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Ema Brelih

Prebiranju na pot …
Razmišljam o dragocenosti večine prispe- 
vkov objavljenih v temle domskem časopisu. 
Večina vas, stanovalcev, je zelo prisotna, ko 
se pogovarjamo, zapisujemo, oblikujemo, 
poslušamo. Če prej ne, takrat ko že objavljen 
članek preberemo potiho, vsak zase ali na 
glas v skupini. Še najmanj je pomembno to, 
da svinčnik ne steče tako kot bi moral in ga 
namesto vas primem jaz. Pomembno je to, 
kar sem napisala v prejšnjem stavku. 

Z resnim, tudi strokovno podprtim poslušanjem in 
zapisovanjem pripovedi stanovalcev v domu smo za-
čele s kolegicami pred več kot dvajsetimi leti. In to 
delamo še vedno. In vedno znova smo priča lepim, 
globokim, včasih zelo pretresljivim trenutkom, v ka-
terih oživi preteklost in dobimo korajžo za sedanjost. 

Saj  veste,  takole  nekako  gre:  vzpodbuda  za  raz-
mišljanje, ki se porodi v človeku samem ali pa jo 
izpostavimo v skupnem pogovoru, pripoved in za-
pisovanje in nato branje zapisanega, popravljanje, 
dopolnjevanje. Vsebino najbolj intenzivno doživimo, 
ko jo glasno preberem celi skupini sostanovalcem. 

Takrat marsikdo od avtorjev reče: "Saj sploh nisem 
vedel, da bo tako dobro izpadlo." In kar nekakšen 
ponos, zadovoljstvo obide človeka, ki takole poslu-
ša svojo zgodbo. Drugače je, ko melješ v sebi ali ko 
jo deliš z drugimi. To, da tudi drugi slišijo, pohvalijo, 
vzpodbudijo, izrazijo sočutje, je nekaj, kar vsakemu 
od nas vlije samozavest in novo moč.

In te zgodbe in doživljanja ob njih nas povezujejo, de-
lajo vsaj za kanček modrejše, bolj srčne in hvaležne.

Želim prijetne, bogate jesenske in zimske dni, naj jih 
obogatijo branje, pripovedovanje, pisanje, spomi- 
njanje, …
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Lepo nam je skupaj

Dom je moj drugi dom... 
Romana Kavčič

V tokratni številki predstavljamo Mojco Ru-
tar, zaposleno z najdaljšim delovnim stažem 
v Domu upokojencev Idrija

V Domu upokojencev Idrija delate že 41. leto. Ste 
naša zaposlena z najdaljšim delovnim stažem v 
Domu. Kako se ob tem počutite? 
V domu se počutim zelo dobro. To delo je tudi moje 
življenjsko poslanstvo. Ne zavedam se, da je že toliko 
let preteklo, od kar sem tukaj, saj mi je Dom kot moj 
drugi dom. 

V domu ste opravljali  različna dela, v različnih slu-
žbah in v obeh enotah doma. Nam lahko opišete 
vašo poklicno pot od samega začetka, vaših rosnih 
16-ih let do danes?
V naši družini je imel oče vedno glavno besedo. O 
vsem je odločal on. Sestra in brat sta oba obiskovala 
in  tudi zaključila  gimnazijo  v  Idriji.  Sestra  je  na- 
daljevala študij v Novi Gorici, brat pa v Mariboru. Jaz 
sem bila najmlajša in tudi jaz sem se vpisala na Gi- 
mnazijo v Idriji, kjer pa sem "pogrnila" na celi črti. Še 
mnogo let kasneje, ko sem srečala mojega profesorja 
matematike, g. Karčnika, me je stisnilo pri srcu. 

Zelo sem si želela na Srednjo zdravstveno šolo v Novo 
Gorico. "Delat boš šla", me je oče strogo pogledal in 
zaključil moje sanje o nadaljnjem šolanju. Niti sanjalo 
se mi ni kam. Sestra je brez moje vednosti napisala 
prošnjo in tudi "ponaredila" moj podpis. In tako sem, 
mlada Mojca, dobila službo strežnice v Domu upoko-
jencev Idrija, kjer sem še danes. Na očetovo veliko 
presenečenje, saj je menil, da več kot tri dni ne bom 
ostala tam. Že po nekaj mesecih dela v idrijski enoti 
sem bila, zaradi pomanjkanja kadra, prerazporeje-
na na delo v enoto Doma na Marof. Takrat so ekipe 
zaposlenih še krožile med enotama, kasneje ne več. 

V času dela v enoti Marof sem ob delu opravila sre- 
dnjo ekonomsko šolo. Pogosto so me učne "bukve", 
učbeniki  spremljali  v  nočno  službo.  Z  zaključe-
no ekonomsko šolo sem se prijavila leta 1991 na ra-
zpis za prosto delovno mesto v pisarni uprave Doma. 
Najprej je bila moja zaposlitev mišljena kot nekaj 
mesečna pomoč, ki pa se je zavlekla vse do leta 2005. 
Vmes sem imela zdravstvene težave in zaradi težje 
oblike depresije bila skorajda dve leti na bolniškem 
dopustu. Vendar sem tudi to premagala. V letu 2005 
sem se ponovno vrnila na delo in sicer na oddelek 
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enote Idrija, kjer sem začela opravljati delo, ki sem si 
ga želela. Kasneje sem opravila šolo za bolničarke in 
na tem delovnem mestu sem še danes. 

Veliko  let  že  delate  v  službi  zdravstvene  nege  in  
oskrbe. Kot strežnica, bolničarka. Dnevno se sreču-
jete z lepimi in manj lepimi doživetji stanovalcev 
Doma. Poznate njihove stiske, bolečine, bolezni. 
Kako to sprejemate? 
Moje prvo delovno mesto je bilo delovno mesto 
strežnice, čeprav sem poleg tega opravljala še vse kaj 
drugega. Zaradi mladosti, saj sem bila stara komaj 
16 let, si nisem upala nikomur ugovarjati. Naredila 
sem vse, kar so mi naročile ne le glavna sestra, te-
mveč tudi negovalke in drugo osebje. Vendar so bile 
tudi to dobrodošle izkušnje.  Priznati moram, da se 
je standard dela od takrat zelo spremenil. Takrat še 
ni bilo današnjih vpojnih plenic in ikontitnenčnih 
pripomočkov, ni bilo dvigal, s katerimi bi dvigali te-
žje pomične stanovalce. Vse stanovalce smo dvigale 
"na roke". Iz postelje na voziček, iz vozička v banjo in 
nazaj. 

Zdravstvena nega stanovalcev je zelo osebno opravi-
lo, ker negovalci stalno posegamo v intimni prostor 
naših uporabnikov. Starost stanovalcev doma se viša, 
vse več je priklenjenih na posteljo, potrebujejo veliko 
nege in oskrbe. Vse večja je njihova nemoč in odvi-
snost od pomoči drugih. Prav zaradi tega moramo  
vzpostavljati dober odnos. 

Ob prihodu vsakega novega stanovalca, nas gla-
vna sestra seznani z vsemi potrebnimi informacija-
mi za njegovo ustrezno in celostno oskrbo, njegovo 
boleznijo, potrebami, željam in pričakovanji. Tako 
ga lažje razumemo in z njim sodelujemo. Je pa ve-
dno lepo videti in slišati, ko so stanovalci veseli. Ko v 
polno zasedenem prostoru skupaj prepevajo. In niso 
zgolj oskrbovanci, temveč so Ljudje. 

Se spomnite kakšnega posebnega dogodka iz do- 
mskega življenja, ki se vam je vtisnil v spomin? Ka-
kšne zabavne prigode, ki bi jo delili z bralci?
Veliko zanimivega sem doživela na delu. Spomnim 
se, kako je bilo včasih, ko je imela enota doma na 
Marofu svoje njive. Te smo obdelovali tako zaposleni 
kot stanovalci.  Vsako  leto  smo  sadili  fižol,  zelje,  
paradižnike, ... in pridelali veliko domače zelenjave. 
Ko je bil čas za ribanje zelja, sem tudi sama "tlačkala" 
zelje v ogromnem sodu za kisanje. Vmes smo posipa-
li sol. Imela sem obute nove črne gumijaste škornje. 
Ob takem delu smo se vedno nasmejali. Po zaključe-
nem delu pa dobili dobro in krepko  malico.

Zgodilo se je, da se je nekoč dvigalo naenkrat ustavilo. 
Jaz s košem umazanega perila in zraven mene še dva 
stanovalca. Bila sta precej prestrašena, jaz pa tudi. Z 
mirnim glasom sem nas tolažila, da nas bodo zagoto-
vo rešili in slišali, saj smo na ves glas klicali na pomoč. 
Po dobri uri in pol nas je rešil hišnik. Posledično sem 
kar nekaj časa raje hodila po stopnicah, preden sem 
premagala strah pred dvigalom. 

Sama sem zelo občutljiva oseba, z veliko empatije 
do stanovalcev. Čutim potrebo jih potolažiti, ko jim 
ob težjih trenutkih in žalostnih spominih solze zali-
jejo oči. Trudim se poiskati lepe besede, jim osvetliti 
prihodnost in jih opogumiti v tem, da je vsako življe-
nje neponovljivo in ga je vredno do konca živeti. Tudi 
zaradi drugih, zaradi njihovih otrok in vnukov, ki pri-
hajajo na obiske, ...

Spomnim se nekega dogodka, ko mi je žalostna sta-
novalka potožila,  da ima dovolj in bi rada umrla. Pa 
sem ji odgovorila: "Veste gospa, v nebesih je trenutno 
vse zasedeno. In ne sprejemajo več prošenj, kaj šele 
novih prišlekov, vsaj še naslednjih pet let!" Nasmejali 
sva se  in skupaj pregnali trenutek njene otožnosti.

Kaj je tisto pomembno, ki bi moral imeti vsak, ki 
dela z ljudmi, posebej starejšimi ljudmi v Domu? 
Poklic bolničarja temelji na pomoči ljudem. Stare-
jšim, bolnim,  vsem  pomoči  potrebnim.  Tako  pri 
neposrednih opravilih zdravstvene nege, oskrbe, 
hranjenju, gibanju, ... kot tudi ustreznem odnosu do 
ljudi. Lik bolničarke mora odražati njen čut za solju-
di, ljubezen in sprejemanje, prisrčnost in prijaznost 
v odnosu. In sposobnost prijazne ter potrpežljive ko-
munikacije. 
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Kako pa tej poklicni poti sledi vaša življenjska zgod-
ba? Ste vedno živeli v Idriji?
Do ločitve sem res živela v Idriji. Po težki ločitvi pa 
sem se umaknila in odselila v Ravne pri Cerknem, na 
kmetijo. Tam sem zaživela pravo kmečko življenje. Ob 
redni službi sem kuhala kosilo, delala v štali, nauči-
la sem se "glejštati" živino in grabiti seno na strmih 
cerkljanskih pobočjih. Po 5-ih letih sem se ponovno 
vrnila v Idrijo in zaživela na svoje. 

Bralce gotovo zanima, kaj počnete v prostem času. 
Kot Mojca, ki ni samo bolničarka?
V mojem prostem času sem tudi hčerka, saj veliko 
tega posvetim mamici, kot jo ljubkovalno kličem. V  
januarju 2020 jih bo dopolnila 95 let. Zelo rada jo 
"pocrtam" z dobrim kosilom pri  Škafarju ali doma. To 
ji veliko pomeni. Neizmerno jo imam rada.

Kakšne hobije imate? Se s čim posebej radi ukvar-
jate, sproščate?
Zelo rada smučam. Smučati sem pričela že pri treh 
letih. Bila sem v smučarskem klubu, kjer sem zelo 
uspešno trenirala in tekmovala. Doma hranim veliko 
zlatih in srebrnih odličij iz tistega obdobja. Tudi ko 
bom upokojena, bom smučala. Sedaj nimam časa za 
to. Imam pa čas za sprehode po Rakah, kar mi je v 
veliko sprostitev. Tudi glasbo zelo rada poslušam. 

