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Poletje je pred vrati

Pomladno sonce nas je že dodobra ogrelo in v 
nas prebudilo željo po nečem novem, druga- 
čnem.
Velika večina izmed nas prav pomladi sprejema 
nove izzive, si postavlja nove cilje, po katerih 
stremimo in jim sledimo.

Tako sta na novo pot proti novim ciljem stopili 
tudi dve naši, zdaj že bivši kolegici. Tokrat ju boste 
spoznali tudi kot mami, ženi, prijateljici, …
Prav tako zanimive so zgodbe Vas, stanovalcev, 
ki vam je življenje velikokrat postreglo z različni-
mi izzivi. Vsaka vaša zgodba je nitka v tkanini ži-       
vljenja našega doma. Kar sama se mi tako v misli 
prikrade pesem Marije Ahačič Pollak, ki pravi:
 
Tečejo, tečejo nitke, nitke življenja in nitke blaga,
tečejo, tečejo nitke, nitke veselja in nitke gorja,
tečejo, tečejo nitke, nitke življenja in nitke blaga,
včas' se utrgajo nitke veselja,  naše življenje je 
polno solza,
če se natrgajo  nitke življenja, sreča lahko  bi odš-
la.

Zato, zato, zavriskaj si in smej se iz srca,
življenje res prekratko je, že dosti bilo je solza.
Zato, zato, zavriskaj si, pretrgaj te nitke gorja, …

Da se naše nitke življenja spletajo v prave vezi pri-
jateljstva, pa nedvomno dokazujejo tudi Skupine 
starih ljudi za samopomoč, ki letos obeležujejo 
30 let delovanja v Sloveniji, le nekaj manj pa v DU 
Idrija. Ob tem jubileju jih predstavljamo v rubriki 
Iz stroke.

In nenazadnje kaj vse se dogaja v obeh enotah 
našega doma in Medgeneracijskem centru.

Povejmo si, delimo naša lepa doživetja in 
spomine.

Lepo branje in lepo poletje vam želim.

Klavdija Prezelj
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Romana Kavčič

Lepo nam je skupaj

Iskreno upam, da sem v letih dela v domu 
upokojencev pomagala

Klavdija, do odhoda na novo delovno mesto 
na Ministrstvu za zdravje si opravljala 
delo namestnice direktorja za področje 
zdravstvene nege. Sodelavci in stanovalci te 
poznamo kot zelo aktivno in delu predano 
osebo. Bi nam zaupala tudi kaj o sebi, svojem 
osebnem življenju?

Sem poročena, mama sedaj že 21-letnega sina. 
Sicer sem najstarejša od treh hčera, danes tudi 
že teta dvema nečakinjama in dvema nečakoma, 
ki me pogosto spomnijo na to, kako dovzeten je 
človek za učenje in da je življenje lepo in igrivo.

Večkrat si omenila, da se počutiš bolj "kminka" 
kot "idrčanka". Zakaj?
Moja mama je doma iz Cerknega, oče z Vojskega. 
Starša sta družino umestila nekje vmes – v Idriji. 
Mamina družina je velika, po njeni strani imam 18 
bratrancev in sestričen, pretežno z večjih kmetij. 
Včasih je bilo tako, da so nas na proste dni starši 
naložili v avto in odpeljali k žlahti – največkrat, ker 
je bilo potrebno pomagati pri kmečkih opravilih. 
Tako sem tudi večino počitnic preživela na ce- 
rkljanskem, kjer smo si z bratranci in sestričnami 
kljub obilici dela, vedno znali izboriti trenutke za 
igro in zabavo, spali na senu, se lovili po silosih 
– za to nikoli nismo bili preutrujeni. Dobro, da 
starši niso vsega vedeli, saj bi jih od skrbi pobralo.
Včasih so ljudje trdo delali, vendar so se znali tudi 
zabavati. Pogosta so bila družinska srečanja s pi-
kniki. Otroška leta in mladost imam v lepem spo-
minu. Živelo se je skromno, vendar nam nikoli ni 
ničesar manjkalo. Tudi danes, kljub temu, da se 
zaradi hitrega tempa življenja pogostost stikov s 
sorodniki zmanjša, vem, da se v primeru stiske, 
nanje vedno lahko zanesem. Mož reče v šali, da 
ko gremo proti Cerknemu na Travniku zamenjam 
dialekt in začnem govoriti po cerkljansko.

Kakšna pa je tvoja poklicna pot?  Že davno nazaj 
si prišla v dom. Kdaj?
Res je. V domu sem začela delati pred skorajda 
24-imi leti. Najprej kot pripravnica, nato kot sre- 
dnja medicinska sestra. Ob delu sem doštudirala 
in se zaposlila kot diplomirana medicinska sestra. 
Kasneje sem bila zaposlena tudi na področju po-
moči na domu in medgeneracijskega centra.
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Lepo nam je skupaj

Podrobno si spoznala in vodila več področij 
dejavnosti Doma upokojencev Idrija. Uspešno 
vpeljala nove projekte, npr. storitev pomoči na 
domu, dejavnost Medgeneracijskega centra in 
nazadnje model kakovosti na področju zdra- 
vstvene nege.  Katero področje dosedanjega 
dela bi izpostavila oz. kaj si najraje delala?
Ne morem reči, katero delo sem raje opravljala. 
Pri vsakem so bile stvari, ki so me spravljale v sti-
sko, saj je bilo delo vedno povezano s skrbjo za 
sočloveka. Vse kar sem počela, mi je dalo nepre-
cenljive izkušnje, za kar sem vodstvu doma, upo-
rabnikom naših storitev in vsem mojim sodelav-
cem neizmerno hvaležna. 

Svoje znanje stalno nadgrajuješ v izobraževanjih 
in nenehnih usposabljanjih. Aktivno deluješ v 
Zbornici zdravstvene nege Slovenije, komisijah 
v okviru Ministrstva za zdravje, si tudi članica 
komisije za izvedbo svetovalnih nadzorov pri 
izvajalcih zdravstvene nege. Svoje široko znanje 
in izkušnje si delila v strokovnih publikacijah, 
člankih, predavanjih na strokovnih srečanjih 
ter neposrednih  izobraževanjih in mentorstvih  
dijakom in študentom v izobraževalnih 
programih zdravstvene nege. Je izobraževanje 
in nenehna strokovna rast pomembna za 
kakovostno opravljanje poklica zdravstvenega 
delavca?
Izobraževanje je oziroma bi moralo biti danes   
stalnica pri vsakem posamezniku. Znanja in spre- 
tnosti se razvijajo, na trg prihajajo novi materiali 
in storitve. Z znanjem zmanjšujemo tveganja, da 
gre v procesu našega dela kaj narobe. In prav je, 
da znanja, ki jih imamo, delimo z ljudmi, s kater-
imi sodelujemo. Področja dela postajajo vse bolj 

prepletena in več znanj, ko imaš, lažje je spre-
jemati odločitve – zlasti takrat, ko se je potre- 
bno odločati na hitro. Za zaposlene na področju 
zdravstvene nege, oskrbe in socialne oskrbe je 
to še zlasti pomembno, saj naše odločitve lahko 
vplivajo na zdravje in življenje ljudi.

V strokovnih člankih si pisala tudi o velikem 
pomenu in bremenu vzpostavljanja emocio- 
nalnega odnosa zdravstvenih delavcev s pacie- 
nti oz. uporabniki storitev. Kakšen delež dobro 
izvedene storitve predstavlja odnos, srčnost in 
prijaznost zdravstvenega delavca ter kakšen 
delež kakovost izvedene storitve?
Kakovostne storitve v naši dejavnosti ne more biti 
brez empatičnega in sodelujočega odnosa. Lahko 
je nek postopek izpeljan še tako profesionalno 
in strokovno, vendar če zraven ni človeške ko- 
mponente, razumevanje stiske sočloveka, je taka 
storitev pogosto brez vrednosti ali prepoznana 
kot nepopolna.

V domovih že dolgo opozarjamo na veliko 
pomanjkanje kadra in neustrezne normative 
tako na področju zdravstvene nege kot tudi 
socialne oskrbe. Zaposleni ne zmorejo več, 
zato narašča število bolniških odsotnosti zaradi 
telesnih in duševnih obolenj pri zaposlenih.  
Kje vidiš izhod iz sedanjega začaranega kroga 
vedno večjih pričakovanj in zahtev na eni strani 
in na drugi strani realnih zmožnosti domov?
Res je. Kadrovska struktura zaposlenih v do-
movih je neustrezna. Na to kot stroka že dolgo 
opozarjamo, vendar pomembnih premikov žal 
nismo dosegli. Bistveni razlog neustrezne stru- 
kture gre najbrž iskati v tem, da se je populacija 
uporabnikov v domovih skozi desetletja pome- 
mbno spremenila. V domove prihajajo uprabni-
ki  z  vedno  večjim številom zdravstvenih težav, 
potrebujejo vedno večji obseg pomoči, frekve-
nca potrebnih opravil postaja večja, prav tako  
zahtevnost obravnav. Tem spremembam ni sle-
dila sprememba števila in izobrazbe zaposlenih. 
Pa vendar menim, da imamo v Sloveniji prav na 
področju domov upokojencev sistem, ki dobro 
poskrbi za starejše, potrebne pomoči. Sistem 
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Lepo nam je skupaj

je dober predvsem zaradi velikega angažmaja 
zaposlenih in naš dom je dober dom. Možnost 
izboljšanja trenutne situacije vidim v sistemskih 
spremembah. V spremembah, ki jih bo za po-
dročje oskrbe starejših prinesla nova zakonodaja. 
Kljub temu, da naj bi se z novo zakonodajo zgo-
dil premik v smeri deinstitucionalizacije storitev, 
upam, da se bo sočasno urejalo tudi področje 
institucionalnega varstva, saj le to ostaja pome-
mben element zagotavljanja celovitosti nabo-
ra storitev in pogosto tudi najboljša možnost za    
osebe, ki življenja v domačem okolju zaradi sta-
rosti, bolezni ali odsotnosti socialne mreže, ne 
zmorejo več

Poznamo te kot človeka velikih izzivov. Ne 
ukalupljaš se v rutino, varnost in stalnost. Kaj te 
žene naprej ?  
Kaj res? Nikoli nisem o tem tako razmišljala. Ži- 
vljenje je enostavno prekratko, da ne bi posku-
sil novih stvari, spoznal novih ljudi. Seveda je to 
kdaj tudi tvegano in jih marsikdaj dobiš po prstih, 
a iz tega se naučiš novih stvari. Naša generacija 
je pred izzivom dolgih delovnih dob in poznega 
upokojevanja. Vedno pogosteje naj bi se nam 
dogajala potreba po menjavi delovnega mesta. 
Ostati bomo morali fleksibilni in pripravljeni na 
spremembe do pozne starosti. Toliko je še stvari, 
ki bi jih rada poskusila! Je pa res, da za to, da 
počneš, kar si želiš, potrebuješ podporo družine 
in jaz sem jo vedno imela. Sicer kdo kdaj ob ka-
kšni moji ideji zavije z očmi in me vpraša, če čisto 
resno mislim, vendar me ne omejuje.

