vodi ovce, dru-
gi oba volka. 

3. Igro začne igralec, ki ima ovce. Njemu 
odgovori s potezo igralec, ki ima oba 
volka. Tako imata izmenoma vsak po 
eno potezo, pri kateri pomakneta fi-
guro naprej.

4. Začetni položaj (glej fotografijo spo-
daj):.

5. Ovce je potrebno spraviti s pašnika, 
na katerem so v začetku igre, v ogra-
do. Pri tem volk preži nanje. 

6. Ovce se lahko premikajo za eno mes-
to naprej, levo, desno in diagonalno 
samo v smeri proti ogradi. 

7. Volk se lahko giblje neomejeno v 
vse smeri in pri tem lahko ovco tudi 
požre, če je za njo prazen prostor (to 
naredi tako, da jo preskoči). Lahko jih 
požre tudi več naenkrat. 8. Igra traja 
toliko časa, dokler niso vse ovce, ki jih 
volk ne požre, v ogradi. 

8. Igralec z ovcami zmaga, če napolni 
stajo z 9 ovcami, igralec z volkoma 
pa, če požre dovolj ovc, da staje ni 
možno napolniti. Po končani igri se 
lahko vlogi igralcev zamenjata.

Simona Medic in Urška Cvetković, 
socialni delavki
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ZANIMIVE PRIGODE NAŠIH  
STANOVALCEV 

Gospa Ana Rihar nam je zaupala, 
da se je 16 let vsak dan, ne glede na 
vremenske razmere, s kolesom vozila 
od doma v Brezovici do Podpeči, kjer 
je delala v lesni tovarni Hoja. Pozimi v 
mrazu, ko je pihala mrzla burja, je v služ-
ba prišla s povsem prezeblimi koleni in 
omrzlinami, saj so v tistih časih ženske 
nosile samo krila. Ko je bila cesta popla-
vljena, so jih čez visoko vodo vozili kar s 
tovornjakom. Enkrat pa se je zgodilo, da 
je voda prišla tudi v izpuh tovornjaka in 
se je le ta ustavil. Vse delavke, med nji-
mi tudi naša gospa Ana, so morale pot 
nadaljevati peš, tako da so dvignile krila 
nad vodo in so šle. Gospa Ana je dejala, 
da je imela sama še to smolo, da je bila 
manjša in je bila zato še toliko bolj mo-
kra. Z mokrimi krili in prezeble so potem 
delale cel dan v tovarni. 

Gospa Ana Rihar je z nami podelila 
tudi modri izrek: »Celo življenje se učiš, 
ko umreš, pa izpit narediš.«

Hlače so bile v tistih časih za dekle-
ta in gospe sramota. Če jih je katera ob-
lekla, je bila takoj »v zobeh«. Ko so gospe 
končno lahko pričele nositi hlače in jih ni 
več tako zeblo, pa so se dogajale, vsaj v 
začetku, nove prigode. Gospa Antonija 
Pleško nam je zaupala, da je njen brat, 

ki je bil »muzikant« dejal, da z »decom« 
pa že ne bo plesal, ko so ga vabili naj 
zapleše z dekletom, ki je nosila hlače. 

Gospa Antonija nam je tudi zaupa-
la, da je morala njena mama pri rosnih 4 
letih vsak dan nositi 4 litre težko kanglo 
z mlekom od Pesnice do Maribora (v eno 
smer najmanj 7 km). Veliko deklic je bilo 
pri 4 letih tudi že poslanih za pestrne, da 
so skrbele za mlajše otroke, čeprav so 
bile tudi same še otroci.

Gospa Valentina Leben nam je 
zaupala, da je kot otrok naredila tudi 
kakšno »lumparijo«, kot smo jo zago-
tovo naredili tudi vsi ostali. Opisala je, 
kako je večkrat kam šla s svojo staro 
mamo. Enkrat jo je peljala s »kripco« po 
klancu navzdol po kamniti cesti. Kolesa 
so se vrtela vedno hitreje in stara mama 
je začela vpiti, da naj gre bolj počasi. 
Zgodilo pa se je ravno obratno, bolj ko 
je ona vpila, da naj gre počasi, hitreje 
sta šli. Obe sta na srečo ostali celi, stara 
mama pa ji je na koncu dejala, da je 
Valentina že ne bo več vozila, saj je bila 
»preguncana« kot vreča krompirja. 

