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Dom Lipa d.o.o.
Cesta kozjanskega odreda 3
3220 Štore

Telefon: 08 2009 200
E-pošta: info@domlipa.si
http://www.dom.lipa.si

Odbor za izdajo domskega lista si pridružuje pravico do 
sprememb in krajšanja prispevkov, če je le to potrebno.

Odgovorna urednica
Snežana Batljan

Uredniški odbor
Snežana Batljan, Anton Turnšek, Tatjana Toman

Prispevke zbrala
Snežana Batljan

Lektoriranje
LPI.si lektoriranje

Št. izvodov
500 kos

Oblikovanje
Grafika Gracer d.o.o.

Tisk
Grafika Gracer d.o.o.
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Ob peti obletnici

Čas hitro beži in spet je leto naokoli. Pred vami je 
peta številka domskega lista. Pet let je minilo tudi 

od začetka delovanja našega doma. Ob obletnicah se 
življenje ne ustavi. Radi pa se ob njih spomnimo pre-
teklih dogodkov, kaj smo že dosegli, kje smo danes, 
in nenazadnje, ob njih se zazremo tudi v prihodnost. 
Čas, ki ga sedaj živimo, je zaznamovan s preteklostjo, 
na katero nas vežejo spomini in pridobljene izkušnje, 
ter je usidran v sedanjost. Sedanjost zaznamujemo 
vsi, ki smo tu; stanovalci, svojci, zaposleni, vodstvo 
in drugi obiskovalci. Vsak izmed nas je nekdo, ki ima 
svoje mesto v Domu in je odločilen. 

Cilji, ki smo si jih zastavili na samem začetku, so bili 
ambiciozni. Takšni ostajajo tudi v bodoče. Naši naj-
pomembnejši cilji pa so vedno bili, so in bodo tudi v 
prihodnje usmerjeni predvsem v zadovoljstvo naših 
stanovalcev. Ker želimo tudi v bodoče delati tako, da 
se bodo naši stanovalci počutili čim boljše, se zave-
damo, da moramo poskrbeti tudi za naše zaposlene. 

Le zadovoljen delavec lahko daje vsak dan to, kar je 
poleg nege in oskrbe potrebno starejšim. To so topli-
na, spoštovanje, prijazna beseda in dobra volja. Res 
je, veliko zahtevamo, a ugotavljamo, da tisti zaposle-
ni, ki to službo opravljajo s srcem, vse to zmorejo. Ni 
vedno lahko, a vem, da nam bo s skupnimi močmi 
ter medsebojnim spoštovanjem to uspevalo tudi v 
bodoče. 

In nazadnje dragi stanovalci,veseli smo, da ste naš 
Dom Lipa izbrali za svoj dom. Mi se bomo trudili še 
naprej, da bo življenje v vašem in našem domu kar 
najbolj prijetno in da bomo skupaj preživeli še veliko 
lepih in nepozabnih trenutkov.

Prijetno branje vam želim,

Marinka Hrnčič, direktorica doma
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Telefonski imenik    
Doma Lipa

INFORMATIVNA STRAN

TELEFONSKA ŠTEVILKA ODDELEK Ime in priimek

08 2009 200 RECEPCIJA

08 2009 257 DIREKTORICA Marinka Hrnčič

08 2009 201 VODJA SZNO Aleš Oreškovič

08 2009 202 SOCIALNA DELAVKA Tatjana Toman

08 2009 246 1. NADSTROPJE med. sestre

08 2009 204 2. NADSTROPJE Katica Kuntara Krajnc

08 2009 205 3. NADSTROPJE med. sestre

08 2009 206 4. NADSTROPJE med. sestre

08 2009 208 VZDRŽEVALEC – HIŠNIK Janez Benčina

08 2009 209 VODJA PREHRANE – KUHINJA Ernest Navršnik

08 2009 231 JEDILNICA  (bife)

08 2009 210 FIZIOTERAPIJA Polona Šelih

08 2009 211 POSLOVNA SEKRETARKA Milena Kugler

08 2009 242 RAČUNOVODSTVO Aleksandra Torova

08 2009 213 DELOVNA TERAPIJA Snežana Batljan

08 2009 214
EKONOM, NAJEM OSKRBOVANIH 
STANOVANJ IN POSL. PROSTOROV, 
TEHNIČNO  PODROČJE 

Anton Turnšek

08 2009 215 PRALNICA

08 2009 216 ZDRAVNIK Dr. Sanja Bulatovič

08 2009 217 AMBULANTA Vanja Jelen

08 2009 256 MED. SESTRA – vodja tima 1. 
nadstropja in ambulanta Natalija Bukovec

08 2009 236 MED. SESTRA – vodja tima 2. 
nadstropja in OS Tanja Toplak

08 2009 255 MED. SESTRA – vodja tima v 3. in 
4. nadstropju Jasna Adam

03 780 20 40 Faks

INFO@DOMLIPA.SI E-naslov

WWW.DOMLIPA.SI Spletna stran

08 2009 252 DEŽURNA V OSKRBOVANIH 
STANOVANJIH 041 651 208

Zdravnik
Ob ponedeljkih in petkih od 12.00 do 
14.30 ure; ob torkih in četrtkih od 8.00 
do 10.30 ure in ob sredah od 13.00 do 
15.30 ure. Sicer je za nujne primere na-
ših stanovalcev kadar koli dosegljiv de-
žurni zdravnik ZD Štore in Celje.

Psihiater
Specialist nevropsihiater prihaja v Dom 
Lipa vsako sredo od 6.30 do 7.30 ure.

Knjižnica
Knjižnica se nahaja v novi stavbi prvega 
nadstropja. Na voljo vam je vsak dan, ob 
ponedeljkih in petkih od 9.00 do 11.00 
ure pa vam pri izbiri prijazno pomagata 
gospe Fanika Stožir in Vanda Ružič.

Pediker
Po naročilu.

Praznovanje rojstnih dni
Skupinsko v glavni jedilnici Doma Lipa, 
vsak drugi mesec v letu.

Maša
V Domski kapelici je sveta maša vsak 
prvi in tretji petek v mesecu ob 9.30 uri. 
Maše opravlja teharski župnik Miha Her-
man.

Frizer
Vsak torek in petek od 8.00 do 15.00 ure.
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Naših pet let
Septembra letos je minilo pet let, odkar smo v Domu 

Lipa, ustanovi za institucionalno varstvo starejših 
oseb s koncesijo, sprejeli prve stanovalce.

Jasno se spominjam prvih začetkov, v katerih je bilo 
veliko novega zagona in optimizma, občani občine 
Štore pa so pridobili težko pričakovano pridobitev, 
novi Dom upokojencev. 

Kot strokovni vodji z dolgoletnimi izkušnjami vodenja 
take ustanove so mi bili povsem jasni vizija, poslan-
stvo in vrednote Doma Lipa.

Moj cilj je bil, da vse to osvojijo tudi ostali zaposleni in 
da nam vizija, poslanstvo in vrednote postanejo naš 
skupni moto pri doseganju ciljev – postati dobri, boljši 
in najboljši.

Strokovni tim, v sestavi vodje zdravstvene nege, so-
cialne delavke, fizioterapevtke, delovne terapevtke, 
vodje oddelčnih timov, vodje prehrane, so bili moji 
ključni sodelavci in sodelavke, s katerimi smo posta-
vljali trdne temelje na poti pri uresničevanju vizije in 
poslanstva ter utrjevali vrednote Doma Lipa.

Prav gotovo je prav v tistih začetkih bil pomemben 
vsak zaposleni, kot so hišnik, perice, kuharice, pomoč-
nice v kuhinji, čistilke, strežnice, bolničarji, gospodi-
nje, medicinske sestre ter zaposleni v finančni službi. 
Vsak zaposleni je moral dojeti bistvo svojega dela in 
ga opravljati, kar se da, najbolje.

Da smo lahko uspevali, smo se morali tudi zaposle-
ni veliko učiti, se odprto pogovarjati o svojem delu, 
uspehih, napakah in na spoznanjih graditi naprej.

Vizija Doma Lipa, ki smo jo zasledovali, so bili kako-
vost opravljenih storitev, usmerjanje v zagotavljanje 
individualnosti in zasebnosti stanovalcev, za ohranja-
nje dobre prakse in razvoj novih inovativnih načinov 
in metod dela, kot ga narekuje stroka, in potrebe upo-
rabnikov. Prizadevali smo si za prepoznavnost v lokal-
nem in širšem okolju, kot dom zadovoljnih stanoval-
cev in zaposlenih.

Poslanstvo Doma Lipa, ki je nudenje nadomestne 
oblike bivanja in življenja in je dom v smislu zagota-
vljanja vseh temeljnih potreb človeka, kot biološko 
psihološke socialne celote, smo izvajali z vso resno-
stjo. Podpora, vzpodbuda, zagotavljanje potrebnih 
storitev je naše poslanstvo, ki vodi k zadovoljnemu 
stanovalcu in njegovim svojcem.

Je tudi zagotavljanje ustreznih poti pri izvajanju sto-
ritev, prilagojenih psihofizičnemu stanju stanovalca, 
njegovim potrebam, sposobnostim ter željam.

Vrednote, na katerih smo gradili, so spoštovani in do-
bri medosebni odnosi, prizadevanje za medsebojno 
sodelovanje pri doseganju skupnih ciljev, v odnosu do 
stanovalca pa smo delovali tako, kot bi si mi želeli, če 
bi bili v podobnem položaju.

Vsi zaposleni smo se zavedali, da smo odgovorni za 
pozitivno klimo v domu in da je vsak odgovoren za 
dober odnos do dela in stroke.

Naš cilj je bil aktiven in zadovoljen stanovalec.

Tako smo pri vseh naših nalogah sledili strokovnim 
smernicam razvoja, nudili storitve v skladu z zakono-
dajo, kodeksi in etičnimi načeli ter sledili zastavljenim 
ciljem.V ospredje smo kot osrednjo osebnost vedno 
postavljali našega stanovalca z vsemi njegovimi po-
trebami. Temeljna področja skupnega delovanja 
služb doma so bili izvajanje individualnega načrtova-
nja skupaj s stanovalci in njihovimi ključnimi oseba-
mi, vzpodbujanje k njihovi aktivni vlogi in možnosti 
lastne izbire.

Timsko delo in multi-disciplinarni pristop je bil vse-
skozi način našega dela, ki nam je omogočal, celovit 
pristop k posamezniku in zadovoljevanje vseh njego-
vih potreb.

Naši cilji so bili usmerjeni v uporabnike, zaposlene, 
okolje, delovali smo kot učeča se organizacija.

Tako smo rasli iz leta v leto. Ožje in širše okolje nam 
je sporočalo, da delamo dobro in kakovostno. To nam 
je dajalo moč in vzpodbude za še boljše delo. V dom-
sko oskrbo smo sprejemali najzahtevnejše primere od 
doma, iz bolnišnic in uspevali z rehabilitacijo najtežjih 
bolnikov.

Razvili smo uspešen koncept dela z dementnimi ose-
bami, na katerega smo še posebej ponosni. Stanovalci 
in svojci nam potrjujejo, da smo na pravi poti.

V letu 2011 smo odprli tudi oskrbovana stanovanja, 
posebno obliko institucionalnega varstva, pridobili 
dovoljenje za delo, prav tako za storitev socialnega 
servisa.

Prav gotovo pa v teh prvih letih ni šlo brez težav in 
dilem, brez padcev in spodrsljajev. Če jih ne bi bilo, če 
jih ne bi zaznali, če nam jih ne bi kdaj pokazali tudi 
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stanovalci, svojci, prav gotovo ne bi uspeli z našim ve-
likim projektom.

Vse smo spremljali zelo pozorno, analizirali, se odzivali 
in sproti odpravljali morebitne spodrsljaje. Pravijo, da 
se na napakah učimo, le prevelikih si pri našem delu 
ne smemo privoščiti, kajti tu gre za človeka, dostikrat 
za življenje.

Tega smo se odgovorni vseskozi zavedali in prav zato 
nam je uspelo postaviti uspešen sistem varstva starej-
ših oseb, razvojno naravnanega, takšnega, kjer se vsi 

udeleženci v sistemu počutijo dobro.

Ponosna sem na vse zaposlene in na skupne dosežke 
v naših petih letih.

Zahvaljujem se prav vsem sodelavkam in sodelav-
cem, za sodelovanje, za napore, ki so jih vlagali v delo, 
za vse tiste lepe in manj lepe trenutke, ki smo jih sku-
paj preživeli pri doseganju naših ciljev.

Zahvaljujem se tudi stanovalcem in njihovim svojcem, 
našim zvestim sogovornikom, ki so nas vzpodbujali, 
nas opozarjali in nam dajali pohvale in priznanja.

Želim si, da bi Dom Lipa tudi v prihodnosti uspešno 
opravljal svoje poslanstvo, da bi v njem našlo varen 
dom še veliko starejših ljudi.

Vsem zaposlenim želim, da bi se pri svojem delu po-
čutili koristne, vredne in spoštovane, da bi svoje po-
slanstvo udejanjali na temeljih stroke in vrednot, ki 
smo si jih postavili že na začetku našega delovanja.

Želim tudi, da bi stanovalci in svojci še naprej zaupali 
zaposlenim v domu in da bi vsi skupaj še naprej gradili 
prijetne, spoštljive medsebojne odnose in soustvarjali 
okolje za dobro počutje vseh.

