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»Tečejo, tečejo nitke, 
nitke življenja in nitke blaga.

Tečejo, tečejo nitke, 
nitke veselja in nitke gorja…«

Marija Ahačič Pollak

Nitke življenja

Centri starejših družbe DEOS, d.o.o., vam 
predstavljajo jubilejno 10. številko skupne-
ga glasila. 

Leto 2022, ki je za nami, nam je prines-
lo nova srečanja ter izlete, nove zgodbe in 
najrazličnejše dogodke, spominska sreča-
nja, nova poznanstva ter prijateljstva. Vse te 
zanimivosti in novosti želimo deliti z vami, 
zato smo prepričani, da boste to jubilejno 
10. številko z veseljem prelistali in prebrali. 

V vseh 8. Centrih, ki delujejo v okviru družbe 
DEOS, d.o.o. se trudimo, da našim stanoval-
cem zagotavljamo kakovostno preživljanje 
časa, zato skupaj načrtujemo in ponujamo 
najrazličnejše dejavnosti in aktivnosti. Kaj 
vse se v naših Centrih dogaja vam bodo 
predstavili tako naši zaposleni kot stanoval-
ci. Preberite si zgodbe, res so zanimive. 

V letu 2022 smo se le malo sprostili in živ-
ljenje se je vrnilo v normalne tirnice, seveda 
smo morali še upoštevati določene ukrepe 
za zajezitev širjenja korona virusa. S tem 
smo in še vedno varujemo svoje zdravje in 
zdravje drugih. Da je zdravje izrednega po-
mena in da moremo biti solidarni smo se 
naučili iz obdobja epidemije.  

Poleg zanimivih zgodb iz vseh DEOS-ovih 
Centrov, vam je ponovno na voljo rubrika 
Nasvetov strokovnih služb. Na novo pa smo 
za vas pripravili kotiček za prostovoljstvo. 
Prostovoljstvo je v vseh naših Centrih zelo 
prisotno.

Leto 2022, ki je bilo bolj prijazno glede ukre-
pov in druženja, se res počasi izteka. Prineslo 
je lepe trenutke in doživetja, ki se jih bomo 
z veseljem spominjali in jih podoživljali ob 
pripovedovanju prijateljem, znancem. 

Uredniški odbor vam v letu 2023, ki je pred 
nami želi obilo sreče, veselja, polno nasme-
hov ter veliko zdravja. Naj bo leto 2023 ve-
selo.

- Uredniški odbor
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BESEDA DIREKTORJA

Drage bralke in bralci!    
  
Približuje se konec leta 2022 in veseli 
me, da se vam lahko ponovno predsta-
vimo v naši reviji Nitke. Na naslednjih 
straneh vam bomo skušali poustvariti 
življenje v DEOS Centrih starejših. Skozi 
zgodbe naših zaposlenih in stanoval-
cev boste spoznali vsakdan v vsakemu 
izmed naših Centrov. Prav tako pa vam 
bomo predstavili novosti, dosežke ter 
najpomembnejše inovativne projekte, 
ki smo jih realizirali v letošnjem letu. 
Poleg tega se bomo usmerili tudi v 
prihodnost in vam prek naših ključnih 
ciljev predstavili našo vizijo za priha-
jajoča leta.

Tako kot predhodno leto, je tudi le-
tošnje močno zaznamovala epidemi-
ja COVID-19. Varovanje zdravja sta-
novalcev, zaposlenih in obiskovalcev, 
je bila naša glavna skrb. Kljub temu, 
lahko v prihodnost zremo z optimiz-
mom. S trdim delom smo namreč us-
peli ustvariti varnejše okolje za vse 
vključene. V naših centrih smo doseg-
li visoko stopnjo precepljenosti, pri 
svojem delu pa smo dosledno sledili 
navodilom pristojnih institucij ter pri-
poročilom stroke. Vključeni smo bili v 
delovne skupine na ravni države ter 
tako pripomogli k reševanju trenu-
tne problematike in razvoja stroke. Na 
tem mestu bi se najprej zahvalil vsem 
našim zaposlenim za njihovo požrtvo-
valnost in zavzetost v teh težkih ča-
sih. Pri ustvarjanju varnega okolja pa 
ste imeli veliko vlogo tudi stanovalci, 
svojci in drugi obiskovalci naših cen-

trov, saj ste s svojo potrpežljivostjo 
in odgovornim ravnanjem preprečili 
vnos okužb v centre.

Kljub nepredvidljivim časom, pa nis-
mo pozabili na razvoj naših storitev. V 
letu 2022 so se pričela dela povezana 
z izgradnjo novega centra starejših v 
Kopru, ki se bo raztezal na 13.000 kva-
dratnih metrov velikem zemljišču ob 
Badaševici v Olmu. DEOS Center sta-
rejših Koper bo nudil 275 nastanitve-
nih mest za starejše, od katerih bo 24 
mest namenjenih osebam z demenco. 
Nova enota bo zgrajena po najnovej-
ših priporočilih za izgradnjo domov za 
starejše oz. jih bo v marsičem celo pre-
segala (velikost prostorov, oprema,…). 
Poleg razvoja naših rednih storitev, 
veliko pozornosti namenjamo tudi ra-
zvoju novih storitev in praks, ki mor-
da še niso uveljavljene, vendar lahko 
pomembno vplivajo na naše področje 
dela v prihodnosti. Za to področje dela 
je odgovorna naša projektna pisarna, 
ki vam bo trenutno aktualne projekte 
predstavila na naslednjih straneh. 
Na tem mestu bi se zahvalila tudi vsem 
našim dobaviteljem in partnerjem, 

  BESEDA DIREKTORJA
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brez katerih ne bi mogli dosegati že-
ljenih standardov dela. Na tem mestu 
naj izpostavim Zavod Aktivna starost, 
so.p., ki v naših Centrih izvaja program 
»Aktiven dan«. Ta našim stanovalcem 
ter starejšim iz okolice Centrov, preko 
medsebojno povezanih dnevnih ak-
tivnosti, omogoča boljšo psihofi zično 
pripravljenost ter bolj samostojno živ-
ljenje. Izredno uspešno sodelujemo 
tudi s podjetjem Moj načrt d.o.o., ki je 
vzpostavilo prvo platformo za oskrbo 
starejših v Sloveniji, »Junaki na domu«. 
Platforma na enem mestu združuje 
različne izvajalce ter najrazličnejše 
storitve, ki jih starejši potrebujejo, in 
sicer med drugim storitve asistence 
na domu, storitve fi zioterapije, delov-
ne terapije, masaž, pedikure, čiščenja, 
hišniških storitev in frizerskih storitev. 
Tako lahko na enostaven način vsem 
starejšim iz našega okolja ponudimo 
vse, kar potrebujejo za samostojnejše 
življenje v domačem okolju.

V prihodnost tako gledamo z vese-
ljem. Še naprej se bomo trudili sledi-
ti naši viziji in vrednotam. Še naprej 
bomo usmerjeni v razvoj naših proce-
sov, predvsem v smer izboljšanja ka-
kovosti naše storitve, ter izboljšanja 
delovnih pogojev za naše zaposlene. 
V naslednjem letu bo še naprej pou-
darek tudi na sistematičnem iskanju 
novih, inovativnih oblik celostne oskr-
be starejših, pri čemer se bomo po-
vezovali tudi z drugimi organizacijami 
tako na lokalnem kot mednarodnem 
področju. Zavedamo se tudi zakono-
dajnih sprememb, ki se obetajo na 
področju dolgotrajne oskrbe starejših. 
Le te bomo nagovorili z aktivnim spre-
mljanjem in prilagajanjem družbe, pri 

čemer nas bo vodila skrb za vse de-
ležnike družbe. 

Irena Vincek 
Glavna direktorica, DEOS, d.o.o.



7NITKE ŽIVLJENJA december 2022

ZAVOD AKTIVNA STAROST, PROGRAM AKTIVEN DAN IN PRIJATELJA SRCA

Zavod aktivna starost je neprofi tna or-
ganizacija, ki deluje na področju soci-
alnega varstva starejših. Organiziramo 
in izvajamo različne programe prilago-
jene starejšim s ciljem dviga kakovosti 
življenja v tretjem življenjem obdobju.

Naš trenutno vodilni program je »Ak-
tiven dan«, ki ga obiskuje preko 100 
oseb na lokacijah osmih DEOS Cen-
trov starejših po Sloveniji (Ljubljana 
– Trnovo, Ljubljana – Črnuče, Notra-
nje Gorice, Horjul, Cerknica, Medvo-
de, Gornji Grad in Topolšica). Le ti so 
popolnoma prilagojeni starejšim, tako 
v smislu dostopnosti, opreme in pri-
lagojenosti potreb naših uporabnikov. 
Aktivnosti na vsaki lokaciji potekajo 
dvakrat tedensko in so sestavljene 
iz medsebojno povezanih aktivnosti, 
ki jih vodita usposobljen vaditelj in 
animator. Te aktivnosti pokrivajo vse 
ključne vidike za aktivno in zdravo živ-
ljenje starejših – fi zično vadbo, kogni-
tivno vadbo, druženje ter starostniku 
primerno prehrano. Na ta način lah-
ko zagotovimo daljše in kakovostnej-
še življenje v domačem okolju. Potek 
programa:

• Vsak aktiven dan se začne s polur-
nim »kofetkanjem«, ki je namenjen 
zbiranju in druženju udeležencev. 

• Sledi uvodno izobraževanje o 
dnevnih ciljih in pomembnosti ter 
načinih vzdrževanja aktivnega in 
zdravega življenja sloga.

• Nato sledi telesna vadba. Ta je za-
snovana individualno in izhaja iz 
potreb uporabnika. Za vsakega sta-
rostnika se izdela individualno za-
snovan program vadbe, vaditelj pa 
tekom srečanj spremlja napredek 
in prilagaja zahtevnost vaj. Tako 
vsak član skupine izvaja čedalje 
zahtevnejše vaje in zmore vedno 
več. Takšna vadba omogoča bolj-
šo fi zično pripravljenost, izboljša 
osnovne vitalne funkcije in nekate-
ra že obstoječa bolezenska stanja.

• Po kratkem odmoru sledijo delav-
nice kognitivne vadbe. Te delavni-
ce/aktivnosti potekajo pod vod-
stvom  animatorja in so zasnovane 
tako, da vzdržujejo in izboljšuje-
jo spominske in druge kognitivne 
funkcije obiskovalcev. 

• Program se konča s kosilom, ki je 
tudi dobra priložnost za druženje 
udeležencev.

• Program je namenjen vsem starej-
šim, ki si želijo izboljšati svoje psi-
hofi zično stanje ter krog socialnih 
stikov in si tako omogočiti samo-
stojnejše življenje v domačem oko-
lju. 

ZAVOD AKTIVNA STAROST, PROGRAM AKTIVEN DAN IN PRIJATELJA 
SRCA
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Drug obsežnejši program, ki ga izva-
ja Zavod AS in poteka v vseh osmih 
DEOS-ovih centrih je organizirano 
prostovoljstvo oz. program Prijatelj 
srca. Z organiziranim prostovoljstvom 
smo pričeli v letu 2016, kasneje pa ga 
pričeli izvajati pod programom Prija-
telj srca. Program ponuja raznovrstno 
ponudbo prostovoljskih del v osmih 
Centrih starejših. Svetujemo pa, da če 
želite delati kot prostovoljec si prvo 
odgovorite na vprašanje na katerem 
področju želite delati, kaj želite dela-
ti, ali je okolje starejših primerno za 
vas, koliko časa lahko namenim pro-
stovoljstvu, ali sem komunikativen 
za delo s starejšimi. V Zavodu AS od 
bodočih prostovoljcev pričakujemo 
predvsem strpnost, prijaznost, komu-
nikativnost in resnost pri opravljanju 
prostovoljskih del. Želimo si, da bi 
prostovoljci v našo družbo prišli z no-
vimi idejami, da bi izkoristili svoje ta-
lente in konjičke in jih približali našim 
stanovalcem. Namen programa Prija-
telja srca pa je, da se med prostovolj-
cem, ki se odloči za družabništvo in 
stanovalcem Centra prijateljstvo spre-
meni v dolgoročen prijateljski odnos. 
Vsem prostovoljcem, ki jih združuje-
mo v okviru Zavoda AS nudimo pod-
pis dogovora o prostovoljstvu ter po-
vrnitev stroškov. Seveda se morajo vsi 
prostovoljci strinjati, da bodo spošto-
vali Etični kodeks organiziranega pro-
stovoljstva ter to potrditi s podpisom. 
Veselimo se vseh novih prostovoljcev, 
ki bodo popestrili bivanje in zmanjša-
li osamljenost stanovalcev v Centrih 
starejših Deos.

Pridružite se nam! za več informa-
cij o programih nas kontaktirajte na 
telefonski številki 080 27 37, ali  na 
elektronski pošti info@zavodas.si, 
oziroma o programih povprašajte na 
recepcijah DEOS Centrov starejših.

Miha Kranjc, 
direktor, Zavod Aktivna starost, so.p.

Blaž Razvornik, 
koordinatorprostovoljstva, DEOS d.o.o.
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JUNAKI NA DOMU

Družba Moj načrt je ustvarila portal 
Junaki na domu https:// junaknadomu.
si, kjer si tisti, ki potrebujejo pomoč 
na domu, bodisi starejši, invalidi, 
ljudje po raznih operativnih posegih, 
preprosto na spletni strani najdejo 
storitev, ki jo želijo oz. potrebujejo. 
Izberejo si izvajalca, ki to storitev 
opravlja v njihovem okolišu, preverijo 
razpoložljivost, naročijo izvedbo in 
izvajalec bo dobil obvestilo o naročilu, 
kdaj in kje naj storitev opravi. Seveda 
pa je vse storitve  možno naročiti 
tudi po telefonu 080 1113 v tem 
primeru se s stranko dogovorimo, 
kakšno storitev in kje opravijo Junaki 
na domu. Na izbiro so različne 
storitve, od pomoči pri vsakodnevnih 
opravilih, oblačenju, gospodinjskih 
opravil, fi zioterapijo, masaže, delovno 
terapijo, pedikuro, frizerja ali samo 
spremstvo k zdravniku, ali z vami 
preprosto spil kavo in poklepetal. 
Storitve naročajo tudi sorodniki, ki 
skrbijo za svoje starejše sorodnike, pa 
bi radi brezskrbno odšli na dopust, 
ali pa so drugačnih razlogov zadržani. 
Naše izvajalce osebno preverimo in so 
usposobljeni za oskrbo, ki jo izvajajo, 
hkrati pa tudi od uporabnikov želimo 
prejeti povratno informacijo, kako je 
bila oskrba opravljena. Portal Junaki 

na domu je tudi točka, kjer se lahko 
pridružijo vsi tisti, ki želijo delati v 
oskrbi starejših, kar po razgovoru in 
ugotavljanju njihovih sposobnosti 
tudi storimo. Obiščite našo spletno 
stran in nas pokličite!

Miha Kranjc, direktor Moj načrt, d.o.o.

JUNAKI NA DOMU
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PROJEKTNA PISARNA DEOS:

V družbi DEOS imamo od leta 2018 
vzpostavljeno projektno pisarno, ki iz-
vaja projekte v sklopu različnih med-
narodnih, državnih, regionalnih in ob-
činskih razpisov. V glavnem projekta 
pisarna izvaja projekte iz socialnih 
vsebin, skladno z vizijo in poslanstvom 
družbe DEOS. Naloge projektne pisar-
ne zajemajo prijavo projektov na raz-
pise, pravilno izvedbo projektov, sode-
lovanje z različnimi službami družbe 
DEOS ter projektno poročanje. V na-
daljevanju vam predstavljamo naše 
ključne projekte.

KOMPETENČNI CENTER AKTIVNA STA-
ROST – KOC AS, delno sofi nanciran s 
strani Ministrstva za delo družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti in 
delno s strani Evropskega socialnega 
sklada, Evropske unije.

Od septembra 2019 do avgusta 2022 
je naše podjetje, skupaj z vodilnim 
partnerjem NETS d.o.o., sodelovalo 
v projektni pisarni projekta KOC AS. 
Projekt je sestavljalo 34 institucij in 
podjetij iz celotne Slovenije s skupno 
več kot 3300 zaposlenimi. Povezova-
nje med partnerji in izvajalci je pote-
kalo prek usposabljanj, hkrati pa je bil 
velik poudarek na prenosu znanj med 
zaposlenimi. Učinki projekta so vi-
dni predvsem v dvigu razvitosti kom-
petenc vključenih kadrov, kakovosti 
storitev in oskrbe, zadovoljstva upo-
rabnikov, preprečevanju okužb, zniže-
vanju poškodb, uvajanju nove opreme 
in storitev, izboljševanju delovnih po-

PROJEKTNA PISARNA DEOS:

gojev in zagotavljanju znanj novo za-
poslenih ter spoznavanju novih teh-
noloških rešitev in razvoju storitev za 
potrebe podpore aktivnega in zdra-
vega staranja. Za izvajanje programa 
usposabljanj je bilo namenjenih več 
kot 600.000 EUR javnih sredstev.

Partnerstvo je v projektu doseglo 
oz. celo preseglo zastavljene projek-
tne cilje. Močno smo presegli število 
vključitev zaposlenih v projektne ak-
tivnosti in izpeljali 100 % uspešnost 
zaključenih usposabljanj. Oblikovali 
smo skupne izobraževalne za partner-
stvo, izvedli več strokovnih srečanj 
partnerjev ter poskrbeli za dvig kom-
petenc vključenih zaposlenih. Zapos-
leni pri partnerskih podjetjih so na 
izobraževanjih dvignili svoje kompe-
tence na naslednjih področjih: digita-
lizacija, robotizacija in avtomatizacija, 
obvladovanje procesov, opreme in 
delovnih sredstev, zdravstvena nega, 
psihologija staranja in psihosocialna 
problematika starostnikov, legioneli-
oze in obvladovanje okužb, rehabili-
tacija, gerontologija, veščine vodenja, 
socialne kompetence – sočutna ko-
munikacija, obvladovanje konfl iktov, 
organizacijske kompetence in obvla-
dovanje predpisov, sodelovanje, tim-
sko delo, prodajne veščine, vodenje 
sistemov kakovosti, prehrana in die-
tetika, prostovoljstvo, delovni pogoji – 
upravljanje s stresom, izgorelostjo in 
zdravjem pri delu, paliativna oskrba in 
demenca.
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IDENTIFIKACIJA POGOJEV VKLJUČENO-
STI UPORABNIKA V PROGRAME (CELO)
DNEVNEGA BIVANJA STAREJŠIH NA 
KMETIJI – BIVANJE STAREJŠIH NA KME-
TIJAH, delno sofi nanciran iz sredstev 
Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja in iz sredstev iz prora-
čuna Republike Slovenije.

Projekt se je izvajal od oktobra 2019 do 
oktobra 2022. Projekt je koordinirala 
družba DEOS, v sodelovanju s pro-
jektnimi partnerjem Zavod Aktivna 
starost, so.p. ter partnerskimi kme-
tijami Mohorko, Grobelnik in Cilen-
šek. Glavni cilj projekta je bil prouči-
tev možnosti diverzifi kacije kmetijskih 
dejavnosti na dopolnilne dejavnosti 
celodnevnega in dnevnih oblik bivanja 
odraslih in starejših oseb, ki niso od-
visne od tuje pomoči pri opravljanju 
osnovnih dnevnih opravil. Dodatno pa 
smo s projektom opredelili smernice, 
ki defi nirajo osnovne pogoje za izva-
janje novo oblikovanih programov, ki 
se bodo na kmetijah izvajale v okviru 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah; 
oblikovali vstopne pogoje za (celo)
dnevno bivanje starejšega na kmeti-
jah; opredelili smo načine in meto-
de spremljanja zdravstvenega stanja 

uporabnika v času bivanja uporabni-
ka na kmetiji ter opredelili načine in 
metode prehoda uporabnika v druge 
storitve/programe na področju soci-
alnega varstva starejših, ko bivanje na 
kmetiji ni več mogoče.

Novo oblikovan program prispeva 
k razbremenitvi sistema dolgotraj-
ne oskrbe in nudi dodatne možnos-
ti starejšim pri načrtovanju oskrbe v 
starosti, za uporabnike pa ponuja pri-
jaznejšo obliko preživljanja starosti v 
mirnem okolju. Vključene kmetije so 
ustvarile dodaten, trajnostni vir pri-
hodkov v okviru dopolnilnih dejavno-
sti na kmetijah in dosegle optimalno 
izrabo lastnih kapacitet, ter pridobile 
dodatna znanja za delo s starejšimi 
osebami. S strani uporabnikov, ki so 
bivali na kmetiji, je partnerstvo prejelo 
pozitivne povratne informacije, veliko 
pa je bilo tudi povpraševanja in sicer 
največ s strani nesamostojnih oseb, ki 
se na kmetijah niso mogle namesti-
ti in s strani oseb, ki so se zanimale 
za kratko, počitniško bivanje. Tekom 
trajanja projekta so sodelovali z zuna-
njim izvajalcem za evalvacijo projekta, 
testno izvajali bivanje na vključenih 
kmetijah in prek različnih dogodkov 
vključili različne skupine ranljivih lju-
di.
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KMETIJA KOT TERAPEVTSKI PROSTOR,
delno sofi nanciran iz sredstev Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in iz sredstev iz proračuna 
Republike Slovenije.