 Simona Medic in Urška Cvetković, 
socialni delavki
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VAJE ZA DOBRO JUTRO
Primerna in redna telesna aktiv-

nost je pomembna v vseh življenjskih 
obdobjih. Pomembno je, da vaje vedno 
prilagodimo svojim psihofizičnim spo-
sobnostim. Vaj se lotimo postopoma in 
brez naprezanja. Med izvedbo vaj, čim 
bolj sproščeno dihamo (med naporom, 
ne zadržujemo diha). Vaje izvajamo v 
primerni obutvi in v položaju (leže, sede 
ali stoje), ki nam zagotavlja maksimalno 
varnost. Začnemo z nekaj ponovitvami 
vsake vaje, nato število ponovitev pos-
topoma stopnjujemo. V primeru, da se 
med izvedbo vaje pojavi bolečina, z vajo 
prekinemo.

Za aktiven začetek vašega dneva 
sva domski fizioterapevtki pripravili ne-
kaj vaj, ki jih lahko vsako jutro izvajate 
tudi sami:

Vaje za izboljšanje venskega obtoka 
leže na hrbtu

•  Vaje s stopali in prsti (prste skrčimo, 
stegnemo, stopali potegnemo gor, dol, 
obrnemo stopali na ven in noter, kroži-
mo s stopali,

• iztegnjeni nogi damo rahlo narazen 
in ju obračamo na ven in noter,
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•  skrčimo koleno, s peto drsamo po 
podlagi, nato koleno stegnemo, delamo 
izmenoma,

• dvigujemo iztegnjeno nogo od podla-
ge, delamo izmenoma,

• izmenoma skrčimo eno koleno, ga 
dvignemo v zrak in nato počasi položi-
mo na podlago,

• dvignemo iztegnjeno nogo od pod-
lage (prej napnemo trebušne mišice) in 
počasi krožimo z nogo v obe smeri,

•	 	 pokrčimo koleni, stisnemo trebušne 
mišice, dvignemo zadnjico od podlage ( 
mali most),
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Vaje za izboljšanje venskega obtoka 
leže na boku 

• Uležemo se na bok spodnja noga je 
pokrčena, da smo bolj stabilni, delamo 
vaje z zgornjo nogo najprej na enem 
boku, nato ponovimo na drugem boku.

•  Zgornjo nogo počasi dvigamo in 
spuščamo, pazimo da res delamo samo 
z nogo in ne s celim telesom, 

•  pokrčimo obe nogi, stopali obdržimo 
skupaj in dvigujemo zgornje koleno

Milena Ščepanovič in Alenka Brenčič 
Lango, fizioterapevtki

I VITALIS VAJE ZA BOLJŠE POČUTJE
V našem Domu, delovne tera-

pevtke, pridno uporabljamo znanja, ki 
jih pridobivamo na izobraževanjih. Ena 
izmed teh metod, ki jih uporabljamo pri 
skupinskih in individualnih obravnavah, 
pri naših stanovalcih so vaje, ki pripo-
morejo k dvigu energije, boljšemu poču-
tju in zdravju.

Vaje so zelo enostavne, nekateri 
naši stanovalci so zelo navdušeni nad 
njimi in jih izvajajo vsakodnevno. 

Vaje, ki jih izvajamo so preventivna 
metoda zdravljenja, cilj pa je balansi-
ranje energije telesa z namenom dose-
či ravnotežje in rast na vseh področjih 
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življenja posameznika. Zajema znanja 
tradicionalne kitajske medicine in mo-
derne zahodne medicine.

»ZDRAVJE JE HARMONIJA TELESA, 
ČUSTEV, UMA IN DUHA.«

Prva stvar, ki jo naredimo, popije-
mo kozarec tople vode, saj nam le ta po-
maga hidrirati telo in tako omogoča, da 
energija, ki jo dvigamo, prosto in lažje 
steče po telesu.

Ena izmed vaj, ki jo s stanovalci 
izvajamo, se imenuje JUTRANJA KAVI-
CA. Ime je dobila, ker aktivira in dvigne 
energijo.

1. S palcem, kazalcem in sredincem (kot 
kaže slika) tik pod ključnico poiščemo 
dve jamici in z močnim pritiskom kro-
žimo in masiramo točke. Z dlanjo dru-
ge roke pa prekrijemo predel popka. 
Po 30 s ali 1 min zamenjamo roki in 
ponovimo gib.

