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ŽIVLJENJE V SENCI NEPREDVIDLJIVEGA
Tako bi lahko označili potek življenja za stanovalce, zaposlene in svojce v Domu upokojencev Postojna za leto 2020. Prelomni datum je bil 6. 3. 2020, ko smo od pristojnega ministrstva pridobili splošno navodilo o zaprtosti domov za starejše. Tega smo se nekaj časa
držali, tudi s sprejetim sklepom kriznega tima Doma, vendar smo ukrep o zaprtosti kmalu
odpravili, ker v prvem valu nismo imeli nobene okužbe. Kljub temu pa se je življenje odvijalo s preventivnimi ukrepi, da le ne bi okužba prišla v naš Dom. Poletni meseci so postali
bolj lahkotni in sproščeni, stanovalci so preživljali tople dni na ploščadi, s pogledom na
Nanos in vsi smo na trenutke pozabili na skrivnega sovražnika – covid-19, kljub njegovi
stalni prisotnosti v slovenskem prostoru.
V drugem valu, po 21. novembru, smo občutili in doživljali razdiralno moč virusa do stanovalcev in zaposlenih vse do 23. decembra. Po tem datumu so se razmere normalizirale
in iz preventivnih razlogov smo za dva tedna imeli še sivo cono.
Stanovalci so spremljali virusno stanje z nemim opazovanjem, s prestrašenostjo, kaj se dogaja, kaj se bo z njimi zgodilo, začudeno so nas opazovali, kdo smo v skafandrih in kaj jim
želimo povedati, jih zaščititi, saj nas mnogi niso prepoznali niti po podobi niti pa barvi
glasu. Večina se jih je bila pripravljena seliti ali znotraj Doma ali v prostore zunaj Doma.
Sledili so našim ukrepom, saj so nam zaupali in z veliko hvaležnostjo so se potem vračali
nazaj v svojo sobo – v svoj dom, kjer so se počutili najbolj varno in domače.
Veliko zahvalo izrekam zaposlenim, da smo, ko je bilo najhujše, stopili v pomoč drug drugemu, tudi za ceno lastnega zdravja z upanjem, da bo tega nekega dne konec. Ostajajo
izkušnje in spomini, da še tako težke izzive prebrodimo s skupnimi močmi.
Hvala svojcem, ki ste nas bodrili in nam dajali podporo, da ste nam zaupali in ste dali času
čas, da ste lahko zopet začeli obiskovati svoje najbližje.
Zahvaliti se želim tudi mnogim posameznim dobrotnikom, ki so nam pomoč nudili v denarnih sredstvih za nakup nujnih osnovnih sredstev, potrebnih za nego in oskrbo stanovalcev, in za pomoč v obliki živil, kot so vitamini, slaščice ali krepčilne pijače.
Na koncu se v imenu vseh zaposlenih in tudi stanovalcev zahvaljujem za stalno nudenje
pomoči OŠ CZ Občine Postojna, štabu CZ za Notranjsko regijo in Krajevni skupnosti Slavina, ki je gostili naše stanovalce v rdeči coni v Kulturnem domu. Pomoč smo dobili v tistem
trenutku, ko smo jo najbolj potrebovali, in z njihove strani ni bilo nikoli rečeno »Tega se
pa ne da«.
V duhu strpnosti, sodelovanja, optimizma in prijaznosti gremo naprej.
Alenka Curk,
direktorica
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SONČNE ŽELJE STANOVALCEV 2021
Kljub težkemu epidemičnemu letu 2020 so se listi koledarja prav kmalu obrnili. Novo
leto smo pričeli v upanju, da bo boljše! Stanovalci so v januarju zapisali »Sončne želje
za leto 2021«. Ker so božično-novoletne želje v letu 2020 zaradi »korona situacije« ostale
neizrečene, so se v fizioterapiji odločili, da jih vseeno izrazijo in namesto decembrskim
dobrim možem pošljejo januarskemu sončku, ki nas je razveseljevalo. Skupaj z dipl. fizioterapevtko Kristino, ki je podala sončno idejo, so se stanovalci pogovorili o željah. Nato
so želje zapisali in jih skupaj oblikovali v sonček, ki je posijal s pomočjo stanovalcev in
študentke fizioterapije Mojce ter nas razveseljeval v naši avli.
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KRONIKA DOGODKOV V LETU 2020
• Ob svetovni krizi z bojem proti pandemiji koronavirusa je delo v letu 2020 potekalo popolnoma drugače kot sicer, saj smo se soočali z epidemiološko situacijo, povezano s covidom-19. Zaradi zaščite stanovalcev in zaposlenih je bilo potrebno prilagoditi izvedbo vseh
aktivnosti.
• Naša ustanova je bila zaradi preventivnih ukrepov pandemije in preprečevanja okužb
v prvem valu popolnoma zaprta za obiskovalce od 6. 3. do 7. 5. V dolgem obdobju brez
obiskov se je skrbno upoštevanje ukrepov tako za stanovalce kot zaposlene, ki so nam jih
predpisali MZ, MDDSZ in NIJZ, obrestovalo in okužba se ni pojavila.
• 15. 5. je bila epidemija uradno preklicana. 1. 6. smo pričeli obiske svojcev delno sproščati;
vrata naše ustanove pa ponovno odprli 10. 6.
• Obiski svojcev so potekali ob spoštovanju posebnih strogih ukrepov. Svojce smo z njimi
seznanjali tudi z obvestili svojcem preko družabnih omrežij, svetovnega spleta in Facebooka. Komunikacijo med stanovalci in svojci smo nadomeščali s povečanim številom klicev
po telefonu in prek Skypa. Preko domače spletne strani in FB smo svojcem pošiljali tudi
pozitivne misli, kar je bilo v času izolacije še posebej bolj pomembno.
• Med drugim valom epidemije je strokovni krizni tim zaradi hitrega povečevanja števila
okužb in slabšanja epidemiološke slike v postojnski regiji sprejel odločitev o popolni prepovedi obiskov in izhodov stanovalcev 15. 10. 2020.
• Prvo okužbo pri nas smo potrdili 20. 11. ter po posvetu z epidemiologom nemudoma
sprejeli poostrene zaščitne ukrepe. Vse stanovalce smo zaprosili, naj preklica ostanejo v
svojih sobah.
• Stanovalce smo selili v rdečo cono 22. 11., ki je bila vzpostavljena v Kulturnem domu v
Slavini. Da se je pripravljenost vaščanov KS Slavina za namestitev uresničila, sta s koordinirano akcijo in z načrtovanimi deli nastopila Občinski štab civilne zaščite Občine Postojna in Štab civilne zaščite za Notranjsko. V skladu s priporočili in zapovedmi koordinatorice
za zdravstveno nego sta poskrbela za ureditev infrastrukture, opremljenost prostorov in
namestitev dveh kontejnerjev ob stavbi KD Slavina.
• Zaradi novih okužb pri nas smo 7. 12. vzpostavili rdečo cono tudi v prostorih Doma
upokojencev. V matični dom smo premestili vse stanovalce, nastanjene v rdeči coni KD
Slavina. Pomoč pri selitvi nam je nudila Civilna zaščita Občine Postojna, ki je z gasilci organizirala prevoz opreme.
• Razmere glede okužb v Domu upokojencev Postojna so se pričele počasi umirjati 16. 12.
Od NIJZ pa smo 29. 12. dobili priporočila, naj glede na situacijo v naši ustanovi preventivno upoštevamo določene varnostne ukrepe vsaj še 14 dni. Na podlagi tega smo oblikovali
protokol obiskov.
• Delo s stanovalci, ki so v oskrbi IV, je v začetku leta 2020 potekalo v prijetnih prenovljenih prostorih podpritličja, kjer sta pričeli delovati dve gospodinjski skupnosti.
• Skupinski dogodki in aktivnosti, namenjeni stanovalcem, so v letu 2020 potekali pretežno
po posameznih nadstropjih.
• Zaradi pandemije in ukrepov za zmanjšanje števila obolelih so bile okrnjene številne
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prireditve (tudi prednovoletne, srečanje s svetim Miklavžem…), druženja (skupine za
samopomoč, krompirjev piknik…), izleti, srečanja izven Doma, obiski in druge aktivnosti.
Odpovedovali smo prireditve in delavnice zunanjih izvajalcev ter obiske društev in organizacij. Prilagajali smo se situaciji in večino aktivnosti izvedli drugače.
• Raznovrstna skupinska tedenska in mesečna druženja so bila izvedena v manjšem obsegu
in večinoma individualno, enako mesečna praznovanja rojstnih dni stanovalcev.
• Žal so bila izjemno okrnjena medgeneracijska sodelovanja in druženja. Komunikacija je
potekala: učenci in dijaki iz raznih koncev Slovenije so stanovalcem velikokrat pošiljali
voščila, risbe, lepe misli, pesmi, zgodbe – mi pa smo jih posredovali in prebirali skupinam
stanovalcev po nadstropjih ter se o tem veliko pogovarjali.

JANUAR
V sredo, 8. januarja, je v TV klubu potekalo
14. srečanje Šefova čajanka. Glavni kuhar
Gabrijel Opara je za stanovalce, zaposlene
in svojce pripravil pokušino čajev in napitkov za boljše počutje in krepitev zdravja ter
domače čajno pecivo in sadje. Dogajanje je
popestrila izbrana glasba iz zaprašenih not.

V sredo, 22. januarja, je bil po vseh skupnih prostorih posameznih nadstropij nastop otrok Vrtca Postojna »Zimske radostne
pesmi« ob spremstvu vzgojiteljev.