Milka Cizelj, strokovna vodja Doma Lipa

Ob 5. obletnici Doma lipa
Maj 2008 – Štore
Prvič me gospod direktor pripelje pred stavbo, ki je polna 
delavcev, ki zaključujejo dela na objektu. Pred seboj ima-
mo tri mesece, da iz stavbe naredimo dom. Potrebno je 
kupiti celotno pohištvo, ga opremiti z vsemi pripomočki, 
izbrati kader, vzpostaviti celoten sistem, da bo dom de-
loval v celoti. Povezati se je potrebno z vsemi zunanjimi 
službami, jih spoznati in se povezati med seboj. Prvič 
stopim skozi dom, si ogledam prostore, dobim načrt ce-
lotnega objekta in z ekipo skupaj dorečemo, kaj vse je še 
potrebno narediti, da bo dom septembra zaživel s prvimi 
stanovalci.

September 2008
Za nami so trije naporni meseci. Naredili smo vse, da 
lahko dom začnemo naseljevati s stanovalci. Stavba je 
nova, lepa, prostorna, opremljena po standardih, sistem 
je vzpostavljen v celoti. Pričakujemo prvega stanovalca.

Marec 2009
Za nami je prvih šest mesecev delovanja. V tem času smo 
sprejeli že več kot 180 stanovalcev, nekaj jih je že umrlo, 
odšlo, zaposlovanje in izobraževanje kadra je potrebno 
vsakodnevno, čakajo me svojci, stanovalci, prihajajo prvi 
inšpektorji, potrebno je doreči še marsikaj.

November 2013
Pripeljem se na parkirišče. Vstopam skozi vhodna vra-
ta, pred domom je rešilec, zunaj so stanovalci. Dobro 
jutro, kako ste, se pozdravimo, poklepetamo, povedo 
mi, kaj je novega, vprašam jih, ali je vse v redu, kako 
so preživeli včerajšnji dan. Povedo mi, kaj je novega v 
domu. Še preden stopim skozi glavna vrata, izvem vse 
novosti. Takrat vem, da je dom pravi, dom.   
 
Za nami je obletnica – prvih pet let. Prireditev. Oziram 
se po obrazih stanovalcev in zaposlenih in razmišljam, 
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koliko se jih je v tem času že zamenjalo. Ko vidim zado-
voljne obraze, vem, da je bila naša pot uspešna. Vsak 
izmed stanovalcev s seboj nosi svojo zgodbo. Svojo ži-
vljenjsko zgodbo. Večina od njih mi jo je zaupala, zato 
vem, kaj vse so prestali in kakšne težave, bolezni in sti-
ske jih spremljajo skozi življenje. 

Vsak dan je poln presenečenj, takšnih in drugačnih, 
lepih in manj lepih, ampak zato sem tukaj in rad sem 
tukaj, kajti čutim pripadnost, povezanost, ki je vsak dan 
močnejša, dom daje varnost stanovalcem, zaposlenim. 
Napisal bi lahko knjigo, kaj vse se je zgodilo v teh petih 
letih. Vsakodnevni trenutki so polni različnih pogledov 
na stvari, vsak pogled skozi oči vsakega posameznika 
je drugačen, rešitve in cilji ter pot do njih so prepleteni 
in zapleteni. Potrebno se je odločati takoj, strokovno, 
imeti znanje, izkušnje in tudi stati za odločitvami. Novi 
pristopi nas učijo, naj poslušamo srce, čustva, naj izha-
jamo iz sočloveka, naj se postavimo v njegov položaj, 
kajti samo tako ga bomo razumeli in samo tako mu 
bomo lahko pomagali tako, kot bi si vsak želel tudi sam.

Časi se spreminjajo. Stisk iz vseh strani je vedno več. 
Z njimi se srečujemo konkretno. Včasih smo nemočni. 
Življenja ugašajo, ob vsaki smrti, ki se zgodi, je težko. 
Svojcem, zaposlenim.

Najpomembnejše je vsakodnevno spremljanje in pra-
vočasno odzivanje na vseh področjih dela. Ključ do 
uspešnih rezultatov, zadovoljnih stanovalcev, svojcev, 
je izredni trud vsakega posameznika, ki je dojel poslan-
stvo svojega dela in vizijo tega dela. Standardi kako-
vosti dela, ki smo si jih zadali, so bili realizirani na vseh 
ravneh, ne glede na številne ovire in prepreke, ki smo 
jih morali preseči. Cilji so bili doseženi in prvič sem bil 
tudi sam zadovoljen ter imel občutek, da smo dose-
gli višji nivo ravni dela in dobre rezultate na vseh po-

dročjih. Samo pravi zaposleni, na ustreznih 
delovnih mestih, z ustrezno širino znanja in 
vizijo ter sposobnostmi so ključni rezultat 
do uspeha. Bistvena pa je celovitost razmi-
šljanja in ukrepanja, zato je pri spremembah 
pomembna vseobsežnost, tako glede struk-
tur, procesov, vodenja, spodbujanja načrto-
vanja, organiziranja, usmerjanja, kakor tudi 
nadziranja. Pomembni so sodelovanje in za-
vzetost, dar poslušanja in vživljanja, pogum 
za odločanje in udejanjanje sprememb. Gre 
za kulturo posamezne organizacije, pristo-
pov ter vrednot. Samo enotnost, zaupanje in 
razumevanje ter skupno snovanje prinašajo 
rezultate. Nenehno učenje in prilagajanje 
novim razmeram. Razvijanje novih oblik in 
metod dela, modernejši in sodobnejši pri-

stopi in koncepti, kompleksnost, sodelovanje.

Vsak sam najboljše pozna svoje področje dela, ki ga 
opravlja in ga lahko tudi izboljšuje s pomočjo drugih, 
izobraževanjem, izmenjavo, nadgrajevanjem znanja. 
Včasih je potrebno videti cilj skozi različne poglede in 
misli ter cilj doseči skozi prava dejanja. V timskem delu 
so pomembni občutek pripadnosti kolektivu vsakega 
posameznika, njegova neodvisnost pri delu, upošte-
vanje in mnenje vsakega izmed vas. Pomembno pa 
je tudi, kako poskrbimo zase, se borimo proti stresu, 
težavam, strahu, jezi. V teh časih negotovosti, kjer se 
izgubljajo vrednote, potrebujemo ustvarjalnost, krea-
tivnost, pobude. Samo te vodijo do občutkov osebne 
sreče. Stvari so se v zadnjih letih obrnile na glavo. Zato 
je še toliko bolj pomembno najti rešitve in ne ustvarjati 
težav. Težave nam življenje že samo po sebi daje dovolj. 

S pozitivnim razmišljanjem in pozitivno energijo bomo 
zase in za druge naredili največ, sam vem, kako težko je 
to vedno znova doseči. 

Najpomembnejši so stanovalci, ne glede na to, ali so 
pomični, nepomični, dementni, delno pomični. Njiho-
ve želje, pravice, potrebe. Potrebno jih je slišati, razu-
meti, sprejeti in najti najboljšo rešitev za njih v danih 
razmerah. Hkrati pa upoštevati njihovo dostojanstvo. 
Vsak ima pravico, da svojo starost preživi po svoje. Po 
svojih zmožnostih, sposobnostih. Naš moto je: »Dom 
Lipa naj postane vaš drugi dom, v vseh vidikih v celoti.« 
Ostanimo družina, ki bo razumela drug drugega. Tako 
stanovalci kot zaposleni. Sobivanje in razumevanje ter 
dobro počutje in skupno sodelovanje vseh je edino, kar 
si lahko podarimo in damo. Drug drugemu, drug z dru-
gim tudi v prihodnosti, naj ostane in bo dom to, kar je 
naše in njegovo poslanstvo. 

Aleš Oreškovič, 
vodja službe zdravstvene nege in oskrbe
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Interju s stanovalci 
  ob peti obletnici

Jože Centrih, 86 let
Kdaj ste prišli v dom? 
»Po–treh, štirih dneh po 
odprtju doma.«

Kako se spominjate pr-
vega dne in prvih za-
četkov bivanja v domu? 
»Bolj se spominjam 
operacije srca, saj sem 
pred operacijo prišel v 
dom. Ni mi bilo težko. 
Pred prihodom v dom 

sem stanoval 50 m stran od doma, kar pomeni, da 
sem se počutil tudi v domu kot doma.«

Imate kakšnega sostanovalca in ali ste našli kakšne-
ga prijatelja/prijateljico v domu? »Nimam sostano-
valca, sem sam v sobi. Vsi v domu smo prijatelji, saj 
smo vsi enaki.«

Ste vključeni v kakšne aktivnosti? »Vključujem se v 
vse, kar je možno, vse, kar se da. Predvsem imam 
rad delo in rad ustvarjam. Rad obiskujem vse, od 
delovne terapije do skupinskih telesnih vadb.«

V čem vidite prednosti in pomanjkljivosti v domu¸ 
svoja pričakovanja? »Pomanjkljivosti so, da sem star 
prišel noter, saj bi se lahko že prej imel lepo. Pred-
nost pa je oskrba nad menoj in zdravstveno varstvo. 
Nimam pričakovanj.«

Bliža se peta obletnica doma, kaj bi na kratko pove-
dali ob tej obletnici? (na kratko strnite občutenja) »V 
dom sem se vključil z veseljem, zelo rad sodelujem 
pri vseh stvareh. Delo mi je edina uteha, da nisem 
brez dela, kajti to te umori.«

Frančiška Stožir, 63 let
Kdaj ste prišli v dom? »Oktobra 2008.«

Kako se spominjate prvega dne in prvih začetkov 
bivanja v domu? »Bila sem čisto iz sebe. Živci so mi 
popustili. Na začetku sem bila na drugem oddelku, 
nepokretna. Nato sem si opomogla in začela hoditi 

z berglami. Prestavili so 
me na drug oddelek (os), 
v sobo, kjer sem sama. Tu 
se počutim odlično, sem 
zadovoljna. Nikoli več ne 
bi šla domov.« 

Imate kakšnega sosta-
novalca in ali ste našli 
kakšnega prijatelja/prija-
teljico v domu? »Nimam 
sostanovalca, sem sama v 

sobi. Našla sem prijatelje, s katerimi se veliko druži-
mo.«

Ste vključeni v kakšne aktivnosti? »Ne, vse, kar de-
lam, delam sama v sobi in zase.«

V čem vidite prednosti in pomanjkljivosti v domu¸ 
svoja pričakovanja? »Vse je v redu. Doma ne bi osta-
la. Doma sem se preveč navadila. Nimam pričako-
vanj, bolje nikoli ne bo, lahko je samo slabše.«

Bliža se peta obletnica, kaj bi na kratko povedali ob 
tej obletnici? (na kratko strnite občutenja)  »Želim se 
čim bolj vključiti med ljudi in se počutiti kot doma.«

Karolina Selakovič, 69 let
Kdaj ste prišli v dom? »Oktobra 2008«

Kako se spominjate prvega dne in prvih začetkov 
bivanja v domu? »Spominjam se, da sem bila depre-
sivna. Vseeno mi je bilo, kam me bodo dali, zaradi 
poslabšanja bolezni multiplaskleroze. Doma sem 
imela zelo lepo invalidsko stanovanje, vendar nisem 
mogla več skrbeti zase.« 

Imate kakšnega sostanovalca in ali ste našli kakšne-
ga prijatelja/prijateljico v domu? »Ne, sem sama v 
sobi. Nimam sostanovalca. Zaradi bolezni so mi do-
delili enoposteljno sobo. Spoznala sem veliko prija-
teljev, večino iz oskrbovanih stanovanj. Moja velika 
prijateljica je Zdenka. Od kar imam električni vozi-
ček, lahko več hodim naokoli.«

Ste vključeni v kakšne aktivnosti? »Na začetku sem 
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bila vključena v vse, zdaj pa žal ne morem več zaradi 
bolezni, vseeno pa z veseljem rešujem križanke in 
prebiram knjige. Vključena sem v medgeneracijsko 
skupino Lipa oziroma skupino za samopomoč.«

V čem vidite prednosti in pomanjkljivosti v domu¸ 
svoja pričakovanja? »Nočem razmišljati v naprej in 
nimam pričakovanj. Zdravila za mojo bolezen ni. 
Prednosti so, da sem preskrbljena in sigurna. Imam 
nego, imam vse. Zelo občudujem zdravstveno ose-
bje.«

Bliža se peta obletnica, kaj bi na kratko povedali ob 
tej obletnici? (na kratko strnite občutenja)  »Zelo me 
je strah sprememb. Ne želim študirati v naprej. Rada 
bi pohvalila osebje.«

Zdenka Stopar, 78 let
Kdaj ste prišli v dom? 
»Septembra 2008.«

Kako se spominjate prve-
ga dne in prvih začetkov 
bivanja v domu? »Spomi-
njam se, kako hudo sem 
bila poškodovana. Ne 
glede na to imam lepe 
spomine, saj sem bila 

lepo sprejeta. Dom mi je všeč.«

Imate kakšnega sostanovalca in ali ste našli kakšne-
ga prijatelja/prijateljico v domu? »Nimam sostano-
valca, sem sama v sobi. Sem našla prijatelje.«

Ste vključeni v kakšne aktivnosti? »Da, vključena 
sem v aktivnosti. Obiskujem delovno terapijo in po-
jem v pevskem zboru.«

V čem vidite prednosti in pomanjkljivosti v domu¸ 
svoja pričakovanja? »Prednosti v domu so, da sem 
oskrbovana, imam vse tisto, kar doma ne bi imela. 
Nimam pričakovanj, živim iz dneva v dan.«

Bliža se peta obletnica, kaj bi na kratko povedali ob 
tej obletnici? (na kratko strnite občutenja) »Čas zelo 
hitro teče, ne morem verjeti, da je minilo že pet let, 
odkar sem prišla.«

Rafael Žgajner, 82 let
Kako se spominjate prvega dne in prvih začetkov 
bivanja v domu? »Spominjam se, kako sem bil prve 
dni nebogljen, nisem mogel nič. Bil sem nepokre-
ten, niti koraka nisem uspel narediti. Z lastno voljo 
sem začel migati v postelji in spet začel hoditi.«

Imate kakšnega sostano-
valca in ali ste našli ka-
kšnega prijatelja/prijate-
ljico v domu? »Da, imam 
sostanovalca. Našel sem 
prijateljico Zdenko, s ka-
tero se zelo razumem. 
Velikokrat greva tudi na 
kakšno kavo.«

Ste vključeni v kakšne ak-
tivnosti? »Seveda, obiskujem skupino za samopo-
moč.«

V čem vidite prednosti in pomanjkljivosti v domu¸ 
svoja pričakovanja? »Pomanjkljivosti so menjava 
osebja. Prednost pa je predvsem udobje, nekatere 
sestre. Predvsem moram pohvaliti moško osebje. Se 
zelo razumemo. Moja pričakovanja so neuresničlji-
va. Rad bi imel svojo sobo, saj se ne razumem naj-
bolje s sostanovalcem.«

Bliža se peta obletnica, kaj bi na kratko povedali ob 
tej obletnici? (na kratko strnite občutenja) »Zdi se 
mi, kot da sem ravnokar prišel. Ne morem verjeti, 
kako čas beži. Dnevi, tedni gredo takoj naokoli.«

Martin Pirnat, 91 let
Kdaj ste prišli v dom?

