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Nikoli nisi prestar, da si ne bi postavil še kakšnega cilja
ali da bi sanjal nove sanje.

C. S. Lewis
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Ob stoletnici Doma počitka Mengeš

Spoštovani slavljenci, ob praznovanju tako častitljivega jubileja, 
kot ga praznuje Dom počitka Mengeš, se je vredno vprašati, kaj 
pomeni stoletje obstoja in dela tako pomembne in družbeno 
potrebne ustanove. Oskrba starejših je že od nekdaj temeljna 
naloga vsake socialno razvite družbe. Za takšen jubilej je v 
katerikoli organizaciji ali skupnosti potrebno vztrajati in biti 
pripaden delu, ki ga opravlja. 

Vemo, da je bilo in je še vedno včasih zelo težko. V obdobjih 
številnih sprememb in preizkušenj je bilo težko tudi gojiti in 
ohranjati humanizem in srčno kulturo, ki ju stanovalci poleg redne 
oskrbe potrebujejo in pričakujejo. Za vse to se vašim predhodnikom 
in vam, ki nadaljujete in nadgrajujete njihovo delo, iskreno 
zahvaljujem in želim, da tudi v bodoče delujete na tako visokem 
nivoju kot do sedaj.

Ob ugledni obletnici želim vse najboljše vodstvu, zaposlenim in še 
posebej vsem stanovalcem. Dovolite, da tudi v njihovem imenu 
izrazim zadovoljstvo nad visoko ravnijo oskrbe, ki so je deležni. 

Franc Jerič,  
župan Občine Mengeš

Uvodne besede
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Ob desetletnici Doma starejših občanov Trzin

Ideja za dom starejših občanov v Trzinu je nastala že kmalu po 
ustanovitvi Občine Trzin leta 1999. Anketa je pokazala željo občanov 
po domu starostnikov, saj se je že takrat nakazovalo, da bo prostor v 
domovih za starejše vedno težje zagotavljati. Država, ki je primarno 
zagotavljala sredstva za gradnjo in vzdrževanje domov za starejše, 
je zelo omejila tovrstne projekte, zasebnih domov za starejše pa v 
bližnji okolici tudi niso načrtovali. Zato je Občina Trzin postala prva v 
samostojni Sloveniji, ki se je lotila izgradnje takega objekta. 

Leta 2010 je prišlo do realizacije tega projekta, ki je s ceno 3,5 milijona €  
predstavljal eno od največjih finančnih naložb Občine Trzin do takrat. 
Ob zgradbi Doma starejših občanov je tudi 14 varovanih stanovanj, 
ki jih je financiral Nepremičninski sklad Zavoda za invalidsko in 
pokojninsko zavarovanje, zato se je v Občini Trzin stanje na področju 
oskrbe starejših zelo izboljšalo. S tem so ne samo Trzinci, ampak tudi 
občani sosednjih občin, dobili možnost, da jesen življenja preživljajo 
v bližini svojih domačih. Dom omogoča oskrbo 57 stanovalcev, kar ga 
uvršča med manjše in je za bivanje v njem zelo velik interes.

Zasnova doma starejših občanov v Trzinu je zelo sodobna, 
opremljenost prav tako, lokacija v samem središču kraja pa omogoča, 
da imajo stanovalci neposreden dostop do knjižnice, trgovine in drugih 
storitev, obenem pa sta takoj zraven sprehajalna pot ob potoku Pšata 
in dostop do zelenih površin. S tem se je vključenost starejših v javno in 
kulturno življenje občine zelo povečala.

V desetih letih delovanja ustanove je prihajalo do različnih potreb in 
želja naših stanovalcev, ki jim je Občina Trzin v veliki meri prisluhnila. 
Financirali smo številne izboljšave v objektu in ob njem, še posebej 
velja izpostaviti ureditev vrtnega dela ob stavbi doma, ki omogoča 
stanovalcem oddih in tudi ukvarjanje z vrtičkarstvom na visokih 
gredah.

Vsa leta izredno dobro sodelujemo z Domom počitka Mengeš, ki je 
najemnik in upravitelj našega doma od prvega dne uporabe naprej. 
Vodstvu in vsem zaposlenim se zahvaljujem za vsa leta nesebičnega 
dela z našimi starejšimi občani, obenem pa si želim, da sodelovanje še 
dolgo traja.  

Ob našem in skupnem jubileju želim vsem stanovalcem, še posebej pa 
stanovalcem Doma starejših občanov Trzin, lepo in mirno bivanje.

Peter Ložar,  
župan Občine Trzin
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Ob obletnicah Doma počitka Mengeš in Enote v Trzinu

V letu 2020 bi v Domu počitka Mengeš morali praznovati kar dva 
mejnika našega dela: častitljivo stoletnico v Mengšu in desetletje v 
Trzinu. Že sto let je namreč preteklo, odkar so v Mengšu usmiljene 
sestre sv. Vincencija Pavelskega na osnovi darovnice župana Janeza 
Levca ustanovile zavetišče za vse starejše, ki so v jeseni življenja 
potrebovali varstvo in pomoč. S tem so bili postavljeni temelji 
današnjega Doma počitka Mengeš. 

V glasilu, ki je pred vami, smo skušali v nekaj besedah in slikah 
predstaviti prehojeno pot Doma do danes. V posebnem poglavju 
smo se dotaknili tudi epidemije, ki je izbruhnila ravno ob obeh 
obletnicah, in nam praznovanje onemogočila. Kakšno naključje! 
Tudi ustanovitev zavetišča leta 1920 je potekala v senci pandemije, 
znane pod imenom »španska gripa«. Povzročil jo je tip virusa gripe 
H1N1, ki je v letih od 1918 do 1920 zahteval visok človeški davek. 
Umrlo je od 3 do 5 odstotkov takratne svetovne populacije. 

Svet je v stoletju, ki se je odvilo med letnicama 1920 in 2020, 
 v tehnološkem pogledu dosegel nesluten napredek, toda širjenja 
nove bolezni covid-19 ni uspel zaustaviti. Ravno nasprotno: sodobna 
prometna sredstva so še povečala možnosti širjenja okužbe, ki 
se je prav zato širila hitreje in v najkrajšem času zakrožila po vsej 
zemeljski obli. Vsem izkušnjam in znanju navkljub je novi virus ujel 
svet nepripravljen in ga postavil pred hudo preizkušnjo.

Tudi v Domu smo se morali soočiti z novo boleznijo in jo s skupnimi 
močmi uspeli zajeziti. Ob tej priložnosti se želim še enkrat zahvaliti 
vsem svojim sodelavcem za pomoč, za organizacijske in delovne 
napore ter seveda našim stanovalcem in stanovalkam ter njihovim 
svojcem za razumevanje, prilagajanje in podporo v tej težki situaciji. 
Hvala tudi županoma občin Mengeš in Trzin, civilni zaščiti iz obeh 
občin, prostovoljcem ter nenazadnje vsem strokovnim službam in 
pristojnim ministrstvom, ki so nam dajali podporo in nas vodili skozi 
težko obdobje. 

Še vedno se spominjam, ko sem pred tridesetimi leti prestopila prag 
Doma počitka Mengeš kot prva tam zaposlena socialna delavka. 
Takrat je Dom ponujal popolnoma drugačno podobo kot danes. 
Čeprav tri desetletja niso dolgo obdobje, so naravni in družbeni 
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procesi v družbi spremenili veliko stvari. Nekoč so v domsko oskrbo 
odhajali v veliki meri še popolnoma gibalno sposobni ljudje, zato sta 
bila letni celodnevni izlet s harmoniko in piknik običajna praksa in 
tudi vsakdanjik je bil temu primeren. Razvoj storitvenih dejavnosti 
in drugi dejavniki pa so kasneje vse bolj povzročali, da so lahko 
starejši občani in občanke ostajali v domačem okolju vse do trenutka, 
ko je njihovo zdravstveno stanje nujno zahtevalo institucionalno 
varstvo. V domovih je začela prevladovati populacija z visoko stopnjo 
potrebe po oskrbi in domovi so se hitro začeli spreminjati iz socialno-
družabnih v negovalne ustanove. Naš Dom se je sprememb v okolju 
vseskozi zavedal in se skušal prilagajati novim potrebam stanovalcev 
po najboljših močeh. Z organizacijskimi in gradbenimi posegi v 
matičnemu domu smo izboljševali bivanjsko okolje, v Trzinu pa je 
pred desetimi leti kot rezultat združenih moči Občine Trzin in Doma 
počitka Mengeš zaživela nova, sodobnejša bivanjska enota. 

Napredovala je tudi gerontologija – veda o staranju z vsemi svojimi 
panogami. Ob zavedanju, da se evropska družba pospešeno stara, 
so postali stari ljudje, njihove potrebe, želje, odnos družbe do njih 
in drugo predmet intenzivnih raziskav. Če pogledamo prehojeno 
pot in ugotovimo, s koliko večjim znanjem o starosti, starostnikih 
in njihovih potrebah razpolagamo v primerjavi s preteklostjo danes, 
smo lahko na napredek ponosni, čeprav nam staranje prebivalstva 
zastavlja vedno nova vprašanja in v organizacijskem smislu družba 
neprestano zaostaja. 

Trendu staranja prebivalstva in nepredvidljivim dogodkom, kot je še 
vedno prisoten covid-19, se pridružuje tudi demenca – tipična bolezen 
sodobnega časa in daljše življenjske dobe. V Domu smo si prizadevali 
pridobiti verifikacijo za izvajanje programa za stanovalce z demenco 
in to nam je uspelo v letu 2015. Pri obravnavi stanovalcev je poudarek 
na individualnem pristopu in paliativni obravnavi. Prizadevamo si, da 
bi stanovalcem nudili kakovostno bivanje, da bi se počutili varne in 
sprejete. Upoštevamo njihove želje in potrebe ter skrbimo za spoštljiv 
in dostojanstven odnos do njih. Že od leta 2012 delujemo po modelu 
kakovosti E-Qalin in v letu 2017 smo prejeli njihov certifikat kakovosti. 
Leta 2018 je Dom pridobil tudi certifikat Družini prijazno podjetje. 

Trudimo se, da Dom ne bi bil osamljen otok, zato se skušamo na 
različne načine intenzivno vklapljati v širše okolje. Nudimo začasne 
namestitve, dnevno varstvo, pomoč na domu, dostavo kosil na 
dom, prehrano zunanjim uporabnikom v domski jedilnici in klic v sili 
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(rdeči gumb) v mreži oskrbovanih stanovanj. Center aktivnosti Trzin, 
ki deluje od leta 2010, nudi starejšim različne programe za aktivno 
preživljanje časa.