2. S kazalcem (položimo nad zgornjo 
ustnico) in sredincem (položimo pod 
spodnjo ustnico) objamemo ustnice 
in masiramo levo in desno (izvajamo 
cik-cak gib), z dlanjo druge roke prek-
rijemo predel popka. Po 30 s ali 1 min 
izvajanje vaje zamenjamo roki in po-
novimo gib. 
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3. Z dlanjo ene roke prekrijemo predel 
popka, z drugo roko pa položimo 
prste na predel trtice in masiramo 
gor in dol. Po 30 s ali 1 min zamenja-
mo roki in ponovimo gib.

Naslednja vaja, ki jo zelo pogosto 
izvajamo so križni gibi. To pomeni pre-
mikanje leve roke in desne noge ter des-
ne roke in leve noge hkrati, kot pri hoji. 
S takšnim gibanjem povežemo levo in 
desno možgansko polovico, kar pripo-
more k izboljšanju pretoka možganske 
tekočine, s tem pa izboljšamo koncentra-
cijo, orientacijo, sposobnost učenja, po-
veča se lahkotnost in udobnost branja, 
pomnenja. Prav tako povečamo pretok 
krvi in limfe. Tovrstno gibanje ima vpliv 
na celotno telo in vzpostavlja povezavo 
med telesom in umom.

Lahko izvajamo leže, sede ali stoje. 
Ob glasbi in plesu je lahko še zabavneje.

Priporočeno je izvajanje križnega 
gibanja vsaj 4x dnevno.
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4. vaja, ki jo izvajamo stimuliramo 
točke debelega črevesja, kar pripomore 
k boljši prebavi in boljšemu počutju.

Vajo izvedemo tako, da dlani sti-
snemo v pest. Pesti položimo na zunanji 
del kolena in z močnim pritiskom drsimo 
navzgor ob strani stegen do kolkov. Po 
zraku se vrnemo na začetno točko in gib 
ponovimo vsaj 5x. 

Mojca Mikec, delovna terapevtka
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NAUK MOJE STARE MAME
Moja mami izhaja iz številne druži-

ne, saj je moja babica oz. stara mama, 
kot smo jo klicali, spravila na svet kar 12 
otrok. 

Naše stare mame se spominjam 
kot nizke in čokate ženice, ki je na sta-
ra leta zelo težko hodila, zato je upora-
bljala bergle. A njene oči so bile svetle in 
iskrive, obraz veder in nasmejan. Smeja-
la se je veliko, glasno in iz srca. Bila nam 
je pravi vzor optimizma in dobre volje, 
kljub težkim preizkušnjam, ki jih je pre-
življala vse življenje. 

Nekoč, ko smo sedeli pri njej na 
divanu, sem jo vprašala: »Stara mama, 
tako vas je luštno poslušati, ko se tako 
iz srca smejite in vedno ste dobre volje. 
Kako vam to uspe?«

Za nekaj trenutkov se je zresnila, 
pogled je odplaval skozi okno, malo je 
pomolčala, potem pa odgovorila: »Veš, 
punčka moja, vedno je treba gledati 
samo naprej. Kar je bilo, je bilo. Če bi jaz 
gledala nazaj, me že ne bi bilo več. Za-
pomni si, vedno glej samo naprej.«

Stare mame že dolgo ni več. Ni več 
njene skromne kamnite hiše, pred kate-
ro je pod čudovitimi nageljni stala stara 
lesena klop. Njeno življenjsko vodilo pa 
se mi je globoko usidralo v srce. Kadar 
pride slab dan, ko sem jezna na vse in 
začnem razmišljati o samih krivicah in 
slabih stvareh iz preteklosti, se večkrat 
spomnim naše drage, skromne, a vedno 
nasmejane stare mame in njenega nau-
ka. In veste kaj? Pomaga.

Marijana Bačnik, delovna terapevtka

OTROŠKE IGRE IN ŽIVLJENJE
Moje ime je Pavla Novak, sem sta-

novalka Doma upokojencev Vrhnika, 
kamor sem prišla v 71. letu starosti. Za 
dom sem se odločila sama in na pobudo 
hčerke Lidije, ki je delala tu v domu 25 
let in se je odselila z možem v Dramlje 
na Štajersko, vnukinja z možem in dve-
ma pravnukinjama pa v Logatec. 