FEBRUAR
V sredo, 5. februarja, je bilo ustvarjalno srečanje s pisanjem »Po stopnicah
življenja« v okviru Tedna Pišemo z roko
in Društva Radi pišemo z roko. Delavnico
je vodila Lea Trebec Tomažič, ki je prinesla na vpogled stare na roko pisane dokumente, zvezke, pisma ter stare peresnike in
črnilo. Stanovalci so po pogovoru zapisali
na »stopničke delovnih listov« imena krajev ali vloge, ki so jih imeli v življenju; pisali so tudi razglednice svojcem ter skupaj
oblikovali še plakat.
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V četrtek, 6. februarja, je bil v počastitev slovenskega kulturnega praznika nastop okteta Bori z umetniškim vodjo
Janezom Gostiša. Stanovalce so razveselili s prepevanjem
slovenskih ljudskih pesmi, g. Gostiša pa jih je ob zaključku
razveselil z igranjem na harmoniko. V programu kulturne prireditve so z recitacijami Prešernovih pesmi nastopili
tudi stanovalci in zaposleni.
V torek, 11. februarja, je potekala 1. pogovorno-bralna
ura v letu 2020 ob prebiranju knjige patra Karla Gržana smešnih zgodb iz njegovega življenja z naslovom Jaz Čarli
Čeplin. Vodili sta jo članici Kluba upokojenih prosvetnih
delavcev občin Postojna in Pivka Suzana Cerkvenik in
Jožica Bizjak.

V ponedeljek, 24. februarja, je bilo organizirano veselo
pustno rajanje za stanovalce, svojce in zaposlene ter otroke
in vnuke. Za živo glasbo sta skrbela ansambel Veseli veter
in Duo Frank. Dogodek so popestrili otroci in vnuki stanovalcev, svojcev in zaposlenih. Člani skupine za samopomoč
Prepih so navdušili s skupinsko masko Prihaja pomlad.

V torek, 25. februarja, smo v dnevnem
prostoru gospodinjske skupnosti Sovič in v
gospo-dinjski skupnosti 2 za osebe z demenco v podpritličju pripravljali krofe zaposleni
in svojci stanovalcev. Stanovalci so se ob prijetnem druženju spominjali, kako so njihove
mame in oni sami pekli krofe za pusta.

Na pustni torek, 25. februarja, so po vseh
oddelkih stanovalce razveselili »smrkci« zaposleni iz avtonomnega delovnega tima
gospodinjske skupnosti Sovič in GS Nanos.
G L ASILO
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MAREC
V četrtek, 5. marca, je gospa Milka Ilikić v
okviru Društva ljubezen predstavila svoje
pesmi iz zbirke poezije Vdih sem, duhovna
rast. Srečanje je bilo izjemno zanimivo.

V petek, 6. marca, so prostovoljke RKS
- OZ Postojna-Pivka v okviru akcije Podarim ti rožice za nasmeh pod vodstvom
sekretarke Erike Dekleva ob dnevu žena
že 6. leto zapored obiskale in obdarile po
sobah vse stanovalke. V duhu medgeneracijskega povezovanja so s pozornostjo v
obliki pomladne cvetoče trobentice razveselile naše stanovalke in zaposlene. Iskrena
hvala za darovano cvetje; prijetno majhno
pozornost in za veliko dobre volje!
V nedeljo, 8. marca, je skupina Postojnčank presenetila stanovalke z obdaritvijo ob dnevu
žena ter jim pripravila sladko presenečenje v obliki čokolade s sporočilom. Njihov moto
je bil: »Razveselimo stanovalke Doma upokojencev Postojna, jim s sladkim presenečenjem
polepšajmo 8. marec in morda obudimo kakšen lep spomin!« Iskrena hvala!
V ponedeljek, 9. marca, so nam predstavniki SD – občinske organizacije Postojna prinesli
šop nageljnov. Zaradi prepovedi obiskov zaradi koronavirusa smo jih zaposleni poklonili
stanovalkam ob marčevskih praznikih.
V torek, 10. marca, so želeli obiskati svoje člane pripadniki Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije Postojna ter jim pokloniti nageljne ob dnevu
žena. Srečanje je odpadlo zaradi preventivnih ukrepov preprečevanja koronavirusa. Predsednica krajevne organizacije ZB NOB Postojna Katja Vuga je vsem zaželela čim manj
stresno obdobje in da ostanemo zdravi. Zaprosila nas je, da članom ZB NOB Postojna dostavimo pismo predsednika zveze borcev Slovenije, Marjana Križmana:
»Spoštovane tovarišice in tovariši,
upam, da ste zdravi in v dobri kondiciji, kar je pomembno za prebroditev trenutnih
okoliščin, v katerih smo se znašli. Naše poslanstvo bomo nadaljevali takoj, ko bo mogoče
oziroma bodo razmere to dopustile. Naša mreža delovanja za ohranjanje vrednot NOB
je tudi socialna in povezovalna, kar vsi skupaj v tem času pogrešamo. Upam, da bo to
obdobje kmalu za nami in bomo lahko spet polno opravljali svoje aktivnosti. Do takrat
vas pozdravljam in želim, da ostanete zdravi in optimistični.«
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Od torka, 17. marca, so bili stanovalci vsak dan določeno
uro lahko v stiku z svojci tudi preko videoklica.
V mesecu marcu smo iz nekdanje domske knjižnice na 2.
nadstropju prenesli knjižne
police v vsa nadstropja. Želeli
smo, da so knjige čimbolj
dostopne stanovalcem, in z
veseljem ugotavljali, da imamo veliko knjižnih moljev.
»Knjiga je darilo, ki ga lahko
večkrat odpreš.«

V ponedeljek, 23. marca, je po zamisli dipl. fizioterapevtke Kristine Abram s sodelovanjem večine stanovalk
nastala lepa popestritev v naši avli, in sicer »cvetlično
dekle«. V izjemno težkem obdobju so stanovalke ustvarjale za skupni cilj, vendar v svojih sobah, saj so v obdobju koronavirusa so vse aktivnosti potekale individualno.
Naslednji dan so »cvetlično dekle« pomagali ustvarjati
tudi stanovalci v gospodinjski skupnosti 2 v podpritličju.
V marcu so stanovalci 2. gospodinjske skupnosti v
podpritličju skupaj z varuhinjo Vesno pekli palačinke in
raznovrstne druge dobre jedi ter pripravljali sadne napitke.

APRIL
Dipl. socialna delavka Anita je našla rešitev za »domski
bibliobus« z izborom za vsakega stanovalca posebej. Bibliobus postojnske mestne knjižnice v času koronavirusa
namreč ni vozil. Stanovalcem, ki radi berejo, je pri izposoji knjig pomagal socialni delavec pripravnik Anže.
Na vozičku jim je pripeljal raznovrstne knjige, časopise,
revije in križanke, ki so si jih lahko sami izbrali ter ob
tem tudi malo pokramljali.
V petek, 3. aprila, nas je ob svetovni krizi zaradi koronavirusa covid-19 obiskal predsednik RS Borut Pahor. Stanovalce in zaposlene je pozdravil in nagovoril od zunaj s
ploščadi prizidka; poslušali in gledali smo ga z balkonov.
G L ASILO
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V petek, 3. aprila, nas je ob svetovni krizi zaradi
koronavirusa covid-19 obiskal predsednik RS Borut Pahor. Stanovalce in zaposlene je pozdravil in
nagovoril od zunaj s ploščadi prizidka; poslušali in
gledali smo ga z balkonov.
V torek 7. aprila, so stanovalci gospodinjske skupnosti 2 podpritličja skupaj z varuhinjo Vesno in
delovno terapevtko Ivanko izdelovali preproste
velikonočne dekoracije.
V torek, 7. aprila, nam je Klub upokojencev v vzgoji in izobraževanju Občin Postojna in Pivka doniral
sešite maske za večkratno uporabo, za kar se jim
najlepše zahvaljujemo.
V petek, 10. aprila, smo strokovne delavke obiskale
vsakega stanovalca in ga obdarile z ročno izdelanimi velikonočnimi dekoracijami in čokoladnimi
pirhi ter voščile vesele velikonočne praznike. Kljub
trenutnim razmeram smo se imeli lepo.
V petek, 17. aprila, je podjetje Incom Leone iz
Ajdovščine stanovalcem doniralo sladoled. V trenutkih izrednih okoliščin so jim zaželeli vsaj malenkost polepšati dan. Hvala vam za lepe misli in
želje ter vsekakor tudi za odličen »sladoledni dan«.

V ponedeljek, 20. aprila, smo prejeli donacijo Trgovine MERCATOR MOJ NAJBOLJŠI
SOSED, ki je za stanovalce pripeljala veliko prehranskih artiklov. Koronavirus je preprečil
tudi odhode v trgovine v takem obsegu, kot so bili navajeni. Najlepša hvala!
Od srede, 22. aprila, smo začeli organizirati telovadbo za stanovalce na ploščadi prizidka.
Lepe dneve smo tako izkoristili za krepitev telesa in da se naužijemo svežega zraka.
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V sredo, 22. aprila, nas je Podjetje Media24 razveselilo s pošiljko revij in križank za naše
stanovalce. S tem so obogatili njihove dneve v izolaciji in vplivali na dobro počutje. Iskrena
hvala vam za to gesto!
V četrtek, 23. aprila, so ob svetovnem dnevu knjige učenci 4.a razreda Osnovne šole Trnovo Ljubljana
z učiteljico Tatjano Vintar narisali risbice z dobrimi
željami stanovalcem, ki so bili tega izredno veseli.
Zahvalo v imenu stanovalcev je zapisala gospa Ana
Vatovec:
»Dragi prijateljčki!
Čeprav se ne poznamo, ste nam naredili veliko veselja v času, ko nas pesti ne samo starost, ampak tudi prepoved obiskov naših najdražjih, še
posebej naših vnučkov, ki jih imamo neizmerno radi. Zato smo vam zelo hvaležni in veseli
za vaš trud, ko ste narisali tako lepe risbe. Pesem o Kekcu smo že nekajkrat zapeli, ta bo
sedaj naša himna.
Lep pozdrav in zahvala od stanovalcev Doma upokojencev Postojna.«
Prijetni dogodek je objavila tudi v revija Amnesty International. Direktorica Amnesty International Slovenije Nataša Posel nam je napisala:
»Spoštovani, najprej naj vam povem, da smo bili starši učenk in učencev 4.a Osnovne šole
Trnovo zelo veseli vašega odziva in zahvale. Videli smo, da je bil namen dosežen – da smo
vašim starostnikom popestrili dan in jim dali vedeti, da veliko ljudi izven domov, izven njihove najožje družinske mreže misli nanje; hkrati pa smo tudi otrokom dali vedeti, da lahko
naredijo nekaj lepega tudi za tiste, ki jih ne poznajo, in da je obdobje krize pomembno tudi
za takšne razmisleke in dejanja. V Amnesty International smo enako pobudo za pisanje
starostnikom delili tudi z našo mrežo 1.100 učiteljic in učiteljev.«
(https://www.amnesty.si/modules/uploader/uploads/revija/file/AA_3_2019_web.pdf)