Projekt predstavlja sodelovanje med 
štirimi kmetijami, med katerimi je 
kmetija Jernejevi vodilni partner in 
družbo DEOS ter VDC Koper. Izvaja se 
od aprila 2022 do aprila 2024. Projekt 
naslavlja izzive sodobne družbe in 
časa, povezane s hitrim tempom živ-
ljenja, izpostavljenostjo stresu, obre-
menitvam, visokim pričakovanjem in 
vse težjim usklajevanjem dela in za-
sebnega življenja.

V okviru projekta bodo oblikovani 4 
programi terapij, ki jih bodo kmeti-
je izvajale v naravi ali ob prisotnosti 
živali, kar ima dokazano blagodejne 
vplive zdravje in počutje ljudi. Obliko-
vani programi bodo prispevali k izbolj-
šanju duševnega zdravja in psihofi zič-
nega počutja udeležencev. Oblikovani 
bodo na način, da jih bodo lahko iz-
vajali člani kmetij, ki nimajo terapev-
tskega ali zdravstvenega predznanja. 
Po zaključku projekta bodo nastali 
programi vključeni v dodatno storitev 
kmetiji, s čimer bo dosežena trajnost 
projektnih rezultatov.

PREHRANSKE DELAVNICE NA KMETIJI, 
delno sofi nanciran iz sredstev Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in iz sredstev iz proračuna 
Republike Slovenije.

Projekt z naslovom Uvedba lokalne, 
ekološko pridelane prehrane, z de-
lavnicami za starejše na kmetiji izvaja 

vodilni partner DEOS d.o.o. od apri-
la 2022 do aprila 2025 skupaj s par-
tnerjem Zavod Aktivna starost so.p. 
in kmetijami Trnulja, Grčin in Burjek. 
Glavni cilj projekta je proučitev mož-
nosti diverzifi kacije kmetijskih dejav-
nosti na dopolnilno dejavnost orga-
niziranje delavnic ali tečajev. Ob tem 
s projektom želimo vpeljati delavnice 
na temo biološke in zdrave prehrane 
v redno ponudbo kmetije, razširiti po-
nudbo kmetijskih dejavnosti na kme-
tiji, izboljšati kakovost življenja udele-
žencev delavnic, prilagoditi delavnice 
za starejše, reševati izzive kmetij, ki se 
soočajo s posledicami epidemije ter 
ponuditi dodatno ponudbo na trgu, za 
starejše v skladu s strategijo dolgoži-
ve družbe.

PROSTOVOLJSTVO V SKUPNOSTI - 
COMMUNITY CARE WORKER, se izvaja 
ob sofi nanciranju ERASMUS + progra-
ma Evropske unije.
Vodilni partner projekta je podje-
tje Stichting Gouden Dagen iz Nizo-
zemske, drugi partnerji pa so družba 
DEOS, Leyden Academy iz Nizozemske, 
Fundacion Harena iz Španije, Zavod 
Aktivna starost iz Slovenije in All You 
Can Learn iz Nizozemske. 
Projekt se izvaja od novembra 2021 
do konca junija 2024. Z njim želimo 
razviti znanje in gradivo za usposa-
bljanje in podporo ključnih koordi-
natorjev skupnostne pobude pri nji-
hovem delu s starejšimi, prostovoljci 
in strokovnjaki. Projekt Prostovoljstvo 
v skupnosti je namenjen podpori in 
profesionalizaciji dela koordinatorjev 
skupnostnih iniciativ. Z izmenjavo iz-
kušenj in razvojem orodij za podpo-
ro koordinatorjem pri njihovem delu, 
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ki jih v sklopu projekta pripravljamo, 
načrtujemo, da bodo šibkejšim starej-
šim v Evropi projektne dejavnosti pri-
pomogle, k kvalitetnejšemu življenju. 
To bomo dosegli s sodelovanjem in 
interaktivnostjo z vrsto strokovnjakov, 
prostovoljcev in starejših, ki so zasto-
pani v konzorciju.

Družba DEOS pa izvaja tudi manjše, 
lokalne projekte. Med drugim v sklo-
pu projekta UMETNOST SODELOVANJA 
RANLJIVIH SKUPIN LJUDI, ki poteka v 
Medvodah, sodelujemo z Društvom 
Barka in drugimi partnerji. Nekaj 
starejših iz našega Centra starejših 
Medvode se tako v sklopu projekta 
udeležuje tedenskih likovnih in ume-
tniških delavnic ter likovnih kolonij. V 
projektu MREŽA BREZPLAČNIH E-PRE-
VOZOV, ki se izvaja v našem Centru 
starejših Gornji Grad, pa se omogoča-
jo brezplačni prevozi starejših, ki jih 
organizira tamkajšnja občina. Center 
starejših Gornji Grad je v letošnjem 
letu poskrbel za izvedbo več delavnic 
in seminarjev z vsebinami za starejše, 
na temo zdravja, demence in gibanja, 
ter tako omogočil vključevanje in po-
vezovanje starejših iz lokalnega okolja 
z stanovalci centra. Prav tako je naše 
partnersko socialno podjetje Zavod 
Aktivna starost v DEOS Centru starej-
ših Trnovo, letos že četrto leto zapo-
red izvajalo program POČITNIŠKEGA 
VARSTVA OTROK Z MEDGENERACIJ-
SKIM SODELOVANJEM. Projekt se je iz-
vajal ob sofi nanciranju Mestne občine 
Ljubljana, v letošnjem letu pa se jim 
je pri izvedbi pridružil tudi DEOS Cen-
ter starejših Črnuče.
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LEPO JE BITI IN ŽIVETI TUKAJ 

Življenje je kakor reka, ki je ne moreš 
zaustaviti. Včasih je deroča, spet dru-
gič mirna in spokojna in tudi če pred 
njo postaviš jez, bo nemudoma ubrala 
novih sto poti. In tudi življenje, kakor 
reka, vedno ubira nove poti in pušča 
sledi, da potem, ko nas ne bo več, 
ostanejo predmeti in dejanja, odno-
si in občutki, ki se jih bodo drugi radi 
spominjali, o njih govorili, morda tudi 
pisali. V DEOS Centru starejših Cerkni-

ca puščamo sledi tako zaposleni, kot 
tudi stanovalci, ki so najpomembnej-
ši del naše zgodbe, s katerimi skupaj 
puščamo pečat za vse generacije. 

CERKNICA
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Ponovno smo obrnili nov list v naši 
knjigi, v kateri se pišejo zgodbe, ki 
so edinstvene, nepozabne, enkratne, 
med seboj prepletene kakor nitke s 
katerimi pletemo novo poglavje na-
šega življenja. Dogodkov in aktivnosti 
v našem Centru je veliko, so tudi raz-
noliki, tako da se za vsak okus nekaj 
najde. Zimske mesece preživljamo na 
toplem, redno telovadimo, se sprošča-
mo in pripravljamo krepčilne napitke.

Sicer je zima zelo lep, čarobni letni čas, 
vendar moramo tudi to odgnati in prik-
licati pomlad. In kako to naredimo na 
Notranjskem? Priredimo pravo pravcato 
pustovanje, z obiskom Kurentov iz dalj-
nega Ptuja, s pustnim rajanjem ter le-
tos s prav posebnim obiskom iz Slivni-
ce, namreč obiskala nas je Mati Uršula 
osebno ob spremstvu Butalcev, žab in 
cuprn'c.

) Zima je bila tako uspešno pregnana in 
je v našo deželo prišla pomlad. V Cen-
tru smo jo obudili z raznimi tematskimi 
delavnicami, očistili okolico ter stano-
valke ob njihovem prazniku počastili in 
obdarili tako kot se spodobi, nismo pa 
pozabili tudi na naše mučenike, tako 
stanovalce kot zaposlene. Tako kot vsa-
ko leto, smo tudi letos za Veliko noč in 
velikonočno tržnico skupaj s stanovalci 
izdelali prečudovite izdelke, med dru-
gim tudi butarice ter eno podarili mini-
stru za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, gospodu Janez Cigler 
Kralju, ko je prišel na obisk v naš Center.

Prav kmalu po velikonočnih praznikih 
pa se je zunaj že dobro otoplilo, tako da 
smo lahko dneve več preživljali na sve-
žem zraku in začeli z vrtnarjenjem ter 
naš Center odeli s čudovitim balkon-
skim cvetjem.
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Dokler še ni bilo prevroče smo se 
odpravili še na izlet s stanovalci in tok-
rat izbrali dolenjski konec Slovenije 
ter obiskali prečudovit kraj imenovan 
Kostanjevica na Krki.

Komaj smo dočakali tudi poletje in 
ga tradicionalno pozdravili 21. junija s 
prireditvijo Pozdrav poletju, kjer smo 
prisluhnili Tonetu Rotu na kitari. Po-
leg piknikov, kot so bili sladoledni, žar 
piknik ob obletnici Centra, sladkanja s 
palačinkami, druženje ob ledeni kavi 
ter osvežujočih koktejlih, smo potre-
bovali oddih in ohladitev tudi na morju.

Kanček ohladitve pa smo imeli tudi 
pred Centrom, ko smo se zabavali ob 
bazenu s Frenkom Novo.

Med poletnimi počitnicami so nas 
obiskali tudi otroci, da so se s stano-
valci družili, ustvarjali in sodelovali, 
ter se skupaj učili medgeneracijske 
solidarnosti.
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Poletje vedno hitro mine in kaj hitro po-
trka na vrata barvita jesen. Tudi v tem 
letnem času nam ni nikakor dolgčas.

Dokler je zunaj še toplo, uživamo v 
sprehodih okoli Centra, se podruži-
mo na krompirjevem pikniku, ob času 
oberemo naš sadovnjak ter skuhamo 
domačo marmelado.

Ob tradicionalnih dnevih starejših, ki 
jih že sedmo leto zapored organizi-
ramo v našem Centru, smo poskrbeli 
za bogat in pester program, ob med-
narodnem dnevu starejših, ki ga obe-
ležujemo 1. oktobra, pa smo priredili 
modno revijo, na kateri so zasijali naši 
stanovalci ter predstavili jesenko-zim-
ske modne smernice. 

Še preden se v naše kraje prikrade 
zimski mraz, se poveselimo še ob ka-
kšnem pikniku, stisnemo mošt in po-
časi začnemo s pripravami na najbolj 
vesel čas v letu. To je december, čas 
ko smo najbolj zaposleni z obdarova-
njem, veseljem in okraševanjem. Sta-
novalce obiščeta sveti Miklavž in De-
dek Mraz, s skupnimi močmi okrasimo 
naše prostore in postavimo smreki-
co, posadimo božično žito in pečemo 
piškote, da zadiši po poraznikih. Ob 
koncu leta se še slavnostno uredimo, 
se skupaj poveselimo ter v dobri druž-
bi zavrtimo v novo leto.
Čas hitro mine, ko ga preživljaš kako-
vostno in ob ljudeh, ki ti veliko pome-
nijo. In ko se ob zaključku leta ozremo 
nazaj, vidimo, koliko lepih trenutkov 
doživimo skupaj. Naj jih bo naslednje 
leto toliko in še več.

Anja Purkart, animatorka
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SPOMINI IN DOŽIVETJA, NAŠE VEDNO 
NASMEJANE GOSPE ELIZABETE -LIZE 
GAČNIK

Življenjska pot gospe Lize se je priče-
la tistega davnega leta 1926, v prele-
pem Prekmurju, v domači hiši, v vasi  
Beltinci in ob tem hitro ponosno do-
daja, da je tam doma tudi znani slo-
venski pevec Vlado Kreslin. Rodila se 
je mami Agati ter očetu Matiju, tretja 
po vrsti, od skupaj šestih otrok. Pove, 
da je bila mama gospodinja, oče pa je 
takrat služboval na sodišču.

Pri njenih dveh letih so se iz Beltin-
cev preselili v Mursko Soboto, kjer je 
obiskovala tudi vrtec, nato  OŠ in še 
gimnazijo, v kateri je bila skupaj z oče-
tom že omenjenega Vlada Kreslina. Po 
končani gimnaziji in maturi, kljub želji 
po študiju, denarja za to žal ni bilo. 
Ob tem še ponosno pove, da so bili 
leta 1946 prva generacija maturantov 
po vojni in da so ob zaključku odšli na 
izlet v Celje.

Temu je kmalu sledilo tudi poznan-
stvo z njenim bodočim možem Jože-
tom, doma iz Novega Mesta. Pomladi, 
leta 1948 pa je vsemu skupaj sledila 
že poroka, nato selitev iz Murske So-
bote v Kranj, kjer je gospa Liza  najprej 
službovala v tovarni Inteks. Kmalu so 
sledili še trije otroci, sin Ljubo in dve 
hčeri, Milena ter Vlasta. Medtem, ko 
je sama skrbela za otroke pove, da 
je mož obiskoval in končal gimnazijo 
v Kranju, plesal v Jenkovi plesni šoli, 
diplomiral na pravni fakulteti, opravil 
padalski tečaj in še tečaj ter izpit iz 
italijanščine v Beogradu in nazadnje 
še šoferski izpit. Družini je v tem času 

sledila selitev v Koper, zatem v Trst za 
štiri leta, kjer so otroci hodili tudi v 
šolo in nato za dve leti še v Milano. 
Mož je bil v tem času predstavnik Go-
spodarske zbornice v Milanu in imeli 
so lepo stanovanje blizu opere Scala 
ter znane Milanske katedrale Duomo. 
V opero sta skupaj z možem večkrat in 
rada zahajala. Po vrnitvi v Ljubljano, 
je mož odšel v pokoj, sama pa je še 
delala v Centralnem komiteju v admi-
nistraciji, kot žena diplomata. 

Do smrti moža je bila v stalnem stiku z 
znanci iz Milana in Trsta. Skupaj z mo-
žem sta po Italiji tudi veliko potovala. 
V Milano sta šla večkrat skozi Švico in 
se tam pri znancih tudi ustavljala ter 
jih obiskovala. Pred tem so še skupaj 
z otroki, med počitnicami večkrat po-
tovali z avtom na Madžarsko, Češko in 
v Avstrijo. Od vsega ji je bila najbolj 
všeč Budimpešta.  
                           
Gospa Liza še pove, da je celo življenje 
pletla, šivala, tega se je dobro naučila 
že v OŠ, rada je kuhala, predvsem pre-
kmurske jedi, kot so bujta repa, dödöli, 
prekmurska gibanica... In tako je mož 
oboževal njo, njene jedi ter Prekmur-
je. Hvaležna pove, da je imela res lep 
in vesel zakon, kar meni, da se ji še 
danes pozna. Želi pa še dodati, da je 
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žal pred dvema letoma za Covidom iz-
gubila sina Ljuba. In tako je gospa Liza 
nazadnje živela v Ljubljani, blizu Tivo-
lija. Zaradi padca doma in zloma me-
denice, pa je po zdravljenju na trav-
matološki kliniki, sledilo še okrevanje 
v Dolenjskih toplicah in nato prihod v 
naš Deos Center starejših Cerknica.
Od samega začetka bivanja pri nas, 
je razpoznavni znak gospe Lize, njen 
širok in nalezljiv nasmeh. Zase pravi, 
da se ne krega in naj delajo drugi kar 
hočejo, le njo naj na miru pustijo. Go-
spa Liza veliko svojega prostega časa 
velikodušno nameni pomoči gospo-
dinjam in pralnici pri zlaganju perila. 
Drugače pa ostaja ves čas aktivna še 
pri telovadbah, žoga bendu, v progra-
mu AS, rešuje križanke, rada bere in s 
sostanovalcem igra tudi karte. Veliko ji 
pomenijo sprehodi v lepo urejeni oko-
lici. Nadaljuje, da ima sedaj 5 vnukov, 
3 fante, 2 punci in 4 pravnuke, stare 
od dveh do štiriindvajset let. Seveda 
se obiskujejo, ostajajo povezani in se 
veseli, da bo lahko še prababica. Go-
spa Liza se, ko govori o svoji družini, 
še pohvali, da je v treh letih tri otroke 
rodila in čez toliko let tudi tri poročila 
ter v šali doda, da ko bodo vsi njeni v 
domovih, šele takrat pa lahko umre.
Gospa Liza še pove, da misli in živi za 
danes in ne za nazaj ter  ne razmišlja 
kaj bi lahko bilo, če bi bilo. Prav na-
zadnje pa želi zaključiti s Cicerom, ki 
je pred 2059 leti zapisal: Nikakor ne 
razumem, kakšen naj bi bil smisel 
skoposti v poznih letih. Mar more biti 
kaj bolj neumnega, kakor kopičiti tem 
večjo prtljago, čim krajša ostaja pot?

Sandra Pirc, delovna terapevtka

FASCIA FITNESS - VADBA PRILAGOJE-
NA STAROSTNIKOM

DEOS, celostna oskrba starostnikov, d. 
o. o., je družba, katere ključna dejav-
nost je institucionalno varstvo starej-
ših v osmih centrih starejših DEOS po 
Sloveniji, opravljanje socialnovarstve-
nih storitev v oskrbovanih stanovanjih 
ter izvajanje služb pomoči na domu in 
socialnega servisa v okolici naših Cen-
trov. 

Da lahko svoje poslanstvo izvajamo na 
najvišjem nivoju se družba zaveda, da 
mora razvijati lastne procese in zna-
nja, da lahko vsem našim stanoval-
cem vedno nudimo najustreznejšo in 
najboljšo oskrbo. Družba DEOS zato 
aktivno sodeluje na področju razvoja 
storitev v okviru dolgotrajne oskrbe 
starejših prek lastne raziskovalne sku-
pine, aktivno pa sodelujemo tudi pri 
izobraževanju mladih prek sodelova-
nja z številnimi izobraževalnimi usta-
novami. Mladim nudimo štipendije, 
možnost opravljanja prakse ter mož-
nost znanstveno raziskovalnega dela v 
naših Centrih.
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Tako smo letos tudi v Deos Centru sta-
rejših Cerknica pričeli z znanstveno 
raziskovalnim delom, v sodelovanju 
z visokošolsko ustanovo Alma Mater 
Europaea. Nadobudna študentka Moj-
ca Končan Marinček je svoj študij na 
omenjeni fakulteti zaključila z raziska-
vo, ki smo jo izvedli v našem  Centru 
pod mentorstvom dr. Šejle Gazibara. 
Z namenom našim stanovalcem po-
nuditi napredne oblike vadbe, smo 
zasnovali Fascia Fitness vadbo prila-
gojeno starostnikom. Naš namen je bil 
ugotoviti v kolikšni meri lahko preko 
inovativnega, na znanstvenih doka-
zih zasnovanega pristopa, vplivamo 
na časovno dolžinske spremenljivke 
hoje pri starostniku. V program vadbe 
so se stanovalci vključili prostovoljno 
in hkrati so bili veseli in ponosni, da 
lahko sodelujejo v projektu, ki bo na 
eni strani pomagal mlademu človeku 
do diplome in novega znanja, na dru-
gi strani pa bodo nekaj naredili tudi 
za svoje zdravje in za znanost. Čeprav 
nam je epidemija covida nekoliko po-
nagajala smo projekt uspešno zaklju-
čili. Naša Mojca je diplomirala z odliko 
in četudi nismo dobili statistično zna-
čilnih razlik v rezultatih testov pred in 
po obdobju vadbe, smo ugotovili, da 
so vsi stanovalci dosegli pomembno 
boljše rezultate, zmanjšalo se nam je 
število padcev, ena stanovalka pa je 
po zaključku vadbe odvrgla invalidski 
voziček in se samostojno sprehaja po 
našem Centru, na kar smo še posebej 
ponosni.

Ker nam je bil projekt všeč in je na-
šim stanovalcem popestril bivanje 
in izboljšal počutje, smo se odločili, 
da s tovrstnimi projekti nadaljujemo. 

V mesecu oktobru tako načrtujemo 
novo skupino in novo obliko vadbe, ki 
bo tokrat usmerjena v dihanje. Mlada 
raziskovalka, ki bo z nami tokrat iska-
la znanje in nove načine za bolj ka-
kovostno bivanje v starosti je Mojca 
Haberman, vrhunska športnica na po-
dročju potapljanja na dah. Zasnovala 
je specifi čen trening dihalnih mišic, ki 
ga bodo naši stanovalci izvajali pod 
budnim očesom naših terapevtov, naš 
namen pa je ugotoviti, ali lahko s tovr-
stno vadbo vplivamo na splošno zmo-
gljivost starostnika.

Nikakor pa to ni naš zadnji projekt in 
vsi skupaj se veselimo novih izzivov in 
iskanja znanja s katerim bomo našim 
stanovalcem omogočali še bolj kako-
vostno bivanje pri nas. 

Dr. Šejla Gazibara, vodja ZNO
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DRUG Z DRUGIM

Druga z drugo tu sedimo, klepetamo, 
misli si delimo.

Vera rada družbo ima, že odkar je v 
službo šla.

Jožefa punca je lepa, v mladosti kli-
cali so jo Pepa.

Liza rada se smeji, Nina pa z nami 
svoje pripovedi deli.

Na Ines redko kaj se rima, a nam 
vedno vse poštima.

Ana rak po horoskopu je tapravi, vsa-
ko leto na morje se odpravi.

Janja naša pa nam Nitke spleta, in 
starostnikom pomaga že dolga leta.