Kaj te sprošča in kako si "polniš baterije"? Imaš 
kakšen poseben hobi, razvado?
Baterije polnim običajno prepozno. Dnevi so 
prekratki in časa za počitek, rekreacijo kar zma- 
njka. Na nočni omarici se mi nabirajo knjige, 
ki bi jih nekatere rada nekatere pa nujno mo-                 
gla prebrati, pa ni časa. In tako se zgodi, da se 
kakšno sončno nedeljsko popoldne v naši dnevni 
sobi, skozi katere okna sije toplo popoldansko 
sonce, zvijem na kavču pod odejo in dremam. 
Brez vsake slabe vesti in čisto v miru. In si mislim, 
kako lepo mi je, da si ta luksuz lahko privoščim.

Opazili smo, da uporabljaš prevozno sredstvo, 
nad katerim imajo monopol moški. Motoristka 
na rumenem jeklenem konjičku. Kje in kako 
si se navdušila nad motociklizmom? Ali rada 
pritisneš na plin? Si si kdaj zaradi motorja/na 
motorju "poribsala" kolena?
Motor je uresničitev mojih mladostniških sanj. 
Vedno sem si želela imeti motor, pa so imele 
vedno druge stvari v življenju prednost. In potem 
je sin pri dopolnjenih 16-ih letih izrazil željo, da 
bi naredil izpit za motor. S tem je seveda v meni 
prebudil mladostniško željo in nenazadnje tudi 
malo egoizma, da si jo uresničim. Tako sva s sinom 
skupaj začela z urami vožnje in opravljanjem 
izpita za motor. Ni bilo čisto enostavno in še 
danes, ko primerjam sinovo spretnost v vožnji, 
vidim, da so mlajši res spretnejši. Vožnja z 
motorjem predstavlja dinamiko, svobodo, ki jo 
tistim, ki tega ne poznajo, težko opišeš. Prinaša 
seveda tudi večje tveganje. Tako se je tudi meni 
že zgodilo, da sem z motorjem padla. K sreči ni 
bilo nič hujšega, le manjše odrgnine in poškodbe 
motorja in iskreno upam, da bo pri tem tudi 
ostalo.

Imaš psa, najdenčka. Nam zaupaš zgodbo, kako 
je prišel v vašo družino.
Naš Dinko je kakor praviš najdenček. Nekega 
večera ga je v mestu našel sin s svojo družbo. 
Ubogo malo prestrašeno bitje, s poškodovano 
tačko, je odpeljal k moji sestri, ki ima s področja 
dela s psi več znanja. Sin je v obdobju odraščanja 
večkrat izrazil željo, da bi imel psa, vendar sem 
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Iskreno upam, da sem v letih dela v domu 
upokojencev pomagala našim stanovalcem, 
uporabnikom pomoči na domu, sodelavcem. 
Iz doma odhajam z vedenjem, da se bom 
vanj zaradi vseh vas rada vračala. Bodite do-
bro, ostanite zdravi in radi se imejte!

bila vedno proti temu. Tudi to je bil gotovo razlog, 
da ga ni pripeljal domov. Sestra je iskala lastnike 
psa in po čipu se je ugotovilo, da lastnica živi v 
Zagrebu. Rekla je, da je psa dala slovenski družini 
z otroci, ni pa imela njihovih podatkov. Tako je 
bil Dinko nekaj časa pri moji sestri, kamor sta ga 
hodila crkljat tako mož in sin. In sta vzdihovala, 
kako lep in prijazen kuža je. Zato sem se nekega 
dne odločila in ga šla iskat. Prepričana sem bila, 
da bosta mož in sin še isto popoldne spoznala, 
da psa pa res ne moremo imeti. A zgodilo se je 
nasprotno.   Dinko   je   enostavno   osvojil   vse   in 
ostal naš. Danes je Dinko najprijaznejši član naše 
družine. Vsakega se razveseli, vedno je pripra-   
vljen na igro, vedno potrebuje in daje nežnost in 
toplino. Kuža je našo družino povezal in vanjo pri-
nesel dobro voljo, saj pri vseh neumnostih, ki jih 
naredi, nanj enostavno ne moreš biti jezen.

Ob koncu pogovora nas zanima še tvoje mnenje 
o sedanji situaciji oz. ureditvi skrbi za starejše 
v Sloveniji in kako vidiš razvoj institucionalnega 
varstva starejših v domovih za starejše v prihod-
nje?
Slovenija ima dobro razvito institucionalno  
varstvo starejših, bistveno slabše pa zagotavlja- 
nje celostne oskrbe starejših v domačem okolju. 
Smernice prihodnjega razvoja kažejo na krepitev 
storitev na domu starejših, kjer naj bi jim bila v 
prihodnosti zagotovljena tako možnost storitev 
oskrbe, zdravstvene nege in rehabilitacije. Kljub 
temu me za obstanek institucij ne skrbi. Instituci-
je so vedno bile in vedno bodo, zelo pa se mi zdi 

pomembno, da se ohrani in izboljša nivo kakovo-
sti storitev in da bi se zaposlenim omogočilo, da 
iz institucij naredimo dom. Dom, v kateremu bo 
v središču skrbi oseba, ki potrebuje pomoč in ne 
bo sistem diktiral kdaj, kako in na kakšen način bo 
oseba storitev lahko prejela.

Želiš bralcem domskega časopisa ob zaključku 
tvojega službovanja v Domu upokojencev Idrija 
kaj sporočiti, jih nagovoriti?
Predvsem bi rada rekla to, da so bila zame leta 
dela v Domu upokojencev Idrija neprecenljiva. Bili 
so tudi težki trenutki, vendar sem vedno vedela, 
da bomo s sodelavci vse ovire zmogli premagati 
in smo tudi jih. Z domom upokojencev, sodelavci, 
našimi uporabniki in njihovimi svojci sem rasla. 
Izkušnje, ki sem jih skozi delo pridobila, so mi in 
mi bodo koristile na različnih področjih življenja. 
Izkušnje, ki nam jih posredujejo starejši, nosijo 
v sebi neizmerno vrednost – pa najsi je šlo za 
kuharski recept ali skrivnostno navodilo za la-
žje opravljanje gospodinjskih opravil, ki mi jo je 
zaupala naša stanovalka, ali za pripoved težke 
življenjske preizkušnje našega uporabnika po-
moči na domu, iz katere sem se naučila nekaj za 
svoje življenje. 
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Romana Kavčič

Spominjam se res veliko zanimivih 
dogodkov
Stanovalci te poznajo kot fizioterapevtko. 
Kako bi se jim tudi drugače predstavila? 

Zrasla sem v zelo majhni vasici Malo Polje (5 hiš). 
Leži pod Javornikom in je vsa obdana s hribi. 
Živeli smo na kmetiji, obkroženi z živalmi, ki jih 
imam še vedno zelo rada. Bila sem deklica, ki ni 
rada hodila v takrat še malo šolo. S šole sem med      
odmorom peš uhajala domov še pred koncem 
pouka. Raje sem se igrala in tekala v naravi s se-
stro in bratom. S tem pa sem staršema zares beli-
la glavo. Trajalo je dolgo časa, da sem se privadila 
na šolo. Šele, ko je z mano začela hoditi leto mla-
jša sosedova deklica, sem v šoli ostala. Leta so 
hitro minevala in iz srednje vzgojiteljske šole sem 
šla na Visoko šolo za zdravstvo – smer fiziotera-
pija. Še preden sem zaključila absolventski staž, 
sem preko študentskega servisa začela delati v 
DU Idrija – enoti Marof, kot fizioterapevtka. Kma-

lu nato pa še v Zdravstvenem domu v Idriji. Za- 
dnjih nekaj več kot 9 let pa sem bila zaposlena v 
vašem domu. Sem tudi žena in mama dveh otrok, 
šest letne hčerke Elise in štiri letnega sina Tobija. 
Kot oseba sem vztrajna pri doseganju svojih ci-
ljev. In, z izjemo otroških let, zelo rada nabiram 
nova znanja ter si vzamem čas za prijatelje.
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Svoje delo si vedno opravljala z veliko zavzeto- 
stjo. Strokovno in osebno. Kdaj si začutila željo 
postati fizioterapevtka?
Ja, menim, da ima vsaka nesreča srečen konec. 
Hodila sem v srednjo šolo v Ajdovščini ter hote-
la postati vzgojiteljica predšolskih otrok. V sre-    
dnji šoli sem strastno in dolgo v noč prebirala ro-
mane pisca Konsalika z zdravstveno vsebino. Ko 
sem bila v zadnjem letniku srednje šole, se je tata 
ponesrečil, vznak je padel iz pokončnega silosa za 
silažo in bi lahko postal invalid, saj si je ob padcu 
zlomil vretence. Sledila je operacija, fizioterapija 
in rehabilitacija, … Ko se je vse srečno končalo, 
je padla tudi moja odločitev, kaj bom dejansko 
delala v vsakdanjem življenju. In sem se odločila. 
Vpisala sem fizioterapijo, delno tudi zaradi tega 
dogodka in ker me je zdravstvo na splošno zani-
malo. Izkazalo se je, da sem se odločila pravilno. 
Svoj poklic opravljam res z velikim veseljem.

Katera strokovna področja dela fizioterapevta 
ti predstavljajo osebni in poklicni izziv? Rada 
delaš s starejšimi?
Osebni in poklicni izziv mi predstavlja področje 
fizioterapije, imenovano manualna terapija (to 
je terapija z rokami). Da me to področje zani-
ma, sem se začela zavedati v zadnjih letih dela. 
Nezavedno pa se je to pojavljalo že prej, saj 
sem zelo rada hodila na izobraževanja iz manu-
alne terapije. V letu 2016 me je zato užejalo po 
novih znanjih in sem začela z bolj poglobljenim 
izobraževanjem s področja manualne terapije – 
Maitland koncept, izobraževanja s področja  fa-
scij, … Saj pravijo, da učenje poživlja, miselna le-
noba ubija. Rada delam z ljudmi na splošno, najsi 
bodo starejši ali mlajši. V največje zadovoljstvo 

mi je pomagati posamezniku pri njegovih omeji- 
tvah ali bolečinah, da se bodo le te zmanjšale ali 
prenehale in bo lahko zaradi tega boljše živel, kaj 
več naredil samostojno. In občutek hvaležnosti 
človeka (nasmeh, stisk roke, pogled, beseda, …), 
da mu nekaj olajšaš, mi je najboljši na svetu, … To 
je notranje zadovoljstvo za mojo dušo.