Dom daje poseben poudarek tudi medgeneracijskemu sodelovanju. 
Strokovne službe doma redno organizirajo številna medgeneracijska 
srečanja naših stanovalcev z osnovnimi šolami, vrtci in društvi.  
V sodelovanju z društvom Spominčica smo v letu 2018 odprli Demenci 
prijazno točko. Naš cilj je seznanjanje občanov s to boleznijo ter z 
načini in postopki pri obravnavi bolnih oseb. Na ta način prispevamo 
k večjemu razumevanju te bolezni, ki je še vedno stigmatizirana, in 
oblikovanju okolja, ki je prijazno do oseb z demenco.

Brez težav seveda ne gre. Prostori enote Mengeš, ki smo jih leta in 
leta skrbno vzdrževali in prilagajali potrebam stanovalcev, so postali 
pretesni in nefunkcionalni; epidemija je to samo še izpostavila. 
Potrebujemo sodobne prostore, narejene po novih standardih 
in merilih, ki bodo za naše stanovalce bolj varni in topli. Močno 
občutimo pomanjkanje sprehajalnih poti, zelenic ter parkirnih 
prostorov za potrebe obiskovalcev. Prav tako so neustrezni prostori 
za zaposlene. Rešitev vidimo v izgradnji nadomestne enote Doma 
počitka Mengeš. To je eden od naših temeljnih ciljev, ki mu bomo 
sledili v naslednjih letih. 

Ta trenutek se v našem domu spopadamo še z eno težavo – 
pomanjkanjem osebja. Mladih, ki bi si želeli opravljati poklic 
medicinske sestre ali tehnika, negovalca ali negovalke, kronično 
primanjkuje. Kje smo zgrešili? Res je, zgradili bomo sodobnejše 
domove in poskrbeli za višji bivanjski standard, najti pa moramo tudi 
način, kako pridobiti ustrezno osebje. Tu vidim največji izziv. Problem 
moramo rešiti zato, da bodo stanovalci v naših domovih še naprej 
deležni ustrezne oskrbe in nege, da bodo na jesen življenja zadovoljni. 
Ne pozabimo: zdaj lahko naredimo marsikaj, da bomo zadovoljni tudi 
mi sami, ko bomo potrebovali pomoč.

Lidija Krivec Fugger,  
univ. dipl. socialna delavka, direktorica
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Pil bi ljubezen tvojo

Rodil sem se tebi, Gora moja,
da pil bi ljubezen tvojo,
dah tvoj, vonj, tišino in mir.

Zvok tihih noči,
ko cvet prvi pomladni vzbrsti,
napaja srce, življenjske moči.

Zora poletna,
prežeta od petja škrjanca,
dušo zaspano budi.

Vonj trave in cvetja,
piš vetra s planine,
vabijo k tebi gor iz doline.

Ko ples snežink burja razvnema,
čas je, da duša spokojno
v miru svoj jaz razodeva.

Daleč od trušča, vsakdana,
zbledi misel moreča,
tvoj sem, to je sreča!

Marjan Likar, 2021,  
stanovalec Enote Trzin
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Kapaciteta (podatki za enoti Mengeš in Trzin na dan 1. 1. 2020)
•	 204 stanovalci v Mengšu
•	  57 stanovalcev v Trzinu

Na dan 1. 1. 2020 je v Domu bivalo 261 stanovalcev. 

Dom v podatkih

Starostna struktura stanovalcev na dan 1. 1. 2020

Starost Stanovalci       %

pod 65 let      12      4,6

od 65 do 74 let     20       7,7

od 75 do 84 let      77    29,5

od 85 do 89 let      79   30,2

od 90 do 99 let      72    27,6

nad 100 let         1     0,4

Skupaj    261 100

Povprečna starost stanovalcev

Spol Leto 2020

Ženske 85 let

Moški 80 let

Skupno 84 let

Razvrstitev stanovalcev po kategoriji oskrbe in zdravstvene nege

Po kategoriji oskrbe

Kategorija oskrbe Stanovalci      %

I   54   20,7

II   20       7,7

III/a  135    51,7

III/b      2     0,7

IV   50    19,2

Skupaj 261 100
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Po vrsti zdravstvene nege 

Vrsta nege Stanovalci       %

I      6      2,4

II      4       1,5

III 249   95,1

IV       1     0,5

Brez nege       1     0,5

Skupaj  261 100

Stanovalci po občini stalnega bivanja na dan 1. 1. 2020

Občina stalnega bivališča Stanovalci     %

Mengeš    67 26

Ljubljana    61  23

Domžale   40  15

Trzin   26  10

Kamnik    19    8

Ostale občine   48  18

Skupaj  261 100

V letu 2020 smo v domsko varstvo sprejeli 87 prosilcev. 

Stanovalci po sprejemu Število

Iz domačega okolja 59

Iz bolnišnice  19

Iz zdravilišča   0

Iz drugih domov za starejše   9

Skupaj 87
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Število zaposlenih v Domu počitka Mengeš (enoti Mengeš in Trzin, 1. 1. 2020)
•	 147 zaposlenih

Storitve za zunanje uporabnike v letu 2020:
•	 Pomoč na domu; skrbeli smo za 52 uporabnikov iz občin Mengeš, Trzin in Lukovica.
•	 Oskrbovana stanovanja; opravljali smo patronažne storitve ter storitve rdečega gumba v  

14 oskrbovanih stanovanjih s 17 stanovalci.
•	 Center aktivnosti Trzin; včlanjenih je bilo 124 udeležencev.



Na ógledih

Včasih je bilo na kmetih težko kakšno dobro ta mlado dobiti. To pa zato, ker je bilo po navadi pri vsaki 
hiši več otrok in je moral tisti, ki je bil za doma namenjen, čakati, da so šli drugi od hiše. Šele potem je 
on prišel na vrsto za ženitev. Po navadi se je tak fant že kar precej postaral, preden se je lahko oženil.  
In če so hoteli dobiti kakšno dobro »ta mlado«, so morali katerikrat tudi kakšno zvijačo narediti. Ko se je 
eden ženil, se je tole spomnil.

So prišli k njemu na ógledi: tista punca, ki jo je mislil vzeti, njen oče in še en stric. Pa so najprej vse lepo 
doma pregledali: cimprovje, kašče, koliko je žita v koštah, koliko je živine v štali. 
Potlej pa je rekel ta fant: »Pa pojdimo še malo ven iz vasi pogledat, bom še njive pokazal. Je še sneg, 
ampak vseglih se vidi, kje imamo kaj.«

Pa res gredo. Pridejo s konca vasi, se ustavijo, začnejo gledati: je bila lepa ravnica tam okoli. Fant vzame 
klobuk v roke pa s tistim klobukom maha. Pravi: »Tole je vse moje! Tole je vse moje!«
Očetu od neveste se je kar samo smejalo. Si je mislil: »Na kako fejst domačijo bo prišla moja hči.« Gredo 
spet tja na fantov dom, da se še malo pomenijo. Domenili so se, kdaj bo ohcet, kaj bo treba pripraviti za 
balo, kakšna bo dota in še vse drugo, kar je treba ob takih prilikah.
Ko sta punca in oče prišla domov, je oče ves vesel pripovedoval materi: »Oj, na kakšno fejst domačijo 
bo naša Micka prišla! Tako imajo vse zrihtano, cimprovje je fejst, štala polna živine. Potlej smo šli pa še 
njive pogledat; vse skup se lepo držijo, nam je pokazal, koliko imajo. Pa tako lepo ravno je. Ji bo pa res 
dobro. Lahko smo srečni, da bo takega moža dobila.«

No, in res sta se ta mlada dva poročila; je bila lepa ohcet. Ko je prišla pomlad in je sneg odlezel, so začeli 
delati po njivah. Potlej pa le pravi enkrat Micka možu: »Veš kaj, kaj ke na tiste njive pa ne gremo nič?«
»Na katere?«
»Ki si jih tačas, ko smo na ógledi prišli, kazal. Veš tam za vasjo.«
Pa se mož nasmeje in pravi: »Saj tam mi nimamo nič, nobene njive, tam je od drugih, od sosedov.«
»I, kako da ne? Saj si rekel, da je vse tvoje.«
»Ja, seveda, ali jaz sem mislil klobuk, ki sem ga v roki držal! Sem rekel, da je to vse moje.«
No, pa ni bilo potlej nič hudega; glavno, da je dobrega moža dobila. Potlej je Micka svojim otrokom 
dostikrat pripovedovala, kako je njo in njenega očeta takrat njihov oče nahecal.

Anica Lazar, 2021,  
stanovalka v Mengšu

ógledi (úg) – ogled posestva
cimprovje – poslopja 
priti na ógledi (úg) – priti s starši na obisk na nevestin ali ženinov dom
košta – velik lesen zaboj za shranjevanje žita
odlesti – skopneti
nahecati – na šaljiv način prikazati kot resnično nekaj, kar ni.

Gospa Anica Lazar je za svoj prispevek k ohranjanju slovenskega ljudskega izročila 
preko pripovedovanja ljudskih pripovedi in petja in pripovedovanja ljudskih pesmi 

prejela več priznanj. Letos je postala tudi častna občanka občine Dobrepolje. Pripovedi, 
ki ju objavljamo, je po njenem pripovedovanju zapisala gospa Branka Lazar v knjigi 

Dobrepoljska dolina stoji na jezeru – Dobrepoljske ljudske pripovedi.
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Zdravstvena veda z vsemi svojimi panogami 
je v minulem stoletju izredno napredovala. 
Tudi na področju zdravstvene nege starejših 
je prišlo do številnih novih sredstev, 
pripomočkov in postopkov, ki blažijo težave 
naših stanovalcev in lajšajo delo zdravstvenega 
osebja. Omeniti velja vsaj nekaj osnovnih 
pridobitev. Tetra plenice, ki jih je bilo treba 
prati na roke, so zamenjale plenice za enkratno 
uporabo. Včasih so opravljali telesno nego 
samo z vodo, sedaj uporabljamo poleg tega 
še kvalitetne pripomočke za osebno in 
intimno nego. Za dvigovanje in prestavljanje 
stanovalcev iz postelje na invalidske vozičke 
imamo dvigala. S tem olajšamo delo 
negovalcem, za stanovalce pa je bolj prijazno 
in varno. Zlasti v zadnjem obdobju so se 
potrebe po zdravniški oskrbi tako povečale, da 
imamo od leta 2015 svojo zdravnico. Pred tem 
je zdravnik prihajal le občasno iz ZD Domžale. 
Prednost lastne zdravnice je, da dobro pozna 
vse stanovalce in to se je kot posebno dobro 
izkazalo v času epidemije covid. Skupaj z njo 
delamo po principu paliativne oskrbe in za 
to smo se leta 2015 tudi izobraževali. Vsako 
leto sproti nadgrajujemo svoje znanje na 
številnih seminarjih in izobraževanjih. Čeprav 

nam vsako leto več časa jemlje birokracija – 
dokumentiranje, beleženje in poročanje raznim 
institucijam, se vsi delavci zavestno trudimo, 
da s stanovalci vzdržujemo pristen človeški stik 
in sledimo novostim stroke.