V jeseni življena smo se zbrale, ker 
mislimo,

da bi druga drugi lahko še veliko 
dale.

Nasmehe, spomine in veselje, kar 
tako za lepši dan,

da nihče ne bo nikoli sam.

Skupina Nitke

LAHKIH NOG NAOKROG - NORDIJSKA 
HOJA 

Nordijska hoja je tehnika hoje, ki omo-
goča vadbo celega telesa. Omenjena 
aktivnost izvira iz Finske, kjer je bila 
zasnovana kot poletni režim treninga 
za tekače na smučeh. Pri nordijski hoji 
se uporabljajo posebno zasnovane 
palice. Primarni namen uporabe palic 
je aktiviranje mišic v zgornjih okonči-
nah, ki se pri običajni hoji ne aktivira-
jo. Poleg tega, uporaba palic omogoča 
zmanjševanje obremenitev sklepov 
spodnjih okončin. Nordijska hoja ima 
veliko koristi za zdravje. Raziskovalci 
so ugotovili, da nordijska hoja v pri-
merjavi s hitro hojo brez palic pove-
ča količino kisika, ki jo posameznik 
vdihne med intenzivnejšo vadbo, za 
približno 11-23%. Višja kot je količina 
vdihnjenega kisika, višji je nivo ener-
gije, ki jo lahko telo porabi. Nordijska 
hoja pomaga pri zviševanju mišične 
moči, saj se med aktivnostjo aktivi-
ra kar 90% glavnih mišic v katere so 
vključene mišice nog, zadnjice, jedra 
telesa ter mišice ramen in rok. Neneh-
no krčenje in sproščanje vratnih in ra-
menskih mišic vodi do zmanjševanja 
napetosti na teh področjih, ter s tem 
omogoča oblikovanje pravilne drže. 
Posluževanje omenjene vadbe, s se-
boj prinaša veliko koristi za zdravje in 
počutje. 

Tovrstna dejavnost postaja vse bolj 
priljubljena oblika vadbe tako med 
mlajšo, kakor tudi starejšo populacijo. 
Tudi v našem Centru smo se odločili 
za uvedbo nordijske hoje s katero smo 
pričeli zgodaj spomladi. Stanovalci, ki 
so vključeni v aktivnost, se enkrat na 
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teden v spremstvu animatorke Gor-
dane, podajo po poteh okrog prelepe 
okolice Centra. Stanovalci se radi po-
dajajo na pot s palicami za nordijsko 
hojo ter pogosto poročajo o boljšem 
počutju. Ko se združita zdrav duh v 
zdravem telesu in je dosežen želen 
cilj, so vključeni stanovalci zadovoljni 
in komaj čakajo na nov pohod ob še 
ne raziskanih poteh. 

Gordana Crepulja, animatorka

ČEZ HRIB

Hrib in dol, hrib in dol,
gor in dol, gor in dol,

večna pot je moja.
Vsak dan znova,
vsak dan znova,

takšna prava pot je moja.

Ta pot je moja, res je moja,
zame je izbrana;
in ker mi všeč je,

je že prav poslana.

Kdo mi jo pošilja,
kdo ne zgublja časa,

ko vodi me in pelje dlje,
ko mi pomaga izven časa?

Kdo pošilja mi prelepe ptice,
kdo igra z menoj se,

kdo me vsak hip kliče?

Odgovor je v daljavi skrit,
v vesolju, v mojem Bogu,

ki vedno vse stori,
da se življenje

vedno lepše zavrti!

Marija Roza Vehar, stanovalka
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LETO 2022…

V DEOS Centru starejših Črnuče je bilo 
tudi to leto zanimivo. 

Zaposleni poskušamo stanovalcem 
vsak dan ponuditi različne dejavnosti, 
ki se jih po svoji volji udeležijo. Vsak 
dan imamo na posameznih oddelkih 
organizirana razgibavanja, ki jih vodijo 
naši animatorji; pod vodstvom Špele 
Lipold naši stanovalci pridno telo-
vadijo v programu Aktiven dan, vsak 
sončni žarek izkoristimo za organizira-
nje skupinskih sprehodov

ČRNUČE
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popoldan pa si pa krajšajo ob bralni 
urici, pogovorni skupini, kuharski de-
lavnici

ali zaigrajo v skupini Žoga bend

Radi gostimo zunanje glasbene oziro-
ma plesne goste. 

Najbolj pomembno se nam zdi, da 
vsak stanovalec sprejme naš Center 
kot svoj dom in da se pri nas počutijo 
varne. Prav tako nam je pomembno, 
da se zaposleni dobro počutijo v služ-
bi, zato smo jim letos uredili poseben 
kotiček, kjer izkoristijo svoj prosti čas 
za malico.

Letos smo se odločili, da bomo 
predstavili dve življenjski zgodbi sta-
novalca, katerima 
smo zaposleni hvaležni, da so naredili 
tudi nekaj dobrega za soljudi oziroma 
Slovenijo. Ponosni smo, da smo letos 
prvič sodelovali v akciji Dan za spre-
membe dne 09.04. pod imenom Soli-
darnost – kjer smo skupaj s stanovalci 
in svojci združili dobro s koristnim. V 
mesecu avgustu smo gostili dnevno 30 
otrok, kateri so s svojo razigranostjo 
v naš Center prinesli veliko smeha 
in radosti. Predstavili vam bomo tudi 
našo kuhinjo in prehrano ter zaposle-
ne, brez katerih naš DEOS Center sta-
rejših Črnuče ne bi bil to, kar je. 

Zapisala: 
Mateja Žiher Jurinjak  
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NAŠI STANOVALCI – »BOGASTVO« 
SLOVENIJE

Letos smo se prvič odločili, da preds-
tavimo v naši rubriki tudi življenjepi-
se naših znanih stanovalcev, ki so v 
aktivni dobi svojega življenja pustili 
pečat tudi na državnem nivoju. Tokrat 
želimo, da spoznate dva naša vljudna 
in izredno skromna stanovalca, in si-
cer gospoda Dušana in gospoda Bo-
židarja. Pri pisanju so sodelovali tudi 
njuni svojci.

Gospod Dušan Repovš 

Rodil se je v Ljubljani (1928), maturiral 
na državni klasični gimnaziji (1947), di-
plomiral na Medicinski fakulteti (1959), 
magistriral iz javnega zdravstva na 
Vseučilišču v Zagrebu (1975) ter dobil 
naziv primarij (1990). Že kot študent je 
po raznih šolah poučeval zdravstvene 
predmete (prva pomoč, nega bolnika, 
zdravstvena vzgoja), kasneje tudi na 
Medicinski fakulteti. Veliko je preda-
val tudi v okviru Rdečega križa in de-
lavskih univerz ter nastopal na radiu 
in televiziji (njegovih oddaj “Ko še ne 
boli” se še danes mnogi spominjajo). 
Precej pa je pisal tudi za časopise in 

revije (Delo, Nedeljski dnevnik, Naša 
žena, Življenje in tehnika, Pionirski 
list, ter drugi).

Njegove zaposlitve so bile pestre: na 
Inštitutu za sodno medicino, Rdečem 
križu, Higienskem inštitutu, Onkolo-
škem inštitutu, Republiškem komite-
ju za zdravstveno in socialno varstvo, 
Inštitutu za sociologijo in fi lozofi jo, 
ter nazadnje kot vodja Službe za zdra-
vstveno vzgojo in publicistiko na Za-
vodu za zdravstveno varstvo. Opravljal 
je tudi številne društvene in strokovne 
funkcije (Rdeči križ, Slovensko zdrav-
niško društvo, Društvo SRS za boj pro-
ti raku, Združenje za preventivno me-
dicino SFRJ).  Posebej pri Društvu za 
boj proti raku je bil njegov prispevek 
izjemen, bil je motor tega društva vse 
od njegove ustanovitve naprej in ima 
velike zasluge za njegov nastanek ter 
uspešen razvoj.

Slovenski javnosti je najbolj je znan 
kot soavtor številnih učbenikov za 
prvo pomoč, ki so izšli v številnih iz-
dajah in ponatisih in po katerih so 
se učile cele generacije Slovencev, pa 
tudi kot dolgoletni urednik “Kotička 
za zdravje” v tedniku Kmečki glas. S 
skupino sodelavcev, vrhunskih stro-
kovnjakov, je odgovarjal na vprašanja 
bralk in bralcev, jim odpisoval tudi na 
dom (če je to smatral za primernejše) 
ter vsak teden z uvodnikom opozar-
jal na eno izmed tistikrat najbolj pe-
rečih zdravstvenih vprašanj. Lani mu 
je predsednik države Borut Pahor po-
delil državno odlikovanje za njegove 
zasluge za Republiko Slovenijo na po-
dročju javnega zdravstva in še pose-
bej zdravstvene vzgoje.
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Njegove osebnostne značilnosti - ve-
doželjnost, delavnost, organizacijske 
sposobnosti, poštenost, zanesljivost 
in strpnost - so zelo znane v strokov-
nih krogih, širši javnosti pa njegova 
prislovična iskrivost in radoživost, 
sposobnost odličnega predavatelja, 
pisca in učitelja. Njegova ljubezniva 
pozornost do vsakogar in sposobnost 
vzpostavljanja stikov med in z ljudmi 
pa mu je pomagala – tako pri zdravni-
škem, kakor tudi pri organizacijskem 
delovanju. Kar trideset let je občas-
no delal tudi kot zdravnik splošne 
medicine v osnovnem zdravstvenem 
varstvu in bil izjemno priljubljen med 
pacienti.

Življenjskemu vodilu “Bolje prepreče-
vati kot zdraviti” sledi že vse življenje 
in je prepričan in dosleden izvajalec 
načel preventivne medicine. Zato je 
vsa svoja prizadevanja in ustvarjanje 
posvečal temu plemenitemu pos-
lanstvu. Še posebej pa si je prizadeval, 
da je nenehno vse – od najmlajših do 
najstarejših – spodbujal k zavestnejši 
in odgovornejši skrbi za zdravje ter k 
preprečevanju nezgod. 

Danes je primarij Repovš še vedno 
poln življenjske moči, iskriv in zve-
dav, vsestranski klasični izobraženec 
z zdravim življenjskim slogom, pozi-
tivnim razmišljanjem in delovanjem 
ter skrbjo za lastno zdravje – zlasti 
še redno telesno dejavnost in zmer-
no prehranjevanje. Letos je praznoval 
94. rojstni dan in ob vsaki priliki rad 
pove, da je z bivanjem v našem domu 
izredno zadovoljen, počuti se varne-
ga in je zelo hvaležen vsemu osebju 
za nadvse ljubeznivo in stalno pozor-
nost, vsestransko skrb in izjemno pri-
jaznost.

Gospod Božidar Gorjan – Bogo
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Par besed o njegovem življenju.

Res je imel zanimivo in bogato ži-
vljenjsko zgodbo. Ki še traja. Devet let 
in še kakšen mesec je tu, v domu sta-
rejših Črnuče.

Lahko bi še enkrat napisali povze-
tek njegove skoraj devetindevetdeset 
let dolge življenjske zgodbe. Od sina 
edinca, rojenega  delavskima starše-
ma, o odraščanju v mnogih selitvah 
zaradi preganjanja Slovencev v času 
fašizma, pa v reji, kjer se je spoprija-
teljil s pisateljem Benom Zupančičem. 
Kot dijak ljubljanske realke se je vklju-
čil v odporniško gibanje in deloval kot 
ilegalec, do prehoda z žico ograjene 
Ljubljane, v partizane. Tam je proti 
koncu vojne kot ofi cir spoznal parti-
zanko Anico in se z njo takoj po vojni 
poročil. Imela sta tri sinove.

V politiki, gospodarstvu in diploma-
ciji je deloval na raznih položajih. Na 
tej zanimivi in bogati poklicni poti je 
spoznal lepo število predsednikov 
vlad, držav in kronanih glav – tudi v 
tem času tako aktualno angleško kra-
ljico Elizabeto II.

Rdeča nit njegovega dela je bila pove-
zana s slovenstvom in z ustvarjanjem 
temeljev za samostojno Slovensko dr-
žavo. 

Po upokojitvi je ostal aktiven pred-
vsem v ohranjanju vrednot NOB in 
slovenskega partizanstva. In ko ome-
njamo vrednote, potem je vsekakor 
potrebno poudariti tiste vrednote, po 
katerih je ostal poznan in priznan. Gre 
za njegovo trdno prepričanje, da je tre-

ba graditi državo Slovenijo kot skup-
nost, ki bo temeljila na poštenem in 
pošteno nagrajevanem delu, na soci-
alni pravičnosti, v iskanju rešitev z di-
alogom, z argumentirano razpravo in v 
prijateljskem ter tovariškem vzdušju.

Zapisala: 
Petra Cestar 

DAN ZA SPREMEMBE:
SOLIDARNOST V DEOS CENTRU STA-
REJŠIH ČRNUČE

Četrtkovo jutro, dne 24.02.2022 je bilo 
izredno boleče tudi v DEOS Centru 
starejših Črnuče. Dan, ko je Rusija 
sprožila obsežno invazijo na Ukrajino 
in velja tudi danes, za največji vojaš-
ki spopad v Evropi po drugi svetovni 
vojni. 

Žalost se je čutila v našem Centru. Za-
posleni, ki imamo razvito empatijo na 
najvišjem nivoju, smo čutili, da mora-
mo za soljudi, ki so čez noč ostali be-
gunci in svoj mir poiskali v naši deželi, 
nekaj narediti. 

Z glavno sestro DEOS Centra starejših 
Črnuče sva se pogovorile z zaposle-
no, ki prihaja iz Ukrajine in takrat sva 
s solzami v očeh odločile, da bomo v 
našem Centru naredili humanitarno 
akcijo, v kateri bomo zaposleni skupaj 
s stanovalci izdelali različne izdelke, 
spekli različne sladice in ponudili tudi 
domače specialitete z žara. 
Zaposlenim sva idejo predstavile in 
kolektivno so idejo podprli. 
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K sodelovanju smo povabili tudi raz-
lične dobavitelje. Odzvali so se sle-
deči: slaščičarna Rašica, Ledo servis, 
Pivka perutninarstvo, Mesnine Žerak, 
kmetijski pridelki Bobnar in Ljubljan-
ske mlekarne. 

Dogodek, ki smo ga poimenovali Dan 
solidarnosti, smo organizirali v sobo-
to, 09.04.2022. Dogodek smo prijavili 
tudi na dobrodelno akcijo Slovenske 
fi lantropije, in sicer že 13.Dan za spre-
membe.

Na dogodku je prostovoljno sodelova-
lo več kot 20 zaposlenih, kateri smo 
poskušali s svojim časom, fi nančnimi 
prispevki in druženjem z našimi sta-
novalci prispevati k uspešni humani-
tarni akciji.

Skupaj smo uspeli zbrati 1120 EUR, ki 
smo jih podarili družini iz Ukrajine, ki 
je svoj trenutni mir našla v Sloveniji. 
Hvala vsem! 

V nadaljevanju vam dodajmo nekaj 
slik, iz katerih se jasno razbere naša 
volja za pomoč soljudem v stiski in 
hvaležnost za mir, ki ga imamo v Slo-
veniji. 

Zapisala:
Mateja Žiher Jurinjak
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OTROŠKI SMEH V MESECU AVGUSTU

Zavod Aktivna starost v DEOS Centru 
starejših Črnuče dnevno izvaja pro-
gram Aktiven dan. V letošnjem avgu-
stu smo izvedli še dodaten skupen 
projekt, in sicer skupaj z Mestno Ob-
čino Ljubljana »Počitniško varstvo ot-
rok«. 

Program »Počitniško varstvo otrok« 
je zasnovan in usmerjen medgenera-
cijsko, med poletnimi počitnicami za 
šolske otroke in stanovalce. Tako lah-
ko starejši prenesejo del znanja, mod-
rosti in življenjski izkušenj na mlaj-
še, mlajši pa prenesejo razigranost, 
radost in veselje na starejše. Otroci 
aktivno iščejo razlike med življenjem 
nekoč in danes, prednosti starejših 
in prednosti otrok ter prednosti so-
delovanja, iščejo načine za uspešno 
sobivanje, kakšna je vloga starejših 
in kakšna je vloga otrok v današnjem 
svetu ter kako lahko sami doprinese-
jo k sožitju generacij. Otroci se tekom 
programa družijo s starejšimi, ustvar-
jajo skupaj z njimi, spoznavajo njihov 
vsakdan, spoznavajo svetle in manj 
svetle plati staranja in starosti, pos-
lušajo njihove zgodbe, kako so včasih 
živeli, kaj so delali.

Prav zaradi vsega tega, smo tudi v Čr-
nučah z veseljem vrata odprli našim 
otrokom. Otroci so imeli s stanovalci 
vsakodnevne stike. Družili smo se ob 
sladoledu, Hawai party, pri nagradni igri 
Tombola, skupaj plesali, pekli piškotke, 
se žogali in se zabavali. Raziskovali smo 
tudi bivanje živali ob bajerju. Spozna-
vali smo mesto Ljubljano, saj smo se 
vozili z vlakcem Urbanom, opazovali 
pomembne stavbe in poslušali zgodo-
vinske zgodbe. Vozili smo se po Ljublja-
nici z ladjico Zmajček, opazovali živali, ki 
bivajo ob Ljubljanici, spoznavali imena 
mostov, ko smo se vozili pod njimi. Obi-
skali smo Prirodoslovni muzej, kopali 
smo se na kopališču Laguna, jahali ko-
nja, jim dajali jesti v Konjeniškem Klubu 
Seleren. Imeli športne igre in družabne 
igre. Iskali skriti zaklad, pletli zapestnice 
in posledično stkali tudi nova  prijatelj-
stva. Smeha in zabave ni manjkalo, tako 
med otroci kot med stanovalci.

Da so imeli otroci nepozabne, spro-
ščene, navihane in vesele počitnice 
so poskrbeli animatorji in zaposleni v 
DEOS Črnuče ter zaposleni Zavoda Ak-
tivna starost. 

Zapisala: 
Špela Lipold 
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PONOSNI NA NAŠO PREHRANO

V naši kuhinji zaposlujemo kuharje, 
pomočnike kuharjev in servirke, ki 
pripravljene obroke postrežejo našim 
stanovalcem v glavni jedilnici. Dnevno 
skuhajo tudi čez 210 obrokov. Jedilnik 
je sestavljen za tri mesece vnaprej. 
Sestavijo ga vsi vodje kuhinj pod vod-
stvom dietetičarke. 
Ob sprejemu stanovalca je s strani di-
plomirane medicinske sestre razlože-
no stanovalcu in svojcem, da je naša 
hrana varovana ter da nudimo še 
različne diete: sladkorna, žolčna, bre-
zglutenska, itd ter tudi različne kon-
sistence: rezana, pasirana. Vse alergije 
strogo upoštevamo. Obroke strežemo 
v glavni jedilnici in na oddelčnih jedil-
nicah; le nekaterim stanovalcem tudi 
v sobo (a le tistim, ki ne zmorejo iz 
postelje). 

Vse stanovalce enkrat na mesec tehta-
mo in izpolnimo Test mini prehranske 
ogroženosti, katere rezultate spremlja 
naša dietetičarka, ki tudi aktivno so-

deluje z našim zdravstvom, kuhinjo 
ter stanovalci in svojci. V Centru de-
luje tudi Komisija za prehrano, ki se 
zaradi epidemiološke situacije ni sre-
čevala redno, vendar v prihajajočem 
letu verjamemo, da se bomo lahko 
večkrat srečevali in skupaj s stanoval-
ci redno reševali nastale težave glede 
prehrane. 
Vsako leto razdelimo stanovalcem 
in svojcem tudi letne ankete zado-
voljstva, našo prehrano ocenijo z 
manjšo oceno kot ostale storitve. 
Vedno znova se sprašujemo, zakaj je 
tudi največ slišanih pripomb prav na 
račun prehrane v domovih, čeprav vsi, 
ki imajo naročeno dostavo kosila in 
vsi, ki prejemajo pomoč na domu z 
dostavo kosila naša pripravljena ko-
sila vedno pohvalijo. Veliko okoliških 
ljudi tudi dnevno pride na topel obrok 
v naš Center.

Ampak kdo izmed nas se še ni spo-
rekel glede iste hrane, ker po vašem 
mnenju ni dobrega okusa ali pa dru-
gačnega od sogovornika? 
Če se pošalimo, krive so naše borbon-
čice in ne naši zaposleni v kuhinji. 
Zaposleni v kuhinji se bomo še nap-
rej trudili, da bomo za vse pripravljali 
okusne, tople obroke. 
V primeru, da vam na jedilniku kakšen 
obrok ne ustreza, ga lahko zamenjate, 
vendar to morate sporočiti najmanj en 
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dan prej na recepciji Centra. Prav tako 
lahko posamezen obrok zamenjate ali 
ga odjavite. Vse informacije dobite na 
recepciji Centra. 