Si v vseh teh letih dela fizioterapevtke v domu 
doživela kakšen zanimiv dogodek, anekdoto, ki 
si nam jo pripravljena zaupati?
Spominjam se res veliko zanimivih dogodkov. 
Delo z ljudmi prinaša tudi to, da nam ni nikoli  
dolgčas. V fizioterapijo je prišel mladi stanova-
lec, kateremu sem predlagala krepitev trebušnih 
mišic. Povedala sem mu, da zaradi boljšega na-
dzora trupa, zraven pa dodala: "Da boš imel "six 
pack"." In mi je odgovoril: "Pa jaz že imam "one 
bag"." In smo se smejali vsi prisotni. 
Od ene stanovalke sem zvedela tole uganko. Da 
vidimo, če vi veste. Ena ženska lahko, dve bolj 
težko, tri ne morejo, štirje moški pa lahko. Kaj? 
(odgovor: lulajo v bokal)

Vsi poznamo tvojo veliko predanost stroki 
fizioterapije ter tvojo nenehno željo po izo-
braževanju in nabiranju novih izkušenj. Kaj  v 
življenju še počneš in kaj te posebej veseli?
Veseli me hoja v hribe, še posebej pa plezanje 
po feratah. S plezanjem sem v zadnjih sedmih 
letih prenehala zaradi rojstva in vzgoje otrok. Z 
družino sedaj radi hodimo v hribe. Otroka pri-
dno nabirata žige v knjižico žigov Slovenske plani-
nske poti – transverzale. Komaj čakam, da bosta 
dovolj odrasla, da bomo vsi skupaj spet izkusili 
plezanje po feratah. 
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Lepo nam je skupaj

V službo si se vozila iz Cola. V poletju in zimi. 
Kakšne izkušnje imaš s temi našimi "rajdami"? 
Je tudi ta vsakodnevna vožnja  prispevala k 
odločitvi o menjavi službe? 
Moj mož je eno dobro pogruntal: "Ali boš imela 
kaj "ovinkotožja?", "Ali boš domov z Gorice hodi-
la kar po Vrhpoljskih "rajdah"?" Ja  z  vašimi  ra-
jdami imam dobre izkušnje. Saj veste, ko se kdaj 
zaveš, da sploh ne veš, kako si prišel v službo in 
iz službe. Verjetno možgani poznajo vsak ovinek 
že na pamet in med vožnjo v avtu lahko tudi ma- 
rsikaj postoriš. Nikoli ne bom pozabila koliko je 
"Črnovrških rajd". Če rabi kdo informacijo, naj 
me vpraša. Po Zali pa me je motilo, ker je bila 
konstantno  kakšna  zapora  s  semaforjem.  Ra-
vno so odsek popravili, pa se je začelo kje drugje 
podirati, … Tako da so tudi cestne razmere malo 
botrovale k moji odločitvi o menjavi službe. Sem 
se pa srečno vozila več kot 9 let. Le enkrat pozimi 
sem imela prometno nesrečo v Zali, a se je zame 
dobro izšlo. Takrat sem prišla z razbitim avtomo-
bilom v službo. Skoraj odpadle dele mi je domski 
hišnik pritrdil nazaj na avtomobil. Tako, da sem 
popoldne lahko prišla domov. Nato pa je avtome-
hanik ugotovil, da je avto nevozen. 

Sodelavci in stanovalci smo zelo radi poslušali 
tvoje "wajdusko" narečje. Kako pa si ti razumela 
oz. si se znašla z  našim "idrskim" narečjem? Se 
ti je dogodila kakšna zanimivost v zvezi z tem?
Ja, tudi jaz sem uživala v vašem narečju. Je zelo 
spevno. Nikoli ne bom pozabila prvega dne, ko 
sem prišla v dom, še kot absolventka fizioterapi-
je. "K bš kmplila, pa v čajne kuhne prit," mi je bilo 
rečeno. Pa sem si mislila:"Duobru, dukir si bm 
prevajla z anglejščine bo že še šlu." Verjetno sem 
v prvem letu izvedela največ vaših idrijsko-ce- 
rkljanskih izrazov. Pa poglejmo tega. "A u ste en 
brbuončk," je rekel zaposleni eni ženici med tem, 
ko je delil zdravila. Pa sem pristavila korak, da 
bi videla, kaj ji bo dal. In ker ni bilo brbuončka, 
ji je dal čokolatin. Pa še dobro ji je naredil, saj 
se je nehala jeziti. No, tudi kaj so "čisle čuolce" 
sem izvedela. Pa da poznate veliko barv na črko A       
(arjava, ardiče, armene, aranžna, ta abšlisana, ...)
Tudi vi niste mene vsega razumeli. Za športne 
igre, ki smo jih imeli na Marofu, sem potrebova-
la "štnak". Nobeden ni vedel kaj je to. Jaz se pa 
nisem mogla spomniti, kako se mu že reče po 
slovensko. Spomnila sem se, da je vedro. Aja, 
"ajmr" je bil odgovor. In dogodkov v zvezi z na-
rečjem je bilo res veliko.

Imam tudi vrt, ki ga zelo rada obdelujem, a mi 
malo zmanjkuje časa. Veseli me tudi petje. To pa 
sem kar malce opustila, z izjemo petja otroških 
pesmi. Sem si pa dala duška pri vodenju skupine 
Žoga bend v domu. Tam sem lahko pela na ves 
glas, saj me poleg vsega "šundra", muzike in 
udarjanja s palicami ni bilo slišati.
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Lepo nam je skupaj

Imaš službo, v kateri se nenehno razgibavaš in 
telovadiš. Si po vrnitvi domov sita telesnega 
razgibavanja ali tudi v popoldanskem času kaj 
potelovadiš?
Ne, nisem sita telesnega razgibavanja. To je na-
jbolj naravno človekovo dejanje, saj celo ponoči 
v postelji nismo čisto pri miru. Po službi gremo z 
družino skoraj vsak dan na sprehod. Bolj v spo- 
mladanskem in poletnem času rada nekajkrat na 
teden tečem, za svojo sprostitev. Rada imam tudi 
pilates in jogo, če mi ob večerih ostane kaj časa 
za kakšno vajo. Pozimi se rada sprostim na kakš-
nem smučišču.

Lepo je bilo v vaši sredi, dragi stanovalci in 
zaposleni. Spodbujam vas, da verjamete 
vase, zaupate svojim občutkom in jih krepite 
z izkušnjami. Naj topel objem in prava bese-
da vedno prideta k vam, ko ju potrebujete. 
Razmišljajte pozitivno. Imejte se radi.

Za zaključek te prosimo za misel oz. nagovor 
bralcem…

KLAVDIJA in NATAŠA

Veliko uspehov in osebnega zadovoljstva v doseganju novih po- 
klicnih izzivov vama želimo stanovalci in sodelavci Doma upoko-
jencev Idrija.

In ...  Lepo nam je bilo skupaj
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Zgodbe, ki jih piše življenje

Metka Pavšič

Izdelava gobelinov mi krajša čas
Pogovor s stanovalcem Zdravkom Primožič

Tik pred koncem druge svetovne vojne sem 
privekal na svet. V Planini pri Cerknem je bil moj 
dom. Bil sem srednji izmed treh otrok v družini. 
Brat Tone je starejši, sestra Vida pa mlajša od 
mene. 

Oče je bil po poklicu kovač, kmetije nismo ime-
li. Osnovno šolo sem končal v Cerknem. Šola-        
nje sem nadaljeval na kovinarski šoli, prav tako v 
Cerknem. Tri leta je trajala, vmes smo imeli tudi 
prakso v "fabriki". Izučil sem se za poklic oro-                                                                                        
djarja. Takoj po šolanju sem se zaposlil. Rad sem 
imel delo v tovarni. Nisem imel težkega dela, bilo 
pa je natančno. Pripravljal sem razne kose za "šta-  
ncanje". Delovne dobe sem si pridelal trideset let. 
Zadnjih petnajst let sem, zaradi bolezni, opravljal 
drugo delo, saj sem moral le sedeti. Povedali so 

mi, da je moja bolezen neozdravljiva, zato nisem 
letal od zdravnika do zdravnika, le toliko kot je 
bilo nujno potrebno. Čistil sem medeninaste 
modele za ulivanje plošč, tudi modele za grelce 
sem mo-ral čistiti, ročno, s "šmirgl" papirjem. Do-
bro sem se razumel s sodelavci. Dokler sem delal, 
sem bil kar družaben človek. Sestra in brat sta mi 
pomagala, da sem  si  domovanje ustvaril v hote-
lu v Cerknem, imel sem svojo sobico. Kak vikend 
ali na poletni dopust sem jo z avtobusom mahnil 
v Piran na morje. Eta je tam  imela  svoje  poči-
tniške kapacitete. Morje sem imel rad, plaval sem 
in tudi zaplesal, dokler so mi noge to dopuščale. 
Sicer pa nisem imel kakšnih posebnih hobijev, 
vedno pa sem rad reševal križanke. Kupoval sem 
Kih, revijo, v kateri je bilo po sto strani križank. 
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Zgodbe, ki jih piše življenje

Ko so mi odpovedale noge, sem bil sprva mesec 
dni v  bolnici v Ljubljani. Od tam sem prišel v 
dom upokojencev. Deveto leto življenja mi teče 
tu. Prišel sem še v stari dom. Zame je veliko bo-
lje v tem domu, kot je bilo v samskem. Mnogo 
manj sem sam. Rad hodim v dnevni prostor. Bolj 
družabno je tu. Najlepše pa je ob sredah, ko ima-
mo skupino. Ema vedno kaj novega, lepega pove. 
To je fajn, tega se veselim. Skupaj z drugimi tudi 
zapojem. Z veseljem pogledam tudi televizijo. 
Rad imam kaj smešnega, npr. Našo malo kliniko 
ali francosko oddajo Allo, allo. Teja me je naučila 

delati tudi gobeline. Trenutno delam Titovo  ro- 
jstno hišo v Kumrovcu. Sestra mi ga je prinesla. 
Kar nekaj motivov sem že izdelal; rože več vrst, 
kužke, mucke in drugo. Čas gre hitro naprej, ko 
delam gobeline, to je največ vredno. 

V življenju nikdar nisem imel kakšnih velikih želja, 
morda sem prav zato zdaj zadovoljen z njim, pa 
za nazaj in v tem trenutku tudi. Seveda pa se si-
lno razveselim tudi obiskov, saj sem bil vedno kar 
družaben človek. 
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Zgodbe, ki jih piše življenje

Zadovoljna sem, če imam svoj mir
Pogovor s stanovalko Lucijo Novak
Metka Pavšič

Uradno sem v dokumentih zapisana kot Lucija, 
a od nekdaj so mi pravili Lučka. V decembru pra- 
znujem svoj rojstni dan, leta 1954 sem priveka-
la na svet. Mami je bilo ime Milka, očeta nisem 
poznala. Še se spomnim, ko je mama prijokala 
domov in povedala, da je umrl moj oče. Z nama 
je živela še sestra Tinka. Živele smo v Idriji, v 
Zaspani grapi. Obiskovala sem t.i. posebno šolo. 
Po šoli smo živele v Grilčevi ulici, kasneje pa še 
v Rožni ulici. 

Mami sem kmalu začela pomagati pri njenem 
delu, pravzaprav je več žensk čistilo raznorazne 
stavbe. Pomagala sem jim, kar sem pač mogla, 
da sem kaj malega zaslužila. Leta 1972 sem dobi-
la delo na Iskri v Sp. Idriji. Kar rada sem hodila v 
službo, spajala sem razne žice, delala posamezna 
dela pri izdelavi elektromotorjev. Morala sem de-
lati, če sem hotela priti do denarja. Včasih smo se 
ženske bolje včasih slabše razumele med seboj. 
Vsega je bilo.  