Izhajam iz revne družine; oče, 
mama in teta smo živeli na Hribu bli-
zu cerkve sv. Pavla - po domače pri Ka-
tarinovc. Stare starše sem bolj malo 
poznala. Stari oče se je utopil v potoku 
v Močilniku. Stare mame se tudi bolj 

malo spomnim. Vem, da je nosila »fa-
cou«, krilo in »firtoh«. Ena od stvari, ki 
se jih spominjam je, kako sem ji v cerkvi 
ušla na prižnico. Klicala me je Pavli in 
spraševala, kje sem. Jaz sem odgovorila, 
da na prižnici in zabičala mi je, naj takoj 
pridem dol. Z nami je živela še teta 
Cilka, ki sem jo imela zelo rada, saj sva 
se veliko pogovarjali.

Bila sem edinka, ampak nikoli mi ni 
bilo dolgčas. Imela sem veliko prijateljev 
s Hriba in iz Gradišča. Nikoli nam ni bilo 
dolgčas. Pri cerkvi smo igrali med dvema 
ognjema. Jaz sem se vedno zasukala na 
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okoli in vrgla ven veliko igralcev. Na fa-
rovškem vrtu smo pomagali obirati sad-
je, orehe, nekaj pa smo jih skrili v žep in 
odnesli domov. Frcali smo kamenčke; en 
kamenček smo dali na sredino in tisti, ki 
je najbolj približal svoj kamen tistemu 
na sredini, je zmagal. S prijateljico Dan-
ko sva igrali brkelc. Z nama je igral tudi 
dedi in se jezil, ker sva vedno zmagali 
midve. Tudi po Hribskem potoku smo 
plavali in se lovili, čeprav je bila voda 
zelo mrzla. Pri Čempuhovih smo lička-
li koruzo. Sedeli smo na gajbicah in se 
smejali, če je kdaj priletela kakšna koru-
za komu v glavo. Kupljenih igrač nismo 
imeli, oče mi je naredil iz lesa igračke in 
smo se igrali z njimi. Mama in teta Cilka 
sta vsa dan s kripo vozili v Železen klan‘c, 

kjer smo imeli štiri njive. Najbolj so mi 
ostale v spominu češnje drobnice, ki so 
bile zelo sladke. Prišli so tudi sosedje iz 
Partizanskega klanca in se igrali skupaj 
z nami tudi po več ur. Potem pa smo 
šli s kripo zopet nazaj domov. Mama je 
sama pekla kruh v kmečki peči, tudi po 
več hlebcev za cel teden. Naša hrana je 
bila domača, zelo dobra in zdrava. 

Tako imam lepe, pa tudi grenke 
spomine, v šoli so nas vedno zaničevali, 
ker smo bili otroci revnih staršev. Čeprav 
smo bili revni, nam je bilo zelo lepo, prav 
uživali smo otroška leta, ki se ne bodo 
nikoli več vrnila.

Tudi tu v Domu nam je zelo lepo, za 
nas lepo skrbijo in ni nam dolgčas. 

Stanovalka Pavla Novak

 SPOMIN NA STARO MAMO
Moja mučeva Tončka. Majhna 

skrivnostna ženica iz Škalc. Trenutki sre-
če, ki so me navdajali celo otroštvo. Ne-
izmerna bolečina ob njenem odhodu. 
Nemoč stati ob njenem grobu. Spomini 
in bolečina so že zdavnaj zbledeli. Prav 
je tako. Morda se še zmeraj spomnim, 
kako sva se po kosilu usedli na zofo ter 
se prijeli za roko. »Pripoveduj mi, stara 
mama«, sem ji ponavadi rekla.

Bila je majhna, prijetna, z ruto na 
glavi, ki ni nikoli čisto osivela. Držali sva 
se za roke, jaz pa sem najraje poslušala, 
kako je spoznala svojega moža. Na roki 
je še vedno nosila majhen preprost pr-
stan.

Zelo jo pogrešam, a vse je minljivo 
in ostaja le spomin nanjo. Na vedno pri-

jetno, malo bitje, ki je dišalo po Hoffma-
novih kapljicah, brinovih jagodah in 
česnu proti pritisku. Na njeno kuhinjo, 
kjer je nastajal najboljši šmorn in koru-
zni kruh. Spomin na večere, ko so se pri 
njej v kuhinji zbrale sosede in sorodni-
ki. Nato pa smo skupaj zapeli na vsak 
rojstni dan, ki sem ga praznovala vsako 
leto pri njej. Spomin na veselje, ko me je 
videla priti in na žalost v očeh, ko sem 
odhajala. Spomin na vse mucke, ki jih je 
klicala »muc, muc« in jih hranila, zato se 
je je prijel vzdevek mučeva Tončka.