Izvedeli smo, da imate zelo radi živali. Vam doma 
dela družbo kakšen hišni ljubljenček?
Res je, da imam zelo rada živali. Kar 16 let mi je de-
lal družbo psiček Gorky, pasme strit-tzu. Pogrešam 
ga prav vsak dan. Spomnim se, kako je komaj čakal, 
da sem prišla domov. Pritekel je k meni, pomahal z 
repkom. O kakšno veselje in meni v tako veliko za-
dovoljstvo.

Na katere življenjske dosežke ste posebej ponosni?
Najbolj sem ponosna na svojega sina Jana, ki je vzgo-
jen v resnega in delovnega fanta. Odličnega v osnovni 
šoli, prav dobrega v srednji šoli. Zaključil je tudi tri 
letnike fakultete za matematiko in fiziko. Njego-
va posebna ljubezen pa je glasba. Dokončal  je tudi 
Glasbeno šolo in sedaj poučuje kitaro. Dober fant je 
in ponosna sem nanj. Ponosna pa sem tudi nase, da 
sem se končno osamosvojila in živim sama, neodvi- 
sna od drugih.  
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Vsem bralcem želim čim več zdravja, aktivnosti in zadovoljstva ali v poklicu ali 
življenju, ki ga živite. 

Kako se vidite čez pet ali deset let? Imate kakšne ci-
lje, želje, načrte?
Zanimivo vprašanje. Vedeževalka nisem in k njej po ta 
odgovor tudi ne bom šla. Vem pa, kaj si želim, če mi 
bo le zdravje služilo. Želim si biti aktivna, kupiti psa 
pasme strit-tzu in obiskati Machu Picchu,… 
Čeprav po zunanjem izgledu zelo mladostna, ste 
vendar izkušena gospa in izkušena delavka. Kaj bi 
svetovala mladim ob začetku poklicne kariere v 
domu in kaj starejšim, katerih doživljanja so vaš de-
lovni vsakdan?
Odločitev kam po zaključeni osnovni šoli in kam po 
srednji šoli ni enostavna. Tudi to, kaj bi v  življenju 
rad počel, kaj bi z veseljem delal in katero službo 
boš izbral, ne. Za prave odločitve se je potrebno 
dobro poznati. In dobro poznati vse plati poklica, 
za katerega se odločamo. Vsekakor bi morali mladi, 
ki se odločajo za poklic bolničarja-negovalca,  imeti  
možnost  dejansko spoznati poklic. Videti bolničarja 
pri delu. V kolikor v tem poklicu, ki je tudi poklica-
nost, nimaš srčnosti, empatije, tega dela ne moreš in 
ne smeš opravljati. Zaradi sebe in zaradi ljudi, ki jih 
neguješ. Šola ti res da znanje, opravljati poklic pa je 
nekaj drugega. Poklic je del realnega vsakdana, kjer ti 
je znanje zgolj v tehnično pomoč.  
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Zgodbe, ki jih piše življenje

Z ženo Jolando sva rada delala na kmetiji
Pogovor s stanovalcem Milanom Klemenčič
Metka Pavšič

Vse življenje sem preživel na kmetiji na Obla-
kovem vrhu. Rojen sem bil leta 1931 kot tre-
tji otrok izmed osmih. 

Tri mesece sem bil star, ko smo pogoreli. Tedaj 
se je delala cesta mimo nas. Delali so jo itali-
janski vojaki in civili. Enemu izmed vojakov, ki so 
spali na kozolcu, se je vžgala luč, ki jo je v naglici        
odvrgel na "štant" in žito je zagorelo. Zgorelo je 
vse, hiša, kozolca, štale, kleti in še sosedova hiša. 
Sredi avgusta je bilo. Nekaj časa smo živeli v sose-
dovi "bajti". A sosedje in prijatelji so se združili 
in nam pomagali. Lepa solidarnost je bila to. Za 
vahti smo že bili v novi hiši. Kar že tako ali tako 
ni bilo težko, so ob požigu za nekaj dni v Tolmin 
na zaslišanje odpeljali še očeta. Obtožili so ga, da 
je imel v kleti shranjeno municijo. Samo dvema 
otrokoma, ki sta videla tisto eksplozijo, se je za- 
hvaliti, da so ga oprostili. V kleti je namreč imel 
shranjenih le petdeset litrov žganja. Mene so ob 
požigu na hitro zavili v deko in dekla me je odne-
sla k sosedu, kjer so nekaj časa skrbeli zame, a ne 
za dolgo, ker mama ni dovolila. 

Šolo sem obiskoval kar v domači hiši. Samo po 
stopnicah sem šel. Kasneje smo jo obiskovali na 
Utrah, kjer nas je poučeval slovenski učitelj. Doma 
smo imeli pouk v zgornji hiši. Največ otrok nas je 
bilo dvainpetdeset. Pouk je potekal dopoldne in 
popoldne. Italijanski učitelji so živeli pri sosedu. 
Sprva je bil to italijanski učitelj, fašist. Hudoben 
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človek je bil. V ječmen nas je peljal telovadit. Ka-
sneje je prišla učiteljica in njena sestra. Bili sta v 
redu ženski. Štiri leta šole sem opravil tedaj. Po 
vojni smo se še malce učili, bolj tako, priložno- 
stno.   

Med vojno je bilo pri nas zelo težko. Nemci so 
nam požgali kozolec. Nameravali so zažgati še 
hišo, a sosedovi otroci so tako jokali, da se nas je 
nek nemški oficir vendarle usmilil in preprečil to. 
Slovensko je govoril. Petnajstletni fant sem moral 
med vojno tudi kar naprej furati. Za tiskarno sem 
vozil in ranjence. Enkrat me je bilo neznansko 
strah. Od nas do Ugalc na Vojskem sem peljal tri 
ranjence, dva sta na poti umrla in kar z voza so jih 
odvrgli. Nazaj grede me je bilo tako strah, da so 
mi lasje stali pokonci.

Kasneje bi se lahko zaposlil pri Elektro Tolmin. 
Poznali  so  me,  ker  sem  v  Kanomlji  delal  se-
zonsko, ko se je napeljevala elektrika. Bil sem do-
ber delavec in napisali so mi vabilo. Ker pa se je 
brat ravno tedaj ženil, drugi je odhajal k vojakom, 
sem se odločil, da bom ostal na kmetiji. Zaradi 
staršev. Nisem jih moral pustiti kar same.  

Ženo Jolando sem spoznal na plesu. Doma je bila 
iz Krnic. Bila je zelo pridna in dobro sva "furala" 
skozi življenje. Nihče ni šel od hiše, da ga žena 
ne bi postregla. Trije otroci so se nama rodili. 
Rada sva kmetovala. Jaz sem dvaintrideset let 
vozil mleko v Sp. Idrijo. Največ od osemnajstih 
kmetov. Ob koncu le še od dveh. Sprva sem imel 
avto Škodo s prikolico, kasneje sem kupoval stare 
kombije, da sem z njimi lahko vozil mleko. Pobi-
ral sem po Kanomlji, od začetka sem včasih moral 
tudi peš po kako kangljo mleka, ker se ni plužilo 
cest. Zjutraj sem pričel ob pol petih, okrog sedme 
ure sem bil že doma. Sprva je bilo to vsak dan, ob 
koncu pa le na dva dni. 

Najtežje mi je bilo, ko mi je umrl sin. Bil sem 
doma, spal sem spodaj in zvečer je še prišel po-
gledat, če sem zaspal. Zjutraj me kliče drugi sin, 
ki živi v bližini, naj odprem vhodna vrata, ker ga 

je klical Silvij, da je bolan. Grem odpret in takoj 
je šel do njega. Dobil ga je v kopalnici. Poklical 
je sosede in ženo, ki so prišli in ga oživljali. Tudi 
zdravnik, ki je prišel, je videl, da mu sam ne more 
pomagati in poklical je helikopter, ki ga je odpe-
ljal v Ljubljano. Tam so ga ponovno oživljali. Ob 
dveh ponoči pa so sporočili, da je umrl.

Zaradi slabega zdravja sem prišel pred tremi leti 
v dom. Doma sva bila sama s sinom. Vnuk Miha 
je tedaj vozil kamion in ga po cel teden ni bilo 
doma. Težko je bilo iti od doma. En dan je šel 
sin kosit, meni pa je rekel naj grem pred hišo, na 
klop, da bom gledal. Prinesel mi je še berglo in je 
dejal, naj grem še malo okoli. Res sem šel, a sem 
se nekaj zataknil in hudo padel. Zdravnik, ki me 
je prišel pogledati, me je poslal naprej v Ljublja-
no. Tam sem bil dva dni na opazovanju, potem pa 
smo se odločili, da je najboljše, da grem v dom. 

Sprva je bilo težko, ko sem prišel v dom, kasne-
je se temu privadiš, ker je pač potrebno. Veliko 
mi pomeni, ker vnuk še vedno dela na kmetiji. 
V domu pa mi največ pomenijo pogovori, ko se 
skupaj družimo na raznih skupinah ali kar tako 
klepetamo ali zapojemo. Dobro se razumemo. 
Govorim z vsakim, če je le pripravljen pogova- 
rjati se. Najbolj od vsega sem vesel obiskov svo-
jcev. Radi me imajo in jaz njih. Če pa me vprašate 
po mojih željah bi rekel, da si od vsega najbolj 
želim, da bi lahko šel domov, a hkrati vem, da to 
ni mogoče. Vem, da si skoraj vsak izmed nas želi 
prav to. Še sreča, da se človek v življenju vsemu 
privadi. 
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Zgodbe, ki jih piše življenje

Zelo rada sem bila profesorica zgodovine 
na srednji šoli
Pogovor s stanovalko Anico Demšar
Metka Pavšič

Prihajam iz Selc nad Škofjo loko. Selnica je 
potok, ob katerem so razporejene hiše. Ro-
jena sem leta 1962. Pet otrok nas je bilo, 
jaz sem rojena na sredini.Doma smo imeli 
kmetijo. Govejo živino smo redili in kokoši. 

Moji prvi spomini sežejo daleč nazaj, ko sem  
imela komaj štiri leta  in sva bili veliko skupaj z 
mamo. Sprehajali sva se po travnikih in njivah. 
Prva štiri leta sem obiskovala osnovno šolo v 
Selcah, kasneje pa v Železnikih. Ves čas sem bila 
odličnjakinja, le v drugem razredu sem bila prav 
dobra. Zelo, zelo rada sem hodila v šolo, rada 
sem izvedela kaj novega, rada sem risala. Na-
jraje od vseh predmetov sem imela zemljepis, 
zgodovino in slovenščino. Šolanje sem nadalje-
vala na gimnaziji v Škofji loki. Tudi gimnazijo sem 

rada obiskovala, ker sem želela nekaj postati. V                                                                                                      
tretjem letniku sem opravila tudi strojepisni 
tečaj. Na maturantski izlet smo šli leta 1980 po 
Jugoslaviji. Obiskali smo Izvir Cetine, Kozaro, Ja-
jce, Sarajevo, Mostar, Dubrovnik, Lovčen, Bu-dvo, 
Trogir, Split.... Z avtobusom smo vse to  prevozili.  

Sprva sem vpisala študij geografije in sociologije 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kasneje sem se 
iz geografije prepisala na študij zgodovine, ta mi 
je bolj ležal. Še se spominjam naslova diplomske 
naloge na smeri zgodovina: "Zapis krstnih imen 
v matičnih knjigah župnije Selca od leta 1622 do 
leta 1980". Zelo natančno sem morala delati na 
tej diplomski nalogi, vse je bilo treba prešteti, šlo 
je za prebivalstvo. Študij sociologije je zahteval za 
dokončanje le referat. 
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Zgodbe, ki jih piše življenje 

Med študijem sem tudi delala. Leto in pol sem 
čistila neko stolpnico v Ljubljani, pol leta sem 
tudi učila zgodovino. Zaslužila sem, da sem si 
lahko kupila kako študijsko knjigo, stare izvode 
Zgodovinskega časopisa in Kronike ter seveda 
tudi nekaj obleke. 