Rodil se mi je tudi sin Boštjan, leta 1982. Sprva 
je živel pri meni, potem je po nasvetu socialne 
službe odšel živeti v Krnice k Anici. Enkrat sem ga 
tam tudi obiskala. Tedaj je spal. Anica mi je po-
darila sliko, na kateri je po steklenički hranil ma- 
jhnega telička. Tudi dva konja je imel. Dobro mu je 
bilo. Anica mi je povedala, da je bil priden, da se je 
vsakega dela oprijel. Lansko leto je bilo, ko smo se 
od njega poslovili. Čisto prezgodaj. V Idriji pri moji 
mami je pokopan. Včasih grem na njegov grob in 
mu prižgem svečko. Taka je usoda. 
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Zgodbe, ki jih piše življenje

Že skorajda dvajset let živim v domu. Istočasno 
sem delo na Iskri zamenjala za delo v delavnicah 
pod posebnimi pogoji, teden dni za tem sem pri-
šla živeti v dom. Rada hodim v službo. Včasih smo 
sestavljali kolektorje, razrezovali in lepili škatle, 
sortirali razne plastične koščke, križce posebej, 
obročke posebej, ... Zdaj izdelujemo vse mogoče 
reči. V delavnici imamo tudi radio, televizijo, 
učimo se plesa, ob četrtkih imamo pevske vaje, 
… Sprva nas je petja učila Polona, kasneje jo je 
zamenjala Vojka iz Cerknega. Obe sta zelo prija- 
zni. Prijetno nam je.  
V domu se imam kar fajn. Če se kdo kaj krega, se 
raje umaknem drugam. V sobi sem skupaj s  Kati-
co. Dobro nama je. V službo hodim z avtobusom. 
Nazaj v domu sem nekaj čez drugo uro popoldne. 
Največkrat se zamotim z gledanjem televizije ali 
z računalnikom. Pogledam kako skladbo, največ 
časa preživim pa ob računalniških igricah. Po 
televiziji spremljam Golico in oddajo Slovenski 
pozdrav. Zelo rada ju imam. Najbolj pa sem za-
dovoljna, če imam svoj mir. Želim si, da bi se še 

naprej dobro počutila in da bi se mi dogodilo še 
kaj lepega, zanimivega. Pravzaprav se mi kar ve-
liko dogaja. Hodim na razna športna tekmovanja, 
skupaj gremo na izlete, veliko ustvarjamo, … Kaj bi 
si želela še več.



16 Letnik 9 številka 27

Dogaja se... Enota Idrija

Pozdrav pomladi
Ema Brelih

V Društvu upokojencev Idrija je pred leti zažive-
la ideja o prireditvi na prvi pomladni dan, na 
kateri bi nastopile vse generacije. Gonilna sila 
tega dogodka je bila pokojna Draga Urbas, zdaj 
pa prof. Lada Bizjak. 

Vprašanje je bilo, kako povezati vse generacije 
tako, da bo dobila vsaka svoj glas in da bo ta glas 
segel do vseh ušes in do vseh poslušalcev.  Izkušn-
je, pretanjen občutek za ljudi in za oblikovanje 
dogodka, kar je vse združeno v energični in zag-
nani "mentorici", so naredili svoje. V programu 

je prepletla misli naših pesnikov in pisateljev, ra-
zigrano pesem otroškega pevskega zbora in niz 
recitacij v različnih jezikih. Nastopili so slušatelji 
univerze za 3. življenjsko obdobje. Poleg pestrosti 
jezikov smo slišali tudi raznolik izbor vsebin, pe-
smi v italijanskem in španskem jeziku, slišali smo 
tudi nemščino in angleščino ter osebne pripovedi 
v italijanskem jeziku. 
Veliko nastopajočih in še več poslušalcev, 
hvaležnih za možnost slišati Pozdrav pomladi, se 
je po vrvežavem klepetu in druženju razšlo z za-
vezo, da se naslednje leto spet vidimo.  
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Dogaja se... Enota Idrija

Praznik
Ema Brelih

Velikonočno jutro je simbol upanja, prazni-
ka, veselja, želje po novem, obljubljenem. V 
tako jutro se prebujajo tudi stanovalci v domu         
upokojencev. Prazničen jutranji pogrinjek na 
mizi v jedilnici, obilje hrane, razkošje barv in po 
možnosti poleg še dobrovoljen sosed ali soseda 
pa je velikonočno jutro skorajda popolno. "Ško-
da, da prehitro mine", pravijo nekateri. Zago- 
tovo ostajajo prazniki v srcu dlje, če jih s srcem 
tudi pripravimo. 

Letos je bilo tako leto, da nam je uspelo tudi ba- 
rvanje pirhov. Ne sicer pravo barvanje, saj jih je 
pobarvala čebula, pač pa priprava na to. Veliko 

stanovalcev je sodelovalo pri zavijanju jajc v na-
jlonke, še prej pa je bilo treba poiskati prave ra-
stlinice in jih spretno namestiti na jajca. Prvi po-
skus največkrat ne uspe, sčasoma pa postanejo 
prsti vedno bolj spretni. Potreben je tudi kakšen 
trik, da se listki lepo poravnajo in da jih pri za-
vezovanju ne premikamo.
V eni skupini so spekli bel kruh, žegnanco. Da se 
peče žegnanca smo vedeli skorajda vsi, saj je po 
hodniku dišalo kot še nikoli.
Ekipa moških, Vinko, Drago in Vinko, so ponosno 
nesli košare dobrot v cerkev k blagoslovu. Z njimi 
je šla Vera, da je s svojo žensko roko in pametjo 
priskočila in rešila, če se je kje zataknilo.



18 Letnik 9 številka 27

Dogaja se... Enota Idrija

1. maj za vse generacije 
Ema Brelih

Letos je bil april v znamenju praznovanja 1. 
maja. V Mestnem muzeju Idrija so letos razi- 
skovali zgodovino prvomajskih praznovanj v 
Idriji. Izkazalo se je, da raziskovanje ni le lista- 
nje po starih zapisih in pregledovanje starih fo-
tografij, ampak je tudi navdih za ustvarjalnost in 
konkretno izvedbo tega, kar se je v preteklosti 
že dogajalo v sodoben čas. Ne gre za to, da bi 
zaživeli v preteklosti, pač pa da bi kakšen delček 
tistega, kar smo že znali in vedeli in je bilo do-
bro, a smo pozabili, spet obudili, … 

"V rudarski Idriji se je 1. maj prvič praznoval 
leta 1899. Pobudnik tega za rudniško upravo ne-
zaslišanega dogodka je bil ravnatelj Občnega ko- 
nsumnega društva Idrija in vplivni socialdemokrat 
Fran Rinaldo. Prvomajska proslava se je pričela 
ob peti uri zjutraj, ko je skupina desetih godbe-
nikov z budnico odkorakala skozi mesto. Godba 
je bila rudniška, zato kot celota ni smela igrati. 
Igrali so samo nekateri člani oziroma simpatizerji 
socialdemokratske stranke. 
Ob devetih dopoldne je bil na Mestnem trgu 
politični shod. Popoldansko slavje se je pričelo 
s skupno povorko, rdečo zastavo na čelu in go-
dbo, ki je šla do Renkovca, kjer se jim je pridružila 
kolona iz Spodnje Idrije. Skupaj so nato odšli do 
kmeta Kobala, kjer so se zabavali do sedme ure 
zvečer, ko so se ponovno skupaj vrnili v mesto.
Na večer praznika so rudarji razsvetlili okna svo-
jih hiš. Največ lučk je gorelo v štirih velikih ruda- 
rskih hišah med Idrijo in Spodnjo Idrijo." /Mestni 
muzej Idrija/
O tej priložnosti je bila v gradu Gewerkeneg odpr-
ta razstava o prazniku dela. Nastala je kot del 
projekta o praznovanju med rudarji in železarji 
na Slovenskem. V zborniku pa je vse podrobneje 
opisano.

V Idriji je bila tradicija, da so iz krep papirja izdelali 
nageljčke, z njimi okrasili kolesa in se zapeljali na 
izlet do Travnika oz. Želina. 
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Tokrat smo nageljčke izdelovali v domu. Lidija in 
Metka sta pripravili ves material in nazorno po-
kazali, kako zrezati in oblikovati papir, da na kon-
cu  držimo v rokah tak nagelj, kot bi ga dobili v 
cvetličarni. Pokazali sta tri preverjene načine, 
vsak pa jih lahko išče dalje. Vedeti pa je treba, da 
enkrat ni nobenkrat in da pravi mojstri nastajajo 
počasi, z delom.

Izkazalo se je, da je izdelovanje rož iz krep papir-
ja še vedno tehnika, ki pritegne in v kateri ljudje 
uživamo. Nastali so nageljčki za domov, pa tudi 
za »skupno rabo«. Delavnico smo ponovili tudi za 
otroke, šolarje tretjega razreda. Skupaj z učitelji-
cami, stanovalci, mentoricami so uspešno in z ve-
seljem vstopili v svet rož, pa tudi v svet spominov 
starejših.
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Dogaja se... Enota Idrija

Poletimo
Ema Brelih

Že lansko jesen me je Maja Svetlik, risarka 
vzorcev na Čipkarski šoli, nagovorila in povpraša-
la za mnenje o namestitvi čipk nekje na vidnem 
mestu v zgradbi Doma. Večkrat je prišla pogle-
dati kje in kako bi to uredili. Vedela sem, da bo 
to  nekaj  ustvarjalnega  in  lepega.    Potem je 
enkrat  prišla  in  imela  v  svitku  zvito  eno  kle- 
kljano  ptico.  Pokazala  jo  je  skupini  stanova- 
lcev, ki je bila takrat v bližini. Šli sva jo "pomerit" 
na domski balkon, da bi videle, kako pravzaprav 
to zgleda v konkretnem okolju. Bilo je super!

Ko se je tistega lepega, sončnega petkovega 
popoldneva začelo oglašati glasno čivkanje na 
domskih balkonih, so mnogi radovedno in ne-
koliko iz pod čela pogledovali, kaj se dogaja. Čez 
dobro uro so imeli kaj videti! Na dolgočasno te- 
mnosivih balkonskih ograjah so bile ptice, od 
daleč kot beli liki, od blizu pa klekljana čipka v 
podobah raznovrstnih ptic.

Maja je prinesla pomanjšane papirce. Stanovalci 
so jih najprej z zanimanjem in kritičnim očesom 
pregledali. Slišati je bilo: "Kakšen je ris, kolikokrat 
je odrezano, pa nič vozlov ni videti na izdelkih, 
so pa res natančne, kje so ribce, …" Nato so jih 
oživili z barvicami in domišljijo.

Na prireditvi so klekljarice z vsemi delile svoje 
zgodbe o klekljanju. Vsem je skupno, da imajo 
klekljanje rade, da jim je to več kot zgolj ročno 
delo, da je to sprostitev ter da je pesem kleke- 
jnov pesem srca.