Zapisala: 
Kada Lederer Bašič 

POMEMBNE INFORMACIJE ZA STANO-
VALCE IN SVOJCE

Ponovno želimo vse naše stanovalce 
in svojce spomniti na nekaj informa-
cij, ki so za vse nas pomembne. 
• Dodatna fi zična aktivnost – pripo-

ročamo vključitev v program Ak-
tiven dan, v katerega je vključeno 
več kot 35 stanovalcev (kontakt 
Špela Lipold) 

• Dodatna fi zioterapija/masaže/dru-
žabništvo, itd – priporočamo, da 
se obrnete na podjetje Junaki na 
domu (spletna stran: junakinado-
mu.si) 

• Želite postati prostovoljec – pokli-
čite našo delovno terapevtko Petro 
Cestar (na voljo različne dejavnosti, 
kot naprimer: spremstva v bolnišni-
co, organizirani sprehodi, druženja, 
vodenje in organiziranje različnih 
delavnic za stanovalce, itd)

• Iščete zaposlitev – če bi želeli pos-
tati del našega tima, ste dobrodo-
šli, da se nam pridružite (kontakti-
rajte direktorico Centra)
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V pozitivnem pričakovanju leta 2023…

Zapisala: 
Mateja Žiher Jurinjak



33NITKE ŽIVLJENJA december 2022

GORNJI GRAD

20 LET CENTRA STAREJŠIH GORNJI 
GRAD – UTRIPI NAŠEGA VSAKDANA

Včasih se zdi, da je dan podoben 
dnevu, teden tednu in leto letu, pa 
vseeno lahko opazimo, da temu ni 
tako. Mineva 20 let odkar je v začetku 
decembra 2002 svoja vrata uradno 
odpri DEOS Center starejših Gornji 
Grad. 

GORNJI GRAD

Slika 1: slika centra leta 2002 (arhiv DEOS CS GG)
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Center je skozi leta rastel in v letu 2021 
postal večji za sodoben prizidek na-
menjen izključno osebam z demenco 
in sorodnimi stanji.

Ko razmišljamo o tem, kako opisati
lego DEOS Centra starejših Gornji Grad, 
ne moremo drugače lepše povedati, 
kot so to storili sodelavci že pred de-
setletjem: »Center je zgrajen na robu 
lepega, zgodovinsko bogatega, zanimi-
vega Gornjega Grada, s tradicijo kultur-
nega utripa, pod mogočno Menino, kjer 
prevladujejo zelene površine, z odlično 
značilno predalpsko klimo, v mirnem 
okolju, ki omogoča pristen stik z ne-
okrnjeno naravo. Bližnja okolica je kot 
nalašč za prijeten izlet, sprehod, po-
stanek sredi poti lahko postane lepo 
doživetje.«

Kdor je bil pri nas, se bo z napisanim 
strinjal, kdo še ni bil, se naj prepriča 
sam… nas obišče oziroma prisluhne 
našim mislim.

Barbara Virant

Ga. Jožica z nami od februarja 2003….

V Gornji Grad oziroma v DEOS sem 
prišla 1.2.2003. V začetku nas je bilo 
najprej manj stanovalcev, prav tako 
tudi zaposlenih. Vsi skupaj smo ora-
li ledino, vendar nam je kljub vsemu 
bilo lepo in smo sčasoma postali ena 
velika družina. Pri meni so se pojavile 
večje poškodbe, katere sem uspešno 
sanirala s pomočjo strokovnih služb 
centra. Sedaj po skoraj 20 letih smo 
postali veliki, saj nas je okoli 200 sta-
novalcev. Pridobili smo nov oddelek 
za osebe z demenco, s pridobitvijo le 
tega pa se je spremenila tudi okolica. 
Menim, da je sedaj pogled na center 
lepši kot pa je bil prej. Tudi pikniki so 
bili včasih bolj bogati in veseli, odme-
vala sta glasba, petje in ples. Na to je 
seveda veliko vplival virus Covid 19, saj 
zaradi tega ni več toliko prireditev, kot 
pa jih je bilo prej. Kljub vsemu pa so 
pri vsakem človeku mejniki v življenju. 
To se je zgodilo tudi meni, saj sem no-
vembra 2010 spoznala Vikija. Življenje 
se mi je v marsičem spremenilo, tako 
glede varnosti in vsakodnevnih opravil. 
V okviru danih možnosti, ker sva trenu-
tno oba v obdobju pojemanja življenj-
ske moči so tudi zahteve oziroma želje 
temu primerne. 

Zapisala: 
Jožica Butala, stanovalka 

Slika 2: slika centra leta 2021 (Vir: Erik Fužir)
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Srednja medicinska sestra v centru 
že 20 let…

Sem medicinska sestra, ki sem v cen-
ter prišla kmalu po odprtju. Spomnim 
se, da so me takrat vsi lepo sprejeli. 
Je pa res, da je takrat bilo vse malo 
drugače. Bilo je veliko sodelavcev, ki 
jih sedaj ni več ter seveda veliko sta-
novalcev, ki so tako ali drugače odšli. 
Kar nekaj pa nas je še vedno tistih, s 
katerimi smo pričeli delati od začetka. 
Še vedno se včasih z nostalgijo spo-
minjamo vseh, ki so delali in bivali 
z nami v Centru. Ko smo pričenjali z 
delom je vse malo drugače potekalo. 
Tako delo samo in izkušnje pokažejo 
malo drugačno smer. 

Všeč mi je, da v našem centru prevla-
dujejo domačnost, veselje in strokov-
nost. Vsi med sabo se dobro razume-
mo in sodelujemo. V zadnjem času 
oziroma lani smo se tudi malo razširi-
li. Pridobili smo varovano enoto, ki je 
čudovito opremljena znotraj in zunaj. 
Zaenkrat se še vedno vidim v Centru, 
da prispevam za skupno dobro za vse 
nas, predvsem pa za naše stanovalce. 
V Centru preživimo toliko časa, da je 
praktično naš drugi dom.

Zapisala: 
Hijacinta Požežnik, srednja medicin-
ska sestra

BILO JE, NEKOČ ...

V juliju leta 1991 je Ministrstvo za oko-
lje in prostor objavilo razpis na temo 
»Ravnanje z odpadki« z zelo kratkim ro-
kom - 29. november. Prijavila se je naša 
skupina dvanajstih iz različnih krajev in 
področij delovanja, a dobrim poznava-
njem tega dela gospodarstva. Skupino 
smo sestavljali v glavnini kemiki, pa 
metalurg in gradbenik; lokacijsko smo 
bili v Ljubljani, Celju, Kranju, Trbovljah, 
Mežici in Vrhniki. Zaradi imetja dobrega 
»kapitala« v naših glavah smo dosegli 
tretje mesto med prispelimi izdelki in 
najvišje mesto med slovenskimi ude-
leženci; večina je bila tujih.
Skupina je ostala povezana do dana-
šnjih dni saj imamo obisk Logarske do-
line - Dom CC in letni pohod na Peco 
- ta je v času covida malo »zamrznil«.

Slika 3 : Jožica v Logarski dolini ob slapu Rinka (Vir: Viktor Koselj)
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Peca!

Kaj je to, lepo,
ko pogledaš gor, v nebo,

gor na Peci, gori naši,
kjer spomin hiti, po lepi paši!

Jesen je tu,
mi smo tu,

pr'Lužnik je tud' tako,
da kej za v lonec bo!

Zato, po koledarju, reč je taka,
14. oktobra, ko ura sedem odtiktaka,

se pr'Lužnik dobimo,
in z večerjo zaposlimo!

se bo kak kozarček zvernu,
novica, vic, roko podala,

ko družba bo, sladko zaspala!

Zjutraj pa, ob zori znani,
dobili se ob dobri hrani,

saj Peca, gora, naša,
rabi več, kot prva maša!

Zapisal: Viktor Koselj, stanovalec

V centru zaposleni skrbimo za različ-
ne aktivnosti…. Vtisi stanovalcev…

BRALNA URICA S PROSTOVOLJKO 
IVICO

»V bralno urico se rada vključujem, 
ker gospa bere knjige po resničnih do-
godkih; ker ne zmorem več sama bra-
ti in mi je všeč, da bere glasno druga 
oseba.« (Ivanka Zaletelj)

USTVARJALNE URICE 

»Ustvarjalnih uric oziroma ročnih del 
se rada udeležujem, ker me veseli 
delo s tem; v sobi rada tudi štrikam 
in kvačkam; vključujem se tudi zato, 
ker nekako ne morem biti brez dela 
in ker me to pomirja, bolj kot pa če se 
družim z ostalimi stanovalci.« (Marti-
na Kladnik)

»Rada se vključujem, ker imajo zani-
mive ideje za ustvarjanje; rada tudi 
štrikam.«  (Marija Lenk)

MEŠANI PEVSKI ZBORČEK ŠKRJANČKI 

»Pevskih se rada udeležujem, ker po-
jem že od osnovne šole; všeč mi je ker 
pojemo različne zvrsti glasbe.« (Ana 
Tajnšek)

Slika 3 : Jožica v Logarski dolini ob slapu Rinka (Vir: Viktor Koselj)

Slika 5: izdelovanje butar za cvetno nedeljo (Vir: Anja Kopušar)
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»Pevske me razveselijo in vzdušje je 
drugačno; sem dobre volje.« (Veronika 
Amon)

»…zato, ker sem celo življenje rada 
pela v zborih…« (Veronika Ločičnik)

Po kosilu si rada privoščita kozarček 
belega vina. Prav lepo ju je videti, 
kako se držita za roki ob popoldan-
skem klepetu in sprošeno uživata ob 
izkazovanju nežnosti. 
Zanimivi sta tudi prijateljici, ki navkljub 
različnosti ne zdržita ena brez dru-
ge. Prav tako gresta vedno v dvoje na 
kavo, na vsakodnevno telovadbo in se 
skupaj udeležujeta ostalih aktivno-
sti. Obe sta članici Sveta stanovalcev 
in glasno pohvalita/pripomnita prav 
vsako svoje opažanje v Centru. 

SKUPINSKA TELOVADBA 

»Rada se vključujem v telovadbo, ker 
tako razgibamo telo in ker je vzdušje 
pravo.« (Veronika Amon)

»Po telovadbi sem boljše volje in ker 
razgibamo celo telo od glave do nog.« 
(Ana Tajnšek)

SKUPINA ZA KREPITEV SPOMINA

»Rada obiskujem, da ne pozabim in 
krepim spomin; tudi v sobi rada re-
šujem sudoku in križanke.« (Martina 
Kladnik)

»Ko sem šla v pokoj, sem imela veliko 
časa za reševanje križank; to delam še 
zdaj, ko sem v domu, ker tako krepim 
spomin; med samim reševanjem mo-
ram zraven veliko razmišljati« (Mirja-
na Dragič)

PROSTOVOLJCI 

»Moj Prijatelj srca mi pomeni veliko, 
saj se poznava že od prej, ko sem ži-
vela še v domačem okolju; pomeni, 
mi neko oporo v starejših letih, da se 
imam na nekoga naslonit; čas mi hit-
reje mine in se rada družim z njim.« 
(Pavla Golob)

Slika 6: pevske vaje s fi zioterapevtko Mojco (vir: Anja Kopušar) Slika 7: skupinska telovadba s fi zioterapevtko Martino 
(Vir slike: arhiv DEOS CS GG)
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SVETA MAŠA

»,,,ker sem od otroštva navajena, da 
obiskujem sveto mašo« (Elizabeta Za-
dravec)

»,,,ker mi to obudi spomine na otro-
štvo in na družino.« (Ana Tajnšek)

PRIREDITVE, IZLETI

»…so zanimive; tisti dan nam mine 
dan, kot bi mignil« (Mojca Koretič)

»Rada jih obiskujem, ker imam rada 
kulturne zadeve, kar je povezano z 
mojo službo , ko sem bila učiteljica; 
od nekdaj so mi všeč petje in ples 
…«(Pavla Golob)

»Všeč mi je druženje, ker lahko zraven 
zapojem, …po prireditvah sem boljše 
volje.« (Elizabeta Zadravec)

»…ker mi tako hitro mine čas v dnevu« 
(Branko Turk)

Zapisala: Anja Kopušar, delovna tera-
pevtka

MISLI NAM BEŽIJO V PRETEKLOST …

»Moj najljubši spomin…hm… bolj je 
to, kako se počutim v domu. Ko sem 
prišla, me je presenetila prijaznost 
zaposlenih… in spodbude, to mi res 
veliko pomeni. …No, pa smeh od Jerce 
(sostanovalke). To mi je najboljše, ko 
klepetava in se smejiva.  Že dolgo se 
nisem toliko smejala.« (Marija Meh)

»Všeč mi je soba in sostanovalka (Ma-
rija). Tudi hrana je »bogoska«. In pri-
jazni ljudje (zaposleni), tega od do-
mačega okolja nisem navajena.« (Jera 
Štiglic)

»Kaj mi je najljubše… Ko je za večerjo 
šmorn (smeh).« (Marija Trobentar)

»Všeč mi je, ko se kaj dogaja… Har-
monika in nasploh domača glasba, da 
nas malo zbudi. Zelo všeč so mi bili 
tudi pevci, ki so prišli iz Trbovlja.« (Va-
lentina Černoša)

»Zelo so mi všeč kakšni koncerti, pev-
ski zbori… kakršni koli zbor, samo da 
je glasba. Joj, kako smo včasih peli in 
plesali… In ko pridejo še kakšni »fl e-
tni« fantje s harmoniko. Je dan kar 
boljši.« (Stanislava Peterlin)

»Hrana je dobra, to moram pohvalit. 
Drugače pa ko me takole vprašate, je 
več stvari ki se jih spomnim. Težko 
rečem samo za en dogodek… Najprej 
mi na misel pridejo vsa druženja na 
raznih prireditvah in dogodkih, potem 
pevske vaje…uh, zelo rada pojem. Pa 
vesela sem, da sem spoznala nove 
ljudi, res dobre ljudi, se razumemo. Se 
večkrat ustavimo in se pogovarjamo, 

Slika 8: obisk Mozirskega gaja (Vir: Mojca Solar)
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kaj zapojemo… Všeč mi je tudi soba in 
da mam mir, ko ga potrebujem, če pa 
si  zaželim družbe, pa tudi vem kje jo 
najdem.«  (Frančiška Valentinčič)

»Ko takole pomislim… Najbolj se 
spomnim, ko sem prišel v dom, kako 
so bili prijazni in ustrežljivi… da so se 
trudili. Pa to, ko sem se potem začel 
vključevati v telovadbo in na pevske 
vaje,… Ali pa vse prireditve, ki so. To 
je res »fajn«. Pa tudi vsak dan se ve-
selim, ko imam terapije… ko vidim, da 
sem čedalje boljši, da zmorem več. 
Pa tudi okolica in narava, to da lahka 
gremo na sprehod in je zraven gozd.«  
(Franc Škruba)

»Najprej se spomnim na prijaznost 
osebja ob prihodu… potem pa na vašo 
govorico, sem se je morala prav nava-
diti. Sedaj točno vem kaj mislite pove-
dati (smeh). Mi je všeč ta domačnost.« 
(Mojca Koretič)

»Najbolj se spomnim polne jedilnice 
ljudi… in petja, ko je bil koncert. Pa bo-
žična večerja in nasploh dobro vzduš-
je, ki je bilo tukaj. Pa pust, ko smo se 
našemali in je vsak dobil klobuk ali pa 
masko…kako smo se smejali…« (Bran-
ko Turk)

»Čas hiti, leta tečejo, tudi moje biva-
nje v domu. Življenje poteka po us-
taljenih tirnicah z vmesnimi spod-
budnimi doživetji. Naš dom večkrat 
obiščejo otroci iz bližnjih vrtcev. Sre-
čanja z njimi so nam vsem zelo ljuba, 
meni najljubša, saj mi vzbujajo drago-
cene spomine preteklosti. Covid nam 
je nekaj časa to preprečeval. Letošnje 
poletje pa smo se ponovno razveselili 

njihovega glaska. Ob dnevu »Simbioza 
giba« je naše dvorišče preplavil dra-
gocen otroški smeh in vrisk. Pripravili 
so nam prijeten aktiven dan z raznimi 
igricami. Z njimi so oživeli tudi naši 
spomini na pretekla otroška doživetja. 
Kar pridružili smo se njihovi razigra-
nosti, pozabili smo celo na naša leta 
in sodelovali v njihovih igricah. Kako 
prijetno je bilo z njimi loviti žogo, ob-
noviti razne izštevanke in se spomniti 
pravil posameznih igric. Bil je čudovit 
dan, meni posebno drag, saj me je za 
nekaj trenutkov vrnil v najlepši čas 
mojega življenja in dela med otroki.« 
(Pavla Golob)

Zapisala: Klara Špeh, delovna tera-
pevtka

MREŽA BREZPLAČNIH E-PREVOZOV  

Projekt »Vzpostavitev mreže brezplač-
nih prevozov za socialno ogrožene 
skupine in socialne medgeneracijske 
mreže e-mobilnosti« oziroma krajše 
Mreža brezplačnih e-prevozov, je pro-
jekt, sofi nanciran s strani RS, Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo ter Evropske unije iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. Izbran je 
bil v okviru Javnega poziva za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev Stra-
tegije lokalnega razvoja LAS Zgornje 
Savinjske in Šaleške doline. Nosilec 
projekta je občina Gornji Grad, par-
tnerji projekta pa so občine Rečica 
ob Savinji, Luče, Solčava, Ljubno ob 
Savinji, Nazarje, Združenje šofejev in 
avtomehanikov Zgornje Savinjske do-
line ter DEOS Center starejših Gornji 
Grad. Slednji je imel vlogo organiza-
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torja programov za spodbujanje mo-
bilnosti in aktivne starosti ter boljše 
vključevanje ranljivih skupin v soci-
alno mrežo. Kot ponudnik celostne 
oskrbe starostnikov, je DEOS Center 
starejših Gornji Grad pripravil sreča-
nja, delavnice in seminarje na različ-
ne tematike, prilagojene starostnikom 
in njihovim potrebam. Program je bil 
usmerjen v znanja o njihovem zdravju 
in spodbujanju mobilnosti starejših. 
Življenjska doba človeka se podaljšu-
je, zato se povečuje tudi število sta-
rostnikov. Starostniki sodijo v skupi-
no ranljivih skupin, velikokrat tudi v 
skupino socialno ogroženih skupin. 
S starostjo se sposobnosti, motorika, 
kognitivne funkcije itd. spreminjajo. 
Posamezniku je pomembno, da oh-
ranja svoje sposobnosti in funkcije 
na nivoju, ki mu omogoča kvalitetno 
bivanje v domačem okolju, kot tudi 
kvalitetno bivanje v domovih za sta-
rejše. Starostniki za kvalitetno bivanje 
doma, neodvisno od (nujne) pomoči 
svojcev, potrebujejo dobro psiho-fi -
zično stanje. 
V sklopu projekta se je zvrstilo trinajst 
različnih dogodkov, ki skupaj obsega-
jo tri sklope seminarjev in delavnic. V 
prvem sklopu predavanj smo se do-
taknili tematike DEMENCE, v katerem 
so zaposlene, Špela Podvratnik in 
Barbara Virant predstavile prve znake 
demence, njene značilnosti, komuni-
ciranje z osebami z demenco in misel-
ne vaje, s katerimi lahko pomagamo 
ohranjati spomin.  
Drugi sklop je bil namenjen tematiki 
GIBANJA, kjer je fi zioterapevtka Moj-
ca Solar predstavila osnove gibanja, 
pripomočke za gibanje in prilagoditev 
aktivnosti ter kako lahko poskrbimo 

za aktivno življenje, predvsem pa po-
membne vaje za raztezanje, na katere 
nemalokrat vsi pozabljamo. Dotaknili 
smo se tudi teme prilagoditve oko-
lja starostniku. Splošno o mobilnosti 
in gibanju starejših pa je v letu 2021 
predstavila Valerija Kerznar.

V zadnjem sklopu projekta smo pre-
stavili tematiko ZDRAVJA, kjer je Anita 
Bandelj predstavila najpogostejše bo-
lezni, ki pestijo starostnike, še posebej 
osteoporozo, pomen krvnega pritiska 
in krvnega sladkorja ter prve pomoči 
– kako si lahko pomagamo sami.  

Zapisala: Anja Kopušar, delovna tera-
pevtka

Slika 9: predavanje Mojce Solar o Pripomočkih za gibanje 
(vir slike: arhiv DEOS CS GG)
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USTVARJALNA DELAVNICA MANDALE V 
OKVIRU DRUŠTVA HOSPIC

Marija Medved, prostovoljka Sloven-
skega društva Hospic Območnega 
odbora Zgornje Savinjske doline, je 
vedno imela željo po sodelovanju s 
starejšo populacijo. Povabilu smo se 
v Centru z veseljem odzvali in tako 
od marca dalje realizirali več srečanj 
ustvarjalne delavnice MANDALE. Sta-
novalke so z njeno pomočjo in po-
močjo drugih prostovoljk društva 
Hospic ustvarjale v različnih tehnikah. 
Ustvarjale so z barvicami, fl umastri, 
papirjem, kamni in nenazadnje tudi z 
lesom. Tekom srečanj so stkale mrežo 
spominov, spominov na otroštvo, spo-
minov na prejšnja srečanja. Skupaj so 
tudi pele, plesale, meditirale ter tako 
izrazile svoje misli ter občutke. 

Zapisala: Anja Kopušar, delovna tera-
pevtka

POSTALI SMO DEMENCI PRIJAZNA 
TOČKA 

V mesecu juniju smo postali Demen-
ci prijazno točko (DPT) in tako pripo-
mogli k širjenju demenci prijaznega 
okolja. Demenci prijazno točko sta 
odprli ga. Štefanija Lukič Zlobec, pred-
sednica Spominčice in ga. Barbara Vi-
rant, direktorica Centra. Demenci pri-
jazna točka je točka, ki je namenjena 
osebam z demenco, svojcem in vsem 
zaposlenim. Namenjena je tudi vsem 
drugim v lokalni skupnosti, saj je po-
membno, da tudi lokalno okolje pre-
pozna osebe z demenco in jim z zna-
njem pomaga. 