Spomini moje hčerke Silve na mojo 
mamo

 Stanovalka Antonija Pleško
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V MOJI MLADOSTI
V moji mladosti je bila Vrhnika še 

malo večja vas. Potem so počasi začeli 
graditi hiše in počasi se je širila v mesto. 
Otroci smo se igrali na Sveti Trojici. To 
je bilo naše igrišče. Tam smo pasli krave 
ter pekli koruzo in krompir. Bila sem edi-
na deklica med fanti, brat me je moral 
jemati s seboj na pašo. Skupaj smo se 
igrali, so me pa tudi »porabili«, da sem 
narezala krompir, prinašala sem koruzo 
in naganjala krave, da niso zašle na nji-
ve. 

Včasih smo naredili lep izlet v Star 
maln. V potoku smo lovili rake in hodi-
li poslušat k izviru, kako šumi in gledat, 
kako Lintvern bruha vodo. Ko smo če-
peli okoli jame, nas je včasih poškropil, 
tako visoko je pljuskala voda. Popoldne 
smo se srečni vračali proti domu in spo-
toma še v cerkvi na Sv. Trojici poslušali 
šumenje vode za oltarjem. Lepi dnevi so 

nam minevali tudi ob potoku Lahovki, 
kjer smo se kopali. Hodili smo tudi k iz-
virom Ljubljanice, v Retovje in Močilnik. 
V Pavkarjevi dolini nad Močilnikom smo 
v jeseni nabirali gobe. Nazaj grede smo 
se pa pri Voljčevih najedli dobrih sladkih 
sadežev z njihove murve, ki je danes že 
dolgo ni več.

Da sva se pri mami »odkupila« za 
vse te izlete, sva morala z bratom na-
birati zelenjavo za prašiče ter narezati 
repo, peso in korenje, da jim je skuhala 
kotel hrane. Tako so se lepo redili, v jese-
ni smo se pa z njihovim mesom gostili.

Mladost je minila, starost je pa be-
težna, pa vseeno včasih lepa. Če sem sla-
be volje, se spomnim svoje dobre mame 
ali kakega veselega srečanja iz mladosti, 
pa se mi popravi razpoloženje.

Stanovalka DU Vrhnika

ZLATA STARŠA
Moja starša sta se pisala Dolar. 

Mama Hilda je prišla iz Kočevja, ata Sta-
ne pa iz (MAT-KUR…) Trbovelj. Jaz sem 
bila rojena v Logatcu, kjer je ata dobil 
brivski lokal. Stanovali smo na kmeti-
ji, kjer je mama pomagala pri kmečkih 
opravilih. Ata pa je delal v brivsko-fri-
zerskem lokalu blizu doma. Na izložbi 
lokala je z velikimi črkami pisalo STANE 
DOLAR, zaradi česar je kar nekaj ljudi ra-
zumelo, da morajo plačati v dolarjih.

Mama se je bolj posvetila bratu in 
sestri, ki sta bila več let mlajša od mene. 
Ata pa je bil bolj moj, saj sem si že kot 
mala deklica želela postati frizerka. Po 
šoli sem vedno šla k njemu v delavnico 
gledat, kaj in kako dela. Ko sem končala 
osemletko, sem se pri njemu kot vajenka 
izučila poklica brivke in frizerke. Z atom 
sva hodila v službo vse dokler nisem zbo-
lela in končala kot invalid. 

Konec oktobra je minilo 38 let, od-
kar je za rakom umrla mama, stara ko-
maj 63 let. Ata je zelo žaloval za njo, saj 
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sta se res imela rada in se lepo razume-
la. Tudi mojega moža Toneta sta spreje-
la za svojega. Res sta bila ZLATA. Ata je 
zadela kap in odšel je v Dom upokojen-
cev Vrhnika, kjer je po 6 letih, v 82. letu 
za vedno odšel tja, od koder ni vrnitve.

Mama in ata-nekoč in nekje NAS-
VIDENJE!

Stanovalka in hči Violeta Dolar Veber

ISKRICA
Zaradi začasne odsotnosti naših 

delovnih terapevtk Marijane in Mojce se 
nam je pridružila njuna poklicna kolegi-
ca Nina. 