Vsaka klekljarica ima svojo pot do končnega 
izdelka in vsaka ptica svoje mesto. Smrdokavra je 
spremljala gospo na romarski poti v Santiago de 
Compostela, letos pa je priletela celo na balkon. 
Njena ptica je! Mira je ob klekljanju imela v mislih 
naš dom upokojencev, hišo v kateri so zadnja leta  
bivale  njene  sorodnice,  zato  je  njena ptica  pre-                                                                                                
tkana s spomini nanje in hvaležnostjo. Andra sicer 
kleklja celo življenje, a ko je še kot otrok narisala 
papirc, so ji ga kar strgali, češ, da ni dober in lep. 
Zdaj, v zrelih letih, je komajda prišlo na vrsto tudi 
tovrstno ustvarjanje. Najprej je pri risanju upo-
rabila vso domišljijo, saj je bila njena ptica očit-
no preveč fantazijska, vsaj tako so ji namignile 
kolegice v skupini. Narisala je še eno, ta pa je ti-    
sta prava! Dragi je risanje papircev izziv. Klekljati 
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V šolskem 2016 -17 je skupina osmih ustvarjalnih 
klekljaric v Čipkarski šoli Idrija (Andra Jereb, Mira 
Guzelj, Draga Sedej, Aleksandra Frank Staniša, 
Liljana Kogovšek, Magda Ferlat, Marija Novak 
Boškovič, Irena Laharnar) nadaljevala z realizaci-
jo novih idej ob izzivu mednarodnega natečaja, 
ki je bil razpisan v italijanskem Zagarolu v bliži-
ni Rima na temo "Zlati rez". Srečali smo se z za-
konitostmi zlatega reza in vsaka je na svoj način                                                                                                        
ustvarila kompozicijo, ki smo jo v nekaterih 
primerih še nadgradili s študijo z možnostjo 
3D postavitve. Le to je bilo potrebno pretvori-
ti v vzorec za klekljanje, narediti več poskusov 
z različnimi prejami in dobro premisliti ba-                        
rvna razmerja, prehode med barvami in tehniko 
klekljanja idrijske čipke, ki na koncu ustvari ha- 
rmonično celoto. Klekljarice so uporabile vse svo-
je klekljarsko znanje in se je vsaka sicer ukvarjala 
s svojim projektom, hkrati pa je bilo to druženje, 
pri katerem so povezovanje ter pretok informacij 
in znanja igrali veliko vlogo.
Da pa bi tudi mesto zaživelo z našimi čipkami se 
je spontano porodila ideja o oživitvi balkonov                                                                                        
idrijskega doma upokojencev. Naši predlogi so 
bili s strani vodstva in tudi prebivalcev doma 
podprti in ideje so se ob petkovih večerih nabirale 
in skupna je bila ta, da zunanjost doma spomla-
di oživimo s čipkami z motivi raznovrstnih ptic. 
In tako so pričeli nastajati brglezi, smrdokavre, 
golobi…
Seveda je bilo treba poskrbeti tudi za ustrezen 
material, ki bo odporen proti vremenskim vplivom 
ter velike blazine in druge pripomočke, ki so nam 
olajšali delo.
Čipke na balkonih Doma upokojencev Idrija bodo 
zaživele proti koncu meseca maja. V prostorih 
Doma upokojencev Idrija, si boste lahko na ma-
njši razstavi ogledali tudi nekaj skic, vzorcev in 
foto utrinkov našega dela, stanovalci doma pa 
bodo poskrbeli, da bodo vzorci naših ptic zaživeli 
tudi v barvah.
Tudi letos so pri uresničitvi idej pomagale Silva 
Menard ter Stana Frelih in Maja Svetlik iz Či-
pkarske šole Idrija.
Vir: Čipkarska šola Idrija, Maja Svetlik in Stana 
Frelih

zna že od kar pomni. Risati pa niti ne. Pregledala 
je pobarvanke za otroke, internet, druge vire in 
potem vzela v roke svinčnik. Nastala je čisto nje-
na ptica. Podobno se je lotila risanja tudi Marija. 
Ogledovala si je ilustracije ptic, risbe, … Medtem, 
ko je Magda, ki živi na Barju, opazovala ptice v 
naravi. Odločila se je za čapljo. Ko jo je narisala, 
ji nekako ni bila čisto všeč. Motila jo je povešena 
"zadnja plat". Nič hudega, enostavno je zarisala 
lok in ris zaokrožila navzgor in zdaj je veliko lepša!
To in še marsikaj smo izvedeli o nastajanju novih 
čipk, ki umeščene na pravo mesto pozdravlja-
jo mimoidoče. Stanovalci, vodja šole in vse me-  
ntorice ter številni zunanji gostje so pohvalili   
ustvarjalno delo in inovativnost in vsi se že ve-
selimo novih izdelkov. 
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Ema Brelih

Koncertna pomlad

Prva polovica letošnjega leta je v dom prines-
la pesem. Veliko pesmi. Koncertne programe. 
V obeh enotah doma je nastopilo veliko pevcev 
in pevk:  Folklorna skupina Sovodenj, ŽPZ Iris iz 
Bukovega, ŽPZ Kanomlja, ŽPZ Cerkljanke, Moš-
ka vokalna skupina Pozdrav iz Gorenje vasi, ŽPZ 
Menselushtapet in MPZ Zven iz Cerkna.

Večina zasedb nastopi v domu vsaj enkrat let-
no in nanje potihem vsak leto računamo, a vsa-
kokrat znova se je potrebno spomniti, da je po-
leg priprave programa potrebno tudi usklajevaje 
domačih, službenih, medsebojnih in še kakšnih 
drugih obveznosti. 

Slišali smo dober program, pester izbor melodij 
iz različnih krajev in časov. Lahko rečemo, da ni 
neprimerne pesmi. Stanovalci so veseli in zasluži-
jo si slišati dober program, ki vsako leto sproti v 
jesenskih in zimskih mesecih nastaja v skupinah. 
Cenijo spoštljiv odnos, ki ga pevci in zborovodje 
pokažejo tako, da v dom, med stanovalce, ki bi se 
koncertov zunaj stežka udeležili, prinesejo ubra-
no pesem. Da bi bile vse pomladi tako melodične!

Ob pevskih nastopih ne smemo pozabiti, da ve-
dno znova navdušijo otroci. V njihovih nastopih 
je posebna radoživost in energija, ki je sicer v 
domu pogrešamo. Poleg tradicionalnih pustnih 
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maškar so šolarji iz podružnične šole Šebrelje 
uprizorili igrico, avtobus je pripeljal otroke iz OŠ 
Cveta Golarja Škofja Loka; z recitacijami, glasbe-                  
nimi točkami in seveda nastopom folklorne                                                                           
skupine so  prinesli  v dom vesel  živžav. 

Medgeneracijsko društvo Korak iz Idrije je ob 
30-letnici delovanja skupin starih ljudi za samo-

pomoč v Sloveniji v obeh enotah doma omogoči-
lo nepozaben koncert Dejana Vunjaka. Vsestrans-
ki glasbenik, pevec in zmagovalec showa Zvezde 
plešejo je s svojo mladostno energijo, človeško 
toplino in znanimi melodijami  zares ogrel naša 
srca.
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Rože so krasile Mozaik dobrote
Irena Hvala

Dekanijska Karitas Idrija Cerkno je v soboto, 22. 
aprila, pripravila dobrodelni koncert namenjen 
zbiranju finančnih sredstev za družine v stiski. 

Na odru Kulturnega doma v Sp. Idriji se je zvrsti-
lo lepo število nastopajočih iz različnih krajev na 
Idrijskem in Cerkljanskem. Prireditev so pričeli 
zvoki citer v rokah Nuše in Suzane Poljanec. Vezni 
tekst je scenaristka Irena Hvala oblikovala tako,-
da je poslušalce opozarjal na dobroto. Pa tudi 
vsak nastop je obogatila rožica, ki je predstavljala 
asociacijo na to plemenito čustvo. Da je dobro-
ta življenje samo, so zatrjevali mladi pevci iz žu- 
pnije Ledine, ki so v oblikovanje ikebane dali prvi 
cvet. Skupina Mrzlikar Menegatti je svojo rožico 
namenila vsem dobrim mamam in očetom. Pe-
vci treh generacij vojskarske družine Grošelj so, 
poleg odlično zapetih pesmi, predstavljali po-                                                                                            
vezanost med mladimi in starimi ter  šopku doda-
li lep oranžen cvet. O domu kot veliki dobrini so 
razmišljali tudi nastopajoči Leon, Metka in Neža 
Rudolf iz Črnega vrha nad Idrijo. Da je za sku-                                                                                   
pno prepevanje potrebno prijateljstvo so doka-
zale Kanomeljske punce, da je smeh najboljše 
zdravilo pa so potrdili člani KUD Zarja Zakriž. 
Veselo in prešerno je zvenela harmonika v ro-
kah mladega harmonikarja Roka Medveda, ki so 
ga na odru nasledili člani ansambla Blisk. Rožica 
mladinskega zbora Mladi upi Osnovne šole Idri-
ja je predstavljala  radost. Ob  pevskem nastopu 
pevke Anje Istenič pa se je ostalim cvetovom 
pridružil še cvet predanosti. Ob prepevanju  že- 
nskega pevskega zbora Cerkljanke je mlada čla- 
nica KUD Planika Vojsko Nastja Grošelj, kot gla-                                                    
vna  cvetličarka večera, v košaro namestila še cvet 
hvaležnosti. Cvet hvaležnosti je bil namenjen tudi 
stanovalcem Doma upokojencev, enote Idrija, ki 
so pod vodstvom delovne terapevtke  Eme Brelih 
pripravili že omenjene rožice. Košaro zanje je ob-
likoval Vinko Mrak. 

Na ta način so stanovalci pripevali svoj kamenček 
v mozaik dobrote!  
Po nastopu so bili lepi izdelki, tako rožice kot 
košarica sama, deležni velikega občudovanja!
Naj bo zahvala stanovalcem in delovni terapevtki 
Emi izrečena z verzi Toneta Pavčka: "Ko se utrudi 
dan, soncu roko podamo, cvet utrgamo zanj, ki 
ga radi imamo!"
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Justina Peternelj

Lep dan želim
Ko prideš v dom,
se zdi vse novo in vse tuje,
tolažiš se in si rečeš: 
"Oh, privadil se bom!""
Obrazi so večinoma neznani, 
nekaterih takoj ne prepoznaš, 
lasje so osiveli, naguban je obraz.
In si rečeš: "Saj taka sem tudi jaz!" 

A ko se v domu vživiš,
vsak dan se kaj novega naučiš. 
Spoznaš veliko prijetnih ljudi 
in imaš komu potožiti, če kje te boli
in že prijazen pozdrav polepša ti dan. 
Če pa kdaj te žalost zaobjame, 
v kapelico stopiš in se umiriš.
In ko se zjutraj zbudiš, si srečen, da živiš.
Tega se lahko zares veseliš.
Skozi okno vidim pomlad,
slišim kosa zgodaj žvrgoleti, 
travica je že zelena,
rože pričele so cveteti.

Prvemu, ki ga navsezgodaj srečam, lep dan zaželim,
z ostalimi vred na zajtrk hitim,
v sebi občutim, kako podobni smo si, 
a tega se ne zavedamo vsi,
saj včasih za sabo slišiš tudi, 
kar všeč ti ni.
Želim, da strpno bi živeli mi, 
saj vse prehitro pride čas, 
ko se bomo razšli. 



26 Letnik 9 številka 27

Dogaja se... Enota Marof

Albert Debeljak

Spomin na Marof nekoč

Spomnim se, da sem bil star 14 let, ko sem prišel 
prvič na Marof. Takrat je bila tu kmetija. 

Tu so bile nune. Pridelovali smo krompir, zelje, 
solato, čebulo, … Imeli smo 4 krave, 2 konja, 1 
ovco in 3 prašiče. Takrat je bil direktor Ivan Turk. 
Bil je "fajn" direktor. Imeli smo celo bife. Proda-
jali so pijačo, sok, piškote, bombone, … Cigarete 
so imeli pa zastonj. Pa več koncertov je bilo. Tako 
so nastopili Beneški fantje, Planšarji, Avseniki, 
Zadovoljni Kranjci. Spomnim se, da smo šli tudi 
na izlet v Tolmin. Kar s kamijonom  so nas pelja-
li. Za Turkom je prišel za direktorja Petrič Rafael. 
Takrat je bilo potem vse drugače. Zahteval je več 
redu.
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Poskrbimo za zdravje naših zob

Ko se pogovarjamo o skrbi za zdravje naših 
zob, najprej pomislimo na redno umivanje. Pa 
se vprašajmo: "Kaj je redno umivanje?" To, da 
po obroku "splaknemo" usta, da jih ščetkamo 
dvakrat na dan, ali mogoče še kaj drugega?