 »V Dom Lipa sem bil na-
meščen 2. 11. 2009.«

Kako se spominjate pr-
vega dne in prvih za-
četkov bivanja v domu? 
»Ker sem živel sam v hiši, 
bolj na samem, so se 
pojavljale zdravstvene 
težave. S hčerko sva se 

odločila, da grem v dom. Hčerka je zaposlena in ne 
more skrbeti zame. Ko sem prvi dan prišel v dom, 
sem bil tako omotičen, da so mi morali pomagati, 
da sem prišel do sobe. Šele po enem mesecu sem 
osvojil dom in malo prišel k sebi. Drugače sem se 
dobro počutil.«

Imate kakšnega sostanovalca in ali ste našli kakšne-
ga prijatelja/prijateljico v domu? »Nameščen sem 
bil v dvoposteljno sobo na delno pomičnem nad-
stropju. Imel sem tudi sostanovalca, s katerim sva se 
še kar dobro razumela. Veliko sem se sprehajal po 
domu in našel tudi druge prijatelje in prijateljice.«

Ste vključeni v kakšne aktivnosti? »Hodim v delovno 
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terapijo, obiskujem pevske vaje in sem vključen tudi 
v skupino Lipa (skupina za samopomoč). Tudi v sobi 
telovadim in poskušam biti čim bolj aktiven.«

V čem vidite prednosti in pomanjkljivosti v domu¸ 
svoja pričakovanja? »Prednost doma je v tem, da je 
v vsakem trenutku poskrbljeno zame in se počutim 
brezskrbno. Doma sem bil sam in večkrat v skrbeh, 
kako bom zmogel vsakdanja opravila. Poskušam 
biti čim bolj aktiven. Želim si, da bi ostal zdrav, da bi 
lahko še tako hodil kot do sedaj. Svojci me obiskuje-
jo in sem zadovoljen.«

Bliža se peta obletnica, kaj bi na kratko povedali ob 
tej obletnici? (na kratko strnite občutenja) »Ob peti 
obletnici želim, da bi vzdušje, kakršno je v domu, 
ostalo še v naprej. Da bi še naprej imel tako lepe 
odnose s sostanovalci, ki se vsakodnevno družimo. 
Zelo se zahvaljujem osebju doma in želim, da bi še 
naprej tako lepo skrbeli za nas.«

Nada Žvar, 64 let
Kdaj ste prišli v dom? »V 
dom Lipa sem bila name-
ščena 14. 1. 2010.«

Kako se spominjate prve-
ga dne in prvih začetkov 
bivanja v domu? »Doma 
sem bila sama in nisem 
zmogla več skrbeti zase. 
Dva dni, preden sem pri-

šla v dom, nisem nič spala, ker sem morala pripravi-
ti stvari, saj je bila namestitev hitra. Malce sem bila 
tudi vznemirjena.«

Imate kakšnega sostanovalca in ali ste našli kakšne-
ga prijatelja/prijateljico v domu? »Sprva sem bila 
nameščena na delno pomični oddelek in se spomi-
njam, da je bila moja sostanovalka gospa Frančiška 
Stožir. Z gospo sva se zelo dobro ujeli in si pomagali. 
Lahko rečem, da sva postali dobri prijateljici. Ker se 
mi je zdravstveno stanje izboljšalo, sem se preselila 
v stanovanjski oddelek, kjer je bila moja sostanoval-
ka gospa Stanislava Galun, s katero sva se tudi zelo 
dobro razumeli. Poleg tega sem si našla kar nekaj 
prijateljic, s katerimi si zapolnim svoj prosti čas.«

Ste vključeni v kakšne aktivnosti? »Sem tudi zelo ak-
tivna v delovni terapiji, kjer izdelujemo razne pred-
mete, od izdelave slik do vizitk, prav tako pa sem 
veliko pletla šale.«

V čem vidite prednosti in pomanjkljivosti v domu¸ 

svoja pričakovanja? »Prednost doma je v tem, da je 
poskrbljeno za red, da tudi, če nisi pri volji, določe-
ne stvari opraviš. Si motiviran, da opraviš določene 
naloge, ki pa jih doma mogoče ne bi opravil. Všeč 
mi je tudi, da se lahko vključujem v razne aktivno-
sti. V domu sem zadovoljna, ampak pridejo tudi 
trenutki, ko pa bi bila doma, zato sem večkrat rada 
sama. Vseskozi sem si želela svojo sobo, kar se mi je 
pred približno enim letom tudi uresničilo. Privadila 
sem se na domsko življenje in ne bi nič spreminjala, 
saj do sedaj nisem o tem razmišljala. Ne razmišljam 
veliko o prihodnosti in tudi ne želim vedeti, kaj me 
čaka v prihodnosti. Poskušam živeti, kar se da, pol-
no življenje, ki pa mi ga obogatijo moji bližnji, moje 
prijateljice in to mi povsem zadošča.«

Bliža se peta obletnica, kaj bi na kratko povedali ob 
tej obletnici? (na kratko strnite občutenja) »Glede 
na to,da je že peta obletnica doma, povem, da ne 
morem verjeti, da je čas tako hitro minil.«

Justina Kosem, 95 let

»Rodila sem se v Hrastniku, v rudarski družini. Zato 
smo živeli v rudarskih stanovanjih. Imeli smo njivo, 
na katero smo posadili vsakdanje stvari. Nato sem 
se poročila. Rodila sem sina. Kasneje se je seveda 
sin poročil. Z njegovo ženo se dobro razumem. Smo 
srečna družina. Zdaj pa imam še vnukinjo, ki je stara 
24 let. Mož mi je umrl pred 22 leti. Od takrat živim 
sama. Včasih sem kuhala za vso družino, saj sem jim 
ponudila pomoč, ker niso imeli časa, jaz pa sem ga 
imela na pretek.«

Kdaj ste prišli v dom? »V Dom Lipa sem bil namešče-
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na pred tremi leti, leta 2010.«

Kako se spominjate prvega dne in prvih začetkov 
bivanja v domu? »Pred prihodom v dom sem bila v 
bolnišnici deset dni. Bi že šla prej domov, ampak me 
sin ni imel kam dati. Tako so me pripeljali sem. Že 
prvi dan me je osebje zelo lepo sprejelo. Namestili 
so me v tretje nadstropje.«

Imate kakšnega sostanovalca in ali ste našli kakšne-
ga prijatelja/prijateljico v domu? »Sprva sem imela 
sostanovalko, lepo sva se razumeli. Pomagala sem 
ji, saj je bila nepokretna. Že takrat sem si želela biti 
sama v sobi. Želja se mi je pred dvema letoma tudi 
uresničila. V domu se počutim zelo dobro. Našla sem 
veliko prijateljev. Smo skupina prijateljic, s katerimi 
se veliko družimo. Med njimi so gospa Čatrova, go-

spa Dušanka in gospa Stanka. Veliko se presmejimo 
in si skupaj kratkočasimo dan.«

Ste vključeni v kakšne aktivnosti? »Udeležujem se 
skoraj vseh aktivnosti (petje, proslave, telovadba 
itd. …). Hodila sem tudi na delovno terapijo.«

V čem vidite prednosti in pomanjkljivosti v domu¸ 
svoja pričakovanja? »V Domu Lipa se počutim su-
per. Ne bi šla nikamor drugam. Tudi moja družina je 
zelo zadovoljna. Tukaj lepo skrbijo zame. Osebje je 
prijazno.«

Bliža se peta obletnica, kaj bi na kratko povedali ob 
tej obletnici? (na kratko strnite občutenja) »Ne mo-
rem si predstavljati, da sem že tri leta v domu. Zelo 
hitro je minilo. Kakšen dan je za dva dni. Nikoli mi ni 
dolgčas. Imam se zelo lepo.«

Praznovanje 
 pete obletnice doma

17. oktobra 
2013 je 

bilo v Domu Lipa 
veselo, saj smo 
praznovali 5. 
obletnico doma. 
Ta dan je bil pra-
zničen, tako za 
stanovalce kot 
za zaposlene 
doma. Ob 14. uri 
smo se vsi skupaj 
zbrali v »nabito« 
polni dvorani, 
kjer smo si ogle-
dali prireditev. 
Najprej je di-
rektorica doma,  
Marinka Hrnčič, 

vse prisotne pozdravila ter se jim zahvalila za sodelo-
vanje v preteklih letih in jim voščila ob tem jubileju. 
Nato so nastopili: domski zbor Lipa, pod vodstvom 

zborovodkinje Vesne Ternovšak in učenci iz Osnovne 
šole Štore. Prisluhnili smo dvema zboroma iz Osnov-
ne šole Štore, in sicer otroškemu pevskemu zboru 
in mladinskemu pevskemu zboru. Vmes pa smo pri-
sluhnili nastopu Žaka Olšaka, ki nas je zelo navdušil s 
svojo harmoniko. Na koncu je sledilo še preseneče-
nje. Svojci stanovalcev doma so se vsem zaposlenim 
zahvalili za njihovo pridnost, vdanost, prijaznost in 
skrbnost z nastopom pevske skupine M.J.A.V. Skupi-
na M.J.A.V. je vokalno-instrumentalna zasedba štirih 
deklet. M. – Maša Uranjak, J. – Jasmina Šmarčan, V. 
– Veronika Vadlan in A. – Ani Frece. Zapele so nam 
šest pesmi, med drugimi tudi: Kje so tiste stezice, Za 
prijatelje in Čebelar. Potem so  Milka Cizelj, strokov-
na vodja doma, Marinka Hrnčič, direktorica doma, in 
Jože Centrih, stanovalec doma, skupaj upihnili pet 
svečk na torti in praznovanje se je začelo. Zaposle-
ni in stanovalci doma smo nato skupaj praznovali v 
jedilnici, kjer smo jedli okusno torto, nazdravljali ob 
obletnici, prepevali in obujali lepe spomine na življe-
nje v domu ter se družili do poznih popoldanskih ur.

Snežana Batljan
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Otvoritev  
 domske knjižnice

V mesecu februarju, natančneje, 7. februarja 2013, dan 
pred slovenskim kulturnim praznikom, smo v Domu 

Lipa odprli Domsko knjižnico. Ob tej priložnosti smo 
obeležili prireditev, ki je bila kulturno obarvana in po-
svečena slovenskemu kulturnemu prazniku. Slovenski 
kulturni praznik je posvečen Francetu Prešernu, najpo-
membnejšemu slovenskemu pesniku. Obljube so konč-
no bile izpolnjene in iz majhnega prostora, še manjših 
in številnih škatel, so knjige dobile svoje mesto v Domu 
Lipa. Velik in svetel dnevni prostor, v novi stavbi, v prvem 
nadstropju, je dobil svoje poslanstvo – knjižnico. Ob tej 
proslavi so se stanovalci zbrali v novih prostorih, kjer je 
zbrane pozdravila Milka Cizelj, strokovna vodja doma, 
nato jih je prijetno presenetil domski zbor Lipa s sloven-
sko himno ter recitacijo naših najbolj pridnih in nadar-
jenih stanovalcev. Vrnili smo se v čas Prešerna, Urške, 
Povodnega moža in Železne ceste. Ob koncu prireditve 
smo se še družili, pogostili in se poveselili.

Snežana Batljan

Celjska knjižnica 
na obisku v Domu Lipa Štore
V Domu Lipa v Štorah smo z januarjem pričeli z izva-
janjem biblioterapevtskega programa za starejše. Na 
ponudbo Osrednje knjižnice Celje, v okviru progra-
ma knjižnica na obisku, ki deluje že dvanajst let, smo 
se z veseljem odzvali. 

Namen bralno-pogovornih ur je spodbujanje branja, 
pogovori o prebranem, spodbujanje refleksije o pre-
branem, pomoč pri reševanju vsakdanjih problemov, 
lažje sprejemanje težav. Zdravilna moč knjig se skuša 
izrabiti v dobro posameznika, za obogatitev življenja 
in družbe. Pri izvajanju bralnih uric sodelujejo skupi-

na, terapevt in knjižničar. Cilj programa je povezova-
nje in sodelovanje z določenimi ustanovami, društvi, 
klubi in drugimi organizacijami s sorodnimi interesi 
ter prispevati h kakovosti življenja starejših. Program 
se izvaja enkrat mesečno v domačem ambientu – 
Domu Lipa. Srečujemo se vsak prvi torek v mesecu.