V petek, 24. aprila, smo bili navdušeni ob nastopu, ki
ga je na ploščadi ob prizidku pripravil akustični
trio Ninnay and the Godfathers iz Postojne – Nina
Bužanin Simčič na vokalu, Alen Mitrović na kitari in
Peter Bužanin na kahonu. Z glasbenim obiskom so
popestrili puste »koronavirusne dneve« našim stanovalcem in pričarali lepe občutke.

V aprilu so stanovalci gospodinjske skupnosti 2 v
podpritličju skupaj z varuhinjo Vesno pripravljali
veliko sladkih dobrot. Barvali so velikonočne pirhe,
praznovali in mleli kavna zrna v starem ročnem
mlinčku – kar je bilo posebno doživetje in spomin
na stare čase.
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MAJ
V četrtek, 7. maja, smo odprli vrata naše ustanove
za obiske naših stanovalcev. Stiki z najbližjimi so
bili onemogočeni osem tednov. V tem času smo vsi
zaposleni in tudi stanovalci ravnali v skladu s predpisanimi ukrepi MZ, MDDSZ in NIJZ. Uspelo nam
je, da se ni pojavila okužba s covid-19. Po dolgih
dveh mesecih je le prišel prvi dan obiskov. Skupaj s
stanovalci smo se tega veselili prav vsi.
V četrtek 7. maja, smo na spletnem omrežju FB objavili lepo zahvalo predstavnice stanovalcev Luise Buonassisi:
»Sreča je v majhnih stvareh. Že nasmešek ali topla beseda so lahko dovolj, da se sreči
človeka. In prav v tem obdobju KORONAVIRUSA ste nam bili prav vsi delavci našega
Doma v oporo, saj smo bili stanovalci deležni vaše dobrote in pozornosti ter veliko
potrpljenja.
Zato se vam iz vsega srca zahvaljujem v imenu vseh stanovalcev in v svojem imenu.«
Dipl. socialna delavka Anita Tomšič pa je zapisala:
»Dragi stanovalci! Vi ste tisti, ki si zaslužite, da vam zaploskamo. Prikrajšani ste za marsikaj, vendar dostojanstveno prenašate vse posledice ukrepov. Pa ste še vedno dobre
volje, se znate nasmejati, nam dati vzpodbudo in toplo besedo, čeprav skrivate solze v
očeh. Hvala vam, da ste takšni, kot ste. Hvala vam za vašo potrpežljivost.«

V ponedeljek, 11. maja, smo ponovno postopno
pričeli s skupinskimi aktivnostmi za stanovalce
z upoštevanjem varnostne razdalje in manjšega
števila stanovalcev v skupini.

V četrtek, 21. maja, so stanovalci ob pomoči zaposlenih presajali balkonske rože.
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V četrtek, 21. maja, je na oddelku podpritličja gospodinjske skupnosti 2 za osebe z demenco dipl. fizioterapevtka Kristina ob sodelovanju stanovalcev
in varuhinje Vesne izvedla zanimive naravoslovne
poskuse.

V petek, 22. maja, so stanovalci ob pomoči zaposlenih zasadili visoke grede.

V maju so stanovalci gospodinjske skupnosti 2 v
podpritličju skupaj z varuhinjo Vesno velikokrat
pripravljali slastne dobrote in praznovali rojstni
dan stanovalke.

JUNIJ
V petek, 5. junija, smo odprli Aktivno pot za kognicijo v podpritličju – na oddelku za osebe z demenco, katerim so vaje tudi prilagojene, saj so preproste
in zanimive, hkrati pa nezahtevne.

V ponedeljek, 22. junija, je Odvetniška družba Čeferin domovom za starejše občane in posebnim socialnovarstvenim zavodom donirala zaščitno opremo – zaščitne kirurške maske.
Tega sporočila iz SSZS smo se razveselili in se za prejeto pozornost iskreno zahvaljujemo!

V torek, 23. junija, smo v atriju prizidka ob začetku
poletja organizirali prvi sladoledni dan; zanj smo
uporabili sredstva prostovoljnih prispevkov za
ročna dela stanovalcev. Sladoledni dan ali sladoledno kavo smo prav tako večkrat pripravili v juliju in avgustu. Stanovalce, ki niso mogli priti, smo
pogostili v njihovih sobah.

G L ASILO
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V atriju prizidka je bil v sredo, 24. junija, zanimiv
nastop moške pevske skupine Brkinci. Pevci so
stanovalce razveselili s prepevanjem slovenskih
ljudskih pesmi.

JULIJ
V skupini stanovalcev v vrsti oskrbe IV oseb z demenco Pomlad z varuhinjo Vesno Jularić so tudi
v letu 2020 v poletnih mesecih potekale prijetne poletne delavnice Ko spomini zadišijo Želi in
sušili smo sivko in v atriju gospodinjske skupnosti
podpritličja iz nje izdelovali dekorativna darilca za
nastopajoče. Pri tem so sodelovali tudi drugi stanovalci.

V juliju so stanovalci 2. nadstropja skupaj z Ireno
Jaksetič, zaposleno preko javnih del, pripravljali
veliko sladkih dobrot.

AVGUST
V petek, 14. avgusta, je stanovalce, zbrane na
ploščadi za domom, s harmoniko razveselil dijak
Srednje zdravstvene šole Postojna Matevž Bratina.
Nagrajen je bil z bučnim aplavzom, nekateri stanovalci so celo jokali od sreče. Bravo, Matevž!
Četrtek, 20. avgusta, je bil prav poseben dan. Naš
dom so obiskali rdeči noski. Trije klovni so naredili kratko parado zunaj stavbe. Stanovalcem so
pričarali nasmeh na obraze in jim polepšali dan.
Najlepša hvala za prijeten program, ki ste ga namenili našim stanovalcem, posebej pa še vodji programov za starejše – Tomažu Lapajnetu Dekleva.
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SEPTEMBER
V četrtek, 3. septembra, nam je doniralo maske podjetje MATIMA, d.o.o., za katere se lepo
zahvaljujemo.
V petek, 4. septembra, so pri nas že šestič nastopili
člani ansambla Kimel. Za naše stanovalce so pripravili program starih slovenskih ljudskih in narodnih,
pa tudi nekaj narodnozabavnih pesmi. Vaški ljudski
godci z Vipavskega so podarili stanovalcem čudovit
in nepozaben koncert ter jih navdušili za petje in
celo za ples. Iskrena hvala!
V torek, 15. septembra, je dipl. fizioterapevtka Kristina za pokretne stanovalce organizirala pohod do
bližnje Stare vasi in zapisala: »Na pohod nas je odšlo
9 stanovalcev in 6 spremljevalcev. Po zajtrku smo
se zbrali na ploščadi za našim Domom. Upoštevali
smo vse ukrepe NIJZ. Vreme je bilo krasno. Telesno
vzdržljivejši stanovalci so naredili še krog okoli Stare
vasi, drugi smo odšli naravnost do vaške cerkve sv.
Antona. Nato smo se posladkali s čajem in rogljički,
ki so nam jih pripravili v kuhinji."
V torek, 22. septembra, smo v okviru svetovnega
dne Alzheimerjeve bolezni, ki ga obeležujemo 21.
septembra, organizirali 2. tradicionalni Sprehod za
spomin. Alzheimerjeva bolezen je najpogostejša oblika demence. Tradicionalni Sprehod za spomin je
bil zaradi zdravstvenih ukrepov zasnovan interno.
Izvedli smo ga v okolici našega Doma. Stanovalcem
so se pridružili zaposleni, javni delavci, prostovoljke
in študentke fizioterapije. Prijetno in lepo je bilo,
skupaj smo uživali v aktivnostih, petju in sprehodu.
V petek, 25. septembra, smo v prvi gospodinjski
skupnosti podpritličja izvedli delavnico izdelovanja buč iz cevi za prezračevalne sisteme. Zanimive
delavnice so se udeležili stanovalci, študentke fizioterapije in dipl. fizioterapevtka Kristina, ki je podala
idejo. Vsak stanovalec je s svojo ustvarjalnostjo pripomogel k nastanku prečudovitih buč iz preprostega materiala, ki so popestrile naše skupne prostore.

G L ASILO
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V torek, 29. septembra, smo preživeli prijetno dopoldne z druženjem ob namiznih igrah in kavi ter
ga ponovili vsak torek in si popestrili hladne jesenske dni. Udeležili so se jih stanovalci, ki radi igrajo karte, domino, človek ne jezi se in podobno. Eni
smo zgubili, eni pa dobili, dobre volje je bilo dovolj,
na koncu smo bili zmagovalci prav vsi.

Konec septembra in v začetku oktobra so nove napise na vratih dobili stanovalci dveh gospodinjski
skupnosti podpritličja. Za lažje prepoznavanje sobe
si je vsak izbral motiv iz svojega življenja, ki jih je
spomnil na aktivnosti, ki so jim veliko pomenile, ko
so živeli in ustvarjali doma.