Ni dovolj, da samo redno obiskujemo svojega 
zobozdravnika in da pred obiskom res temeljito 
umijemo zobe, za zobe moramo skrbeti vsak dan.
Da bomo pri tem kar se da uspešni, smo se 
odločili da v svojo sredo povabimo diplomirano 
medicinsko sestro, vodjo zobozdravstvene vzgoje 
v Zdravstvenem domu Idrija ga. Špelco Velikajne.  
Ob svojem prvem obisku oktobra lani, nam je v 
prvi vrsti predstavila kaj zobozdravstvena vzgoja 
je.

Z zobozdravstveno vzgojo in preventivo želimo 
zajeti čim večji del populacije. Cilji zobozdra-     
vstvene vzgoje so pravočasno in pravilno sezna-                                        
njanje populacije o škodljivostih, ki ogrožajo                                                                
ustno zdravje, motivirati posameznika, da 
bo aktivno sledil sodobni preventivi ter tako                                                            
izboljšal lastno ustno zdravje in prenašal zna-                                                                                                            
nje na svoje bližnje. (Vir: http://www.zd-idri-
ja.si/medicinske-sluzbe/center-za-promoci-
jo-zdravja/zobozdravstvena-vzgoja/)

Pogovor je v prvi vrsti tekel o tem, kako pravilno 
umivamo zobe, kakšne zobne ščetke uporablja-
mo, koliko časa ščetkamo in še bi lahko naštevali. 
V sproščenem pogovoru so se vprašanja rojevala 
kar sama. In na marsikatero se je odgovor ponu-
jal kar sam. Spoznali smo, da pregovor "Eno ja-
bolko na dan, odžene zdravnika stran!" velja tudi 
za zobozdravnike.
Ob zaključku srečanja smo se dogovorili, da nas 
ponovno obišče pomladi. Takrat pa bomo pogle-
dali kako temeljiti smo pri umivanju.

Aprila smo se res ponovno srečali. Da smo "na- 
gnali" začetno tremo smo najprej spregovorili o 
pomenu zdrave prehrane in njenemu vplivu na 
zdravje tako zob kot celotne ustne votline. Prav 
veseli smo bili koliko tega že vemo in upošteva-
mo. Še enkrat smo skupaj ponovili kako pravilno 
ščetkamo zobe, kako umivamo celotno ustno 
votlino. In čisto za konec vprašanje: "Ali bi kdo 
preveril, kako temeljito je umil zobe?" Spogledali 
smo se, a na koncu se je ena gospa opogumila in 
sprejela izziv.
Modra tabletka je romala v usta, nato pa z jezi-
kom po zobeh spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj,                           
skratka povsod. Še malo počakamo, izpljune, 
nato pa pregled. Sledi pohvala, zobje so lepo 
in temeljito umiti. Kar tako naprej. Gospa je za-
dovoljna, ve da za svoje zobe zelo dobro skrbi.

In sklep … se vidimo jeseni.

Klavdija Prezelj



28 Letnik 9 številka 27

Dogaja se... Enota Marof

Peter Klepec na Marofu
Klavdija Prezelj

Ob četrtkih popoldne se redno srečuje skupina 
mlajših stanovalcev. Jeseni, ko smo aktivnosti 
skupine spet prestavili iz prijetne sence dreves 
na vrtu v prostore kluba, smo temu prilagodi-
li tudi teme. Meseca septembra, vemo vsi, se 
spominjamo rojstva in smrti našega pisatelja 
in rojaka Franceta Bevka. Na osnovni šoli Ce- 
rkno so razpisali Literarno – likovni – fotogra-                       
fski nagradni  natečaj z naslovom: PETER KLEPEC 
"Lepo bi bilo, če bi bilo mnogo Petrov Klepcev na 
svetu!"
 
Ko smo videli razpis, se nam je porodila ideja, da 
bi tudi mi razmišljali o tem, kdo je za nas Peter 
Klepec, kako vidimo mi tega literarnega junaka v 
današnjem svetu. Sklenili smo, da skupaj preber-
emo zgodbo in skupaj razmišljamo o prebranem. 
Kar nekaj srečanj smo tako posvetili tej temi. Pre-
birali, razmišljali in ustvarjali smo tudi med te-
dnom. Nemalokrat smo svoje zapise popravljali, 
saj smo želeli svoje misli kar najboljše ubesediti. 
Na zadnjem srečanju skupine, ki je bilo posveče-
no tej temi, smo naša skupna razmišljanja strnili 
in nastala je naslednja zgodba.

Naša zgodba o Petru Klepcu se začenja na ko-
ncu Bevkove povesti, ko si želi, da bi bilo mnogo 
Petrov Klepcev na svetu. Mi lahko potrdimo, da 
jih je mnogo že samo pri nas, v Domu. Živimo v 
ustanovi, kjer se dnevno srečuje preko 150 ljudi. 
Vsak izmed nas ima svojo zgodbo, svojo življe-  
njsko pot, ki je bila velikokrat preizkušana, tako 
kot Klepčeva. Vse te preizkušnje so nas utrdile, da 
ne klonimo ob vsaki oviri, da kljub svojim teža-
vam in manjšim zmožnostim pomagamo sosta-
novalcem po svojih najboljših močeh. Včasih se 
nam zdi, da je naša pomoč majhna, a vendar se 
na koncu izkaže kot nekaj velikega in neprece-                                                     
nljivega. Mnogokrat se iz nedolžne, majhne 
pomoči razvije pravo prijateljstvo ali ljubezen. 
Včasih je dovolj, da nekomu postrežemo kavo, 

spet drugič pomagamo vstati, se obleči ali čisto 
preprosto prisesti in biti tam za nekoga, da tisti 
trenutek ni več sam. Kot je bil Peter Klepec prija-
zen in ustrežljiv, tako morajo biti tudi naši Klepci 
prijazni, pošteni, skromni, nasmejani, neškodljivi 
in neobrekljivi. Znati morajo prisluhniti in biti tu 
za nas, ko jih najbolj potrebujemo. Vsi ti Petri 
Klepci delajo naš Dom prijazen in domač in vsak 
izmed nas, lahko rečemo, nosi del Petra Klepca v 
sebi.

Prav vsak izmed nas se trudi, da bi v sebi in dru-
gih našel del Petra Klepca. Kako se vprašate?

Zame mora biti pošten, prijazen in ne sme opravljati, 
sama pa se ne vtikam v druge, če se oni ne vame. Poma- 
gam v mejah normale. (Nina)

Biti mora priden, pošten, ljubezniv in ne sme se krega-
ti. Sama se trudim komu pomagati tudi z lepo besedo.         
(Suzana)

Biti mora pošten, prijazen, dober in delaven. Tudi sama 
pa rada pomagam drugim, sem dobra in prijazna do njih. 
(Erika)

Zame mora biti prijazen in dober, jaz pa se trudim biti 
podoben Petru Klepcu z dobrimi deli in lepo besedo. 
(Miha)
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Biti mora neškodljiv in ne sme lagati, jaz pa se trudim 
biti prijazna, rada pomagam. (Melina)

Zame pa mora biti uvideven. Sam bi rad naredil vse vsem, 
a na žalost ne morem, ker sem invalid. (Timotej)

Ne sme biti izkoriščevalen, pač pa skromen in zadovoljen 
z malimi stvarmi. Tudi sam rad pomagam, če je kdo v 
stiski. Prepiru pa se rajši izognem. (Sandi)

Zame mora biti dober in čustven – mora znati pokazati 
čustva, biti mora empatičen. Sam pa rad pomagam in sem 
dober. Predstavljam si, da sem jaz Peter Klepec. (Željko)

Biti mora koristen do drugih in dober po srcu. Ne sme 
žaliti. Sama rada pomagam, sploh tistim sostanovalcem, 
ki težje hodijo. Nisem opravljiva. (Angelca)

Prav veseli smo bili, ko smo prebrali celoten 
izdelek. Videli smo namreč, da se tudi v nas skri-
va Peter Klepec, da tudi mi lahko pomagamo gra-
diti boljši svet. 
Stanovalce pa ni pritegnilo samo literarno ustva- 
rjanje. Gospe Tatjani je Peter Klepec predstavljal 
izziv na likovnem področju. Z velikim veseljem je 
ustvarjala in nastal je prav zanimiv kolaž.

Ob vsem ustvarjalnem elanu se nam je na kon-
cu kar sama porajala ideja, da pobudnico in so-                
organizatorko natečaja ga. Mojco Lipužič Moravec 
seznanimo s tem, da je natečaj tudi v nas zbudil 
ustvarjalno žilico. Bila je navdušena in predlagala 
nam je, da tudi mi damo svoj prispevek k nateča-
ju. K vabilu smo se z veseljem odzvali, hkrati pa 
mlade ustvarjalce povabili, da nas obiščejo, da si 
delimo zgodbe naših Petrov Klepcev.
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Dogaja se... Enota Marof

Športne igre 2017
Dunja Pirc

Za nami so že 9. športne igre, ki jih na Marofu 
tradicionalno prirejamo v mesecu maju. Tudi 
tokrat so se nam pridružili stanovalci iz DUI. 
Glede na prejšnja leta, ko smo se že zjutraj 
skrivali pred žgočim soncem, nas je tokrat 
pričakalo hladno pomladansko jutro, objeto v 
zeleno okolje. Tisti stanovalci, ki so sodelovali 
kot navijači ali kot gledalci so po želji dobili do-
datna oblačila, nekateri pa tople odeje. Nasto-
pajoči so nestrpno čakali začetka športnih iger, 
zato so se že ogrevali ob prijetni glasbi iz kaseto-
fona. 

Tekmovalo se je v štirih športnih igrah. Vsaka 
igra je bila pred začetkom demonstrirana s strani     
organizatorja. Med samimi športnimi igrami smo 
si vzeli tudi čas za pijačo in posladek. Tudi letos 
so vsi prisotni prejeli medalje, narejene v delovni 
terapiji. Vsi zmagovalci pa poleg medalj dobili še 
simbolične nagrade.

Rezultati tokratnih športnih iger:      
                      
1. Nagajiva žoga:                                                      

1. Šteblaj Drago                                                             
2. Vončina Angela 
3. Novak Lučka  
4. Novak Marko 
5. Kuharič Matjaž

2. Najboljši natakar: 

1. Lapanja Mira
2. Lapanja Jakob
3. Ukmar Melina
4. Pagon Branko
5. Demšar Anica
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3. Kegljanje: 

1. Božič Marija 
2. Vončina Angela 
3. Žonta Štefanija

4. Gosposki klobuk:

1. Nahtigal Sandi
2. Černe Andreja
3. Kuharič Matjaž

Organizatorji ugotavljamo, da so naši stanovalci vsako leto boljši v tekmovanju. Najbolj 
pa smo veseli, da so se igre tudi letos končale brez poškodb nastopajočih in v dobrem 
vzdušju tako nastopajočih kot sodelujočih. Ob tej priliki še enkrat iskreno čestitamo vsem 
zmagovalcem. Ob zaključku tega besedila pa naj zapišem, da nas prihodnje leto čakajo že 
10. športne igre, za takrat pa smo že danes naročili toplo in sončno vreme.