Svoja občutenja so nam zaupale tudi štiri ljubiteljice 
knjig, katere se redno udeležujejo programa. 

JUSTINA KOSEM: »Programa sem se udeležila zara-
di zanimanja, ker sem vedno rada brala in prihajam 
iz bralne družine. Včasih sem vsak večer brala svo-
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ji družini. Sama imam zelo veliko knjig ter sem tudi 
včlanjena v Svet knjige. Najraje imam zgodovinske 
knjige, časopise in novice. Ker sem zgovorna in imam 
rada podrobnosti, mi je najbolj všeč to, da lahko vsi 
delimo svoja menja na glas.« 

NADA ŽVAR: »Udeležila sem se povsem brez pričako-
vanj, kar tako, na pobudo terapevtke. Takoj mi je bilo 
všeč, zanimive teme in sproščeno vzdušje. Všeč mi 

je, ker lahko delimo mnenje o temi, se 
vsi pogovarjamo in vključujemo. Dobro 
je tudi to, da se skupaj dogovarjamo o 
naslednjih temah in naših željah. Rada 
imam lahkotno branje in romane s sreč-
nim koncem. Me je pa ta program spod-
budil, da sem začela spet nazaj brati.« 

MAJDA KRESNIK: »Prihajam iz načitane 
družine, kjer smo veliko brali. To je še 
vedno ostalo v meni. Delavnica me je 
hitro pritegnila. Vsak dan preberem no-
vice, da sem na tekočem o dogajanju po 
svetu. Najraje imam teme o kulturi, lju-
bezenske romane in življenjske knjige.«

JOŽEFA ŠOBA: »Prvič sem prišla iz rado-
vednosti in bila pozitivno presenečena. 

Takoj mi je postalo zelo všeč, da mi je bilo kar hudo, 
ko se nisem dvakrat uspela udeležiti. Sama nisem 
nikoli veliko brala, kadar pa berem, pa imam najraje 
ljubezenske romane. Berem pa časopis in vse novice, 
vsak dan. Moram pa pohvaliti gospoda Silvestra in 
gospo Polono, saj naredita urico razgibano, ker en-
kratno in razločno bereta.«

Urša Teršek

Terapija s pomočjo psa
Nekateri skrbniki psov se ukvarjajo s prav poseb-

no, prostovoljno dejavnostjo, z obiskovanjem 
starejših ljudi v domovih za starejše. Čeprav do ne-
davnega nepomembna in neznana, je ta dejavnost 
postopoma pridobila na slovesu s pomočjo medijske 
pojavnosti, zato so zdaj posamezniki, terapevtski psi, 
kakor jim pravijo, marsikje dobrodošli. 

Tudi pri nas smo se razveselili dveh novih obiskoval-
cev. Že od januarja nas enkrat mesečno obiskujeta 
kosmati Maxi in njegov vodnik Tadej Zupan. 

Maxi je star švicarski planšarski pes. Stanovalci so se 
na Maxija že navadili in so ga vedno znova veseli, 

vsak njegov prihod za sabo pusti prešerne nasmeške 
in dobro voljo.

Aktivnosti in terapije z živalmi ne vplivajo pozitivno 
samo na bolnike, ampak koristijo tudi zdravim. Nav-
zočnost živali in človekov stik z njimi pomembno 
delujeta na fiziološke in psihološke kazalnike stresa. 
Živali igrajo pomembno vlogo v domovih za starejše, 
kjer prevladujejo osamljenost, depresija, obupanost, 
nebogljenost in nizka raven samospoštovanja.
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Intervju s Tadejem Zupanom
»Terapijo s psom 
sem prvič videl v 
Nemčiji in me je 
nadvse navduši-
la. Odločil sem se, 
da poskusiva tudi 
midva z Maxijem. 
Šel sem osebno 
od 'vrat do vrat' 
in predlagal idejo. 
Tako sva začela s 
terapijo leto dni 
nazaj, v domu upo-
kojencev Šentjur. 
Maxi zelo rad hodi 
v dom, saj obožuje 
ljudi. Drugače pa je 
živahen kuža, po-
slušen, zanesljiv in 
hitro učljiv.«

In še nekaj občutkov naših stanovalcev
Angela Cestnik: »Kužka nisem imela, sem pa imela 
muco. Sem ljubiteljica živali. Maxija se vedno razvese-
lim, ker je lep kuža, rad ima ljudi in razume vse, kar re-
češ. Obnaša se kot človek in vedno me prelupčka. Tudi 
njegov lastnik je nadvse prijazen in čeden fant.«

Mlakar Stanislava: »Vajena sem psov, saj sem jih tudi 
sama imela. Nadvse imam rada živali. Maxa pa še pose-

bej, saj je lep, žameten pes. Všeč mi je, ker se rad crklja, 
vedno sem ga vesela. Razveseljuje me in me sprošča. 
Pes tudi ve, kdo ga ima rad, zato se k meni rad stisne.«

Brigita Dobrajc: »Nikoli nisem imela živali, čeprav 
jih imam zelo rada. Živela sem v stolpnici, kar mi je to 
onemogočalo. Upam, da bo Maxi prišel k nam še več-
krat, saj je prijazen, mehek kuža. Mislim pa, da čuti, da 
nisem vajena psov, ampak se vseeno stisne k meni.«

Urša Teršek
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Pogovorna skupina  
  »male sive celice«

DOM

Kar težko mi je, kaj naj napišem, ko pa se je v tem 
času zgodilo toliko lepih stvari v našem domu, ki 

bi jih bilo škoda prezreti. 

Toliko zgodb, toliko usod, toliko topline in smeha, pa 
tudi solz in bridke izkušnje. Toliko smeha in življenja 
se zgodi v ustanovi, ki za marsikoga še vedno nekaj 
predstavlja …

Ampak vsi, ki delamo v tej ustanovi, smo bogati, ne 
glede na to, če se tega zavedamo ali ne. Seveda bo-
gastva ne merimo v materialnem smislu, ampak v 
dnevih, tedenskih, mesečnih in letnih seštevkih lepih 
in prijaznih besed, pomoči, razumevanja, tolažbe, so-
čutja in konec koncev tudi solza. Tega bogastva nam 
nikoli ne zmanjka in se zanj tudi ne bojimo. Plemeniti 
pa ga čas sam po sebi. 

Predstavila vam bom naši dve pogovorni skupini, ki 
obstajata že približno eno leto. Skupini se sestajata 
enkrat tedensko. S prvo skupino se sestajam vsak 
ponedeljek na stanovanjskem delu in šteje 11 stano-
valcev. Z drugo skupino se sestajamo vsak četrtek na 
delno pomičnem oddelku in šteje od 9 do 11 stano-
valcev, glede na njihove sposobnosti in zdravstveno 
stanje. Skupino vodim kot socialna delavka.

Druženje poteka eno uro v skupnem prostoru nad-
stropja. Ura je sestavljena tako, da vedno na začetku 
preberem kakšen zanimiv članek, ki ga predhodno 
pripravim. Poskušam upoštevati njihove želje in se 
prilagoditi njihovemu razmišljanju. Na začetku, vmes 
in pa predvsem na koncu imajo stanovalci možnost, 
da povedo svoje mnenje, izkušnje in svoja dožive-
tja. Pri tem jim pomagam z zabavnimi vprašanji in 
vedno se nasmejimo in se imamo lepo. Velikokrat 
prebiramo kakšne članke, ki so povezani z njihovim 
življenjem. Tako imajo vedno priložnost, da povedo 
kakšno zgodbo iz svojega življenja, ker opažam, da 
imajo to zelo radi. Z veseljem povedo svoje izkušnje 
in brez zadržkov. Sicer pa je vzdušje vedno sprošče-
no. 

Nadaljujemo s kvizom ali rešujemo uganke, kar je še 
posebej zanimivo. Včasih kar tekmujejo med seboj, 

kdo bo povedal prvi. Na koncu pa dam stanovalcem 
možnost, da povedo kakšno šalo. Tudi tu se zelo znaj-
dejo, nekateri se že predhodno pripravijo. 

Seveda je naša skupina ciljno usmerjena. Stanovalce 
vključuje v domsko življenje, vzpostavljamo, razvija-
mo in ohranjamo socialne stike. Razvijamo socialne 
odnose, se zabavamo in sproščamo ter aktivno preži-
vljamo prosti čas. Lahko rečem, da lepo preživljamo 
ure, ko smo skupaj, in tako bomo nadaljevali tudi v 
prihodnje.

Naša skupina pa ima še en poseben namen, in sicer 
urjenje spomina ali, kot pravijo naši stanovalci skupi-
ni »male sive celice«.

 Tatjana Toman, socialna delavka
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Skupina Lipa v drugem 
letu delovanja
Še nekaj tednov in naša skupina bo praznovala 

drugi rojstni dan. Vsi smo še tukaj, razen naše 
Pavle, ki nam jo je vzela bolezen in se je radi spo-
minjamo. Vsak četrtek se zberemo, popijemo dobro 
kavo, ki jo prijazno pripravijo in postrežejo delavci 
našega doma, nato pa razpravljamo o bolj ali manj 
zanimivih stvareh. Tako pravim, ker smo člani skupi-
ne kar zahtevni, kar zadeva teme, ki nas zanimajo. 
Vsi, z menoj vred, imamo veliko življenjskih izkušenj 
in včasih se nam zdi, da je že kar težko povedati kaj 
novega in zanimivega. A se najde! Teme najdem v 
knjigah, na internetu in poslušam predloge drugih 
članov skupine.

Na vsakem srečanju teče pogovor o drugačni vse-
bini; najprej uvod, potem pa naše izkušnje o pred-
stavljeni temi. Včasih se mi zdi, da člani skupine raje 
poslušajo kot govorijo, a se zadnje čase to spre-
minja: vedno več imajo za povedati, vsak prispeva 
svojo izkušnjo ali mnenje. Najbolj zanimive so vse-
bine, povezane z znanimi dogodki, ljudmi in stvar-
mi iz bližnje in bolj oddaljene preteklosti. Največ 
zanimanja in najboljše sodelovanje vseh v skupini 
so spodbudile teme, kot so: govorica rož; tehnični 
izumi in odkritja, ki lajšajo naše življenje; praznova-
nja nekoč in danes; pomembni Slovenci; ženske, ki 
so oblikovale zgodovino; zdravje iz rastlin; Slovenija 
v presežnikih; velike družine na Slovenskem; letni 
časi in opravila v njih; neobičajni vremenski pojavi; 
vesolje – kaj je, kakšno je; o vesti in zavesti; spozna-
vanje običajev drugih narodov; o prijateljstvu; bar-
ve v našem življenju in še nekatere. Pred časom nas 
je obiskala tudi sodelavka časopisa Celjan in nas s 
fotografijo in krajšim zapisom predstavila bralcem. 

Naša srečanja pogosto popestrimo s pesmijo, včasih 
s šalami, praznujemo rojstne dneve naših članov, se 
posladkamo in spijemo kozarček rujnega – le o po-
litiki se ne pogovarjamo; zato se tudi prepiramo ne! 
Strpni in razumevajoči smo do navad in tegob drug 
drugega, znamo poslušati – navsezadnje je starost 
tudi modrost. 

Pridejo tudi dnevi, ko bolezen ali brezvoljnost pre-

vzame katerega izmed nas, toda vsakokratni se-
znam prisotnih v skupini kaže, da to ni ovira, da ne 
bi prišli na klepet. Pridemo vsakič, če nas le ne polo-
ži v posteljo kakšna od hujših bolezni. Stikov pa tudi 
takrat ne pretrgamo, obiskujemo bolne člane in si 
pošiljamo pozdrave in lepe želje.

Še vedno mislimo tudi na prihodnost in načrtuje-
mo: vsak član oziroma članica bo v naslednjih te-
dnih napisal katerega izmed svojih lepih spominov 
na mlade dni, izdali pa jih bomo v skupni knjižici. 
Izšla naj bi ob drugi obletnici delovanja naše skupi-
ne in vsi upamo, da nam bodo načrti uspeli; potem 
bodo bralci domskega glasila skupino Lipa lahko še 
bolje spoznali.

Vsi iz skupine Lipa se veselimo praznovanja ob za-
ključku starega leta in vsem bralcem v novem želi-
mo: ZDRAVO, SREČNO IN VESELO NAJ BO!

Emilija Pešec



18

DOM

Padci pri starostnikih
Padec bi lahko definirali kot nehoten, nepričako-

van pristanek na tleh ali drugi nižji površini. Ose-
ba je po navadi v stoječem položaju in zaradi raz-
ličnih vzrokov nenadno pade na kolena, bok, hrbet 
ali trebuh. Veliko padcev se zgodi pri vstajanju ali 
usedanju na stol ali posteljo ter pri presedanju iz in-
validskega vozička na posteljo in obratno. Dejavniki 
tveganja za padce so številni, med drugimi starost, 
nestabilnost pri hoji, težave z ravnotežjem, mišič-
na oslabelost, depresija, jemanje določenih zdravil, 
slabši vid, nizek krvni pritisk ipd. Zunanji dejavniki, 
ki so prisotni s strani okolja, pa so lahko npr.: mokra 
tla, neravna tla, pragovi, preproge, stopnice, slaba 
razsvetljava, domače živali, neprimerna obutev in 
podobno.

Pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo je tveganje 
za padce večje, posledice padca pa so bolj resne 
kot pri ostalih starostnikih. Prav tako tveganje za 
padce narašča z napredovanjem demence. Ljudje, 
ki trpijo za depresijo, pa imajo pogosto spremenjen 
način hoje, ki je upočasnjena, z manjšimi drsajočimi 
koraki. Poleg tega se mnogo starejših, ki so že doži-
veli padec, boji ponovitve le-tega, zato se izogibajo 
telesni aktivnosti, kar pa sčasoma zmanjša mišično 

maso, gibljivost in koordinacijo, to pa spet vodi v za-
čaran krog padcev.

Vzdrževanje ravnotežja pri stoji ali pri hoji potrebuje 
hiter odziv možganov, da uskladi informacije, ki pri-
hajajo iz oči, ravnotežnega organa in položajnih te-
lesc v mišicah in vezeh, z našim hotenim gibanjem. 
Posledica neusklajenega delovanja informacij sta 
negotovost pri stoji in nestabilna hoja. Vsi ti sistemi, 
ki so odgovorni za ravnotežje, s starostjo slabijo in 
so dodatno obremenjeni z boleznimi. Zaradi časov-
no neusklajenih informacij pride do zakasnitvene 
reakcije, kar pa vodi v nestabilnost pri hoji in stoji in 
velikokrat do padcev.

Posledice padcev so različne poškodbe in pa seve-
da strah pred hojo in ponovnim padcem. Nastanejo 
poškodbe mehkih tkiv in kostne poškodbe. Največ-
krat se srečamo s površinskimi poškodbami, ranami, 
nategi mišic in vezi ter z zlomi kosti (stegnenice, kol-
ka, medenice, zapestja …). Najnevarnejše posledice 
padcev sta na primer možganska krvavitev in zlom 
kolka. Pri padcu utrpi 10–20 % ljudi, starejših od 65 
let, hude poškodbe, ki vodijo v izgubo mobilnosti in 
samostojnosti ter povečano tveganje za smrt.

KAKO PREPREČITI PADCE?
 1. Telesna aktivnost

Za preprečevanje padcev je pomembno vzdr-
ževanje telesne in duševne aktivnosti. Ljudje 
pogosto zmotno mislijo, da se padcu najlažje 
izognemo tako, da so čim manj aktivni. Razi-
skave, ki so bile narejene med starostniki, pa 
nazorno kažejo, da imajo tisti, ki so manj ak-
tivni, občutno večjo možnost za padce. Doka-
zano je, da se z redno vadbo ohranjajo moč, 
gibljivost in ravnotežje. Vsekakor pa je z vad-
bo potrebno pričeti počasi, redno in intenzi-
teto zmerno stopnjevati.

Kaj bomo z redno vadbo pridobili? Moč mišic bo boljša, imeli bomo več energije, izboljšala se bosta ravno-
težje in stabilnost, imeli bomo bolj prožen korak in zanesljivo hojo, računamo lahko na izboljšanje refleksov 
in ohranitev mentalne bistrosti.
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 2. Počasno vstajanje

Če vstanemo prehitro, se nam naglo zniža krvni pritisk, kar lahko povzroči omotico in padec. Zato se najprej 
usedemo z nogami čez rob postelje in šele potem počasi vstanemo, ko se nam omotica umiri. Nikoli ne 
hitimo, če zvoni pri vratih ali nas kličejo po telefonu.

 3. Obleka, obutev

Priporoča se udobna obleka, po možnosti na zadrgo in z nepredolgimi hlačnicami. Hoja v samih nogavicah 
je lahko zelo nevarna, prav tako v natikačih in vsej obutvi, ki je za natakniti. Pomembno je, da imajo sta-
rostniki obutev oziroma copate, ki se obujejo in segajo čez gleženj, so na zadrgo ali ježke ter z nedrsečim 
podplatom.

 4. Pripomočki za hojo

S pravilno uporabo in izbiro ortopedskih pripomočkov lahko veliko pripomoremo k varnejši hoji. Tu so nam 
v pomoč fizioterapevti in delovni terapevti, ki predlagajo primeren pripomoček za hojo in starostnika tudi 
naučijo pravilne uporabe (bergle, hodulje, palice, rolator ...).

 5. Bivalno okolje

Pri izbiranju bivalnega okolja je zelo pomembno, da je prostor udoben, prostoren, uporaben ter da je do-
stopen brez ovir, kjer se bodo počutili varno. Naj naštejem nekaj stvari, na katere moramo biti še posebej 
pozorni:

- osvetlitev, brez bleščanja in senc, dosegljiva stikala;

- talne površine brez preprog, tekačev, predpražnikov; nedrseča in suha tla; brez žic in napeljav po tleh;

- držala in ograje, nameščene na hodnike, stopnišča, kopalnice in stranišča.

 6. Vid in sluh

Redni pregledi vida in sluha.

 7. Primerna prehrana in zdravila

Kombinacija nekaterih zdravil lahko povzroča omotico in zaspanost. S primerno, raznoliko in dovolj ka-
lorično prehrano ter z zadostnim vnosom tekočine v telo poskrbimo za močne kosti in s tem zmanjšamo 
tveganje za zlome.

Za uspešno preventivo pred padci je potreben sistematičen pristop različnih strokovnjakov (družinski 
zdravnik, nevrolog, psihiater, fizioterapevt, delovni terapevt, medicinska sestra ...). Vsekakor je več vzrokov 
za padce, odpraviti pa je potrebno prav vse, saj so padci pri starostnikih zelo pogosti in lahko imajo hude 
posledice. Posledice padca pa pogosto poslabšajo kakovost starostnikovega življenja.

Vseh padcev se ne da preprečiti, vendar lahko z nekaterimi ukrepi in uporabo pripomočkov za povečanje 
varnosti precej zmanjšamo tveganje, da bi se poškodovali. Želimo si, da bi bilo v našem domu čim manj 
padcev in da bi vsi naši stanovalci kakovostno in brezskrbno preživljali dni v jeseni njihovega življenja.

Polona Šelih, višja fizioterapevtka
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Motnje požiranja, hranjenja – 
»disfagija« in njene posledice
Prehranjevanje pomembno vpliva na kakovost 

našega vsakdana. Hranjenje je za nas del social-
nega udejstvovanja, ki se odraža kot vsakodnevno 
druženje med obroki in pripravo nanje. To običajno 
poteka od 3- do 5-krat na dan in tako predstavlja 
velik del naše dnevne rutine. S tem zagotovimo svo-
jo dnevno potrebo po energetskih virih in skrbimo 
za svoje splošno zdravje. Z nemotenim prehranje-
vanjem si zagotavljamo dovolj energije za dnevne 
aktivnosti. Starostnik mora dnevno zaužiti najmanj 
1800 kalorij na dan. Najpogostejša razlaga besede 
»disfagija« v medicinski stroki je oteženo požiranje 
ali ko se pri stanovalcu pojavi popolna nezmožnost 
požiranja. Kadar pa stanovalec ne more pogoltniti 
ničesar, to stanje imenujemo »afagija«. Ta dva izraza 
zavzemata oteženo ali nemogoče požiranje sline, 
tekočin, hrane ali zdravil. Pojem »disfagija« označu-
je tudi težave s požiranjem hrane ali tekočine, ki se 
zatika v grlu, se zaletava, ali regurgitacije že pogol-
tnjene hrane ter tekočine. Motnje požiranja nasta-
nejo zaradi mehaničnih težav požiralnega meha-
nizma, nevroloških težav, gastrointestinalnih težav 
ali izgube organov oziroma njihovih funkcij zaradi 
operacije ali travmatične poškodbe. Kar 70–90 % 
starejših oseb ima težave s požiranjem, ki pa jih ne 
moremo v vseh primerih označiti za »disfagijo«. Z 
leti se sposobnosti akta požiranja slabšajo. Slabša 
je senzibiliteta zgornjega prebavnega trakta. Slab-
še so motorične sposobnosti mišic, ki pri tem so-
delujejo, in koordinacija med njimi. Pri starostnikih 
se med že tako zamudnim hranjenjem pojavljajo 
strah, panika, odklanjanje hrane in odsotnost ape-
tita. To vpliva na izgubo teže, poveča nevarnost za 
aspiracijo, slabo okrevanje po drugih boleznih in 
zmanjšano odpornost. Starejši bolniki se zaradi te-
žav na področju požiranja pogosto pritožujejo nad 
depresijo, osamljenostjo med obroki in podaljša-
nim časom hranjenja. Posledice motenj požiranja 
so lahko: aspiracija, aspiracijska pljučnica, dehidra-
cija, nedohranjenost, izguba telesne teže, vpliv na 
splošno zdravstveno in psihološko stanje. Bolezni, 
pri katerih se najpogosteje srečujemo z motnjami 

požiranja, sta stanje po možganski kapi in demenca. 
Kar pri 28–65 % bolnikov z možgansko kapjo se po-
javijo motnje požiranja. Pri bolnikih z demenco pa 
se pojavljajo motnje požiranja v do kar 93 %, in sicer 
po podatkih raziskav.

Težke motnje požiranja so pogost vzrok za to, da 
stanovalec ni zmožen hranjenja. Takrat je potrebno 
hranjen po neoralni poti. V skladu z izboljšanjem 
bolnikovih sposobnosti požiranja prehaja na kom-
binacijo neoralnega in oralnega hranjenja ter nato 
na oralno hranjenje. Končni cilj rehabilitacije je sa-
mostojno oralno hranjenje bolnika. Odločitev o 
tem, kako bomo hranili stanovalca z motnjami po-
žiranja, je ocena zdravstveno-negovalnega kadra v 
skladu z domskim zdravnikom, v končnem dogovo-
ru z dovoljenjem svojcem. Hranjenje bolnika mora 
biti varno, primerno hranilno in ob tem prijetno 
zanj ter za njegovo okolico.

V našem domu se poslužujemo dveh načinov neo-
ralnega hranjenja. To sta hranjenje po nazogastrični 
sondi in preko perkutanegatstrostome. Hranjenje 
po nazogastrični sondi je dajanje hrane neposre-
dno v želodec po posebni cevki – sondi. Sonda je 
uvedena skozi nos prek požiralnika do želodca s po-
sebno tehniko in jo izvedemo diplomirane medicin-
ske sestre.

Perkutana endoskopska gastrostoma (v nadaljeva-
nju PEG) 

Metoda je uporabna za zagotavljanje dolgotrajne 
enteralne prehrane. PEG je primerna predvsem za 
bolnike s hudo stopnjo oralno motorične okvare, ki 
se hranijo po nazogastrični sondi več kot šest me-
secev in slabo pridobivajo na teži, predvideva pa se 
tudi dolgotrajno hranjenje po sondi. Gastrostomo 
priporočajo tudi bolnikom z nevarnostjo aspiracije 
med jedjo in tistim z boleznimi ust, žrela, grla ter 
požiralnika. Poslužujemo se je tudi pri dementnih 
stanovalcih, saj je za njih PEG manj moteč kakor na-
zogastrična sonda, katero si neprestano pulijo. PEG 
vstavijo zdravniki s pomočjo operativnega posega. 
Tako nazogastrična sonda kakor tudi PEG nista stal-
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neoralnega hranjenja bili zanj začasna rešitev, da 
lahko sedaj spet je oralno.

  

Jasna Adam, med.sest., vodja neg. tima

ni in trajni obliki neoralnega hranjenja. Kadar se sta-
novalcu zdravstveno stanje izboljša, sta ti dve obliki 

Nazogastrična sonda         PEG

Smiselnost okupacijskih 
aktivnosti pri starostnikih
Termin okupacija predstavlja posameznikove in-

teresne aktivnosti, ki izhajajo iz življenjskih izku-
šenj posameznika. Z izvajanjem okupacijskih aktiv-
nosti ljudje vzdržujemo svoje fizično in mentalno 
zdravje, se ob aktivnosti dobro počutimo, zaznava-
mo srečo in smo zadovoljni.

Mnoge starostne spremembe onemogočajo kako-
vostno doživljanje smiselnih okupacij. Posebej na-
glušnost, slabši vid, zmanjšana mobilnost po kapi in 
druge težave vplivajo na samo izvedbo aktivnosti 
in njeno doživljanje. Npr. gospod T. B. je včasih rad 
obiskoval gledališče, koncerte in opero, vendar za-
radi slabšega sluha ne najde več zadovoljstva v teh 
aktivnostih. Pravi: »Odkar mi sluh peša, nimam več 
užitka obiskovati gledališča in koncertov. Rad imam 
opero, ampak ne morem slediti, ker ne slišim dobro. 
Ko se staraš, se pojavijo določeni problemi. Posebej 
ne razumeš vsega, kar je povedano in tako ne do-
biš celotne zgodbe.« (povzeto iz raziskave smiselne 

okupacije pri starostnikih).

Smiselnost okupacijskih aktivnosti se skozi starost 
spreminja. Starostniku veliko pomeni, da je samo-
stojen in da lahko skrbi sam zase. Vendar starost 
spremljajo mnoge spremembe, ki vplivajo na iz-
vedbo le-teh. Tako so pogosto potrebni pomoči 
druge osebe predvsem pri skrbi zase. Zaradi bo-
lezni ali fizične omejitve tako potrebujejo pomoč 
pri oblačenju, kopanju, uporabi stranišča ipd. Kljub 
tem omejitvam pa so lahko še vedno aktivni in ko-
ristni, ker jih doživljajo preko okupacij, nad katerimi 
imajo nadzor in jih lahko izvajajo sami. To so pred-
vsem prosto-časovne in produktivne aktivnosti. Po-
membno je tudi, da si aktivnost izberejo sami, saj 
jim ta omogoča občutek koristnosti, samostojnosti 
in izboljša njihovo počutje.

