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Dom ne more povsem nadomestiti 
domačega okolja

»Nekateri starostniki so se sami odločili za              
bivanje v domovih, druge pa so življenjske situ-
acije pripeljale v veliko hišo, kjer so obrazi zgu-
bani, kjer ima vsaka poteza na licu svojo zgodbo. 
Mnogi si niso nikoli predstavljali, da bodo jesen 
življenja preživeli iztrgani iz svojega okolja, proč 
od svojih dragih.« (Albreht, A. 1999) 

Dom ne more povsem nadomestiti domačega 
okolja.   Lahko   pa   se   mu   približa.  Kako?   Z     
vzpostavljanjem domačega vzdušja, v  razume-
vanju in sprejemanju. 

Pri  uvajanju učinkovitejših strokovnih      pristo- 
pov  in   vzpostavljanju   kakovostnejših   storitev  
ne  moremo   mimo  doživljanja  in  počutja ljudi. 
Posebej ob bolečih spremembah kot je prihod v 
dom in številnih  izgubah,  ki  jih  doživljajo  sta-
novalci. Mnogokrat s prikritim vzrokom v obliki 
telesnih in duševnih obolenj. 

V rubriki Iz stroke, dr. Marko Pišljar govori tudi 
o teh stiskah. In o razumevanju različnih obra-
zov depresije. Navaja, da lahko s poznavanjem te 
bolezni njeno težo omejimo.

Tudi druženja, pogovori in praznovanja pripo-
morejo k temu, da lažje sprejemamo življenje 
proč od doma in svojih domačih. V tokratni šte-
vilki boste prebirali o tem, kako smo si krajšali čas 
na poletnih potepanjih, zabavnih druženjih in pe-
vskem srečanju. 

Kaj počne naš dolgoletni harmonikar Janez 
Kogovšek, poleg tega, da nas izvrstno zabava, pa 
preberite v rubriki Lepo nam je skupaj. 

Z anketiranjem stanovalcev in njihovih svojcev 
poteka  prav  v  mesecu  izida  te   številke   pre-
verjanje zadovoljstva s storitvami Doma. Vabimo 
vas k sodelovanju. Povejte, predlagajte in sodelu-
jte pri spremembah in razvoju na boljše!
 
Prijetno branje vam želim. 

Romana Kavčič
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Ema Brelih, Metka Pavšič

Lepo nam je skupaj

"To ljudje rabimo. Da se drug drugega 
razveselimo."

Včasih pridejo dnevi, ko ne vemo, kaj bi, ni 
pravih idej, tudi klepet se zatika. Da bi nekako 
prebrodili tišino in presegli zdolgočasenost, 
pogosto začnemo s stanovalci razpredati 
nekako takole: "Koga bi povabili, da nam kaj 
zapoje? Koga že dolgo ni bilo pri nas? Ali je 
kakšen nov glas na obzorju?" Med odgovori 
je vedno tudi Janez: "Kogovška že dolgo ni 
bilo. Saj bi lahko spet Janeza povabili, …!" 
Res ga štejemo kar za našega, kako tudi ne, 
saj že trideset let s harmoniko in dobro voljo 
bogati domska praznovanja. V teh letih smo 
postali kar domači drug z drugim in tudi izven 
uradnega programa malo poklepetamo, a 
kaj ko se vedno mudi plesati in peti.

V oktobru je bilo v idrijski enoti družabno        
srečanje, na katerem je igral Janez in po zaključku 
smo se »usedli dol«, si vzeli čas za daljši pogovor 
in v zapisu boste izvedeli kaj je Janez povedal za 
vse bralce.

Janez, vemo, da že od malega igraš harmoniko, 
a kdo te je navdušil za ta inštrument, kako se je 
začelo?
Za glasbo me je navdušil stric. Ko mi je bilo šest, 
sedem let. Živel je pri nas doma. Po poklicu je bil 
žnidar, krojač, a zase, za sprostitev je rad zaigral. 
Ime je frajtonarico. Jaz sem poslušal kot le kaj. 
Prosil sem ga in nekaj malega mi je pokazal, po-
tem pa sem sam preizkušal, kako se sliši. Ko se je 
stric poročil, se je odselil in s tem je šla od doma 
tudi harmonika. Potem sem ga tu in tam »žical«, 
da mi jo je za kak teden posodil.   Postajal sem 
siten in doma smo na vse načine skupaj spraska-
li denar, tudi stara mama je primaknila, da smo 
kupili rabljeno harmoniko, frajtonarico.

Vemo, da si nastope beležiš. Zagotovo pa se 
prvega nastopa spomniš, četudi bi ga bil pozabil 
zapisati.
Prvi nastop sem imel, ko mi je bilo petnajst let. 
V Brekovicah je bilo, na občnem zboru gasilcev, 
še danes se spomnim. Tudi sam sem bil tedaj že  
gasilec. Ne vem, ali sem imel kaj treme ali ne, 
vem, da sem bil zelo srečen, da sem lahko igral, 
da sem dobil priložnost. Tam me je slišalo kar 
nekaj mladih gasilcev, ki so se kmalu za tem po-
ročili in tako sem začel igrati po ohcetih. Pet, šest 
let sem igral na frajtonarico po porokah, občnih 
zborih in na raznih srečanjih. Za samouka sem 
resnično veliko preigral.

Ampak za nastopi je bilo učenje, vaje. Kako si 
se učil in nadgrajeval znanje igranja harmonike, 
petja. Vemo, da vedno tudi poješ.
Učil sem se tako, da sem kupil plošče in poskušal 
in poskušal, vadil… Kmalu sem kupil še ozvoče- 
nje,  a  tudi  ugotovil, da vsa  ta  oprema   ne  
zadostuje za moje nastope. Treba je  bilo  nekaj  
boljšega, drugačnega.  V  tistem  času  je  nek  



5Povejmo si...

Lepo nam je skupaj

glasbenik   iz   Logatca   prodajal   elektronsko  
harmoniko. Za tiste čase je bilo to pravo čudo. 
Kupil sem jo, še danes vem, da  je  imela  osem-
najst  kilogramov.  Običajna  frajtonarica  tehta 
sedem do osem kilogramov. In spet sem se začel 
na novo učiti na to kromatično harmoniko. Treba 
pa je vedeti, da je v tistih časih veljala frajtonarica 
za najslabši možni inštrument, ki si ga lahko igral. 

Kako to misliš najslabši? Danes je frajtonarica 
po nekaterih krajih zelo priljubljena med 
mladimi in starejšimi. V tvojih mladih časih je 
bilo to drugače?
Še se spomnim dogodka, ko sem v osnovni šoli, 
v  četrtem   razredu,   ko   je  bila  predvidena  
razredna zabava, v nahrbtniku prinesel v šolo 
harmoniko. Ko pa sem potegnil frajtonarico na 
plano, mi je učiteljica dejala, da to pa ni nič, da bi 
moral imeti klavirsko harmoniko. Pa v glasbeno 
šolo, da bi  moral hoditi. Za tovrstno šolo seveda 
ni bilo možnosti, bili smo oddaljeni in tudi avta 
ni bilo tedaj pri hiši. Danes, ko gledam  nazaj,  
mislim, da mi je bila harmonika prav namenjena, 
prav tako kot vse to igranje. Veliko lepega sem 
preživel z njo. 

Koliko nastopov imaš torej zabeleženih v tvojih 
zvezkih?
Ohceti so res vse zapisane, do zdaj jih je bilo 524, 
veliko se jih je nabralo. Žal mi je, da si nisem spro-
ti bolj natančno zapisoval imena, naslove parov. 
Pred  časom  me  je  imelo,  da  bi  jih  zbral,  vse 
skupaj...   Vseh ostalih nastopov pa je že preko 
štiri tisoč.

Štirideset let praviš... Ti si zamenjal zgolj tri 
harmonike, preigral pa veliko skladb in srečal 
veliko ljudi. Kako je s publiko?
V štiridesetih letih se je silno spremenila. Včasih 
sem veliko igral za mladino, tudi sam sem bil 
mlad. Ti ljudje kot publika zdaj gredo za mano. 
Za  današnjo  mladino  pa  nimam  več pravega 
občutka.  Težko sledim vsej tej poplavi žanrov, 
skladb, vsega je preveč. Glasbenik mora znati za-
dihati s publiko. Če je dober odziv, ni nobenega 
problema igrati. Pred osemindvajsetimi leti sem 
vsak petek zvečer npr. igral pred Sočo v Idriji, če 
bi  danes  igral  zagotovo ne bi bilo takega odziva. 
Tedaj pa so ljudje prihajali, se usedli na pijačo,  
malo poklepetali, se podružili in šli naprej. Pa 
so čez kako uro spet  prišli. Pravi obred je bil to. 
Danes to ni možno. Dve leti in pol sem popolno-
ma redno, vsako nedeljo igral tudi v Črnem vrhu 
nad Idrijo.  Vsega  skupaj  pa  kakšna  dobra  štiri 
leta.  V hotel so prihajali Nizozemci. Bili so hvale-
žna publika. To je zanimiva izkušnja, a da bi človek 
to redno počel ni dobro. 