Zaposlila sem se takoj po študiju. Učila sem na 
srednji kovinarski šoli v Škofji loki. Zgodovino in 
sociologijo sem poučevala. Prihodnje leto, tedaj 
je bilo ravno osamosvojitveno leto, sem se zapo- 
slila na  Srednji lesarski šoli prav tako v Škofji 
loki. Večinoma sem imela v razredu same fante. 
Kar precej hrupno je bilo včasih v razredu, a se 
jim nisem pustila. Kar na tablo sem pričela pi-
sati snov in oni so morali utihniti, da so si stvari                                                                                                   
lahko prepisali v zvezek. Želela sem imeti avtorite-
to. Naj povem, da sem zelo rada poučevala. 
Nisem bila zelo stroga profesorica. V vsej delovni 
dobi sem dala le en popravni izpit, ker fant ni ho-
tel odgovarjati. S profesorji sem hodila tudi na 
sindikalne izlete. S kovinarji v Verono in Padovo, 
z lesarji pa v Nemčijo na lesarski sejem. Kasne-
je sem leto dni učila še na jeseniški naravoslovni 
gimnaziji. Nazadnje sem bila vzgojiteljica v di-
jaškem domu v Škofji loki.

Doma smo imeli psičko Piko. Nekega dne je pri-
šla k hiši in kar obdržali smo jo. Predlagala sem 
naj ji bo ime Pika in tako je ostalo. Bila je zelo 
prijazen, inteligenten kuža. Doma smo ostali le še 
mama, brat in jaz. Ostali  so se  poročili,  sestra 
pa je odšla živet v skupnost Lojola. Doma sem 
sama živela petnajst let. Ni mi bilo dolgčas. Veliko 
sem brala, pletla, vezla in poslušala radio. Imela 
sem tudi prijaznega mucka. Pikica ji je bilo ime. 
Celo spali sva skupaj. A ostala sva sama z bratom, 
bolezen je prišla k hiši in padla je odločitev za 
dom. To je bil kar velik šok zame. Prve mesece 
je bilo zelo težko, kasneje se življenju v domu 
privadiš. Sprva pa imaš občutek, da je zdaj zares 
vsega konec. Hodim v delovno terapijo, vesela 
sem, da sem si naredila pikapolonico in metu-
lja. Rada hodim k maši, na petje, rada  gledam  
mehiške  nadaljevanke, rada hodim k telovadbi. 
Najbolj od vsega sem vesela obiskov svojcev. Ve-
liko mi pomeni tudi to, da vsak dan pospravljam 
mize po obrokih. Tudi branje knjig me izpolnjuje 
in širi obzorja. Pred kratkim sem prebrala knjigo 
Alme Karlin. Izredna ženska je bila to. Osreči me, 
če gremo kam na izlet. Šli smo na Brezje, na Sv. 
Goro. To mi res veliko pomeni. Veliko tudi molim, 
vsak dan po kaki dve uri. Moja želja je, da bi se 
v domu še naprej lepo razumeli. Pri hrani letos 
pogrešam kak tiramisu, tortico ali krof. 

Vera mi v življenju veliko pomeni. Vedno sem 
rada hodila k maši, če nisem mogla sem pa doma 
gledala mašo po televiziji. Vsekakor je vera tista, 
ki človeku daje moč, tolažbo in upanje. Vse na-
mreč enkrat mine, večna resnica pa ostaja. 
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Dogaja se...Enota Idrija

Ema Brelih, Marjanca Jesenko

Danes bo pa res en dober dan

V letošnjem letu je v Domu v Idriji stopila 
v "čevlje" glavne sestre dipl. med. sestra 
Marjanca Jesenko. Mlada moč in energi-
ja, srčnost in delavnost! Da jo boste boljše 
spoznali, si preberite, kaj pravi o sebi.  

V Dom upokojencev Idrija sem prvič vstopila leta 
2009 po opravljeni maturi na Srednji zdravstveni 
šoli v Ljubljani. Takrat sem se kot študentka prvič 
zares srečala z oskrbo starostnika. Že od same-
ga začetka so me sodelavke sprejele medse in 
mi dale tisti občutek pripadnosti, da sem "njiho-
va". Mogoče je bil ravno ta občutek kriv, da se od 
našega doma nikoli nisem preveč oddaljila. Tako 
sem vrsto let v domu opravljala študentsko delo. 
Medtem sem opravila tudi pripravništvo kot 
srednja medicinska sestra ter nekaj let kasneje 
pridobila še naziv diplomirana medicinska sestra.
 
V maju 2018 pa sem pridobila še en naziv: mami. 
Porodniški dopust je minil hitro in kmalu sem se 
zopet znašla nazaj v službi v Domu upokojencev 
Idrija. Vendar tokrat je bila vloga precej druga- 
čna. Biti vodja zdravstveno negovalne službe mi 

je predstavljalo velik izziv. Zaradi navezanosti tako 
na sodelavke kot tudi na naše stanovalce, sem na 
to tudi pristala. Biti nadrejena sodelavkam, ki so 
me naučile tako zelo veliko, tako znanja v praski 
in teoriji pri oskrbi in zdravstveni negi, kot tudi 
samih modrosti našega življenja, ni mačji kašelj. 
Delo je zahtevno in naporno, sploh ker me vsako 
popoldne pričaka sin, ki ima polno energije.  

Vsako jutro nikoli v resnici ne vem, kaj mi bo tisto 
dopoldne prineslo. Dnevno se spopadamo s pre-
prekami, težavami, ki pa jih ravno zaradi dobrega 
sodelovanja celotnega tima lažje rešujemo. Kar 
najbolj pogrešam v trenutno vlogi, je definiti- 
vno premalo stiska s stanovalci. Največja težava, 
s katero se spopadamo, je huda kadrovska stiska 
osebja na oddelku. Upam, da se bo tudi to kmalu 
vsaj malo omililo. 

Kaj me žene naprej? Ko pridem v službo in zaslišim 
nalezljiv smeh sodelavk iz prvega nadstropja, kjer 
običajno pijemo jutranjo kavo. Takrat pomislim: 
"Bo pa res en dober dan!"
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Dogaja se...Enota Idrija

Mira in Jožica

Mira in Jožica največkrat sedita v avli doma, 
pred vhodom, na skupini. Nekje pač, a vedno 
skupaj. Vsaka ima svojo življenjsko zgodbo 
in zapisalo se je nekaj utrinkov. 

Rada se družim s preprostimi, prijaznimi 
ljudmi
Doma sem v Mežici. Imela sem sestro Ireno, ki je 
v Krškem. Po prvi vojni so prišli v Mežico bratje 
Vončini, ki so se spoprijateljili z mojimi starši in 
tako smo se spoznali. Tako sem dobila nekakšen 
stik z Idrijo. Mož, Idrijčan, je bil gozdar. Navadi-
la sem se Idrije. Tu smo živeli. Prvi otrok, sin, mi 
je umrl v naročju. Ko sva dobila drugega, hčerko, 
sva ji dala ime Nada, saj sva si nadejala, upala, 
da bo drugi otrok zdrav. Potem je bil rojen še sin, 
Srečko, kateremu sva dala tako ime zato, ker sva 
bila srečna, da je živ, zdrav, …

Na Mežico imam lepe spomine. S sosedovimi 
otroci smo se veliko igrali na dvorišču. V šolo 
sem vedno rada hodila. Najbolj me je zanima-
la slovenščina. Že kot otrok sem si želela, da bi 
učila. In potem mi je to "ratalo". Bila sem stro-
ga, ampak pravična. Bilo mi je vseeno, čigav je bil 
otrok, vsak je dobil oceno, ki si jo je zaslužil. To 
včasih komu od staršev ni bilo prav. Ampak na to 
se nisem ozirala. Brala sem rada, zdaj tega žal ne 

morem več, ker mi oči ne služijo dobro. Zdaj rada 
klepetam in Jožica to dobro ve. Rada se družim s 
preprostimi, prijaznimi ljudmi, ne pa z domišljavi-
mi in vzvišenimi. 

Zdaj že malo pozabljam, priznam, poznam pa 
take, ki sploh ne priznajo, da pozabljajo. 

Mira Ličen

Skrbela sem za vse
Doma sem bila v vasi blizu Litije. Spominjam se, 
da smo imeli doma mlin, žago, majhno kmetijo. 
Vedno sem pomagala očetu pri vseh opravilih. 
Dobro sva se razumela in veliko me je naučil. 
Doma smo redili bika, krava je bila nujna, da je 
bilo mleko pri hiši, kokoši tudi. Pa konj za delo na 
njivi, da smo lahko vse pripeljali domov. Oče ga je 
fural. Tudi pes je bil vedno pri hiši. Pozabila sem 
že, kako mu je bilo ime. Aja, Karo, se mi zdi, da 
je bil. Na druge ljudi je lajal, domače pa je pazil. 
Muc je bil hišni. Klicali smo ga kar Muc. Če si ga 
cartal, je lepo predel. Imeli smo ga tudi zato, da je 
lovil miši. Drugih hišnih ljubljenčkov nismo imeli, 
saj ni bilo časa, da bi se ukvarjali z njimi. Imam pa 
vse živali rada in nikoli nisem delala razlik med 
njimi. Skrbela sem za vse. 

Jožica Gnezda
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Brez živali bi bil svet pust in prazen

Narava, rastline, živali, pokrajina, vse to je 
tako lepo, zanimivo, bogato, da pritegne. 
Nekateri stanovalci pravijo, da so lahko opa-
zovali gozd, polje, vrt in seveda živali v ne-
dogled. Poleg tega so z domačimi živalmi 
živeli v sožitju, potrebovali so jih, a imeli so 
jih tudi radi, včasih pa so jih seveda spravile 
tudi v slabo voljo ali skrbi. Pogovor o tem je 
v vsakem odprl pravo zakladnico spominov.

Amalija Štucin: Doma smo imeli polno živali, vse, 
kar je na kmetih. Pri hiši je bil tudi pes, lovski, ker 
je bil brat lovec. Ne vem, kako mu je bilo ime, 
rekli smo mu "Pes".  Bil je pa zelo ubogljiv. 

Bernarda Mlakar: Imeli smo akvarij. Kar pogosto 
je bilo treba menjati vodo. A bil je lepo urejen in 
ko so prišli otroci na obisk, so se najprej ustavi-
li pri njem, gledali ribice, jih dražili, da so prišle 
k steni in nekako odpirale, iskale hrano najbrž. 
Lepo jih je bilo opazovati. 

Viktor Bajt: Imel bi kravo, a nisem mogel imeti 
živine, ker nisem imel sveta. 

Marija Mavri: Oja, komarji in muhe so povsod 
in vedno. Spodila sem jih ali ubila. Prav tako tudi 
miši in podgane. Podgan sem se pravzaprav bala, 
tekla sem pred njimi. So velike in ogabne. Imeli 
smo tudi molje, ki jih je bilo treba preganjati, v 
oblekah in tudi v kuhinji, v moki. To se spomnim. 
Mravlje so tudi nadležne. Treba je poiskati od kje 
pridejo in jim zamašiti špranjo ali pa jim kaj na- 
staviti. 

Pavla Božič: Vse smo imeli doma, v hlevu. Najra-
je sem pa imela mucka. Tudi konj je bil pri hiši, 
imeli smo veliko polja in je bilo treba vse domov 

pripeljat. Najhujše je, če je taka žival bolna, saj ne 
zna povedati in ji je težko pomagati.

Marija Prelovec: Oh, mucka sem imela. Bog ve, 
kje hodi zdaj, ko me ni doma. No, dobi za jesti kje 
drugje in potem tam tudi ostane. Upam, da se 
ima lepo.

Marija Rupnik: Najrajši sem imela kravo. Morala 
je biti pri hiši, saj je dajala mleko. Brez tega bi bili 
večkrat lačni kot pa siti. 

Ivanka Lampe: Imeli smo kokoši, pa piščance tudi. 
Včasih se je zvalilo več petelinov, a so šli kmalu 
za juho. Ne more biti več petelinov na kupu. Če 
sta bila dva, sta se takoj stepla. Le enega je treba 
pustiti, da pazi kokoši.

Ivan Peternel: Imeli smo psa, dočakal je 17 let 
in je bil že gluh od starosti. Spremljal nas je od 
doma, po stezi, počakal pri mizarnici, nikoli ni šel 
na glavno cesto. Imeli pa smo tudi enega psa, ki 
ga je od nekod pripeljal ata. Bil je lovski, natre-
niran na zajce in so si ga lovci izposojali, ko so ho-
dili mimo hiše na lov. Mimogrede je ulovil zajca.
 
Jelka Gnezda: Imela sem papigo, skobčevko. Ko 
sem prišla h kletki, je prišla čisto blizu in sva se 
malo pogovorili.