V Domu se trudimo, da so stanovalci aktivni in jim 
je zato na voljo več različnih aktivnosti. Okupacijske 
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aktivnosti so prilagojene stanovalčevim sposobno-
stim, se izvajajo za vse oddelke doma in so sledeče: 
ustvarjalne aktivnosti, ročne spretnosti, gibalne ak-
tivnosti, vaje za spomin, bralne aktivnosti, pogovor-
ne skupine, skupine za samopomoč, družabništvo 
z učenci iz OŠ. Štore, izvajanje enostavnih gospo-
dinjskih opravil, poslušanje glasbe in petje. V popol-
danskem času imajo možnost za družabne igre, čas 
obiskov in druženja s prijatelji, svojci, čas za počitek, 
gledanje televizije, ročna dela. Stanovalci so dele-
žni mesečnih prireditev, ogleda filmov v Domskem 
kinu, obiska svetih maš, izletov ter sodelovanja pri 
raznih športnih in družabnih aktivnostih.

Otroci in vnuki predstavljajo občutek povezave 
med preteklostjo in sedanjimi generacijami ter jim 
dajejo čustveno podporo. Soba stanovalcev je po 
navadi polna fotografij hčer, sinov, vnukov, pravnu-
kov. Redni obiski jim dajejo občutek povezanosti in 

kontinuitete. Televizija, časopis in radio jim omo-
gočajo, da ostanejo del družbe in s tem še vedno 
na nek način zagotavljajo, da so še vedno član sku-
pnosti in jih vodijo v sedanjost. Udeležba v raznih 
skupinskih aktivnostih jim daje tempo oziroma ri-
tem njihovemu vsakdanjiku. Okupacijske skupine 
jim zagotavljajo varnost. Pomembno je tudi, da so 
te aktivnosti vpeljane preko ustaljenega urnika, saj 
je kontinuiran čas pomemben. Literatura navaja, da 
smo ljudje podrejeni urnikom, če nam tega ne na-
lagajo družbene zahteve, si ga bomo naprtili sami.

Starostnike je potrebno pri aktivnostih vedno zno-
va spodbujati in usmerjati. Pogosto jih je potrebno 
pohvaliti, da vedo, da so nekaj naredili prav. Ko bo-
lezen napreduje in ko je verbalna komunikacija vse 
manj mogoča, zadoščajo že topla beseda, stisk roke 
ali prijazen nasmeh. Tako posameznik lahko začuti, 
da ni sam.

Snežana Batljan, delovna terapevtka
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Utrinki v decembru
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Dogodki v letu 2013

JANUAR

10. 1. 2013 PRIREDITEV: KOLEDOVANJE – KOLEDNIKI IZ LAŠKEGA

11. 1. 2013 SV. MAŠA

17. 1. 2013 DOMSKI KINO: VESNA

21. 1. 2013 DRUŽABNIŠTVO Z UČENCI IZ OŠ ŠTORE

24. 1. 2013 PRIREDITEV: RAZIGRANI MUZIKANTJE IZ KOMPOL

25. 1. 2013 SV. MAŠA

FEBRUAR

1. 2. 2013 SV. MAŠA

5. 2. 2013 CELJSKA KNJIŽNICA NA OBISKU: BRALNO POGOVORNA URICA 

12. 2. 2013 PUSTNO RAJANJE OB ŽIVI GLASBI

14. 2. 2013 DRUŽENJE S KUŽKOM IN S SKUPINO SONČNICE (4C ODDELEK)

19. 2. 2013 DOMSKI KINO: CVETJE V JESENI

22. 2. 2013 SV. MAŠA

26. 2. 2013 NASTOP VOKALNE SKUPINE LIPA

27. 2. 2013 PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI STANOVALCEV (januar, februar)

MAREC

1. 3. 2013 SV. MAŠA

5. 3. 2013 CELJSKA KNJIŽNICA NA OBISKU: BRALNA URICA

7. 3. 2013 PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA: LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE

11. 3. 2013 MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE Z UČENCI IZ OŠ ŠTORE

11. 3. 2013
DRUŽENJE S PSOM: 

2. NADSTROPJE

14. 3. 2013 DOMSKI KINO: MI GREMO PO SVOJE

22. 3. 2013 SV. SPOVED

22. 3. 2013 PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU: NASTOP UČENCEV IZ OŠ ŠTORE

APRIL

1. 4. 2013 SV. MAŠA

2. 4. 2013 CELJSKA KNJIŽNICA NA OBISKU: BRALNA URICA

5. 4. 2013 NASTOP UČENCEV IZ OŠ ŠTORE

9. 4. 2013 PRIREDITEV: FOLKLORNA SKUPINA MESTNA ČETRT CELJE

12. 4. 2013 SV. MAŠA

15. 4. 2013 MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE Z UČENCI IZ OŠ ŠTORE

18. 4. 2013 DOMSKI KINO: PETELINJI ZAJTRK

23. 4. 2013 DRUŽENJE IN SPREHOD S KUŽKOM

24. 4. 2013 PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI STANOVALCEV (marec,april)
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Dogodki v letu 2013

26. 4. 2013 PRIREDITEV: OKTET PETROVČE

26. 4. 2013 SV. MAŠA

MAJ

1. 5. 2013 BUDNICA: PIHALNI ORKESTER ŠTORSKI ŽELEZARJI

3. 5. 2013 SV. MAŠA 

7. 5. 2013 CELJSKA KNJIŽNICA NA OBISKU: BRALNA URICA

7. 5. 2013 DRUŽENJE S PSOM: ODDELEK 4C

14. 5. 2013 NASTOP VOKALNE SKUPINE CVET
17. 5. 2013 SV. MAŠA
23. 5. 2013 DOMSKI KINO: LESI SE VRAČA
30. 5. 2013 ŠPORTNO DRUŽABNE IGRE STANOVALCEV DOMOV CELJSKE REGIJE 2013

JUNIJ

4. 6. 2013 NASTOP UČENCEV OŠ ŠTORE IN DOMSKEGA ZBORA LIPA

4. 6. 2013 CELJSKA KNJIŽNICA NA OBISKU: BRALNO POGOVORNA URICA

7. 6. 2013 SV. MAŠA

10. 6. in 12. 6.2 013 MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE Z UČENCI IZ OŠ ŠTORE 

13. 6. 2013 DOMSKI KINO:  POLETJE V ŠKOLJKI 2

15. 6. 2013 SREČANJE STAROSTNIKOV NA TEHARJU

19. 6. 2013 PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI STANOVALCEV (maj, junij)

21. 6. 2013 SV. MAŠA

JULIJ
2. 7. 2013 CELJSKA KNJIŽNICA NA OBISKU: BRALNA URICA

4. 7. 2013 NASTOP ŽENSKEGA PEVSKEGA ZBORA GOTOVLJE
5. 7. 2013 SV. MAŠA

19. 7. 2013 SV. MAŠA

AVGUST

23. 7. 2013 SLADOLEDNI PIKNIK NA DOMSKEM VRTU

2. 8. 2013 SV. MAŠA

13. 8. 2013 PRIREDITEV: OFIRANJE – OFIROVCI IZ LAŠKEGA

16. 8. 2013 SV. MAŠA

20. 8. 2013

28. 8. 2013

KORUZNI PIKNIK

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI STANOVALCEV (julij, avgust)

SEPTEMBER

3. 9. 2013 CELJSKA KNJIŽNICA NA OBISKU: BRALNA URICA

6. 9. 2013 SV. MAŠA

17. 9. 2013 PRIREDITEV: PEVKE TREH VASI

20. 9. 2013 SV. MAŠA

26. 9. 2013 DOMSKI KINO: TO SO GADI
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Dogodki v letu 2013

OKTOBER

1. 10. 2013 CELJSKA KNJIŽNICA NA OBISKU: BRALNA URICA

4. 10. 2013 SV. MAŠA V DOMSKI KAPELICI
4. 10. 2013 DRUŽABNIŠTVO Z UČENCI IZ OŠ ŠTORE

6. 10. 2013 OBISK KONJENIKOV – KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE

16. 10. 2013–
20. 10. 2013 RAZSTAVA ROČNIH DEL SATNOVALCEV

17. 10. 2013 PRAZNOVANJE 5. OBLETNICE DOMA

18. 10. 2013 DAN ODPRTIH VRAT

18. 10. 2013 SVETA MAŠA 

24. 10. 2013 KOSTANJEV PIKNIK

25. 10. 2013 STROKOVNA EKSKURZIJA ZA ZAPOSLENE: OGELD DOMA DOSOR 
RADENCI

30. 10. 2013 PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI STANOVALCEV (september, oktober)

31. 10. 2013 DOMSKI KINO: PAJO IN JARE; ŠOFERJA

NOVEMBER

2. 11. 2013 SV. MAŠA 

5. 11. 2013 CELJSKA KNJIŽNICA NA OBISKU:  BRALNA URICA

8. 11. 2013 MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE Z UČENCI IZ OŠ ŠTORE

12. 11. 2013 OBISK KUŽKA: 2. NADSTROPJE

12. 11. 2013 DOMSKI KINO: ŽIKINA ŽENITEV

15. 11. 2013 SV. MAŠA

19. 11. 2013 NASTOP OTROŠKE FOLKLORNE SKUPINE IZ KOMPOL

25.–29. 11. 2013 DELAVNICE PO ODDELKIH: IZDELOVANJE ADVENTNIH VENČKOV

DECEMBER

3. 12. 2013 CELJSKA KNJIŽNICA NA OBISKU: BRALNA URICA

4. 12. 2013 PRAZNIČNA PEKA PIŠKOTOV PO ODDELKIH

6. 12. 2013 KRAŠENJE NOVOLETNIH JELK PO ODDELKIH

6. 12. 2013 MEDGENARACIJSKO DRUŽENJE Z UČENCI IZ OŠ ŠTORE

12. 12. 2013 PRIREDITEV: JESENSKO CVETJE IZ ŠENTJURJA

13. 12. 2013 SV. MAŠA

18. 12. 2013 PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI STANOVALCEV (november, december)

20. 12. 2013 SREČANJE S SVOJCI: PREDAVANJE ZA SVOJCE

24. 12. 2013 SV. MAŠA

30. 12. 2013 NOVOLETNA PRIREDITEV: DON BOSCO IZ CELJA
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Pustovanje
12. februarja 2013 so stanovalce Doma Lipa v dopoldanskem času obiskale pustne šeme iz Osnovne 

šole Štore. Gledanje otroških maškar in poslušanje njihovega petja je prineslo stanovalcem veliko 
veselja in volje do pomladi. Po kosilu pa so se stanovalci doma še sami našemili s pomočjo osebja in se zbra-
li v glavni jedilnici doma. Tam je potekalo pustno rajanje ob zvokih harmonike in kitare. Ob svežih krofih, 
plesanju in opazovanju ostalih maškar je čas hitro minil. Tako smo z rajanjem preganjali zimo, ki je bila letos 
vsem zelo dolga.
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Prireditev ob 
materinskem dnevu
Nobena vrv ne more tako trdno povezovati, kot 

povezuje tanka nitka, ki je stkana med materjo in 
otrokom. V pomladnem času, ko se narava prebuja, 
se spominjamo svoje matere in njene ljubezni. Mama 
je samo ena in to so nam otroci iz Osnovne šole Štore 
skozi prireditev večkrat povedali. Čustvo, ljubezen, ki 
nas veže do mame, je edinstveno in se ga da opisati s 

prepevanjem, igranjem in deklamacijami. Tako so se 
pokazali učenci iz OŠ Štore stanovalcem s svojim na-
stopom tudi ob letošnjem materinskem dnevu, kate-
rega smo obeležili 22. marca v glavni jedilnici doma. 
Otroci nas s svojim nastopom vedno znova navduši-
jo in popestrijo dneve s svojo iskrenostjo. 

Snežana Batljan

Športno družabne igre 
stanovalcev domov celjske regije
Naš Dom Lipa Štore je 30. maja 2013 organiziral 6. 

športne igre za vse stanovalce domov celjske re-
gije. Že na začetku nas je direktorica Marinka Hrnčič 
lepo pozdravila in nam vsem zaželela veliko uspeha. 
Zapel je tudi domski pevski zbor, kjer smo se ob po-
slušanju lepega petja sprostili in pregnali morebitno 
tremo. Zatem se je začelo zares. Iz vsakega doma so 
po štirje tekmovalci tekmovali med seboj v igrah, kot 
na primer: v spominu, v štafeti , balinanju in metanju 
kocke. Niti slabo vreme nam ni pokvarilo prijetnega 
vzdušja in dobre volje do tekmovanja. Vsi tekmo-
valci so se dobro borili, saj so se pridno pripravljali 
za te igre že dva meseca. Naši tekmovalci iz Doma 
Lipa Štore so dosegli 6. mesto oziroma so si ga delili 
z Domom za varstvo odraslih Velenje. Prvo mesto je 
osvojil Dom starejših občanov Prebold, drugo mesto 
oziroma srebrno medaljo je prejel Dom ob Savinji, 
tretje mesto oziroma bronasto pa Lambrechtov dom 
Slovenske Konjice. Mi smo bili s svojim 6. mestom 
zadovoljni, ker smo nekje na zlati sredini med 14-
imi domovi, kolikor se jih je sicer udeležilo športno 
družabnih iger. Sodelovali so še PV Center starejših 
Zimzelen Topolšica, Dom upokojencev Šmarje pri 
Jelšah, Dom starejših Šentjur, Dom upokojencev Pol-

zela, Dom Nine Pokorn Grmovje, Pegazov dom Roga-
ška Slatina, Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Zavod Sv. 
Rafaela Vransko ter Dom starejših Gornji Grad.