Vemo, da si poznan tudi onkraj slovenskih meja, 
celo čez lužo si igral.
Pred leti sem za zdomce igral v Ameriki, imel sem 
kakih pet ali šest nastopov. Leta 1999 je bilo to. 
Odziv je bil odličen. Tudi v Avstriji sem nekajkrat 
igral. Pred  leti  sem  dobil  ponudbo,  da  bi  vsako 
nedeljo dopoldan igral v Avstriji, v nekem hote-
lu, a se nisem odločil za to. Preveč je bilo dela in   
"špilov" doma, ohceti, veselic, …
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Ampak družba za katero igraš je vselej drugačna, 
ne le glede na leta. Včasih je razpoloženje boljše, 
drugič nesproščeno, zadrto, včasih že skoraj 
preveč razigrano. Kako nekdo, ki je na nek način 
odgovoren za to, da se bodo ljudje imeli lepo, 
spremlja in "vodi" dogodek?
Vsako publiko moraš znati prebrati. V tem je čar 
žive muzike. Jaz vedno pravim, da če si zvezda, 
te pride publika poslušat, če pa nisi, si moraš              
publiko ti pridobiti, se ji prilagoditi. Ti si zaradi 
publike tam, ne publika zaradi tebe. To je zakoni-
tost, ki se je jaz vseskozi držim. Včasih me kdo 
vpraša, zakaj igram same goveje ali dalmatinske 
in povem,  da  če  odhajajo  ljudje  s plesišča, ko 
igram kaj drugega, potem je to moja dolžnost. To 
je signal. Ljudje vse povedo, le opazovati jih je 
treba in poslušati.

No, povej še kaj o nastopih v domovih 
upokojencev. Ne igraš samo v našem, baje, da 
tudi drugje.
Prvi nastop v domu sem imel pri vas, na Ma-
rofu. Ne vem točno kdaj je to bilo, a zelo daleč 
nazaj, približno pred tridesetimi leti. Tedaj  je bila 
zaposlena kot delovna terapevtka Vida. Od takrat 
naprej pa kar vsako leto. Nekajkrat sem igral v 
domu na Vrhniki, v Tržiču, igral sem tudi v Domu 
oddiha Zveze slepih na Okroglem in v Domu na 
Fužinah v Ljubljani. K vam vedno zelo rad pridem

Torej po vseh teh letih in številnih nastopih 
treme ni več?
Še vedno imam nekaj treme pred nastopom. 
Meni odgovarjajo žuri, vesela srečanja, prazno-
vanja, odrskih nastopov pa ne maram. Na odru, 
kjer sem sam, oddaljen od ostalih poslušalcev, 
se mi vedno kaj neprijetnega pripeti, kot bi  bilo  
zakleto.  Sicer pa igram tudi za okrog tisoč lju-
di na vsakoletnem srečanju društva  izgnancev.  
Najbolje pa se počutim, če igram za družbo pet-
desetih, šestdesetih ljudi ali manj kot sto. Takrat 
lahko zadiham z njimi, smo ena druščina. Če je 
več ljudi, potem je to že bolj veselica. Včasih sem 
igral tudi za deseterico ljudi, no, še zdaj mi včasih 
kdo reče, da bo čisto malo ljudi, a še vedno se je 
izkazalo, da se je potem razvilo pravo vzdušje.

Predvsem na porokah se pričakuje tudi zabavni 
program?
Tudi to se je zelo spremenilo. Včasih so ljudje radi 
sodelovali, komaj so čakali na »igrice«, skeče. 
Malo sem pogledal po publiki, potem pa izbral 
bolj resne ali manj resne igre. Danes pa se včasih 
sam sebi zdim "smotan", ko prosim in vzpodbu-
jam za sodelovanje.

Kaj pa spanec? Pa zdravje?
Najdlje sem igral 26 ur na ohceti. Res ne vem, 
kako sem tedaj pripeljal domov.  A sem imel 
tedaj tudi le okrog 25 let. Kar se tiče zdravja se 
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moram res zahvaliti, da mi dobro služi. Hrbtenica 
je trpežna,  ne vem, da jo imam. To pomeni, da 
ne čutim bolečin zaradi teže harmonike. Glasilke 
me sicer večkrat malo izdajo, a kaj hočemo. Topla 
voda je najboljša za nastope, nobenih mehurčkov 
in vina ali česa drugega.

Imaš kakšnega vzornika?
Kakšnih velikih vzornikov nimam. Mi je pa všeč 
ansambel Toneta Rusa, ker je malo drugačen od 
ostalih.

Kako izbereš katero skladbo se boš na novo 
naučil?
Imam odprt radio v avtu, v službi. Največkrat 
mi pade v uho, medtem ko delam kaj drugega. 
Zanimivo je, da slišiš kup skladb in nisi pozoren 
nanje, potem pa ti ena pritegne pozornost in veš, 
da je prava. Včasih mi tudi hčerka namigne naj 
se naučim to ali ono. Treba je biti pozoren na to, 
da se da na skladbo plesati, da je všeč večjemu 
številu ljudi, ne le enemu. 

Koliko časa pravzaprav nameniš učenju, vajam?
Dobro bi bilo, da bi se več učil kot se. Željo imam, 
da bi bili to kakšni dve uri na dan in če bo vse po 
sreči bom to v pokoju tudi izpeljal.  Zaenkrat pa 
se premalo učim. No, lani sem bil primoran kar 
več časa posvetiti glasbi. Kupil sem novo apara-
turo in sem bil po 2 - 3 ure na dan v glasbeni sobi 
v moji  kleti.  Tudi  ko  je sonce najbolj sijalo. Še 
vedno me zamika kakšna novost. Kar nekajkrat 
sem se moral zaradi nove aparature zapeljati v 
Krško na inštrukcije in posvetovanja. 

Koliko harmonik si imel doslej?
V življenju sem uporabljal štiri harmonike. Ko sem 
kupil neko italijansko harmoniko, me je sodelavec 

vprašal, če sem normalen, saj bi za ta denar dobil 
novo "stoenko". Kje bi bila danes že "stoenka"?

Vemo,  da  si  bil  doma  v  vasi  blizu Žirov, v 
Izgorjah, da si še vedno zaposlen v Etiketi in da 
zdaj z družino živiš v Zaplani nad Vrhniko. Blažen 
med štirimi ženskami. Kako ta ženska družba, 
družina živi s tvojo glasbo?
Glede tega pa moram potrkati. Imam tri odrasle 
punce. Rad bi poudaril, da je bilo pri nas vedno 
razumevanje za moja igranja. Vedno se je na to 
gledalo kot da bi šel v službo. To je bilo vedno del 
našega življenja. Če družina tega ne bi sprejemala 
tako, bi že zdavnaj nehal. Sem pa tudi pazil na to, 
da sem domov prihajal tak kot sem od doma šel. 
Alkohol in muzika danes ne gresta skupaj, čeprav 
se to morda čudno sliši. Podpora in razumevanje 
doma mi zares veliko pomenita.

In za naprej, izzivi, plani, program?
Posebnih izzivov ali planov nimam. Z muziko sem 
veliko lepega doživel, spoznal veliko ljudi, veliko 
videl. Včasih je prišla tudi kakšna trpka izkušnja, 
a že naslednji dan, ko je bilo spet luštno, se je 
trpko pozabilo. Za glasbenika je najlepši občutek, 
da ustvari dobro vzdušje, da ljudje zadihajo in 
zapojejo s teboj. Čar je tudi v tem, da srečam 
npr. pri vas v domu ljudi, ki sem jih pred mnogimi 
leti srečeval drugje, da me je vsak zelo vesel, da 
malo poklepetamo. To ljudje rabimo. Da se drug 
drugega razveselimo, da ob tem kdo pozabi na 
lastne tegobe, pa četudi le za urico ali dve. Sebe 
smatram za ljudskega godca, to, da sem blizu lju-
dem, da z njimi diham in se veselim.  Morda pa 
bom kdaj,  na  stara  leta,  tudi  jaz v kakšnem 
domu zaigral na harmoniko, kot stanovalec, kdo 
bi vedel. 
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Zgodbe, ki jih piše življenje

Metka Pavšič

Največ lepega sem doživela ob petju
Pogovor s stanovalko Ivo Čibej

Rojena Idrijčanka sem. Avgusta leta 1931 
sem prijokala na svet. Do povojnega časa 
sem bila edinka, potem sta se rodili še dve 
sestri, Branka in Saša. Kar šestnajst let razlike 
je bilo med nami. Ata Tone bi rad študiral, a v 
tistih časih ni bilo denarja za to. Zaposlen je 
bil po raznih pisarnah, od Mestnega okraja 
do šefa financ na Občini, delovna leta pa je 
zaključil v Rudniku. Mama Fanči je doma 
gospodinjila in klekljala 

Sprva sem šest let obiskovala italijansko šolo. Po 
vojni sem zaključila nižjo gimnazijo. Močno sem 
si želela nadaljevati šolanje na višji gimnaziji, a 
kaj, ko so jo ravno tedaj v Idriji ukinili. Denarja za 
študij v drugem kraju pa ni bilo. Zelo težko mi je 
bilo zaradi tega.

Še je v meni živ spomin iz šolskih časov, ko smo 
po   vojni,   ko   se   še   ni   vedelo   kako   bo   
ozemlje  razdeljeno, šli v Trst protestirat. Izve-
dli smo telovadni nastop v podporo Jugoslaviji. 
Zbrani smo bili iz cele Primorske. Čez mejo nas 
niso pustili in tako smo na skrivaj peš hodili celo 
noč. Na hribu pri sv. Ivanu smo spali, zjutraj pa 
smo šli peš čez cel Trst. Ko smo šli po ulici, nas 
je  skorajda  napadla  neka  skupina  mladih  faši-
stov, še dobro da so nas čerini, neke vrste poli-
cisti, zaščitili in nas spremili do prizorišča. Tedaj 
nam je bilo kakih štirinajst let. Vsi smo imeli 
enake oblekice, dolge do kolen, iz nekakšne ža-
klovine. Še se spomnim kako so nas Italijani za-
frkavali. Njihova dekleta so imela krajša krila. Po 
nastopu pa smo odšli spet peš proti domu. Kar se 
tiče hrane sem tedaj prav nastradala. Od same 
utrujenosti sem pri sv. Ivanu zaspala, ko so drugi 
jedli špagete. Od izčrpanosti me je močno bolelo 
po trebuhu in imela sem prebavne motnje. Po-
spremili so me do šotora Rdečega križa. Ko so me 

posedli na posteljo, so začeli govoriti, da mi bodo 
operirali slepič. Ko sem to zaslišala, sem ob prvi 
priliki vstala in ušla od tam. Saj ne vem, a sem bila 
tedaj bolj preplašena ali bolj korajžna, da sem kar 
pobegnila iz šotora. 