OKTOBER
V četrtek, 1. oktobra, smo ob dnevu starejših ob
sodelovanju zaposlenih in prostovoljk organizirali tombolo stanovalcem po nadstropjih. Prijetno
druženje smo zaključili s petjem in telovadbo.

V petek, 2. oktobra, smo praznovali 8. tradicionalni
Dan Doma upokojencev Postojna. Po nadstropjih
smo prepevali in pekli palačinke, tako stanovalci
kot zaposleni.

V soboto, 3. oktobra, je na obisk prišel delovni par
društva Ambasadorji nasmeha – vodnik terapevtske
živali g. Primož Ženko z nemško ovčarko Olo, ki je
reševalni in terapevtski pes. Lahko smo jo hranili,
božali, počesali, ji metali in skrivali žogico; skakala je tudi skozi obroč. To druženje nam je popestrilo sobotno dopoldne. Nekateri stanovalci so imeli
doma živali. Tako so lahko vsaj malo podoživljali
druženje s svojimi domačimi živalmi njimi in se jih
spominjali.
16
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V torek, 6. oktobra, je potekal dan družabnih iger:
bilo je lepo ob krajšanju dopoldneva s prijetnimi
igrami v družbi sostanovalcev in zaposlenih.
V petek, 23. oktobra, je prvič potekal tako imenovani »veseli petek« po posameznih nadstropjih. Potekale so glasbene, ustvarjalne in druge aktivnosti,
pri čemer so akitvno sodelovali tudi zaposleni. Utrinki 1. »veselega petka«:
- V GS 1 podpritličja je stanovalcem s petjem in igranjem popestrila dopoldne dipl. socialna delavka
Anita skupaj z varuhinjo Majo in delovno terapevtko Ivanko.
- V 1. nadstropju je s skupino stanovalcev kuhal
kompot iz domačih jabolk socialni delavec pripravnik Anže.
Tovrstna prijetna druženja s stanovalci so neprecenljiva.

V petek, 23. oktobra, nam je Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana, d.d., doniralo prepotrebne pripomočke, in sicer: invalidski voziček, blazine za postelje za preprečevanje
preležanin in nepremočljive podloge za postelje. V težkih časih epidemije so nam vzbudili
optimizem, da ima življenje tudi veliko odtenkov lepega in razveseljivega. Hvala!
V petek, 23. oktobra, nas je z donacijo ponovno razveselilo tudi podjetje P AUTOMOBIL
IMPORT, d.o.o., iz Ljubljane. Sredstva smo skrbno porabili za nakup osnovnih sredstev.
Hvala!
Od 26. 10. do 30. 10., so potekali pestri in radostni
trenutki tekočega tedna: igranje družabnih iger po
nadstropjih, kreativno kratkočasenje, prepevanje,
gibanje ob glasbi z delovno terapevtko Ivanko, praznovanje rojstnega dne, komunikacija prek Skypa in
pogostitev vseh stanovalcev z domačim grozdjem.

NOVEMBER
V ponedeljek, 2. novembra, so k nam že drugič prišli člani društva Rdeči noski. Štirje
klovni so naredili parado z zunanje strani naše ustanove. Zaželeli so nam, da ostanemo
zdravi in veseli. Enako želimo tudi mi vam, dragi klovni! Še posebej se zahvaljujemo mag.
Tomažu Lapajnetu Dekleva, ki pri tem društvu vodi programe za starejše. Prav lepa hvala
G L ASILO

17

tudi celotni uigrani ekipi društva,
ki je izjemno razveselila stanovalce
in pričarala nasmeh na usta. Vedno
ste dobrodošli, hvala!

Torkov in četrtkov smo se vsi zaposleni razveselili, saj je pridna ekipa
iz kuhinje s sadjem, čajem in sadnimi napitki dobro poskrbela za krepitev našega zdravja v času korone.

Od 2. 11. do 6. 11. smo stanovalcem popestrili dneve z veselimi utrinki:
igranjem družabnih iger, praznovanjem rojstnega dne, poslušanjem zabavne glasbe, telovadbo za
starejše po nadstropjih, v GS podpritličja pa s peko
jabolčne rolade in domačih žemljic z varuhinjo
Majo ter »ruženje« fižola z varuhinjo Vesno.
Teden smo zaključili z »veselim petkom:« s prepevanjem slovenskih ljudskih pesmi ter z delavnico
jesenskih dežnikov. Otip listov je prinesel spomin
preteklih let. Sledila sta prijeten pogovor in želja,
da bi šli drugo leto tudi sami nabrat jesenske liste.

Mozaik tedenskega utripa aktivnosti od 9. 11. do
13. 11. po posameznih nadstropjih: branje zanimivih zgodb in pogovor, urejanje suhega cvetja,
gibalne vaje ob poslušanju glasbe, prepevanje slovenskih ljudskih pesmi ob glasbeni spremljavi s
preprostimi instrumenti, telesne vaje za starejše z
okupacijsko-rekreativno telovadbo, pogovor ob
prihajajočih praznikih, praznovanje rojstnega dne,
priprava raznovrstnih sladkih dobrot, ustvarjalne
dejavnosti in ustvarjalni kotiček.
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V torek, 17. novembra, so iz RKS - OZ PostojnaPivka poklonili kremne rezine vsem stanovalcem
in zaposlenim Doma upokojencev Postojna. Iskreno se zahvaljujemo gospe Eriki Dekleva za čudovito
pozornost, za odlično sladico pa donatorju gospodu Mihu iz Pekarne Jure Vopex, d.o.o., trgovina in
slaščičarna Cukrček Postojna.

V četrtek, 19. novembra, je Regijski štab civilne
zaščite za Notranjsko prinesel konzerve Delamarisa
Pivka z namenom prispevati h krepitvi zdravja vseh
zaposlenih pri težkem delu v Domu upokojencev
Postojna. Vsem iskrena hvala!
V torek, 23. novembra, je direktorica Doma upokojencev Postojna na domači spletni strani
Doma objavila:
»Stanovalci Doma upokojencev Postojna so prebili drugo noč v rdeči coni Kulturnega
doma v Slavini. Noč je bila mirna, vse stvari (voda, ogrevanje, elektrika, telefoni) so funkcionirale brez posebnosti, tako kot morajo. V dneh od ponedeljka do torka, ko se je izvedla preselitev naših stanovalcev, so se v kulturnem domu odvijala raznovrstna dela z
mnogimi izvajalci, ki jim je v 36 urah uspelo vzpostaviti rdečo cono. Odločilno vlogo pri
tem je odigrala Krajevna skupnost Slavina s predsednikom Tadejem Smrdelom, da prebivalci kraja niso imeli predsodkov in da se niso bali sprejeti v svojo sredino stanovalcev
Doma upokojencev Postojna, okuženih s covidom-19. Da se je pripravljenost vaščanov
za namestitev uresničila, sta s koordinirano akcijo in z načrtovanimi deli združila moči
Občinski štab civilne zaščite Občine Postojna in Štab civilne zaščite za Notranjsko, ki sta
poskrbela za ureditev infrastrukture, za opremljenost prostorov in za namestitev dveh
kontejnerjev ob stavbi Kulturnega doma, vse po priporočilih in zapovedih koordinatorice
za zdravstveno nego.
Vsem deležnikom se v imenu zaposlenih in v svojem imenu iskreno zahvaljujem za vso
pomoč, da so iz nemogočega naredili mogoče v tako kratkem času.
Dragi stanovalci, za vas je in bo poskrbljeno v skladu s stroko zdravstvene nege in etiko
zdravstvenega delovanja, zaupajte nam še naprej v prostorih, ki so za vas kratkotrajna
namestitev, dokler pozdravljeni ne pridete v naš in vaš dom.
Spoštovani svojci, dogovarjamo se o možnosti vašega obiska v rdeči coni s spoštovanjem
pravil in vedenja za čas obiskov, kjer bo zagotovljena najvišja stopnja varnosti za vas, za
stanovalce in naše zaposlene.
Dragi sodelavci v Postojni in Slavini, kadar nam je težko, kadar so skrajne razmere, vedno
stopimo skupaj in delamo, kar je potrebno, ne glede na tipizirano delovno mesto. Hvala
vam, da izkazujete pripadnost Domu upokojencev Postojna in da skupno rešujemo probleme v dobro naših stanovalcev. Zahvala velja tudi upokojeni medicinski sestri, ki dela kot
prostovoljka v matičnem domu.
Če smo skupaj, smo močni in ni ovir, ki bi nas zaustavile.
Z velikim spoštovanjem do vseh omenjenih,
direktorica Alenka Curk.«
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V sredo, 25. novembra, smo prejeli donacijo farmacevtske družbe Sensilab Logatec, in sicer vitamin
D, namenjen vsem stanovalcem in zaposlenim za
ohranitev ali čimprejšnjo povrnitev zdravja. Hvala!
V petek, 27. novembra, sta Pekarna Jure, Vopex,
d.o.o., in trgovina in slaščičarna Cukrček Postojna
podarila piškote za vse stanovalce. Najlepše se vam
zahvaljujemo!