Slika 10: srečanje Delavnice Mandal s predstavitvijo izdel-
kov stanovalcev (Vir: Anja Kopušar)

Slika 11: prejem nalepke Demenci prijazne točke (vir: Arhiv 
DEOS CS GG)



42 NITKE ŽIVLJENJA december 2022

GORNJI GRAD

Center, ki ima Demenci prijazno toč-
ko zagotavlja informacije o demenci, 
seznanja ostale z načini in postopki 
usmerjanja oseb z demenco, ki se iz-
gubijo in ne najdejo poti domov. Svoj-
ci lahko tako poiščejo informacije o 
tem, kako preživeti dan z osebo in kaj 
vse lahko osebe z demenco še počne-
jo. Prav tako dobijo informacije, kam 
po pomoč in podporo (zdravniki spe-
cialisti, urejanje dodatka za pomoč in 
postrežbo, dnevnega varstva, pomoči 
na domu…) Z odprtjem DPT v našem 
Centru s svojim znanjem pripomore-
mo k oblikovanju demenci prijazne-
ga okolja in s tem prispevamo k večji 
vključenosti oseb z demenco in njiho-
vih svojcev v skupnost. DPT je name-
njena osebam z demenco, zlasti tistim 
v zgodnji fazi bolezni, ki so še samos-
tojni in aktivni, njihovim svojcem, kot 
tudi drugim. 

Ponosni smo, da smo dobili 
pomembno vlogo pri osveščanju, 
prepoznavanju znakov demence. Da 
bomo lahko zagotovili vključenost 
oseb z demenco v lokalno skupnost 
in boljšo ozaveščenost o demenci v 
lokalnem okolju ter s svojim znanjem 
nudili informacije o demenci osebam 
in njihovim svojcem. Zaradi narave 
bolezni se osebe z demenco pogosto 
izgubijo, pozabijo, kako pravilno 
upravljati vozilo, doživljajo spremembe 
v vedenju in motnjah razpoloženja, 
kar lahko sproži konfl iktne situacije 
v javnih ustanovah. Čim bolj smo 
seznanjeni z značilnostmi demence, 
tem lažje bolezen prepoznamo, ter se 
do osebe z demenco ustrezno vedemo 
in ji pomagamo. Prav ta dogodek je 
za nas velik korak v smeri delovanja 

demenci prijaznega okolja.

Zapisala: Anja Kopušar, delovna tera-
pevtka

UTRINKI DOGAJANJA (vir: arhiv DEOS 
CS GG)

Slika 12: Obiranje sivke na enoti Žito in Ajda 

Slika 13: Igranje družabnih iger med stanovalci

Slika 14: Nastop citrark in kitarist UNI-3ŽO Lipa Domžale 
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Slika 15: Predavanje zastopnice za svojce oseb z demenco Slika 19: Simbioza giba z vrtcem Gornji Grad

Slika 16: Stanovalci v družbi z animatorko Špelo ob čišče-
nje akvarija 

Slika 20: Pogovorna skupina s socialno delavko Valerijo 

Slika 17: Nastop Ljudskih pevk Lipa iz Šmartnega ob Dreti Slika 21: Sprehod za boljši spomin v okviru svetovnega me-
seca Alzheimerjeve bolezni

Slika 18: Obisk Srečomobila Loterije Slovenije Slika 22: Predavanje za svojce oseb z demenco
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Slika 23: Ustvarjalna delavnica z glino Slika 27: Praznovanje rojstnih dni stanovalcev

Slika 24: Stanovalka Mojca ob sestavljanju puzzel Slika 28: Stanovalci med luščenjem fi žola na enoti Žito in Ajda

Slika 25: Dan odprtih vrat programa Aktiven dan za aktiv-
no starost

Slika 29: stanovalci med zlaganjem perila na enoti Klasje 
in Mak

Slika 26: Spletno vodeni turistični ogledi Slika 30: stanovalci med vrtnarjenjem na vrtovoma Zora in Zarja 



45NITKE ŽIVLJENJA december 2022

HORJUL

INTERVJU S PROSTOVOLJKO

»V okviru prostovoljstva v hiši DEOS 
Center starejših Horjul obiskujem 
starejšo gospo, ki je slepa. Srečujeva 
se občasno, kot pač med zahtevnimi 
urniki dopušča čas. Največkrat se po-
govarjava v sobi ali pa v kavarnici v 
pritličju doma, kamor me gospa rada 
povabi na kavo. Ker gospa ne vidi in 
pri hoji potrebuje vodstvo, je že mali 
sprehod, tudi če samo po sobi, do-
brodošel. Ob toplejših dnevih sva ne-

kajkrat šli tudi na kratek sprehod ob 
domu; tam sem ji opisovala okolico. 
Dobro je biti na svežem zraku, kjer je 
mogoče tudi preko dotika opazovati 
drevesa in rastlinje, ki raste ob domu 
in poslušati zvoke okolice.
Za prostovoljstvo sem se odločila, ker 
se zavedam, da vsi velikokrat potre-
bujemo pomoč in smo jo tudi dolžni 
in zmožni deliti drugim. Premnogokrat 
smo zaprti v svoje okvire in smo gluhi 
za življenja drugih. A ravno prek tega 
prostovoljstva vidim, kako nas prep-

HORJUL
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roste stvari bogatijo in opogumljajo. 
Le zakaj ne bi že samo s tem, da ne-
koga poslušamo in smo z njim, delali 
dobro«. 

Špela, prostovoljka

NATEČAJ O DEMENCI

Socialni delavki DEOS Centra starejših 
Horjul, Maša Bizjan in Patricija Frece 
sta skupaj s stanovalkami enote Spo-
minčica pripravili prispevek o ozave-
ščanju na temo demence in ohranja-
nju dostojanstva pri ljudeh z demenco. 
Natečaj je razpisal evropski poslanec 
Milan Brglez z namenom ozaveščanja 
in prepoznavanja demence. Izziv, ki je 
predpostavljen v prispevku je pozna-
vanje življenjskih zgodb, ki so nujna 
podlaga za načrtovanje individualne 
oskrbe, ki je prilagojena željam, potre-
bam in zmožnostim ljudi z demenco.  

Maša Bizjan, socialna delavka DEOS 
CS Horjul

PRAZNOVANJE 109. LET

V DEOS CS Horjul so v mesecu sep-
tembru praznovali 109. let stanoval-
ke Tilke. Skupaj z nekaj stanovalci, 
zaposlenimi in svojci so praznovanje 
obeležili s torto in prepevanjem raz-
ličnih ljudskih pesmi. Praznovanje je 
bilo skromno in srčno, takšno kot je 
gospa Tilka. Maša Bizjan, socialna de-
lavka DEOS CS Horjul

Moja tobačna 

Začelo se je, ko je mama delala v to-
bačni in prišla domov z novico, da je-
mljejo nove zaposlene. Nisem vedela, 
ali naj grem naprej študirati ali naj se 
zaposlim. Pa sem rekla mami, da bi 
šla raje kar delat. Če zdaj pomislim za 
nazaj, bi ponovno izbrala to odločitev. 
Ni mi žal. Luštno je bilo.
Kaditi sem začela, ker je bilo potreb-
no preizkusit kakšen je tobak. Pa tudi 
zaradi tega, da sem lahko šla na »čik« 
pavzo. Vsi smo hodili stran od strojev, 
da smo se spočili in potrebovali smo 
izgovor za druženje. Še dandanes rada 
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prižgem kakšno cigareto in se spomi-
njam dni iz preteklosti.

Iva Rus

Mladost v Horjulu

Rojen sem Pr' Kaptan v veliki druži-
ni. Bil sem najstarejši sin. Imeli smo 
kmetijo s kravami, prašiči, kokošmi in 
enim konjem. Imeli smo tudi mucke, 
ki so popestrile kmečko življenje. Naj-
raje sem pomagal doma in poprijel za 
vsako delo, ki ga je bilo potrebno na-
rediti. Ko je bil čas za koline, je vedno 
prišel star ata iz Podolnice. Prišel je 
zgodaj zjutraj s prvim avtobusom. 
Za oranje smo si sposodili orodje od 
bližnjega soseda. Imeli smo veliko 
njiv, kjer je rastla koruza, pšenica, pro-
so, repa, ipd. Doma je zrastlo veliko fi -
žola, a ga nisem maral.
S sovrstniki iz vasi smo igrali med 
dvema ognjema, odbojko in nogomet. 
Za neumnosti ni bilo časa, saj je bilo 
doma veliko dela. Ata je bil slabega 
zdravja in je bila pomoč zelo potreb-
na. Veliko smo imeli tudi travnikov, 
katere je bilo potrebno pokositi. Med 

prostim časom je zelo rad prebiral 
knjige, saj smo jih doma imeli veliko.
V šolo sem hodil v Horjulu, učenje mi 
je šlo dobro, vendar matematike in 
angleščine nisem maral.  Šolanje sem 
nadaljeval na grafi čni šoli v Ljubljani 
in se izšolal tiskarja. Delal sem v ti-
skarni Toneta Tomšiča. Delo mi je bilo 
zelo všeč in v delavnici je bilo prijetno 
vzdušje. S sodelavci so redno prosla-
vili dan, ko smo dobili plačo.

Andrej Trček

Ljubo doma, kdor ga ima 

Najlepše je doma. Doma sem poma-
gala staršem, nismo bili kmetje, ime-
novali so nas »bajtarji«. Imeli smo 
eno kravo, enega pujsa, kure, mucke. 
Psa pa nikdar nismo imeli.
Okoli hiše je bil vrt, kjer sta bili dve 
jablani z jabolki. Ata je jabolka obral 
in jih odpeljal k kmetu, ki je imel pre-
šo in sprešal jabolka v mošt. Doma ga 
je nalil  v posodo, jo položil v klet in 
pil vodo iz studenčka.

Marinka Gerbec
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Moja prva služba 

Ker smo bili fi nančno bolj šibki, sem 
morala po maturi v službo, čeprav sem 
želela iti na likovno akademijo. Služ-
bo sem dobila v tovarni optičnih in 
steklopihaških izdelkov kot  tehnični 
risar steklopihaških izdelkov. Prvi iz-
delki so bili grozljivi. Takrat smo upo-
rabljali ravnilo in redis peresa s tu-
šem. Vse se mi je razlivalo po papirju 
in zaradi tega sem bila zelo nesrečna. 
Vendar sem se po treh mesecih zelo 
zverzirala in po enem letu sem dobila 
nalogo, da opremim katalog z risba-
mi naših izdelkov. Prvotno je nalogo 
dobil zunanji arhitekt, vendar njegove 
slike niso odgovarjale meram in zgle-
du izdelkov.  On  je dobil velik hono-
rar, jaz pa samo plačane nadure.

Karla Pristovšek

Učiteljica v šoli 

Študirala sem v Mariboru, smer razre-
dni pouk. To me je veselilo od nekdaj. 
Doma smo bili izobražena družina. 
Oče je bil muzikant in zelo sposoben 
človek. Imel je svoj orkester. Trio, ki so 
ga sestavljali moj oče, ki je igral har-
moniko, moški z violino in še eden, ki 
je igral kitaro. Nastopali so na priredi-
tvah, porokah in v gledališčih.
Ko sem končala šolo v učiteliišču sem 
dobila dekret, da moram iti v Selško 
dolino. V tistih časih nismo nič ugo-
varjali. Kasneje so me poslali v Lučine. 
Ob šoli so imeli prizidek za učitelje. 
Tam sva s cimro dobili stanovanje in 
si delili kuhinjo ter imeli vsaka svojo 
sobo.
V Lučinah sem poučevala 12 let. 
Dobro sem znala govoriti nemško, saj 
me je oče od malih nog učil nemščine. 
V Mariboru je bil to že skoraj obvezen 
jezik. Zaposlili so me v višjih razredih, 
da sem učila nemščino. Včasih smo 
imeli tudi dva razreda v eni učilnici. 
Veliko smo z učenci hodili okrog. Peš 
smo hodili po pokrajinah in se učili. 
Ko so Italijani dobili Trst, smo odšli 
pogledat, kje je meja.
Veliko smo kampirali in otroke peljali 
na morje na otoke. Bilo me je strah, 
kaj če se komu kaj zgodi, saj ponoči ni 
bilo ladijskega prevoza na celino. 
Vedno sem govorila učencem: »Vpra-
šajte me karkoli, če bom vedela vam 
bom odgovorila. Če pa ne bom vedela, 
se bom pozanimala, naučila  in vam 
kasneje odgovorila.«

Marija Koželj
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Prva služba

Srednjo šolo sem končala leta 1952 
v Ljubljani. Prvo službo sem dobila 
v splošni ambulanti na Dobrovi. Sta-
novanje je bilo majhno, obsegalo je 
sobo v kateri je bila postelja, omara, 
za mizo pa  jerštat t. i. mizarska miza. 
Voda je bila zunaj in stranišče na štr-
bunk. Jedla sem pri prijateljih. V služ-
bo sem hodila s kolesom. Bilo je težko 
delati, ker sem bila mlada in brez iz-
kušenj. 

Tončka Klobučar

Moja usoda

Bila sem pred maturo, šla sem v bliž-
nji gozd in se učila fi ziko. Ko sem kon-
čala se pred menoj ustavi lep urejen 
gospod s prošnjo, če lahko prisede. Ta 
lep gospod je postal moj mož. Srečno 
sva živela. Kruta usoda mi ga je vze-
la po 25 letih. Imela sva hčerko, ki  je 
rodila dva otroka in sta postala moja 
sreča. Vse sem jima naredila in vse že-

lje izpolnila. Postala sta oči in mami 6 
otrokom – mojim vnukom. Žal jih zelo 
poredko vidim. Kruta usoda mi je zad-
nje bivališče namenila v domu, kjer 
čakam na zadnje potovanje. 

Tatjana Miklavič
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Tu na Samotorici 
in nje okolici

sta mir in tišina.
V toplih hlevih je živina,

silno sita tiho prežvekuje
prav ničesar se ne čuje.
Zdaj pa nekaj zaropota,
kmet se lotil je snega,
očistil bo sneženo pot.

Spet tiho, mirno vsepovsod.
Pri cerkvi se nazaj obrnem,

ko sem na ovinku prvem
zagledam Žažarsko gradišče,

zadaj slutim Pokojišče.
Sivo bela je narava,

sneg narahlo naletava,
zagonetno je ozračje.

Pod hitrim zajcem poka dračje,
pod sivim nebom slišim vrane

lačne iščejo si hrane.
Smreke v gozdu in kraj ceste

kot začarane neveste 
v pajčolanih iz snega,

čakajo na ženina.
In še malo, in še malo
in se mi je prikazalo:

strehe mojega Horjula
zima v belo je obula.

Vidim zid, pokopališče,
cerkev, šolo, svoje bivališče

in privre mi iz srca:
»Lepo je biti tu doma.«

Marta Lavriša
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CENTER STAREJŠIH MEDVODE

Mineva leto 2022, ki se je pokazalo za 
nov začetek. V Centru še vedno upo-
števamo določene ukrepe po epide-
miji covida, vendar se trudimo, da bi 
to stanovalci in obiskovalci občutili v 
čim manjši meri. Življenje kot smo ga 
poznali pred epidemijo se le počasi 
vrača, kar se občuti na večjem številu 
dogodkov in prireditev, ki se organizi-
rajo. Še posebej smo ponosni na po-
večano uporabo Prostoferja. Prostofer 
je brezplačen prevoz, ki ga izvajajo 

prostovoljci in starostnike zapeljejo 
do zdravstvenega doma, bolnišnice, 
trgovine ali po drugih nujnih oprav-
kih. Pri projektu vzpostavitve LAS ZA-
PELJEMO VAS v občini Medvode smo 
sodelovali Občina Medvode, Javni za-
vod Sotočje Medvode in Deos Center 
starejših Medvode. 

MEDVODE
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Vsem stanovalcem, zaposlenim ter 
drugim obiskovalcem Centra starejših 
Medvode želim veliko sreče in zdravja 
v letu 2023.

Blaž Razvornik

ZA VSAKOGAR SE LAHKO NAJDE NEKAJ

Velika stavba na Zbiljski cesti v Med-
vodah je že leto in pol moj dom. Dob-
ro sem se že udomačila in prilagodila 
vsem okoliščinam. Ko se je potešilo 
moje domotožje, sem se pogreznila 
v dolgčas, vendar ne za dolgo. Začela 
sem zahajati k raznim dejavnostim, ki 
so najbolj pritegnile mojo pozornost. 
Izbrala sem jogo, postala sem njen re-
dni član in komaj čakam na ponedelj-
kovo jutro, ko nam je odmerjena slaba 
ura za vadbo joge. Ker me je to pre-
malo zaposlilo, sem se ozirala malo 
naokrog in si priborila stol pri mizi za 
delovno terapijo in kakor tudi radi re-
čemo pri ustvarjalnih uricah naše uči-
teljice, delovne inštruktorice Mateje. 
Naša Mateja nas vsako sredo presene-
ti s predlogi za nekaj novega. Vsa miza 
je pokrita z različnimi papirji , volno, 
vseh vrst barvami, lepilom ter ostali-
mi pripomočki, ki jih bomo potrebo-
vali. Bojimo se, da delu ne bomo kos. 
Naša učiteljica nam razumljivo razloži 

postopek, kako se lotiti današnje na-
loge in strah odpade. Navdušeno se 
lotimo dela in z vseh strani sledijo 
vprašanja in prošnje za pomoč, kadar 
ne znamo nadaljevati sami. Tudi sama 
se zatopim v delo in ves čas ne spre-
govorim niti besede. Počasna sem pri 
delu in vedno zadnja končam. Uživam 
pri ustvarjanju posameznih del, držim 
se navodil, a v vsak izdelek vtaknem 
tudi nekaj svojega osebnega. Veliko 
naših izdelkov je prilagojeno letnim 
časom. Če začnem z zimo: na velika 
rdeča srca smo narisali zimsko idilo 
po svoji želji ali pa po svoji domišlji-
ji tudi kak drug motiv. Vse prostore v 
hiši so krasile božične jelke in božič-
nimi venčki, ki smo jih sami izdelali. 
Steno pred ambulanto smo pokrili s 
stavbami, izrezanimi iz močnega kar-
tona. Cerkev z zvonikom, grad, stare 
mestne hiše z zasneženimi strehami 
ter praznično okrašene hišne fasade 
so staremu mestu vrnile življenje.

Letošnja pomlad ni prinesla veselja 
novega mladega razcveta življenja. 
Vse nas je pobila novica v Ukrajini. 



53NITKE ŽIVLJENJA december 2022

MEDVODE

Vsak dan poslušamo poročila o gro-
zotah na našem bližnjem vzhodu. Kot 
znak naše pripravljenosti pomagati in 
sočustvovati z ljudstvom, ki je izgubilo 
svoje domove in svoje najdražje, smo 
izdelali slike z željami in upanjem na 
skorajšnji konec vojne. 
Leto steče naprej in že je tukaj vro-
če poletje. Kljub hudi vročini in do-
pustom nadaljujemo s svojim delom. 
Z veliko sliko z morskimi motivi, ri-
bami vseh vrst in morskimi zvezdami 
smo predstavili naše prelepo morje. 
Zadnji izdelek v letošnjem poletju je 
bil metulj, ki je na videz izgledal zelo 
enostaven, pa smo se ušteli. Vsi so bili 
že pri koncu, jaz pa še začetka nisem 
mogla spraviti skupaj. Nekako sem 
uspela in sedaj moj metulj pripet na 
zaveso v moji sobi, občuduje mojo or-
hidejo. 
Prvi september je s slabim vremenom 
že napovedal jesen in tudi mi bomo 
sledili času in v naša dela vključili 
barve, s katerimi jesen obarva naravo.

Naš dom je bil povabljen k sodelova-
nju v projektu Umetnost sodelovanja 
ranljivih skupin ljudi, ki ga izvaja Dru-
štvo Barka. Tu imamo možnost vode-

nega risanja s slikarko, ki nas je uve-
dla v prve poteze slikanja z barvami 
na platno. Ob Zbiljskem jezeru smo 
slikali prizore iz narave, ki nas je ob-
dajala. V zaprtem prostoru smo risali 
po predlogah. Izbrala sem si predlogo 
s konjem. Na predlogi je krasna žival z 
dvignjeno glavo, ponosno in lahkotno 
tekla preko travnika. Konj na moji sliki 
pa je bil videti utrujen in preplašen. 
Verjetno se me je ustrašil kakor tudi 
jaz njega. 
Seveda imamo v domu še druge de-
javnosti, ki navdušujejo naše stano-
valce. Štrikanje, gospodinjske urice, 
kavica pozornosti, maša. Zelo je obi-
skana tudi vsakodnevna jutranja ura 
telovadbe, ki jo izvajamo pod vod-
stvom naših fi zioterapevtk. Enkrat te-
densko sledi ura branja s Tanjo. Ve-
liko je poslušalcev, ki jim je ta urica 
poslušanja in debate o prebranih 
temah velik užitek. Ne smem pozabi-
ti na tombolo, kjer prav težko najdeš 
prazen prostor. Enako je pri družabnih 
igrah in ''sivih celicah'', kjer pa je treba 
pokazati tudi nekaj znanja. Tudi ure 
petja z Mojco enkrat tedensko so zelo 
dobro obiskane. Kdor ima lep glas in 
dober posluh ter veselje do skupnega 
petja, je dobrodošel.
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Takole je v našem Domu. Nikoli nam 
ni dolgčas, če le sami želimo. Zato drži, 
da se pri nas lahko najde za vsakogar 
nekaj.