Za zdravstveno nego in oskrbo stanovalcev 
skrbi širša in zelo pestra strokovna ekipa, ki 
se trudi, da vsem stanovalcem zagotavlja 
celovito storitev. Dejavnost službe zdravstvene 
nege in oskrbe obsega zdravstveno nego, 
delovno terapijo, fizioterapijo, dnevno varstvo, 
občasno varstvo in varovana stanovanja. Za 
nemoten potek dela usklajeno in strokovno 
skrbi ekipa diplomiranih medicinskih 
sester, fizioterapevtk, delovnih terapevtk, 
zdravstvenih tehnikov, bolničarjev negovalcev, 
gospodinj oskrbovalk, animatork in varuhinj.

V Dom tedensko prihajata tudi specialist 
psihiater in specialistka fiziatrinja, ker potrebe 
po specialistih naraščajo zaradi vse slabšega 
zdravstvenega in splošnega stanja novih 
stanovalcev. Zadnja leta namreč sprejemamo 
stanovalce, ki potrebujejo več nege in oskrbe 
in so zdravstveno bolj zahtevni ter z veliko 
pridruženimi boleznimi.

Leta 2015 smo verificirali tudi varovano enoto 
za osebe z demenco za 48 stanovalcev. To je 
zahtevalo dodatna izobraževanja zaposlenih in 
zaposlovanje strokovno izobraženih delavcev. 
Potrebno se je bilo seznaniti s kongruentno 
oziroma odnosno nego, paliativno oskrbo, 
psihobiografskim modelom, ki se ukvarja z 
biografijo stanovalcev, in še bi lahko naštevali. 
V letu 2017 smo pridobili tudi certifikat 
E-Qualin, ki je pokazatelj kakovosti našega 
dela. 

Služba zdravstvene nege in oskrbe

Stroka v skrbi za človeka
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Tudi na izobraževalnem področju skušamo 
hoditi v korak s stroko. Že vrsto let smo učna 
baza za dijake srednjih zdravstvenih šol in 
študente zdravstvenih fakultet v Ljubljani, 
Novem mestu, Celju, Izoli in na Jesenicah. 
Na ta način poteka tudi stalno izobraževanje 
mentorjev, ki svoja znanja poglabljajo in 
nadgrajujejo. Redno zaposlujemo tudi 
pripravnike tehnike zdravstvene nege, delovne 
terapije in fizioterapije ter jim omogočamo vsa 
potrebna kroženja zunaj ustanove.

Kljub psihično in fizično napornemu delu ter 
popolnoma novim preizkušnjam, kot je bil 

spopad z epidemijo covid, prihajajo delavci v 
službo odgovorno, so do stanovalcev prijazni, 
strokovni, ustrežljivi in empatični in to nas dela 
posebne, prepoznavne po dobri negi in oskrbi. 
Skupaj s svojimi sodelavci se bom še naprej 
trudila, da ostane tako. Ob tej priložnosti bi se 
jim rada zahvalila, saj brez njih dom ne bi bil 
to, kar je. Dom ni samo stavba, ustvarjamo ga 
predvsem ljudje.

Mateja Lipovšek, dipl. medicinska sestra,  
vodja zdravstvene nege in oskrbe

Socialno delo

V domovih je prisotno že od samega nastanka 
tega poklica, zato je pomembno vplivalo na 
življenjski utrip in razvoj domskega varstva. 
V Domu počitka Mengeš je socialno delo kot 
samostojna stroka prisotno že od leta 1987. 
Ukvarja se tako s stanovalci kot tudi z bodočimi 
in potencialnimi uporabniki, kar pomeni, da 
vzpostavlja z njimi stike vse od prvih informacij 
o bodočem sprejemu. Končna nastanitev je 
navadno rezultat preteklega, različno dolgega 
sodelovanja. V nadaljevanju socialna služba nudi 
podporo že sprejetim stanovalcem v procesu 

prilagajanja na domsko življenje, običajno pa 
so podpore prav tako potrebni svojci, ki se 
ob nastanitvi svojih najbližjih v dom pogosto 
soočajo z občutki krivde. Socialna služba je 
potrebna tudi v konfliktnih situacijah, do katerih 
včasih med stanovalci prihaja, spodbuja razvoj 
prostovoljskega dela, sodeluje pri organizaciji 
različnih dejavnosti, prireditev in izletov za 
stanovalce. Socialno delo skuša na strokoven in 
hkrati človeški način uravnavati in sooblikovati 
odnose v zahtevnem domskem okolju, zato 
je nepogrešljivo dopolnilo zdravstvene nege, 
terapevtske stroke in drugih podpornih služb, ki 
jih stanovalci potrebujejo za kvalitetno bivanje v 
naši ustanovi. 

Po letu 2000 se v slovenskih domovih za 
starejše vse bolj uveljavlja usmeritev, ki socialno 
obravnavo stanovalcev smatra za prav tako 
pomembno kot zdravstveno. V ospredje stopa 
posameznik kot osebnost s svojimi potrebami 
in značilnostmi. Elementi socialne usmerjenosti 
se nanašajo na stanovalca kot posameznika, 
ki potrebuje ne samo čim bolj normalne 
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medsebojne stike v novem bivalnem okolju, 
ampak tudi stike z zunanjim svetom – s svojci, 
z domačim okoljem ali drugimi zunanjimi 
obiskovalci. Vse to daje stanovalcu občutek 
vključenosti, pomembnosti in veselja do 
življenja. Že vrsto let življenjski utrip v našem 
Domu poleg številnih prireditev poživljajo tudi 
izleti, ki jih seveda prilagajamo zdravstvenemu 
stanju in počutju stanovalcev. 

Prej omenjena socialna usmeritev domske 
oskrbe prinaša s sabo stalno vnašanje 
inovacij oziroma novih delovnih pristopov, 
kot so gospodinjske skupine, negovalne oaze, 
paliativna oskrba, validacija in kongruentna 
odnosna nega. Glede na to, da velik delež naših 
stanovalcev predstavljajo osebe v različnih fazah 
demence, smo poudarek namenili predvsem 
validaciji, ki pomeni empatično sprejemanje 
osebe z demenco. Gre za poseben odnos, 
komunikacijo, ki takšni osebi kljub njenemu 

zdravstvenemu stanju daje občutek vrednosti, 
spoštovanja in jih spremlja na njihovi poti.
Z leti smo se uveljavili tudi na področju paliativne 
oskrbe, pri kateri socialna služba sodeluje v 
multidisciplinarnem timu in je usmerjena tako k 
stanovalcu kot njegovim bližnjim. Sestavni del 
paliativne oskrbe so t. i. družinski sestanki, ki so 
se izkazali za dobrodošlo pomoč in podporo v 
procesu napredovanja bolezni stanovalca.  
Naše delo usmerjamo tudi v koncept 
kongruentne odnosne nege; njen temelj je 
medsebojni človeški odnos, ki mora biti usklajen 
tako med zaposlenimi kot med stanovalci.

Jubileja naše ustanove tako nista samo pogled 
v zgodovino, ampak tudi prizorišče številnih 
inovacij, ki so posledica novih spoznanj in 
našega nenehnega strokovnega izobraževanja. 

Barbara Vesel,  
univ. dipl. socialna delavka

Fizioterapija

V Domu počitka Mengeš se je začela izvajati 
leta 1983, ko se je v domu zaposlila prva 
fizioterapevtka. Dom takrat še ni imel prostorov 
za fizioterapijo, izvajala se je individualno po 
sobah stanovalcev, skupinske telovadbe pa so 
potekale na hodnikih. Z dograditvijo novega 
dela Doma, objekta B, smo dobili prve prostore 
za fizioterapijo, toda tudi ti prostori so kmalu 
postali premajhni za vse predvidene dejavnosti. 
Tako smo se leta 2006 skupaj z delovno terapijo 
preselili v nove prostore v mansardnem delu 
stavbe B, kjer smo še danes.

Fizioterapija sedaj deluje v okviru zdravstveno 
negovalne službe na dveh lokacijah, in 
sicer v Domu počitka Mengeš in v Enoti 

Trzin. Sodelujemo z domskim zdravnikom, 
zdravnikom specialistom fiziatrom, negovalnim 
timom, delovno terapijo, socialno službo in 
tudi z ostalimi domskimi službami. Pri delu so 
nam v veliko pomoč pripravniki fizioterapije, 
ki jih vodimo ter z njimi aktivno načrtujemo 
in izvajamo fizioterapevtske obravnave 
pri stanovalcih. Delo s stanovalci poteka 
individualno in v skupini, in sicer v prostorih 
fizioterapije, v dnevnih prostorih na oddelkih ter 
v sobah stanovalcev. V poletnih dneh nekatere 
naše aktivnosti potekajo na domski terasi in na 
domskem dvorišču. 

Fizioterapevtsko obravnavo načrtujemo za 
vsakega stanovalca posebej in jo prilagodimo 
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njegovim sposobnostim in potrebam, pri 
čemer upoštevamo, da je vsak od njih celovita 
osebnost. Naše delo je usmerjeno v povrnitev, 
ohranjanje in izboljševanje njihovih gibalnih ter 
funkcijskih sposobnosti. 