Vsi tekmovalci so se trudili, da bi tako prispevali k čim 
boljšemu rezultatu svoje ekipe oziroma doma. Vse 
do podelitve medalj je bilo napeto in tudi zelo veselo 
vzdušje, še bolj veselo pa je bilo po končanem tek-
movanju ob igranju harmonikarja Srečka. Nekateri so 
veselo zaplesali, drugi smo prijetno kramljali s prija-
telji in znanci iz sosednjih domov. Bilo je zelo veselo 
in zabavno do večernih ur.

Vse ekipe so prejele medalje, katere so naredili sta-
novalci v delovni terapiji, in praktične nagrade naših 
sponzorjev: Adriatic Slovenica, Pekarne Geršak, Celj-
ske mesnine, Mlekarna Celeja, Lekarna Sveti Jurij Što-
re, Simps, Ecolab, Medikem in trgovine Tuš. Zahvalju-
jemo se vsem sponzorjem za donacije, s katerimi ste 
nam omogočili 6. športno družabne igre stanovalcev 
domov celjske regije, predvsem pa za družaben in 
nepozaben dan. 

Zahvaljujemo se tudi Občini Štore in Gasilskem dru-
štvu Štore za organizacijo in pomoč pri izvedbi špor-
tnih iger. 
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Stanovalci in osebje Doma Lipa Štore smo tako bogatejši za en čudovit dogodek in lepo preživet dan, na ka-
terega ne bomo pozabili. 

Tomaž Golež Stojan
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Srečanje starostnikov na Teharju
Teharski župnik Miha Herman je 

organiziral Srečanje starostni-
kov iz celotne štorske občine. 15. 
junija 2013, ob 15. uri, je bila sku-
pna sveta maša v cerkvi Sv. Ane na 
Teharju, po maši pa se je odvijalo 
medsebojno druženje občanov 
v dvorani za cerkvijo. Na srečanje 
so povabili tudi stanovalce Doma 
Lipa, kateri smo se srečanja z ve-
seljem udeležili. Tako smo se z 
nekaj stanovalci na vroč sobotni 
popoldan odpravili na Teharje. 
Dan je bil kot naročen za takšno 
srečanje. V cerkvi in v dvorani nam 
je bilo prijetno hladno, saj je bilo 
zunaj prevroče. V dvorani je bilo 
poskrbljeno za jedačo in pijačo, da 
je bilo druženje še prijetnejše, pa 
je poskrbel župnik Miha Herman 
s svojo kitaro. Vsi smo prepevali, 

obujali pretekle čase in uživali v 
sedanjih trenutkih. Žal je ura hitro 
tekla in smo se morali vrniti v dom, 

ta dogodek, pa nam bo ostal v le-
pem spominu.

Snežana Batljan

Nastop ženskega 
pevskega zbora Gotovlje

V prvi polovici meseca julija so 
v Domu Lipa nastopile člani-

ce Ženskega pevskega zbora Go-
tovlje.

V Gotovljah so predlani prazno-
vali 130 let glasbenega ustvarja-
nja. Najprej so ustanovili mešani 
zbor, ki se je čez nekaj desetletij 
razdelil na ženski in moški zbor. 
Kasneje so v mešani zasedbi zo-
pet poskusili, pred 32 leti pa so 
se spet ločili na ženski in moški 
pevski zbor, kakor je ostalo do 
danes. Ženski pevski zbor sesta-
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vljajo dekleta in žene, ki poleg vseh življenjskih 
obveznosti ne morejo živeti brez petja. Predlansko 
jesen so praznovale 30 let neprekinjenega delo-
vanja, kar so z veseljem proslavile. V zadnjem ob-
dobju so ženski zbor vodile le ženske, tako se niso 
odločile, prišlo je samo po sebi. Najprej ga je vodila 
Zdenka Markovič, ki jo je nasledila Anja Jezernik, 

zdaj pa ga že četrto sezono vodi Špela Florjanič.

Stanovalcem Doma Lipa so predstavile lepe melo-
dije v maternem jeziku, saj se vedno bolj posve-
čajo slovenski besedi. Med drugim so stanovalce 
razveselile s pesmimi Vse rožice rumene, Lastovke, 
Voščilo, Mati piše pismo belo, Rasti rožmarin ...

Godovanje Marijam
13. avgusta so nas pod vodstvom Valentina 

Deželaka obiskali Ofirovci iz Laškega. Ofi-
rovci so člani Kulturno umetniškega društva Laško, 
katerega začetki segajo v leto 2002. V začetku svo-
jega delovanja so šteli dvajset članov, zadnja štiri 
leta pa štejejo osem članov. Stanovalcem so pri-

kazali običaj godovanja Marijam. Ime Marija je na-
mreč v koledarju zapisano petnajstkrat. Stanovalci 
so se ob tem spomnili lepih časov iz mladostnih 
let in kot pravi stanovalec Jože: »Vsaj za nekaj časa 
smo sanjali v mislih, kako je bilo nekoč lepo.«

Snežana Batljan
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100. rojstni dan
Na Martinovo smo v Domu 

Lipa praznovali Marijin 100 
- ti rojstni dan. Marija Planinšek, 
rojena Jagodič, je stanovalka 
Doma že peto leto.

Rodila se je  11.11.1913 v kmeč-
ki družini v vasi Pijevci, občina 
Šmarje pri Jelšah. Poročila se je  z 
Ivanom Planinškom leta 1942. V 
zakonu se jima je  rodilo  osem 
otrok. Žal sta dve hčeri umrli 
kmalu po rojstvu. Tudi mož Ivan 
je kmalu umrl, tako, da je osta-
la Marija sama s svojimi šestimi 
otroki. Marija se je morala zelo 
truditi, da  je otroke preživljala 
in da so vsi končali šolanje. Ves 
čas je pridelovala hrano, nabirala 
zdravilna zelišča in gozdne sa-
deže. Z vsem tem je rada hodila 
tudi na celjsko tržnico. Pri delu so 
ji  pomagali tudi otroci, kolikor 
smo pač zmogli.

Otroci so odrasli in   počasi, drug 
za drugim odhajali od doma in si 
ustvarjali svoje družine. Dobila 
je vnuke, katere je rada popazila. 
Ko so ji pošle moči je nekaj časa 
živela pri hčeri Angeli v Žalcu, 
nato pri sinu Ivanu v Bukovžlaku, 
kjer so si skrb zanjo delili. Žal pa 
je zaradi bolezni morala v bolni-
šnico. Po bolnišničnem zdravlje-
nju je postala   varovanka doma  
Lipa Štore, kjer prebiva zadnji 
pet let. 

Ob njenem 100. rojstnem dne-
vu smo v domu Lipa ga. Mariji 
Planinšek pripravili krajšo slo-
vesnost. Pevci domskega zbora 
Lipa, so ji zapeli tri pesmi, nato 
sta  ga. Marinka Hrnčič, direkto-
rica doma in g. Aleš Oreškovič, 
vodja zdravstvene nege in oskr-
be voščila slavljenki Mariji za 
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jubilej. Voščilom so se pridružili  podžupanja me-
stne občine Celje, predsednik Krajevne skupnosti 
Teharje in predsednica socialne komisije Krajevne 

skupnosti Teharje, koordinatorka projekta Starejši 
za starejše iz Društva upokojencev Teharje in njeni 
domači.

Piknik na lovski koči
V Domu Lipa Štore smo izkoristili še zadnje lepe 

septembrske dni in se tako 24. septembra odpra-
vili na piknik v naravo. Piknika se je udeležilo 30 sta-
novalcev Doma Lipa Štore in deset spremljevalcev. 
Na pot smo se odpravili za avtobusom. Stanovalce, 
kateri se gibljejo le z invalidskim vozičkom, pa je pe-
ljal naš Janez z posebnim vozilom.

Pot nas je peljala v Vojnik na Lovsko kočo, kjer smo 
se lahko naužili svežega zraka. Jutro se je kazalo hla-
dno in megleno. Ko pa smo prispeli na naš cilj, pa se 
je pokazal sonček, kateri nas je pošteno ogrel. Tam 
smo se najprej okrepčali, nato pa smo se družili ob 
različnih družabnih in športnih igrah. Metali smo ba-
linčke, podirali keglje, se igrali z žogo, človek ne jezi 

se in tudi zaplesali ob glasbi, ki jo je z veseljem pri-
pravil naš Janez. Nekateri so se odpravili na sprehod, 
drugi pa v gozd po gobe. Naš glavni kuhar Ernest 
je najdene gobe skrbno pripravil in dodal k ostalim 
jedem iz žara, da je bilo kosilo okusnejše. Po kosilu 
smo bili polni energije, zato smo se še naprej družili 
ob kavici, v hišici na jezeru in prepevali znane ljudske 
pesmi skupaj z domskim zborom Lipa. V Dom Lipa 
Štore smo se vrnili dobro razpoloženi in z obilico le-
pih trenutkov, ki smo jih ta dan skupaj doživeli. Kot so 
dejale zadovoljne stanovalke in zadovoljni stanovalci 
doma, so po končanem pikniku še dolgo uživali ob 
kramljanju o čudovito preživetem dopoldnevu.

Jasna Adam
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In vendar je uspelo – 
strokovna ekskurzija
25. oktobra2013 smo se od-

zvali povabilu Doma sta-
rejših občanov Radenci (DOSOR), 
ki nas je povabil na srečanje. Zbrali 
smo se ob 8. uri pred našim do-
mom in se odpravili proti Prek-
murju. Ob prihodu v Radence nas 
je sprejelo prijazno osebje DSO 
Radenci.

Po ogledu predstavitvenega filma 
z naslovom »Življenje je lepo, pa-
metno in smešno«, ki predstavlja 
dom Radenci, smo si, okrepljeni z 
jutranjo kavo in rogljičkom, ogle-
dali dom. 

DOSOR se nahaja v znanem zdra-
viliškem kraju Radenci in ponuja 
vso dodatno infrastrukturo tradici-
onalnega zdraviliškega okolja. 

V domu aktivno deluje geriatrič-
ni center, kamor prihaja sedem 
zdravnikov – specialistov. Poti do 
specialističnih ambulant so manj 
naporne in dostikrat predvsem hi-
trejše. Ponujajo pakete storitev za 
intenzivno rehabilitacijo po mož-
ganski kapi in zlomu kolka. 

DOSOR prav tako kot LIPA nudi 
visoke bivalne standarde. Eno- in 
dvoposteljne sobe, z lastno ko-
palnico in balkonom ter apartmaji 
z lepim razgledom po okoliških 
gričih, stanovalcem nudijo zaseb-
nost in mir. Skupni prostori v vsaki 
etaži, s kuhinjo, jedilnico in imita-
cijo dnevne sobe, pa sobivanje v 
bivanjski skupnosti, socialni krog 
in skupne aktivnosti ob stalni pri-
sotnosti gospodinje. 

Enotno smo se strinjali, da smo 
spoznali zelo lep in domiselno ure-
jen dom s čudovito okolico.

Po ogledu doma smo se poslovili 
od prijaznega osebja in se odpra-
vili proti Gornji Radgoni. Med po-
tjo smo se ustvili v kraju Mele, kjer 
stoji ena izmed najstarejših oljarn 
– oljarna Šaruga, kjer smo imeli 
ogled in degustacijo olj. Tradicija 
oljarne sega še iz časov, ko se je na 
reki Muri vrtelo njihovo mlinsko 
kolo. 

Voda je hitela, čas je hitel, z njima 
pa je navsezadnje na žalost odne-
slo tudi mlinsko kolo ...

Tradicijo pridelave in predelave 
oljnic nadaljujejo in s tem stran-
kam ter gostom ponujajo visoko 
cenjeno domače repično, sončnič-
no ter bučno olje. Za slednjega so 
leta 2010 dobili zlato priznanje. 

Po degustaciji olj smo imeli »mali-
co iz nahrbtnika oziroma prtljažni-
ka«, ki so nam jo pripravili sodelav-

ke in sodelavci iz kuhinje. 

Po tako lahkotnem in predvsem 
okusnem ogledu in degustaciji se 
je naša pot nadaljevala proti Gor-
nji Radgoni, kjer smo si privoščili 
še ogled kleti Radgonskih goric. 

Te v svojih kleteh ustvarjajo peni-
ne že od leta 1852. Kleti z zanimi-
vimi imeni Pod skalo, Pod rimskim 
kolesom in Pod slapom skrivajo 
v svojem hladnem ozračju skrite 
zaklade. Predvsem je treba ome-
niti Zlato radgonsko penino, ki kot 
najstarejša in največkrat nagrajena 
penina v Sloveniji predstavlja pre-
stiž hiše. V eni od kleti je vgrajeno 
rimsko kolo kot simbol razvoja vi-
narstva in peničarstva, v naslednji 
čarobno vzdušje pričara skala s 
slapom, kar nam je le še polepšalo 
prijetno degustacijo. 

Strokovno poučen, a malce napo-
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ren dan, smo zaključili v gostišču »M« v Gornji Rad-
goni, kjer smo ob dobri hrani in sproščenem klepetu 
zbirali vtise minulega dne.

Doživeli smo podobno dobro počutje v Radencih kot 
v našem domu, utrdili smo se v spoznanju, kako po-

Kogeneracija ali soproizvodnja toplotne in 
električne energije (SPTE) v DOMU LIPA

Kogeneracija ali soproizvodnja toplotne in električne energije (krajše: SPTE) na zemeljski plin je sočasno 
pretvarjanje energije goriva (zemeljskega plina) v toplotno in električno energijo. 

Zaradi tega smo se v Domu Lipa odločili, da skupaj s podjetjem Adriaplin, d.o.o., našim dobaviteljem ze-
meljskega plina izvršimo montažo kogeneracije.