Ema Brelih
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Stari oče mi je pravil, da so »wuosanki« ene 
vrste kač, izredno strupeni, posebni in da se 
jih redko vidi. 

Enkrat sem pasel in sem zaslišal, da nekdo žvi-
žga. Mislil sem, da so fantje. Nikogar ni bilo. 
Pogledam na parobek, štor, stopil sem bližje in 
zagledal "wuosanka". Kakih 40 cm je moral biti 
dolg in debel, zagotovo za eno pest, rdeče barve, 
oglašanje je bilo pa res popolnoma podobno 
človeškemu žvižganju. Potem je skočil, kaka dva 
metra po zraku in izginil. Tako, enkrat sem ga tudi 
jaz videl!

• Če koga več zanima o tem, si lahko prebere tu: 
https://karajzewc.wordpress.com/2012/01/12/
wuosank-ga-je-kdo-videl/

Pasel sem. Med živino je bila tudi ena krava, ki je 
bila breja. Dopoldne je kar naenkrat hotela do-
mov. Nikakor je nisem mogel zadržati, ustaviti. 
Hotela je in hotela domov. Tako sem pustil vse 
ostale in jo spremil domov. Očetu sem povedal, 
da mi je ušla in da je v hlevu. Oče me je poslal 
nazaj k ostali živini. Ko sem se zvečer vrnil domov, 
pravi oče: "Pojdi pogledat v hlev". Zagledal sem 
kravo in telička poleg nje. Bila je tako pametna, 
da se je odpravila domov, ko je začutila, da priha-
ja njen čas. 

Opazovanje živali je zelo zanimivo
Peter Erjavec

Doma smo imeli srnjaka, najbrž je mladiča zgubi-
la srna in tako smo ga prinesli domov in je ostal 
pri nas. Po cuclju smo mu dajali mleko, lepo se je 
redil in je bil kot nekakšen hišni ljubljenček. Po-
vsod je hodil za nami, se motal pod nogami, čisto 
je bil domač. Ko je naslednje leto prišel čas, ko se 
srnjad goni, pa je šel in ga ni bilo več. 

Imel sem tudi veverico. Ulovil sem jo in ji naredil 
hišico, kletko. Veliko sem jo opazoval. Veverica je 
zelo pametna žival. Dal sem ji lešnik, dvignila ga 
je, pogledala, spustila na tla in če je bil prazen, 
slab, ga ni več pogledala, prav tako oreh. Bila je 
navajena tako, da je šla ven, potem pa se je vedno 
vrnila na svoje mesto. Tudi ta je spomladi odšla. 

Pravijo, da veverice širijo gozdove, da veliko pri-
pomorejo k razraščanju gozdov, k pogozdovanju. 
Tudi to sem opazoval. Ko je bilo več kot pol metra 
snega je šla ven, v sneg in šel sem po njeni sledi. 
Iskala je orehe, ki so bili na zemlji. Ne vem, na 
kakšen način lahko ve, kje je oreh, če je pokrit s 
tako debelo snežno odejo! Če je snega le preveč, 
če jih ne more dobiti, ostanejo tam in naslednje 
leto ozelenijo. 

Opazoval sem gamse. Bilo jih je enih osem. Ležal 
sem tiho, da me niso opazili. Letali so na vse kra-
je, se igrali. Mladič se je postavil na zadnje noge 
in uprizoril pravi ples, celo čez mater je skočil. To 
je bilo res nepozabno. Igra, ples, prava veselica. 
Ko se je zmračilo in postalo temno, so takoj odšli 
v gozd. Še danes mi je žal, da nisem vzel s seboj 
kamere, da bi ta enkraten prizor posnel. 

Še veliko je takih spominov, prizorov, saj sem bil 
lovec in zelo veliko časa sem preživel prav z opa-
zovanjem, gledanjem živali. Res je lepo in še zdaj 
se marsičesa spomnim.
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Imel sem rad živali, saj sem med njimi živel
Jože Tušar

Sosed mi je povedal, da je v smrekah polno 
veveric, da je gnezdo in veliko mladičkov. Ko 
sem šel k verouku, sem opazoval in eno, ki je 
švignila mimo, hitro prijel in jo dal kar v žep 
ter odnesel domov. Čisto majhna je bila. 

"Podtaknil" sem jo muci, povohala jo je in takoj 
jo je pustila, da je sesala in tako dobila hrano. 
Veverica je bila zelo živahna in čisto domača. Le-
tala je po hiši, jedla z roke, skočila na ramo, po 
zidu in skozi okno je prišla v hišo, … V jeseni pa 
jo je kar naenkrat zmanjkalo. Ne vem, kaj se je 
zgodilo. Ali je sama šla v naravo ali je bilo kaj dru-
gega.

Imeli smo psa, Bobija. Majhen, a dober. Nava-
jen je bil, da je, ko je "začutil", da se kaj dogaja 

v okolici njiv, takoj šel ven in začel lajati in tako 
je odgnal vse srne in drugo divjad nazaj v gozd. 
Včasih sem se mu šel skrit, da me je potem iskal. 
Hitro me je našel.

Znal je paziti na domačijo. Enkrat je gospodinja 
šla peš do ceste. Ker je bilo vse blatno, si je ob 
glavni cesti preobula čevlje, umazane pustila ob 
poti in odšla naprej po opravkih. Bobi je šel za njo 
in imel je navado, da je spremljal domače samo 
do glavne ceste in tam počakal, da smo se vrnili. 
Takrat se je ena znanka namenila k nam na obisk. 
Bobi, ki je ostal pri čevljih, je pazil, ne le na čevlje, 
ampak je začel tako lajati in ni spustil te ženske 
po poti mimo, da bi prišla do hiše. Tako dober 
čuvaj je bil, da je morala ženska priti na obisk 
naslednjič, ko je bila gospodinja doma. 

Oli
Franc Kočar

Imel sem tri pse, dva ovčarja, in nazadnje 
kokeršpanjelko Oli. Enega sem moral dati 
stran zaradi starosti, drugega pa zato, ker 
nisem imel dovolj časa, da bi se ukvarjal z 
njim. 

Nekega dne je žena rekla: "Zdaj si v penzi-
ji in imaš čas, bomo imeli psa." Ni mi bilo prav,                                   
ampak kar pripeljala jo je. Honorarno je delala 
pri bratrančevem sinu, v računovodstvu in en 
dan je morala iti k njim na dom. Tako se je zače-
lo. Imeli so leglo šestih, čisto majhnih psičkov. Ko 
pride domov mi o tem pripoveduje in da kako so 
lepi in kako so ji bili všeč. Le poslušal sem. Potem 
pa reče, da je enega vzela, da jih bodo prodajali 
po tisoč mark, ampak njej ga bo dal za petsto. Bil 
sem kar malo jezen, zdelo se mi je neumno, češ, 
da bo toliko dala za psa. Rekel sem tudi, da pes je 
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že luštna žival, ampak jaz nočem več s tem imeti 
nobenega cirkusa. Ampak ni nič pomagalo. Rekla 
je, da se je že dogovorila in da ga je plačala. 

Potem sem se ga navadil in bil mi je pri srcu. Bila 
je zelo miroljubna, prijazna, ubogljiva. Ni rabila 
nobene posebne dresure. Oli ji je bilo ime. To pa 
zato, ker je bil rodovniški pes in pri tem je tak red, 
da vsako leto dajo mladičem imena na določeno 
črko. Tisto leto so bili na O. Ko sem ji dal za jest, 
je vedno počakala, me pogledala in dokler nisem 
rekel: "Oli, jej!" ni začela jest. Žena ji je pod klo-
pjo, v jedilnici, pripravila odejo za počitek, leža-
je. Psu tam ni bilo preveč všeč, rajši je bil na klopi 
za mizo. Tega jaz nisem dovolil in kakor hitro sem 
šel proč od mize, je skočila na klop, ko pa sem se 
vrnil, se je takoj umaknila, brez da bi ji kaj rekel. 

Bila je zelo prijazna, tudi če smo šli kam na spre-
hod, če sem se jaz ustavil in s kom govoril, je 

vedno čakala ob meni. Srečal sem se z znancem, 
se pogovarjal in pes je stal med nama, pa mi on 
pravi: "Zakaj stoji tu?" "Mene pazi". Vedno je 
bilo tako. Enkrat smo imeli v hiši enega mojstra, 
delavca in se ni mogel načuditi, kako da pes ne 
laja, niti nad njim ne. "Pri nas ima tašča psa in že 
dve leti sem pri hiši, pa še vedno laja name."

Oli smo imeli dvanajst let. Zgodba pa se je za- 
ključila žalostno. Bila je jesen in s kolegom sva 
šla na sprehod. Tudi on je imel psico. Bili sta na-
vajeni druga druge, skupaj sta se igrali. Ampak 
tistega dne jo je ugriznila. Ni zgledalo hudo. Čez 
dva dni opazi žena večjo bulo. Izkazalo se je, da 
je poškodovana in veterinar je svetoval naj se od 
nje poslovimo. Ob takih trenutkih je sicer hudo, 
vendar ne smeš biti preveč čustven. Kar je treba 
narediti, je treba. Se pa navežeš na žival in jo ne-
kaj časa pogrešaš.
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Navadne, domače živali smo imeli pri hiši
Dragica Močnik

Dva muca sem pustila doma, ko sem šla 
v dom. Takoj sta vedela, da me ni. Eden je 
sedel na oknu, drugi na škarpi in sta čakala, 
da se bodo odprla vrata. 

Živali imajo svoje ure. Muca še posebej, mačkon 
je bil bolj kasen navadno. Ko so prinesli muco k 
hiši, je jedla le brikete, pa še teh ne vseh, in če je 
bila kakšna sveža dobra govedina. Dobili so jo ob 
cesti, nekdo jo je vrgel iz avta. Kar "oprijela" se je 
človeka, šla za njim, se takoj udomačila. Ne vem, 
zakaj ljudje tako puščajo živali?

Seveda smo imeli tudi živino. Na krave smo pose-
bej pazili, razen ene, so bile vse doma zrejene. 
Navadiš se na žival, žival pa tudi na človeka. Če 
nisem prišla ob uri v hlev, so začele mukati. Ni 
bilo treba ure na steni. Najrajši pa sem skrbela za 

prašiče, če so radi jedli. To je bilo veselje. Aprila 
smo jih navadno kupili in dokler so bili majhni, 
jim je bilo treba dajati hrano po petkrat na dan, 
kasneje pa dvakrat. Bilo jih je veselje gledati kako 
jejo in rastejo. 

Pa kokoši, petelin, ta je bil hud, pa ne do svojih 
kokoši, ampak do nas, ljudi. Ni dovolil blizu. Na-
padel je. 

Ja, tudi živali imajo svojo pamet in svoje navade.
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Srečanje pevskih zborov v Podčetrtku
Ema Brelih

Lep torek, jesenski, kot nalašč za izlet. Imeli 
smo razlog, da gremo – na pevsko srečanje. 
Že šestindvajseto po vrsti in iz našega doma 
se ga redno udeležujemo. S pesmijo Čebe-
lar smo zastopali vse pevke in pevce, ki se 
tedensko zbiramo v obeh enotah na pevskih 
srečanjih. 

Angelca Vončina: Kar tako napišite, da sem se 
zelo dobro počutila na pevskem srečanju in da je 
bila hrana odlična. Sendvič in kava sta se mi odli-
čno prilegla. Zelo rada prepevam, rada pa tudi 
nastopam, zato bom na taka srečanja še hodila. 
Bila sem v zelo dobri družbi. Prepevala sem celo 
pot, tja in nazaj. 

Danica Frelih: Rada odidem sem in tja iz doma. 
Vsako leto, če se le da grem na pevsko srečanje. 
Fajn se mi zdi, ker se naučimo kako novo pesem. 
Letos smo se Čebelarja. Treme pa nimam. Dvora-
na je bila čudovita, lepo okrašena in mize zelo 
lepo razporejene. Za spominček pa bom shranila 
čaj, ki so nam ga pripravili patri iz Olimja. V epru-
vetko so nam ga dali. 