Breda Stergar

LETEČI LEON

Spomladi se nam je v Centru starejših 
Medvode pridružil g. Leon Pintar. Ko-
nec marca je dopolnil 90 let. Do pri-
hoda v dom je živel v Kranju. G. Leon 
se mi je zdel zelo zanimiv človek in po 
daljšem pogovoru z njim sem izvedel, 
da je g. Leon upokojena legenda slo-
venskega motociklizma. Seveda sem 
kasneje na internetu prebral marsikaj 
zanimivega o g. Leonu in njegovih do-
sežkih v motociklizmu.

V 50. in 60. letih prejšnjega stoletja 
je bil ¨Leteči Leon¨, kot se ga je pri-
jel vzdevek devetkratni prvak v bivši 
skupni državi Jugoslaviji, najbolj pa 
so odmevale njegove redne zmage 
na mednarodni dirki na Ljubelju. To 

je takrat veljalo za največji slovenski 
športni dogodek poleg Planice. Ude-
leževali so se ga najboljši motoristi iz 
vse Evrope. V starih časih motocikliz-
ma so bile dirke res napete in divje. 
Poleg tega ni bilo pravih dirkalnih stez 
in dirke so se odvijale po ulicah, med 
hišami, ob drevoredih, zidovih,....
G. Leon je po koncu uspešne motori-
stične kariere odprl avtomehanično 
delavnico v Kranju, ki jo je po upokoji-
tvi zapustil sinovoma. V delavnici je še 
vedno rad brkljal po svojem 175-ku-
bičnem Tomosovem starodobniku in 
se z njim udeleževal veteranskih dirk. 
Najbolj fascinantno se mi je zdelo, ko 
je g. Leon za neki časopis izjavil, da se 
je pri svojih 60-tih letih nehal voziti 
po zadnjem kolesu.

Ponosni smo na našega stanovalca g. 
Leona Pintarja. Vedno se rad zausta-
vim pri njemu ter kakšno rečeva ali 
pa v parku sediva brez besed in loviva 
sončne žarke. Varno vožnjo in en lep 
motoristični pozdrav iz Medvod.

Damir Nasufović
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PRENOVA TERAPEVTSKIH PROSTOROV

V letu 2022 smo uspešno izpeljali 
projekt prenove terapevtskih prosto-
rov. Prenovili smo fi zioterapevtske 
prostore in telovadnico, le-ta je se-
daj namenjena izvajanju skupinskih 
aktivnosti in individualnih delovno-
terapevtskih obravnav. Prostore smo 
na novo prepleskali in jih opremili z 
novimi pripomočki (terapevtska miza, 
terapevtske klopi, letvenik, škripec, 
kolo za roke in noge, terapevtski va-
lji in žoge, mali pripomočki za senzo-
rično stimulacijio, izboljšanje mišične 
moči trening motoričnih in procesnih 
spretnosti). 

Fizioterapevtske prostore smo prav 
tako prepleskali in jih posodobili z 
novimi napravami, ki jih vsakodnev-
no uporabljamo za lajšanje bolečin 
in celjenje ran (kombinirana napra-
va z laserjem, ultrazvokom in elektro 
terapijo, magnet in Hitop). S prenovo 
smo pridobili primernejše prostore 
in pripomočke za bolj kakovostne in 
pestre obravnave, kar vpliva na dose-
ganje ciljev, ki si jih v sklopu obravnav 
zastavimo skupaj s stanovalci. Preno-

vo je opazilo veliko stanovalcev, ki so 
bili nad spremembo navdušeni. Poleg 
stanovalcev pa smo navdušene tudi 
terapevtke. 

FTH in DT ekipa
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V kuhinji se vsem, ki si pri nas polnite 
svoje želodčke iskreno zahvaljujemo 
za zaupanje ter za vse pohvale in graje. 
Obljubljamo vam, da se bomo še nap-
rej trudili po svojih najboljših močeh, 
da boste od nas odšli siti ter z zado-
voljstvom na obrazu.

Hvala za zaupanje.
Zaposleni v kuhinji.

POSKRBLJENO ZA SMEH IN DOBRO 
VOLJO V KUHINJI 

V naši domski kuhinji, kjer naše pridne 
kuharice in kuharji pripravljajo zdrave, 
prehransko polne in zelo okusne obro-
ke ne manjka dobre volje, smeha in 
zabavnih dogodivščin katere nam po-
pestrijo še tako zahtevno delo. Vsako 
dnevno povprečno pripravimo tudi do 
300 obrokov. Večina od teh je izdanih 
za naše stanovalce, katerim jih ponu-
dimo v sobe, ali pa jih naše strežno 
osebje postreže v naši restavraciji. Zelo 
smo veseli, da nas stanovalci pohva-
lijo pri pripravi hrane, seveda pa smo 
veseli vsake kritike, katero upoštevamo 
in zaradi le te tudi izboljšamo jedi. 
Vsak dan v tednu naši super junaki 
»hišniki«, odpeljejo povprečno 50 ko-
sil tudi po domovih v okolici centra ter 
širše za vse, ki potrebujejo toplo hrano 
in si je ne morejo pripraviti sami. Ker 
zaposleni v kuhinji z zunanjimi odje-
malci nimamo toliko stika kot z stano-
valci v centru, nas naš gospod Friderik 
po domače Rožančev Miro, ki je že ne-
kaj let naš zvesti odjemalec hrane po-
hvali ali pograja z pisemci, ki nam jih 
hišnika sproti dostavljata.
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BREZČASNA RADOŽIVOST USTVARJAL-
NOSTI

Nikoli ni prepozno, tudi za popolno 
nove korake, ki jih verjeli ali ne, lahko 
stopijo tudi osemdeset, devetdeset in 
stoletniki.  Iskriva in vedno dobrovolj-
na Monika Kovač, kot 105. letnica sicer 
prava ikona CS Medvode, je že od mla-
dosti rada prijela za slikarski čopič in 
nastale so prave mojstrovine, več njih 
krasijo zidove našega doma in njene, 
prav posebne sobe. 

Tudi sedaj, ko obiskuje slikarsko de-
lavnico, ki jo Center starejših Med-
vode izvaja v skupnem projektu s 
skupnostjo Barka, ga. Kovač z izkuše-
nimi potegi ustvarja impresionistične 
podobe, kljub temu da ji vid ni več v 
podporo. A za ostale tri obiskovalke, 
Majdo Gasperšič, Bredo Stergar in Joži-
co Štupar, se je obdobje umetniškega 
udejstvovanja pričelo prav tu, v centru 
starejših (CS), njihova ustvarjalnost pa 
priča o neizmerni mentalni aktivnosti 
in odprtosti do življenja. 
»Mi je v veliko veselje, da na stara leta 
počnem nekaj takega. Prej nikoli. «, mi 
kot iz topa izstreli ga. Gašperšič, ki mi 
je nekoč zaupala, da jo je bilo ob pri-
hodu v CS strah, nakar je sprejela to 
kot dejstvo in se odločila, da bo kar 
bo in da bo aktivna dokler bo lahko. 
Danes je ga. Gašperšič stara 96 let. Ko 
slika se počuti dobro in pove, da opazi 

velik preskok v njeni umetniški ustvar-
jalnosti, kar je skupno vsem trem 
»novinkam«. Kaj pa slikanje in obisk 
delavnic pomeni Moniki, jo vprašam. 
»Veliko, ker je lepo delo.«, mi jedrna-
to odgovori, med tem ko na delavnici 
štrikanja in ustvarjanja z volno, ki jo 
prav tako obiskuje, njeni prsti zame-
njajo slikarsko platno za barvne sim-
fonije volnenih kreacij.

Aktivnosti so izrednega pomena za 
starejše v centru in kot pove ga. Štu-
par je dobro, da nekam gredo, da poč-
nejo kaj novega, pravi, da gre z veli-
kim veseljem in se ne ukvarja preveč 
s tem, kaj bo iz tega na koncu nasta-
lo, in doda: »Če gre lahko Monika, ni 
vrag, da ne moremo iti me«.  Najsta-
rejša prebivalka CS Medvode namreč 
še vedno hodi sama, no, z manjšo 
pomočjo hodulje, kar seveda žanje 
veliko občudovanja.  Tu pa se obču-
dovanje ne konča. Kot skromno pripo-
mni ga. Stergar, ki se ob slikanju na 
delavnicah potopi v drug svet, kjer ni 
več ne časa ne prostora, so potegi, ki 
jih počne Monika, res slikarski in si za 
sebe ne bi niti domišljala, da je tako 
dobra kot ona. Pa vendar, njena risba 



58 NITKE ŽIVLJENJA december 2022

MEDVODE

je prevzeta za motiv na rojstnodnev-
nih čestitka, ki jih od CS Medvode 
prejmejo varovanci in brez samovšeč-
nosti prizna, da je to lep občutek. Všeč 
ji je, da se na delavnicah spoznavajo 
z različnimi tehnikami risanja in da se 
v skupnosti Barka srečujejo z mladimi 
obrazi.  Sicer pa tudi ga. Stergar po-
udari izredni pomen aktivnosti, ki so 
na voljo in prizna, da ji pogosto kar 
zmanjka časa za vse.
Vse nas je strah soočanja s starostjo, 
a te gospe in še mnoge druge, s ka-
terimi sem pela, zaplesala, štrikala, 
se sprehajala, pošteno nasmejala in 
srčno pogovarjala, so mi v navdih, da 
kljub fi zičnim omejitvam, ki jih prina-
ša starost, lahko še vedno pogumno 
in radovedno odkrivamo delčke sebe, 
tkemo niti novih prijateljstev ter brez 
predaje stopamo v zimo. Delo v CS je 
izjemna izkušnja in resnično sem hva-
ležna za vezi, ki so se nevidno in ne-
žno tkale in tako za večno vtisnile v 
srce. 

Tanja Cirman

KAJ JE SREČA ?

Povedo stanovalci Deos Centra starej-
ših Medvode: 

• g. Jože R. 91 let: Sreča je mir v svetu 
in v srcu

• ga. Jožefa P. 90 let : Sreča je zdravje, 
pa da hčerki skrbita zame

• ga. Marija R.: 83 let: Sreča je zdravje 
in skrbno osebje v Centru

• ga. Zorka P. 86 let: Sreča je dobro 
počutje, da ni polna glava skrbi in 
stresa

• ga. Mila T. 95 let: Sreča je trenutno 
osebno zadovoljstvo in da se tudi 
drugim godi dobro

• ga. Albina Z. 89 let: Da bi bila še 
dolgo taka kot sem, pa sreča je da 
imam hčerko in sina, ki me obisku-
jeta

• ga. Gizela P. 78 let: Za srečo ne ra-
bim veliko, da me pridejo obiskat 
pravnuki

• ga. Martina B. 85 let: Sreča je, da 
lahko hodiš, zdravje, dobro počutje

• ga. Monika K. 105 let: Sreča je, da 
sem srečna

• ga. Pepca 86 let: Sreča je, da grem 
lahko med ljudi in se družim. Pa da 
imamo hrane na pretek.

• ga. Danijela 81 let: Sreča je, da sem 
zdrava, da so otroci srečni, zdra-
vi, pridni...Pa da se dobro počutim 
med svojimi ljudmi

• ga. Marija H. 96 let: Da si na stara 
leta zdrav, to je sreča, da poskrbiš 
zase, da se svojimi dobro razumem 
in me obiščejo. Včasih je bila sre-
ča, da sem v službi napredovala. Ni 
nujno, da imamo vsega na pretek, 
ampak, da se imamo radi.

• ga. Tanja V. 64 let: Sem srečna, da 
sem lahko tukaj z vami in hodim 
delat v Barko

• ga. Mara J. 91 let: Da sem imela sreč-
no življenje in imam lepe spomine

• ga. Majda G. 96 let: Najbolj me os-
reči pravnukinja Maja

Tanja Piskernik
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MOJ KONJIČEK

Poezija moja ni učenje
to je le konjiček moj, za

dušo in veselje, me to tja
vse to pripelje.

Nisem nič posebnega
le da rada kaj napišem
tako sem tokrat srečno
ustaljena in prav lepo

potešena.

Mislim, da napisati
uspem, mogoče mi to

kdo zavida, da se
spomnim vseh besed
da vem kaj povedati

želim in – smem.

Marsikaj v rimah 
pišem, ker mi to tudi
uspe, tudi darilo sem
prejela, za vse moje

rimanje.

Ko pa se zavem kako
hitro čas beži, zato moram

kmalu še kaj napisati,
da se bo lepo ujemalo

in predvsem spet rimalo.

Ana Eržen 
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IZZIV LETA

Dejstvo je, da je socialno varstvo zah-
tevno, toliko bolj, če je v skrb vklju-
čenih 210 stanovalcev, 133 zaposlenih, 
izvajanje pomoči na domu za štiri ob-
čine, kar pomeni približno 150 upo-
rabnikov, ki bivajo v domačem okolju. 
Po obdobju Covida-19, ki še kar traja, 
pa je v našem centru na vodovodnem 
omrežju počil glavni ventil in tako smo 
se od konca meseca maja do konca 
novembra ukvarjali s sanacijo pritličja 
(celotna uprava, recepcija, glavna je-

dilnica, terapevtski prostori, hodniki). 
Izsuševali smo površino 900 kvadra-
tnih metrov, odstranjevali talne oblo-
ge in polagali nove, selili pohištvo, 
malali, čistili, nameščali nove ele-
mente (pohištvo, svetila…), ob tem pa 
je življenje v centru skoraj nemoteno 
teklo naprej in vse aktivnosti, katerih 
je letno čez 400, ter vse projekte, stare 
in nove, smo izvedli v celoti, neglede 
na izredno situacijo. Vse aktivnosti, 
dejavnosti in projekte objavljamo tudi 
na naši spletni strani pod zavihkom 
Dogodki in tako poskrbimo, da lahko 

NOTRANJE GORICE
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svojci naših stanovalcev vedno kaj le-
pega preberejo o svojih domačih in 
izvejo, kaj vse počnemo, k ogledu pa 
vabim tudi vas, dragi bralci.

V Nitkah življenja radi izpostavimo tis-
to s čimer se ponašamo, tisto na kar 
smo ponosni. Ob letošnji analizi leta 
lahko zapišem, da je bilo leto polno 
izzivov, vendar sem ponosna na to, da 
smo naredili tako veliko delo, vložili 
ogromno energije, časa, dela in pos-
krbeli, da bo naš center še lepši, kot 
je bil. Izredna situacija je prinesla tudi 
nekaj dobrega, temeljito smo obnovi-
li pritličje centra, se naučili marsikaj 
o gradbenih delih ter si med seboj 
pomagali za skupen cilj, zadovoljstvo 
nas vseh. 

Ob tej priložnosti bi se rada opravičila 
in hkrati zahvalila vsem našim stano-
valcem, svojcem, zaposlenim in obi-
skovalcem, ki ste situacijo razumeli, jo 
sprejeli in se ji prilagodili. Skupaj nam 
je uspelo. 

Ana Petrič, direktorica centra

TU SMO DOMA

Barjanski svet tišine
svet skritih je voda.

Te v jutro prebudi megla, 
ki sonca ne pozna.
Mokrišče še počiva
in nočni hlad uživa.

A ko se prebudi,
in megla se pobere,

zazreš se čez planjavo.
Tu je milina, zlita 

v zvok je ptic, srnjadi, konjev in žu-
želk.

Tu ptica je barjanski džokej.
Nekako čudno se oglaša,

z imenom novim se ponaša.
Se sliši čez planjavo, 

ko konji hrzajo
in žulijo barjansko travo,
ko srna teče za mladičem,

da nebi padel v roke biričem.
A žabe, ko se ljubijo, 

pozabijo, da slišimo njih spev,
ki je vabilo samcem – le odmev.

Gospa Daniela Nebec, stanovalka

POHVALE STANOVALCEV

Pohvala tako kot nasmeh nič ne stane. 
Pa vendar veliko pomeni, nas nagradi 
za naše opravljeno delo in nas še do-
datno motivira. V DEOS Centru starej-
ših Notranje Gorice prejmemo veliko 
pohval. Prav vse pisne izobesimo na 
oglasno desko zaposlenih, da doseže-
jo vse, ki so zanje zaslužni. Veliko je 
tudi ustnih, ki nam polepšajo vsakdan 
že med našim delom. Nekaj prisrčnih 
smo zabeležili in jih delimo z vami. 
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Vsi zaposleni so srčni in prijazni. 
Prepričan sem, da jim delo ne pred-
stavlja zgolj čas med ''štemplanjem'' 
in ''odštemplanjem'', ampak se med 
nami spletajo pristni odnosi. 

Gospod Anton Tomažič, stanovalec

Sem zelo samostojna, večkrat me-
sečno grem v Ljubljano, na dopust, 
včasih še kaj sama skuham, a nasta-
nitev v taki ustanovi mi pomeni var-
nost. 200% sem prepričana, da mi bo 
ob nezgodi nekdo priskočil na pomoč, 
kar se doma pogosto ne zgodi, saj nis-
mo vedno v bližini telefona. Veliko mi 
pomeni že prijazen pozdrav in na tem 
mestu bi izpostavila prav vse zaposle-
ne, kulturni so, prijazni. 

Gospa Ana Visini Žurman, stanovalka

Šele v penziji sem odkrila svoj talent, 
svojo strast – slikanje. Ko sem prišla v 
center, sem se v trenutku povezala z 
animatorko Katarino, ki svoja bogata 
znanja prenaša na nas in nam omo-
goča kreativno preživljanje prostega 
časa. Zelo pestra je tudi izbira ostalih 
aktivnosti, od katerih mi je najljubši 
Aktiven dan.

Gospa Slavka Neštecki, stanovalka

Vse mi je všeč! Zaposleni so čudoviti, 
prijazni in srčni. Vesela sem, da ima-
mo v centru mnogo aktivnosti in lahko 
med njimi izbiram. Izpostavila bi tudi 
bogato ponudbo zunanjih ponudni-
kov. Na vsakem koraku se čuti, da se 
vsi trudijo po najboljših močeh. 

Gospa Marjana Rakuša, stanovalka
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Pridne roke negovalk, sestric, strežnic, 
čistilk, kuhinjskega osebja, receptork, 
peric, skratka vseh zaposlenih, so tis-
to, kar dela naš center dom v pravem 
pomenu besede. Prijaznost nam po-
meni ogromno, nasmeh še polepša 
dan. Vsega tega prejmemo v izobilju. 
Čutimo, da nas imajo zaposleni radi, 
in da to ni le delo. Tudi stanovalci 
imamo radi njih, so naša podaljšana 
družina. Spoštovanje je vzajemno. Vsi 
po vrsti so pridni in vsi so naši.

Gospa Frančiška Praščevič, stanovalka

Vsi so res dobri, nimaš boljš'ga! (smeh) 
Enkratna je telovadba, aktiven dan, 
raznolike in bogate so aktivnosti. In 
dolgčas? Te besede res ne poznamo. 

Gospa Marija Vodopivec, stanovalka

Direktorica je odlična in zaradi nje 
smo odlični vsi mi! 

Gospod Janez Križaj, stanovalec

POMOČ NA DOMU – DELO, KI VESELI IN 
IZPOPOLNJUJE

Nega in oskrba sta pri starejši popu-
laciji in invalidnih osebah pomembni 
kategoriji pomoči na domu. S tem se 
uporabnikom storitev omogoči čim 
daljše bivanje v domačem okolju. Delo 
socialne oskrbovalke je sicer zahtev-
no, vendar posebno, če si empatična 
oseba in rad pomagaš osebam v sti-
ski. Na terenu se srečujemo z oseba-
mi različnega zdravstvenega stanja, 
značaja in vrste nege. Pri tem imajo 
pomembno vlogo tudi družinski čla-
ni ali skrbniki. Vsi sodelujoči moramo 
najti primeren kontakt, se medseboj-
no spoznati in si zaupati. Usklajenost 
komunikacije med uporabniki, družin-
skimi člani, skrbniki, patronažno služ-
bo in negovalkami je osnovni pogoj za 
dobro izvajanje nege. Ko se vse to uja-
me je naše poslanstvo še toliko bolj 
kvalitetno. Z mislijo, da je delo op-
ravljeno dobro in da so oskrbovanci 
zadovoljni, se z veseljem in lepimi ob-
čutki vsakodnevno vračaš v službo. So-
cialne oskrbovalke pa ne izvajamo le 
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nege in oskrbe, vendar starejšim ose-
bam pomagamo tudi pri vsakodnev-
nih opravilih, z njimi poklepetamo in z 
majhnimi pozornostmi narišemo na-
smeške na obraz. S tem namenom v 
svojem prostem času pripravimo roč-
no izdelana in praktična darilca, jim v 
okviru projekta Božiček za 1 dan – za 
starejše in Mala pozornost za veliko 
veselje polepšamo božično-novole-
tne praznike ali pa jih odpeljemo na 
izlete, predstave in izpolnimo skrite 
želje. Razumevanje in spoštovanje to-
vrstnega poklica vpliva na kakovost 
oskrbe, ki se odraža v zadovoljstvu  in 
počutju pomoči potrebnim. Rada sem 
socialna oskrbovalka, saj vidim, kako 
velik vpliv imam na življenja ljudi; to 
me veseli in vsekakor izpopolnjuje.