V sklopu fizioterapije so stanovalcem na 
voljo preventivni in vzdrževalni programi, 
rehabilitacijska obravnava ter obravnava 
akutnih stanj. Pri delu uporabljamo 
sodobne, kakovostne in premišljeno izbrane 
fizioterapevtske pripomočke in aparate. 
Metode in tehnike, ki se jih poslužujemo pri 
fizioterapevtski obravnavi, zajemajo področja 
kinezioterapije ( pasivne, aktivno-asistirane in 
aktivne vaje, vaje za koordinacijo in ravnotežje, 
vaje s pripomočki, kot so elastika, žoga, 
palica, vaje s pomočjo elektronskih naprav, 
učenje hoje s pripomočki, učenje sedenja idr.), 
elektroterapije in termoterapije (interferenčni 
tokovi, diadinamski tokovi, TENS, ultrazvok, 
laser, kriopak, termopak, bioptron idr.), 
mehanoterapije (masažni stoli, ročna masaža 
idr.) in respiratorne fizioterapije (drenažni 
položaji, vibracijska masaža prsnega koša, 
dihalne vaje, aplikacija aerosolov idr.). 

Prizadevamo si, da bi dosegli čim večjo 
samostojnost stanovalcev pri vsakodnevnih 
dejavnostih, ob tem pa vzdrževali dobro počutje 
in zadovoljstvo vsakega posebej. To je seveda 
mogoče le z obojestranskim sodelovanjem.

Fizioterapevt v domu za starejše mora 
razpolagati z znanjem z različnih področij 
medicine in čutiti potrebo za osebnostno 
in strokovno rast. Predvsem pa je treba biti 
Človek, ki zna biti pri neposrednem delu z ljudmi 
potrpežljiv, deluje motivacijsko, ima sposobnost 
empatije in se zaveda, da lahko majhni napredki 
pri fizioterapevtski obravnavi pomenijo velike in 
pomembne korake za posameznika. 

Urška Kos, dipl. fizioterapevtka
Saša Nastran, dipl. fizioterapevtka

Ekipa fizioterapije, 2021

Prilagojen »invalidski voziček« iz naše 
pretekle zgodovine
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Zgodovina delovne terapije v Domu počitka 
Mengeš sega že v čas pred letom 1980, ko 
je v Dom trikrat na teden prihajala delovna 
terapevtka iz takratne psihiatrične bolnišnice 
Polje. V drugi polovici osemdesetih let 
prejšnjega stoletja se je redno zaposlila prva 
delovna terapevtka. Prvi prostori delovne 
terapije so bili v pritličju, ob vhodu v dom. 
Prostor je bil manjši, premajhen že za takratne 
potrebe, zato so nam leta 2006 uredili nove 
večje prostore v 4. nadstropju stavbe B skupaj s 
fizioterapijo.

Danes sva v Domu zaposleni dve dipl. delovni 
terapevtki in dve dipl. delovni terapevtki – 
animatorki na oddelku za osebe z demenco. 
Občasno so nam v veliko pomoč tudi pripravniki 
delovne terapije, ki pri nas opravljajo program 
pripravništva.

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki 
skuša stanovalcem z različnimi namenskimi 
aktivnostmi čim bolj osmisliti življenje in jih 
privaditi na novo bivalno okolje. Naš cilj je, da 
stanovalcem omogočimo čim bolj aktivno, 
samostojno in kakovostno življenje. Delujemo 
individualno in skupinsko in ob tem skrbimo, da 
so naše aktivnosti usmerjene tudi v ohranjanje 
spretnosti, ki jih stanovalci še zmorejo. 

Aktivnosti potekajo na področjih skrbi zase, 
dela in produktivnosti in prostega časa.

Aktivnosti na področju skrbi zase zajemajo 
ohranjanje in učenje dnevnih aktivnosti, kot so 
oblačenje, slačenje, hranjenje, osebna higiena 
itd. Stanovalcem apliciramo medicinsko 
tehnične pripomočke in prilagodimo okolje 
za njihovo večjo samostojnost, vključujemo 
aktivnosti za izboljšanje senzorike, motorike, 
kognitivno perceptivnih sposobnosti (vaje 
za krepitev spomina, tombola, skupinsko 
reševanje križank itd.) in različne gibalne 
aktivnosti, kot so sprehodi, jutranja telovadba, 
športne igre itd.

Tudi stanovalcem je zelo pomembno, da 
ostajajo ustvarjalni in produktivni, zato se radi 
vključujejo v različne gospodinjske aktivnosti, 
ustvarjalne delavnice, vrtnarsko skupino in 
podobno. Motiviramo jih tudi, da se aktivno 
vključujejo v organizacijo življenja v Domu preko 
različnih delovnih teles, kot so svet stanovalcev, 
skupine za prehrano in podobno.

Stanovalcem omogočamo tudi pester izbor 
prostočasnih aktivnosti. Organiziramo večje in 
manjše dogodke vseh tipov (glasbene, dramske, 
likovne itd.) in pri tem sodelujemo z lokalno 
skupnostjo, različnimi društvi, posamezniki 
in skupinami vseh generacij. Organiziramo 
piknike (sladoledni, kostanjev), obeležujemo 
tradicionalne praznike (dan žena), osebne 
praznike (rojstni dnevi), ljudske in verske običaje 
(božič, veliko noč, miklavževanje, pustovanje), 
prirejamo družabne igre in potopisna 
predavanja. Stanovalci se lahko vključujejo v 
razne aktivnosti, kot so zgodovinski krožek, 
pevska in bralna skupina in skupina pisanja z 
roko, ki poteka v sodelovanju z Društvom Radi 
pišemo z roko. Predvajamo filme, glasbene in 

Delovne terapevtke, 2021

Delovna terapija
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dokumentarne oddaje, v domski knjižnici pa 
si lahko po želji izposojajo knjige, časopise in 
revije.

Stik z živalmi je za naše stanovalce zelo 
pomemben, zato organiziramo obiske 
terapevtskega psa pod programskim nazivom 
Tačke pomagačke Slovenskega društva za 
terapijo s pomočjo psov.

V Domu je poskrbljeno tudi za versko življenje, 
saj se lahko stanovalci enkrat mesečno 
udeležijo sv. maše ali pa se vključijo v molitveno 
skupino.

Še posebej namenjamo veliko pozornosti 
medgeneracijskemu sodelovanju, pri čemer 
seveda želimo, da se starejši ne bi počutili 
osamljene in izločene iz družbe. V ta namen 
sodelujemo z vrtci, šolami, svojci in prostovoljci 
ter skupaj z njimi prirejamo ustvarjalne 
delavnice, nastope, izlete in podobno. 

Terapevti skušamo s številnimi izobraževanji v 
naše delo vnesti sodobne strokovne smernice.

Andreja Gogala,  
dipl. delovna terapevtka

Pomoč na domu, pomembna oblika pomoči starejšim 

Koordinatorka z ekipo pomoči na domu, 2021

Pomoč na domu je tako v Evropi kot pri nas zelo 
zaželena oblika pomoči starejšim predvsem 
zato, ker starejša oseba ostaja v znanem, 
domačem okolju in tam lahko ob podpori 
družine in socialnih oskrbovalcev v jeseni 

življenja še dolgo kakovostno živi. Naš cilj je, da 
bi lahko starejši v domačem okolju ostali čim 
dlje in se za domsko varstvo odločili šele, ko 
kljub pomoči svojcev in socialnih oskrbovalcev 
sami res ne zmorejo več. 
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Pomoč družini na domu izvajamo v Domu 
počitka Mengeš že od leta 2006 in pokrivamo 
občine Mengeš, Trzin in Lukovica. Smo 
majhna, srčna ekipa socialnih oskrbovalk in 
oskrbovalcev pod vodstvom koordinatorke, 
ki nudi pomoč na domu približno štiridesetim 
uporabnikom.  

Pomagamo jim pri opravljanju jutranje 
nege: umivanju, preoblačenju, tuširanju, 
pri osnovnih gospodinjskih opravilih in pri 
ohranjanju socialnih stikov. Pomoč prilagajamo 
uporabnikovim potrebam in zmožnostim za 
čim bolj samostojno življenje. Oskrbovalec ima 
vsak dan vnaprej določen urnik dela in točno 

ve, kam mora iti, za koliko časa in kakšno vrsto 
pomoči uporabnik potrebuje. Navadno se pri 
enem uporabniku zadrži po eno uro.
Naše delo je pomembno tudi s socialnega 
vidika. Zavedamo se, da v domove naših 
uporabnikov prinašamo svojo človeško energijo 
in zgodbo ter del zunanjega sveta, zato se še 
posebej trudimo za kvaliteto, razumevanje, 
spoštljiv odnos in medsebojno zaupanje. 
Trudimo se, da obogatimo njihovo doživljanje 
sveta in v čim večji meri preprečujemo njihovo 
socialno izoliranost. 

Brigita Mikša Konc,  
univ. dipl. socialna delavka 

Oskrbovana stanovanja Trzin 

Neposredno ob Enoti Trzin je starejšim 
občanom Trzina in okoliških občin na voljo 
14 oskrbovanih stanovanj. Vse od začetka 
delovanja enote najemnikom teh stanovanj 
Dom počitka Mengeš nudi osnovno in socialno 
oskrbo ter pomoč na daljavo oz. »rdeči gumb«. 
Le-ta daje najemnikom stanovanj občutek 
varnosti, saj ga lahko uporabijo kadarkoli, 
podnevi ali ponoči. Na klic se v najkrajšem 
možnem času odzove odgovorna sestra Enote 
Trzin, ki strokovno reagira glede na situacijo 
(pomeri vitalne funkcije, nudi prvo pomoč, 
pokliče urgentno službo ipd.). Kar nekaj 
najemnikov je, ki v tem kompleksu bivajo že 
celotno desetletje in so tako z namestitvijo kot 
z domskimi uslugami zelo zadovoljni. 

Stanovalce tekoče obveščamo o dogodkih in 
prireditvah v Domu, vabimo jih, da se vključijo 
v Center aktivnosti, lahko se naročijo na 
domsko kosilo ali koristijo storitve Pomoči 
na domu. Preko telefona ali osebno lahko 
v socialni službi pridobijo informacije v 
zvezi z uveljavljanjem pravic ali morebitno 
premestitvijo v Dom. Vsi najemniki se običajno 
radi udeležijo vsakoletnega prednovoletnega 
srečanja najemnikov stanovanj in vodstva 
Doma počitka Mengeš, ki poteka v prostoru 
za druženje, običajno pa se ga udeleži 
tudi predstavnica lastnika stanovanj – 
Nepremičninskega sklada za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje iz Ljubljane. 