DECEMBER
V torek, 1. decembra, se je Dom upokojencev Postojna glede nudenja pomoči stanovalcem
in svojcem povezal s Slovenskim društvom Hospic, ki je v težkih razmerah epidemije nudil
brezplačno pomoč.
V soboto, 5. decembra, nam je Lidl v sodelovanju z Lions klubom Postojna daroval več
palet toaletnih brisač za gospodinjstvo. Obema darovalcema se prisrčno zahvaljujemo!
V ponedeljek, 7. decembra, je naša direktorica Alenka Curk na spletu objavila:
»Danes po kosilu premeščamo vse stanovalce, ki so nastanjeni v rdeči coni v Kulturnem
domu v Slavini v matični dom. Stanovalci so v stabilnem stanju, kar pomeni, da na današnji
dan ne potrebujejo bolnišničnega zdravljenja. Vsi smo veseli, da se vračajo domov, v svoje
sobe, da se bo življenje odvijajo po ustaljenem načinu, kot so ga bili vajeni pred selitvijo
v Slavino.
Hvala za pomoč pri selitvi Regijskemu štabu CZ za Notranjsko in Civilni zaščiti Občine Postojna, ki so organizirali prevoz opreme z gasilci, hvala krajanom Krajevne skupnosti Slavina, ki so medse sprejeli naše stanovalce, in najlepša hvala vsem zaposlenim, ki so odlično
opravili svoje profesionalno delo v Slavini. Vsem bo lažje, ko bomo pod eno streho, ko se
življenje posameznika vrača v normalne tirnice in ko se zmanjša problem s pomanjkanjem
kadra.
Vsem zaposlenim, ki delajo v teh težkih razmerah, se iskreno zahvaljujem za strokovnost,
strpnost in prizadevnost, da pomagamo drug drugemu in z optimizmom zremo naprej.«
V ponedeljek, 21. decembra, so se Primorske novice, d.o.o., ČZD Koper, skupaj s poslovnim partnerjem TITUS group, Titus, d.o.o. Dekani odločile, da vsem uporabnikom
domov za starejše občane na Primorskem omogočijo praznično brezplačno 14-dnevno
branje dnevnika Primorske novice. Hvala vam!
V ponedeljek, 21. decembra, so članice skupine mlajših upokojenk Društva likovnih umetnikov Postojna za stanovalce izdelale praznične voščilnice. Hvala vam, likovne ustvarjalke,
naše stanovalce ste prijetno presenetile in jim polepšale prihajajoče praznike.
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V torek, 22. decembra, gre zahvala gospe Jerneji Sojer Smerdu, DO-RE-MI življenJA,
izobraževanje, kultura in poslovne storitve, Postojna, ki je za stanovalce poslala stare igre
in posredovala čudovito video glasbeno voščilo za lepši prazničen čas Tu sem doma (https://
www.youtube.com/watch?v=_iwK1DRBDGM)

V torek, 22. decembra, so plamen Luči miru iz Betlehema tako kot vsa leta doslej prinesli
postojnski skavti.

Skozi vse leto so risale nasmeške na obraze stanovalcev umetnine mlajših generacij. Prejeli smo
ročno izdelane rože, plakate, voščilnice in zgodbe.
Zahvaljujemo se učencem in učiteljicam ter dijakom in profesoricam: OŠ Knežak, OŠ Košana, OŠ
Dobje, OŠ Škofja Loka, OŠ Vinica, OŠ Mala Nedelja, OŠ Kašelj ter Srednji veterinarski šoli Ljubljana.
Hvala vam, da ste z lepimi mislimi, voščili, ročnimi
deli in drugimi sporočili polepšali dneve in spodbujali stanovalce, da tudi z vašo podporo premagujejo težavno obdobje.
Prilagamo spletno povezavo do zanimive glasbene videovoščilnice OŠ Kašelj: https://www.
youtube.com/watch?v=nAMplR87SFY

V četrtek, 24. decembra, je Občina Postojna namenila sladke pozornosti stanovalcem in
zaposlenim. Vsi skupaj se vam najlepše zahvaljujemo!
V četrtek, 24. decembra, je skupina zaposlenih z glasbo in smehom stanovalcem pričarala čarobno praznično vzdušje:
Matjaž, Anita, Katja, Sara in Barbara; receptorka Polona pa s čudovito dekoracijo.
Na predbožični dan je stanovalce obiskal
Božiček, razveselil jih je z dobrimi željami
in polno vrečo daril. Njegovo spremstvo je
poskrbelo za obilico zabave, glasbe in petja
ob zvokih božičnih pesmi. Glede na dolgo
in težko obdobje, ki smo ga preživljali vsi
mi, stanovalci, svojci in zaposleni, nam je
ta dogodek prinesel srečo in upanje, da se naše življenje kmalu vrnilo na stare tirnice.
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V četrtek, 31. decembra, je praznično vzdušje z lajno pripravila gospa Majda Marinšek Milavec, ki si je
želela kot Postojnčanka nameniti čarobne decembrske trenutke našim stanovalcem. Dogodek nam
je zadnji dan leta 2020 uspelo izvesti po določenih
nadstropjih celo v Domu, ker so se epidemiološke
razmere izboljšale. Za čudovito zamisel, pridih in
občutek praznikov v izjemno težkih časih se vsi skupaj, tako stanovalci kot zaposleni iskreno zahvaljujemo gospe Majdi za nepozabno doživetje, saj smo
z veseljem prisluhnili njenim božično-novoletnim
pesmim.
Ivanka Smrdel, delovna terapevtka

PRAZNOVANJE 70. ROJSTNEGA DNE
Lansko leto, 2020, sem 9. februarja praznovala svoj 70. rojstni dan. V naši glavni jedilnici, so mi pripravili veliko presenečenje.
Obiskali so me iz moje vasi in me razveselili
z nastopom: Podeželsko društvo in folklorna skupina Kašča iz Predjame in Turistično
društvo Podgura – katere članica sem tudi
jaz. Prišli so v srednjeveških oblačilih in
predstavili srednjeveške plese.
Gospodinje iz Predjame in okolice so napekle dobro domače pecivo, manjkali
niso niti štruklji. Slavnostno torto je spekla gospa Cilka Milavec iz Studenega. Pripravili so mi tudi skeč in me obdarili z
rožicami ter drugimi darili.
Posebej bi rada omenila kvačkan šopek
rož, ki jih je ročno izdelala gospa Julka
Štrumelj, članica Turističnega društva iz
Lohače.
Rojstnodnevno srečanje je bilo izjemno
zabavno in veselo ter nepozabno. Iskrena
hvala prav vsem, ki ste si vzeli dragoceni
čas zame in naše druženje.
Pri organizaciji dogodka sta sodelovali tudi
oddelčna dipl. medicinska sestra Branka
Rajkovič in gospa Ida Marušič – sorodnica stanovalk Viktorije Sever in Gabrijele
Marušič. Tudi njima se iskreno zahvaljujem!
Ladka Bajc, stanovalka
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ŠTUDIJSKI KROŽEK SPOMINI NA STARE CAJTE

V ponedeljek, 22. 6. 2020, je potekalo prvo od desetih srečanj študijskega krožka Spomini
na stare cajte pod mentorstvom Helene Kovač in vodstvom Flore Otoničar iz Jezikovne šole
Athena Postojna. Spomini na stare čase so skupaj s stanovalci Doma upokojencev Postojna
so zaživeli ob obujanju in zbiranju zgodb. Ob zaključku pogovornih srečanj se je pripravila in
izdala knjižica spominov. Publikacija Spomini na stare cajte z objavami misli naših stanovalcev, ki so sodelovali pri študijskem krožku, je izšla v oktobru 2020. V januarju 2020 je izšla
tudi knjižica Andragoškega centra Slovenije, in sicer o Študijskih krožkih po vsej Sloveniji.
Objavljen je bil tudi prispevek Doma upokojencev Postojna, o delovanju študijskih krožkov
pri nas v organizaciji Jezikovne šole Athena Postojna z mentorico Floro Otoničar, s katero
sodelujemo že prek četrt stoletja.

Gospa Flora Otoničar, vodja Jezikovne šole iz Postojne in naša dolgoletne izjemna zunanja
izvajalka ter mentorica številnih zanimivih in raznovrstnih študijskih krožkov, namenjenih
stanovalcem Doma upokojencev Postojna, je za vsakega izmed njih prinesla publikacijo in
ob tem povedala:
»Spomini na stare cajte smo naslovili študijski krožek, ki je potekal v Domu upokojencev
Postojna poleti 2020, v organizaciji jezikovne šole Athena iz Postojne, pod mentorstvom Helene Kovač. Študijski krožek sta podprla Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter Občina Postojna. Veseli smo bili tudi moralne podpore Andragoškega
centra Slovenije – krovne organizacije izobraževanja odraslih, ki bdi nad vsemi študijskimi
krožki v RS, ter pripravljenosti vodstva in strokovnega kadra Doma upokojencev Postojna
za sodelovanje kljub težkim pogojem, ki nam jih je narekovala situacija v času pandemije
koronavirusa.
V študijskem krožku smo zbirali in beležili stare zgodbe stanovalcev Doma upokojencev Postojna o življenju v različnih okoljih v Sloveniji v času takoj po 2. svetovni vojni in v drugi polovici 20. stoletja. Zajeli smo najrazličnejše teme, od vsakodnevnih opravil, praznikov, šolanja
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do iger. Življenje nekoč smo primerjali z življenjem danes in potegnili kar nekaj vzporednic.
Zbrane zgodbe in spomine smo objavili v knjižici spominov, ki smo jo izdali ob koncu
študijskega krožka. Skušali bomo stopiti v stik s šolami, kajti s publikacijo želimo doseči tudi
mlade bralce, da se ne pozabi starih časov.
Menimo, da je v času generacij, ki odraščajo v svetu, ki jim ponuja širok nabor filmskih in
digitalnih super junakov, generacij, ki so čedalje bolj odtujene od resničnega življenja, potrebno najti pot, da jih ponovno prizemljimo.
Morda so spomini njihovih dedkov in babic tisto, kar bi jih utegnilo zanimati in pritegniti.«

