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Spoštovane bralke, spoštovani bralci!
Urška Močnik

Ko sem pred pol leta prevzela vodenje Doma
upokojencev Idrija, se nisem znašla na popolnoma neznanem terenu. Z domom, njegovimi
stanovalci in osebjem, ki zanje skrbi, sem se
srečevala že leta pred tem. Sprva, ko sem v dom
prihajala kot zdravnica za oskrbovance doma,
pozneje kot pooblaščena zdravnica za zaposlene.
Življenje v ustanovi sem tako poznala predvsem
po svoji – zdravstveni plati skozi različne zdravstvene tegobe njenih stanovalcev.
Odkar tudi sama delam v domu pa utrip v njem
spoznavam še po drugi strani. Odkrivam ga v
besedi, sliki in glasbi. Srečujem ga na klopcah
pred domom, ko me s prijaznim pogledom in
nasmehom povabi v nov delovni dan in ko me
z enakim žarom pospremi domov. Srečujem ga
na stopnišču, v kuhinji, jedilnici in na oddelkih.
Ni pomembno, ali pripada stanovalcem ali zaposlenim. Ker je naš, domski utrip, katerega življenjska tekočina je srčnost. Ta nas druži in povezuje. Je bit vseh nas.

Povejmo si...

In prav o srčnosti bo tekla beseda v tokratni številki domskega glasila.
Predstavili vam bomo našo dolgoletno super
sodelavko – medicinsko sestro in babico Ireno
Hvala, ki se je s svojo odprtostjo, iskrivostjo in
vedrino usedla globoko v srca vsem, ki smo se z
njo kadarkoli srečali.
Predstavila se nam bosta Stanko Moravec iz Idrije in Liljana Krapež iz Marofa, skupaj s stanovalci
bomo obujali spomine na njihove delovne začetke in se pogovarjali o ljubezni.
Spoznali boste tudi naš oddelek pomoči na domu.
Gre za službo, ki s svojimi storitvami stopa naproti vsem, ki še vedno živijo na svojih domovih in
jim pomaga, da tako ostane čim dlje. Neumorne
sodelavke so nedavno izdale predstavitveno
knjižico, v kateri lahko preberete zabavne zgodbe
iz njihovega delovnega vsakdana.
Prebrali boste lahko še veliko več. O tem, da smo
dom pravzaprav ljudje. Vsi. Tisti, ki v njem bivajo,
tisti, ki v njem delajo in tisti, ki vanj zahajajo.
Naj se naše poti čim večkrat prekrižajo.
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Lepo nam je skupaj

Najvažnejše je v življenju truditi se, da bi
delal dobro za soljudi!
Romana Kavčič

Iz medijske hiše Delo smo prejeli povabilo
za sodelovanje v akciji Super zaposleni, s
katero se želijo, v sodelovanju s Skupnostjo
socialnih zavodov Slovenije in Ministrstvom
za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, posvetiti delu zaposlenih v
domovih in jih za to srčno delo tudi nagraditi.
V akciji iščejo zaposlene, ki imajo odličen
odnos s sodelavci, nadrejenimi, stanovalci in
njihovimi svojci, ki s svojo pozitivno energijo
ustvarjajo posebno vzdušje v domu in katerih
nesebičnost opogumlja.
Na kolegiju smo kar nekaj časa premlevali vprašanje, koga naj prijavimo, saj je med
zaposlenimi v obeh enotah doma, veliko srčnih,
strokovnih in pozitivno usmerjenih ljudi, za katere smo hvaležni, da so v našem kolektivu. Zato
smo pri izboru, poleg navedenih kriterijev,
upoštevali tudi delovne izkušnje oz. delovni staž
v Domu. In izbrali Ireno Hvala, medicinsko sestro.
Odgovore, zakaj smo v izbor akcije Super
zaposleni prijavili prav njo, boste našli naslednjem pogovoru.
Irena Hvala, medicinska sestra, sodelavka, prijateljica. Irena Hvala, kulturnica in pisateljica gledaliških iger. Irena Hvala, pobudnica in
organizatorica številnih kulturnih dogodkov in
prireditev na Vojskem in o Vojskem. Kako pa bi
se sami predstavili?
Sem predvsem človek z dobrimi in slabimi
lastnostmi. In mislim, da sem tudi oseba, ki so
ji bili v zibelko položeni določeni talenti. Skozi
osebno zorenje sem spoznala, da je v meni nekaj, kar ne smem ohraniti zase, marveč podeliti
s sopotniki na poti skozi čas. Ko sem končevala
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osnovno šolo se o poklicnem usmerjanju ni toliko
govorilo kot danes. Običajno si opravil razgovor
s šolsko socialno delavko in dobil nekaj smernic
za nadaljevanje poti. Tako sem pred dvainštiridesetimi leti prestopila prag šole za medicinske
sestre babice v Ljubljani. Mislim, da je bila to
ena najboljših strokovnih šol tistega časa. Svoje
teoretično znanje smo učenke nagrajevale s praktičnim poukom na bolniških oddelkih, predvsem
pa smo veliko ur preživele ob spremljanju porodov. Najlepši so bili trenutki, ko je sobo napolnil
jok zdravega novorojenčka; to je bila zame
vedno neke vrste oda radosti. Globoko so me
zaznamovali odhodi otročkov, ki jim ni bilo dano
doživeti niti ene ure življenja. Po končanem
šolanju sem sprejela službo na Ginekološko porodniškem oddelku v Šempetru pri Gorici. Ko
danes gledam nazaj, je bil čas, ki sem ga preživela na tem delovnem mestu, poln lepih dogodkov.
Danes so otroci, ki sem jim pomagala "priti na
svet" že zdavnaj odrasli. Nekatere poznam in sem
neskončno ponosna, da sem jih – kot pravi babiška himna – z nežno roko presadila v beli dan!
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Delo medicinske sestre ni samo delo. Je poslanstvo, s čutom za sočloveka. Zakaj ste se
odločili za poklic medicinske sestre in kje vse
vas je vodila poklicna pot pred prihodom v naš
Dom?
Očitno so nekatere naše odločitve del načrta
in se ne zgodijo same od sebe. Danes vidim, da
je bila tudi moja odločitev za vrnitev v domače
kraje dogodek, ki se je moral zgoditi. Moja dva
brata sta se poslovila zelo mlada in staršema
sem ostala kot edini otrok, edino upanje in opora. In kako sem se znašla v Domu upokojencev?
Prebrala sem razpis, ki je ponujal zaposlitev na
delovnem mestu medicinske sestre, se prijavila
in po razgovoru s prijaznim direktorjem Ivanom
Kumrom sem že vedela, da bom sprejeta.

nja. Tako sama – kot tudi ostale moje sodelavke –
smo velikokrat priča trenutkom drobnih radosti,
trenutkov veselja in upanja, pa tudi uram bolečin
in solza.

Katero področje dela vas poklicno bolj izpopolnjuje – delo babice ali delo s starejšimi
ljudmi, ki živijo v Domu?
Začetki dela v domu so bili izjemno težki! Saj si
lahko predstavljate: za zidovi porodnišnic se dogodki ponavadi končujejo srečno. V Domu upokojencev pa se ljudje poslavljajo in odhajajo v kraj
brez povratka. Že kmalu sem se zavedela, da prav
zaradi tega potrebujejo predvsem skrbno nego in
prijazno besedo. Včasih je prav zdravstvena delavka tista, ki preživi s starostniki največ časa, zato
ni ne le negovalka, marveč mora biti tudi zaupnica
in prijateljica. Znati mora uporabiti prave besede
ob pravem času, znati mora poslušati, četudi so
kdaj pogovori brez pravega pomena. To, kar zdaj
pripovedujem, je sad spoznanj ob mojem delu z
stanovalci v našem domu.

Velik del vašega življenja zapolnjuje delo na področju kulture. Od kje ta velika naklonjenost literaturi, gledališču, leposlovju ter poeziji?
Delo na področju kulture je moja velika ljubezen.
Večkrat se sprašujem, kdo me je poslal na to
pot? Je to božji dar, položen v zibelko, je to sad
vzgoje v najnežnejših letih? Res je, da sem veliko časa preživela skupaj s starima staršema,
ki sta mi posredovala mnogo zgodb in pripovedi, pa učila sta me brati in pisati prve – kot sta
ona dva imenovala - "puštafe" (črke). Stari ata
je rad pripovedoval pravljice, stara mama pa je
bila vseskozi na realnih tleh in je govorila večino
o težkih časih pred drugo svetovno vojno in med
vojno samo.

Povejte Irena, bi se še enkrat odločili za enako
poklicno pot?
Zagotovo bi delala v poklicu, ki bi vključeval skrb
in pomoč soljudem. Zagotovo pa bi – če bi bilo
dano "še enkrat" - svoje znanje nadgrajevala. Žal,
po končani srednji šoli nisem imela poguma za
nadaljevanje šolanja, čeprav sem imela lepo zaključno spričevalo. Pa tudi nihče me ni spodbujal,
da bi nadaljevala s študijem, saj bi moja odločitev
predstavljala nadaljnje obremenjevanje družinskega proračuna.

Medicinska sestra je pogost lik v komedijah in
dramah. Ste tudi sama v tej vlogi doživela kakšno zabavno ali grenko izkušnjo? Bi nam zaupala te vrste doživetij?
Včasih potujem med spomine in pred menoj
zaživijo mnogi obrazi ljudi, ki so večer življenja
preživeli v naši ustanovi. Vsak človek je enkraten
in poseben. Zato tudi vsak na svoj način sprejema in doživlja dogodke, ki se mu zgodijo. In
medicinsko osebje se nehote vplete v ta dogaja-

Povejmo si...
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Lepo nam je skupaj
Iz vsega vašega delovanja je razbrati ljubezen
do rodnega kraja in njegovih prebivalcev, Vojskarske planote in lokalnih običajev. Pred kratkim ste v samozaložbi, skupaj z možem Ivanom
Šinkovcem, izdali knjižico z naslovom Drobtine,
ki priča prav o tem. V zapisih in tudi fotografijah, katerih avtor je Ivan Šinkovec, je opaziti, da
vaju druži tudi ta velika ljubezen do domačega
kraja. Sta oba zaprisežena Vojskarja?
Delo v kulturnem društvu Planika Vojsko daje
mojemu prostemu času smisel in vrednost. Skozi
leta delovanja se je nabralo mnogo različnih
kulturniških dogodkov. Sploh jih ne štejem več!
Tisti, ki ne dela kaj podobnega le stežka razume, zakaj si za pripravo scenarijev za različne
prireditve vzamem toliko časa. Včasih so me vaška modrovanja, da naj bi rajši počela kaj, kar bi
prinašalo materialne dobičke, prizadela. Počasi
pa sem spoznala, da je tako govorjenje pogosto
posledica nepoznavanja tovrstnega dela in ljudske nevoščljivosti. Ne znam opisati, kako lepo
je, ko se po končani predstavi zagrne zavesa in se
iz dvorane oglasi aplavz in kakšna sreča je videti
zadovoljne obraze ostalih nastopajočih. Razveseli me, če kdo pohvali scenarij, ki ga napišem, ali
pa izreče kakšno pozitivno besedo o mojem delu.
Seveda pridejo tudi trenutki, ko ne gre vse tako
kot bi moralo. Tedaj pride podpora mojega Ivana
še kako prav. Na skupno pot naju je pripeljalo
prav sodelovanje na kulturniškem področju. Najini pogovori se pogosto vrtijo okoli te najine
skupne ljubezni. Tako se rojevajo tudi ideje za
nove projekte. Drobna knjižica Drobtine je eden
od teh skupnih projektov.
V knjigi navajate, da Vojskarjem pomeni Vojskarska planota edini pravi dom. O čem še pripovedujete v knjigi in s kakšnim namenom sta
jo izdala?
Knjižica Drobtine je preplet opisa naravnih lepot vojskarske planote in hkrati opis del, ki so jih
ustvarile pridne roke njenih prebivalcev. Vedno,
ko se z Ivanom odpravljava na potep po Vojskem
odkrijeva še kaj, kar naju začudi in navda z navdušenjem. Tako nastajajo lepe fotografije in
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tako nastajajo dobre misli in molitve, ki so tudi
sestavni del besedila te drobne knjižice. Naj omenim, da sva prostovoljne prispevke, ki so jih ljudje podarili za Drobtine, namenila kot skromen
prispevek za obnovo kipov Matere božje in svetega Jakoba v vojskarski cerkvi.