Katarina Pezdirc,  
univ. dipl. socialna delavka



Vasica ob reki Muri

Na levem bregu reke Mure blizu Ljutomera ležijo tri vasice: Gornja, Srednja in Dolnja Bistrica.  
Srednja Bistrica je najmanjša vas in šteje okoli osemdeset hiš. V vasi je stala manjša kapelica, osnovna 
šola, v križišču pred kapelico pa je stala lesena lopa, v kateri je bila spravljena ročna brizgalna za 
gašenje požara. Skoraj vse hiše so bile krite s slamnato streho, zato so bili požari precej pogosti.  
V vasi je bila tudi trgovina z mešanim blagom, kjer smo lahko dobili osnovna živila. V kapelici je vsak 
dan trikrat zvonilo, zjutraj, opoldne in zvečer. Zvonilo pa je tudi, ko so se na nebu pokazali temni 
oblaki in je grozila nevihta. Zvonjenje naj bi raztrgalo oblake in nas rešilo hudega, mi pa smo pomagali 
z molitvijo. V sobi smo klečali na tleh in prosili Boga, da nam pomaga. Ne spomnim se, če je to kaj 
pomagalo.

Vsako leto je po dvakrat poplavila reka Mura. Vode je bilo toliko, da smo se vozili z lesenimi koriti in 
mi otroci smo v tem prav uživali. Na poljih je voda naredila veliko škode. Težko smo delali na tistih 
poplavljenih njivah, zraslo pa je vsega manj.

Čez Muro smo se vozili z brodom. To je bilo prijetno doživetje. Mi smo se sicer bolj redko vozili, ker na 
drugi strani nismo imeli njiv, drugače pa je bilo potrebno za vožnjo z brodom plačati. Blizu broda sta na 
vodi plavala dva mlina. Tam so nam mleli moko iz rži, pšenice in koruze. Mlinarji so bili znani po tem, 
da so izvrstno pekli ribe. Uporabljali so koruzno moko, v kateri so pred pečenjem povaljali ribe. Pečene 
so bile zlato rumene in zelo okusne.

V tej vasici sem se leta 1927 rodila jaz kot deveti otrok po vrsti. Bila sem tretja deklica, ostali so bili 
fantje. Prav dosti se iz mojega zgodnjega otroštva ne spominjam. Vem, da sem se rada igrala na gumnu, 
kjer je bil spravljen kmečki voz. Imela sem dva lončka in kuhala. Vsak, ki je prišel mimo, me je vprašal, 
če je že kaj kuhano. 

Nekega dne, ko sem se igrala, je prikorakal neki gospod, lepo je bil napravljen, v roki pa je imel škatlo. 
Pristopil je k meni in mi dal škatlo. Odprla sem in zagledala lepe sandalčke. »Tvoji so,« je rekel.  
Ta gospod je bil naš vaščan, ki je pretežni del časa prebival v Ljubljani, kjer je delal pri čevljarskem 
mojstru. Domov je prihajal občasno, da je ženi prinesel denar. Tako sem dobila svoje prve čeveljčke.

Terezija Horvat, 2021,  
stanovalka v Mengšu

Gospa Terezija Horvat je svoje spomine na otroštvo skrbno zapisovala. Predstavili smo delček njenih 
spominov. 
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Finančno-računovodska služba z informatiko

Števila od nekdaj vladajo našemu svetu.  
V pomoč so nam, ko iščemo hišne, poštne in 
telefonske številke, štirica nam poveže strani 
neba, število dve nas spomni na par, enica 
predstavlja celoto. 

V finančno-računovodski službi Doma so številke 
pomembne pri izvajanju vseh naših nalog. 
Osnovni cilj je zbiranje in vrednotenje podatkov, 
ki so pomembni pri načrtovanju, poročanju in 
spremljanju poslovanja v skladu s predpisi. Tu se 
knjižijo in plačujejo računi dobaviteljem, izdajajo 
se računi za oskrbo in zdravstveno nego ter za 
opravljanje drugih storitev, obračunavajo se 
plače zaposlenim za opravljeno delo, skrbimo 
za nabavo materiala, ki ga potrebujemo za 
nemoteno delovanje Doma in vodimo evidence 
osnovnih sredstev. 

Računovodstvo se tako kot druge dejavnosti 
spreminja s časom. Hiter razvoj informacijske 
tehnologije nam je skozi leta omogočil 

elektronsko računovodstvo, ki je zamenjalo 
ročno vnašanje podatkov in gore papirja.  
V Domu še vedno hranimo strojček za luknjanje 
kartic, ki se je nekoč uporabljal za vnos in 
shranjevanje podatkov. 

Sisteme, ki so uporabljali luknjanje kartic, so 
konec  70. let prejšnjega stoletja nadomestili 
računalniki z diski in disketami. V današnjem 
času je delo brez sodobne računalniške 
opreme nemogoče. Elektronsko poslovanje 
nam omogoča hitro delo s svežimi podatki, 
hitrost in kvaliteta informacij sta bistveno 
večji. Razvoj teži k brezpapirnemu poslovanju. 
Dokumentacija naj bi bila samo elektronska in bi 
omogočala vpogled v želene podatke v vsakem 
trenutku. To bi zagotavljalo večjo varnost, 
sledljivost in preglednost poslovanja. 

Računalniške programe, ki so medsebojno 
povezani, nenehno posodabljamo tudi v 
zdravstveno-negovalni in socialni službi. Po 
zaključku poslovnega leta zberemo in smiselno 
uredimo podatke ter skupaj z drugimi službami 
izdelamo letna poročila, ki služijo kot osnova za 
finančni načrt v naslednjem letu.

Tudi mi v podpornih službah smo se v času  
virusne bolezni covid-19 dosledno držali vseh 
ukrepov v skladu s kriznim načrtom Doma, 
toda največje breme v tem obdobju, ko smo 
bili najbolj ranljivi, so nosili naši sodelavci v 
zdravstveno-negovalni službi. Skrb za stanovalce 
je bila na prvem mestu in iskanje zaščitne 
opreme ter razkužil je velikokrat spominjalo na 
misijo nemogoče. Še vedno velja, kjer je volja 
je tudi pot. Verjamem, da se z vztrajnostjo in 
kančkom sreče vedno najde tista, kjer sije sonce.

Simona Anžur, univ. dipl. ekonomistka,  
namestnica direktorice za splošno področje

Uprava, 2021

Strojček za luknjanje kartic

Brez njih ne gre
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Kuhinja v Domu počitka Mengeš skozi čas

Kuhinja je ponos vsakega dobrega 
gospodinjstva in seveda to velja tudi za našo 
v Domu počitka Mengeš. V sto letih se je Dom 
precej spremenil, z njim pa se je spreminjala 
tudi kuhinjska oprema in način priprave 
hrane. Dom v Mengšu je nekoč razpolagal s 
posestjo, kjer so pridelali skoraj vse potrebno 
sezonsko sadje in zelenjavo za stanovalce. 
Res da je bilo potrebno krompir in sadje 
pobirati ročno in ga shranjevati v kašče, a 
kuhinja je že takrat, tako kot danes, slovela 
po pripravi pristne domače hrane. Vsako 
jutro je zadišalo po svežem kruhu, pečenem 
v krušni peči, in stanovalci so vedno hvalili 
doma pripravljene krvavice in krofe. Lastno 
povrtnino in zelenjavo smo na domskem vrtu 
lahko gojili vse do denacionalizacije v letu 

2006. Kljub izgubi možnosti lastne pridelave si 
še vedno prizadevamo, da kuhamo obroke iz 
svežih sestavin in se minimalno poslužujemo 
zamrznjenih izdelkov.

Splošna kadrovska služba

Lahko rečemo, da je to služba, s katero 
zaposleni najprej pridejo v stik. Kadrovska 
služba namreč pripravlja razpise, vabi kandidate 
na razgovor, ob sprejemu z njimi podpisuje 
pogodbe o zaposlitvi in na drugi strani tudi 
pripravlja dokumente ob prenehanju delovnega 
razmerja. V naši službi zagotavljamo, da imajo 
zaposleni vse pravice iz delovnega razmerja, 
obenem pa tudi skrbimo, da izpolnjujejo svoje 
obveznosti. Zelo se trudimo, da bi na novo 
zaposlenim pomagali preko začetnih težav 
delovnega mesta in jim olajšali srečanja z 
novimi delovnimi izzivi. Veliko pozornosti 
namenjamo tudi kandidatom, ki želijo opravljati 
pripravništvo (fizioterapevti, delovni terapevti, 
srednje medicinske sestre itd.).

Naša učinkovitost in dobro sodelovanje z 
drugimi službami sta pogoja za uspeh ustanove 
kot celote, saj je zelo pomembno, kakšen kader 

zavod pridobi. Na drugi strani je treba skrbeti 
za strokovni razvoj že zaposlenih, zato jih 
podpiramo pri različnih oblikah izobraževanja. 
Zanje pripravljamo številne delavnice ali pa 
jih napotimo na izobraževanja izven zavoda 
oziroma jih pri njihovem izobraževanju 
podpiramo.

V Domu počitka Mengeš se temeljito 
zavedamo, da je le zadovoljen zaposleni 
lahko dober zaposleni in da je vloga vsakega 
posameznika, ne glede na delovno mesto, 
izjemno pomembna. Brez posameznih delov 
ni celote, zato je debata o tem, kdo je bolj ali 
manj pomemben, popolnoma brezplodna. 
Negujemo tudi zavest, da je naša prva skrb 
kvalitetna oskrba naših starostnikov.

Mojca Golob, višja upravna delavka,  
vodja splošne kadrovske službe

Osebje kuhinje, 2021
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Skozi leta se je kuhinja prilagajala potrebam 
stanovalcev in seveda sledila zahtevam 
področne zakonodaje. Pomembna prelomnica 
pri pripravi hrane je bilo leto 2002, ko smo 
začeli z uvajanjem z zakonom predpisanega 
sistema HCCP. 

V letu 2003 je bil izveden preklop na mestni 
plin. Kuhinja je bila v teku let večkrat 
prenovljena, zadnjič v večjem obsegu leta 
2007, ko je bil postavljen prizidek z novo 
svetlo jedilnico. Pomivalnico jedilne posode in 
hladilnico centralne kuhinje smo prenovili v letu 
2019 oziroma 2020.

Vse do leta 2007 smo stanovalcem hrano 
dostavljali v toplotnih vozičkih po oddelkih, 
potem pa prešli na »tablet sistem« razdeljevanja 
obrokov. Novi način je prinesel pozitivne in 
negativne posledice, za zaposlene še vedno 
predstavlja velik izziv, toda za stanovalce je 
dobro, da je hrana hitro postrežena in zato 
vedno topla.