Pri šestnajstih letih sem se zaposlila. Delovala sem 
na področju financ na Mestnem  okraju,  kasneje 
sem delovna leta preživela na banki.  Sprva je bila 
Narodna banka, kasneje se ji je reklo Komunalna 
banka, nazadnje pa sem bila zaposlena na t.i. SDK 
– služba družbenega knjigovodstva. Ta služba ni 
bila lahka. Vse praznike smo delale, tudi ponoči. 
Veliko kontrol smo imele. Pa tako mlade smo 
bile, rade bi se šle kam zabavat, pa je bilo treba 
tudi ponoči ostajati, pa še grdo so nas gledali po 
Idriji, ker smo vedele za vsa finančna stanja. Imeli 
so nas za nekakšne policiste. Okrog deset nas je 
bilo zaposlenih tam. Nisem bila ravno človek za   
papirje, evidence in denar. 

Svojega moža sem spoznala, ko sem že delala na 
banki. Kar precej zaljubljena sem bila. Saj veste 
kako je to, "muskontar" je bil. Že tedaj sem pela 
pri zboru, hodila sem tudi na koncerte. Saksofon 
in klarinet je igral pri jazz orkestru in pri pleh ba-
ndi. Ivan mu je bilo ime. Ko sva že skoraj obupala, 
da bova imela otroke, sta se nama rodila Boris 
in Mateja. Neizmerno sem ju bila vesela. Vese-
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la sem tudi svojih dveh vnukov. Boris je novinar, 
pet let je delal v Rusiji kot dopisnik, štiri leta pa v 
Ameriki. Mateja je pa kar tu, blizu mene, v domu. 
Medicinska sestra je, a kaj, ko jo bolj poredko 
vidim. Včasih tudi po par dni ne. Ogromno dela 
imajo te ženske. 

Pred leti sem šla na obisk k sinu v Moskvo. To si 
človek pa zapomni. Najbolj od vsega mogočne 
stavbe in te tišine. Povsod je bilo vse nekam 
tiho. Ljudje na podzemni železnici sploh niso 
klepetali med seboj. Vsak je bil zaposlen sam s 
seboj. Tako mirno se mi je zdelo vse. Ko so videli, 
da sem starejša, so brez besed vstali in mi dali 
prostor. Podzemna železnica je čudovita. Prave 
umetnine so te postaje, prave palače. Ponekod 
so bile znotraj okrašene z lepimi slikami, drugje 
s kipi. Čudovito. Udeležila sem se tudi proslave 
na slovenskem veleposlaništvu. Tedaj je bil vele-
poslanik iz Žirov, vojaški ataše pa iz Logatca. Tam 
pa sem srečala tudi domačinko, in sicer ko je v 
dvoranico vstopila, se mi je ta mlada ženska zdela 
precej znana, zato sem jo nekaj časa opazovala. 
Klepetala je z  vsemi  ljudmi.  Potem  pa  sem  
pristopila in jo povprašala, če se kaj poznava. Bila 
je namreč iz moje ulice, iz Rožne ulice. Idrijčana 
pa res srečaš vsepovsod.

Življenje mi je ves čas lepšalo tudi petje. 
Pravzaprav sem vse svoje življenje pela v raznih 
pevskih zborih. Za nekaj časa sem prekinila samo, 
ko so bili otroci majhni. Tedaj je skoraj vsako več-
je podjetje imelo svoj pevski zbor. Seveda sem 
pela tudi po šolskih zborih, na koncu pri Ženskem 
pevskem zboru društva upokojencev. Od vseh 
zborovodij sem si najbolj zapomnila prof. Završni-
ka. Tam smo se res učili. Bil je strog mož. A veste, 
da smo šli z zastavo v roki prav protestirat pred 
Okraj, ko so ga izgnali iz Idrije. Še dobro, da smo 

bili mladoletni, sicer bi nas tedaj zaprli. Res sem 
veliko lepega doživela ob petju. Saj drugega ni 
bilo. Bila je prijetna družba, šli smo naokrog, kaj 
videli in se luštno zabavali. Redno smo hodili na 
pevska srečanja v Stično in na  revijo Primorska 
poje. Od  vsega  je  bilo  najlepše,  ko  je  bilo  
uradnega dela konec in smo vsi skupaj prepevali. 
S tem se je ustvarilo enkratno vzdušje. Ves čas 
sem bila sopranistka, le pri Završniku sem mora-
la peti tretji glas, ker jih je preprosto manjkalo. 
Ja, lahko rečem, da sem imela širok razpon gla-
su. Solističnih nastopov pa nikdar nisem imela. 
Nekako nisem mogla. Vedno sem bila povablje-
na, a kaj ko mi je bilo preveč nerodno. Ženske 
smo v zboru najraje pele narodne in partizanske 
pesmi. Smo jih hotele tudi posneti, a kar ni bilo 
pravega interesa za to. 

Tudi tu, v domu, mi petje veliko pomeni. Pojemo 
pač po svojih zmožnostih, a vseeno je lepo. Ko 
smo s pesmijo Triglav, na srečanju domskih pe-
vskih skupin, zmagali, se mi je res zdelo imenitno. 
Lepo je, če ima človek občutek, da ga "porajta-
jo", da je nekako zaslužen za uspeh, da se trud 
izplača. Tudi solze sem ob tej priliki  potočila.  Na  
Štajerskem  je  bilo  to,  lansko  leto,  natančneje  
v  Slovenskih Konjicah.  

V mojem življenju je bilo vsega, dobrega in 
slabega. Zdaj je težko, ker postajam vse bolj  
odvisna od drugih. To je treba samo poskusiti 
na svoji  koži.  Ko  vidiš  kaj,  kar  bi  bilo  treba  
postoriti, prijeti, urediti, pa ne moreš, ker te noge 
ne držijo, je res težko. Še dobro, da imam otro-
ka in vnuke, to je lep občutek, občutek veselja 
in izpolnjenosti. Lepo se je spominjati tudi vseh 
pevskih druženj, sploh se mi zdi zelo pomembno, 
da se ljudje družimo med seboj in si s tem po-
lepšamo življenje. 
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Metka Pavšič

Že od nekdaj rada klekljam
Pogovor s stanovalko Miro Lapanja

Svoje korenine imam v Otaležu. Tam sem 
bila rojena leta 1959. Rodila sem se kot 
druga od treh sestra. Vsaka štiri leta je 
ena prijokala na svet. Z mamo sva hodili v 
žernado h kmetom, da sva kaj zaslužili, da 
smo malce lažje preživeli. Osnovno šolo sem 
prva štiri leta obiskovala v Otaležu, potem pa 
sem hodila v Sp. Idrijo. Do Maruškovca sem 
morala peš, potem pa na avtobus do šole. 
Večkrat sem po poti jokala. Že kot otrok sem 
bila slabega zdravja. Mama me je večkrat na 
ramenih nesla k zdravniku. Ni imela lahkega 
življenja. Že pri štirinajstih letih sem dva 
meseca preživela v otroški bolnišnici.  
Po osnovni šoli sem šolanje nadaljevala v Ljublja-
ni. Vpisala sem se na pedagoško srednjo šolo. 
Živela sem v domu Anice Černetove. Imela sem 
zelo hudo domotožje, pogrešala sem mamo. Ve-
liko sem prejokala, a kljub temu  sem  bila  na-
jboljša učenka  v  razredu.  Zdržala sem le eno 
konferenco. Prešolala sem se na idrijsko gimnazi-

jo, a pri matematiki ob koncu leta žal nisem bila 
uspešna. Večino  življenja  sem  kasneje  prežive-
la po bolnišnicah. 

Zame je bilo najlepše v življenju takrat, ko sem 
bila še toliko zdrava, da sem lahko kaj delala, 
pomagala mami.  S  petimi leti sem se naučila 
klekljanja, tudi štrikati sem znala.  Veliko pu-
loverjev sem naštrikala. Teh dveh umetnosti me 
je naučila mama. Na Sovodenj sva s prijateljico 
nosili prodajat čipke, da sem imela za novo oble-
ko. Vedno sem bila rada lepo oblečena.  

Dve  leti  sem  bila v  Domu  upokojencev                     
honorarno zaposlena. Čistila sem, postiljala 
postelje, kasneje pa sem delala v likalnici. Ko 
sem zanosila, sem pustila službo. V tem času 
sem doživljala hude preizkušnje. Zaradi bolezni 
je mama skrbela za prvega sina. Sašo mu je bilo 
ime. V maju bi  dopolnil petintrideset let, če bi 
bil še živ.
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V dom sem prišla pred tremi leti, prav na sveti 
večer. Zdaj sem se življenja v domu že kar lepo 
privadila. Družba je, kaj naj rečem, kakor se 
vzame. Čas si krajšam s klekljanjem. Rada delam 
bolj preproste reči.  Sklekljala  sem  že  konja,  
delfina, hruško in goloba.   Klekljam  rada  tudi  
za  vizitke.  Da  je  dom  lepše  okrašen,  sem  
sklekljala tudi srčke za novoletno jelko in pirhe 
za velikonočni  aranžma. Nekateri izdelki krasijo 
tudi domske stene. Ob sredah rada hodim k Ani 
in Urški na skupino. Prav fajn se imamo. 

Moje življenje je bilo res precej težko in naporno, 
a najlepše je bilo, ko sem rodila drugega sina. Ime 
mu je Luka.  Od sedmega leta dalje živi na Šta-
jerskem v rejniški družini. Rejnica na kmetiji lepo 
skrbi zanj. Zdaj mu je dvaindvajset let. Izučil se je 
za avtomehanika, v programu tri plus dva. Tudi 
službo že ima. Sva v telefonskih stikih, enkrat se 
je oglasil tudi v domu. Od vsega si najbolj želim, 
da bi me Luka tu še kdaj obiskal. 