Poznana ste kot oblikovalka pogrebnih govorov in pogosto vas srečujemo kot govornico na
pogrebih. Čeprav žalujoči vaše delo cenijo in
so vam zanj hvaležni, to delo gotovo ni lahko.
Kako se ob tem počutite? Pišete vedno samo za
poznane pokojne?
Včasih mi kdo postavi vprašanje, zakaj pišem
poslovilne govore. Ko sem bila še mlada, si niti v
sanjah ne bi mislila, da bom počela tudi to. Spet
moram povedati, da sem začutila, da zmorem.
Zmorem napisati nekaj, kar bo ob poslednjem
slovesu očrtalo življenjsko pot osebe, od katere
se poslavljamo. Pesnik Pavček pravi, da nobeno
življenje ne mine brez žive sledi! Zato mislim, da
si vsakdo ob slovesu zasluži, da poudarimo pozitivne stvari, ki ostajajo kot njegova dediščina in
kot spomini. Ob pisanju govora za slovo porabim
veliko energije, kajti besedilo je treba oblikovati v
času, ki je omejen. Potrebno je paziti, da z napisanim koga od prisotnih ne prizadenem. Poslovilni
govor je hkrati namenjen žalujočim, zato vedno
upoštevam njihove želje, kaj naj povem in kakšen
način opisovanja pokojnika naj izberem. Zadnje
čase pišem tudi o pokojnih, ki jih nisem osebno
poznala in moram besedilo oblikovati na poda-
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Na kaj ste v življenju posebej ponosni in kaj še
niste uresničili?
Morebiti bi besedo ponos zamenjala z besedo
sreča: srečna sem, da imam hčerko Polono in sem
jo znala podpirati na poti do poklica. Srečna, da
imam dobrega moža. Čez tri leta naj bi dosegla
pogoje za upokojitev in potem si bom vzela čas še
Skupaj z možem Ivanom Šinkovcem sta zasnova- za stvari, ki jih nisem doslej mogla početi. Upam
la tudi prireditev Pri nas je pesem doma. Vsa- le, da bo zdravje na moji strani!
koletni dogodek privablja nastopajoče iz širne
Slovenije. Od kje ideja in koliko nastopajočih se Kako sprejemate vaš izbor in prijavo v okviru
je že zvrstilo na odru?
akcije Super zaposleni?
Z Ivanom se rada pošaliva, da je prireditev kot Iskrena hvala vsem, ki so me predlagali! Res se
najin otrok, saj vsako leto v izvedbo dogodka trudim, da bi delala dobro, toda le človek sem –
vloživa veliko energije in časa. Ideja zanj se je ob- kot sem povedala že na začetku! Izbor me je prelikovala na neki vožnji iz Ljubljane, ko sva na radiu senetil in zelo sem bila "iz sebe", ko sem izvedeposlušala staro ljudsko pesem. Spraševala sva se la! Mislim, da se v naši ustanovi vsi zaposleni zelo
ali bi zaživelo srečevanje skupin, ki rade pojejo trudijo, da bi ustvarili ugodne pogoje za stanodomače pesmi. Prireditev Pri nas je pesem doma valce, ki so nam zaupani v nego in oskrbo. Delo je
je skozi leta prerasla v pravi pevski praznik. Na izjemno težko in delavci bi večkrat morali prejeti
Vojsko privabi pevce iz različnih krajev Slovenije. kakšno pozitivno besedo, pohvalo, vzpodbudo.
In to je uspeh!
V osebnem in poklicnem življenju ste veliko
doživeli in spoznali. Bili ste priča rojevanju in
umiranju. Kaj menite je tisto najpomembnejše
in najvrednejše v življenju?
Življenje je pot, polna vzponov in padcev. Predvsem je pomembno, da se ob dogodkih, ko nas
doletijo različne težave in krivice, ne obupamo.
Včasih je treba stopiti korak nazaj, včasih menjati
smer, ne glede na to kaj drugi menijo in govorijo
o tvojih odločitvah. Najvažnejše je v življenju truditi se, da bi delal dobro – za soljudi!
tkih, ki jih posredujejo najbližji. To je najtežje! Naj
omenim, da izredno cenim, da v službi razumejo
to mojo posebno nalogo. Hvaležna sem glavni sestri Mirijam Kalan in vsem sodelavkam, saj so pripravljene pomagati z zamenjavo in prilagajanjem
službenega urnika.

Kaj še radi počnete v prostem času? Vrtnarite,
se ukvarjate s kakšnim športom? Kako se
sproščate?
Prostega časa imam zelo malo. Če le uspem,
obiščem mamo in ji pospravim stanovanje. Ob
res prostih večerih z možem posediva pred najino malo hišico na Vojskem, občudujeva
zvezdnato nebo in se veseliva, da nama je dano
skupaj potovati skozi življenje.

Povejmo si...
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Zgodbe, ki jih piše življenje

Mnogo ljudi sem popeljal preko severne
stene na Triglav
Pogovor s stanovalcem Stankom Moravec
Metka Pavšič

Sem Idrijčan. Grapar. Novembra, leta 1921
sem se rodil. Med mnogimi drugimi stvarmi
se je danes spremenila tudi življenjska doba.
Jasno se še spominjam, ko je v Grapi umrl
sosed. Star je bil petinšestdeset let. Moj oče
in drugi znanci so tedaj komentirali, češ, kaj
pa je hotel drugega, saj je imel lepa leta, saj
je bil že star.

Z devetnajstimi leti sem odšel služit vojake v Folinijo v Italiji. Sedež prvega regimenta altilerije.
Kako zadovoljen sem bil, ko me je med prvimi
ogovoril neki fant in to kar v slovenščini. Doma je
bil iz Postojne. Pod Italijo sem prišel do zaključka,
da je bilo pod Avstrijo mnogo bolje poskrbljeno
za rodne jezike, za izobraževanje. V Idriji so Italijani ukinili realko, češ da ni dobra. Njihovi ljudje pa so me prosili naj jim prebiram pisma, ker
niso znali brati. Niti za osnovno šolstvo ni bilo
Moje otroštvo je bilo kar prijetno. Starši so veliko poskrbljeno. Še imam pred očmi lepo pisavo, ko
storili zame. Bil sem edini otrok. Revščina je bila je župnik pomagal očetu pisati sinu k vojakom.
tedaj, a kot otrok sem si mislil, da je to življenjski maksimum. Šolo sem nadaljeval na t. i. Avia- Ker je bila Primorska po prvi svetovni vojni primento profesionale, bivši realki, ki so jo Italijani v ključena Italiji, so tudi vsi vojaški obvezniki služili
tistih časih ukinili. Bil sem dober učenec. Takoj po v italijanski vojski. Čudil sem se, kako so italijakončani šoli sem dobil službo na sodišču. Vsi do- ski oficirji cenili in spoštovali nas, Jugoslovane.
kumenti za nazaj so bili napisani v slovenščini, ko Takrat Slovenija še ni bila samostojna država. Ko
pa je zavladal fašizem, je bilo potrebno v knjige so fašisti ubili jugoslovanskega kralja smo se Juvse zapisovati v italijanščini.
goslovani zbrali na glavnem dvorišču kasarne v
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Folignu. Ogorčeno smo protestirali in peli slovenske pesmi. Komandant kasarne nas je poskušal
pomiriti, vendar nihče ni bil klican na odgovornost ali bil kaznovan. Kasneje mi je en višji oficir povedal, da bo Italija v tej vojni poražena, ker
italijanska vlada sodeluje s fašističnimi državami.
Med drugo svetovno vojno sem bil težko ranjen,
zato so me umaknili iz operativnih enot. Zdravili so me po raznih grapah bolnišnice Pavla. Ko
so se Nemci bližali, so nas, ranjence, premikali.
Po zdravljenju sem izrazil željo, da bi rad šel na
komando mesta Idrija, ki je tedaj delovala na
Vojskem. Mnoge stvari je bilo potrebno urejati:
ujetnike, posledice bombardiranja in še mnoge
druge.

Stanko. Vedno sva se lepo razumela. Ko sem bil
pri vojakih mi je redno pisala, ko sem bil ranjen,
me je z mojimi starši prišla obiskat v Čekovnik.
Kako si človek zapomni take stvari in jih ceni.
Vedno sem rad zahajal v hribe. Lahko bi rekel,
da je bila to moja druga ljubezen. Bil sem tudi
alpinistični načelnik Primorske. Organiziral sem
slovensko alpinistično odpravo v Ameriko. Še se
spominjam kako so me nekoč idrijski fantje v Beli
nagovorili, da bi se tudi oni radi bavili z alpinizmom. Vzpodbudilo me je, da sem stvari začel
organizirati. Poklical sem v Ljubljano na Matico,
kjer so mi bili pripravljeni pomagati. Alpinistične
izpite smo delali kar v Idriji. Komisija je prišla iz
Ljubljane v Idrijo. Veliko ljudi je, ki sem jih preko
severne stene popeljal na Triglav. Tudi ženo Miro
sem, a ji kasneje ni bilo več do hribov. Še danes
preko televizije občudujem razne mogočne
vrhove, na katere sem zahajal. Tudi na Hlevišah
sem bil redni obiskovalec. Moram reči, da so bili
vsi alpinisti, ki sem jih v življenju spoznal, posebne
vrste ljudje, zelo fajn. Vsak je vedel kdaj je potrebno človeku ponuditi pomoč, kdaj je v stiski,
ne pa ga demoralizirati.

Po vojni sem študiral pravo v Ljubljani. Poglobil sem ga v Zagrebu. To je bila smer prava za
državne uslužbence. Nekaj časa sem bil tudi
idrijski župan. Politika me ni nikdar mikala. Skrb
za človeka mi je bilo glavno vodilo pri delu. Bilo je
pomanjkanje vsega. Najtežje je bilo, ker je bilo po
raznih službah zaposlenih mnogo neizobraženih
ljudi, imeli pa so funkcijo. Nekaj so si vtepli v glavo in pričakovali, da bomo vsi tako mislili. Meni
se ni zdelo smiselno prepirati. Velikokrat sem V dom sva prišla, ker sva pač morala. Ni bilo
molčal in si mislil svoje. Zelo sem bil zadovoljen, druge. Žena včasih malo pojamra, pa jo potoko mi ni bilo več potrebno županovati.
lažim, češ da mora razmišljati o lepih stvareh.
Mene je življenje samo naredilo kar korajžnega.
Ženo Miro sem spoznal na cesti. Saj veste kako Lahko rečem, da sem zares imel bogato življenje.
se mladina spoznava. Kasneje sva se poročila in si Imel sem veliko prijateljev.
ustvarila družino na Kalvinu. Rodil se nama je sin

Povejmo si...