V letu 2010 se je število obrokov povečalo, ker 
smo centralni enoti v Mengšu priključili tudi 

dom v Trzinu. Naša kuhinja jih dnevno oskrbuje 
z vsemi obroki. 

Tehnološki razvoj je naše delovne in življenjske 
okoliščine popolnoma spremenil, saj je 
kuhinja postala skorajda tovarna. V kuhinji 
imamo namesto nekdanje peči na drva dve 
konvekcijski pečici, tri kotle, dve premični 
ponvi, linijo za deljenje obrokov in tračni stroj, 
ki dnevno pomije okoli tisoč krožnikov in 
skodelic. Trenutno je zaposlenih 14 delavcev, 
ki dnevno poskrbimo za osemsto obrokov. 
Kuhinja svoje obroke zagotavlja tudi zunanjim 
odjemalcem, VDC INCE v Mengšu in Mostah. 
Trudimo se, da so naši obroki kakovostni, 
sveži in bogati, naši stanovalci in odjemalci 
pa zadovoljni in siti. Želimo, da bo naša 
hrana okusna, toda pri obrokih še vedno 
hranimo prostorček za presenečenja. Tradicijo 
nadaljujemo tudi pri domski potici, ki je že 
desetletja priznan kulinarični dosežek kuhinje 
Doma počitka Mengeš. Lahko se pohvalimo, 
da jo vsakdo z veseljem poje in običajno vedno 
znova naroči. 

Stane Groznik, vodja prehrane

Recepcija se predstavi 

Naše delo ni samo dvigovanje telefonov in 
usmerjanje obiskovalcev. Smo izložba našega 
Doma, njegov prvi stik z obiskovalcem, bodoči 
stanovalci in njihovi svojci že takoj ob vstopu 
dobijo občutek, v kakšno okolje prihajajo in 
kaj lahko pričakujejo. A naše delo se tukaj 
ne konča, ni pomemben samo prvi vtis. 
Stanovalcem skušamo, kolikor je to v naši 
moči, življenje v Domu polepšati tudi, ko so že 
del naše skupne zgodbe. Vsak od njih prihaja 
k nam s svojo življenjsko zgodbo, s svojim 
nahrbtnikom, kot pravimo, in prav vsak si želi 
biti slišan in razumljen. Dober recept za lepši 
danes in boljši jutri pa je pri nas prav gotovo 
pogovor, razumevanje in veliko humorja,  

s katerim preženemo še tako temačne misli in 
pričaramo nasmeh na obraz. Veseli me tudi, 
da je okolica našega Doma, tako v Mengšu kot 
tudi v naši enoti v Trzinu, sicer majhna, toda 
čudovito urejena. Stanovalci in njihovi svojci 
se tudi zaradi tega res dobro počutijo in radi 
zadržujejo v naši okolici. 

Lepo je biti del te zgodbe in biti na delovnem 
mestu, kjer delo ni problem, ampak užitek in 
veselje. In nenazadnje – ponosen sem na to, 
da imam sodelavce, s katerimi vse to skupaj 
ustvarjamo.

Uroš Mihelčič, vodja recepcije
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Sani, ki so jih uporabljali v našem 
domu, ko so bili avtomobili velika 
redkost, zime pa veliko bolj bele kot 
danes.

Pralnica 

Za dobro počutje posameznika je velikega 
pomena tudi zunanji videz in k temu brez 
dvoma pripomore oprana in zlikana obleka. Za 
to poskrbimo Irena, Valči, Urška in Mirela ter 
šivilji Minka in Renata.

Dnevno operemo, posušimo, zložimo in zlikamo 
povprečno sto osemdeset kilogramov osebnega 
in okrog šeststo kilogramov domskega perila. 
Pot domskega perila v pralnici poteka na kratko 
nekako takole: najprej perilo razvrstimo po 
načinu pranja, nato sledijo pranje, sušenje, 
likanje in zlaganje. Oprano in zlikano perilo 
zložimo na vozičke, ki jih potem vsako jutro 
odpeljemo na oddelke. Pot osebnega perila je 
zelo podobna, le da pride perilo v pralnico na 
oddelčnih vozičkih v bombažnih vrečkah, ki so 
označene z imenom in priimkom lastnika ter 
oddelkom. Prispelo perilo razvrstimo po načinu 
pranja, temperaturi, barvi in surovinski sestavi, 
nato pa oprano, posušeno, zloženo in zlikano 
perilo razvrstimo in ga v vrečkah vrnemo na 
oddelek.

Ob prihodu v Dom šivilji perilo vsakega 
stanovalca označiva z nalepkami, na katerih sta 

zapisana njegovo ime in priimek. Opremiva jih 
tudi z dvema pralnima bombažnima vrečama 
za umazano perilo – to je naš prispevek k manjši 
porabi plastike. Šivilji poskrbiva tudi za manjša 
popravila tako osebnega kot domskega perila 
in tudi uniform zaposlenih, ki jih v pralnici 
dnevno peremo. Včasih se seveda zgodi, da se 
kak kos perila založi ali izgubi, v takem primeru 
se opravičimo in se resnično trudimo, da je to 
bolj izjema kot pravilo. Tudi nam zadovoljstvo, 
zaupanje in dobro počutje stanovalcev veliko 
pomeni. 

Minka Kramar, šivilja

Tehnična služba

Naša služba skrbi za nemoteno delovanje tehnične opreme 
in naprav v Domu ter njegovi okolici. V okviru vzdrževalnih 
hišniških del skrbimo tudi za nadzor kotla za centralno 
ogrevanje in toplotne postaje, spremljamo vzdrževalce 
računalniške, telefonske in protipožarne opreme ter opravljamo 
kurirska, prevozna in številna ostala drobna dela, ki so potrebna 
za tekoče in nemoteno delo našega Doma. Med drugim skrbimo 
tudi za prevoze v laboratorij ZD Domžale ter za prevoz hrane in 
perila v našo enoto v Trzinu. 

V zimskem času skrbimo tudi za pluženje snega in posipavanje 
zunanjih površin. Manjša popravila obvladujemo sami, 
zahtevnejša in bolj specializirana popravila pa opravljajo 
ustrezno usposobljeni zunanji serviserji.

France Bevk, vodja tehnične službe

Osebje pralnice, 2021
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Zaposleni v Domu počitka Mengeš

Zaposleni v Mengšu, 2021

Delovna ekipa v Trzinu, 2021



Prijateljice

Oh, moj srečni tisti dan,
ko sem vas spoznala
in vam roko podala.
Kadar ste odšle,
spet sama sem ostala.

Zakaj v mladosti moji
nisem vas vseh spoznala,
imela lepše bi življenje,
manj žalosti in ne trpljenje.

Ali Bog mi je zapiral vrata do vseh ljudi,
ki jim je duša zlata,
zdaj pa vrata mi odpre,
ko kmalu se mi ves svet podre.

Kmalu moje sonce bo zašlo,
jaz pa vam pišem pesmico, 
ki vsem vam naj bo v spomin
iz težkih, mučnih, »štorovskih« daljin.

Drage moje prijateljice,
kjerkoli boste hodile in živele,
lepo in dobro se imele,
bodite še za mene vesele.

Marija Povšič,  
stanovalka v Mengšu,  

objavljeno 2010
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Center aktivnosti Trzin 

Center aktivnosti za starejše Trzin oziroma CAT 
je na pobudo Irene Gričar, takratne direktorice 
Doma počitka Mengeš, in s podporo Toneta 
Peršaka, takratnega župana Občine Trzin, svoja 
vrata uradno odprl 2. decembra 2010. V okviru 
CAT smo občanom Trzina in sosednjih občin 
ponudili organizirane dodatne dejavnosti, da 
bi s tem izboljšali kakovost njihovega življenja 
in preživljanja časa po upokojitvi. Projekt ves 
čas finančno podpira Občina Trzin, izvaja pa 
se v prostorih, ki so bili prvotno namenjeni 
delovanju Doma starejših. Že v prvih mesecih 
delovanja je obisk aktivnosti precej presegel 
naša pričakovanja, kar dokazuje, da je CAT 
prijetna in koristna popestritev ponudbi, ki jo v 
Občini Trzin zagotavljajo že druge organizacije 
in društva. Ponudba programov CAT je namreč 
dovolj pestra in kakovostna, da sedaj dejavnosti 
obiskuje že več kot sto dvajset članov. Dobro 
so obiskani tečaji tujih jezikov, računalništva in 
digitalne fotografije, tečaj uporabe pametnih 
telefonov, predavanja iz geografije, tečaji 
slikarstva, keramike, kulinarike in organizirane 
športne vadbe za večjo gibljivost, sprostitev in 
moč. Občasno se v CAT odvijajo tudi različna 
predavanja o zdravem življenjskem slogu, 
potopisna predavanja in literarno-kulturni 
večeri. Veseli smo, da udeleženci aktivnosti 
svoje izdelke radi tudi razstavijo in na ta način 
popestrijo domske prostore. 

Aktivnosti v CAT večinoma vodijo mladi, ki 
tako pridobivajo pedagoško-andragoške 
izkušnje. S tem uresničujemo enega od 
ciljev na področju skrbi za starejše, t. j. 
medgeneracijsko sodelovanje. Gre za 
obojestransko zadovoljstvo. Starejši od mladih 
pridobivajo različna znanja in se z njihovo 
pomočjo učijo ostati v koraku z današnjo 
informacijsko tehnologijo, mladi pa se učijo 
sobivati z generacijo tretjega življenjskega 
obdobja ter pridobivajo pomembne izkušnje za 
razumevanje mišljenja in vrednot starejših ljudi. 
Članice in člani radi omenijo, da jim je CAT v 
marsičem spremenil njihov vsakdanjik, in sicer 
v pozitivnem smislu. Obnovili ali dopolnili 
so svoja znanja in spretnosti, ohranili stik 
z znanci in navezali nove prijateljske vezi, 
ostali so športno aktivni in izboljšali svoje 
psihofizično počutje. Znanja, ki jih pridobijo na 
tečajih, s pridom izkoriščajo tako v vsakdanjem 
življenju kot na potovanjih po svetu. Njihovo 
zadovoljstvo nam daje spodbudo, da bomo tudi 
v bodoče izvajali pester in kakovosten program 
aktivnosti. Veselimo se, da se bodo v bližnji 
prihodnosti dejavnosti CAT začele izvajati v 
novih prostorih Centra modrosti in vitalnosti, 
ki ga je finančno podprla tudi EU, kar bo še 
dodatno dvignilo kakovost programa. 