V domu mi krajša dneve tudi ptiček Miki. Rada 
skrbim za tega ptička. Ob šestih pridem, da ga 
odgrnem, mu voščim dobro jutro in mu priskrbim 
hrano in vodo. Tudi kletko mu očistim. Ko sem 
bila še doma sem imela kužka, koker španjela 
Jakoba. Štiri leta je bil star, ko je poginil zaradi 
zastrupitve. Kasneje sem imela še enega kužka, 
Pazi sem mu dala ime. Mešanček je bil. Po nekaj 
mesecih je zanj, zaradi mojih pogostih odhodov 
v bolnišnico, skrbel moj partner, s katerim sem 
živela sedem let. Živali sem res imela vedno rada. 
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Ema Brelih

Poklicna zgodovina
Mici Šuligoj
Zaposlena sem bila na Marofu. Najprej sem bila 
tri mesece na oddelku, potem pa v kuhinji. Delali 
sva skupaj z Emo, večinoma popoldan. Treba je 
bilo skuhati večerjo, pospraviti in pomiti ter tudi 
marsikaj pripraviti za naslednji  dan:  prinesti 
in pripraviti drva, speči kruh, doma  smo  cvrle  
zabelo.  Imele  smo  že stroj za mletje pancete 
in mesa.  Kuhali  smo  preproste  jedi,  v  enem 
velikem  loncu, enolončnice, golaž, no pa tudi 
palačinke smo naredile, že en dan prej. Včasih 
se je tudi kaj prismodilo, saj to se vsakemu lahko 
zgodi pri kuhanju. Pohitele smo in na novo nare-
dile. Spomnim se selitve v nov dom. Iz preproste 
kuhinje, kjer je bil po tleh lesen pod, smo se pre-
selili v novo, sodobno, svetlo, veliko kuhinjo. Prvo 
popoldne sem bila čisto sama v tej veliki kuhinji, 
nič se nisem znašla, morala pa sem skuhati golaž 
s polento in riž na mleku.  Nekako  mi je uspe-
lo. Lačen ni bil nihče. Še kako mi je prišel prav 
kuharski tečaj, ki smo ga opravili, ko sem bila na 
udarniškem delu. Izpit sem naredila z odliko.

Cvek Marija
Najprej sem bila eno leto na občini, potem so me 
prosili,  če  bi  šla  v lekarno.  35  let sem delala v 
administraciji. Taksirali smo recepte, jih podpisa-
li in žigosali. Poznala sem vsa zdravila. Večinoma 
smo pisali z navadnim svinčnikom, treba je bilo 
imeti tudi radirko, bil pa je že računski strojček. 
Tak, da si vrtel na roko. Vseh zaposlenih nas je 
bilo deset in lepo smo se imeli. Bili smo dober 
kolektiv. Ko je bila inventura, je bilo največ dela. 
Takrat je bila izpostava tudi v Cerknem, občasno 
je bilo treba iti  tudi  dol.  Potem  smo  dobili 
računalnike. S tem sta se popolnoma spreme-
nila sistem in način dela. Eno leto preden sem 
šla v pokoj sem se morala čisto na novo uvajati 
v to. Ko so bili računalniki, se nisi smel čisto nič 
zmotiti, saj je vsaka pomota povzročila celo vrsto 
zapletlo in je vplivala na veliko stvari. To je bil res 
drugačen način dela. 

Florijana Fabijan
Delala sem v domači trgovini, imeli smo tudi 
pekarno in slaščičarno. Oče je bil šef in zelo na-
tančen. Vsak mesec smo imeli inventuro. Vse je 
bilo treba imeti na očeh, saj se je včasih kdo želel 
izmuzniti tudi brez plačila. To so posebno po-
skušali izkoristiti vojaki, ki so prišli zvečer iz kina. 
Bila je polna gostilna in vsak je hotel biti hitro 
postrežen, plačati se mu pa ni tako zelo mudilo.

Pekli smo rogljičke ter bel in črn kruh. Oče je bil 
tudi zelo podjeten. Imeli smo kar nekaj naprav. 
Stroj za kavo, "ekspreso" je bila približno taka kot 
zdaj, le da se je kuhala na oglje. Imeli smo tudi 
posebno napravo za mesenje kruha. Ko je hiša 
pogorela je bilo seveda vse uničeno. Pek, ki je bil 
zaposlen pri nas, je vseeno iz pogorišča izvlekel 
zelo poškodovan stroj za mesenje, ga obnovil in 
kot je povedala žena, kasneje prodal in dobil zanj 
kar lepo vsoto denarja.
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Valči Pivk
Ko so očeta dali iz službe, ni bilo denarja, zato 
sem morala klekljati. Rada bi šla v šolo, pa ni bilo  
možno. Priklekljala sem toliko, da sem dobila 
karto, malo, za moko, za hrano. Šli smo tudi do 
kmetov  v  okolici,  da  bi  dobili  hrano.  Spomnim  
se,  da  sem  zamenjala  sukanec  za klekljanje 
za fižol. Kasneje sem delala v tovarni v Spodnji 
Idriji, na takratni Iskri. Najprej smo  dobile  kaj  
bolj enostavnega za delat, da smo se privadile. 
Spomnim se, da smo imeli stare stroje in da so 
se kar naprej kvarili. Upala sem, da bom zaslužila 
pol pokojnine, vendar sem prej zbolela, tako da s 
tem ni bilo nič. 

Vinko Mrak
V jamo ne bi šel več. Začel sem z lopato in počasi 
napredoval v strojnika.  Delal  sem  pri strojih.  
Delal sem dokvalifikacije, po službi, se je splača-
lo. Vedno me je zelo utrujalo nočno delo. Pravijo, 
da se tega navadiš. Jaz se nisem. No, tudi direktor 
ne bi bil. Sem bolj ročen človek. Doma sem rad 
mizaril, vse sem naredil. Počasi sem dobil idejo, 
si zamislil, naredil načrt in počasi spravil skupaj. 
Večinoma mi je kar lepo uspelo. Lotil sem se celo 
avta. No, novega, celega nisem naredil, vrata pa; 
sem pa vse popravil sam in vzdrževal svoje avte. 
Celo liter žganja sem zaslužil s tem. Nekoč sem se 
peljal na Sv. Goro in na poti me je ustavila ženska, 
ki se ji je pokvaril avto. Priskočil sem ji na pomoč. 
Imela je "fičota" in utrgal se je jermen. Slučajno 
sem imel s seboj enega rezervnega, tako da sem 
ji ga lahko dal. Za plačilo mi je dala liter žganja, 
ki ga je imela s seboj. Bila mi je zelo hvaležna in 
vabila me je, naj se oglasim kdaj pri njej. Doma je 
bila nekje na Vipavskem. Nisem se, a takrat sem 
bil tudi jaz vesel, da sem ji lahko pomagal. 
Doma je bilo treba marsikaj postoriti. Po vo-
jni je bila domačija zelo poškodovana, skorajda 
porušena. A namesto, da bi doma delali, je bilo 
treba iti v Gorico, ki se je takrat  gradila.  Šele  
kasneje je prišla na vrsto domačija.  

Ivan Pirc
Živel sem v coni A in nekega dne je prišel k meni 
sosed. Vprašal me je, če bi šel delat na avtobus, 
za sprevodnika. Nisem vedel, kaj bi. A potem sem 
si rekel, da grem poskusit. Šel sem do prometne 
pisarne in povedal, da me je ta in ta poslal. Šef, 
prometnik, me je malo preveril. "Ste prišli, ker se 
radi vozite!", " Ne, prišel sem v službo!" in čez 
eno uro sem bil že v Solkanu in tam sem ostal 
25 let. Na progi Predel – Bovec – Trbiž sem delal 
14 let. Ko so odprli novo progo iz Ajdovščine do 
Trsta, sem se odločil, da zamenjam.  Malo  sem 
bil že  naveličan  vsakodnevnega  cijazenja  po  
tistih ovinkih. Bilo je lepo, zanimivo, pa tudi do-
godivščin je bilo kar nekaj. Zdaj se lahko pove 
tudi takšne, ki takrat niso bile za v javnost.  Takrat 
so bili avtobusi zelo polni. Včasih smo komaj 
vse ljudi strpali nanje. Tisti, ki so imeli nujne ali  
pomembne opravke so prišli s potnim nalogom 
in imeli so prednost. Včasih je prišel kakšen kmet, 
seveda brez potnega naloga in se je jezil, da ga 
mu pač nihče ne napiše. Rekel sem mu, da naj se 
ne jezi in da naj ga rajši prinese, saj ga ima v kleti. 
Nekateri so to hitro razumeli in so prinesli kakšen 
liter vina. Nekoč sem, ob koncu vožnje v Ljubljani, 
preštel vse, kar se je nabralo. Sedem litrov vina. 
Ni bilo slabo. Škoda, ker ni bilo večkrat tako. 

Drago Čižman
Delal sem v tovarni, potem pa se je pokazala dru-
ga priložnost. Brat je vozil avtobus za Kompas in 
jaz sem vozil kombi za njim. Potem sem delal kot 
šofer pri Viba filmu, Jadran filmu. Vozili smo ljudi, 
ki so snemali filme. Kar dolgo sem bil okoli Bleda 
in po Gorenjski, snemali so Dražgoško bitko.  Na-
jdaljše so bile ture za Irak. Dol smo vozili material 
za slovenska podjetja, ki so dol gradila, nazaj smo 
navadno šli prazni. Prav veliko nevarnosti ni bilo, 
je pa bilo včasih neprijetno. V Turčiji so poskuša-
li ropati tovornjake tako, da so sredi noči zaprli 
cesto, celo z mrličem in tako si jim bil prepuščen 
na milost in nemilost. Ljudje so tam živeli kar v 
votlinah. Sicer pa sem vozil po Evropi, Jugoslaviji, 
Angliji, … Štoparjev pa nisem pobiral. 
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Moja pot
Justina Peternelj

Sem Justina Peternelj, rojena sem bila v 
Počah pri Cerknem, 3. 11. 1929. Pri nas je 
bilo štirinajst otrok. Živeli smo malo ven iz 
vasi, na mali kmetiji, s šest do sedem glav 
živine. Vsi smo bili navajeni delati. Ko smo 
končali delo doma, smo morali hoditi delat 
še drugam, k sosedom, da smo kaj zasluži-
li. Nabirali smo tudi gobe, arniko, maline in 
borovnice. Nato smo odhajali služit, drug za 
drugim. Jaz sem bila dve leti "pestrna". Po-
tem je prišla vojna. V tej vojni sem izgubila 
dva brata. 