Mateja Grčar, socialna oskrbovalka 

UMETNOST NE POZNA MEJA

V našem centru podpiramo vse oblike 
umetniškega izražanja naših stanoval-
cev. Mnogokrat njihove pozabljene ta-
lente ali hobije na novo odkrijemo in 
jih z nežno podporo tudi spodbudimo. 
Rezultati, ki jih dosežemo z umetno-
stno terapijo kot neinvazivnim pristo-
pom dela s starejšimi, so več kot nav-
dušujoči. Potrdimo lahko, da pomoč 
z umetnostjo doprinese k izboljšanju 
počutja in dvigne raven kvalitete živ-
ljenja naših stanovalcev. Preko ustvar-
jalnega procesa se le-ti lažje izražajo 
in komunicirajo o svojem notranjem 
doživljanju. Glede na specifi čnost 
vsakega stanovalca posebej izberemo 
obliko obravnave, ki je glede na dane 
zmožnosti najprimernejša zanj, in ka-
korkoli doprinese k izboljšanju njego-
vega psihofi zičnega stanja. 

V zadnjem letu smo izvedli lepo števi-
lo individualnih in skupinskih obrav-
nav tako z glasbenega kot likovnega 
področja ter obeležili tri stalne razsta-
ve likovnih del, ki so ob tem nastala. 
Razstava ’’Brez meja’’ je razstava večih 
ustvarjalcev, ki so se izrazili preko ko-
lažne tehnike, bodisi s fi guralnimi mo-
tivi, delnimi kolaži ali kolažno abstrak-
cijo. Veliko del prikazuje motive, ki so 
našim domskim ustvarjalcem ljubi, 
nekaj del pa temelji tudi na družbe-
ni kritičnosti, kjer so ustvarjalci preko 
dela prikazali svoj pogled na določe-
no tematiko. Razstava z naslovom ’’Li-
nije in fraktali’’ je samostojna razsta-
va gospe Dornik. Preko ustvarjanja teh 
del se je lahko močno izrazila, sama 
likovna tehnika pa ji je omogočala 
trening motoričnih sposobnosti. Tre-
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tja stalna razstava nosi naslov ’’Cvet-
je’’. Glavni navdih likovnega izražanja 
gospe Boštjančič predstavlja nežno, 
a hkrati živahno ter pisano cvetje, 
katero ji predstavlja lepoto, ljubezen 
in zdravje. Poleg teh razstav smo na 
ogled pripravili tudi manjši opus del 
gospe Nebec, ki že več kot dve leti iz-
popolnjuje tehniko slikanja in izraža-
nja, ter nekaj del gospe Neštecki, ki je 
v tem letu veliko ustvarjala v tehniki 
poslikave na steklo.

Novost so kreativne delavnice z gli-
no, katerih pobudnica in mentorica 
je bila ravno naša stanovalka, gospa 
Dušica Vivoda, izučena mojstrica obli-
kovanja, ki je našemu centru podarila 
svojo lastno peč za peko gline, za kar 
smo ji neizmerno hvaležni. Glina ima 
v umetnostno terapevtskem smislu 
veliko moč, saj  kot medij omogoča iz-
ražanje močnih občutkov, spontanost, 
ustvarjalnost, primerna je za krepitev 
ročnih sposobnosti ali le za sprostitev 
energije. Glede na zadovoljstvo sta-
novalcev, ki so v likovno in glasbeno 
terapijo vključeni lahko sklenemo, da 
umetnost ne pozna meja. V vseh nas 
leži kanček kreativnosti, potrebno jo 
je le prebuditi. Stanovalce, zaposlene, 
svojce in obiskovalce veseli, da stene 
centra postajajo prava galerija, polna 
občutkov in talenta naših stanovalcev. 

Katarina Davidović, animatorka

Žetev sivke

Spomladanski ples

Zabavne dihalne vaje

Z ladjico po Ljubljanici



67NITKE ŽIVLJENJA december 2022

NOTRANJE GORICE

Aktiven dan

Deosova štafeta ob dnevu mladosti

Drevo lepih želja - darilo otrok OŠ Brezovica

Druženja na letni terasi

Glasbena terapija

Izlet na morje

Izpolnjevanje želje našega stanovalca - druženje na njegovem vikendu

Koktejl zabava
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Letenje v vetrovniku

Ličkanje koruze pod kozolcem

Likovna delavnica z glino

Medgeneracijsko druženje z otroci iz vrtca Notranje Gorice

Melodije barja in sonca

Na otvoritvi likovne razstave

Na trgatvi grozdja

Potep po glavnem mestu
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100 LET KARLA DESTOVNIKA KAJUHA

100-letnico rojstva pesnika Karla De-
stovnika – Kajuha smo v Zimzelenu 
obeležili s prireditvijo, na kateri so re-
cital Kajuhove poezije pripravili učenci 
in učenke Osnovne šole Karla Destov-
nika Kajuha iz Šoštanja. Stanovalke in 
stanovalci so z veseljem prisluhnili 
mladim nastopajočim. Stanovalki Ani-
ca Podlesnik in Matilda Lajlar pa sta 
obujali spomine na pesnikovo druži-
no, ki sta jo v mladosti poznali. Bilo 
je pesniško obarvano junijsko popol-

dne, ki je polepšalo dan stanovalkah 
in stanovalcem.

Zapisala: Nataša Gerkeš (stanovalka)

TOPOLŠICA
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DELAVNICA DOTIK GLINE IN LIKOVNA 
DELAVNICA Z NARODNO GALERIJO

V sklopu projekta Zelena rezidenca 
smo v Zimzelenu pripravili brezplačno 
delavnico Dotik gline. Pod vodstvom 
gospe Tatjane Hlačer so se stanovalci 
spoznavali z glino, jo gnetli med prsti 
in skupaj ustvarjali izdelke na temo 
narave. Vsak je dal domišljiji prosto 
pot in nastali so zanimivi in čudoviti 
izdelki. 
Narodna galerija je prva muzejska 
institucija v Sloveniji, ki je pridobi-
la naziv Demenci prijazna točka. V ta 
namen izvajajo različne likovne de-
lavnice, katere negujejo ustvarjalnost, 
spodbujajo domišljijo in urijo spomin. 
V Zimzelenu sta Kaja in Andreja prip-
ravili likovno delavnico, s katero so 
stanovalci ustvarjali s pomočjo slikar-
ske lopatke. Tema risanja je bila po-
krajina. Nastale so zanimive in živah-
ne risbe.

IZLET V VELENJE

Letos smo se podali na izlet v Velenje, 
kjer smo si najprej ogledali Hišo mi-
neralov, kjer je doma preko 12.000 mi-
neralov in rude iz celega sveta. Nato 
smo si ogledali še prenovljeni trg v 
starem Velenju, se odpeljali še do ve-
lenjskega jezera, kjer smo si ogledali 
še največji prireditveni prostor Vista 
in v prijetni senci spili kavico. Stano-
valci, ki so domačini so bili pozitivno 
presenečeni nad spremembo Velenja. 
Polni vtisov smo se vrnili nazaj v Zim-
zelen. 

LESENA GUGALNICA

Pred centrom smo postavili leseno gu-
galnico. Vzdrževalca Martin in Andrej 
sta pripravila vse kar je bilo potrebno, 
da lahko uživamo ob sedenju in guga-
nju. Najprej sta gugalnico preizkusila 
Martin in Andrej, sedaj pa ob guganju 
uživajo naši stanovalci in obiskovalci. 
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PRIZNANJE OBČINE ŠOŠTANJ PROSTO-
VOLJKAM VERONIKAM

Darujmo starejšim ljudem svoj čas
Med letošnjimi nagrajenci ob prazni-
ku Občine Šoštanj so županovo pri-
znanje prejele tudi Veronike, skupina 
prostovoljk za družabništvo stanoval-
cem DEOS – Centra starejših Zimzelen 
v Topolšici. Skupina šteje 17 žensk in 
enega moškega. 
Ena od »Veronik« Jana Hozjan se je v 
imenu skupine zahvalila za priznanje 
in ob tem poudarila potrebno in po-
membno skrb celotne skupnosti za 
starejše osamljene ljudi. »Starejši so v 
naši družbi diskriminirani. Večkrat se 
moramo spomniti nanje, ker je to zelo 
pomemben del naše družbe, del, ki 
je ustvarjal in ustvaril, to kar imamo. 
Naši otroci, mladi premalo spoštujejo 
starejše, premalo vedo, da so starej-

ši veliko vreden del družbe s svojimi 
vrednotami, znanjem, tradicijo. Ohra-
njanje in prenašanje tradicije nas bo 
obdržalo kot narod. 
Nanje ne smemo pozabiti, naj bo to v 
našem domu, v domu za starejše ali 
kjerkoli. Darujmo jim svoj čas. Čas je 
najdragocenejše, kar jim lahko damo. 
Če bi ljudje videli, kako po nekaj mi-
nutah obiska pri starejšem osamlje-
nem človeku njegove oči spet žarijo, 
kako se pogovarja, obuja spomine …  
Ni treba, da ste člani skupine Vero-
nike, da hodite v domove za starejše. 
Dovolj je, da potrkate na sosedova 
vrata, vprašate soseda, kako je, ali kaj 
potrebuje, bi z vami spil kavo … Če pa 
takšnega soseda nimate, a čutite že-
ljo, pripravljenost, da bi storili nekaj 
dobrega za sočloveka, se nam pridru-
žite.« 

Zapisala: Diana Janežič
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DONACIJE

V mesecu januarju nam je sokrajan 
gospod Drago Šumnik – Luka podaril 
križev pot, kateri je dodal vrednost 
domski kapeli. V imenu stranke Naša 
dežela pa so dr. Aleksandra Pivec, g. 
Andrej Volk in g. Milan Forštner poda-
rili 15 rolatorjev. Prostovoljke in ude-
leženke delavnice Dobrodelna ročna 
dela so v okviru Večgeneracijskega 
centra Planet generacij dokončale tri 
barvite  odejice, ki so jih z veseljem 
podarile našim stanovalcem na varo-
vani enoti. Prav tako pa nas kontak-
tirala skupina prostovoljk, ki delujejo 
samoiniciativno in rade pomagajo lju-
dem v stiski. Gospa Urška je v center 
pripeljala križanke, kavico in čaj, kateri 
nam bodo krajšale dolge zimske dni.

KULINARIKA V ZIMZELENU

Bivalne enote v Zimzelenu so opre-
mljene s kuhinjami, tako da lahko go-
spodinje skupaj s stanovalci pečejo in 
kuhajo ob različnih priložnostih.
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POLETNO PREŽIVLJANJE ČASA 

Zimzelen ima čudovito okolico, veliko 
zelenja, sence in sonca, tako da po-
mladne in poletne dneve veliko pre-
življamo na dvorišču. Ko se prične to-
plo vreme se pričnejo vse aktivnosti 
izvajati zunaj. Tako preživimo dopol-
dneve in popoldneve zunaj na svežem 
zraku. 
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LIKOVNE RAZSTAVE

V Deos Centru starejših Zimzelen To-
polšica skrbimo, da našo jedilnico in 
recepcijo krasijo barvite slike različnih 
umetnikov. 
V mesecu marcu smo gostili zakonca 
As, Marinko in Ivota, ki sta jedilnico in 
recepcijo popestrila s pisanimi in ži-
vahnimi slikami. 

V maju je svojo pisano razstavo odprl 
Oskar Sovinc, ki je tudi član Društva 
šaleških likovnikov in mentor števil-
nim umetnikom. Gospod Oskar je v 
Zimzelenu razstavljal že večkrat, nje-
gove slike so živahne in polne barv.

V mesecu avgustu pa so svojo razstavo 
odprle članice Društva KUD Polzela iz 
likovne sekcije. V tokratni razstavi so-
deluje 20 članov. Njihove slike krasijo 
stene jedilnice ter recepcije na temo » 
Čebelice na cvetočem travniku.

PRISPEVKI STANOVALCEV
VREMENSKA NAPOVED

Pek, pek, pek je pelo klepno kladivo 
ob klepanju že četrte kose.
»Dober dan, Franc!« je pozdravi Flor-
jan izpod hriba Homa in rc azjahal ko-
nja, ki ga je pustil na vogalu ob kašči. 
»Dolgo se že nisva videla, pa moram 
malo obnoviti marnje (pogovore, op. 
a.).« Franc ga je pogledal in rekel: »Tam 
na klop sedi, Florjan, saj izgleda, da si 
čisto razsušen. Bom prinesel predlan-
skega, ker je ravno ta na pipi.« Florjan 
je naredil požirek mošta in navdušeno 
rekel: »Ah, kako paše! Takega bi še an-
gelci pili!« Franc je ponosno pritrdil in 
dodal, da tudi župnik in župan nista 
nič pustila v 'kriglu'. Pogovor je šel da-
lje v smeri dela. »Franc, kako boste pa 
kosili in sušili, ko pa je tako kislo vre-
me?« »Bo, bo! Glej, prej je malo posi-
jalo sonce in je tista senca padla na ta 
beli kamen (del kamnitega tlaka, op. 
a.). Stopil sem na rob sence, mimo vo-
gala hleva pogledal v Peco (gora nad 
Črno, visoka 2126 m, op. a.) in tam, kjer 
se vidi žleb, se je počasi pomikala siv-
kasta megla. Štel sem ena, dve, tri pa 
do deset in še enkrat tako in megla je 
izginila. To pomeni, da bosta dva dne-
va lepa, potem pa se bo ulilo.« Florjan 
je kratki obisk zaključil rekoč: »Hvala, 
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Franc. Srečno!«
Očetovo napovedovanje vremena od 
konca maja do konca avgusta je ved-
no veljalo, nikoli pa nismo ugotovili, 
kako je zares ugotovil, kakšno vreme 
nas čaka. Jaz sem vedel samo, da je 
bil pomemben čas med 11.20 in 11.50.
Naslednji dan smo kosili, drugi dan 
pa do konca posušili. Naložili smo dva 
lojtrna vozova in ju končno zapeljali 
pod streho. Malo je zagrmelo in se uli-
lo …

Zapisal: Janez (Ivan) Močivnik (stano-
valec)

ZIMSKA

Lep prelep je zimski čas,
vse je belo okrog nas.

Vse je tiho in spokojno,
v odejo snežno zdaj odeto
z biseri posutimi nešteto. 

Kot bela nevesta lipa se zdi,
mogočna, ponosna na vrtu stoji. 

Spočila si bo, nabrala moči,
da zopet spomladi kot vrt zacveti. 

Vsa narava zdaj počiva,
v belem snegu se umiva.

Ko bo zima odhitela,
takrat bo ozelenela, dežela vsa pa 

zadehtela. 

Zapisala: Marija Terezija Nedeljko 
(stanovalka)

FOTOGALERIJA
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MEDICINSKE SESTRE MED NAŠIMI STA-
NOVALKAMI

Brez zdravstvenega osebja si ne more-
mo predstavljati domov starejših ob-
čanov, bolnic, ambulant, saj je ključni 
del zdravstvenega sistema. Pri naših 
stanovalkah smo zato želeli dobiti 
vpogled v to, kako je bilo videti delo 
medicinske sestre v preteklosti, saj se 
je do danes marsikaj spremenilo.
Ga. V. je bila celotno delovno dobo ope-
racijska sestra na ortopedski kliniki v 
Ljubljani (bivši Šlajmerjev sanatorij). 

Obiskovala je srednjo šolo v Domža-
lah, vendar je šolanje prekinila vojna. 
Kasneje je dokončala sestrsko šolo in 
opravila specializacijo za operacijsko 
sestro. Za šolanje se je odločila zaradi 
prijateljice, ki se je vpisala na študij 
medicine, in svoje odločitve nikoli ni 
obžalovala. Skrbela je za sterilizacijo 
inštrumentov in podajanje tehničnih 
pripomočkov, ki so jih potrebovali ki-
rurgi pri operacijah, pa tudi za steril-
nost vse ostale opreme, ki se je upo-
rabljala v operacijskih dvoranah. Na 
začetku so vse potrebno prekuhavali 

TRNOVO



79NITKE ŽIVLJENJA december 2022

TRNOVO

v posebnih kotlih, kasneje so začeli 
uporabljati tudi sterilizatorje. Danes si 
težko predstavljamo, da so anestezij-
ske sestre, kot so jih imenovali, paci-
ente pred operacijo uspavale z etrom. 
To je pomenilo, da se so včasih zbudili 
ker med operacijo! Ga. V. je na celotni 
poklicni poti doživela ogromne spre-
membe, predvsem na področju apa-
ratur zaradi hitrega razvoja tehnologi-
je. Povprečna operacija je trajala okoli 
dve uri, bile pa so tudi daljše, 4-urne. 
Najtežje ji je bilo pri otrocih, ki so 
prišli na operacijo kolkov, saj so mo-
rali šest tednov ležati v mavcu. Takrat 
še ni bilo preventivnih ultrazvočnih 
preiskav kolkov pri dojenčkih, zato je 
bilo teh primerov kar precej, kot tudi 
skolioze. Na vprašanje, zakaj je danes 
takšno pomanjkanje zdravstvenega 
osebja, pravi: »Morda zato, ker medi-
cinske sestre prevzemajo veliko dela, 
česar zdravniki ne spoštujejo vedno. 
Svoje delo sem zelo rada opravljala, 
to je zelo lep poklic, pri katerem pa se 
ne sme gledati samo na zaslužek«.
Ga. Andra Fortič Starič je svojo celot-
no poklicno pot prehodila tako re-
koč na enem mestu. Prvo službo kot 
višja medicinska sestra je opravljala 
pri protituberkuloznemu dispanzer-
ju (Klinika za pljučne bolezni), drugo 
zaposlitev kot glavna sestra pa je do-
bila na kliniki za žilne bolezni Trno-
vo. Za glavno sestro jo je predlagal dr. 
Accetto, katerega kip stoji pred našim 
centrom. Ga. Fortič Starič v smehu 
pove, zakaj se je odločila za srednjo 
sestrsko šolo: »Po pravici povedano, 
nisem želela imeti matematike, tam 
pa je ni bilo prav dosti.« Kljub temu 
ni odločitve nikoli obžalovala, pa tudi 
delo se ji ni zdelo posebej težko, saj 

ga je imela rada. Najbolj nenavadna 
stvar se ji je pripetila med enim izmed 
obiskov na domu, ko je še delala kot 
patronažna sestra: »Peljala sem se na 
Vič k družini s petimi ali šestimi otro-
ki, vreme je bilo slabo, zasneženo. Ko 
sem izstopila pred hišo, nisem dobro 
videla in padla sem v apneno jamo. 
Dali so mi čista oblačila, da sem se 
lahko preoblekla.« Mladim svetuje, 
naj se odločijo za poklice v zdravstvu, 
ker je delo lepo. Sama ima še vedno 
stike z bivšimi sodelavkami.
Izredno zanimivo je, da je klinika sta-
la ravno na mestu, kjer se danes na-
haja naš Center. Ga. Fortič Starič se 
spominja, kako je bila videti okolica 
takrat: »Stavb v okolici je bilo precej 
manj, predvsem blokov. Na Krako-
vem so bile takrat »zelenjavarice«, ki 
so solato in ostalo zelenjavo proda-
jale na ljubljanski tržnici. Trgovine ni 
bilo, prav tako ne takšnega parka, kot 
ga imamo sedaj. Klinika je bila v le-
seni stavbi, pred katero sta bili hišici 
za vratarja in upravitelja. Vhod je bil 
približno tam, kot je danes, pri vho-
du sta bili dve klopi. Mislim, da cesta, 
ki pelje mimo centra, takrat še ni bila 
asfaltirana, prometa je bilo manj in bil 
je počasnejši. Proti mestu je prav tako 
vozila 9-ka. V kliniki je bila kuhinja in z 
vodjo kuhinje sva vsak teden pripravi-
li jedilnik za paciente, jedli pa so tudi 
zaposleni. Stavba je bila takrat nižja, 
namesto štirih nadstropij smo imeli 
samo eno. V prvem nadstropju je bila 
največja, »moška« soba (sobe so se 
tudi takrat delile na ženske in moš-
ke), z vsaj osmimi posteljami, verjetno 
jih je bilo več. Dvigala seveda ni bilo, 
zato so strežnice paciente nosile po 
stopnicah na nosilih. Sestrska soba je 
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bila narejena naknadno na enem od 
hodnikov. Po tleh je bil parket, ki so ga 
strežnice drgnile z žico, ko so ga žele-
le očistiti. Popoldnevi so bili v kliniki 
bolj živahni zaradi obiskov. V službo 
sem se vozila s kolesom iz Švabičeve 
ulice (v bližini centra), v okolici pa so 
bile samo hiše.«

MODROSTI STANOVALCEV

Ob popoldnevih pri nas zadiši po kavi, 
kar je znak za pogovorno skupino. 
Lotevamo se najrazličnejših tem, od 
okoljevarstvenih, zgodovinskih, psiho-
loških, do čisto življenjskih in uporab-
nih. Na enem izmed naših srečanj so 
stanovalci delili modrosti in nasvete 
za življenje. V njih se iskrijo leta izku-
šenj, začinjena s humorjem. Nekate-
re od njih smo zapisali, saj bi jih radi 
prenesli na mlajše generacije:
• Bodite pošteni in spoštljivi, ampak 

ne vedno.
• Bodite malo žleht, ampak ne pre-

več in ne zlobni.
• Ne smete hlepeti po denarju, raje 

si izberite službo, ki vas osrečuje.
• Mladi naj imajo čim več otrok, ba-

bice in dedki naj jih pa vzgajajo.
• Naredite vse, da boste srečni, am-

pak na pošten način.
• Uživajte v mladosti, ker hitro mine.
• Mislite najprej nase.
• Pridno delajte, ampak ne preveč 

garati.
• Če nimate najprej radi sebe, ne 

morete imeti radi drugih.
• Ne sekirajte se zaradi stvari, na ka-

tere nimate vpliva.
• Živite počasi in vsebinsko polno, 

ne hlastajte za praznimi vsebinami.