9

Zgodbe, ki jih piše življenje

V domu opravljam kar dve "službi"
Pogovor s stanovalko Liljano Krapež
Metka Pavšič

Prihajam iz Renč, natančneje iz Mohorinov.
Doma smo imeli majhno kmetijo, ki smo jo
kasneje prodali. Ostala nam je le hiša. Rojena sem leta 1949. Imam brata, ki me je pred
kratkim tudi obiskal. Že od malega sem bila
bolj bolehna. V osnovno šolo sem hodila v
Renče. Naredila sem pet razredov, ostale
kasneje z izpiti.

delovno mesto se kasneje nisem več vrnila. Rodil
se mi je sin Srečko. Živela sva pri mami. Skupaj
sva zanj skrbeli.

Moja druga služba je bila v gostinstvu. Delala sem
v restavraciji Lipa v Šempetru. Najlepše pa mi je
bilo v trgovini Merkator v istem kraju. Tam sem
dočakala tudi penzijo. Imam štiriintrideset let
delovne dobe, na kar sem prav ponosna. V marketu sem delala vse; polnila hladilnike, police,
Moja prva služba je bila v tovarni Jadran Ciciban čistila, med malicami sem nadomeščala kolegice
v Mirnu pri Novi Gorici. Moja naloga je bila le- za blagajno, prevzemala sem blago v skladišču,...
pljenje čevljev. Kmalu sem odšla na porodniški Šefa Miloš in Adrian sta bila prav dobra šefa. Podopust, ki je tedaj trajal le mesec in pol. Na to
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magala sta, kadar je bilo potrebno. Vse smo se
domenili. Če je kdaj kako olje padlo na tla in se
razbilo, smo po tleh najprej posuli žagovino, da
je popivnalo tekočino, potem smo pometle in
pomile tla. Najbolj zoprno je bilo, če ti je na tla
padel med. Vse se je lepilo. Za petdeseti rojstni dan so mi sodelavke kupile zlato verižico, ob
odhodu v pokoj mi je sodelavka kupila stensko
uro. Lepi spomini so to. Tudi stranke so me ob
odhodu v penzijo pogrešale.
Moje veselje je bilo tudi šivanje. Opravila sem
trimesečni tečaj šivanja. Še se spominjam spalne
srajce in žametnega krila iz dveh pol, ki sem ju
naredila. V domu mi je Ana narisala tri prtičke,
ki sem jih naštikala. Veliko mi pomeni, ker se s
sinom Srečkom redno slišiva po telefonu. Živi v
Seči pri Portorožu. Imam tudi dve vnukinji. Eleno
in Anamarijo. Mladi sta še in zaljubljeni. Prav je Dneve v domu mi izpolnjuje moja posebna slutako.
žba. Za sedem ljudi kuham kavico. Trikrat na dan.
Prvič začnem kuhati že ob šestih zjutraj, da laV domu živim pet let. Prav v redu mi je tu. V sobi žje vstanemo. Aha, in še na eno službo ne smem
se lepo razumemo, osebje je prijazno. Rada grem pozabiti. Trikrat na dan skupaj z Dragom in Mana kak izlet. Tudi na Vero in luč sem nekaj časa rjeto pospravljam jedilnico. Kozarce, krožnike
redno zahajala. Res veliko mi pomeni, ker me v in pribor zlagamo na vozičke in jih odpeljemo v
domačem okolju niso pozabili. Bivše sodelavke kuhinjo. Vesela sem nagrade, ki jo dobim, še več
so mi pisale za Veliko noč. Tudi od Rdečega križa pa mi pomeni lep občutek, ko je nekaj dobro naiz Renč sem za dan žena prejela voščilnico.
rejeno.

Povejmo si...
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Rad delam
Vinko Mrak

Rodil sem se leta 1932 na Vojskem in kolikor
se spominjam smo v letih do vojne živeli
skromno, a mirno življenje. Potem, v vojni,
so nam požgali dom in bilo je še veliko drugih
hudih dogodkov, ni bilo hrane, nismo vedeli
kako bomo preživeli. Po vojni smo vsi, tudi
otroci, po svojih močeh pomagali pri obnovi
doma. Starejši ko smo bili, več različnega
dela smo obvladali; kmečko delo, delo v gozdu, pomagal sem pri mizarskih delih doma
in potem sem šel od doma, s trebuhom za
kruhom.
Vmes je prišlo služenje vojaščine, pa spet domov
in 1960 zaposlitev v Rudniku. Tretjega maja sem
imel prvi šiht v jami. Polnil sem vozičke z rudo,
cel mesec, junija sem šel v topilnico, kjer sem delal pri špirikovi peči, nato pa sem julija spet šel v

jamo, kjer sem delal pri zasipavanju rovov. Celo
leto sem bil na tem mestu. Potem sem naredil
tečaj za drugega kopača, kasneje za prvega kopača in tako sem delal pri nalaganju in prevozu
rude do glavnega jaška. Šel sem še na tečaj za
globinskega vrtalca in to delo sem opravljal tri
leta.
Ko so pričeli z zapiranjem jamskih del, sem tudi
jaz šel iz jame, dobil sem delo v gozdu, kasneje pa
sem delal pri postavljanju montažnih hiš v Posočju. Vedno me je veselilo strojniško delo in rad
sem tudi kaj novega pogruntal, predvsem doma
v svoji delavnici.
Tudi zdaj, ko sem v domu, moram imeti kaj za
delati. Največ časa porabim za pletenje košar iz
časopisnega papirja. Tega sem se na novo naučil
prav zdaj, v domu. Vedno sem se rad učil, rad kaj
novega naredil, "pogruntal", to mi je v veselje.
Rad delam.

Sprevodnik
Ivan Pirc

Po koncu vojne sem bil doma in imel veliko
dela s popravljanjem domače hiše. Sosed, ki
je imel poznane v Ajdovščini, me je vprašal
kaj mislim naprej, če bom šel kaj delati. Rekel sem mu, da ne vem, da niti ne vem, kam
naj se obrnem. Napotil me je v Ajdovščino:
"Pojdi na upravo in reci, da sem ti jaz rekel,
da se oglasi." Res sem šel in človek, ki me je
sprejel, me je vprašal, če se rad vozim okoli,
da bi bil sprevodnik. Odgovoril sem mu, da
rabim denar, da bi rad imel službo. Vprašal
me je še, če sem v partiji. Rekel sem, da ja,
čeprav nisem bil. Nato me je poslal še k
enemu uradniku, kjer sem moral narediti nekaj računov in zgleda, da sem pravilno rešil,
saj sem ostal kar tam, niti nisem šel domov.
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Popoldan sem šel že z kamionom, takrat
so vozili le kamioni, ni bilo še avtobusov,
v Solkan. Trideset let sem bil zaposlen kot
sprevodnik. Vse mogoče se je pripetilo v tem
času.
Nekoč se je šofer avtobusa kregal, da on nima nič
denarja, da jaz sleparim. Jaz pa sem mu podal
boršo in mu rekel, da naj pa on slepari. Zamenjala sva se. Sedel sem za volan avtobusa in peljal
do Solkana. Vse se je normalno izteklo, le to ne
vem, kaj je on počel med vožnjo in če je prišel do
denarja. Ko sem delal obračun je štimalo, drugo
me ni zanimalo.
Avtopromet je imel svoj štab v Ajdovščini. Tedaj je
obstajala še cona A in cona B. Cona A se je razširi-
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la tudi do Solkana. Odpirali smo nove proge. En
dan smo šli v Čepovan, drugi dan v Grgar, tretji na
Lokve. Ljudi smo prevažali s kamionom. Nekega
dne naj bi šli v Brda. Nekaj časa šofer vozi, zdelo se mi je čudno. Nikdar še nisem bil v Brdih,
šofer pa tudi ne, ker je bil doma blizu Kobarida.
Sčasoma le ugotovim, da se vozimo na Sv. Goro.
Obrneva kamion in greva proti Brdom. Ustavljali
smo se v vsaki oštariji. Ko pridemo do križišča v
Neblem, malce naprej od Dobrovega, se ustavimo in začneva iskati prenočišče. Greva v gostilno.
Lačna sva bila kot le kaj. Nič hrane niso imeli v
oštariji in šla sva do trgovine in tam dobila le eno
konzervo rib za oba. Vse je bilo tedaj na karte. V
gostilni nama je nek človek ponudil prenočišče v
štali. Rade volje sva sprejela. Tam je bil vol, pokrit
z nekakšno plahto. Ker je bil mraz, sva si sposodila to njegovo plahto in se zavila vanjo. Si lahko
predstavljate kakšna sva bila prihodnjega dne.

Povejmo si...

Nikjer nisva našla vode, da bi se umila. Na koncu
sva odprla rezervoar vode na kamionu in se za
silo umila. Tedaj ni bilo tako kot sedaj. Danes te
cartajo, ti zrihtajo prenočišča in še kaj, tedaj pa si
se moral sam znajti, kakor si vedel in znal. Kljub
temu smo poskušali ohraniti dobro voljo, nismo
se pritoževali. Mislili smo, da je to naše delo in
služba.
Solkan – Bovec – Trbiž so bile moje glavne vožnje.
Dvanajst let sem delal na tej relaciji. Kasneje, ko
so že obstajale propustnice, sem ljudem prinašal
kake drobnarije, ki so mi jih naročili. Iz Italije sem
"rihtal" tudi kolesa. Enega na leto si lahko pripeljal. 30.000 lir je stalo eno kolo. Bog ve koliko sem
jih pripeljal, pa ne za denar, tako za uslugo prijateljem. V življenju sem imel veliko prijateljev,
veliko družbe in poskrbeli smo, da smo se imeli
lepo, kljub temu, da so bili težki časi.
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Že pot v Ljubljano je bila posebno
doživetje
Marija Lapajne

V službo sem šla februarja 1947. Preko borze pazim na dveletno hčerko. Ker ni bilo veliko dela,
dela sem dobila službo kot gospodinjska po- mi je bilo včasih kar dolgčas. Seveda sem morala
biti cel dan na razpolago.
močnica pri družini v Ljubljani.
Že sama pot v Ljubljano je bilo posebno doživetje. Z nekim osebnim avtom sva se s prijateljico, ki
je tudi šla v Ljubljano, peljali najprej v Ajdovščino.
Tam sva prespali. Naslednji dan smo se odpravili
proti Ljubljani, vendar se je nekje na poti pokvaril
avto. Ne vem točno, kje je bilo to, ampak potem
smo nekako prišli do železniške postaje v Logatcu.
Bila sem brez denarja. Tam sem srečala znanca,
ki mi je dal sto dinarjev, da sem imela za vlak. V
Ljubljani sem prvo noč prespala na Resljevi, tudi
to je bilo stanovanje tega znanca. Zjutraj je prišla
gospa, pri kateri sem dobila delo in skupaj sva šli
k njim domov. Dela ni bilo prav veliko. Moja naloga je bila, da skrbim za čistočo, vse pospravim in

Okoli prvega v mesecu sem dobila plačilo in sicer
600 takratnih dinarjev. Od tega sem 175 plačala
za zavarovanje. Ves čas sem se počutila nekako
ponižano in izkoriščeno. Oni so hodili v posebno
trgovino nabavljati, tam si jaz nisem mogla nič
kupiti, ker je veljal poseben sistem plačevanja.
Kasneje sem izvedela, da bi lahko tudi jaz dobila posebne bone, a mi jih gospodinja ni dala. Pri
tej družini sem ostala le sedem mesecev, potem
sem preko znanke izvedela, da lahko dobim delo
v Zavodu za slepe in slabovidne. Tam sem bila
bolj zadovoljna. Bilo nas je več, delo je bilo zanimivo, razumeli smo se in veliko sem se naučila.
A kmalu sem morala domov. Zbolela je sestra in
potrebovali so me.