Po vojni sem šla učit za krojačico  v  Spodnjo  
Idrijo, v Ameriko. Tam sem bila pet let, tri leta 
učne dobe in dve leti kot pomočnica. V tem času 
sem naredila še obrtno šolo in spoznala sedaj že 
pokojnega moža. Oba sva bila mlada, jaz sem se 
zaposlila na Marofu, on pa je moral k vojakom 
za tri leta. Ko je prišel domov, sva se po enem 
letu poročila, rodili so se nama trije otroci in 
zdaj imam pet vnukov in že štiri pravnuke, ki me 
pogosto obiskujejo. 

Izvedela sem, da na Marofu iščejo šiviljo in tako 
sem se tam zaposlila. Takrat je bil Marof čisto 
drugačen kot je danes. V njem so bili sami stare-
jši in  bolni  ljudje,  večinoma taki,  ki  niso  imeli   
sorodnikov in so veljali za odslužene. Nekateri so 
bili zelo prijetni in sem se nanje kar navezala. Pred 
očmi imam ženo s Krasa, ki mi je veliko pomagala 
pri šivanju. Za njih so skrbele sestre usmiljenke, 
nune. Bile so zelo požrtvovalne. Spominjam se s. 
Vivine, ki je bila doma z Vojskega. Dobra duša in 
požrtvovalna  medicinska  sestra. S. Leonarda je 
bila pridna in delovna. Opravljala je najbolj uma-
zana dela, pa se zaradi tega ni nikoli pritoževala. 
Na Marofu je bila tudi kapela. Maše je opravljal 
starejši sivolasi duhovnik. Ko je on umrl, je pri-
hajal župnik iz Spodnje Idrije. V kapeli je bil har-
monij. Nanj je igrala s. Vivina, pri mašah pa so 

sestre ubrano prepevale. Posebej čudovit alt je 
imela s. Leonarda. Tudi zunanjost je bila dru-
gačna. Na levi strani dvorišča je bil sv. Anton 
Puščavnik s prašičkom. Zraven je bil angelček in 
ko si dal dar v skrinjico je prikimal in se zahvalil. 
Na desni je bila čudovita Lurška Mati Božja. Zadaj 
je bila štala, v njej so imeli krave in prašiče. Takrat 
se je še kmetovalo in če je bilo potrebno smo šli 
tudi grabiti seno. Pa v kuhinjo sem tudi hodila po-
magati. 

Po osmih letih sem ostala doma, a kasneje sem 
se spet zaposlila, najprej na Komunali, nato pa 
spet v domu, takrat je bil zgrajen že nov in sem 
delala v kuhinji.
 
Sedaj živim že šest let v tem domu  kot  stanova-
lka in se dobro počutim. Tu se vedno kaj dogaja. 
Najraje klekljam, všeč pa mi je tudi italijanščina. 
Imamo eno dobro profesorico.  Sicer  se  dobimo 
le  enkrat  na  teden.  Vidi  se,  koliko  nam  je  še 
ostalo iz osnovne šole. Včasih se tudi nasmejemo. 
Ne more se pa primerjati pouka in učenja sedaj 
in takrat, pod fašizmom. Takrat nismo smeli med 
seboj spregovoriti niti besede slovensko: "Qui si 
parla sono italiano!" so rekli… "Tu se govori samo 
italijansko." Nekatere učiteljice so bile zelo pri-
jazne, druge pa zelo surove. Rada sem hodila v 
šolo in šlo mi je kar dobro. Vsi otroci v naši družini 
smo znali pisati in brati preden smo šli v šolo. Pri 
nas se je veliko bralo, oče je imel polno knjig.Po 
večerji smo sedli za mizo z očetom vred in brali. 

Iz šolskih dni imam veliko spominov. Z nami v 
razredu je bil tudi en fant. Suh, velik in slaboten. 
V obraz je bil pa slab za pogledat. Trudil se je, pa 
revež ni nič znal. In je bil kregan. Enkrat je prišel 
v šolo ves zatekel v obraz, bolel ga je zob. Pa ga 
učiteljica nekaj vpraša in spet ni znal. Ozmerjala 
ga je kaj hodi s tako oteklino v šolo. Meni se je 
zelo smilil. Le zakaj ga ni sprejela kot druge in bila 
z njim vsaj malo prijazna. Potem je umrl.
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Pogled skozi okno

V sobo mojo sonce toplo greje,
tam čez pa slana bela in veter mrzel veje. 
Gledam tja, preko ceste, preko vode 
in sprašujem se kdo neki tam živi. 
Mogoče tam biva sreča ali pa je ni. 
Morda je bolezen ali pa ljubezen.  
Mogoče pridnost in zvestoba
ali varanje in lenoba. 
Kakorkoli že, naj sreča vrača se. 
Za vse, ki tam žive, naj slana tam vsa skopni, 
in ptiček naj na veji zažvrgoli.

Justina Peternelj

Nekoč, ko tukaj mene več ne bo,
ko vzela bom od tu slovo,
naj bo nekomu, tako kot meni zdaj, lepo!
Steno slika druga bo krasila,
v temi zvečer spominov polno bo budila.
Ko zjutraj zazoril bo novi dan,
naj bo deževen ali s soncem obsijan,
zopet vse po starem bo.
Tako vrti življenja se kolo.
Kdorkoli že, srečo privoščim mu iz srca,
naj bo srečen v sobi tej, doma.
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Nekaj dogodkov
Ema Brelih

K morju
Lepo jesen smo dodobra izkoristili. Morje je bilo 
še toplo in sonce ravno pravšnje. Slana voda 
je odmočila staro kožo, tu pa tam se je  sončila  
kakšna lepa deklica, ravno prav, da se oči malo 
spočijejo. Vožnja do Strunjana, kjer smo imeli 
daljši postanek. Nadaljevanje čez Beli križ do Pi-
rana, počasna vožnja mimo Tartinijevega trga in 
prav do rampe proti Punti, nato do Portoroža, 
mimo Lucije, solin do meje in po dolini Dragonje 
v notranjost in nazaj do Kopra. Le ni tako mala 
ta naša obala! Čeprav je višek turistične sezone 
že davno mimo, še vedno dobro kuhajo in brez 
kosila in kozarca vina ni izleta.
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Moški dopoldne
Ni še čisto dokončnega naziva za  to moško  
druženje, za katerega bi si želeli, da bi postalo 
tradicija in del rednega "urnika". Bilo je prvič, 
uspelo je in treba bo ponoviti. Tak je bil sklep. 
Res, pravi moški dopoldne. Priprave so bile za-
vite v skrivnost. Pravzaprav se je skrivnost kar 
zgodila, saj moški ne rabijo dolgih pogovorov in 
dogovorov za to, da se dobijo skupaj, za ostale 
pa je bilo dovolj povedati le, da bo to ena stvar, 
ki je zgolj za moške in da nimajo ženske tam kaj 
početi. Tako med vrsticami je bilo rečeno, da celo 
niso zaželene. Razen seveda tistih, ki smo bile 
tam po službeni dolžnosti. Skorajda ves domski 
moški svet se je zbral in se čisto po moško družil. 
Zadržan klepet, nekaj pijače in zdrava, športna 
tekmovalnost v igri, ki ji tudi še ne vemo točnega 
imena. Mešanica med pikadom in kegljanjem. Ni 
pomembno. Važne so bile točke, koncentracija in 
"fer play". Vse se je dokumentiralo na tabli. Za 
zmagovalce, za prve tri, je bila nagrada: izlet v 
prestolnico. Nagrada je, kot vedno, prišla v roke 
tistih, ki so si jo zasluženo priborili: nekaj sreče in 
nekaj spretnosti ter pametna taktika.
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Radio in televizija
Poleg objav v domskem časopisu sta bili z mediji 
še dve zanimivi srečanji. Metka Rupnik, novinar-
ka radia Primorski val, je posnela oddajo o tem, 
kako v domu nastajajo pobarvanke. Treme pred 
mikrofonom ni bilo. Vsaka je povedala to, kar ji 
je prišlo na misel ob zastavljenem vprašanju. 
To druženje bi lahko poimenovali tudi sproščen 
klepet. 

Stoletnica Marija Bezeljak
Po daljšem času smo v domu ponovno dočaka-
li praznovanje stotega rojstnega dne. Praznovala 
ga je Marija Bezeljak, po domače Minka, ki je v 
domu že celo desetletje. Čeprav se večinoma ne 
počuti tako, da bi vstala in dalj časa sedela, je 
bila tokrat sveža, budna in korajžna. Ne le, da je 
sprejemala voščila številnih znancev, sorodnikov, 
prijateljev, odgovarjala je na naša vprašanja, pozi-
rala za fotografe in mimogrede je dala še kakšen 
nasvet. Skromnost in zmernost sta pomembna. 

Minki je ob njenem visokem jubileju v imenu vseh 
občanov s šopkom voščil podžupan Bojan Režun, 
v imenu stanovalcev in osebja doma pa direktor 
Samo Beričič. Vinko Mrak, stanovalec, pa ji je v 
imenu vseh, ki v ustanovi živijo in delajo, podaril 
ličen klobuk, spleten iz časopisnih trakov, ki je bil 
izdelan v delovni terapiji. Praznovanje je spreml-
jala lepa pesem, sproščeno vzdušje in seveda kar 
dve torti. 