Nuška Perkovič: Z Angelco sva ves čas prepevali 
v kombiju. Res sva bili dobre volje. Srečanje mi 
je bilo zelo všeč, zato ker sem slišala mnogo le-
pih pesmi, lepega petja. Od vseh mi je bila najbolj 
všeč pesem Ko čutiš to, ki smo se jo naučili tudi v 
našem domu. In seveda pesem Čebelar, ki smo jo 
mi prepevali. V spominu mi bo ostala tudi odlična 
kava, ki so jo nam postregli.

Jože Tušar: Na pevskem srečanju je bilo vse 
zelo lepo, od druženja, do hrane in dobrega              
kozarčka vina, pa do novih krajev, ki smo jih ogle-
dovali skozi okno kombija. Prej sem le poslušal o 
teh krajih, zdaj sem se prepričal na lastne oči. Si 
kar ne moreš predstavljati, da je Slovenija tako 

velika in raznolika. Petje vseh je bilo zelo lepo, 
moram pa povedati, da posebne treme nisem 
imel, ker na odru nisem bil sam. 

Milan Klemenčič: Drugič sem bil na pevskem 
srečanju. Srečanje se mi je vtisnilo v spomin po 
lepih govorih, po pohvalah tega, da se tako zbe- 
remo in gojimo v domovih lepo petje. Še pose-
bej sem bil navdušen nad kraji, ki sem jih imel 
prvič v življenju možnost videti. Ta del štajerske 
sem si vedno predstavljal mnogo bolj pust in 
hribovit. Zdaj vem, da imajo več ravnine kot mi, 
čeprav imajo tudi hribčke. Poslopja, zidanice in 
hiše so večinoma zelo lepo obnovljene. Polja so 
lepo      obdelana. Čudovit je bil pogled na kozolec             
obložen s koruzo. Čeprav sem bolj rahlega zdra-
vja, sem nadvse vesel, da sem dobro "zdržal" to 
pot, najbrž tudi zato, ker sem bil v dobri družbi. 

Marica Kumar: Nikdar si nisem mislila, da bom pri 
mojih letih doživela kaj tako lepega. Lepa vožnja, 
lepi kraji, lepo petje, kaj bi si človek želel še več. 
In še lepo vreme smo imeli. Čudovit pogled na 
deželo štajersko se nam je odprl, ko smo se zape- 
ljali do cerkvice sv. Eme. Če bom še pri tej pameti 
in pri tej moči, bom na taka srečanja še šla, z ve-
likim veseljem. Pri mojih enaindevetdesetih letih 
je človek hvaležen za vsak dan posebej, za tako 
lepe dneve kot smo ga imeli včeraj pa še posebej. 
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Letni domski izlet na kras
Klavdija Prezelj

Kot vsako pomlad samo tudi v letošnji                                        
načrtovali letni domski izlet. Tokrat nam jo je 
vremo pošteno zagodlo, saj je prav tisti dan, 
ko bi morali na pot, deževalo kot iz škafa. 
Tako smo izlet prestavili na kasnejši termin, 
ko dežja ni bilo, je pa sonce že prijetno grelo.

In kam smo se odpravili tokrat? Odločili smo se, 
da bomo spoznavali kras. Ne tako dolgo nazaj so 
si namreč nekateri že ogledali pršutarno. A kras 
ni poznan samo po dobrem pršutu. Kras je pose-
ben svet, ki mu podobo in dušo med drugim daje 
tudi kamen. Le tega brez prestanka spreminja-
ta človek in voda. Tako tu najdemo več kraških 
jam, mi pa smo se odločili obiskati kamnoseka v 
tipični kraški vasi Pliskovica, ki je dobila ime po 
drobni prički, beli pastirici, ki ji  kraševci pravijo 
pliska. Prav tako pravijo domačini tudi živahnim 
ovcam in kozam, ki si s pastiricami – pliskami deli-
jo pašnike.

Ustavili smo se ob robu vasi, kjer nas je pričakal 
kamnosek Jernej. Skupaj smo se sprehodili do 
njegove hiše, kjer so nas na  dvoriču,  v  senci 
dreves, lepo sprejeli tudi domačini iz bližnje tu- 
ristične kmetije. Postregli so nas z doma sveže 
pečenim kruhom, domačim sirom in seveda, kot 
se za kras spodobi, pršutom. Zraven pa še domač 
sok melise in bezga. 

Po malici smo si ogledali kamnoseško delavnico. 
Videli smo polno različnih dlet, kladiv in drugih 
pripomočkov, ki jih kamnosek Jernej uporablja 
pri svojem delu. Da pa smo začutili njegovo pre-
danost poklicu, ki ga opravlja, nam je kamnose- 
štvo predstavil skozi zgodovino. Kako so delali 
nekoč, kje so pridobivali kamen, kako to počno 
danes, kje danes najdemo kamnoseške izde-
lke, … Na vsa ta vprašanja nam je dal odgovore. 

Zanimiva se nam je zdela predstavitev kamna, 
ki ga pri svojem delu uporablja. Vsem je bil na-
jbolj zanimiv tisti ta črn, tisti ki je imel vonj po 
nafti, pa tisti ki je bil mestoma prozoren. Ko smo 
spoznali kamne, smo spoznali še delo samo. Ko 
smo ga opazovali pri delu, se nam je zdelo, da je 
oblikovati rožico pa res čisto preprosto. Kot pri 
uri matematike, ko smo jo narisali s šestilom. Ko 
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pa smo za orodje prijeli še sami, smo videli, da 
temu ni tako. Biti moraš res natančen in hkrati 
previden, sicer jih hitro lahko dobiš po prstih. 

Nazadnje smo si ogledali še njegovo prodajno 
galerijo in videli smo, da izdelki nimajo le okrasne 
vrednosti, ampak tudi uporabno. Tako smo med 
izdelki videli valjar, različne posode, vaze in večini 
najbolj zanimive kozarce s kamnitim podstavkom 
ter stekleno čašo, ki jih oblikuje skupaj z drugimi 
oblikovalci.

Pot smo nato nadaljevali v še en zanimiv kraj 
Dutovlje, ki leži sredi najrodovitnejšega predela 
krasa. Tu v vinogradih uspeva trta refošk, iz ka-
terega na krasu predelujejo teran. Najprej smo 
se ustavili v gostilni, kjer nas je čakalo okusno 
kosilo, potem pa smo se odpravili čez cesto. Na 
Bunčetovi domačiji so nam člani TICa na kratko 
predstavili sam kraj in njegove znamenitosti. Pri-
pravili so nam tudi degustacijo teranovke, to je 
soka iz grozdja, sorte refošk. Po degustaciji smo si 
ogledali Pepina vrtova. Pepin kraški vrt in Pepina 
zgodba sta kraška vrtova, ki prikazujeta elemente 
matičnega krasa kot edinstvenega primera ku-
lturne krajine. Snovalci so z njima ustvarili dve 
pripovedi o naravi in kulturni dediščini Krasa. Pe-
pin kraški vrt je na hortikulturni razstavi v Londo-
nu, na vrtovih kraljice Elizabete prejel najboljšo 
oceno med malimi vrtovi. Predstavlja pa tipično 
dvorišče kraške hiše nekoč. Pepina zgodba pre- 
dstavlja preprosto kamnito pastirsko zavetišče 
sredi kraške gmajne. Ustvarjalec je za ta vrt prejel 
pozlačeno medaljo.
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Na Bunčetovi domačiji smo si ogledali še spomi- 
nsko sobo Borisa Pahorja. Veliko let je namreč pri-
hajal v Dutovlje na klimatsko zdravljenje. Izvorno 
je bila soba v nekdanji gostilni pri Marički, ki pa 
so jo porušili. Tam je ustvaril veliko svojih del. V 
sobi, ki je po velikosti in opremi avtentična, smo 
tako videli njegove knjige in druge dokumente, 
nagrade in priznanja. Na mizi, poleg pisalnega 
stroja je bil tudi njegov rokopis, stene pa krasijo 
slike, ki jih je gospod Pahor imel v sobi pri Marički. 

Po res zanimivem ogledu smo naše spoznavanje 
krasa in Dutovelj zaključili v tamkajšnji župnijski 
cerkvi, kjer nas je sprejel župnik Gašper. Stano- 
valci Marovške enote so ga bili posebej veseli, saj 
so se z njih srečevali na srečanjih skupine Vera in 
luč v Cerknem, kjer je bil kaplan. 

Povedal nam je, da je bila tu cerkev že davnega 
leta 1450. Zdajšnjo podobo pa je cerkev dobila 
med kasnejšimi prezidavami. Neobaročni oltar 
sv. Jurija je bogato okrašen in izdelan iz kraškega 
marmorja. Cerkev pa krasijo še lepa lesena prižni-
ca, na kateri so tri slike, ki predstavljajo vero, upa-
nje in ljubezen, na stranskih oltarjih pa kipa Srca 
Jezusovega ter Karmelske Matere božje. Nazan-
je smo skupaj zmolili za vse nas, posebej pa za 
prijatelje, ki se nam na izletu niso mogli pridruži-
ti. Čisto za konec pa še pesem, ki nas je nato                                                                                          
spremljala tudi na poti proti domu, kamor smo 
se vrnili prijetno utrujeni, a polni novih spoznanj 
in lepih spominov.
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Štefan Hozjan: Po tridesetih letih sem spet 
obiskal domače kraje. Bolj malo se je spremenilo. 
Vesel sem, da sem se izleta udeležil. 

Suzana Mali: Zelo lep izlet je bil. Najbolj zanimivo 
pa mi je bilo pri kamnoseku. Res ima lepe izdelke. 
Najbolj se mi je vtisnil v spomin tisti črni kamen, 
ki je smrdel po nafti. 

Danica Čuk: Lepo je bilo, veliko zanimivega smo 
slišali. Najbolj vesela pa sem bila, da smo se 
srečali z župnikom Gašperjem, ki smo ga prejšnja 
leta srečevali na srečanjih Vera in luč v Cerknem. 

Nada Palačković: Res lep izlet, vse je bilo zanimi-
vo. Tudi kosilo je bilo dobro, edino senco smo ves 
čas lovili. Mene je tudi sonce opeklo. 

Branislav Kosić: Zanimivo mi je bilo pri kamno-
seku, sploh ker je stvari tudi praktično prikazal. 
Stanovalec iz Idrije je celo poprijel za kanmoseško 
orodje. 

Robi Kobal: Lepo je bilo, vse je bilo zanimivo. 

Anica Demšar: Lep izlet. Veliko novega smo slišali 
o krasu. Zanimiva je bila kamnoseška delavnica, 
prav tako pa tudi Pepini vrtovi in spominska soba 
Borisa Pahorja. Nisem vedela, da je deloval tudi v 
Dutovljah. Pa sok Teranovka je bil tudi zelo dober, 
nekaj posebnega. 

Marjeta Mirtič: Lepo in zanimivo je bilo, tudi kra-
ji kjer smo se vozili so bili zanimivi za opazovat. 

Angelca Pelhan: V lepem spominu imam ti-
sti dan. Od kamnoseške delavnice, pršuta, 
cerkve, do spominske sobe Borisa Pahorja. Jaz si                                                     
vedno vse, kar prinesem s kakšnega izleta, na-
lepim v zvezek, tudi tokrat sem si prospekt na-
lepila v zvezek. Lep spomin bo. 

Livijo Rojc: Na  Krasu  je  bila  to  prva  kamnose-
ška delavnica, ki sem jo videl v živo. Sicer pa 

sem že prej videl take reči. Tudi v Cerknem se je 
pred časom delalo iz kamna. Cerkev sv. Jurija je 
bila zelo lepa, bogata, zelo podobna "ta veliki"           
cerkljanski cerkvi. Tudi pršut je bil dober, le pre-
malo ga je bilo (smeh). Prav fajn izlet je bil. 