Ko smo načrtovale aktivnosti za 
stanovalce, se je spomnila, da si lahko 
pomagamo tudi s kakšno idejo iz knjige 
in je od doma prinesla knjigo patra An-
selma Gruena z naslovom Živimo zdaj! 
O sreči staranja in predlagala, da prebe-
remo kaj iz nje. Knjiga govori o umetno-
sti staranja na dober način, torej bo kot 
nalašč za nas.

Nino sem prosila, da knjigo pusti v 
pisarni in ko sem imela nekaj časa, sem 
jo vzela v roke in jo prelistala. Včasih 
se knjiga odpre na mestu, ki odpre tvoj 
miselni tok, spodbudi spomine, vzbudi 
čustva … Tokrat se je to zgodilo meni. 
Na 14. strani je sestavek z naslovom 
Klop pred hišo, v katerem avtor (med 
drugim) piše: »Nekoč je k vsaki kmetiji 
spadala klop pred hišo. Tam sta pogos-
to sedela stara starša in preprosto samo 
opazovala. Posedala sta tam ob veče-

rih in opazovala, kako se poslavlja dan, 
kako je vse potihnilo.«

Ob tem sem se spomnila na svojo 
staro mamo, ki je prav zares na družin-
ski kmetiji na vrhu prekmurskega grička 
vsak lep poletni in jesenski večer pose-
dala na klopi pred hišo in gledala proti 
sosednjemu griču za katerim je izginjalo 
sonce. Včasih je prišel mimo kdo od so-
sedov ali od domačih in se na kratko kaj 
pogovoril z njo, večino večerov pa je pre-
sedela v tišini in se po sončnem zahodu 
vrnila v hišo.

Ko je stara mama umrla, sem bila 
najstnica. Pred pogrebom je ležala 
doma in poslavljat so se hodili sorodni-
ki, sosedje, znanci. Ko se mi je zazdelo, 
da je vse skupaj postalo prehrupno, sem 
se odkradla iz sobe in – šla sedet na nje-
no klop. Prav kmalu se mi je pridružila 
sestrična in začeli sva se pogovarjati o 
svojih srečanjih in spominih na mamo in 
tudi o tem, kako je vsak večer posedela 
na prav tej klopi. Šele takrat sem se za-
res zavedela, da je ne bom več videla, da 
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je zares umrla, koliko mi je pomenila in 
kako veliko srečo sem imela, da sem jo 
poznala in da me je imela rada.

Že dolgo se nisem spomnila na te 
stvari. Ko sem prebrala nekaj vrstic pa 
so se vrnili in me ogreli. Berimo torej.

Simona Medic, socialna delavka

V DUHU DEMENCI PRIJAZNE TOČKE
V našem domu 

od leta 2019 deluje 
tudi Demenci prijaz-
na točka pod okriljem 
društva Spominčica-
-Alzheimer Slovenije, 
ki je namenjena ose-

bam z demenco in njihovim svojcem ter 
vsem ostalim v naši lokalni skupnosti. 
Zaposleni na točki nudimo informacije, 
kako prepoznati prve znake demence, 
kako komunicirati z osebami z demenco 
in kam jih usmeriti po nadaljnjo pomoč, 
ko se osebe izgubijo in ne vedo, kje so. 
Namen ozaveščanja in informiranja toč-
ke je pomoč osebam z demenco in svoj-
cem, da s skupno podporo spodbujamo 
njihovo samostojnost in poskrbimo za 
ohranjanje njihovega dostojanstva. Le 
s skupnim sodelovanjem bodo lahko 
osebe z demenco ostale čim dlje doma, 
kar je tudi priporočilo Alzheimer Europe, 
katere članica je Spominčica-Alzheimer 
Slovenija.

»V središču naj bo človek in ne 
bolezen. Zato bodimo strpni in prijazni. 
Vzemimo čas za jasen in enostaven 
pogovor. Pristopimo počasi in prijazno, 
dotaknimo se osebe, ne prepričujmo je v 
nekaj, česar ne dojame.« (dr. Aleš Kogoj)
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VAJE ZA SPOMIN
1. Pred vsako napisano besedo pripišite po eno črko, da iz nje dobite znano besedo 

(npr. _senca, napišite E, da dobite esenca)

_rednik _nota _lažnost

_legija _učenec _pravnik

_prevod _pravilo _ranjenec

_vezenje _okovanje _metanje

2. Poiščite vsaj 5 besed, ki se končajo na –ER (npr. veter).

 