Slaščičarka
Marija Kenda

Moja prva služba je bila v slaščičarni. Bila Sladoled se je moral strditi, zmrzniti, da je bil dosem prijavljena na uradu in zgleda, da ko se ber. Velikokrat smo prodajali kar tekočega, saj so
ljudje nestrpno čakali in se ni utegnilo strditi do
je pokazala potreba, so me poklicali.

konca. Dajali smo ga v kornete ali na krožnik. V
Bilo je leta 1947. Sprejel me je odgovorni upravi- slaščičarni so bile štiri mize s stoli, veliko pa jih je
telj. Pokazali so mi, kaj naj delam in sem se hitro prišlo samo po sladoled in niso sedeli. Takrat sva
naučila. Delali smo sladoled. Delo ni bilo težko, bili dve zaposleni in dela je bilo kar dovolj.
ko si se naučil. Pokazali so nam, kako moramo
zmešati maso, v katero smo dali mleko, sladkor, Spomnim se, da je pod Italijo sladoledar polese mi zdi, da tudi jajca, prah z okusom in barvo, ti prodajal sladoled in je vozil voziček po Idriji,
potem pa je stroj mešal naprej. Stroj je naredil pozimi pa različno sadje na paličkah in pocukrano
vse, le prave sestavine je bilo treba dati. Stroji so ali oblito s kakšnim prelivom. Pri nas se ni dobilo
bili v posebnem prostoru, ki je bil prava ledenica, drugega kot sladoled, kasneje še neke bombone,
saj so bile celo cevi in vsa okolica stroja pokriti z napitkov pa ne. Na tem delovnem mestu sem
bila štiri mesece. Potem so mi ponudili, da bi šla
ledom.
v šolo, a se nisem odločila za to in sem bila nekaj
časa doma.
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Takrat ni bilo velike izbire in morali smo
delati, da smo preživeli
Marija Jurjavčič

Moja prva služba je bila pri Zidgradu. Doma
smo bili revni, bila sem nezakonski otrok in
drugega ni kazalo, kot da si čimprej poiščem
delo in vsaj nekaj zaslužim.
Bila sem stara komaj šestnajst let. Ker takrat ni
bilo velike izbire, sem šla vprašati na Zidgrad, če
bi me vzeli. Navajena sem bila vsega dela. Ker
pa sem bila tako mlada, niso bili prepričani, da
bom zmogla. Tudi mene je bilo strah, da me ne
bi vzeli. Pokazati sem morala roke, na katerih so
se videli žulji in zgleda, da so me tako spoznali za
primerno. Zaposlili so veliko žensk in delale smo
vsa težka dela kot moški. V Rožni ulici smo delali
blok, mešale smo malto, beton, sejale pesek, vse
kar je bilo treba. Šefi pa so bili moški. Med sabo
smo se delavke kar razumele.

Povejmo si...

Ne rada se spomnim teh časov. Zelo sem bila
utrujena, po težkem delu je bilo treba še peš domov. Navadno smo delali osem ur, če pa je bilo
kaj za razložiti ali kaj drugega, kar se je mudilo,
smo delali dokler ni bilo končano. Plača je bila
minimalna. Šefi so delali z nami kakor so hoteli.
Enkrat sem šefa za prvi april malo nahecala, nič
hudega, a mi je zameril in za kazen znižal plačo.
Zapomnila sem si ga. Malico smo prinesli s seboj,
navadno pol litra črne kave in kos kruha; praznik
je bil, ko mi je mama dala jajček, med, kruh.
Ko smo delali v psihiatrični bolnici je šef, ki nas
je videl, kako smo garale, rekel, da nas bo vzel v
službo v bolnico. In res smo dobile priložnost in
se zaposlile v bolnici. Čeprav je bilo tudi to delo
na nek način težko, je bilo veliko bolj primerno
zame.

15

Dogaja se... Enota Idrija

Najprej sem si morala delovno mesto
urediti, da sem lahko začela
Jožica Mesec

O prvem delovnem dnevu nimam kaj pove- za mizo. Nekje so dobili mizo in tudi omaro. Ne
dati. Nisem začela službe tako, da bi se use- vem točno od kod so prinesli. Po tleh je bil beton
in nanj so položili nekaj desk, da vsaj pod nogami
dla in bi mi nadrejeni dal nalogo.
ni tako zeblo. Tako sem cel dan čistila ta "kot",
V juliju 1947 je bila ustanovljena Zadruga v Spod- urejala prostor, da je bilo vsaj nekoliko podobno
nji Idriji. Kadra ni bilo in v avgustu je republiška in urejeno za delo. Naslednji dan sem se že lahko
poslovna zveza organizirala trimesečni tečaj us- spravila v papirje.
posabljanja za tiste, ki naj bi jih kasneje zaposlili.
Prej sem bila tri mesece udarniško na progi Ša- Pred mano je poslovna republiška zveza poslala
mac Sarajevo in mislim, da sem se izkazala, ter v zadrugo inštruktorja, ki je nekoliko pripravil in
da sem bila tudi zato izbrana, da grem v Ljubljano organiziral ostale stvari. Najprej sem morala
na tečaj. Tri mesece smo bili v Ljubljani in se učili urediti papirje. Trgovka je vse spravljala v eno
predvsem vodenja poslovnih knjig. Sredi nove- mapo. Jaz sem morala vse urediti po datumih
mbra se je tečaj zaključil in 1. decembra sem na- itd., potem sem šele lahko začela knjižiti. Vsake
pol leta je prišel revizor, ki je pregledal in tudi
stopila službo.
podučil, če nismo česa znali. Konec leta pa so oni
Pridem v Spodnjo Idrijo, v trgovino. To je bila naredili zaključni račun, ker mi tega nismo znali in
stara hiša, ki je danes ni več in je stala približno nismo bili usposobljeni za to.
tam, kjer je zdaj avtobusna postaja. V trgovini sta
delala poslovodkinja in njen mož, kot pomočnik,
ki je bil po poklicu pek. Prej sta bila sama lastnika
trgovine in po nacionalizaciji sta se zaposlila. Ona
je bila tudi prej trgovka, on pa je pekel kruh. Kruh
smo navadno zamesili doma. Ga zavili v servet in
nesli v pekarijo, kjer ga je spekel.
Lepo sta me sprejela, razumeli smo se, ker smo
se že od prej poznali. A prostor ni bil pripravljen
za mojo službo. V prvem prostoru je bila trgovina, dobro založena, naprej pa je bilo skladišče.
V tem skladišču je bilo seveda polno vsega in en
košček naj bi uredili, da bi bilo nekoliko podobno
pisarni. Lotila sem se čiščenja. Nekoč izložbeno
okno je bilo zdaj skoraj do sredine zabito z deskami in tako se me s ceste ni videlo, ko sem sedela
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Imela sem tak delovni čas kot v trgovini; od
osmih do opoldne, potem smo šli domov za kosilo in nato od dveh do šestih.
Zadovoljna sem bila, da sem dobila službo. Moral si se dokazati, da si dobil službo. Moral si biti
dober, priden delavec. Ni bilo enostavno in samo
po sebi umevno. Zadovoljna sem bila tudi zato,
ker sem tu pa tam lahko uresničila mojo skrito
željo, da bi bila trgovka. To me je zelo veselilo.
In če sem imela kakšno minutko časa, sem rada
šla za pult. Z veseljem sem se dala podučiti koliko
kvasa je treba natehtati za 30 par ali pa kako se
s posebnim mehanizmom odpira blagajno, menjuje denar in podobno. Bila sem zadovoljna s
službo in z odnosi, ki smo jih imeli s tistimi, s katerimi sem sodelovala.
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Začela sem kot pestrna
Justina Peternelj

Z desetimi leti sem šla prvikrat služit za pestrno k bližnjemu sosedu. Med tem časom
se je pričela vojna. Takrat smo morali v begunstvo. Bili smo v severnem delu Italije, v
Pistoj. Ko smo se po štirinajstih dnevih vrnili,
sem šla za pestrno v drugo vas. Težko bi rekla, da je bila to služba, ker nisem dobila nič
denarja, samo nekaj oblek in čevlje.
Zanimivo se mi zdi, da sva se tu v domu našli moja
varovanka in jaz. Najprej me je vprašala, če je bila
kaj pridna. Odgovorila sem ji, da zelo.

dobila pri mojstru. Po šestih mesecih sem mu denar vrnila. Po dveh letih pa sem mi je ponudila
prilika za šiviljo na Marofu. Od začetka sem šivala na roko, ker niso imeli niti šivalnega stroja. Da
sem lahko šivala, sem posodila svojega. Imela
sem na oddelku majhno šivalnico, delala sem vse
vrste oblačil, moško, žensko, celo prešite odeje
in ostalo posteljnino. Po vojni je država prevzela skrb za starejše, med drugim tudi za obleko in
vse potrebno. Ob koncu leta sva z upravnikom
nabavila okoli 80 m različnega blaga, iz katerega
smo potem sešili, kar je bilo potrebno. Če pa so
me rabili, sem delala tudi druga dela; vse, kar je
bilo potrebno, tudi na oddelku, v pralnici (takrat
se je pralo še na roko) in v kuhinji. Enkrat sem
bila ponoči dežurna na oddelku. Bilo me je malo
strah.

Ko sem prišla k njim, se mi je zdelo malo čudno,
da so imeli v predalu od mize, kjer je bil kruh, raztresen tudi denar. Šele mnogo kasneje, ko so se
o tem pogovarjali drugi, sem zvedela, da so na
tak način gospodarji preizkusili poštenost poslov. Najlepše je bilo grabiti seno. Na Rupnikovem so
Meni ni to nikoli delalo težav.
imeli v najemu senožet, v hlevu pa živino in so
rabili seno. Tu sem ostala osem let. Nato sem bila
Po vojni sem se šla učit za šiviljo. V Mokraški vasi deset let doma, ker se nam je povečala družina.
je bila krojačnica, ki jo je vodil mojster Franc Ko- Po desetih letih sem odšla v kuhinjo na komusmač. Ker so nam med vojno pogorela vsa oblači- nalo, za osem let. Na koncu pa ponovno, v takrat
la, mi je gospodinja vedno posodila kostim, da novo zgrajeni dom upokojencev, v kuhinjo, za štisem lahko šla k maši. Učna doba je trajala tri leta. ri leta in potem v pokoj.
Še dve leti pa sem delala kot pomočnik.
Pol leta pred iztekom triletne učne dobe, sem
prosila mojstra, če bi mi posodil denar, da se
malo lepše oblečem. Dobro se spominjam, kakšno blago sem si kupila, lepo rožnato za obleko,
ki mi jo je sešila ena šivilja. Blago za kostim pa sem

Povejmo si...