Skupina stanovalcev je bila v studiu ljubljanske 
televizije in si tam ogledala oddajo Vikend pa-
ket. Oddaja, ki je na sporedu v nedeljo popoldne, 
je gledljiva, z zanimivi gosti in pestrimi prispe-
vki na različne teme. Vendar si človek ne more 
predstavljati kako drugače je spremljati oddajo v 
studiu, kot pa na domačem kavču. Na začetku se 
je kar težko znajti in sploh ne veš, kaj bi gledal: 
kamero, luči, voditelje, goste, ki se pripravljajo v 
ozadju, ... Še dobro, da traja skoraj uro in pol in 
v tem času že nekako osvojiš glavne stvari. Ime-
li smo res srečo, da smo v živo in od blizu videli 
Čuke, nosilke olimpijskih kolajn, Ano Valenčak in 
Tino Trstenjak, novinarki Mojco in Jeleno Aščić, 
pa seveda voditelja Jožeta. 
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Z zborovskim petjem do boljšega počutja 
Ema Brelih

Z Metko sva bili povabljeni na okroglo mizo, 
ki je pod zgornjim naslovom potekala v okvi-
ru festivala za 3. življenjsko obdobje. 

Namen okrogle mize je bil izpostaviti pozitivne 
učinke petja v zboru in predstaviti primere do-
bre prakse na tem področju. V družbi drugih  
eminentnih  strokovnjakov  s  tega  področja  in   
številnih prisotnih je pogovor izzvenel optimisti- 
čno in zelo  pozitivno.  Govorci so našteli številne 
pozitivne učinke skupnega petja.

Z Metko sva se osredotočili na petje  v  domu  
upokojencev, kjer se petje sliši skorajda vsak dan 
in ima veliko vlogo pri oblikovanju skupnosti, pri-
padnosti in občutka domačnosti. Petje v zboru, 
tudi domskem, pa je ena od številnih aktivnosti, 
ki je primerna za vsakogar, ki  ima  veselje  do  
petja. Kot vsaka aktivnost, mora biti tudi petje 
vodeno in voditelj mora obvladati ne le veščine 
petja, pač pa tudi skupinsko delo in individualno 
delo s posameznikom. Izkazalo se je, da nas to 
področje še kako zanima in da je še marsikaj, kar 
ne vemo in ne poznamo, zato smo s pogovorom 
nadaljevali še po uradnem zaključku.

Kot zanimivost še podatek, da je zborovsko petje 
najbolj razširjena ljubiteljska dejavnost v Sloveni-
ji. Raziskava Evropske zborovske zveze je poka-
zala, da v Sloveniji v organiziranih oblikah petja 
sodeluje okoli 180.000 pevcev. Pevci in pevke v 
našem domu smo ponosni, da smo del te velike 
druščine ljudi, ki dobro mislijo!
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Gostili smo revijo pevskih zborov stanovalcev 
in delavcev "Pesem je srce, če ga imaš"
Ema Brelih

V Idriji je bila 30. avgusta 23. revija pevskih 
zborov stanovalcev in 18. revija pevskih 
zborov zaposlenih v socialno varstvenih za-
vodih Slovenije. 

Pred 23 leti so prvo revijo organizirali v Domu 
starejših občanov Novo mesto in nadaljevalo se 
je iz leta v leto, po različnih krajih Slovenije;  zma-
govalci so pevke in pevce povabili v svoj domači 
kraj. Na lanski reviji pevskih zborov v  Slovenskih 
Konjicah se je najbolje odrezal pevski zbor                            
Karlinca iz Doma upokojencev Idrija in tako je ta 
lep pevski dogodek prišel v Idrijo. 

Na reviji je skupaj z domačimi Karlincami zapelo 
še okoli 150 pevk in pevcev, v osmih zborih; vsak 
zbor se je predstavil z eno pesmijo in tudi skupaj 
zapetih je bilo kar nekaj. 

V najboljših časih je bilo na teh revijah slišati kar 
več kot štirideset zborov na eni prireditvi. Vse se 
spreminja in doživlja boljše in slabše čase.  Le-
tošnja, po udeležbi sicer skromnejša, a zato toliko 
bolj domača in prisrčna prireditev, daje  upanje, 
da bo vztrajnost in zagnanost premostila krizo in 
da bo že naslednja revija privabila več zborov.

Moto  prireditve  je  bil  verz  Marka  Pavčka     
"Pesem je srce, če ga imaš." Za uvod srečanja so 
udeleženci prisluhnili celotni pesmi in zdelo se je, 
kot da je bil tokratni pevski praznik res ena lepa 
in srčna pesem. 

Pesem nas spremlja celo življenje - pomaga nam 
izražati veselje, preboleti žalostna čustva, obuja 
spomine, razveseljuje druge. Radi se  zberemo  
skupaj in zapojemo, sebi in drugim v veselje. 
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Petje je v domovih upokojencev nedvomno ena 
najbolj priljubljenih dejavnosti. Marsikdo pravi, 
da je v domu ponovno našel svojo pesem, svoj 
glas. Pri  petju  ne  ovirajo  boleči  sklepi,  sla-
ba  pokretnost, težave s spominom, problemi v 
izražanju; petje prinaša svežino, moč, energijo. 
Sami, pevke in pevci, to najbolj vedo. Za petje v 
skupini, v zboru, za dober občutek vsakega pe-
vca, je treba tudi nekaj vztrajnosti, dobre volje, 
želje po učenju in delu. 

To bi zagotovo potrdili tudi pevci iz Šmarij pri 
Jelšah, pevski zbor Trobentice, ki so po mnenju 
strokovne komisije s pesmijo Je rekla ne pa ne pa 
ja pa ja, zmagali. 

Celodnevno srečanje so zaokrožili še mlada pe-
vka Anja Istenič, zapele so Kanomeljske punce, 
kdor je želel se je lahko zavrtel ob glasbi Dua Pino 
in Tom, dan pa je zaključil Andrej Šifrer s  konce-
rtom svojih uspešnic. 

Gosti so lahko videli, kako nastaja idrijska čipka 
ter se poskusili v izdelovanju idrijskih žlikrofov, ki 
seveda niso manjkali pri kosilu. Stanovalci obeh 
enot idrijskega doma so za vse udeležence izdela-
li spominska darilca z željo, da bi spomin na praz-
nik petja ostal dolgo živ. 

Izkazali smo se kod dobri gostitelji in  organizatorji.  To  so  nam  v  besedah  zahvale  povedali  
vsi  udeleženci.  Nekateri  so izjavili, da je bilo to ena najlepših prireditev doslej.  Poleg  izkušenj 
in  domišljenega programa so k temu  največ  prispevali  prijaznost  in  delavnost  zaposlenih 
ter pozitivna energija, s katero so se stanovalci pripravljali in po svojih močeh sodelovali pri 
izvedbi. 
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Klavdija Prezelj

Kmečke igre

V začetku jeseni, ko nam narava ponuja na-
jveč svojih pridelkov, smo na Marofu imeli 
prav poseben dan. Potekale so prve kmečke 
igre.

Stanovalcem smo poskusili pričarati čar jeseni, 
take kot se jo spominjajo, take kot je bila v njihovi 
mladosti, malo muhasta, malo delavna in seveda 
vesela.

Želeli smo si, da bi igre potekale zadaj na vrtu, a 
kratka ploha nas je pregnala v jedilnico. Med sta-
novalci se je že slišalo: "Tako, kot včasih, ko smo 
se lotili tega ali onega, pa nam je vreme nagaja-
lo." Tako kot takrat, pa tudi nas ni vreme odgnalo 
od želje po prijetnem druženju, ob opravljanju 
kmečkih opravil.

Kar nekaj "dela" smo imeli. Najprej smo se lotili 
trganja fižola s stebel. Na dveh mizah  so nas že 
čakala stebla, poleg pa škatle za fižol. Za vsako 
mizo je bilo šest stanovalcev in že smo se lotili. 

Tako kot včasih smo za malo spodbude  ob  sprem-
ljavi kitare zapeli pesem, ki je bila zapeta iz srca. 
Delo je tako šlo lažje od rok. Kmalu smo končali in 
po koncu malo zaplesali.

Naslednje opravilo je bilo luščenje fižola. Včasih 
je bilo to delo pravšnje za deževne dni ali ob 
večerih. Tokrat pa za mizo, v dveh skupinah. Hitro 
in z veseljem je bilo opravljeno. 

Sledilo je prav prijetno presenečenje – čisto pra-
va kmečka malica. Kruh z zaseko in malce česna, 
za pit pa krhljevka, tako kot nekoč v mladosti.
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Po prijetnem okrepčilu sta nas čakala še dva 
opravila, ličkanje koruze in povezovanje čebule.
Ob ličkanju smo se spomnili za kaj vse se koruza 
lahko uporabi. Tako kot zrnje, ki je uporabno za 
hrano živalim in za moko, je  tudi  ličkanje  zelo  
uporabno. Marsikateri izmed nas je imel žimni-
co iz ličkanja, žene cekarje, danes pa predpražni-
ke, copate, okrasne predmete in še bi  lahko  
naštevali.

Tudi povezovanje čebule je po svoje umetnost. 
Ne zna pač vsak iz nje splesti kito, pa še tako je 
več načinov kako to naredimo. Končni izdelek pa 
smo vseeno s ponosom pokazali prav vsi.

Kar prehitro je v prijetni družbi minilo dopoldne 
in na koncu nas je pozdravilo še sonce. 