3. Napišite 5 stvari, ki so rdeče, rumene in zelene barve.

Rdeče: 

Rumene: 

Zelene: 

4. Poiščite čim več poklicev na črko M in P (npr. mlinar, prodajalec).

M P

5. Naštej vsaj pet (5) živali, ki imajo šest črk (npr. postrv)

------------------------------ --------------------------------

------------------------------ --------------------------------

------------------------------ --------------------------------
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UTRINKI

NOVI KOTIČKI NA VAROVANIH 
ENOTAH

Na varovanih enotah smo po dol-
gem času poleti zopet začeli uresniče-
vati naše ideje in zamisli kako preurediti 
prostor, da našim stanovalcem pričara-
mo občutek domačnosti in pripadnosti, 
ter da se bomo vsi, tako stanovalci kot 
zaposleni, počutili prijetno. Odločili smo 
se, da uredimo nekaj kotičkov: 

KOMUNIKACIJSKI KOTIČEK ponu-
ja stanovalcem komunikacijo po tele-
fonu s svojimi domačimi in prijatelji in 
predstavlja intimen prostor za klepet s 
svojci ob obiskih ter nenazadnje tudi za 
pogovor med stanovalci.

LEPOTILNI KOTIČEK, kjer se lahko 
stanovalci pogledajo v ogledalo in ugo-
tovijo ali so si taki, kot se vidijo, všeč, 
ali bi bilo potrebno še kaj spremeniti 
in popraviti (npr. se počesati), gospe si 
lahko urejajo frizure samostojno ali s 

pomočjo zaposlenih (npr. sušenje las s 
fenom, navijanje las – vodna frizura), 
ponudili pa ji bomo tudi manikiro (ure-
janje in lakiranje nohtov – nekaj stano-
valk si to želi).
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GLASBENI KOTIČEK omogoča po-
slušanje raznovrstne glasbe preko ra-
dia, gramofonskih plošč in preko slušalk, 
petje s spremljavo malih inštrumentov 
obenem pa je to kotiček za sprostitev in 
počitek v udobju počivalnika.

KOTIČEK ZA DRUŽENJE se je v to-
plih mesecih uredil na našem balkonu. 
Namenjen je druženju med stanovalci. 
Ko bo spet toplo, bomo lahko tu popi-
li kavico in se pocrkljali s priboljški, kdaj 
pojedli tudi zajtrk. 

Zadali smo si kar veliko, a gremo 
korak po koraku in s skupnimi močmi 
vseh zaposlenih na varovanih enotah 
in z veliko podporo direktorice, vem, da 
nam bo uspelo. Ideje za naprej že obsta-
jajo, a o tem v prihodnosti. 

Lea Likar, delovna inštruktorica
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UTRINKI

KO V NAŠI KAVARNICI ZADIŠI…
Za konec vam postrežemo še z receptom naših kuharskih mojstrov:

VELIČASTNA PREKMURSKA GIBANICA

Da bi se posladkali, potrebujemo:

• Vlečeno testo 20 kosov
• 1 kg skute
• 400 g orehov
• 100 g maka
• 3 kg jabolk
• 200 g masla
• 200 g kisle smetane
• 1 l sladke smetane
• 1 zavitek vanilij sladkorja
• sladkor in cimet po okusu

Na pomaščen pekač damo vsaj dve 
plasti vlečenega testa in ga premažemo z 
stopljenim maslom, enakomerno potresemo 
z makom, katerega malo polijemo s sladko 
smetano, položimo ponovno testo, katerega 
isto namažemo z maslom, namažemo s sku-
to in ponovno pokrijemo s testom, premaže-
mo z maslom in potresemo z zmletimi orehi, 
katere isto prelijemo s sladko smetano, pokri-
jemo z testom in naložimo naribana jabolka, 
pokrijemo z dvema plastema testa in zgornjo 
plast zalijemo z sladko smetano.

Če imamo voljo in zlagamo na tanko 
lahko cel postopek ponovimo dvakrat.

Gibanico zlagamo z obilico dobre volje 
in ljubezni in pečemo na pred ogreti pečici na 
165°C približno 50 minut.

Lahko pa si jo privoščite kar v naši kavar-
ni, saj je tako dobra, da je velikokrat na voljo 
v naši ponudbi.

V vsakem primeru, dober tek!