 Vabljeni vsi, tako stanovalci kot sodelavci.

Dogaja se... Enota Marof
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6. športne igre – Lenart 2017
Branko Pagon

Dne 17. 5. 2017 smo se Erika, Marjan, Drago, 
Suzana, Sandi in jaz udeležili športnih iger v Le-
nartu. Vstali smo že ob 5. uri in odšli na zajtrk. 
Ob 6. uri smo se zbrali pred domom, kjer nas je 
čakal kombi. 

Najprej smo se odpeljali do Logatca, nato pa za-
vili na avtocesto. Vozili smo brez postanka, vse 
do Lenarta. Po 8. uri smo prispeli na tamkajšnji 
hipodrom. Tam nas je sprejela terapevtka Na-
taša in skupaj smo odšli na prizorišče. Dobili smo 
malico in spominsko majico rdeče barve, nazad-
nje pa še kavo. Po 9. uri se je pričela otvoritev in 
predstavitev ekip, ki so tekmovale. Bilo jih je 9. 
Po otvoritvi sta nas nagovorila direktorica doma 
Hrastovec, nato pa še župan občine Lenart. Nato 
smo dvignili zastavo iger.
Začeli smo z igrami. Najprej smo nosili balo-
nčke in žogice na loparju, zatem pa smo metali 
v tri kroge ter vodili žoge z metlo skozi vratca in 
nazaj. Sledila je kratka pavza, nato pa spet k ig-
ram. Oblačili smo različna oblačila in nosili pesek 
v vedro na tehtnici toliko časa, da se je tehtnica 
prevagala na drugo stran. Čisto na koncu smo še 
vlekli vrvi. Tekmovali smo dvakrat in osvojili 4. 
mesto. V skupni razvrstitvi smo dosegli 8. mesto. 

Sledilo je kosilo, ki je bil zelo dobro – meso na 
žaru, za konec pa še sladoled.
Po kosilu smo popili še sok in kavo, se zavrteli na 
plesišču in poslušali nastopajoči ansambel. Po 
tretji uri smo se skupaj z našo voditeljico odpelja-
li do Hrastovca, kjer smo si ogledali dom, posest-
vo, grad in kapelico. Potem pa po avtocesti proti 
Mariboru, Ljubljani in Idriji. V dom smo prišli do 
večerje. Potem pa prijetno utrujeni odšli spat.
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Žoga bend - nastop na srečanju
Marjan Kop

V sredo, 24. 5., so imeli v idrijski enoti seminar 
voditelji skupin Žoga bend iz drugih domov. Nas 
so zaprosili, da zaigramo in predstavimo naš 
način igranja po žogah z bobnarskimi palicami. V 
tem sestavu smo Timotej, Nina, Suzana, Melina, 
Sandi, Danica, Dario in moja malenkost Marjan.
 
Romana in Goran sta nas peljala v idrijsko enoto. 
Najprej nas je nagovoril gospod direktor Samo 
Beričič, ki je omenil tudi, da je taka rekreacija 
zelo koristna. Nas so že čakali naši inštrumenti 
in stopili smo v akcijo. Zaigrali smo štiri pesmi. 
Nek živi ljubav od Srebrnih kril, Sen znala jes od 
Rudija Bučarja, Mini in maksi od Belih vran, na 
koncu pa še Avsenikovo Lepo je biti muzikant v 
izvedbi Pihalnega orkestra Cerkno. Po končanem 
mini koncertu sta nas Romana in  Goran peljala 
nazaj. Z izvedbo smo bili kar zadovoljni, na začet-
ku je bilo sicer malo treme, na koncu pa se je vse 
dobro izteklo.

, 
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Iz stroke

Skupine starih ljudi za samopomoč že 30 
let v Sloveniji, le nekaj manj tudi v Domu 
upokojencev Idrija
Ema Brelih

Pred tridesetimi leti, natančneje 5. marca 1989 
so se v Domu upokojencev Izola prvič zbrali                                                                                         
skupaj ideji o druženju in prijateljevanju na- 
klonjeni ljudje. Stanovalci doma so se odzvali 
povabilu Toneta (soc. delavca, ki je bil zaposlen 
na CSD Koper) in Roberte (socialne delavke, pri-
pravnice v domu). Ta datum se šteje za uradni 
začetek skupin starih ljudi za samopomoč v Slo-
veniji. Prvi se je pridružila druga, tretja in tako 
dalje, do danes, ko so skupine po celi Sloveni-
ji. Danes je 489 skupin, v katerih se tedensko 
srečuje 4352 starejših oseb po vsej Sloveniji, ki 
jih vodi 807 prostovoljk/prostovoljcev. Veliko!

Da taka povezanost obstane toliko let, je potre- 
no veliko stvari: obstajati mora dober temelj, 
ključni ljudje, ki imajo karizmo in srčnost, veliko 
dobre volje in zagnanosti, potrpljenja in tolera-                                                                   
ntnosti, nekaj denarja in sreče, ki ni zgolj v 
človeških rokah. 

V času, ko bo ta članek med bralci, bo že za nami 
večina praznovanj ob tej obletnici, med njimi 
tudi vrhunec – slavnostna akademija v dvora-
ni Golovec v Celju, z bogatim sporočilnim pro-
gramom in nagovorom častnega pokrovitelja, 
predsednika države Boruta Pahorja. 
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V branje ali vsaj listanje priporočam tudi zbornik, 
ki je izdan ob tej priložnosti. Poljudno branje za 
vsakogar, za tiste, ki pa imajo v rokah večjo odgo- 
ornost za skupno dobro pa je to učbenik za po-
moč pri delu, če so njihova prizadevanja iskrena. 
Iz Zbornika sem izluščila tiste misli, ki se mi zdi-
jo za bralce domskega časopisa najaktualnejša in 
ki se nanašajo na konkretno delovanje skupin v 
našem okolju. 

Kaj se dogaja na srečanju skupine, vsakokrat, 
danes, pred tridesetimi leti, v našem domu, v 
prostorih ene od mestnih četrti v Mariboru, v 
Spodnji Idriji, … kjerkoli so tovrstne skupine? 

Kadar zainteresirani javnosti, ki ne pozna pro-
grama Skupine starih ljudi za samopomoč, spo-
ročamo, da je osnovna dejavnost pogovor, se 
včasih zazdi, kot da se jim to ne zdi dovolj vre-
dno. Kot da je to malo. Vendar izkušnje kažejo, 
da so srečevanja in pogovori v tedenskih ritmih 
neprecenljive vrednosti za vse udeležene. Vse 
ostale dejavnosti so zgolj popestritev in doda- 
tna priložnost za povezovanje in medsebojno 
spoznavanje.

Osnova za poglobljen pogovor v skupini je 
sposobnost in pripravljenost poslušati drugega. 
V skupinah negujemo to kulturo. Ko član skupine 
govori, ga drugi poslušamo. Za izvajanje tega 
načela so voditeljem in članom skupin v pomoč 
pravila vedenja, ki omogočajo doseči višjo ku- 
lturo pogovora in sožitja v skupini. S pravili ve-
denja voditelji seznanijo člane skupine na prvem 
srečanju in vsakič, ko se vključuje nov član.

Za pogovor v skupini je pomembno:
• izbiranje takšnih pogovornih tem, ki nas pove-
zujejo,
• razvijanje sposobnosti aktivnega poslušanja,
• razvijanje sposobnosti sprejemanja drugega 
takšnega, kot je,
• varovanje povedanega v skupini.

Pogovor v skupini udeleženim omogoča:
• posredovanje lastne izkušnje ali mnenja brez 
vrednotenja, ocenjevanja in kritiziranja drugih;
• doživljanje lastne vrednosti, kar krepi pozitivno 
samopodobo vključenih;
• iskreno govorjenje o lastnih izkušnjah, obču- 
tkih, stiskah (pripovedovanje o sebi), kar posa-
meznika usmerja v iskanje rešitve;
• medsebojno povezovanje in sodelovanje.

Kadar nekoga pazljivo poslušamo, ga bolje ra-
zumemo, spoznamo njegov način razmišlja-              
v nas vzbuja občutek povezanosti in naklonjeno-
sti. Odpreti se za izkustvo drugega lahko sproži 
potrebo po ponovnem presojanju svojih lastnih 
izkustev. S skrbnim poslušanjem in pozornostjo 
na to, kar nam člani skupin pripovedujejo in po-
vedo, pokažemo svoje zanimanje zanje. Pozorno 
poslušanje ni samo tehnika pogovora, temveč 
je izraz našega zainteresiranega in aktivnega 
odnosa do osebe in njene zgodbe.
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MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO KORAK IN MREŽA 
SKUPIN NA IDRIJSKO-CERKLJANSKEM

Začetki naših druženj so tako daleč v preteklosti, 
da sem morala preložiti kar nekaj papirja, preden 
sem prišla do njih. V glavi sicer so, a brskanje po 
zaprašenih možganskih gubah bi terjalo preveč 
časa in energije, v računalniku pa res ni nič za-
beleženega o letu 1993.
Takrat smo se prvič sestali v skupinah, ki so ura-
dno nosile naziv Skupine starih ljudi za samopo-
moč. Takratne voditeljice smo imele za seboj že 
nekaj skupnih ur, ki smo jih preživele na vožnji v 
»katrci«, ko smo hodile na usposabljanje v Koper, 
pri pisanju zaključnih (uradni naziv je bil diplo- 
mska naloga) nalog in načrtovanju.
Pet nas je bilo: Metka, Majda, Janja, Vida, Ema. 
Ob vsakodnevnem strokovnem delu smo v           
skupinah videle priložnost za osebno rast, novo 
aktivnost, ki jo lahko ponudimo stanovalcem in 
prostor za zelo pristne, neuradne medsebojne 
odnose.

ZAČETEK
V mesecu maju, leta 1993 sta bili v Domu upoko-
jencev Idrija ustanovljeni prvi dve skupini starih 
ljudi za samopomoč, Nagelj in Vrtnica, le dober 
mesec kasneje v enoti Marof še skupina Tulipan. 
Kmalu se je krog prostovoljk razširil in nastalo je 
še nekaj novih skupin, v obeh enotah doma in v 
domačem okolju. Dom upokojencev, Center za 
socialno delo Idrija in Psihiatrična bolnica Idrija 
so bile ustanove, ki so na začetku tovrstno delo 
podprle. 
V začetku delovanja smo bile prostovoljke or-
ganizirane kot Severno-primorska sekcija. Spre-
membe v organizaciji dela so narekovale, da smo 
novembra 2006 ustanovile Medgeneracijsko 
društvo Korak.

V procesu priprave na ustanovitev skupine smo 
voditeljice vsaka pri sebi in skupaj dodobra 
premislile ter skrbno uravnotežile idealistična 
pričakovanja in realne možnosti. To si upam trditi 
zdaj, po tolikih letih aktivne vključenosti, saj od 
samega začetka do zdaj delo v skupinah, stroko-                
vna podpora in sodelovanje prostovoljk ter mreža 
skupin v našem okolju deluje stabilno. Seveda se 
tu in tam kaj zatrese, a ni bilo nikoli velikih vzpo- 
nov in prelomnic, pa tudi večjih lukenj ni v njej. 
Voditeljice smo se in se še zavedamo, da moramo 
skrbeti ne le vsaka za svojo skupino, pač pa tudi 
za celotno mrežo. Vsakih nekaj let smo poskušale 
pridobiti nekaj novih kandidatk, ki so se vključile 
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Prizadevale si bomo, da bomo v čim večji meri 
odgovarjale na potrebe starih ljudi in pri tem 
ohranjale prijetno človeško povezanost med 
prostovoljkami, voditeljicami skupin. Prostovo- 
ljke, ki vodimo skupine, nekatere od vsega zače- 
tka, druge so se pridružile kasneje, verjamemo, 
da je to, kar delamo dobro in koristno, ne glede 
na (ne)potrditve ali (ne)priznanja od zunaj. Tu 
smo. 