Vinko Mrak: Možakar iz kamnoseške delavnice 
nam je lepo predstavil delo v svoji delavnici. Prav 
na ekranu nam je pokazal in seveda tudi v živo. 
Ko je vprašal, če kdo želi poizkusiti, sem se javil. 
Nihče drug se ni in mislim, da mi je šlo kar dobro 
od rok. Vklesal sem rožico v kraški kamen, apne-
nec. Z dletom in okroglim kladivom. S takim še 
nisem delal. Tudi župnik nas je zelo lepo sprejel 
in nam predstavil cerkev sv. Jurija in življenje žu- 
pnije. Nekatere stanovalce je tudi poznal, ker je 
bil prej kaplan v Cerknem. 
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Od poletja do jeseni
Ana Vojska, Karmen Kovačič

Izlet v Kanomljo (4. junij 2019)
Ko se je sonce po dolgem času le prikazalo, 
smo se odločili, da to izkoristimo za krajši po-
hod v bližnjo vas Kanomlja. Najprej smo se peš 
odpravili do Domačije v Rovtu. Tam nas je sprejel                       
oskrbnik, osvežili smo se in podprli, potem pa se 
peš vrnili nazaj do kombija. Na poti smo nabrali 
že prve jagode. Ker smo bili pohodniki hitri, smo 
imeli še dovolj časa, da smo se oglasili na kmetiji 
Pr ´Graparju, kjer nas je gospodinja lepo spreje-
la in nam postregla s kavo in piškoti. Opazovali 
smo živali, naravo in čudovit razgled, ki sega vse 
do Snežnika. Prav to smo potrebovali, umik iz do-
line, spokojnost in tišino, da smo si napolnili ba- 
terije za prihodnje dni.

Potepanje po Šentviški planoti (18. junij 2019)
Člani skupine za samopomoč Sončnice smo se 
za zaključek srečanj pred poletjem odpravili na 
Šentviško planoto. Obiskali smo idilično vas Po-
nikve, ki se lahko pohvali z lepo cerkvijo. Njena 
lega ponuja čudovite razglede na vas in Alpe. Pri 
cerkvi nas je sprejel župnik Franc Kavčič, ki nam 
je povedal veliko zanimivosti o sami cerkvi. Po-
stanek smo si privoščili še v vasi Pečine, kjer smo 
se družili v senci dreves in si privoščili ohladitev s 
sladoledom.

Oddih v Idrijski Beli (5. julij in 30. julij 2019)
Vsako leto se v poletnem času odpravimo v                 
Idrijsko Belo in tudi letos je bilo tako. Narava 
nam tam ponuja veliko možnosti za sprehode, 
ohladitev, druženje in sprostitev. Letos smo se tja 
odpravili v večji skupini, saj je izlet združil stano- 
valce obeh enot doma upokojencev.

Gremo na Štajersko (17. julij. 2019)
Lahko bi rekli, da smo združili prijetno s                          
koristnim. Začelo se je z željo stanovalca, da bi po 
dolgem času zopet obiskal sestro, ki je nastanje-
na v domu upokojencev na Štajerskem. Želja je 
zorela, z njim predlogi, kaj vse bi si lahko ogle-
dali v bližnji okolici in ko je svoje dodalo še lepo 
vreme, smo se odpravili na izlet na Štajersko. 

Ko smo se vračali nazaj proti Žalcu, nas je pot 
vodila skozi vas Žiče in nato dolino svetega Jane-
za pripeljala do skrivnostne Žičke kartuzije. V tej 
odmaknjeni in tesni dolinici si je takratni lastnik 
tega posestva, okrog leta 1155, zadal nalogo, da 
ustanovi domovanje menihov iz Velike kartuzije 
na Francoskem. 

Po ogledu ostankov veličastnega samostana, smo 
se v prijetnem ambientu okrepčali s kosilom, 
nato pa se odpravili še do Velenjskega jezera, ki 
je nastalo kot posledica izkopavanja lignita, ki ga 
v Šaleški dolini izkoriščajo že sto trideset let.

Kljub toplemu popoldnevu je bil sprehod do 
jezera prav prijetna sprostitev, ki nam je po ležer-
nem kosilu dodal nove energije, da smo se lažje 
vrnili proti domu.
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Kopanje v Strunjanu (24. julij 2019)
Toplega julijskega dne smo se na veliko željo sta-
novalcev odpravili na Slovensko obalo. Kot je 
že skoraj tradicionalno, smo se tudi letos locira-
li v Strunjanu. Pod krošnjami borovcev smo se 
prepuščali topli sapici, kopanju, vrvežu na plaži, 
poležavanju, sončenju, …  Pravi oddih!

Pohod na Lokvarski vrh (28. avgust 2019)
Kljub ne najbolj lepi napovedi vremena smo se 
odpravili na pohod na 1079 m visok Lokvarski vrh, 
ki ponuja lepe razglede na Idrijsko, Cerkljansko in 
Škofjeloško hribovje. Ob lepem vremenu seže po-
gled tudi vse do Julijskih Alp, kar pa nam ta dan 
zaradi slabe vidljivosti ni bilo dano. To pa nas je 
spodbudilo k ideji, da se kmalu spet povzpnemo 
na ta ali pa na kakšen drug vrh.

Ogled kmetije Na Ravan (18. september 2019)
Na povabilo lokalne LAS smo se stanovalci enote 
Marof in varovanci iz VDC Idrija odpravili na  
Cerkljanski vrh na ogled Kmetije na Ravan. Hri-
bovska kmetija leži na nadmorski višini 900 m, 
katere glavna panoga je prireja in predelava mle-
ka.

Ob prihodu sta nas pozdravila gospodinja  in  go-
spodar, po kratki predstavitvi pa je sledil ogled 
kmetije. Pokazali so nam predelovalne prostore 
in nam predstavili predelavo senenega mleka, 
nato pa smo se odpravili še v hlev in pašnik. Ob 
koncu je sledila degustacija domačih mlečnih 
izdelkov – sir, skutni namazi, sadna skuta, … Ko 
smo se poslovili, smo se vsi strinjali, da smo res 
uživali v svežem zraku, prijetni družbi in dobri 
hrani.

Obisk ZOO parka Rožman (11. oktober 2019)
Napoved za lep jesenski dan nas je spodbudila, 
da obiščemo ZOO park Rožman v Vrzdencu, ki 
je poznan po tem, da skrbi za pomoči potrebne 
živali. Kljub temu, da nas je namesto sonca celo 
pot spremljala megla, smo ob vodenju po parku 
doživeli veliko lepega in videli številne živali od 
blizu. Občudovali smo velikega medveda, boža-
li košuto, sočustvovali s kozo, ki je imela povito 
zlomljeno nogo, se čudili dolgim bodicam ježe-
vca, opazovali sramežljivega rakuna in razigrane 
mladičke divjih prašičev, občudovali lepoto 
volkov in nepotrpežljivo čakali, da bi se trije tigri 
le približali ograji, a so vztrajno poležavali skriti 
pred našimi očmi.

Po ogledu parka smo se odpravili še v rojstno vas 
enega od naših stanovalcev, kjer so nas prijazno 
sprejeli na sosednji izletniški kmetiji Pr´Mehačku 
nad Polhovim Gradcem. Kot najbolj imenitne 
goste so nas postregli s čajem, ob zvokih ha- 
rmonike pa smo tudi zaplesali.

Veselih in zadovoljnih obrazov, da smo skupaj 
preživeli lep dan in da smo videli tudi domačo 
hišo našega stanovalca, smo se vračali proti 
domu. Po poti nazaj nas je pa le spremljalo tudi 
sonce in smo se lahko naužili lepot, ki jih ponuja 
jesen.

Medgeneracijski pohod v okviru Simbioze giba 
(16. oktober 2019)
V okviru tedna Simbioza giba smo se povezali z 
OŠ Idrija in se odpravili na medgeneracijski po-
hod od Marofa do Idrije. Pohoda so se udeležili 
petošolci, učiteljice, njihovi stari starši, stanovalci 
in zaposleni enote Marof.  Ob opazovanju okolice 
in prijetnem kramljanju nam je pot še prehitro 
minila. Morda jo v takšni zasedbi naslednje leto 
spet ponovimo.
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Klavdija Prezelj

Lahko rečemo, da so dogodki v domu, ki po-
tekajo že kar tradicionalno. Brez njih si leta 
pač ne znamo več predstavljat. To so tako 
enodnevni izleti s kopanjem na slovenski 
obali, obiski raznih razstav in prireditev, kot 
tudi dogodki, ki se odvijajo med nami tu v 
domu.

Športne igre
Vsako leto jih organiziramo v pomladnih mesecih 
in tudi letos ni bilo nič drugače. Zbrali smo se na 
dvorišču, kar lepo število nas je bilo. V prijetnem 
vzdušju in sproščenem druženju smo "tekmova-
li" v štirih različnih igrah. Dve sta bili skupinski, v 
dveh pa je vsak posameznik tekmoval zase. Vsi 
ostali pa smo stiskali pesti za vse tekmovalce.

Kmečke igre
Tako smo poimenovali dan, ko se zberemo v jedi- 
lnici, ki se tisto dopoldne spremeni v kmečko hišo. 
Polno dela nas takrat čaka. Najprej obtržemo 
fižol, ki ga nato druga skupina izlušči, spet drugi 
pa preberejo. Vsi smo imeli polne roke dela, kljub 
temu pa smo z veseljem še zapeli ob spremljavi 
Metkine kitare. V prijetnem vzdušju je čas hitro 
mineval, še prehitro so rekli.

Ko smo se ob delu pogovarjali, kakšne navade 
so imeli včasih na kmetih, so vsi rekli: "Malico 
so prinesli, tudi pri nas ni bilo drugače. Zaseka 
na kruhu z malo česna, pa "krhljevka" za pit." 
Marsikoga so takrat spomini odpeljali nazaj v                   
otroštvo, ko so se zbirali ob različnih opravilih kot 
so ličkanje koruze, povezovanje čebule, trenje 
lanu in še bi lahko naštevali.

Rožnate pletenine
Še najkrajšo tradicijo imajo pri nas Rožnate 
pletenine. Tretje leto smo sodelovali. Tako lani, 
kot letos smo združili moči z predstavnicami            
Europa dona Slovenija, ki delujejo v Idriji. Gospe 
so tudi same imele izkušnjo z boleznijo, zato so 
se s še toliko večjim veseljem odzvale povabilu. 
Skupaj smo pletle in kvačkale, ustvarjale rožnate 
pletenine. Stanovalke so bile vesele in ponosne 
hkrati, da tudi one lahko prispevajo svoj delež k 
podpori in ozaveščanju o raku dojke. 

Skupaj  smo  nato  ustvarjene  pletenine  v nasle- 
dnjih dneh ovile okrog dreves v Idriji. Objem 
rožnatih pletenin tako čuti drevo pred čipkarsko 
šolo, dva drevesa nasproti avtobusne postaje, 
drevo ob glavni cesti pri osnovni šoli ter breza 
pred zdravstvenim domom.

Tradicionalni dogodki 
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Konji
Robert Kobal

Ko sem bil majhen, sem živel na kmetiji. 
Tu sem pomagal staršem pri vseh kmečkih 
opravilih, prav povsod so me "ponucali". 

Spomnim se, da sem hodil pomagat zidat eno 
hišo. V zahvalo pa je k nam prišel "pobrat" seno 
z nakladalko. To je bilo zadnja leta, preden sta 
starša opešala. Pred tem smo seno domov                     
spravljali z vozom lojtrnikom. Ko smo naložili 
seno, smo ga zvezali. Za to smo uporabljali žrd. 
To je kakor voz dolg, debelejši lesen drog, ki se 
vzdolžno položi na vrh s senom naloženega voza 
in na obeh koncih priveže. Od spredaj smo ga z 
verigo privezali za lojtrnik, zadaj pa s "klobaso", 
to je bil neke vrste škripec, ki si ga ravno tako 
privezal na lojtrnik. Z vrvjo, ki je šla čez škripec 
pa si "fiksiral" žrd. Pravijo, da je "klobasa" nare-
jena iz zraščenih korenin, tako da ta velike luknje 
ni bilo potrebno narediti, tisto drugo, manjšo, za 
vrv pa ja.

Moj oče je bil tudi kovač. Doma je sam izdeloval 
podkve za konje, ki jih je potem sam podkoval. 
Običajno jih je podkoval "na gorko", znal pa je 

tudi "na mrzlo". Ta način ni tako učinkovit, tako 
da si moral prej ponovno podkovat.