Katarina Pezdirc,  
univ. dipl. socialna delavka 

Tisti, ki jemljejo, po navadi niso srečni;  
srečni so tisti, ki dajejo. 

                                                                                                         Charles H. Burr 

Mozaik dogajanja
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Biti prostovoljec sploh ni vprašanje, to je dejanje

Prostovoljna pomoč sočloveku v stiski, ne 
da bi za to pričakovali plačilo, je že od nekdaj 
lastnost človeka, zato ima organizirano 
prostovoljstvo tako v svetu kot pri nas dolgo 
tradicijo. Tovrstna dejavnost, pa naj jo je 
izvajala civilna družba ali cerkvene institucije, 
je vedno zasledovala isti cilj: po lastni svobodni 
volji pomagati posamezniku ali družbeni 
skupini brez pričakovanja materialnih koristi. 

Neformalen način prostovoljnega dela poteka 
preko različnih oblik pomoči, organiziran pa 
je preko prostovoljskih organizacij oziroma 
organizacij s prostovoljskim programom. 
Splošno mnenje je, da je v današnjem času, ko 
smo ljudje bolj kot kadarkoli odtujeni drug od 
drugega, prostovoljsko delo koristno tako za 
uporabnike kot za prostovoljce same. 

V slovenskem prostoru je bilo mogoče velik 
porast prostovoljstva zaznati v devetdesetih 
letih 20. stoletja. Takrat je bila ustanovljena 
Slovenska filantropija - Združenje za promocijo 
prostovoljstva v Sloveniji na nacionalni ravni. 
Izjemna občutljivost prostovoljskega dela 
je spodbudila sprejetje Etičnega kodeksa 
organiziranega prostovoljstva v letu 2006. 
Zakonsko podlago prostovoljstva je utemeljil 
Zakon o prostovoljskem delu v letu 2011. 
V zakonu so med drugim zajeti temeljna 
načela prostovoljstva, pomen prostovoljstva 
ter pravice in obveznosti prostovoljcev in 
prostovoljskih organizacij.

V Domu počitka Mengeš se je prostovoljstvo 
v pravem pomenu besede (organizirano) 
začelo razvijati v letu 1995, ko je bila v Domu 
ustanovljena prva skupina starih ljudi za 
samopomoč. Trenutno v Domu delujeta dve 
tovrstni skupini v okviru Medgeneracijskega 
društva Jesenski cvet Domžale. Člani 
posamične skupine, ki jo sestavlja od 10 do 
15 stanovalcev, se srečujejo enkrat tedensko 
po eno uro in pol. Osnovna dejavnost temelji 
na pogovoru; teme so vodene ali pa jih člani 
predlagajo sami. Na ta način se medsebojne 
vezi članov krepijo, spoprijateljijo se in 
marsikomu skupina postane celo nadomestna 
družina. Voditeljice skupin imajo zaključeno 
izobraževanje in usposabljanje za vodenje 
skupin starih ljudi za samopomoč. Vsak mesec 
se srečujejo tudi na mesečnih intervizijskih 
srečanjih v Domžalah, kjer je sedež 
Medgeneracijskega društva Jesenski cvet. 

Poleg skupinske oblike prostovoljskega dela 
poteka v Domu tudi individualno prostovoljsko 
delo. Na osnovi Programa prostovoljskega dela 
Doma počitka Mengeš, ki ga je Dom sprejel 
v letu 2011, je prostovoljcu pri opravljanju 
dela vedno zagotovljena pomoč mentorja. 
Prostovoljci so danes nepogrešljiv del življenja 
v domu. Stanovalci jih z veseljem pričakujejo, 
saj jim z obiskom polepšajo marsikateri dan 
in urico. Z njimi se srečujejo na prostočasnih 
aktivnostih npr. pri pevskem zboru, na 
sprehodih, pri družabnih igrah, ob druženju s 
kužkom itd. 

Barbara Vesel,  
univ. dipl. socialna delavka
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Skupina Breze, maj 2021

Skupina za samopomoč – Breze

Skupina, ki jo vodim, se zbira že več kot 
dvanajst let. Srečujemo se enkrat tedensko v 
prostorih doma. Korona nam je lansko jesen in 
letošnjo pomlad preprečila srečanja, v aprilu 
pa smo ponovno začeli z njimi. Navdušenje 
po druženju se je močno povečalo. Kljub 
različnim zdravstvenim težavam stanovalk 

z upoštevanjem določenih pravil druženje 
nemoteno poteka. Občasno se nam pridruži 
tudi kakšen stanovalec. Ob dišeči kavici, soku, 
sadju in pecivu, ki ga pripravi kuhinja doma, 
kar članom skupine ogromno pomeni, pogovor 
lepo steče. Zanima jih predvsem dogajanje 
izven doma in po lastni volji se vključujejo v 
pogovor. Opisovanje mojih pohodniških poti 
po Sloveniji pozorno poslušajo, razvije se 
pogovor ob predstavitvi krajev in znamenitosti, 
nato pa tudi sami radi povedo, kje je že kdo 
med njimi bil, živel, hodil ali romal.

Tudi nasmejemo se pogosto. Največ, kar lahko 
drug drugemu podarimo, so veseli obrazi ob 
razhajanju in želja, da se spet srečamo. S tem 
se posamezniki in skupina bogatijo, rastejo in 
povezujejo.

Marija Flerin, prostovoljka

Skupina za samopomoč – Naše poti

Skupino sem začela voditi pred dvanajstimi 
leti. Takrat sem imela v skupini še svojo mamo. 
Srečanja imamo vsak četrtek dopoldan v 
dnevnem prostoru Doma počitka Mengeš. 
Zdaj šteje skupina 14 članov. Je zelo vesela in 

sproščena, zelo smo tudi povezani med seboj. 
Komaj čakamo, da pride četrtek, da se srečamo 
in poveselimo ob kavici, soku in slaščicah. 
Imamo si veliko povedati, kaj se je med tednom 
zgodilo in kaj smo delali. Opažam, da nekatere 
zelo zanima, kaj se dogaja, ker pogosto gledajo 
televizijo.

Stare ljudi najbolj razveselijo lepa beseda, 
stisk roke in zavest, da se jih spomnimo. To je 
največ, kar pričakujejo od nas. Zato spoštujmo 
stare ljudi in starše, naredimo kaj dobrega za 
njih, kajti vsi bomo enkrat stari in nemočni in 
takrat se nam bo mogoče kaj od tega povrnilo. 

Marija Jereb, prostovoljka,  
objavljeno 2018

Skupina Naše poti, maj 2021
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Urice pisanja z roko

V Domu počitka Mengeš smo s stanovalci 
22. januarja 2020 pod okriljem Društva 
Radi pišemo z roko, v katerem delujem kot 
prostovoljka, prvič izvedli urico pisanja. Drugič 
smo se srečali v začetku februarja, nato pa 
je naše delo prekinil prvi val epidemije. Po 
umiritvi epidemije smo za srečanja izkoristili 
tudi poletne mesece in veselo pisali še dvakrat 
julija in avgusta. V septembru smo glede na to, 
da kasneje morda ne bo več mogoče, imeli urice 
pisanja kar vsak teden (srečanja so bila sicer 
predvidena na vsakih 14 dni po eno šolsko uro). 
Dom so zaradi preprečitve okužb zaprli pred 
koncem septembra, zato sem v nadaljevanju 
po elektronski pošti pošiljala delovne liste, s 
pomočjo katerih so delovne terapevtke Doma 
počitka Mengeš same izvajale delavnice. Po 
večmesečni prekinitvi smo se znova srečali v 
aprilu 2021, od takrat pa se sestajamo vsako 
sredo v dopoldanskih urah. 

Danes ljudje vedno manj pišemo z roko in 
to ne samo mlajši, ki se kar težko znajdejo 
brez računalnika, ampak tudi starejši, ki za 
izražanje svojih misli prav tako vse pogosteje 
uporabljajo zgolj tipkovnico. Seveda je takšno 
pisanje hitrejše, enostavnejše in glede na izrabo 
časa tudi bolj smotrno. Toda – strokovnjaki 
poudarjajo, da kljub razvoju tehnologije pisanje 
z roko ohranja svojo vrednost. Ko pišemo z 
roko, možgani delujejo celoviteje, kajti vsaka 
dejavnost krepi nevronske povezave.  
Z ročno aktivnostjo ohranjamo dolgotrajnejšo 
pozornost, saj se moramo bolj osredotočiti, če 
določeno črko napišemo z roko, kot če samo 
pritisnemo tipko. Pri tem izboljšujemo spomin, 
razvijamo fino motoriko in postanemo tudi 
bolj umirjeni. Pomembno se je zavedati, da 
s starostjo postajamo počasnejši, se hitreje 
utrudimo, imamo manj energije in žal vedno 
pogosteje tudi razne bolečine. Naš spomin 
se upočasnjuje, prav tako celotno psihično 
delovanje, socialno se odmikamo, četudi se 
druženju ne izogibamo. Toda staranje ne 
pomeni zgolj nemoči, bolezni in odvisnosti od  

drugih. Ravno nasprotno! Prinaša lahko plodno 
in ustvarjalno sobivanje, skratka, v svojem 
okolju lahko starejši normalno delujemo in 
pisanje z roko nam pomaga doseči te cilje.

Pri pisanju smo začeli kot prvošolčki in se zaradi 
tega na svoj račun tudi pošalili. Pisali smo 
pokončne, vodoravne in poševne črte različnih 
dolžin. Nadaljevali smo z velikimi tiskanimi in 
nato še z malimi tiskanimi črkami, kasneje pa so 
prišle na vrsto velike pisane in male pisane črke. 
Tudi na številke nismo pozabili. Naslednjič smo 
risali uro in označili na njej čas začetka naših 
srečanj. V nadaljevanju smo iskali protipomenke 
(besede z nasprotnim pomenom, na primer 
noč/dan), zapisali smo prve besede in nato tudi 
stavke. Vmes smo včasih kaj zapeli, ob vsakem 
srečanju smo si razgibavali prste in zapestja, 
včasih še vratni del. Vedno nas je na to potrebo 
opomnilo telo samo oziroma kakšen njegov del. 