Sedaj, na stara leta živim tu v domu in sem zadovoljna. Še malo klekljam, kolikor morem, rešujem križanke, berem in tako imam občutek, da
še lahko kaj naredim, da sem lahko še vsaj malo
aktivna in koristna.
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Pestrna
Polonca Uršič

Moja prva služba je bila v Italiji. Iskali so varuško in mama je izbrala mene, da sem šla
"po svetu". Rekla je, da sem v zadnjem letu
šole, ni mi več nujno hoditi v šolo, bolj koristno bo, če grem za varuško in najmanj me
bodo doma pogrešili.
Tako sem šla k eni družini. Spomnim se, da smo
šli iz Idrije z avtobusom, potem pa po Italiji najbrž
z vlakom. Reka Po je bila ogromna. S sabo sem
nesla samo za preobleči in šolsko haljo, saj je bila
najboljši del oblek, ki sem jih premogla.

Zdi se mi, da sem se hitro privadila. Vse sem
morala delati, pomagati v kuhinji, pazila sem
otroke, pospravljala, … Pokazali so mi kje je tržnica, enkrat smo šli skupaj z domačimi, potem pa
sem hodila kar sama. Vedno smo poslušali, kdaj
se bodo oglasile sirene, ker smo morali takoj v
zaklonišče. Poznala sem najhitrejšo pot iz tržnice
do doma. Sirene so tulile in nek možakar je vpil
nad mano "rikoveri, rikoveri"... "zaklonišče, zaklonišče". V zaklonišču sem bila prej kot domači,
ki so bili v gornjih nadstropjih. Zelo smo se bali
in smo res hiteli. Slišalo se je bobnenje, tla so se
tresla. Vojna je še trajala. To so moji spomini na
prvo službo.

Služba v kraju, za katerega nisem prej
nikoli slišala

Vojka Viler

Rojena sem bila v Kanomlji. Oče je umrl, ko
sem bila stara 21 dni, brat pa dve leti. Mama
je bila vdova, dobivala je skromno invalidnino in hitro smo morali odrasti. Najprej je šel
od doma brat. V Zavratcu so iskali hlapca in
je šel tja. Star je bil komaj 14 let. Mamo je
zelo skrbelo, kako se ima, saj je vedela, da je
delo težko, da je mlad, neizkušen. Enkrat se
je odpravila pogledat kako je z njim. Vse se
ji je zdelo "švoh", gospodar tih, gospodinja
tiho, … in je rekla bratu: "Vzemi svoje cunje
in greva domov." In sta šla. Kasneje je dobil
delo v Idriji, izučil se je za zoklarja.
Moja pot pa se je začela po vojni, ko so se
razpisovali različni tečaji. Prijavila sem se na tečaj
za sodne uslužbence. Dolgo časa ni bilo nobenega odgovora, potem pa sem le dobila obvestilo,
da sem sprejeta. Pet nas je bilo iz Idrije, ki smo
takrat obiskovale tečaj v Postojni. Bilo je dobro
organizirano, predavanja, stanovanje, prehrana.
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Vse. Potem smo dobile dekrete. Jaz sem dobila
za Slovenske Konjice. Bila sem presenečena. Za
ta kraj prej nisem slišala. Res da sem hodila v italijanske šole in smo se učili le italijanske kraje in
pokrajine, a sem tudi veliko brala in zdelo se mi je
kar nenavadno, da tega kraja ne poznam. A tako
je bilo.
Nekdo mi je svetoval, naj se peljem iz Ljubljane
z vlakom do Poljčan in od tam da je avtobus do
Konjic. In res. O, kako sem gledala skozi okno iz
vlaka, kdaj bo pisalo postaja Poljčane, bala sem
se, da bi prezrla. Od tam z avtobusom ni bilo več
daleč, a ko sem prišla v Slovenske Konjice je bila
že skoraj tema. Nisem se vedla kam obrnit. Kam
zdaj? Odločila sem se, da bom poiskala sodnijo,
mogoče bo kdo tam, ki bi mi znal svetovati. Res
sem dobila sodnijo in na srečo je bil res v stavbi
en sodnik. "Joj punca, kam te bomo dali nocoj?"
Tisti večer mi je uredil, da sem spala pri predsedniku sodišča. Imel je družino, dva fanta, dali so
mi večerjo in zajtrk, naslednje jutro sem šla v
službo in tudi stanovanje se je našlo. Na začetku
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nisem nič razumela, govorili so en čuden dialekt. neki hiši. Bilo je kar v redu. Povsod so imeli menze, tako da nam za hrano ni bilo treba posebej
Že na tečaju pa so rekli, da ne bo nihče dolgo ostal skrbeti. Med tednom ni bilo prostega časa. Pona enem kraju in da nas bodo pogosto premešča- leg službe smo imeli tudi popoldanske tečaje in
li. Res sem bila pol leta v Konjicah, potem sem predavanja. Ob nedeljah pa je bilo pogosto treba
dobila dekret za Gornjo Radgono. Joj, kje daleč opravljati udarniško delo in popoldan smo prišli
je to. Čisto na drugem koncu. Le reka Mura loči vsi umazani in utrujeni na stanovanje. Ravno prav
od Avstrije. In spet so razmišljali kam me bodo časa smo imeli, da smo se malo umili in odpočili
dali. Bilo nas je več in dobile smo stanovanje v do ponedeljka.

Učiteljica
Albina Knap

Prvo službeno mesto je bilo v Volčanskih Ru- Pouk sem pričela ob osmih zjutraj in v dotah. Tja so me poslali z dekretom in nastopi- poldanskem času so prišli učenci višjih razredov.
Popoldan ob 13.00h pa smo nadaljevali z nižjimi
la sem 1. septembra 1949.
Pripeljala sem se v Volče, tam me je čakal krajevni predsednik in skupaj sva pešačila tri ure do
šole. S prstom mi je pokazal majhno cerkvico na
hribu, češ, samo do tam greva. Meni se je zdela pot neskončno dolga. Šolo so zgradili Italijani.
V pritličju je bila učilnica, zgoraj pa enosobno
stanovanje za učitelja. Podstrešje je bilo polno
ropotije, največ je bilo ostankov UNRA paketov, ki
so bili privlačni za miši. Posebno ponoči se je stalno slišalo škrebljanje in podobni glasovi. Sicer pa
sem bila v tej veliki stavbi čisto sama, s ključi od
učilnice, vhodnih vrat in stanovanja. Vsak večer
me je obiskala sova. Oče, ki je prišel na obisk, mi
je dopovedoval, naj bom realna in da me nima
česa biti strah.

Povejmo si...

razredi. Starši so podpirali tak urnik, saj so bili
starejši otroci popoldan doma nepogrešljivi pri
kmečkem delu. S seboj so nosili malico: kruh,
skuto, maslo, prinesli pa so tudi za učiteljico.
Vsega sem imela zadosti. V teh krajih so živeli radodarni ljudje in poskrbeli so, da sem res imela
dobro, domačo hrano. Plačo sem dobila občasno,
ko je krajevni funkcionar obiskal šolo.
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Še vedno čutim, da si lepšega poklica ne
bi mogla izbrati!
Dragica Kumar

Poletje 1951 je bilo zame usodno. Končala
sem šolanje in si lahko ogledala Jugoslavijo ter dobila prvo službo. Kje je ta kraj, kjer
bom morala preživeti najmanj eno leto, sem
se spraševala. Takrat nismo sami izbirali kje
bomo učili. To je določila oblast. Na dekretu
je pisalo: Otalež pri Cerknem. V roke sem
vzela zemljevid in hitro našla lepo mestece
Idrija. O njej sem pa že nekaj vedela: da imajo rudnik, gimnazijo in da žene klekljajo čipke. Skoz mesto teče Idrijca, ki se zliva v Sočo.
In Otalež? Našla sem ga na njenem desnem
bregu.

Grem k njim in se jim predstavim. "Ja, stanovanja pa nimamo. Mogoče bi se dalo pogovoriti s
tovarišico Slavico. Ona je upraviteljica. Zgradba,
šola ima samo dve veliki učilnici, dva majhna
kabineta in drvarnico. Stranišče je na štrbunk."
Vas še ni imela vodovoda in ne elektrike.

Naslednjega dne je prišla Slavica. Povedala sem
ji, da tu v vasi skorajda ni mogoče bivati. "Bomo
že kako poskrbeli za vas", me je potolažila. In res
smo od nekega vaščana dobili špampet in Slavica
je določila, da ga bomo dali v njeno kamrico. Ker
ni bilo posteljnine, sem sešila dve rjuhi, sosede
so dale slamo od ličkanja in smo z njo napolnile
blazino. Že prvo noč sem sladko spala. Bližnje
Od Maruškovca me je pot vodila po strmem gospodinje so pekle kruh za učence in naju. Mlebregu, ko sem zagledala visok zvonik. Pomislila ko nama je vedno nosil sosedov Ivi, kosila pa je
sem, da mora biti tam nekje tudi vas, saj so na- kuhala Dorica.
vadno vasi okoli cerkve. Prišla sem do visoke bele
stavbe – to bo šola! Bila je zaklenjena. Poleg je Najlepši dan je bil prvi september, ko sta se obe
bila gostilna in pomislila sem, da je to pravi kraj učilnici napolnili z otroškim direndajem. Otroci iz
za informacije. Prijazna Dorica mi je skuhala čaj. Jazen, Otaleža, Pluženj in Lazca. Končno sem priPovedala sem ji, da sem v stiski, ker nimam kam. šla do tako želenega dela. Iz klopi so me gledale
Razložila sem ji tudi, da bom v tej vasi učila skupaj lepe, razumne oči prvih mojih učencev. Dolga in
z učiteljico Slavico. Ona je bila še na dopustu. Kje precej težka je bila moja pot do tega poklica, a še
bom bivala? "Ne vem. Vprašajte tiste tri može pri vedno čutim, da si lepšega ne bi mogla izbrati!
sosednji mizi, ki so vaški odborniki."

Ko si dobil dekret, nisi nič razmišljal
Stana Lazar

Junija 1952 sem končala učiteljišče v Tolminu. Že poleti sem dobila dekret za okraj
Kočevje. Poslali so me na Goro. Čisto nič
nisem poznala teh krajev in niti na misel mi
ni prišlo, da bi kdaj tam nastopila službo.
Ampak, ko si dobil dekret, nisi nič razmišljal!
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Na okraju so mi povedali, da gre vsak dan ob
dveh avtobus in da mi bo sprevodnik povedal
kje naj izstopim. Od tam je bilo še petnajst minut
peš hoje. V kovčku sem imela najnujnejše osebne
stvari, skromno, in tako sem prišla v vas. Soseda,
ki me je prepoznala in sprejela, mi je ponudila
tudi posteljo, saj v šoli ni bilo pripravljeno za bi-
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vanje. Kmalu so vaščani pomagali, da smo naredili
modroc iz ličkanja in vse kar je bilo potrebno, da
sem se lahko vselila v učiteljsko stanovanje, ki je
bilo v prvem nadstropju. Šolski okoliš je obsegal
pet manjših vasi. Učila sem 38 učencev. Razdeljeni so bili na nižjo in višjo stopnjo. Dopoldne sem
učila višjo stopnjo, popoldan pa nižjo. Učenci so
bili pridni in večjih težav ni bilo. Učila sem rada in
velikokrat smo se nasmejali.

Spomnim se, da so mi rekli, ko sem vstopila: "Ta
nova gospodična učiteljica so prišli". Onikanje
je bilo v navadi. Zdelo se mi je lepo, čeprav tega
nisem bila navajena od prej. Ena od sosed je bila
zadolžena za kuhanje in k njej sem hodila na kosilo, zvečer sem si pa sama kaj naredila.
Potem so me premestili v Idrijske Krnice, od tam
pa v Idrijo, kjer sem ostala do upokojitve. Domov
sem šla zgolj ob počitnicah, včasih smo si vmes
kaj pisali. Vem, da ko sem bila v Krnicah, je v Masorah učila moja prijateljica in sva se dogovorili,
pozabila sem kako, ker telefonov ni bilo, da se dobiva na pol poti. Res sva se vsake toliko srečali in
poklepetali.