• Uživajte v trenutku in ostanite dol-
go mladi.

• Bodite čim dlje »fi rbčni«, čudite se 
samemu sebi.

• Če skačete, skočite na trda tla, ne 
mehka (črn humor je pri naših sta-
novalcih še kako prisoten).
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STANOVALCI IŠČEJO POZITIVNE VIDIKE 
STARANJA

Staranje je proces, pri katerem zač-
nejo celice delovati slabše kot prej, 
hkrati pa se v nekaterih organih sploh 
ne obnavljajo oz. se njihova produk-
cija precej zmanjša. To pomeni opa-
zen upad življenjske moči, veliko zdra-
vstvenih težav, posameznik pa je vse 
bolj odvisen od pomoči drugih. Po 
navadi zelo hitro najdemo slabe plati 
staranja, težje pa je poiskati pozitivne 
vidike tega procesa. Našim stanoval-
cem in udeležencem Aktivnega dne je 
kljub temu uspelo in našli so kar ne-
kaj plusov v tem, da so se postarali:
• »Vnuki ne pustijo, da umrem, zelo 

pazijo name«
• »Nisem si mislil, da bom dočakal 

90 let, zato sem zelo srečen«
• »Moji otroci so veseli, da imajo še 

vedno starše«
• »Nimam več obveznosti, kar pome-

ni več časa zame«
• »Možnost imam hoditi na Aktiven 

dan, ki me navdihuje, daje veselje 
in možnost za druženje«

• »Lahko grem na izlet v slaščičarno 
na kremšnito s smetano«

• »Nimam službenih skrbi, zato je 
življenje bolj preprosto«

• »Lahko grem pozno spat, ker mi 
zjutraj ni treba zgodaj vstajati«

• »Prišla sem do življenjskih spo-
znanj in modrosti«

• »Ni mi treba pomivati oken, drugi 
kuhajo in me vozijo naokoli, v avto-
busu pa mi odstopijo sedež«

• »Nihče me ne gnjavi«
• »Ni se mi treba več barvati, lahko si 

pustim rasti sive lase«
• »Življenje je bolj umirjeno, manj 

gledaš na uro in bolj ceniš stara 
prijateljstva«
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Služba fi zioterapije:

DIHANJE

Dihamo pravzaprav nezavedno, o tej 
telesni funkciji niti ne razmišljamo. Še 
posebno kadar spimo. Vendar pa nas 
že najmanjša ovira pri dihanju opozo-
ri, da je dihanje zelo pomembna funk-
cija in za življenje nujno potrebna. 
Med spanjem in počitkom dihamo pli-
tvo, kar pomeni, da zajamemo manj 
zraka in z manjšim delom pljuč. Pri 
počitku vdihnemo 8 -10 litrov zraka na 
minuto, med treningom pa občutno 
več (150 L/min). Starostniki več po-
čivajo, tudi gibajo se počasneje. Zato 
je tekom dneva potreben tudi globok 
vdih. Večkrat primerjam pljuča s sobo, 
ki ima zaprta okna. Vsi vedo, da je 
sobe in hodnike potrebno prezračiti. 
Prav tako potrebujejo tudi pljuča zra-
čenje, da se v polnosti razpnejo.
Na kakšen način pa lahko »prezrači-
mo« pljuča?
Vsi smo že slišali za dihalne vaje. V 
osnovi naredimo globok vdih skozi 
nos (zrak se očisti, segreje in navlaži). 
Pri tem lahko odročimo roke, da po-
magamo razpreti prsni koš. Nato dih 
nekaj sekund zadržimo ter izdihne-
mo skozi usta z ustnično priporo, ki jo 
naredite s spuščanjem glasu Š ali S. 
Izdih je tako daljši od vdiha,  približ-
no v razmerju 2:1. Vajo ponovite 3 do 
5-krat. Na ta način upočasnimo diha-
nje, kar posledično zniža srčni utrip 
in se sprostimo. To je dobra vaja ka-
dar smo v stresu, pa tudi za sprostitev 

pred spanjem.
Naslednja vsem dobro znana aktiv-
nost za izboljšanje pljučne funkcije je 
telovadba. Telovadba za starostnike je 
običajno počasnejša in lažja, vseeno 
pa pospeši dihanje in poglobi vdih. 
Tako se s telovadbo dobro predihamo, 
razgibamo sklepe, izboljšamo mišično 
moč in pospešimo krvni obtok. 
Sedaj pa spregovorimo o malo manj 
poznanih aktivnostih, ki nam prediha-
jo pljuča. Telo zna nekaj zanimivega 
in za znanstvenike še nerazložljivega. 
Znamo zehati. Med zehanjem običaj-
no naredimo globok vdih in razpnemo 
pljuča. Zraven pa je še »nalezljivo«. 
Nalezljiv je tudi smeh, pri katerem 
dobro predihamo pljuča (z glasom 
ha, ha). Stari rek pravi, da je smeh 
pol zdravja. Zdaj so znanstvene razi-
skave potrdile, da smeh pomembno 
vpliva na naše zdravje. Smeh poma-
ga pri zmanjševanju stresa. Ljudje, ki 
se več smejijo, se lažje spoprijemajo 
s stresnimi situacijami in manj obo-
levajo za boleznimi, ki so povezane s 
stresom. Naslednja prijetna aktivnost 
pa je petje. Zaradi petja besedila dlje 
časa izdihujemo zrak in nato hitro in 
globoko vdihnemo. 
Kot vidimo, so aktivnosti za bolj pre-
dihana pljuča zelo prijetne. Potrebno 
se je glasno smejati, peti, zehati in te-
lovaditi. 

NASVETI STROKOVNIH SLUŽB DRUŽBE DEOS
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Služba dietetike:

Staranje je fi ziološki proces, za kate-
rega so značilne spremembe v sestavi 
telesa, ki imajo vpliv na funkcional-
nost. Upad funkcionalne mase (mi-
šične mase in kostne mase) in po-
večevanje maščobne mase se prične 
že okoli 30 leta. V primeru, da naravi 
pustimo prosto pot, to v najboljšem 
primeru vodi do tega, da starost pos-
tane “nadležna”. Pogosteje pa vodi v 
krhkost, sarkopenijo (upad mišične 
mase), debelost, pogosto tudi sarko-
penično debelost, ki pa imajo na kva-
liteto življenja in splošno zdravstve-
no stanje večji vpliv. Med drugim se 
poveča možnost padcev, potreba po 
pomoči drugih, lahko se pojavi večja 
obolevnost in z njo povezano večje 
število hospitalizacij, pa tudi možnost 
slabših izhodov zdravljenja že obsto-
ječih zdravstvenih težav.
Na nekatere presnovne spremem-
be, ki se v telesu pojavljajo v proce-
su staranja lahko z ustrezno prehra-
no, telesno dejavnostjo in drugimi 
dejavniki življenjskega sloga (dovolj 
spanja, dovolj smeha in dobre druž-
be, posvečanje konjičkom in stvarem, 
ki nas veselijo, prostovoljstvo, raz-
lične druge sproščujoče dejavnosti) 
vplivamo na način, da do določene 

mere zaustavimo njihovo pojavljanje 
ali ga upočasnimo. Na področju pre-
hrane to seveda pomeni upoštevanje 
smernic zdrave prehrane, ki pa morajo 
biti individualno prilagojene vsakemu 
posamezniku. Naš cilj je uravnoteže-
na prehrana, ki posamezniku zagotovi 
vsa hranila za optimalno delovanje, 
pri tem pa je potrebno poznati indivi-
dualne potrebe, na katere poleg sta-
rosti, višine in telesne mase vplivajo 
sestava telesa, stopnja aktivnosti in 
zdravstveno stanje. Pogosto sta pri 
prehrani starostnikov prva koraka pri-
lagoditev energijskega vnosa in vnosa 
beljakovin, ključno vlogo pa ima tudi 
vnos tekočine. 

Eva Žaberl ∙ Dietetik
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BRALNE URICE

Čas ni vedno naš zaveznik. Potruditi 
se moramo da njegove minute in ure 
izpolnimo s kratkočasnimi in zanimi-
vi dogodki. Že od kar pomnim imam 
rada knjige. Pomislila sem, da bi to 
moje veselje lahko delila s tistimi, ki 
jim oči ne dopuščajo več da bi brali in 
si  s tem krajšali čas.

Že drugo leto teče, odkar imam kot 
prostovoljka, ob ponedeljkih v Centru 
starejših občanov bralne urice. Dobi-
vamo se v Makovem cvetu, prijetnem 
svetlem in zračnem prostoru, name-
njenem druženju. Že vnaprej se ve-
selim bralnih uric, glede na številno 
udeležbo pa menim, da so naša sre-
čanja  tudi oskrbovancem v veselje in 
kratek čas. 
Najbolj vesela sem, če sami predlaga-
jo kaj bi radi poslušali. Do danes smo 
prebrali  veliko zanimive literature. 
Pričeli smo s povestjo Ožbalta Ilauni-
ga Črni križ pri Hrastovcu, nadaljeva-
li pa z romanom Ograd Janeza Jalna. 

Pred tem je tekla beseda o obeh pisa-
teljih in o tem, v kakšnih razmerah sta 
povest in roman nastala.  Vmes smo 
obravnavali veliko aktualnih tem, ki so 
se nanašale na letne čase, praznike, 
ljudske običaje ali dogodke v Gornjem 
Gradu. Oskrbovance je prav posebej 
zanimala zgodovina Gornjega Gradu, 
zato je bila ta tema večkrat na dnev-
nem redu. Med drugim smo govorili 
tudi o  Menini planini in legendi, ki je 
povezana z njenim nastankom.
Stanovalcem so najbolj ljubi  sloven-
ski  pisatelji in pisateljice: Jurčič, Tav-
čar, Stritar, Erjavec, Hudales, Pajkova 
in drugi. Pripravila sem izbor tovrstne 
literature; črtice in povesti, ki so jih 
prebirali, ko so  hodili  še v šolo ali pa 
v svoji mladosti. Pri tem smo obudili 
nemalo lepih spominov. Želeli so pos-
lušati povesti, ki so bile objavljene v 
Večernicah, zato smo najprej govorili 
o Mohorjevi družbi, potem pa prebira-
li objavljeno literaturo vse od ustano-
vitve družbe naprej. Pri tem izbiramo 
povesti in zgodbe z vseh koncev Slo-
venije, prednost pa dajemo šaljivim 
in poučnim. Če je izražena želja po 
kakšni prav posebni temi ali knjigi, os-
krbovancem  skušam ugoditi. Trenu-
tno oskrbovancu, ki sam ne more bra-
ti,  prebiram knjigo Koča strica Toma. 
Zgodbo je prebral v mladih letih in jo 
želel še enkrat slišati. 
Ob zaključku bralne urice se pogovar-
jamo o prebrani zgodbi ali obravnava-
ni temi. Udeleženci bralnih uric radi 
povedo kakšno svojo izkušnjo ali obu-
dijo  kak lep spomin. Med njimi je tudi 

KOTIČEK ZA PROSTOVOLJSTVO
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veliko dobrih pevcev, zato včasih ob 
zaključku bralne urice tudi zapojemo. 

Veliko je še zgodb, ki jih je treba pove-
dati ali še enkrat prebrati, zato bomo 
z bralnimi uricami nadaljevali tudi v 
prihodnje. Z oskrbovanci bomo izbra-
li takšne, ki gredo najlepše v uho ter 
v nas pustijo toplino lepe slovenske 
besede.

Prostovoljka:
Ivica Drev

IGRANJE TAROKA

Ob četrtkih se stanovalci po kosilu 
zberejo in igrajo družabne igre, pouda-
rek je ta dan na igranju taroka. Začeli 
smo z eno skupino, zdaj je zapolnjena 
že druga oz. se polni tretja. V pomoč 
pri organizaciji in igranju je prostovo-
ljec Frenk, ki je za Nitke napisal: 

Skupina se vztrajno povečuje in iz-
boljšuje. Igramo, se zabavamo in tudi 
posladkamo. Včasih pa smo tudi pe-
sniško navdahnjeni, o čemer priča 
tale akrostih. 

Trula, kontra, valat,
A, če zadnji je pagat,
Res za zmago se ni bat.
Obilo spretnosti in znanja,
Kadar monda škis preganja.

Prostovoljec:
Frenk

»...Stojim pred velikim domom, ki z 
rožami po balkonih, okrašenemu vho-
du z različnimi izdelki varovancev in 
zaposlenih, oddaja toplo energijo...A 
mene je kljub temu strah, kako bo ob 
prvem obisku varovancev. Bom znala 
prisluhniti? Me bodo sprejeli? 
Po dveh urah pa odhajam iz doma 
opogumljena, napolnjena s spomini 
na tople in ljubeznive nasmehe varo-
vancev, ki sem jih srečala. Varovanci 
te sprejmejo odprtih rok, samo da jim 
posvetiš pogled, nasmeh, jih popelješ 
na sprehod. Tudi če si par trenutkov v 
tišini, je ta nabita s pozitivno oboje-
stransko energijo. Nepozabni trenut-
ki...« 
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»S svojim obiskom ne morem sta-
novalcu podaljšati življenja ali mu 
odvzeti njegovih bolečin, poskušam 
pa jih razveseliti in poslušati. Tako 
radi pripovedujejo o svojih mladih le-
tih, kako so jih preživljali tako druga-
če od današnje mladine. Odprti so za 
duhovne vrednote, polni modrih misli 
tudi zame. Življenje je kot pot na goro, 
višje kot smo, širše je obzorje in več 
modrosti je v nas. So različni tudi kri-
tični, večkrat se sprašujejo, zakaj mo-
rajo biti v domu. Ko se izpovejo jim je 
lažje in tako je prav, da čutijo olajša-
nje. Lepo je na njihovih obrazih videti 
nasmeh in zadovoljstvo. V času covida 
smo pogrešali eden drugega, slišali 
smo se prek telefona, napisala sem 
jim tudi kakšno razglednico. Bili smo 
povezani v mislih in upanju, da mine. 
Z veseljem bom še dalje prostovolj-
ka dokler mi bo zdravje služilo. Nič ni 
večno, vse je minljivo. Bolj kot denar 
potrebujemo ljubezen. Le v ljubezni 
lahko postanemo zares ljudje. »

Prostovoljka:
Mira Vrčkovnik 

Prostovoljka:
Klementina Rednak Mežnar 

»Potrkam na vrata, vstopim…. ˝Dober 
dan, gospa Jožica.˝ ̋ Ooooo, dober dan, 
vi ste prišli, kako lepo. ˝ Njen obraz in 
oči mi povedo, da se me je iskreno raz-
veselila. Ne vem katera od naju je ob 
tem bolj vesela. Pogovori, tudi kakšna 
zapeta pesem, naju obe osrečuje. To-
pla roka, nežna kretnja, tih objem, 
vse to pove, da nismo sami, da smo 
drug drugega osrečili, da drug druge-
mu dajemo pogum in tolažbo. ˝Hvala, 
da ste prišli, pridite še kdaj.˝ ˝Seveda 
bom prišla, če ne prej, čez dva tedna 
zagotovo.˝

Prostovoljka:
Irena Skornšek 
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»Gospa Majda v domu še ni prav dolgo, 
vendar sem jo poznala že od prej, saj 
je bila moja učiteljica v osnovni šoli. 
Ko sem jo prvič po dolgih letih  zagle-
dala v domu, sem je bila zelo vesela , 
saj sem imela nanjo in šolo zelo lepe 
spomine. Vedno imava zanimive teme 
za pogovor  Veseli me, da je še za svoja 
leta zelo vitalna in se vsak dan odpravi 
na daljši sprehod po kraju. Ker je bila 
učiteljica  pred mnogimi leti tudi v To-
polšici, še pozna nekatere bivše učen-
ce in krajane.  Z veseljem kdaj pog-
ledava tudi fotografi je njenih vnukinj 
in pravnukov, ki pa ne živijo v bližini. 
Vse ima zelo rada.  Majda veliko bere, 
zato nama tem za pogovor nikoli ne 
zmanjka. Všeč mi je njena življenjska 
modrost in preudarnost. Občudujem 
jo, kako je umirjena in prizanesljiva. 
Tudi če kaj potoži, stori to na spoštljiv 
in miren način. Tako je tudi na stara 
leta moja življenjska učiteljica in sem 
jih za to hvaležna. Ko prihajam v Zim-
zelen , srečam na hodniku, v dvigalu, 
v recepciji ali zunaj v parku veliko sta-
novalcev, s katerimi se poznamo že od 
prej, ali pa smo se spoznali v teh letih, 
ko prihajam v dom.  Radi se pozdravi-
mo, se kdaj pošalimo, spijemo skupaj 
kakšno kavico… Ko odhajam domov, 
mi je pri srcu toplo in vedno odhajam 
bogatejša, kot  sem prišla . Pogosto se 
tudi  hvaležno spomnim svojih pokoj-
nih staršev, ki jima je bila prihranjena 
selitev od doma na stara leta, čeprav 
sem se tega vedno bala.  Tudi zato ču-
tim, da se moram s svojimi obiski pri 
drugih starejših ljudeh, nekako od-
dolžiti za to.»

Prostovoljka:
Jana Hozjan 

»Da nekoga razveseliš, ne potrebu-
ješ prav veliko. Podariti nekomu svoj 
iskreni čas, ga pobožati, ga prijeti za 
roko, skratka biti z njim, ob njem in ga 
poslušati kaj ti želi povedati. 
Ko pridem v dom, so oči mnogih opr-
te vame (v nas).  Želijo si le eno, da 
bi jih opazili. Zato menim, da sploh ni 
pomembno h komu smo namenjeni. 
Z eno besedo bi rekla, da so vsi eno. 
Želijo samo iskren pogled, nasmeh in 
lepo besedo. 
Naj ne pomeni biti prostovoljka in 
opravljati to poslanstvo, da bi nas v 
domu opazili, ne,  mi moramo opaziti 
njih, katerih oči zrejo v nas, ko priha-
jamo in odhajamo. » Marjana Menih 

»Ko sem se včlanila med prostovoljke 
sem bila malo v dvomih, kako bo to 
šlo. No in se je izkazalo ,da je to meni 
prav lepo, da nekoga obiščeš, mu po-
lepšaš dan in ga sprejmeš, kakršen 
pač je in verjamete, da mi oni tudi to, 
na svoj način povrnejo. Vse pohvale 
tudi vodstvu, ker so super, znajo sta-
novalce zelo lepo presenetiti. Enostav-



89NITKE ŽIVLJENJA december 2022

KOTIČEK ZA PROSTOVOLJSTVO

no  čutiš, da se vse ,kar se dela, dela 
s srcem. Vesela sem, da sem lahko z 
njimi, zelo lepo so me sprejeli. To pos-
lanstvo bi priporočala vsakemu ,meni 
pomeni veselje, oddih in zelo toplo je 
pri srcu, ko vidiš, da te stanovalec z 
nasmehom pričaka in ko  greš te vpra-
ša, saj se še vidimo , ne. Skratka, ne da 
se vse z besedo opisati, enostavno je 
potrebno doživeti. » Violeta Kotnik 
»Že kot zaposleni v domu mi je bilo 
veselje delo s stanovalci, ko si občutil 
, koliko jim pomeni, da mu prisluhneš 
in ga kdaj objameš. 
Zato sem se tudi odločila, da nada-
ljujem kot prostovoljka. Ko stopim na 
enoto vidim srečo stanovalke ki mi je 
dodeljena. Ko sva sami se pogovar-
java vendar tudi bližina in stisk roke 
pove več kot kup besed. Enako se raz-
veselijo tudi ostali, kolikor jih je še, od 
časa, ko sem bila z njimi in me nago-
vorijo z besedami: ,,Kdaj si boste pa za 
nas vzeli kaj časa?,, čeprav tudi z njimi 
vedno spregovorim. Lep je občutek da 
se še vedno spomnijo lepih trenutkov, 
ki smo jih preživeli v času moje službe. 
Tudi gospod M.se rad pogovarja če je 
take volje, potrebuje veliko spodbude 
vedno ne uspe. 
To poslanstvo ni za vsakega, jaz sem 
zadovoljna, da lahko polepšam kakšno 
urico tistim ki to potrebujejo in spre-
jemajo.« 

Prostovoljka:
Danica Andrejc 