Čisto za konec pa smo si z veseljem obljubili, 
da se drugo leto ponovno zberemo na kmečkih        
igrah. 
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Nina Trček

Srečanje starodobnikov na Marofu

Po treh letih premora smo ponovno organi-
zirali srečanje starodobnikov na Marofu, ki 
je povsem napolnilo parkirišče pred našim 
domom. 
Srečanja se je udeležilo skoraj 40 starodobnih 
avtomobilov in motornih koles in prav vsako 
vozilo je izstopalo na svoj način. Pripeljali so se 
iz Vipavske, Poljanske doline ter Idrije z okoli-
co. "Poglej, ta je še starejši od mene…joj, kako 
je dolg, kot ladja…ta je pa ameriški…to je bil pa 
naš prvi avto…", vse to je bilo slišati ob ogledu 
starih lepotcev, ki so, po zaslugi svojih vestnih, 
skrbnih predvsem pa ponosnih lastnikov, sijali v  
vsej  svoji lepoti.  Prav  vsakega  smo  predstavili  
in  na  koncu podelili tudi priznanja, in sicer na-
jmlajšemu vozniku starodobnika, najstarejšemu 
vozniku ter najstarejšemu vozilu na srečanju. 

Tudi  vreme  nam  je  šlo  na roke,  zato  smo  
srečanje  zaokrožili  še  s  panoramsko vožnjo 
skozi  center  Idrije,  kjer  so nas vsi  navdušeno  
pozdravljali in mahali v pozdrav. Lepo popoldne 
je  prehitro minilo in druženje v duhu nostalgije 
bo  še  dolgo  ostalo  v  spominu,  le  da  tokrat  
ne bomo   več   čakali,  da  pretečejo  tri  leta  
do  ponovnega  snidenja,  pač pa se bomo družili 
ponovno  že  drugo  leto  ob  koncu  poletja.
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Prekolesarimo svet
Nataša Pregelj Škvarč, Dunja Pirc

V domski časopis smo že pisali, da ste sta-
novalci enote Marof zelo vztrajni in da radi 
kolesarite na sobnih kolesih, ki jih imamo 
v fizioterapiji in po etažah doma. Letos pa 
smo s stanovalci sprejeli izziv ter na pobudo 
sestre Milene Burnik sodelovali v akciji Pre-
kolesarimo svet, ki jo vsako leto organizira 
Mednarodna zveza za preprečevanje samo-
mora.

Stanovalci ste kolesarili z namenom uresničiti 
izziv, da bi udeleženci iz vsega sveta z združenimi 
močmi prekolesarili 40.075 kilometrov, kolikor 
znaša obseg zemlje (kar simbolizira povezanost 
celega sveta).  V  akciji  ste  sodelovali  od  10.  
avgusta do 10. septembra 2016, ko smo uradno 
obeleževali svetovni dan preprečevanja samo-
mora. Letošnje geslo je bilo Povezanost. Pogovor. 
Skrb.

Kolesarili ste v družbi ali sami in se tako povezali 
in angažirali v nameri za preventivno delovanje in 
ohranjanje življenj. Hkrati pa ste s tem dejanjem 
naredili veliko dobrega tudi zase, za svoje telo in 
dušo. Se sprostili, zadihali, pospešili srčni utrip, 

razgibali noge, poklepetali s (so)kolesarjem na 
levi ali desni, se razvedrili, … Ob koncu akcije smo 
seštevek kilometrov posredovali na Nacionalni 
inštitut za javno zdravje, ki je podatke posredoval 
Mednarodni zvezi za preprečevanje samomora, 
kjer so zbirali informacije o skupnem številu pre-
kolesarjenih kilometrov po vsem svetu. Cilj akci-
je je bil dosežen tako v Sloveniji kot tudi v svetu. 
Po celem svetu je bila akcija zelo odmevna, saj 
so udeleženci do 11. Septembra 2016 skupno 
prekolesarili 86.375 km. Tudi v Sloveniji je  bila  
akcija ponovno zelo dobro sprejeta, saj smo do 
10.  septembra 2016 prekolesarili kar 60.095 km. 
Akcije se je v Sloveniji udeležilo 184 oseb.

Dragi naši stanovalci, zelo smo ponosni, da 
vas je iz enote Marof sodelovalo 44 in da ste 
prekolesarili 475 kilometrov. Vsak je dobil 
tudi svoje potrdilo o prekolesarjenih kilo-
metrih, ki ste jih po svojih najboljših močeh 
prekolesarili. Številčno ste zastopali velik 
delež, skoraj 24% vseh sodelujočih v Slo-
veniji. Čestitke vsem stanovalcem, računa-
mo na vas, da bomo v  akciji  sodelovali  tudi  
naslednje leto.
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Marjan Kop

Ob 9h smo se s kombijem odpravili proti morju. 
Po uri in pol vožnje smo se pripeljali v Strunjan. 
Tam nas je že čakalo sonce. Na tabli je pisalo, da 
ima morje 23°C. Oblekel sem kopalke in šel takoj 
v morje. Šel sem zelo počasi in kmalu ugotovil, da 
je kar topla voda. Takoj sem zaplaval. Imel sem 
zelo dober občutek, ko sem bil v morju. Plaža je 
v senci, saj so tam košata drevesa, ki dajo veliko 
sence. Sonce zato ni nobenega opeklo. 

Kosilo smo imeli s seboj, tako da nismo bili lačni. 
Tudi osvežitev z sladoledom ni manjkala, saj 
ga je "častil" direktor. Ko smo  imeli  plavanja  
in  sončenja dovolj, smo se počasi odpravili  iz  
Strunjana proti domu. Vmes smo se ustavili še v 
Logatcu na kavi.
Počutil sem se zelo v redu, saj v morju zelo uži-
vam. Že sedaj se veselim naslednjega leta, da 
gremo spet na morje.

Izlet in kopanje v Strunjanu

V začetku julija smo se zjutraj po sedmi uri zbra-
li pred domom, kjer smo se usedli v kombi ter 
se odpeljali proti morju. Vozila je Ana, poleg pa 
je bila še Karmen. Najprej smo šli do Logatca, 
tam pa na avtocesto proti Kopru in naprej proti  
Strunjanu. Okoli pol enajste smo prišli do plaže, 
kjer smo poiskali prostor med drevesi  v  senci  
borovcev, kjer smo odložili prtljago. Najprej smo 
si postlali odeje in brisače, nato smo se namazali 
s kremo za sončenje in oblekli kopalke. 

Branko Pagon

Med enajsto in dvanajsto uro smo imeli kosi-
lo, nato pa smo še balinali in igrali badminton. 
Po tretji uri smo pospravili stvari in jih odnesli v 
kombi. Nato smo se odpeljali proti domu, kamor 
smo prispeli do sedme ure. Tam nas je že čaka-
la večerja. Potem pa smo prijetno utrujeni odšli 
počivat.
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Kip fatimske Marije
Dogaja se... Enota Marof

Marjan Kop

V četrtek 14. 7. smo na Marofu pri sveti maši 
imeli "na obisku" kip Marije romarice iz Fatime. 
Pripeljali so jo s kombijem in imel sem to čast, da 
sem jo lahko skupaj z Brankom, Klavdijo in Ano 
nesel do oltarja. Ta maša je bila zelo čustvena, saj 
smo imeli med seboj Marijo iz Fatime. Zelo lepo 
je bilo, ko smo prepevali njeno himno. Po koncu 
svete maše smo kip previdno spet nesli v kombi. 
S tem smo to slavje končali. 
Vprašanje je, kdaj bomo spet imeli priložnost, da 
nas obišče kip Marije iz Fatime.

Koprska trgatev
Branko Pagon

Leta 1995 sem se udeležil trgatve Vina Koper. 
Vsak dan smo se odpravili v vinograde nad Izolo, 
Koprom, Ankaranom in Strunjanom. Trgali smo v 
vrsti, eden na eni strani, drugi na drugi strani. Ko 
smo napolnili en zaboj, smo ga dali pod trto in 
si pristavili drugega. Med deseto in pol enajsto 
uro smo imeli malico. Delali smo do ene oziroma 
druge ure, nato pa smo odšli nazaj proti domu.

Trgatev je trajala dva do tri tedne. Zadnji dan smo 
lahko nabrali eno vrečko grozdja za sebe, da smo 
ga odnesli domov. Trgali smo Malvazijo, Sivi pinot 
in Rizling.
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Depresija ima lahko različne obraze
Dr. Marko Pišljar

Depresija je duševna motnja, o kateri se 
v zadnjih letih veliko piše in govori. Tako v 
strokovni literaturi kot v širšem medijskem 
področju, kjer je pogosto predstavljena. 
Soočamo se s porastom pojava depresivnih 
motenj v sodobni družbi, saj se med vsemi 
boleznimi pojavlja bolj v ospredju. K sreči 
je depresija danes vse manj stigmatizirana 
bolezen in ljudje lažje spregovorijo o svojih 
težavah in poiščejo pomoč.

Depresija  je  motnja,  ki  zajame  celega  člove-
ka.   Vpliva  na  počutje,  telo,  razpoloženje  in  
vedenje.   Vpliva   na  razmišljanje   sebi,   o   svo-
jem   življenju ter o doživljanju sveta okoli sebe. 
Poudariti je potrebno, da depresija ni le prehodna 
slaba volja, predvsem pa ni znak človekove šibko-
sti. Depresije ne smemo zamenjati z žalovanjem. 
Med temeljne značilnosti depresivne motnje  
spadajo depresivno razpoloženje ali potrtost, 
izguba veselja oziroma zadovoljstva ter pretirana 
utrujenost. Nemoč in izguba energije sta pravi-
loma najbolj izraženi v jutranjem času, ob hudi 
depresiji pa lahko močno zmanjšata človekove 
dnevne aktivnosti. Depresivni se pogosto potoži-
jo nad upočasnjenostjo, izgubo koncentracije in 
spominskimi sposobnostmi. Izgubijo samozavest 
ter samospoštovanje, lahko se pojavljajo huda 
krivdna občutja. Med prvimi težavami je lahko 
nespečnost, ki se izboljša šele ob izboljšanju de-
presivne simptomatike. V tako težkem psihičnem 
stanju se lahko začnejo pojavljati misli na smrt ali 
samomor. V hudi depresiji se intenzivnost  po-
javljanja depresivnih ali  celo  samomorilnih  mi-
sli povečuje s spontanim vrivanjem depresivnih 
misli in skrbi. Depresija se začne počasi in sprva 
lahko neprepoznavno. Ni nujno, da se takoj po-
javijo vsi simptomi. Pojavi se lahko spontano ali 
pa je odraz različnih zunanjih obremenitev.