Rad sem tudi jahal. Spomnim se, da sem enkrat 
jahal okrog Kobalovih planin. Ko sem prišel do-
mov z ježe sem opazil, da ima konj samo še pol 
podkve. Sam sem znal tudi "ujahati" konje. Kar 
dobro mi je šlo. Prijatelj je imel enega, ki ga nika-
kor niso mogli umirit. Rečeno mi je bilo, da bo 
lahko moj, če ga ukrotim. En mesec sem rabil za 
to. Spet drugega sem ukrotil že v 14 dneh. Po 10 
dneh se mi je ponudila prilika, da grem z njim na 
ježo. Vsi so bili v dvomih, da je to dobra ideja. A 
na mojo srečo, me je Pika (tako je bilo kobili ime) 
lepo nesla celo pot. To so nepopisno lepi dogo- 
dki, ki jih ne doživiš vsak dan.

Spomnim se, da sem bil v domu v Dutovljah, ko 
me je sosed prosil, da naj mu pridem pomagat 
ukrotit še enega konja. Takrat sem bil slabšega 
zdravja, pa mu na žalost nisem mogel pomagat. 
Še danes mi je žal za to. 

Tudi danes bi še sedel na konja, če bi le bila pri-
lika, saj mi je v njihovi bližini neverjetno lepo.
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Dogodki v poletju
Nina Trček

Tudi v Medgeneracijskem centru, ki deluje 
pod okriljem Doma upokojencev Idrija, ne 
počivamo in poletje je bilo pestro in zanimi-
vo, predvsem pa smo si nabrali novih moči, 
da tudi v jeseni nadaljujemo z dogodki in   
aktivnostmi, ki povezujejo različne generaci-
je.

Poletna delavnica
Vsako leto nas že tradicionalno obiščejo otroci, 
ki so v poletnem varstvu pri Zvezi prijateljev mla-
dine Idrija in tokrat smo skupaj preživeli čudovito 
dopoldne ob igranju starih, a vedno znova za-
nimivih družabnih igrah, kot so volkalca, domine, 
človek ne jezi se ipd. Tisti bolj ustvarjalni se pre-
pustijo kreativnemu ustvarjanju ali barvanju po-
barvank, najbolj aktivni pa so se letos pomerili v 
balinčkanju, kjer so se med sabo pomerili otroci 
in starostniki. Kljub napetemu tekmovanju je na 
koncu vendarle zmagala izkušenost in natančnost 
nad razigrano in poskočno mladostjo.
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Sprehodi za stanovalce doma na vozičkih
Lepi in topli poletni dnevi so kar klicali po                 
aktivnostih na prostem, tudi če je to le sprehod 
skozi park ali mesto. Vendar tudi preprost spre-
hod marsikomu ni samoumeven, še posebno, 
če človek iz takšnega ali drugačnega razloga ne 
zmore ali ne more več hoditi, je na invalidskem 
vozičku ali celo priklenjen na posteljo. Tudi njim 
smo želeli omogočiti lep sprehod, zato smo v 
Medgeneracijskem centru k sodelovanju povabili 

prostovoljce iz lokalnega okolja, ki so našim sta-
novalcem na invalidskih vozičkih posodili svoje 
noge ter jih popeljali na sprehod skozi park, dru-
gič skozi mesto, tudi na prireditve, ki so se odvi-
jale v centru mesta. Ustavili smo se na kavici, po- 
klepetali, predvsem pa preživeli lepo dopoldne 
ali popoldne. Ne moremo opisati zadovoljstva 
tako stanovalcev kot prostovoljcev in sklenili smo, 
da bomo že spomladi ponovno izpeljali prve od                             
upamo da mnogih takšnih sprehodov.
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Palačinka party
Najbolj veseli smo, ko se skupaj skozi razne 
dogodke povežemo tako zaposleni Doma                          
upokojencev kot tudi stanovalci našega Doma. 
In ko smo dobili takšen predlog iz strani naših 
zaposlenih delavk in delavcev, smo se domislili, 
da bi priredili sladki piknik, kjer bi zadišalo po                                                      
mamljivih palačinkah. Priskrbeli smo gasilske klo-
pi, mize, pekače, v kuhinji so nam pripravili na-
jboljšo maso za palačinke, zabavni program so 
sestavili otroci naših zaposlenih, prej medicinske 
sestre, bolničarke, negovalke, čistilke pa so se 
spremenile v odlične mojstrice peke palačink. Le 
vreme ni sodelovalo, zato smo vse skupaj prese-
lili kar v dvorano Medgeneracijskega centra in 
nismo dopustili, da bi nam to prekrižalo načrte. 
Za glasbeno popestritev je poskrbel tudi Žoga 
bend in kmalu je po celem domu zadišalo po 
palačinkah polnjenih z različnimi nadevi, pisani-
mi posipi ter slastnimi prelivi. Stanovalci kar niso 
mogli prehvaliti palačink, zato se že veselimo 
naslednjega piknika, ko bo ponovno zadišalo po 
slastnih palačinkah.
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Demenci prijazna točka Doma upokojencev      
Idrija
Ko smo 4. oktobra 2018 pristopili k                                                                
vzpostavljanju mreže demenci prijaznih točk 
pod okriljem Spominčice - Slovenskega združe-
nja za pomoč pri demenci, smo se zavezali, da 
bo Dom upokojencev Idrija postal točka, kjer bo               
možno  prejeti  informacije, pomoč in svetovanje, 
ki bodo dostopne širši lokalni skupnosti, osebam 
z demenco, njihovim svojcem in vsem, ki že ali 
še bodo prihajali v stik z ljudmi z demenco, da 
bodo znali prepoznati prve znake demence,  ko-
municirati z osebami z demenco, jih usmeriti po 
nadaljnjo pomoč, ko se osebe izgubijo in ne vedo 
kje so. Namen te ozaveščenosti in informirano- 
sti je pomoč osebam z demenco in svojcem, da s 
skupno podporo spodbujamo njihovo samosto-
jnost in poskrbimo za ohranjanje njihovega do- 
stojanstva.

S pomočjo podpore skupnosti lahko osebe z de-
menco ostanejo dlje časa aktivne in v domačem 
okolju. Zato je ključnega pomena zagotoviti de-
menci prijazno okolje, saj v takšnem okolju osebe 
z demenco lahko živijo kakovostno in samosto-
jno, prispevajo k skupnosti, živijo varno, dobijo 

podporo, pomoč in razumevanje, ohranjajo svojo 
socialno mrežo, dostopajo do storitev, ki so jih 
vajene in jih potrebujejo.

Skozi prva informativna in izobraževalna pre-
davanja smo prešli tudi na praktične delavnice, 
saj se je pokazala želja in zanimanje predvsem 
iz strani svojcev, ki v domačem okolju že sami 
skrbijo za dementne starše in se vsakodnevno 
spopadajo s problemi in izgorelostjo ob skrbi za                                           
dementno osebo. Zato smo na zadnjem izo-
braževanju k sodelovanju povabili Moniko Ri-
javec, ki je z nami na pogovorni delavnici delila 
lastne izkušnje ob skrbi za starše obolelima za 
demenco, ogledali smo si nekaj primerov do-
brih praks, si izmenjali izkušnje ter iskali ustrezne                                                                                               
pristope in tehnike dela, s katerimi lahko ohra- 
njamo spoštljiv odnos, dostojanstvo ter kvalite-
to življenja oseb obolelimi z demenco in pri tem      
kljub vsemu ne pozabimo poskrbeti tudi zase. 

Naslednje predavanje oziroma delavnico plan-
iramo realizirati v mesecu januarju 2020, zato 
vabimo, da sledite dogajanju tudi na naši spletni 
strani Doma upokojencev Idrija www.duidrija.si.
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Prehrana starostnika
Kaja Erjavec, mag.dietetike

Ker se pričakovana življenjska doba poda- 
ljšuje, posledično pa narašča delež starejših 
prebivalcev, pogosto naletimo na težave pri 
zagotavljanju prehrane starostnikov, na ka-
tere prej mogoče nismo bili pozorni. 

V skupino "starostnikov" štejemo prebivalce 
stare 65 in več let. Sledi starostna skupina nad 
85 let, ki jo poimenujemo "zelo star starostnik". 
Obstaja še skupina "oslabeli starostnik", ki je ve-
liko pogosteje omejen v svojih vsakdanjih deja- 
vnostih zaradi duševnih in/ali socialnih, telesnih 
omejitev ali bolezni. Pogosto mu preti več soča-
snih bolezni, kar mu onemogoča skrb zase, zaradi 
česar potrebuje pomoč in je nagnjen k številnim 
zdravstvenim zapletom.
 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slo-
venije lahko prebivalec Slovenije rojen v letu 
2015 pričakuje, da bo dočakal starost 77,5 let, 
deklica, rojena v istem letu, pa 83,5 let. Dolga 
življenjska doba se je pojavila kot posledica bo-
ljših sanitarnih pogojev, boljše osebne higiene, 
možnosti boljše prehrane in boljšega obvlado-
vanja bolezni, tako v preventivi kot kurativi.
 
Spremembe v starosti in presnovne spremembe
Staranje in z njim povezane bolezni nastanejo, 
ko organizem ne more več kompenzirati poškodb 
zaradi postopnega kopičenja poškodovanih 
celičnih komponent. Bolezni, ki so povezane s 
kopičenjem bioloških odpadkov v postmitotični 
celici, so npr. starostna degeneracija rumene 
pege, Alzheimerjeva bolezen, Parkinsonova 
bolezen, kronične bolezni srčne mišice in srčna 
popuščanja ter najpogostejša, s starostjo poveza-
na bolezen, ateroskleroza.

V starosti so pogoste bolezni srca in ožilja, saj 
se zaradi molekularnih sprememb zmanjša de-
lovanje srca. To se kaže kot izguba prožnosti 
žil in kot povišan krvni tlak, kar nadalje vodi v                              
zmanjšan pretok krvi v vitalnih organih kot so 
ledvice, jetra, možgani in mišice. 

Problemi dehidracije in čezmerne hidracije v sta-
rosti izhajajo iz oslabljenega delovanja ledvic, 
katerih masa se s starostjo intenzivno manjša. 
Nefronski sistem se namreč skrči in je v obdobju 
med 70 in 80 leti za približno tretjino manjši kot 
v mladosti. Zaradi izgube funkcionalnosti nefro- 
nov in njihovega sistema je prizadeta uravnalna        
funkcija izločanja vode in drugih telesnih tekočin. 

Masa možganov se zmanjša in s tem se začne nji-
hovo propadanje. Stanjša se skorja možganov in 
po 50. letu se zmanjša njihova prekrvavitev. 

Mišična moč in zmogljivost za fizično delo v sta-
rosti upadata, utrujenost se pojavi hitreje, giba-
lni sistem se hitreje utrudi. Na skeletu se pojavijo 
napredujoče degeneracije in distrofije. 

Energijske potrebe pri starostnikih se znižajo, saj 
se osnovna presnova spremeni in upočasni zara-
di upada funkcije žlez z notranjim izločanjem. 
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Zaradi upočasnjene peristaltike, gibanja želo-        
dca in črevesja, se poveča nasitna vrednost hrane, 
saj se dlje časa zadržuje v prebavnem sistemu. 
Vsrkavanje nekaterih hranil, ki poteka v črevesju, 
se zmanjša. Zaradi oslabljenega delovanja jeter 
je presnova hranil slabša. 

Znižan tek v starost-
nem obdobju se pojavl-
ja zaradi oslabljenega 
voha, vida in sluha, saj 
se količina celic v osred-
njem živčevju zmanjšuje, 
propadajo tudi celice v 
preostalih predelih. Pos-
ledica tega je upad tele-
sne mase. 

Vse zgoraj navedene spremembe moramo             
upoštevati pri načrtovanju jedilnika za starostni-
ke. 

V starosti, pogosteje pa v njenem 7. desetletju, 
se poveča verjetnost bolezni, saj prihaja do po-
slabšanja nekaterih organov in njihovih sistemov. 
Kažejo se kot kronične in/ali akutne zdravstvene 
motnje. Posledično sledi jemanje zdravil, ki vpliva 
na zmanjšano absorpcijo hranilnih snovi oziroma 
povečano presnavljanje in/ali izločanje hranilnih 
snovi. S tem pa se njihova izkoristljivost zmanjša 
in posledično poveča potreba po njih.

Ker se v starosti pojavljajo težave z zobmi in 
žvečenjem ter občutek suhih ust, se starostniki 
izogibajo nekaterim živilom, ki zahtevajo grize-
nje, kot so polnozrnati izdelki in trše sadje. Pre-
prosto jih ne uživajo več ali jih zavestno kuhajo 
do mehkega, s čimer pa povečujejo izgube hranil-
nih snovi zaradi priprave.