Mentorica študijskih krožkov Helena Kovač pa je v publikaciji Spomini na stare cajte zapisala sledeče:
»Ja, ta korona nam jih je v letu 2020 pošteno zagodla. Pa nam, ki smo delali, je še nekako
šlo, stanovalcem Doma pa ni bilo enostavno. Ostali so brez obiskov, izolirani, prej so se lahko
vključevali v razne dejavnosti, krožke …, kar naenkrat pa konec vsega.
Pa se je pokazalo malo bolj pozitivno obdobje in smo rekli: 'Dejmo hitro eno skupino sestavit in zbrat kak spomin, dokler se da.' Ja, prav luštno je b'lo spet zagledat stare krožkarje in
krožkarice, no, nekaj jih je bilo na novo. Skrivali smo se za maskami, malo bolj kričali, da se nas
je slišalo skozi maske, pa bolj na daleč smo se gledali. Niti kup predpisov, ki smo se jih morali
držati, nas ni ustavil. Izmenično so eni prihajali, drugi odhajali, da niso bile skupine prevelike,
drugi so od daleč poslušali, eni so prišli samo malo pogledat, kaj se dogaja po dolgem cajtu.
Pa smo zbrali spet spomine in jih poskušali ujeti na papir, včasih smo bolj klepetali, včasih
resno obdelali kako temo … Zmajevali smo z glavami, kaj se to dogaja, in se spominjali kakšne
tegobe in težave so preživljali v vojnih in povojnih cajtih. Kljub vsemu smo se imeli luštno in
nam je nekako, tudi malo na daljavo, uspelo, da smo ostali v stikih. Vseh sodelujočih, pa tudi
poslušalcev ali samo gledalcev v tej čudni situaciji je bilo vseeno veliko.
Hvala delovni terapevtki Ivanki in osebju Doma upokojencev Postojna ter Flori iz Athene za
pomoč, nasvete in iskanje rešitev pri izpeljavi tega z maskami podprtega krožka.«
Pri študijskih krožkih in izdaji publikacije je sodelovalo veliko stanovalcev:
Marija Leban, Veronika Logar, Ladka Bajc, Marija Čeligoj, Miroslav Lekšan, Elka Belja,
Tončka Kerčmar, Ana Vatovec, Helena Trkman, Genovefa Kalister, Stanislava Smrdel,
Terezija Lipoglavšek, Bojan Anton Rustja, Gabrijela Marušič, Frančiška Bizjan, Martina Koman, Marija Filipčič, Jožefa Kranjc. Iz njihovih pripovedovanj pripenjamo zanimive
izjave:

Miroslav Lekšan: »Prihajam z Otoka na Cerkniškem jezeru. Tam je prav zagulano. Tud' po tri
mes'ce smo bili obkroženi z vodo. Za na kopno it' smo imeli splaviček, kot en čoln je bil. Je bil
drag ko en avto. Nevarno je bilo za veslat. Ko sem hodil v službo, sem moral it' 20 km daleč
delat. Po kopnem sem šel z mopedom. Enkrat sem se tud' vdrl z mopedom na ledu. Pozimi
smo mogli led razbivat, če sem hotel it' s splavičkom čez. Ja, enkrat sem se tudi z avtom udrl.
Na podjetju sem povedal, so vsi pomagali. So prišli s kamionom in lojtrami. Lojtre so na tla in
na led položili in en me je potem še s traktorjem z vitlo ven potegnil. Pol smo avto v delavnico
odpeljali k mehaniku. V dveh cilindrih je b'la voda, pa tud' v avspuhi. Olje je b'lo kar bele barve. Takrat sem delal na komunali u Cerknici. Za vse, za vsa dela so me porabili.
Bil sem pa tudi za mežnarja. So me imeli radi. Oženjen nisem bil, vse so b'le iz oddaljenih vasi,
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pa staršev nisem mogu pustit. Otok je majhna vas. Takrat je bilo okoli 13 hiš. V Otoku živet je
neki posebnega. Mrliče so spravli v Loški Potok. Pozimi so s konji šli čez. Ta, ki je vozu voz, je
molel kr noge gor, truga je pa kr po vodi plavala.«
Ana Vatovec: »Doma sem iz Rakitnika. Med vojno smo se družili in igrali tombolo. V šolo smo
hodili v Štivanu, b'la je italijanska šola. Do šole sem imela petnajst minut. Punce smo hodile
tudi pozimi u kiklah. Nihče ni plužu. Ne morem si zdej mislit, kako da ni nihče nič splužu. V
šolo smo hodili iz Matenje vasi, Grobšč in Rakitnika. Spomnim se en'ga fanta iz Grobšč, je vse
prepisal od mene. Jst s'm b'la pridna. Pouk je bil v italijanskem jeziku. Učiteljica Angelina iz
Italije je bila dobra učiteljica. Vstala je zgodaj, da je zakurila in nas je potem posušila, če smo
b'li mokri. Noge je posušila in nam jih je zavila v papir. Mama je rekla, da sej niso vsi od tam
iz Italije slabi.«
Marija Čeligoj: »Ko sem hodila v osnovno šolo, sem bila eno leto tudi v italijanski šoli. Šla sem
za učiteljico, ker sem imela veliko željo, da bi učila. Hodila sem na učiteljišče v Tolminu. Šola je
bila velika in tam smo dekleta živela skupaj. 35 let sem učila, tudi v rojstni vasi Palčje. Po vojni
sem najprej učila na Štajerskem. Dobila se dekret: 'Javite se na Ptuju.' Učila sem v Juršincih.«
Marija Filipčič: »Z Goriškega sem doma. Enajsti otrok od dvanajstih. Bla sem pri sestri od
očeta v reji, ker je mama zbolela, in pol so me dali stran, ko sem mela 13 mesecev. Dali so 1.
svetovno vojno skozi. Oče je bil v Galiciji, mama v Avstriji. Pri teti nisem bla rada, rajši bi šla k
bratom in sestram. Pr 20. letih sem se poročila. V Pivki smo b'li, ko sem b'la v vrtcu in pol še v
meščanski šoli. Bila sem potem v službi na italijanski občini.«
Martina Koman: »V osnovno šolo sem šla pred 2. svetovno vojno, 1941. leta sem šla pa v
sredno šolo. Hodila sem v šolo Valentina Vodnika, zgrajena med 1920. in 1930. letom. Bila je
Plečnikova šola. Na hodniku so bile tudi maše ob nedeljah.
Telovadnica na šoli je bila skromna. V Ljubljani so bili takrat Sokoli in Orli. Dekleta niso bila takrat toliko upoštevana za telovadbo. Takrat v vojnih časih so zasegli najboljše šole. Hodila sem
tudi v Licej v Ljubljani. V času vojne so bili pogosto alarmi, ker so letala preletavala Ljubljano
in so jo bombardirali. Spomnim se, da sem enkrat čakala pol dneva v šoli, da je nevarnost
minila.«
Miroslav Lekšan: »Včasih je bil radio luksuz in izjema, televizij pa sploh ni bilo. Kasneje, ko
so bile, so bile črno-bele in zelo redke. Zato pa so si krajšali čas s petjem sami ali pa v družbi,
v šoli in pri mašah. Posluh je bil, ma družbe ni b'lo za pet, so pa sestre pele ko škrjanci. Pr'
vojakih smo pa peli ku volkovi. Še zdaj radi zapojemo kako ljudsko, tukaj v Domu upokojencev
Postojna.«
Ladka Bajc: »Rada pojem, ma nimam pa glasu. Zato pojem bolj zase. Oče je bil pevec, ma
zame pa so rekli, da ne znam pet', drugače pa se mi dopade. Smo pa peli v šoli tudi Druže Tito
in partizanske. Šole so bile tud' ob sobotah.«
Veronika Logar: »Bila sem na vse predstavah, kar je bilo takrat v šoli, potem po šoli je bilo
bolj malo tega. Na predstavah pa smo tudi peli. Največ partizanske pesmi. Pol sem šla delat v
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Ljubljano. Enkrat sem šla v opero gledat Labodje jezero.«
Marija Čeligoj: »V šoli smo polno deklamirali, peli pa smo Hej brigade, Šivala je deklica zvezdo
… Takrat so se pele take pesmi.«
Gabrijela Marušič: »Hodila se v šolo v Šmihel pod Nanosom, je b'la kar velika šola. Učiteljica,
ki pa nas je učila, pa je prej hodila v mestno šolo. Nosili smo vsi iste obleke iz klota, črne z
belim krogelcem. Pozdravljalo pa se je prej »Hvaljen Jezus, vekomaj amen«, pa tud' pri nauku.
Pol, ko je bil komunizem, pa »Za domovino s Titom naprej«. Učiteljice pa so b'le tovarišice v
šoli. V šoli sem b'la tako pridna kot zdej, če smem lagat.«
Gabrijela Marušič in Veronika Logar: »Tud' z metrom smo jih dobili po roki, če smo kaj ušpič'li.
Tud' mi smo mogli stat' v kotu pa tud' klečat. Po pouku so nas zaprli na šoli in pol' te je blu
sram, ku si taku ksnu pršu damou.«
Elka Belja: »Nar'dila sem sedem let italijanske šole. Pet let osnovne in še dve leti naprej.
Nisem znala ne pisat ne brat slovensko. Sem mogla na tečaj slovenskega jezika.«
Spominjali smo se tud' let, ko je bilo obhajilo in birma dogodek, ki je malce popestril vsakodnevne vojne in povojne travme, vsaj nekaterim. Včasih je bila le obleka drugačna, včasih pa
tud' kosilo ali pa kako darilo.