Tam sem poučevala štiri leta, dve leti sem
bila sama, potem se mi je pa pridružila še ena
sodelavka. Z drugimi učitelji nisem imela nobenih
stikov, razen na konferencah, ki so bile v Kočevju. Občasno je prišel nadzornik, da je pregledal
moje delo. Tudi on je hodil peš od šole do šole.
Bala se ga nisem nič, nikoli tudi ni bilo nič narobe, Službovanje na Gori mi je ostalo v zelo lepem
rekel mi je celo, da ni treba tako natančno pisa- spominu.
ti dnevnika. V vasi je bila tudi trgovina in cerkev.

Povejmo si...
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Zgodilo se je
Ema Brelih
Praznično še v januarju
Pevke in pevci MPZ DU Idrija so na pobudo Lade
Bizjak voščili s pesmijo in besedo. Zaustavili so
se na vseh nadstropjih in zapeli, da je pesem
dosegla tudi tiste stanovalce, ki so bili v sobah.
Pevke vokalne skupine Iris iz Bukovega so pod
vodstvom Vojke Svetičič v praznični čas vnesle
milino, domačnost in žar Božiča.

Tam, kjer sem doma…
Učenci OŠ Idrija so za stanovalce doma ponovili prireditev, ki so jo pod vodstvom prizadevnih
učiteljev pripravili za širšo javnost ob Dnevu samostojnosti. V dobro uro trajajočem programu
so navdušili tudi publiko v Domu. "Lepo pojejo,
znajo in učijo se. Ob takih programih človek dobi
kar zaupanje v mlade in veselje do življenja," je
ob odhodu v sobo komentirala ena izmed stanovalk. Naj bo res tako!

Vsako leto člani Karitas iz različnih župniji obiščejo svoje farane, ki živijo v domu. V Spodnji Idriji
pripravijo program, v katerem sodeluje župni"Kako bomo praznovali Kulturni dan?"
jski otroški pevski zbor in tudi letos je bil petkov
"Vsedimo se skupaj in preberimo kakšno pesem!"
popoldne v domu nekaj posebnega.
To smo v domu storili v petek. Medse smo povabili Naceta Braitenbergerja, ob njem še stanovalki
Marija Prezelj in Stana Lazar. Žlahtni izbor pesmi
naših, slovenskih, pesnikov; France Prešeren,
goriški slavček – Simon Gregorčič in Pesmi štirih
in vmes utrinki, misli, razmišljanja, ki so se porodili ob poslušanju.
Natalija in Miha s citrami in orglicami
Glasbeni dogodek na katerem so se zvrstile različne, večinoma poznane melodije, v zanimivi
izvedbi. Na koncu se je zdelo, da je kar zmanjkalo
časa za druženje in izmenjavo komentarjev. Glasba je povedala veliko, a ne vsega
Lada Leskovarja poznamo predvsem kot pevca,
kar seveda tudi je; posnel je več kot 300 popevk
in šansonov, poleg tega je igral tudi filmu in gledaliških predstavah ter bil dolga leta novinar in
urednik na RTV Slovenija. Prijeten nastop v domu
je bil splet melodij in besed v katerih smo umetnika spoznali bolj osebno.
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velikonočno jutro, sv. maša, … vse to je v domu
nagovarjalo stanovalce, delavce in obiskovalce k
osebnemu praznovanju.

Že šesto leto zapored smo v domu pozdravili prihod pomladi.
Tokrat s plesom. Nastopili so najmajši iz vrtca,
šolarji, srednješolci in vse ostale generacije do
najstarejših stanovalcev v domu. Raznolikost
plesov, katerih namen je sprostitev in druženje Mladi plesalci navdušili
preko telesne aktivnosti je v celoto povezala in Nastja Lakner, vaditeljica in kreatorka nastopa je
mlade plesalce in plesalke pripeljala iz Cerkna. V
organizirala upokojena profesorica Lada Bizjak.
več starostnih skupinah so pripravili točke s katerimi so pokazali, kaj so se naučili. Ob nekaterih
dvigih in akrobacijah je zastajal dih kljub temu,
da so zatrjevali, da vse znajo in da je varno. Veliko presenečenje, ki res ni bilo pričakovano, pa je
bila posebna pesem, ki jo je s posebnim glasom in
občutkom zapel Nastjin brat Žiga. Čestitke vsem!
Najmlajši, skupina Ribice, na obisku
Večkrat se v domu ustavijo otroci iz sosednjega
Ubrano in srčno petje, žlahten program, pri- vrtca. Še posebej smo veseli skupine Ribice. Primerne napovedi vzpostavijo dober stik s posluša- pravijo poseben izbor pesmic prav za stanovalce!
lci in vsako pesem prinesejo ne le do ušes, ampak
Izleti so najlepši takrat, ko se ustavimo v naravi,
do srca.
če pričakajo še prijazni gostitelji z obloženo mizo
Med nami so bili pevci vokalnih skupin Pa kolkrtolk in polne češnje, bi pa kar tam ostali! Hvala.
Iz Logatca, Pozdrav iz Gorenje vasi, Ljudske pevke Korenine iz Tolminskega, MenselusChtapet Dom upokojencev v objemu čipke
Utrinek iz otvoritve razstav, na kateri smo pozoiz Idrije.
rno prisluhnili klekljaricam, ki uživajo v klekljanju.

Velikonočni prazniki
Prazniki so doživeti in dosežejo svoj namen, če
se pogovori, različna opravila, običaji in navade
dotaknejo vsebine in globljega sporočila. Barvanje pirhov, peka kruha, priprava za žegen,

Povejmo si...
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Ljubezen tako in drugače
Klavdija Prezelj

V mesecu maju, ki ga imenujemo tudi mesec
ljubezni, je na to temo steklo kar nekaj pogovorov v skupinah ali pa kar tako spontano
ob skupnem pripravljanju kosila, ob kuhanju
kave in pesmi klekeljnov, ob pregledovanju
slik in še bi lahko naštevali. Včasih se nam
zdi, da lepi trenutki kar spolzijo mimo nas.
Ko pa se za trenutek ustavimo, pobrskamo
po spominih, odstremo tančico iz najglobljih
kotičkov srca, takrat vemo, da moramo oziroma smemo te lepe zgodbe deliti s prijatelji
in deliti tudi z vami dragi bralci.

sem zdravila. Odločila sva se, da se o najini želji
pogovoriva z zdravnikom, ki pa nama je otroka
odsvetoval. To sva sprejela z razumevanjem. Svojo ljubezen sva tako imela zase, za najine sorodnike in prijatelje. Rada sva imela tudi živali, polno sva jih imela. Kokoši, race, pa pujse. Spomnim
se, da se je en pujs tako navezal na mojega fanta,
da je hodil kar za njim, on pa ga je božal. Nikoli
se nisva skregala, vedno sva bila dobra prijatelja.
Dvanajst let nazaj sem ga izgubila, a se še vedno
vsak dan spomnim nanj. Saj veste kako pravijo:
"Spomini ostanejo za vedno."

Tako se je ob eni izmed takih priložnosti zapisala
tudi naslednja zgodba o ljubezni, o prijateljstvu.
Zgodba mojega življenja
Ko sem pri sosedovih prebirala Nedeljski dnevnik
sem med ženitnimi oglasi našla enega zanimivega. Mislila sem, da je hec, pa sem se javila. Izkazalo se je drugače, saj mi je fant napisal, da bi me
rad spoznal.
Nekega večera je kar prišel, znašel se je na vratih. Takoj sem ga prepoznala, saj mi je v pismu
poslal sliko. In tako je ostal pri meni. Lepo sva se
imela. Po štirinajstih dnevih pa sva odšla k njemu
domov. Kmalu sva si začela urejati stanovanje.
Potrebno je bilo prenove, ker je bilo v zelo slabem
stanju. Moj fant je rad pogledal v kozarec, pa pokadil kako cigareto. Meni pa to ni bilo kaj prida
všeč. Prosila sem ga, naj ti dve navadi opusti.
In veste kaj mi je rekel: "Žena pa ne bo hodila
z mano v gostilno. Dobra, pridna in poštena si,
zato bom res nehal." Kakor je rekel, tako je bilo.
Zdi se mi, da sva se potem imela še lepše. Tudi
najino stanovanje sva do konca uredila, kljub najinim skromnim prihodkom. Kupila sva novo pohištvo in končno v miru skupaj zaživela. Takrat
sva si želela otroka. Jaz sem bila že bolna, jemala
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Kot spomini, ki ostajajo, pa ostanejo tudi čipke. Ko
jih pridne roke izdelujejo, se klekljarice velikokrat
spominjajo kdo jih je naučil prvih vzorcev, koliko
truda je bilo za to potrebno. In prav vse trdijo, da
moraš klekljanje enostavno imeti rad, moraš se
vanj zaljubiti, da brez težav vztrajaš za bulo ure in
ure. In verjemite, splača se, bi rekla stanovalka, ki
je povedala naslednje.

jateljici. Na peči sva nato skupaj klekljali. Izvedeli
sva, da na Sovodnju čipke dobro plačajo. Starejša
gospa jih je odkupovala. Ko sva imeli izdelanih
nekaj čipk, sva vzeli pot pod noge in sva šli. Čez
Jazne in Kanalc na Sovodenj. Kar nekaj ur sva hodili tja in nazaj. Zaslužek sva pa za obleko porabili. V čipkarsko šolo nikdar nisem hodila, vendar
sem kljub temu redno prijela za klekeljne.

Ljubezen do klekljanja

Ko sem bila starejša, v srednji šoli, je bula počivala v kotu. Tudi, ko smo se preselili k "Fari", je
počivala, dokler me ni ena gospa prosila naj ji
sklekljam metulje. Bil je zelo zahteven vzorec,
a sem ga naštudirala. Od takrat, z manjšimi
presledki, redno klekljam. Le, ko sem zbolela in
sem bila v bolnici, je bula počivala. Prav tako, ko
sem dobila sinova. Sedaj sem v domu in tudi tu
so bula in čipke moje zveste spremljevalke. Še vedno se učim in prav zato se mi zdi, da ljubezen do
izdelovanja čipk še vedno gori prav tako močno
kot takrat, ko sem kot majhna punčka opazovala
mamo.

Že kot majhna punčka sem gledala mamo, ko
je stala pri mizi in klekljala. Običajno se je tega
opravila lotila proti večeru, ko zunaj ni bilo več
dela. Izdelki, ki so prihajali izpod njenih spretnih
rok, so me že takrat navduševali. Prosila sem jo,
naj tudi mene nauči te umetnije. In res me je.
Najprej me je naučila kitice, nato pa navadnega
risa. Tako sem bila navdušena, da sem se obojega naučila v enem dnevu. Vsak dan sem klekljala,
vedno več vzorcev sem se naučila. Spomnim se,
da sem v prvem razredu z bulo rada šla k pri-

Povejmo si...
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Še smo se pogovarjali o ljubezni. O ljubezni do
partnerja, sostanovalca, živali, kulturne dediščine, hobijev in interesov, … Kot bi rekel pesnik
Ivan Minatti:

Nekoga moraš imeti rad,
pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen,
nekomu moraš nasloniti roko na ramo,…

ustrezno povečal. Fotografijo smo nato najprej
dali v razvijalec, potem v fiksir in nazadnje v
vodo, da se je lepo sprala. Sledilo je le še sušenje.
Najprej smo jih kar na vrvico pripeli z ščipalkami za perilo. Ko so bile fotografije suhe, jih je bilo
potrebno še naravnat. Dali smo jih med dve blazinici, nato pa pritisnili skupaj in pustili, da se naravna.