LETO 2017

9 skupin (1 zunanja, 8 domskih)
14 voditeljic
88 članov

Nekaj zanimivosti, za katere menimo, da so prav 
naše: 
• Uspelo nam je vzpostaviti dobro mrežo 

domskih skupin v obeh enotah doma. Že od 
vsega začetka je ena od skupin mešana, kar 
pomeni, da so v njej stanovalci iz obeh enot. 
Skupina se sestaja v idrijskem domu in vsak 
torek se nekaj članov in voditeljici pripeljejo 
iz Marofa. 

• V preteklosti je bilo zelo veliko energije                              
usmerjeno v ustanovitev in delovanje skupin 
v zunanjem okolju. V Idriji je skupina žive-
la zelo malo časa, kljub temu, da sta se dve 
voditeljici zelo zavzeto in iskreno trudili. 

V Cerknem se je oblikovala zelo homogena 
skupina Kamelija, a je po več letih dela uga-
snila.

Skupina Rožmarinke, trenutno edina zunanja 
skupina, ki se srečuje v Spodnji Idriji, je ne-
kaj posebnega tudi zato, ker imajo zadnja leta 
redna mesečna medgeneracijska srečanja.

Da bi na nek način poskušali obogatiti drug 
drugega, da bi starosti dali smisel in otroško-
sti pokazali kam pelje življenjska pot. Na teh 
srečanjih otroci s svojo skrivnostjo malce po-

v izobraževanje in usposabljanje za vodenje       
skupin. Nove voditeljice pomenijo novo moč,                        
osvežitev in tudi novo skupino. 

POT
Od začetka do zdaj so se oblikovale skupine v 
obeh enotah Doma upokojencev, zaživele so tudi 
tri skupine v domačem okolju, v Cerknem, Idriji 
in Spodnji Idriji. Skupaj smo poleg rednih srečanj 
načrtovale in organizirale številne aktivnosti za 
vse člane skupin (izleti, praznovanja, koncerti, 
…), za našo osebno in strokovno rast (intervizija, 
predavanja, strokovne ekskurzije), za promoci-
jo našega dela in prostovoljstva (prispevki v lo-
kalnih medijih, sodelovanje na razpisih, prijave 
za naj prostovoljca, …). Z nami so podobno pot 
začeli v Žireh in Domu upokojencev Podbrdo, na 
začetku smo bili drug drugemu v pomoč in opo-
ro. Prav lepi so spomini na skupna srečanja in na 
pogovore o malih uspehih in dilemah.

Mrežo je do sedaj tkalo:

18 skupin
27 voditeljic

Mreža skupin je živ organizem. Najpogostejši ra-
zlog za spremembe je slovo, smrt, osebne spre-
membe v življenju, odšli so člani skupin, vodite-
ljice, prišli so novi, vključile so se nove voditeljice, 
ugasnila je skupina, zaživela je nova. 

Vsakoletna poročila so skupek številk o opra-        
vljenih prostovoljnih urah in številu vključenih. 
Ko jih pregledujemo se nam zdi, da je veliko na-
rejenega, včasih pa nas statistika opozori, da smo 
upočasnili ritem, da dremljemo. Poskušamo za-                                                                                               
znati in biti pozorni na nihanja. O tem teče pogo- 
vor predvsem na intervizijskih skupinah. Po-
skušamo slediti temeljnim ciljem in vrednotam. 

Merilo je človek, medsebojni odnosi, dobrona-
mernost. Manj je več! V bodoče si predvsem 
želimo, da bi naše delo v obstoječih skupinah po-
tekalo na primerni strokovni ravni. 
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jimo. /Justina/
Tu lepo zapravimo čas, nikdar nam ni dolgčas. 
Med seboj se lepo razumemo, se kaj osebnega 
pogovorimo. Prave prijateljice smo. /Rezka/

Zame je zanimivo in poučno to, da članice pripov-
edujejo o načinu življenja nekdaj. Na skupini la-                                                                                                     
hko tudi malo potožim o kakem problemu in 
imam občutek, da sem razumljena, ker so članice 
izkušene žene in marsikaj razumejo, kar mlajši ne. 
Rada slišim tudi kak nasvet, vedno imam občutek, 
da sem razumljena in potolažena. /Jana/

Na skupini se velikokrat spomnimo starih časov, 
kako smo živele in delale. Saj se tistega bolje 
spomnimo od reči iz današnjega časa. /Rezka/

Iz stroke

poprajo dni, ki jih starost nekako umiri, sami 
pa na ta način nabirajo zrna modrosti, ki kot 
sol dajo pomen našemu vsakdanu. /Erika 
Kovač, učiteljica/

• V sodelovanju z drugimi smo organizirali de-
set medgeneracijskih taborov – bili smo pra-
vi "drimtim" skupaj s kolegicami iz Vipavske 
doline. Na Okroglem pri Naklem, v Gorjah, v 
Strunjanu, na Blokah, na Travni gori, na Pred-
meji smo preživljali nepozabne dni.

Iskreno o …
Za nas je skupina zanimiva zato, ker nam spreme-
ni čas, ki ga imamo na razpolago. Pogovarjamo 
se, izvemo kaj novega, se marsikdaj tudi nasme-
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P.S.
Moški so bili v preteklosti večinoma bolj za-
držani do vključevanja v skupino. O tem je takole 
razmišljal pokojni član Ivi: »"Mislim, da ne pride 
več moških zato, ker mislijo, da je to zanje prehu-
da obremenitev, ne da se  jim “gruntati”, ali pa 
mislijo, da bo kdo iz njih vlekel stvari, o katerih se 
ne marajo pogovarjati."

Bog ve, kako bi razložil trenutno situacijo, saj je 
zdaj kar nekaj možakarjev, ki bi želeli biti v več 
skupinah. Časi se spreminjajo in mi z njimi!
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Razvedrimo se

Medgeneracijski center Idrija

Teče že tretje leto, ko znotraj Doma upokojencev 
Idrija deluje tudi Medgeneracijski center, ki sta-
novalcem doma zagotavlja še dodatno pestre-
jše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa 
ter hkrati nudi možnost, da stanovalci ostajajo 
povezani z življenjem v skupnosti.  

Sodelujemo z različnimi društvi, ustanovami,     
organizacijami. Preko izmenjav izkušenj in znanj 
skušamo povezovati vse generacije. Skozi leto se 
v Medgeneracijskem centru zvrstijo  mnogi do-
godki in aktivnosti, namenjeni tako mladim kot 
starim, še posebno so priljubljene ustvarjalne 
delavnice, potopisna predavanja, izobraževalna 
predavanja, telovadbe, meditacije. Kot nepro- 
fitna organizacija se trudimo zagotavljati čim 
več brezplačnih dejavnosti, a ker nimamo neke 
finančne vreče, iz katere bi lahko črpali sredstva, 
gre največja zasluga in zahvala zagotovo vsem 
prostovoljcem, ki s svojim znanjem, dobro voljo 
in pripravljenostjo soustvarjajo programe Me- 
dgeneracijskega centra. Skoraj vsak dan v tednu 
se odvija kakšna dejavnost, ponosni smo, da la-
hko vsak mesec nudimo tudi brezplačno pravno 
pomoč za starejše ter brezplačno refleksno co- 
nsko masažo stopal ali obraza za starejše. Naša 

vrata in prostori so odprti vsak dan za vsakogar, 
lahko nas zgolj obiščete in popijete z nami kakšno 
kavico, se podružite ali pa naše prostore koristite 
za praznovanja ob posebnih priložnostih.

Veseli smo, kadar dobimo od stanovalcev doma 
ali iz lokalne skupnosti povratne informacije, 
predloge za izboljšavo ter konstruktivne kritike. 
Pohvale nam dajejo novega zagona, kritike pa 
priložnost, da se še bolj trudimo. Še posebej smo 
veseli, kadar tudi sami pristopite s predlogi ali se 
celo opogumite in svoje znanje ter izkušnje delite 
z našimi obiskovalci centra. 

Izdajamo tudi mesečni napovednik z aktualnimi 
dogodki in aktivnostmi, vse izpeljane dogodke pa 
najdete tudi na spletni strani Doma upokojencev 
Idrija, kjer si lahko preberete več  o dogajanju v 
Medgeneracijskem centru. 

Skušamo biti tudi dobrodelni in po naših močeh 
pomagati z majhnimi dejanji, ki lahko osrečijo 
tiste, ki jim takšna pomoč pride prav. Letos smo 
zato pristopili k akciji zbiranja rabljenih očal v    
organizaciji Lions klubov Slovenije. 

Nina Trček
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Kako dobro poznamo Slovenijo?
Klavdija Prezelj

Odgovorite na spodnja vprašanja. Črke pred 
pravilnim odgovorom prepišite v spodnje 
kvadratke. Rešitev je star slovenski pregovor.

1. Slovenski duhovnik, avtor pesmi En 
hribček bom kupil je?
J – Valvasor     T – Trubar     S – Slomšek

2. Hrib, o katerem poje tudi ansambel bra-
tov Avsenik v eni svojih pesmi je?
P – Porezen     R – Roblek     K – Golica

3. Ena izmed cvetic gorskih travnikov.
E – encijan     M – murka     P – preslica

4. Kraj na goriškem.
Č – Čepovan v    F – Fram     K -   Korte

5. Ena izmed voda, ki teče skozi Idrijo.
J – Jezernica     C – Cerknica     N – Nikava

6. Kraj na slovenski obali, ki je bil nekoč 
otok.
S – Strunjan     I – Izola     K – Koper

7. Zaščitena zdravilna rastlina prijetnega 
vonja.
Š – šmarnica     Č – čemaž     A – arnika

8. Uspešna tovarna s sedežem v Idriji.
K – Kolektor     E – Eta     R – Rotomatika

9. Drevo, katerega plod uporabljamo za na-
dev ene tipičnih slovenskih sladic.
L – leska     O – oreh     J – jablana

10. Cvetica, ki pomladi travnik »pobarva« vi-
jolično.
Ž – žafran     S – spominčica     I – ivanjščica
11. Mesto v Prekmurju, poznano po kasaških 
dirkah.
M – Murska Sobota     L – Ljutomer     O – Ormož

12. Ptica pevka, ki živi tudi v Sloveniji.
Š – ščinkovec     L – labod     P – plamenec

13. Štajerska prestolnica.
K – Kranj     N – Novo mesto     M – Maribor

14. Inštrument, podoben kitari, ki je pogost 
predvsem na dolenjskem.
T – tamburica     C – citre     Č - cimbale

1 2 3 4 3 5 1 6 7 8 9 1 6

 5 3 10 3 11 6 12 4 3 1 7 2 5 3

13 9 2 3 12 6 13 3 14 6
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 Na spletu nas najdete na: www.duidrija.si (splošne informacije, rubrika publikacije)