Ladka Bajc: »Za obhajilo sem imela belo sposojeno obleko, na glavi pa šlar. Smo šli k prvi
jutranji maši na tešče. Ni se pol' nič praznovalo. Za birmo pa sem dobila roza obleko od
sestrične iz Amerike. Eno leto prej je b'la doma in smo se zmen'li, da bo botra. Ma je šla
nazaj u Ameriko in sem imela pol' nadomestnico, nadomestno botro. Za darilo sem dobila
pozlačeno verižico in uhane, od nadomestnice pa uro iz Amerike. Slikali se nismo za obhajilo.
Za birmo pa smo se. Je en slikal, pobral denar in šel in nikoli nismo dobili slike.
Sem pa bla s staro mamo enkrat tud' na poroki. Sem b'la stara 8 let. Sem tako čakala torto, pa
sem mogla it' prej domov, preden so jo razrezali. Sem jedla sam štrudl.«
Bojan Anton Rustja: »Oče je bil pek. V Ajdovščini sem šel k obhajilu. Moj boter je imel v
Štorjah trgovino s tkaninami in mi je zrihtal gvant. Je bil gvant ko šus. Za darilo sem dobil uro.
Mama je kuhala posebej za očeta in za nas. Oče je imel rano na želodcu.«
Veronika Logar: »K obhajili in birmi sem šla v 4. razredu. Vse smo oprav'li v štirinajstih dnevih. Najprej je b'lo prvo obhajilo in pol birma. Botra me je oblekla. Tud' torbico sem mela in
notri roženvenc. Na vrtu je bil grm drobnih vrtničk in so mi iz tega spletli venčk. Oblek'co mi
je nar'dila šivilja in je mela bež rožice. 'Mela sem bele nogavičke in bele čeveljčke. Škof nas je
birmal in dal podob'co.«
V tem obdobju, ko se cel svet vrti okoli tega virusa, ki nam je obrnil življenje na glavo, smo se
spomnili tud' vseh težav in bolezni, ki jih je vojno in povojno obdobje prineslo. Marsikdo je
rekel, da je dal čez vojno in da si ni mislil, da bo kej takega doživel, kot se je zgodilo v zadnjem
letu. So pa takrat ljudje dali vse težave in revščino skozi in tud' zdej ne bodo obupali.
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Elka Belja: »Med vojno je pr'šlo, da smo imeli kraste po rokah in po nogah. Ko korona se je
pojav'lo in pol je odpadlo. Samo od sebe in je ostal madež. Grinte smo rekli. Noben ni vedu,
od kje so pr'šle, in same so zgin'le. Otroci smo imeli tud' mumps. Vsi smo b'li zatečeni okoli uh.
Nismo se smeli družit, ma smo se vseeno. Cel Kot v Majlonti je imel pol' mumps.«
Ladka Bajc: »Enkrat sem b'la na Debelem Rtiču v koloniji in sem tud' dobila kraste. Nisem
smela v vodo, me niso pustili. Je tud' samo zginlo.«
Elka Belja: »Tud' zobe se je s pralo s pepelom. Smo meli krtačko, je b'la čist' znucana, je mela
sam še tri dlake. Pepel je bil najprej namočen in pol smo krtačko namočili in si s tistim drgnili
zobe. Take stvari smo tud' na smetišču najdli, so Italijani vrgli stran. Kdo ve kol'ko ljudi je prej
to uporabljalo. Al smo pa cunjo uporab'li, pa si s cunjo zdrgnli zobe.
Čevlje se je čistlo s sajami. Malo sala in saje in se je spucalo.
Drisko se je zdrav'lo z ogljem. Se ga je zdrobilo in uživalo.
Ko smo hodili bosi, smo imeli na prstih al' pa na peti otiske. Je b'lo gnojno. So nam namazali s
smolo al' pa s čebulo. Mal' smo prepraž'li in dali gor.
Otroci smo imeli kar koravde iz česna okoli vratu. Prot' glistam. So b'le tud' dve vrsti glist.
Mičkene bele in ene b'l večje. Koravde iz česna se je vdihavalo, pa tud' pojedlo. Pa okol' popka
se je še mazalo.«
Tončka Kerčmar: »Sem b'la majhna, sem imela plučnico. Me je kar mama doma pozdrav'la.«

Ladka Bajc: »Ošpice sem imela komi pri 18 letih. En fant jih je iz šole prinesel, tam, kjer sem
delala v Planini. Sem mela visoko vročino. Tri dni sem sam' ležala.
Pa črne koze so b'le pol', se spomnim. So k'r vse po vrsti cepli, če že kot otrok nisi bil cepljen.
V gostilni smo mogli razkuževat' tud' tla. Neka tekočina je b'la, ki je smrdela. Če niso hoteli ven
zvečer iz gostilne, smo začeli sam s tistim pucat.
Pa tud' slinavka in parkljevka je b'la. V šoli smo si mogli roke razkuž't. Smo mogli roke v eno
vodo utakn't, ma ne vem, kaj je b'lo noter u tej vodi.«
Kakšnih posebnih igrač otroci v času vojne in po vojni niso imeli. V šoli so imeli kakšno telovadbo, doma so se pa podili po travnikih in igrali na brjačah.

Marija Čeligoj: »Igrali smo se tako igro, da je bil eden na sredini, ostali, po navadi štirje, pa
okoli in smo se menjavali iz točke na točko, tisti na sredini pa je iskal mesto, da bo enega prehitel ob menjavi. So se otroci radi igrali zunaj, tudi na burji.«
Ladka Bajc: »V šoli smo telovad'li k'r v učilnici, poleti pa na brjači. Ni b'lo kakih naprav za telovadbo. Igrali smo se pismo, podobno kot gnilo jajce.
V sedmem razredu smo šli u drugo šolo, tam smo imeli veliko telovadnico, tud' štrike in pal'ce
za plezat. Nikoli nisem marala tečt. Sem b'la zmeri ta zadnja.
Imeli smo tud' ocene. Telovadbo sem mela zmeri tri, vedenje pa zmeri pet.«
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Gabrijela Marušič: »Pa uši je b'lo dosti. So glavo namazali s petrolejem in zavili v cunjo.
Naslednji dan so glavo oprali. Če ni b'lo dobro, so ponovili. Kar je ostalo gnid, so še enkrat
namazali.«
Ladka Bajc: »Jst se spomnim, da ni b'lo šamponov. Je bil pa prašek v škatli, se je zmešal z vodo
in se je tisto pol uporablo kot šampon.«
Elka Belja: »Sem v šoli sedela s finimi puncami, ena je b'la od urarja. Smo b'le prjatle. Sem
prišla v šolo z ušmi in sem mogla it' sedet u zadnjo klop. Ma sem b'la vseeno odlična, čeprav
se mi je fržmagalo, ko sem mogla v zadnjo klop. S sošolkami sem b'la vseeno pr'jatla in one z
mano, tud' če so dobile uši od mene.
Sti bli pa dve vrsti uši in dve vrsti bolh. Človeške so b'le bolj debele. Uši z glave pa so b'le bele
in gvantne, so imele rdeč križ.
V lesu, v špranjah so b'le stenice, so jih odpravljali z vročo vodo, s kropom. Stenice so b'le
okrogle. Umivalo se je z žajfo al' pa z lugom. Pa pepelom, so mogla bit bukova drva. Pepel se
je namočilo v vodo, pol se je precedilo in tisto se je uporablo za umit glavo, ma tud' za drugo,
za vse za prat.«
Ladka Bajc: »Sem jopo nar'dila. Sem malo štrikala, kvačkat' ne znam. Včasih se je ogromno
štikalo, vezlo tudi. Rjuhe, prte pa gob'lene. Pa nogavice smo pletli, so b'le b'l grobe iz grobe
volne. Vse, kar smo od volne dobili, smo spletli.«
Martina Koman: »Sestra je bila tekstilni inženir in je v Begunjah delala. Od tam je prinesla volno in smo je imeli na pretek. Sem precej pletla. Kasneje je b'lo eno obdobje, ko je b'lo moderno spleteno vse na roke. So bili moderni norveški vzorci in kite in sem občudovala puloverje
dijakov in razmišljala, kako imajo pridne mame in sestre.«
Tončka Kerčmar: »Sem včasih kej skvačkala. Mi je ena gospa iz trgovine, kjer sem delala, dala
volno. Zame je bila zelo dobra. Sem si potem iz tiste volne šal skvačkala.«
Miroslav Lekšan: »Imeli smo eno ovco. Smo jo zredili in ostrigli. Mama je predla pa tudi ena
sestra je bla predica, druga je štrikala. Med vojno so imeli Italijani volno, so jo prodajali pa
menjavali. Pri nas blizu je pol avion dol in je bilo polno volne noter. Pa plinske maske so imele
filter iz stlačene volne, tud' tisto so vlekli ven in spredli.«
Ladka Bajc: »Sami so si včasih pridelali seme, so mogli znat'. Pol', kasneje se je že kej kup'lo.
Imeli smo zelje, pa peso, korenje, tud' za prašiče. Kuhali smo cele kotle za prašiče.
Tudi jame so b'le v hiši, zunaj pa zasipnice za repo in korenje. Pa kruh se je pekel enkrat na
teden, je zdržal. Zdej kruh že drugi dan ni več nič.«
Marija Čeligoj: »Ko se je pekel kruh, so pustili kos testa, da se je okisal, in so tisto pri naslednji
peki porabili, da je vzhajal. Malo je bil kisel.«

Martina Koman: »Med vojno smo eno leto imeli prašiča v drvarnici, da ga Italijani niso videli.
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Hišo sta mama in oče naredila, ko sta se poročila. Imeli smo relativno velik vrt. Oče je bil
navdušen sadjar. Imeli smo jablane in hruške. S tem smo si pomagali, ker je bila v Ljubljani
slaba hrana med vojno. Tudi zajce smo imeli. Veliko smo hodili po kostanj, gobe in borovnice
v Podutik. V kleti smo imeli police, kjer so bili tudi čevlji. Mama je iskala kostanj, ker ga ni bilo
nikjer. Vprašala nas je, kje je. Potem je ugotovila, da ga je miška pozimi v čevelj znosila.«
Elka Belja: »Otroci smo v Pivki lovili rake, pod kamni so se skrivali. Pol smo jih hoteli spravt,
pa so ušli po ulici in smo jih lovili.«
Ladka Bajc: »Na paši smo zakur'li ogenj in rake kar v oglje vrgli. So fantje ogenj zakur'li. Pa smo
pojedli. Rep in klešče so b'le dobre.«

MOJA PESEM
Moja pesem ponoči se rodi,
če je takoj ne zabeležim, odleti,
v vsemirje poleti
in se nikoli več ne ponovi!
Zato ob moji postelji stol stoji,
Na njem papir in pisalo leži,
čaka trenutek, ko misel prileti,
in na papirju svoje sledi pusti!
Zadel Bojana, stanovalka
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LJUBLJANA
Ljubljana, ta čudoviti kraj,
mojemu srcu odkril je raj!
Tam svojo veliko ljubezen sem spoznala,
moje življenje močno je zaznamovala
na Kodeljevo pogosto sem hitela,
eno samo željo v srcu sem imela:
da najine poti,
v večno ljubezen peljale bi!