Klinična slika depresije pogosto ni tako jasna in 
se zakriva za različnimi telesnimi težavami.  Poleg 
utrujenosti in izgube apetita imajo depresivni la-
hko različna bolečinska stanja, najpogosteje gla-
vobole, bolečine v križu, prsih ali po celem telesu. 
Da bi pojasnili razloge težav, bolnik pogosto pred  
zdravljenjem depresije opravi številne preiskave.

Čeprav sta za depresijo značilna potrtost in de-
presivni videz, se depresija včasih izraža s po- 
večano razdražljivostjo in nemirom. Včasih lahko 
moški,   ki   zbolijo   za  depresijo,   svoje  počutje 
izrazijo  s  povečano  razburljivostjo  in    vznemi-
rjenostjo. Poleg tega opisujejo izgorelost, obču-
tja praznine, pesimistična in negativna prepriča-
nja ter kronično utrujenost. Manj je znano, da je 
depresija kar v 65 % pridružena osebam odvisnih 
od alkohola. V večjem deležu je to depresija, ki je 
nastala zaradi toksičnih učinkov dolgoletnega pi-
tja in tudi z abstinenco alkohola izzveni. Vendarle 
pa je eden izmed osnovnih razlogov za poveča-
no samomorilno ogroženost ljudi, odvisnih od 
alkohola. Polovica umrlih zaradi samomora v 
Sloveniji je odvisnih od alkohola. Zato so v boju 
za znižanje samomorilnosti pomembni ukrepi 
za  zmanjševanje alkoholizma oziroma hkratno 
zdravljenje depresije.

Slika depresije je lahko netipična v starostnem 
obdobju. Starejši se redkeje pritožujejo nad po-
trtostjo ali celo zanikajo depresivnost. Nasprotno 
so lahko stalno okupirani z različnimi telesnimi 
znaki bolezni ali so prepričani, da so hudo bolni, 
kljub temu, da v resnici ne odkrijejo nobenih  re-
snih vzrokov za težave. Ponavljajoče se pritožuje-
jo, so tesnobni in zaskrbljeni. Lahko se prehodno 
pojavljajo motnje spomina in druge spoznavne 
sposobnosti, podobne demenci, ki pa z  zdravlje-
njem depresije izzvenijo. Večje tveganje za pojav 
depresije v starosti imajo osebe, ki imajo druge 
težke bolezni, ki so izgubile svoje drage, stare-
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jši negovalci bolnih in osamljeni. Za depresijo 
pogosteje zbolijo bolniki, ki imajo druga kronična 
obolenja, hudo ali kronično bolečino, so invalidni 
in odvisni od pomoči drugih. V visokem deležu 
se depresija pojavlja pri bolnikih, ki so imeli 
možgansko kap, demenco, Parkinsonovo bolezen 
ali nekatere oblike karcinoma.

Depresija se pojavlja v treh odstotkih populacije, 
trikrat pogosteje pa pri ženskah. Razlogi za po-
jav depresije  se  med  seboj  prepletajo.  Mo-
žna,  vendar redkejša, je prirojena nagnjenost 
k obolevanju za depresijo. Med pomembne           
vzroke prištevamo dolgotrajne stresne situacije 
in obremenitve, med njimi so stiske v medosenih 
odnosih, kronične bolezni ter težki in nenadni 
dogodki, kot so izguba drage osebe, službe itd.

Glede  na  težo  depresije  se  odločamo  za in-
tenzivnost zdravljenja. Pri pomoči osebam z bla-
go depresijo je primerna ustrezna podpora pri 
reševanju stiske ali pomoč pri razreševanju obre-
menilne situacije oziroma uporaba primerne 
psihoterapevtski pomoči. Bolnikom z zmerno ali 
hudo  depresijo  svetujemo  iskanje  pomoči  pri   
osebnem zdravniku. V primeru težje ali zapletene-
jše depresije bo zdravnik napotil bolnika k psi-
hiatru.  V zdravljenju so učinkovita antidepre-
sivna zdravila, pomoč pa je združena z ustrezno 
psihoterapevtsko obravnavo. Psihoterapevtske 
pomoči so prilagojene konkretnim potrebam 
bolnika, usmerjene v razreševanje konfliktnih 
situacij, obvladovanje simptomov ter vedenje 
ali razreševanje družinskih situacij. Da bi se izo-
gnili številnim ponovitvam depresije, zdravljenje 
z  antidepresivi poteka v eno letnem obdobju, v 
primeru ponovitve depresije se svetuje dvoletno 
jemanje zdravil.  Antidepresivna  zdravila  so  va-
rna ter ne puščajo  odvisnosti.   Za   dosego  izbo
ljšanja je potrebno redno jemanje antidepresiva, 
učinek pa je postopen ter se pokaže po dve do 
štiritedenskem prejemanju zdravila. V manjšem 
deležu je depresijo težje zdraviti ter je potrebno 
intenzivnejše zdravljenje.  

Čemu naj damo pozornost pri depresiji? 
O svojih težavah, stiskah in obremenitvah je 
potrebno spregovoriti. Odklanjati je potrebno 
premlevanje negativnih misli in jih ne sprejemati 
kot realnost. Dokler traja depresija je potrebno 
odložiti pomembne odločitve. V tem času si ne 
smemo nalagati težkih ciljev ali odgovornosti.   
Kljub temu, da je depresivnemu težko komuni-
cirati, je smiselno obdržati ustaljene družbene 
stike ter se udeležiti dogodkov, ki nas duhovno 
bogatijo. Poskrbeti moramo za dobro telesno 
počutje. Primerna oblika samopomoči je hoja ali 
druge oblike rekreacije, ki so nam na voljo. Pred-
vsem pa  moramo poiskati pomoč.

Kako pomagati depresivnemu? 
Z dobrim poznavanjem depresivne motnje lahko 
bolje razumemo doživljanje in ravnanje bližnjega 
z  depresijo.   V  odnosu  je  potrebno  biti   vzpo-
dbuden ter potrpežljiv. Ne smemo preslišati misli 
na  samomor,  saj  depresivni  potrebujejo   ustre
zno pozornost in pomoč. V vseh raziskavah so 
namreč dokazali, da so prav z zdravljenjem de-
presije najbolj zmanjšali možnost samomorilne 
ogroženosti. 

Osnovno sporočilo, ki ga moramo posredo-
vati drugim je, da je depresija bolezen, kjer 
lahko pomagamo in ki je ozdravljiva. Lahko 
se sicer ponavlja, z dobrim poznavanjem in 
pomočjo pa bistveno omejimo njeno težo.
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Sodelavki Vojki
Nataša Pregelj Škvarč, Dunja Pirc, Urška Cigale Klajnšček, Sara Vidmar

Konec septembra se je upokojila naša sodelav-
ka fizioterapevtka  Rejc  Vojka.  Poznamo  jo 
kot     vestno in marljivo delavko in prepričane 
smo, da je z izbranimi fizioterapevtskimi metoda-
mi in tehnikami marsikateremu stanovalcu v 
DU Idrija olajšala bolečino oziroma pripomogla 
k hitrejši ozdravitvi. Mnogi pa so ji bili verjetno 
hvaležni tudi za trenutke,  ko  si  je vzela kratek 
čas in pokramljala z njimi. V zgodovino delovanja 
fizioterapije v Domu upokojencev Idrija pa se je 
zapisala kot prva fizioterapevtka.

Draga  Vojka,  želimo  ti,  da  bodo  tvo-
ja upokojenska leta prijetna. Obdana 
naj bodo z ljubeznijo in cvetjem. Naj te 
spremlja zdravje, da boš lahko uživa-
la v krogu svoje družine ter uživala pri 
opravilih okrog hiše in na vrtu. Poskrbi 
pa tudi, da boš pri vsem delu našla čas za             
razvedrilo in prijetna potovanja.
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Križanka
Skupina "Klub mladih"

VODORAVNO
1 Opravimo ga pred začetkom službe
2 Otroška igrala namenjena guganju
3 Sredina besede KRAS
4 Odnos med dvema
5 Slovenski igralec IVO _ _ _
6 Slovenska pevka RUPEL _ _ _ _
7 Lažja telesna aktivnost v naravi
8 Gospodinjsko opravilo v kuhinji
9 Slovenski igralec _ _ _ _ _ CAR
10 Ata ljubkovalno
11 1. in 4. samoglasnik
12 Svetilka
13 Topli napitek, ki nas poživi
14 Naprava za merjenje časa

NAVPIČNO
1 Eden izmed namenov skupine
2 Psihiatrinja dr. Ana _ _ _
3 Kemijski znak za srebro
4 Pojav na jutranjem nebu
5 Dober _ _ _ _ seže v deveto vas
6 Moški zaimek
7 Mi, _ _, oni
8 Pravila, ki se jih moramo držati
9 Sprostitev
10 Aktivnost pevskega zbora
11 Družabni ples, ki izhaja iz latinske Amerike
12 _ _ _ _ _ _ _ do življenja
13 Shramba 
14 Domača žival
15 Pogosto žensko ime
16 Dobimo ga ob plačilu na blagajni
17 Stanovanjski objekt
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Foto utrinki
Utrinki iz oddelka za stanovalce z demenco
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Družabno popoldne Razstava čipk

Pevski nastop Aleša Hadalina



35Povejmo si...

Razvedrimo se

V Novakih Martinovanje

V prostem času
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Naš vsakodnevni obiskovalec 