Ja nekoga, nekaj moraš imeti rad, tudi svoj hobi. Res je bilo zanimivo, kako smo izdelovali slike. Že
takrat sem se navdušil in zaljubil v fotografijo.
In prav ta zgodba se nas je posebej dotaknila.
Prvi fotoaparat sem si kupil pred odhodom k vojakom. Vse sem moral ročno nastavit. Takrat so
Fotografija, moja zvesta spremljevalka
bili filmi že barvni, zato sem jih dajal razvijat k
V osnovno šolo sem hodil v Spodnjo Idrijo. V fotografu v Idriji. Leta 1976 sem se vključil v Foto
7. razredu sem se vključil v foto krožek, ki ga klub Merkur Idrija. Vodil nas je takratni voditelj
je takrat vodil g. Lampe. Učil nas je osnove fo- Kino kluba g. Marjan Medved. Hodili smo po ratografije. Takrat smo imeli še črno-bele filme. zličnih prireditvah in tekmovanjih, kjer smo foORWO ali EFKE so bile znamke. Aparati so bili či- tografirali. 2 leti sem bil fotograf Košarkarskega
sto enostavni. Najprej smo vanj vstavili film, po- kluba Idrija, kasneje pa sem fotografiral za svojo
tem smo aparat zaprli in že je bil pripravljen za dušo. Prvi digitalni fotoaparat sem si kupil 15 let
uporabo. Za vsak posnetek posebej pa smo mora- nazaj. Tudi te slike mi je nato razvil fotograf.
li prestavit napenjalno ročico. Nastavit je bilo
potrebno še ustrezno ostrino, oceniti in ustrezno V domu sem že 10 let in tudi tu še vedno rad fonastavit zaslonko za svetlobo. Sledil je pritisk na tografiram. Vse prireditve in druge dogodke posprožilec in že je bila fotografija posneta. Ko je slikam. Ko je kartica polna, jo nesem v delovno
bil film poln, ga je bilo potrebno razvit. Najprej terapijo, kjer slike prenesejo na računalnik, da jih
smo ga previli nazaj v kaseto. Šli smo v temnico, imamo za spomin. Več hobijev sem imel. Zbiral
kjer smo ga vzeli iz fotoaparata, ga razvili in dali sem značke, znamke, razglednice, pisma,… A od
na stojalo. Nato smo ga dali v aparat za prenos vseh sem vztrajal samo pri fotografiji. Enostavno
posnetka na fotopapir. Ta aparat je sliko tudi ne morem brez nje.
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Skrb za zdravje
Klavdija Prezelj

Zdravje, kaj je to? Zdravje ni le odsotnost
bolezni, je tudi stanje telesnega, duševnega
in socialnega blagostanja. Za marsikaterega
izmed naših stanovalcev pa je zdravje tudi
sposobnost, zmožnost, da se sam umije in
uredi, da sam poskrbi zase.
Prav zato se trudimo, da veliko časa namenjamo
samostojni skrbi za zdravje. Stanovalce vodimo
in spodbujamo k samostojnemu umivanju, rednemu umivanju zob, skrbi za higieno nog, urejenost in čistost svojih sob.

za zobne proteze. Zadnja, 4. delavnica, ki jo je
pripravila, pa je bila na temo higiene rok. Veliko
slišanega smo že vedeli, a smo kljub temu izvedeli še marsikaj novega. Pogovarjali smo se o tem
kdaj, kako pogosto, koliko časa in kako se pravilno
umiva roke. In kako smo vedeli ali so naše roke
prav in dovolj umite? Po umivanju pod tekočo
vodo smo jih na enak način "umili" še s posebnim razkužilom, nato pa smo roke pogledali še
pod posebno lučko. Prav zanimiv je bil pogled
nanje. Svetleča se površina "rabi" še umivanja,
druga pač manj.

In kako smo bili zadovoljni z rezultati? Lahko se
Prav zato smo k sodelovanju povabili dipl. m. s.
pohvalimo, velika večina prisotnih na delavnicah
Špelco Velikajne iz ZD Idrija. Za nas je pripraviza svoje zobe in roke lepo in ustrezno skrbi. Tako
la že tri delavnice na temo higiene zob in skrbi
da le tako naprej!

Povejmo si...
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Medgeneracijsko druženje v letošnjem
šolskem letu 2017/18
Dorotea Žigon

Naši starostniki so se v letošnjem šolskem
letu družili z otroci osnovne šole Idrija in
Sp. Idrija. Učenci so bili najbolj navdušeni v
delavnici Dedka Mraza, kjer so zavijati darila za starostnike. Delavnica je postala kar
proizvodnja.
Delavnica peka drobnega peciva je tudi požela
visoke ocene učencev. Stanovalka dodaja, da je
bilo najboljše, ko so se zadnji piškoti preveč zapekli in se jih je vseeno pojedlo. Piškotov je bilo
namreč dovolj za vse in še kakšnega so učenci
nesli mami ali očetu.
Imeli smo še velikonočno delavnico, družabne
igre in Miklavževo tombolo. Načrtov za delavnico
je bilo še več, a jih iz različnih razlogov ni bilo moč
izpeljati.
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Učenci si bodo zapomnili pustni ples, saj ni lahko
pristopiti k starostniku, ki ga ne poznaš. Vtisnil se
jim je v spomin predvsem pojoči klovn s kitaro.
Neki učenki so se vtisnila v spomin druženja
sama. Pravi, da je bila vesela, ko so bili starostniki
nasmejani. Za druženje se je odločila, ker jim želi
pomagati. Stanovalka pa dodaja, da je tudi ona
vesela, ker se lahko druži v prijetni družbi. Sicer
pa ji ustreza tišina in mir.
Ostale učenke so povedale, da so se nasmejale
stanovalcem pri igri Človek ne jezi se, ker so se
starostniki tako jezili. Stanovalci pa dodajajo, da
so vsaj takrat pozabili na svoje tegobe.

Povejmo si...
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Obisk v pršutarni
Dorotea Žigon

S stanovalci smo se sredi postnega časa
odpravili v pršutarno Lokev na Krasu.
Spomladansko sonce nas je grelo po poti in občudovali smo prvo spomladansko cvetje. Ob prihodu v pršutarno pa svež vonj po pršutu. Tek se
je zbudil. Nato pa še paša za oči. Zagledali smo
25000 pršutov, ki so se pod kontrolo strokovnjakov sušili v ugodni klimi. Zanimalo nas je od kod
toliko pujsov. Dobijo jih iz Madžarske. V Sloveniji
ni dovolj rejcev. Lep izlet, a naporen za postni
čas.

Koristno porabljeno
Dorica Gnjezda

Pletenine, ki smo jih ustvarile v akciji Evropa
Dona za "Rožnati oktober", s katerimi smo v
znak ozaveščanja o raku dojk ovile drevesa
v Idriji, smo sešile in iz njih naredile odejice.
Odnesle smo jih v dom upokojencev na Marof, da bodo grele njihove oskrbovance.
Septembra pa bomo skupaj z oskrbovanci doma
pletle in kvačkale in poskrbele, da bo oktober še
bolj "roza".
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Sestrski obrobici
Tanja

Na sprehodu
kiha Rok.
Ga je žarek sonca
požgečkal.
Ačih,
slona naslonim.
On je seka,
jaz brat.
To čita.
Matej.
Vera je
z očali zgledna.
Je zagledana sama vase
in vame.
Ko očalca sname,
jo ta gledajo.
Lačn, lačna.
Sestra de:
Potička dva
in pinkota,
pa dost.
T: A to je dost!
Too much!

Povejmo si...
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Zgodbe s terena
Teja Simonič

Resnične, humoristične, ganljive. Zgodbe in
prigode, ki smo jih v službi Pomoč na domu
doživeli zaposleni. Zbrali smo jih v knjižico, ki
je bila izdana junija 2018 in je stanovalcem
Doma upokojencev Idrija na razpolago za
izposojo in branje na recepciji. Skozi zapise
socialnih oskrbovalk, pisne prispevke naših
uporabnikov in strokovne komentarje dveh
profesoric s področja socialnega dela in delovne terapije, bralcu ob sprehodu skozi
knjižico približamo pomen in vsebino socialnovarstvene storitve Pomoč družini na
domu. V knjigi so predstavljene tudi nekatere službe, s katerimi vsakodnevno sodelujemo, saj je pristop k uporabniku s strani različnih strokovnjakov zelo pomemben.
Ideja za knjižico je zrasla na podlagi zavedanja in
opažanj, da veliko prebivalcev na Idrijsko-Cerkljanskem ne pozna omenjene storitve, ki jo
izvaja Dom upokojencev Idrija. Starejši in ostali ljudje, ki so do te storitve upravičeni, se nemalokrat znajdejo v stiski, saj bi potrebovali
pomoč pri krmarjenju čez dan, pri opravljanju
vsakodnevnih aktivnosti, svojci in prijatelji pa jim
te pomoči ne zmorejo ponuditi. Jedro kvalitetne
socialne oskrbe na domu so dobro usposobljene
in srčne socialne oskrbovalke, ki so v knjigi med
drugim zapisale tudi:

uporabnica in socialna oskrbovalka odpotovali na Ciper in kako je duhovita gospa vsak dan
poskrbela za veliko mero smeha.
Oskrbovalka s pesniško žilico je zapisala:

"Delati z ljudmi te mora veseliti,
to bolj težko se je naučiti,
ker človek res ni stvar,
včasih dobre volje je,
jutri pa že najraje nagnal bi te."

V knjigi lahko preberete mnenje profesoric z Univerze v Ljubljani:
"Poleg drugih strokovnjakov delovni terapevt v
okviru storitev pomoči na domu gotovo lahko veliko pripomore, da je posameznik bolj samostojen pri izvajanju vsakodnevnih življenjskih
aktivnosti v domačem okolju, zaradi česar živi
bolj polno, zadovoljno, kar posledično prispeva k
Preberete si lahko zgodbo z naslovom Ekspresna
večji kakovosti njegovega življenja in tudi žiselitev v dom upokojencev ali pa zgodbo o upovljenja njegovih svojcev." (Oven A.) in "V ospredju
rabniku, ki je jelena označil za zverino. Kako sta
oskrbe je človek, ne institucija in ne strokovnja"Lotila sem se dela in uro in pol skrbno in natančno likala, tudi rjuhe, vse kot mi je bilo naročeno. Gospod Bine je ves čas stal zraven mene in
me opazoval. Čeprav sva se vseskozi pogovarjala,
mi je bilo grozno. Prav likanje rjuh je bilo zame
velik izziv, saj tega doma dotlej nisem počela."
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ki, zaposleni v instituciji. Človek, ki potrebuje dolgotrajno oskrbo, uporabnik, je partner v procesu oskrbe, se pravi, da uporabnik in strokovnjak
ustvarjata odnos enakopravnega sodelovanja pri
definiranju in reševanju stisk in težav.« (Mali J.)

in se oglasil: "Dober dan, kosilo prinašam, želim
vam dober tek!" In tu so se umaknile moje sanje,
čeprav se v resnici udejanjajo iz dneva v dan."