Žal moja pot tako se ni končala,
drugo smer je ubrala, drugam je zapeljala,
sama v dobrem in slabem sem ostala!!!
Zadel Bojana, stanovalka

PESMI MOJE MAME
Moja mama Marija Trebec kljub visoki starosti še vedno kdaj pa kdaj vzame v roko
svinčnik in napiše pesmico, ki je primerna času ali dogodku. Kot je povedala, je začela
pisati že v mladosti, vsekakor pa je zelo dolgo pesnitev napisala v internaciji. Škoda, ker
je papirje kasneje izgubila.
Ko sva bili s sestro še šolarki, nama je večkrat napisala kakšno pesmico, ki sva jo deklamirali v razredu, pri Dedku Mrazu in podobno. Napisala je tudi otroško pesmico, ki jo je
kasneje naš učitelj glasbe uglasbil in jo je naš osnovnošolski zborček prepeval na raznih
prireditvah.
Mogoče njene pesmi niso vrhunska umetnost, so pa zagotovo odraz njenih čustev,
občutkov in razmišljanja ter odzivov na razne dogodke in doživetja. Iskreno spoštujem
njen trud in sposobnost razmišljanja, posebno še sedaj, ko se bliža stotim letom. In iz
vsega srca ji želim, da bi jih tudi dočakala.
Zahvaljujem se vam za pripravljenost, da objavite njene pesmi, kar bo tudi njej veliko
pomenilo.
S spoštovanjem!
Ljuba Ceglar
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POMLAD

SREČA

Pomlad prihaja v deželo,
smo bolj sproščeni tudi mi.
Mlado in staro, vse je veselo,
saj bomo na soncu uživali vsi.

Kaj je sreča, se sprašuje
Marsikdo, ko je še mlad.
Kje jo najdem, vzdihuje,
ker ne ve, kaj bi še rad.

Že prva ptica nam pove,
da vrača se v star brlog.
Lastovka pa gnezda svoje
skrbno čisti za novi rod.

Nihče ničesar ne ukazuje,
le nasvet ti lahko dober da.
Ko greš v svet, v kraje tuje,
poslušaj tistega, ki tujino bolje pozna.

Danes kar malo počivajte,
saj zdaj v domu svojem ste.
Dobro domačo hrano uživajte,
saj dobrodošle ste prav vse.

Tu nihče te ne bo prevaral,
nihče ti vrat zaprl ne bo.
Dom te bo še vedno maral,
ti dal kruha in toplo roko.

Kako naj človek se obnaša,
ko pogleda ta prikaz.
Drevje, ki brsti, je paša
za prespani zimski čas.

Kako bo spet zažvrgolelo,
pesem srečnih potnikov.
Je milje dolgo preletelo,
da prišli so pod domači krov.
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Le pomisli, bitje mlado,
kaj roji po glavi ti,
pot začrtaj si pred sabo
in išči srečo v mladosti.

Besedo dobro si zapomni,
saj ti morda kaže pravo pot.
Če boš v težavah, pa obrni
se na svoj domači rod.
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VISOKI JUBILEJ –
STO LET ŽIVLJENJA STANOVALKE MARIJE OBREZA
Gospa Danica Červek nam je poslala nekaj utrinkov z obiska tete Marije Obreza ob njenem častitljivem stotem rojstnem dnevu 26. avgusta 2020. Žal zaradi korone niso mogli
organizirali praznovanja, se pa zahvaljujejo za možnost obiska, ki se ga je gospa Marija
izjemno razveselila.

STOJI, STOJI VASICA MALA
Stoji, stoji vasica mala,
s hribi je obdana,
mogočni lipovec,
nad njo bdi
in jo z vodo napaja.

Z ravnimi polji si obdana,
z rožicami posejana,
take vasice je najti ni, kot si ti.

Po sredini bela cesta,
ki povezuje nas v sosednja mesta.
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Sredi vasi stoji spomenik,
vsem padlim žrtvam imenik.
Nad vasjo pa božji hram,
Marija Snežna jo varuje tam.
O predraga ti, vasica mala,
ti si mi zibelko postlala,
najdražji moj si kraj,
moje mladosti raj.
Marija Jenček, stanovalka
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ŽIVLJENJSKE MODROSTI
Srečen ni, kdor srečo uživa sam,
nesrečen si, če v nesreči bivaš sam.

Naj jutranja zarja razsvetli ti dan,
da ko sonce zaide, ne bo ti ga žal.

Težko je živeti brez upanja srca,
a še težje je izgubiti, kar človek rad ima.

Ne odgrinjaj nepotrpežljivo,
kar bodočnost ti neznana skriva.

Ne toži svetu gorja,
ker svet je brez srca,
toži, ali vedi, komu.
Marija Jenček, stanovalka
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Kdar pridejo težave,
upaj na vesele dni,
včasih se upri v višave,
kjer se sreča ti smeji.

Srečen je, kdor ljubi,
srečen, kdor ljubil je,
a najsrečnejši je,
kdor ljubezni ne pozna!

Ko greš v svet, pazi na bodeči cvet,

da ne rani ti srca, ker svet ti ga ne ozdravi.

Kaj je to žarek?
Je to duh, ki živi?

Luč miru je mati,
saj luč ga rodi.

Moli in delaj veselo,
ljubi svoj narod iskreno.
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SEDEMDESET LET SKUPNEGA ŽIVLJENJA
ZAKONCEV JENČEK

Naša stanovalca Marija in Ivan Jenček imata za seboj že sedemdeset let skupnega življenja.
Njuna posebna obletnica poroke je 25. maj 2021. Gospa Marija 11. maja dopolni 93 let,
gospod Ivan pa 23. junija 97 let življenja.
Gospa Marija pove, da ni minil niti en dan, da ne bi govorila z možem, ker sta znala oba
potrpeti in se medsebojno razumeti:
ŽIVETI
HREPENETI
BORITI
LJUBITI
RAZOČARAN BITI
IN ODPUSTITI
Zaupa nam, da so to življenjske resnice, ki sta jih živela. Pove, da sta bili njuni mami dobri
za uboge ljudi in da onadva uživata njune sadove.
Gospa Marija piše pesmi in rada riše, gospod Ivan pa nas razveseljuje z igranjem na frajtonarco.
Iskrene čestitke vama od vseh nas stanovalcev in zaposlenih!

Ivanka Smrdel, delovna terapevtka
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VERJEMI
Ko ti je hudo, ozri se v nebo.
misli na to, da tam gori je nekdo,
ki pomagal ti bo premagati vse hudo.
Verjemi v to, da pomagalo ti bo!

GLEJMO NAPREJ
Glejmo naprej, saj lučka upanja vedno gori,
sledimo ji …
Minilo leto je, bilo je polno bolezni in ni bilo lahko,
spremenilo nam je življenje.
Bili smo osamljeni, odtujili smo se.
Eden do drugega postali smo sebični,
strah nas je bilo te grde in zahrbtne bolezni.
Veliko naših vrstnikov smo izgubili, tudi najbližjih.
Vendar so se okoliščine počasi umirile,
seveda veliko požrtvovanja, pomoči,
dobrih odnosov zaposlenih nas je bodrilo.
Nismo bili lačni ali prepuščeni sami sebi.
Stres in vsakodnevne težave so počasi pozabljene,
zato bodimo enotni, pomagajmo si, kolikor je mogoče,
in hvaležni vsem, ki so nam priskočili na pomoč.
Iskrenost, volja in pogum naj se krepijo med nami.
Samo skupaj bomo zmagali, dokler nam je dano!
Pomagajmo si,
samo s skupnimi močmi, poudarjam,
bomo premagali bivše težave!
Luisa Buonassisi, predsednica Sveta stanovalcev Doma upokojencev Postojna
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ZAHVALA
Glasilo stanovalcev Doma upokojencev Postojna izdajamo enkrat letno.
Vsem, ki ste sodelovali pri nastanku glasila, se iskreno zahvaljujemo!

Iskreno se zahvaljujemo vsem, s katerimi smo sodelovali na kulturno-zabavnem področju,
delavnicah, druženjih in drugih dogodkih, namenjenim našim stanovalcem.
Posebna zahvala velja donatorjem, ki so pripomogli k nakupu pripomočkov za boljše
počutje naših stanovalcev. zahvaljujemo se tudi za vse podarjene stvari, ki smo jih namenili za aktivnosti v delovni terapiji, pri družabnih igrah in na prireditvah.

Stanovalcem obiski izjemno veliko pomenijo, saj jim omogočajo prijetna in vesela
doživetja ob medgeneracijskem druženju. vsem, ki ste kakorkoli razveselili naše stanovalce in s tem poklonili tudi del sebe, se iskreno zahvaljujemo. posebno zahvalo izrekamo
tudi vsem, ki ste obiskovali in obdarovali naše stanovalce.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste s prostovoljnim delom kakorkoli pripomogli k
lepšemu vsakdanu in lepšemu preživljanju starosti naših stanovalcev.
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