Kot pri proizvodnji električne energije, tudi pri SPTE električni generator poganja mehanska energija vr-
tečih se delov motorjev oziroma turbin. Pri pretvorbi notranje energije zemeljskega plina v mehansko 
energijo se sprosti velika količina toplote. 

Tehnologija omogoča izkoriščanje električne energije in ogrevanje domov, ustanov in podjetij. Porabnik, 
ki se odloči za soproizvodnjo, predvidoma še vedno porablja enake količine energije, dosegel pa bo eko-
nomske prihranke, saj na podlagi večjega izkoristka ta zagotavlja nižje stroške kot konvencionalne tehno-
logije. Sami prihranki naj bi se pokazali v daljšem času delovanja.

Anton Turnšek

membno je naše poslanstvo. Dobili smo nove ideje, 
srečali smo se s tradicijo in kakovostjo slovenskega 
ponosa in se sproščeno družili. 

Anton Turnšek
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Zgodbe, ki se pišejo...
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Doživljanje Doma Lipa
Preveč je besed, s katerimi bi lahko opisala, preveč je 
dejanj, da bi jih naštevala, kajti dobrota je zlata ve-
riga, ki povezuje človeštvo. So dnevi, so leta, ko se 
imamo radi, so trenutki, ko je treba na novo začeti, 
in so ljudje, ki jih je treba preprosto objeti. Srce je bo-
gastvo, ki se ne prodaja in ne kupuje, temveč daruje.

Splet okoliščin je tudi meni pokazal pot do Doma 
Lipa. Moj stric si je izbral ta dom in pravilno se je od-
ločil, saj ima vse, kar potrebuje. To je res dom, dom 
prijaznih in toplih ljudi. Počuti se preskrbljenega, var-
nega in srečnega. Z vsemi se razume, tako z zaposle-
nim osebjem, kot s svojimi sostanovalci, ki so postali 
pravi prijatelji. 

Lepe dni si ustvarimo sami, prijatelji pa pomaga-
jo. Vesela sem, tako kot tudi moji sorodniki, da si je 
moj stric našel drugi dom, poln topline in ljubezni. Ta 
dom je pravi dom, kamor rada prihajam in svoj čas 
preživim s stricem in ostalimi. Družim se s starejšimi, 
spoznavam njihova življenja, izkušnje, ki so zelo bo-
gate in lepe, kajti življenje da mnogo sadov ljudem, 
v katerih klijeta upanje in pogum. Jaz se popolnoma 
sprostim ob sproščenem klepetu z zaposlenimi, ki so 
zelo prijazni, dostopni in radi prisluhnejo. Z nasme-
hom na obrazu in toplim pogledom ti vse povedo, 
da si v domu dobrodošel. Tu so stanovalci, ki so pra-
ve zvezdice, katere svetijo noč in dan, in prijatelji, ki 
jih potrebujemo vsak dan. Glede na to, da se odlično 
počutim med njimi, sem se odločila, da lahko tudi jaz 
kdaj priskočim na pomoč.

V domu redno poteka Domski Kino, kjer se stano-
valcem predvajajo razni filmi enkrat mesečno. Kino 
organizira gospa Snežana, ki je v domu zaposlena 
kot delovna terapevtka. Videla sem, da je gospa zelo 
zasedena na več področjih dela. Odločila sem se, da ji 
bom pomagala in tako preživela čudovite popoldne-
ve s stanovalci doma ob predvajanju raznih filmov. 
Tako bomo dvakrat mesečno predvajali razne filme 
in uživali v gledanju in druženju. Le čemu živimo, če 
ne zato, da drug drugemu olajšamo življenje.

Zelo smo hvaležni celotnemu kolektivu doma za 
strokovno in kakovostno opravljeno delo, za vsako-
dnevno prijaznost, toplino in pozornost do svojcev in 
stanovalcev. Hvala vam, saj je po vaši zaslugi ta dom 
res pravi dom.

Lidija, svojka stanovalca doma

Za mamo rožice
Rože nabrane bom tebi mama dala, 

bom malo pozornosti za te
za skrbi,

ki imela si za me.
Nikoli pozabila te ne bom, vedno v

srcu nosila te bom. Po svetu bom šla. 
Pri meni boš vedno bila. Ko bom 
Imela veliko skrbi, na tebe mama 

spomnila se bi. 
Ko bom otroke imela, bom za njih 

bedela in skrbela. Spomnim se mama 
te, koliko noči je neprespanih bilo. Počivaj 

do takrat, ko pridem te obiskat, zdaj 
končala bom in na tebe z mislimi bom.

                                                                            Ida Pečenko

Lastovke so prišle, pomlad naznanile so.
Veselilo nas je vse, kar zeleni in cvete. Poslušala sem

lastovke, kako zmenile so se. Družino je treba pripraviti,
da srečno bomo odšli. Kako pridno začeli so, da 

gnezdo pripravili so. 
Potem so se ljubili, da so gnezdo zapolnili.

Mladiči so spregledali, da v naši domovini rojeni so.
Potem odrasli so, vse pregledali in se spomnili, pa 
drugo leto na isto prišli, da mladiče imeli bi. Jesen

bo kmalu prišla. Tako lastovke bodo odšle. 
Adijo lastovke vse.

Naslednjo spomlad nasvidenje.
                                                                 Ida Pečenko

Pomlad je prišla
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Kosilo je končano. »Jože, ali si za izlet?« »Veš, da sem. Kam pa?« »Predlagam, 
da greva v Zgornji Rifengozd.« »Ja, seveda, greva, zakaj pa ne.«

Tako približno poteka pogovor med nama, stanovalcema Doma Lipa, Jože-
tom Centrihom in Jožetom Kosom.

Gobe hodiva nabirat najpogosteje v Lom, na Slemene in pa v Zgornji Rifen-
gozd. Gobja bera je včasih uspešna za oba, včasih samo za enega, največkrat 
pa za nobenega. Kadar imava uspešno bero, to bahavo razkazujeva radove-
dnežem v domu, sicer pa se radovednežev izogibava. 

Pripravo nabranih gob prepustiva kuhinji, če je ne opraviva v »lastni režiji«. 
Če je bila bera uspešna, organizirava gobjo pojedino v ožjem krogu gobjih 
sladokuscev. 

Po pravici povedano pa najina gobarska aktivnost temelji predvsem na prijetnem rekreativnem potepanju po 
prelepem gozdu , ne glede na uspešnost najine bere. Po končanem potepanju se usedeva na podrto deblo ali 
štor, si poveva doživljaje s potepa in ugotoviva, da sva se lepo in koristno imela. Kajti storila sva ogromno za 
fizično krepitev in duševno razvedrilo. 

Prebivalce doma, ki imajo možnost, vabiva k taki, za zdravje in duhovno razvedrilo koristni gobarski aktivnosti.

Jože Kos, stanovalec doma

Dva vztrajna Jožeta 

Pri nas, v Domu Lipa, je zaposlenih vsega skupaj 50  negovalnih oseb, ki 
opravljajo različna dela. Delo je pogosto timsko, pa tudi individualno. Za 
vsako omenjeno delo je potrebno veliko znanja, še več pa potrpežljivo-
sti in ljubezni do ljudi. Slednja je potrebna zlasti za starejše osebe, ki so 
potrebne osebnega negovanja.

Pri delu se je težko opredeliti za posamezne osebe, ki izstopajo, pa ven-
dar bi na prvo mesto postavili osebo Faniko K., negovalko in bolničarko.

Vsak dan prihaja na delo iz Šentvida pri Planini, kjer je opravila šolanje 
in se naprej šolala v Sevnici v tehniški šoli. Ta stroka je ni veselila, zato se 
je preselila v gostinstvo in to delo opravljala dve leti na Primorskem. Domotožje je bilo prehudo in Fanika se 
je vrnila domov ter se je zaposlila kot strežnica v Domu Impoljca .Tam se je polnih 18 let z ljubeznijo razdajala 
med duševno prizadetimi oskrbovanci. Ob tem delu se je šolala in zaključila triletno šolanje negovalke. Ko je 
bil pred petimi leti odprt naš dom, se je tu zaposlila.

Danes 45-letna Fanika neguje oskrbovance doma z vso ljubeznijo, ker jo to delo veseli in se mu predaja z vsem 
srcem. To začutijo tudi oskrbovanci, katere neguje. Zna poskrbeti za rjuho, ki ni zravnana, in ni pomembno, 
ali je v sobi svetlo ali temno. To usmiljenje, s katerim obravnava posameznika, črpa iz svojega življenja, kjer ji 
ni bilo z ničemer prizaneseno. 

Fanikin portret zaključimo z besedami pokojne slikarke Jaglenke Leban, ki je v Faniki videla Angela. Ko je Fa-
nika stopila v njeno sobo, je videla trepetajoče peruti angela. Ni se motila, takšna je Fanika še danes, saj tako 
čutimo oskrbovanci, kadar smo v njenih rokah.

Zdenka Stopar, stanovalka doma

Peruti angela
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Pesmi Vande Ružič:

Je kot zgrabljena kopica vročega sena,

ki raztrositi

v šope 

se da.

Sreča

Spomin zelo počasi hodi,

ne navzgor

in ne na navzdol.

Sprehajam se z njim,

postajam to,

kar si želim,

kar sem.

Sprehajam se

Razmetane razvaline

niso grad in

ne pečine.

V plevel zavite

nam ponujajo spomine,

izpod cunj življenja

kažejo, da

v ljudeh

so skrite

prave veličine in

lastnosti neminljive.

Razmetane razvaline
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V našem domu imamo dva stanovalca, ki sta strastna 
šahista. To sta Tone in Franci, ki sta se spoznala v na-
šem domu. Gospod Tone živi v domu približno leto 
in pol, medtem ko gospod Franci v oskrbovanem sta-
novanju živi dve leti.

Spoznala sta se pred dobrimi šestimi meseci. Zbližale 
so ju najprej karte in šele nato šah. Od takrat naprej 
vsak dan šahirata, včasih tudi dvakrat na dan. Med 
njima velja nek tihi dogovor, da se dobita vsak dan 
po kosilu. Srečanje jima lahko prepreči samo bolezen 
ali kakšen nepričakovan obisk. 

Že doma sta vedno rada igrala šah. Predvsem pa jima 
to pomeni sprostitev, zabavo in koristno zapolnitev 
prostega časa. Ob tem, kot povesta, še bistrita svoje 
misli. Že večkrat sta poskušala privabiti še ostale, ven-
dar nista bila uspešna, saj so po šahovskem znanju 
daleč zadaj.

Čeprav, kot vemo, pri šahu obstajata zmaga in poraz, 
se nista še nikoli sprla. Preprosto računata na to, da 
bo drugič bolje. Šah jima pomeni predvsem igro in 
zabavo. Imata tudi to srečo, da tako eden kot drugi ni 
prepirljiv. Želita, da bi se še dolgo srečevala in vabita 
tudi ostale, da se jima pridružijo.

Tatjana Toman

Naša dva šahista Tone in Franci

Besedilo videa,ki ga je v priredbi in prevodu objavila spletna stran sponka.com 19. januarja 2009, je sicer v prvi 
vrsti namenjeno tistim, kot pravi, ki imajo starše, ki so starši ali delajo s starši koga drugega, za razmislek, od 
kod smo, kam gremo in kako gre naša pot iz roda v rod.  A velja za vse. Velja za vse čase in vse kraje. Objavljamo 
ga v nekoliko prirejeni obliki.

Pismo mojemu otroku

Dragi sin, draga hči,

Nisva še ostarela, a ko naju bosta nekega dne videla taka, bodita potrpežljiva in naju poskušajta razumeti, če 
se bova med jedjo umazala in če se ne bova mogla sama obleči. Spomnita se ur, ki sva jih porabila, da sva vaju 
tega naučila.

Če bova v pogovoru ponavljala stvari, nama prisluhnita, kot sva midva vama, ko sva morala isto zgodbo pre-
birati znova in znova, preden sta zaspala. Če opazita najino nepoznavanje nove tehnologije, nama dajta čas in 
ne glejta na naju s posmehom, kajti midva sva bila tista, ki sva vaju naučila mnogih stvari za vstop v življenje …

Če bova v pogovoru kaj pozabila ali izgubila nit, nama dajta nekaj časa, da se spet spomniva. In če se ne bova, 
se ne vznemirjajta, saj za naju ni najpomembnejši pogovor, ampak to, da sva z vama in da naju poslušata. Ko 
nama utrujene noge ne bodo več dovolile hoditi, nama podajta roko, enako, kot sva jo midva vama, ko sta de-
lala prve korake. In če vama bova nekega dne rekla, da nočeva živeti, da hočeva umreti, se ne jezita, kajti nekoč 
bosta spoznala, da se v starosti ne živi, ampak preživlja. Spoznala bosta tudi to, da sva vama kljub mnogim 
napakam, ki sva jih naredila, želela najboljše in vaju skušala pripraviti na življenjsko pot. Ne bodita žalostna, 
jezna ali malodušna, ko naju gledata ob sebi. Bodita ob naju, poskušajta naju razumeti in nama pomagati, kot 
sva vama midva, ko sta začela živeti. Bodita nama v oporo, pomagajta nama končati pot z ljubeznijo in potrpe-
žljivostjo. Poplačala vama bova z nasmehom in neizmerno ljubeznijo, ki sva jo vedno čutila do vaju. 

Vajin oče, vajina mati
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Zahvale
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08 200 92 14
041 645 166Oskrbovana 

         stanovanja

        Kosila na dom, 
catering… 

08 200 92 09 
041 691 771

DOM