Postregli smo vam z nekaj izseki iz knjige, več pa
si preberite sami in širite glas o storitvi, da pride
Uporabnica storitve pa je zapisala: "V tem tre- do tistih, ki jo potrebujejo.
nutku sem se zbudila. Nekdo je potrkal na vrata

Povejmo si...
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Preprečevanje okužb
Milena Burnik

12. maja praznujemo mednarodni dan
medicinskih sester, ker se je na ta dan v Firencah leta 1820 rodila Florence Nightingale, britanska humanistka in medicinska
sestra – utemeljiteljica zdravstvene nege.
Najbolj znana je po svoji vlogi medicinske sestre v Krimski vojni med letoma 1854 -1855,
kjer so njena poročila seznanila svet z grozotami vojne. Po povratku iz Turčije se je Florence
Nightingale posvetila dokazovanju visoke stopnje smrtnosti v povezavi s slabimi higienskimi
razmerami in podhranjenostjo. Sodelovala je pri
načrtovanju bolnišnic ter napisala priročnik za
medicinske sestre, ki je postal osnovno gradivo
v Šoli za medicinske sestre in babice, ki so jo 9.
julija 1860 ustanovili v bolnišnici St. Thomas. Leta
1869 je skupaj z Elizabeth Blackwell ustanovila
Ženski medicinski kolidž v Londonu.

Florence Nightingale je v začetku 19. stoletja blestela na področju vojaškega zdravstva in sanitete. Z uvedbo higienskih ukrepov
je bistveno zmanjšala smrtnost. Je utemeljiteljica zdravstvene
nege.

Nazoren prikaz, da so lahko najmanjši mikrobi tudi najbolj nevarni za človeka.

Bolnišnične okužbe so okužbe, ki so v neposredni
vzorčni zvezi z izpostavljenostjo v postopkih diagnostike, zdravljenja, zdravstvene nege, rehabilitacije ali drugih postopkih zdravstvene nege.
Nastanejo med bivanjem v zdravstveno-negovalni enoti oz. ustanovi, zato je potrebno njihovo spremljanje. V domu se po navodilu zdravnika
spremlja:
• kolonizirane/okužene uporabnike z MRSA,
ESBL, VRE, CRAb;
• okužbe spodnjih dihal, sečil, prebavil in ran.
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Letos mineva 10 let, odkar je Svetovna
zdravstvena organizacija (WHO) začela s programom promocije čistih rok in razglasila 5.
maj za mednarodni dan higiene rok. Tudi tukaj
namenjamo temu posebno pozornost.
Ustrezna higiena rok zdravstvenega osebja, uporabnikov, svojcev in vseh ostalih je temeljni, najenostavnejši, najcenejši in najučinkovitejši način
za preprečevanje prenosa mikroorganizmov.
Ljudje se v pol ure dotaknemo do 300 različnih
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površin, zato se je nevarnim virusom in bakterijam v vsakdanjiku skoraj nemogoče izogniti.
Zgolj en sam dotik zadostuje za širjenje okužb in
bolezni kot sta prehlad in gripa. Virusi in bakterije, ki povzročajo bolezni, se namreč v največji meri prenašajo ravno preko rok. Zato je ustrezna higiena rok ključnega pomena pri ohranjanju
našega zdravja.

Na rokah so prisotni različni mikroorganizmi, ki so povzročitelji različnih bolezni, zato skrbimo za temeljito higieno rok z umivanjem
in razkuževanjem.

Kdaj si je nujno potrebno umiti roke?
• V javnih ustanovah, trgovinah oziroma vsepovsod, kjer se zadržuje veliko ljudi,
• po vsakem stiku z denarjem,
• po stiku z različnimi površinami, zlasti
takšnimi, ki se jih dotika več ljudi (računalniške tipkovnice, telefonske slušalke, mize,
kljuke, stikala, …),
• pred in po rokovanju,
• pred pripravo obrokov, pred in po jedi (zlasti
v restavracijah),
• pred in po uporabi toaletnih prostorov,
• po menjavi plenic,
• po vožnji z javnimi prevoznimi sredstvi,
• pri igri z otroci in po uporabi otroških igral,
• pred in po obisku v bolnišnicah ter po obisku
pacienta oz. našega svojca, prijatelja,
• po kašljanju, kihanju ali smrkanju,
• na potovanjih,
• pred vstavljanjem kontaktnih leč,
• po dotikanju smeti, hišnih ljubljenčkov,
• po uporabi dvigal, avtomatov za hrano in pijačo, kavomatov ter odpiranju in zapiranju
vrat,
• pri različnih dnevnih aktivnostih in opravkih
(npr. po nakupovanju ipd.),
• obvezno vsakič, ko so roke vidno umazane.

Povejmo si...

S skrbno higieno rok rešujemo življenja!

Preprosta navodila za čiste roke
Pomembno je, da se držimo pravilnega zaporedja postopka umivanja rok in da roke pod tekočo
toplo vodo najprej omočimo. Pred umivanjem
vedno odstranimo ves nakit (prstane, ure ipd.).
Pomembno je, da namilimo in zdrgnemo vse predele rok in po celi površini dlani, hrbtišč, medprstne prostore obeh rok, konice prstov, ne pozabimo palcev, predelov pod nohti ali zapestij.
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Roki milimo vsaj 20 sekund, tako da namilimo
vse predele rok. Drgnemo dlan ob dlan, dlan in
hrbet roke, s sklenjenimi rokami z dlanjo proti
dlani, medprstne prostore, posebej zdrgnemo
oba palca, konice prstov z nohti in zapestje. Z
umitih rok temeljito speremo milo in roke dobro
osušimo. Najbolje, da jih obrišemo do suhega s
papirnato brisačo ali s svojo brisačo za roke, ki
jo redno menjamo. Pipo zapremo s komolcem ali
papirjem in ne z umito golo roko, še posebej ne,
če nismo doma.
Veliko ljudi seže po milu s suhimi rokami. Če si
pa roki najprej dobro omočimo, odplaknemo kar
precejšne število mikroorganizmov s površine
rok in miljenje, ki sledi, je bolj učinkovito in postopek umivanja rok v celoti odstrani več mikroorganizmov.
Včasih je bilo umivanje rok glavni način vzdrževanja higiene rok v zdravstveno negovalnih ustanovah, vendar danes temu ni več tako. Pogosto
umivanje obremenjuje kožo rok, saj milo izluži
naravno floro kože. Prav tako ni dovolj učinkovito, saj mikrobe odstranimo le z zgornje plasti
kože, pri razkuževanju pa razkužilo vtremo tudi v
globlje plasti kože in uničimo več mikroorganizmov. Ker razkužila vsebujejo posebne dodatke, tudi ščitijo kožo na rokah. Razkužilo je tudi
dostopnejše kot voda in umivalna korita, saj ga

lahko preprosto postavimo na vsa "kritična" mesta: poleg bolniške postelje, na hodniku, ...
Razkuževanje rok
V zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah
je razkuževanje rok temeljni način vzdrževanja
higiene rok. Pri tem je zelo pomembna urejenost
rok, in sicer urejeni kratko postriženi nohti ter
roke brez nakita. Razkuževanje rok je za zdravstveno negovalno osebje ključnega pomena, saj
bi v nasprotnem primeru lahko prenesli okužbo z
enega uporabnika na drugega. S pravilnimi postopki z razkuževanjem rok lahko to preprečimo.
Hkrati s tem zdravstveni delavci ščitimo tudi sebe,
svoje lastno zdravje, saj smo vsak dan v stiku z različnimi mikroorganizmi, izločki in s higieno rok
preprečujemo, da bi se sami okužili.
Najpogosteje se prenašajo naslednje okužbe:
Danes so največji problem večkratno odporne
bakterije. Vemo, da je bila v preteklosti okužba z
MRSA zelo razširjena in s higienskimi ukrepi smo
to bolnišnično okužbo dokaj dobro zajezili, tako
da se je pojavnost MRSE zmanjšala. A pojavile so
se nove bakterije, ki so še odpornejše in nevarnejše: VRE, ESBL, CRAb. Takih okužb se zelo bojimo,
saj so lahko za uporabnike tudi smrtno nevarne,
povzročijo hude zaplete, podaljšajo ležalno dobo, ...

Obstajajo različne vrste razkužil na alkoholni osnovi.
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Iz stroke

Prikazano in opisano je 5 trenutkov za higieno rok, ki so zelo pomembni.

Prednosti razkuževanja pred umivanjem:
Razkuževanje je učinkovitejše, koži bolj prijazno, prihrani čas in uniči bakterije na rokah!
Zdravstveni delavci pri svojem delu uporabljamo
še druga zaščitna sredstva, da zaščitimo sebe in
uporabnike. Zaščitimo se pred stikom s krvjo, telesnimi tekočinami, izločki in iztrebki, zaščitimo
pa tudi uporabnika pred mikrobno populacijo
rok zdravstvenega delavca. Pri delu uporabljamo
rokavice, zaščitno obleko, predpasnike, vezirje,
varovalno obutev, da ohranimo lastno zdravje in
preprečimo širjenje bolnišničnih okužb.
Zgodi se, da se kdo od uporabnikov vrne iz bolnišnice okužen z MRSA.
Takrat je potrebna izolacija. Pomembno je,
da ta uporabnik in vsi njegovi svojci, ki prihajajo na obisk, upoštevajo navodila, da se
omeji gibanje le na najnujnejše opravke izven
sobe in se ne sme prosto hoditi od enega k
drugemu uporabniku, potrebno je dosledno
izvajati pravilno razkuževanje rok.
Najpomembnejši ukrep za preprečevanje
prenosa odpornih bakterij in bolnišničnih
okužb je HIGIENA ROK!

Povejmo si...

Rešujmo življenja s skrbno higieno in razkuževanjem rok!
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Razvedrimo se

Kako dobro poznamo našo okolico?
Klavdija Prezelj

3. Mesto na slovenski obali, tudi rojstno mesto
priznanega baročnega skladatelja in violinista
Na slikah so kraji naše Primorske. Obkrožite Guiseppa Tartinija.

črko pred pravilnim odgovorom in jih prenesite v spodnje kvadratke kot je navedeno in
dobili boste rešitev. Za lažje reševanje imate
poleg slike krajši opis.
Pa veliko uspeha pri reševanju.
1. Jama, kjer so našli najstarejše glasbilo na svetu.

I Izola
H Ankaran
L Piran
4. Mesto, poznano po rudniku živega srebra.

A Ravenska jama
P Divje babe v Šebreljah
K Škocjanske jame
2. Kraj, kjer so pokopani Italijanski vojaki, ki so
padli v prvi svetovni vojni.
E Idrija
G Logatec
D Nova Gorica
5. Ena najlepših skupin pustnih mask

O kostnica nad Kobaridom
M kostnica Tolmin
J kobariški muzej
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F Drežniški pustovi
T Cerkljanska Laufarija
M Graparji
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6. Kraj, kjer stoji cerkvica z znamenito fresko 7. Pod Vojskarsko planote nad dolino Kanomljice
Mrtvaški ples.
je

E Sveti Peter
Č Korte
J Hrastovlje

S Partizanska Bolnica Franja
U Tiskarna Slovenija
N Partizanska bolnica Pavla

Rebus

Poizkušajte rešiti naslednji rebus.
Pravilna rešitev je Slovensko ime za mesec, v katerem se začne poletje.

Povejmo si...
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Na spletu nas najdete na: www.duidrija.si (splošne informacije, rubrika publikacije)
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