PRESNOVNE SPREMEMBE V STAROSTI 

Podhranjenost
Podhranjenost  definiramo  kot  stanje  neza-
dostnega ali neuravnoteženega energijskega in 
hranilnega vnosa glede na posameznikove potre-
be. Neposredno povzroča spremembe v telesni 
sestavi in pospešuje procese razgradnje pri kro-
ničnih oblikah bolezni. Podhranjenost je treba 
predvsem preprečevati, saj povzroča slabše izide 
zdravljenja kroničnih bolezni in očitno negativno 
vpliva na kakovost življenja zdravih starostnikov. 

Prevalenca podhranjenosti, ki je prevod za pro-
teinsko-energijsko malnutricijo, je odvisna tudi 
od nastanitve starostnikov. Vzrok podhranjeno-
sti je skupek starostnih, zdravstvenih in socia- 
lno-psiholoških dejavnikov. Podhranjenost je 
povezana s povečano obolevnostjo, smrtnostjo 
in daljšim bolnišničnim zdravljenjem. Podhra-
njenost prav tako poveča možnost za zlom kolkov, 
okužbe in razjede zaradi preležanin. Pogostejša 
je v populaciji z visoko obolevnostjo in potrebnih              
zdravstvene nege. Neodvisni dejavniki, ki vpliva-
jo na pojav podhranjenosti, so visoka starost, ne-
mobilnost, demenca in motnje požiranja (disfagi-
ja). Kognitivne motnje, demenca in depresija so 
nevrodegenerativni in nevrološki mehanizmi v 
ozadju podhranjenosti. Ovdovelost in zmanjšana 
socialna mreža sta prav tako pogosta razloga za 
depresijo v starosti. 
 
Podhranjenost je krovni pojem za različne oblike 
bolezni z osnovnimi mehanizmi. Na primer, ka-
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heksijo, z boleznijo povezan vnetni katabolizem, 
in sarkopenijo, izgubo mišične mase in šibkost, 
ki praviloma sledi kaheksiji. Obstajajo somatski, 
pa tudi socialni in psihološki vzroki za zmanjšan 
vnos hrane in povečan katabolizem. Bolezensko 
povezana podhranjenost, kaheksija, je povezana 
z vnetnim odzivom osnovne bolezni. Krhkost, ki 
jo pogosto opazimo pri zelo starih odraslih, sta 
izguba organskih zalog, telesne mase in s staro- 
stjo povezana šibkost. 

Sarkopenija
S starostjo lahko opazimo velike spremembe v 
sestavi telesa kot sta zmanjšana mišična masa in 
povečana maščobna masa pri moških in ženskah. 
Sarkopenija je definirana kot kombinacija prisot-
nosti nizke mišične mase z zmanjšano jakostjo ali 
zmanjšano vzdržljivostjo pri starejših, praviloma 
po 65. letu starosti. 

Tem predstavlja veliko tveganje, da postanejo                                                                                                 
invalidi, hospitalizirani ali v institucionalnem 
varstvu. Sarkopenija skupaj z osteoporozo         
povzroči krhkost kosti, saj se funkcionalna masa 
zmanjšuje. Vse to pa vodi do povečane možnosti 
padcev, potrebe po pomoči s strani svojcev in/
ali prijateljev, preselitev v domove za starejše 
občane in slabših izidov zdravljenja. Na razvoj sa- 
rkopenije neposredno vplivajo nizek prehranski 
vnos celokupne energije in beljakovin, zmanjša-
no nastajanje in učinkovanje spolnih in rastnega 
hormona, spremembe v delovanju ščitnice, inzu-
linska rezistenca, znižan vnos vitamina D, spre-
membe v strukturi živčnega sistema in zmanjša-
na telesna dejavnost. Ker se dotok aminokislin 
v mišice zaradi njihove večje porabe v notranjih                                                                                   
organih in slabšega vsrkavanja iz črevesja zma-
njša, je pomembno zavedanje, da s telesno de-
javnostjo, pri kateri neposredno obremenimo 
mišice, pripomoremo k pospešeni izgradnji be- 
ljakovin.
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Energijske potrebe 
Pri starostnikih so nižje zaradi manjše porabe    
energije v mišicah, saj se njihova masa zmanjšuje. 
Bazalna potreba po energiji se posledično zma-
njša. V starosti, ki je postopen proces, se spremi-
nja sestava telesa v obliki zmanjševanja deleža 
funkcionalne mase (mišična in kostna masa), na 
ta račun pa se povečuje delež maščobnega tki-
va. Procesi prispevajo k razvoju sarkopenije in 
debelosti. Starostniki so zelo nehomogena skupi-
na, saj vključuje starejše odrasle stare 65 in več 
let pa vse do 100 in več let. Presnovne spreme-
mbe se začnejo izražati okrog 50. leta, pri neka- 
terih že prej. Bolezenske energijske spremembe 
in telesna dejavnost bolj vplivajo na presnovo                      
starostnika kot fiziološki proces staranja. 

Beljakovine
Pomembno je zavedanje, da se pri prenizkem 
vnosu beljakovin poveča izguba mišične mase, 
posledično se imunsko stanje poslabša in poda- 
ljša se čas celjenja ran. Za preprečevanje izgube 
mišične mase, stanje imenujemo sarkopenija, 
naj bi znašal vnos beljakovin 1,2–1,5 g/kg tele-
sne mase na dan. Pri vsem tem je pomembno, 
da poskrbimo za kakovostne vnose beljakov-
in, saj podpirajo imunski sistem in preprečujejo 
izgubo mišičja. Taka živila imenujemo živila z vi-
soko biološko vrednostjo in jih najdemo v živilih            
živalskega izvora. Mednje spadajo jajca, mleko, 
meso, ribe; dejanska prebavljivost ≥ 95 %. Pri 

vegetarijanski prehrani ali pri prehrani, ki se bolj 
nagiba k tej dieti, moramo paziti, da kombinira-
mo stročnice z žiti, saj le tako dobimo kombinaci-
jo vseh aminokislin, ki so potrebne za izgradnjo 
beljakovin. 

Maščobe
Maščobe so pomemben vir energije in so nosi- 
lci vitaminov A, D, E in K, ki so topni v njih. Pre- 
dstavljajo naj do 30% celodnevnih energijskih 
potreb. So nosilec arome in okusa. Pomembna 
je pravilna izbira med njimi. Visok vnos nasičenih 
maščobnih kislin poveča koncentracijo LDL, 
slabega holesterola v plazmi in je povezan s po-
večanim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 
2 in koronarno boleznijo srca. Najdemo jih pre-
dvsem v živalskih proizvodih sesalcev (npr. zase-
ka, smetana, sir, salame, klobase, mastno meso, 
kokosova maščoba, …).

PREHRANSKA PRIPOROČILA V STAROSTI
V drugem delu članka bomo predstavili priporoči-
la za prehrano starostnikov, ki jih ne smete spre-
gledati.
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Nenasičene maščobne kisline pa zmanjšajo raven 
slabega holesterola in pojavnost bolezni srca in 
ožilja. Omega 3 nenasičene maščobne kisline so 
protivnetne in vsebujejo zdrave in priporočljive 
maščobne kisline, ki jih lahko dobimo vključno 
s hrano. Omega 3 nenasičene maščobne kisline 
znižajo koncentracijo trigliceridov v plazmi, krvni 
tlak, čas strjevanja krvi, zmanjšajo celotno tve- 
ganje za bolezni srca in ožilja in kronično obstru- 
ktivno pljučno bolezen. Zdrave maščobe bomo 
dobili iz olivnega olja, repično olje, arašidi, lešni-
ki, mandlji, avokado, olive. Omega 3 nenasičene 
maščobne kisline iz lanenega, konopljinega olja, 
olja oljne ogrščice, mastne morske ribe (sardine, 
slanik, skuša, losos). 

Omega 6 nenasičene maščobne kisline pa vsebu-
je sončnično olje, koruzno, sojino, orehovo, buč-
no olje.

Ogljikovi hidrati 
Naj predstavljajo 55-60 % celodnevnih energi-
jskih potreb.  Njihova poglavitno vloga v pre- 
hrani je oskrba organizma z energijo. Imajo                            
pomembno vlogo pri razvoju črevesne mikroflo-
re. Imajo pomembno vlogo pri proizvodnji vita-
minov in absorpciji mineralnih snovi in maščob.

Vrste ogljikovih hidratov
Enostavni OH: Se hitro prebavijo, so hiter vir       
energije, povzročijo hitro izločanje inzulina; ni-
majo hranilne vrednosti. 

Kompleksni OH: Visoka hranilna vrednost, poleg 
energije telesu nudijo tudi vitamine, minerale in 
prehransko vlaknino.

Prehranska vlaknina 
vzdržuje sitost in zmanjšuje energijsko gostoto 
hrane, preprečuje srčno-žilne bolezni (niža slab 
holesterol), preprečuje pojav črevesnih bolezni, 
deluje zaščitno pred pojavom raka, je "hrana" za 
črevesno sluznico in črevesne bakterije, zmanjša 
tveganje za pojav diabetesa tipa 2, preprečuje 
zaprtje in pomaga pri prebavi. 
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Poznamo topne prehranske vlaknine, kar pome-
ni da vežejo vodo, zato je pri njihovem vno-
su pomembno zadostno pitje tekočine, saj v 
nasprotnem primeru privedejo do kontra učinka. 
Zavirajo razgradnjo ogljikovih hidratov, s tem pa 
upočasnijo hiter porast sladkorja v krvi in nase 
vežejo slab holesterol. Netopne prehranske vla-
knine imajo pomembno vlogo pri "čiščenju" pre-
bavne cevi in povečujejo količino blata. V vodi so 
netopne.

Topne prehranske vlaknine dobimo v ječmenu, 
rži, sadju, zelenjavi, stročnicah, …

Netopne pa v rjavem rižu, polnozrnatem kruh, 
semenih, stročnice, koža zelenjave in sadja, …

Model zdravega krožnika

Poskrbite, da bo na krožniku polovica zelenjavne 
prikuhe, četrtina živila škrobnega izvora in četrti-
na beljakovinskega izvora. Dodajte solato in juho, 
majhen kos sadja.

Tekočina
Odsvetovane izbire: vse sladke gazirane in nega-
zirane pijače ter pijače, ki vsebujejo alkohol.  

Priporočene izbire: voda, zeliščni čaji, limonade, 
mineralna voda, žitna kava, razredčeni sadni 
sokovi s 100 % sadnim deležem. Priporočamo 8 
kozarcev vode/nesladkanega čaja na dan.  

Vir: Povzeto po lastni magistrski nalogi Oce-
na prehranskega stanja starostnikov v Domu          
upokojencev Idrija.
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Križanka
Klavdija Prezelj, Izak Kovač, Miha Prezelj, Željko Vuletič, Nada Palačković, Angela Vončina, Suzana 
Mali, Erika Marinič, Melina Ukmar, Zoran Mlinar

Tokratna križanka je sestavljavcem predstavljala pravi izziv. Odločili smo se namreč, da bo tokratna 
križanka sestavljena na temo poletja. Tako smo poizkušali med seboj preplesti besede, ki so se nam 
ob tem podile po glavah.

Navpično:
1. Poletni odmor
2. Vrsta športa
3. Najpogostejša prebivalka morja
4. Kos blaga, nepogrešljiv na plaži
5. Obleka za na plažo
6. Pripomoček za surfanje (množina)
7. Prostor na obali
8. Vir zaslužka ali donosen posel
9. Sušilec las
10. Obiskovalec hotela
11. Hlad, prostor pod drevesom
12. Pojav pri gorenju

Vodoravno:
a. Steza, sprehajalna …
b. Drevo, raste tudi na obali
c. Preprosto zatočišče v gorah
d. Nepogrešljiva naprava v hotelski sobi
e. Šolske …, oddih
f. Otroški …
g. Čistoča
h. Izlet na morje ali v 
i. Manjši del oceana
j. Brez nje ne smemo na avtocesto
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 Na spletu nas najdete na: www.duidrija.si (splošne informacije, rubrika publikacije)