 V bodoče bomo nadaljevali s pisanjem po 
nareku, na papirju bomo predstavili različne 
teme (praznike, običaje, dnevna opravila, 
domače živali, lepe spomine in še veliko 
drugega, pač po izboru udeležencev samih), 
beležili bomo modre misli, opisali sliko ter 
sestavili pismo ali voščilnico. Vsekakor se ne 
bomo dolgočasili, saj ura pisanja z roko vedno 
prehitro mine in vedno se veselimo ponovnega 
snidenja.

Vesna Gombač Poženel,  
prostovoljka

Stanovalke sledijo navodilom gospe  Vesne, 2021
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Zgodba o sončnicah (Srečko Kosovel) 

Nesem sončnico na rami,
zlat metulj je vzplaval nanjo,
sončnica se je nagnila,
o, da ne bi se zlomila!

Nesem sončnico na rami,
v njej so zlata, zlata zrna,
sončnica se je nagnila,
o, da ne bi se zlomila!

O, metulj razprl je krila,
sapica je vzvalovila,
sončnica se je nagnila,
o, da ne bi se zlomila!

Naše sončnice

Ob koncu zrelega poletja se odpro prve 
sončnice. Kličejo ptice v gostijo in nam 
oznanjajo jesen in ko jih zagledamo v naravi, 
vemo, da je blizu jesen in da prihajajo darovi 
zemlje. 

Tudi mi smo se v prostem času lotili izdelave 
sončnic iz papirja in želodovih kapic. Pri tem je 
aktivno sodelovalo kar nekaj naših stanovalk. 
Kdor sodeluje, ob tem krepi marsikatero 
lastno sposobnost: natančnost, motoriko rok, 
povezavo med mislijo v možganih in reakcijo 
roke, ohranja občutek za povezanost s časom, 
čut za red in še bi lahko naštevali. Rumena 
barva sončnic nas spominja na toplino, rjava 
pa na plodove narave. Vse to nam pomaga, da 
se čutimo malce bolj del narave in povezani 
z njo. Nenazadnje sodelovanje daje smisel 
našemu bivanju. Sončnice smo obesili visoko, 
da nam sijejo kot sonce, in da ne pride kaka 
ptička in jih poje, prepričana, da imamo 
čokoladne kapice za piškote.

Urška Zabret,  
dipl. delovna terapevtka, animatorka 

Ustvarjalna delavnica – izdelava sončnic, 2020
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Utrinki domskih aktivnosti v zadnjem letu 

Zasadili smo domski vrtiček.

V novo leto s Tadejem in harmoniko Pustovanje

Praznovanje rojstnih dni Obisk Rdečih noskov



32

Nastop ansambla Trio Frenky v Enoti Trzin Pozornost ob 8. marcu

Ustvarjalna delavnica –  
izdelovanje šopkov  iz papirja

Koncert Univerze za tretje življensko obdobje LIPA Domžale  
v Enoti Trzin

Nastop članov simfoničnega orkestra RTV Slovenija
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Koncert pod balkoni v sodelovanju z Domom sv. Katarine 
– Domžalski rogisti

Obisk terapevtskega psa društva Tačke 
pomagačke

Nastop veteranov Mengeške godbe

Obisk Miklavža v Enoti Trzin

Sladoledni piknik 
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Petje in ples ob harmoniki  Peka piškotov v Enoti Trzin

Izdelovanje pustnih mask v Enoti Trzin

Nastop Franca Ostermana, Janeza Pera in Hervina Jakončiča na dvorišču 
Doma

Peka palačink v Enoti Trzin



35

Obisk Rdečih noskov v Enoti Trzin Nastop harmonikarskega orkestra KD MS  
v Enoti Trzin

Koncert pod balkoni – Alenka Gotar in Anže Šuštar  
v Enoti Trzin

Koncert pod balkoni – ŽPS Trzinke v Enoti Trzin

Ustvarjalna delavnica – izdelovanje čestitk Obisk Božička
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Nastop DU Vodice na dvorišču Doma

Potopisno predavanje o Panami

Izlet v Arboretum Volčji Potok

Koncert ljudskih pevcev Fantje z vasi v Enoti Trzin

Barvanje pirhov v Enoti Trzin 



Večerja

Včasih so na kmetih drugače kuhali, kakor kuhajo zdaj. Za večerjo je bila po navadi mlečna kaša ali pa 
krompir v oblicah pa kislo zelje ali pa močnik pa mleko. Kaša ali pa močnik se počasi hladita, je dolgo 
vroče.

Dostikrat so otroci, posebno ob mraku, sitni ratali, so bili lačni, bi radi hitro jedli. So pa gospodinje, da bi 
se prej ohladilo, jed kar na okno postavile.

No, fantje pa so se po navadi v mraku že odpravljali na vas. Pa so se zmenili, da bodo malo ponagajali. 
Pri eni hiši so na skrivaj vzeli skledo kaše pa so nesli k tisti hiši, kjer je bil močnik na oknu. Tam so vzeli 
pa močnik in ga nesli k tisti hiši, kjer je bila kaša.

Gospodinja v prvi hiši je poklicala: »Zdaj se je pa že ohladilo, le pojdimo večerjat!«
Gospodar vpraša: »No, kaj bo danes?«
Pravi gospodinja: »Saj veš kaj, mlečna kaša.«
Gre do okna, vzame skledo, pa je v njej močnik.
Pravi: »Ja, kako pa to?«
»Zdaj pa res vidim, da nič več ne ródiš!« se razjezi mož. »Poglej, si rekla, da si kašo skuhala, je pa 
močnik!«
»Jejzestana, saj vem, da sem kašo kuhala!«

Pri drugi hiši je bilo pa glih tako. Je gospodinja rekla, da je močnik skuhala, je ratala pa kaša. Tako so se 
v družini še sporekli zaradi tega. Sklede so imeli po navadi povsod glih: tiste ribniške sklede so bile, tako 
da niso vedeli, čigava je katera. No, čez ene par dni so pa fantje le povedali, da so zamenjali sklede. Tega 
se v naši vasi še danes spominjajo, kako je bilo.

Anica Lazar, 2021,  
stanovalka v Mengšu

róditi - razumeti
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Stoletje Doma počitka Mengeš v besedi in sliki 

1920
Janez Levec Vahtar, gostilničar, premožen posestnik in dolgoletni župan 
zapusti svoje imetje redovnicam Družbe hčera krščanske ljubezni  
sv. Vincencija Pavelskega – usmiljenkam. Njegova želja je bila, da bi 
redovnice ustanovile zavetišče za ostarele, reveže in brezdomce. 

1921-1923 
Zaradi slabega stanja hiše in želje, da bi lahko sprejele 
večje število okoliških revežev, sestre usmiljenke 
pripravijo načrt in sezidajo veliko zavetišče.

1923 
1. januarja je bil sprejet prvi oskrbovanec – 
Mihael Zabret, samski delavec iz Topol. Konec 
leta je v zavetišču že 94 oskrbovancev. Uradni 
naziv zavoda je Zavetišče sv. Vincencija.

1925 
V zavetišču deluje 29 redovnic. Dokupijo 
sosednje Zupanovo posestvo. Zavetišče 
razpolaga s 24 ha zemlje.

Sprehod skozi čas
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1937
Modernizacija: zavetišče dobi telefonsko povezavo.

1939
Redovnice uspešno krepijo gospodarsko osnovo zavetišča. Neposredno pred izbruhom vojne 1941 
posest zajema 30 ha in 61 a zemlje ter pripadajoča gospodarska poslopja.

1940
Modernizacija: v sobah oskrbovancev namestijo zvočnike za radijski sprejemnik. 

1942
Nemška okupacijska oblast zavetišče podržavi. Kupi ga deželni svet s sedežem v Kamniku in namesti 
upravnika, ki zavetišče upravlja do 10. 5. 1945.

1945
Oblast nove države Demokratične federativne Jugoslavije uvede v zavetišču začasno prisilno upravo. 
V zavetišču je 110 oskrbovancev, zanje skrbi 31 usmiljenk. 

1948 
V teku nacionalizacije sta zavetišče in večina pripadajoče posesti podržavljena in zapadeta pod 
splošno ljudsko premoženje. Sestre zaprosijo za vstop v državno službo. Sestrska skupnost v Domu 
obstaja vse do leta 1984. 

1950 
Zavetišče se preimenuje v Dom onemoglih. Leta 1952 v njem prebiva 150 oskrbovancev.

1955 
Zavetišče se ponovno 
preimenuje, tokrat v ime, 
ki je še vedno aktualno: 
Dom počitka Mengeš.

Oskrbovanci Doma počitka Mengeš z osebjem in ansamblom Brko okrog leta 
1955
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1960
Sestre usmiljenke in stanovalci Doma na 
domskem dvorišču okoli leta 1960.

1983 
Zaradi vse večjih potreb po oskrbi in negi 
starejših se začnejo priprave na gradnjo 
prizidka. Rezultat: 124 novih ležišč, novi 
prostori za kuhinjo, jedilnico, shrambe, dnevne 
sobe, pralnica, likalnica in zaklonišče.

1985 
Otvoritev novega dela Doma (objekt B).

1961
Večja obnovitvena dela na glavni stavbi, 
notranja ureditev sob, hodnikov in kopalnic.

1962
V Domu na oddelkih in v kuhinji zaposlijo tudi 
laične osebe.

1970
Oskrba stanovalcev okoli leta 1970.

1971
Modernizacija: napeljava centralnega 
ogrevanja v zgradbo.

1973
Generalna obnova Doma – kuhinje, pralnice, 
vodovodne in električne napeljave, mizarska, 
soboslikarska in pleskarska dela.
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1988 
Obnova starega dela Doma (objekt A).

1990 
70 let Doma počitka Mengeš. V Domu prebiva 
dvesto stanovalcev in petindvajset mlajših 
invalidov.

1995 
75 let Doma počitka Mengeš.

1992-2002
Prenova klubskega in pisarniških prostorov, 
kuhinje, jedilnice, avle, garderobnih prostorov, 
izgradnja panoramskega dvigala v objektu A 
itd.

2002 
Mlajši invalidi se iz Doma preselijo v bivalno 
enoto Naša hiša.

2005
Obnova fasade, zamenjava strehe na objektu 
B, zamenjava stavbnega pohištva objektov A 
in B, ureditev novih prostorov za fizioterapijo in 
delovno terapijo itd.
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2006 
85 let Doma počitka Mengeš in slavnostna 
otvoritev prenovljenega Doma. Posebna 
pozornost je namenjena programom za 
stanovalce z demenco. Dom razpolaga 
z varovanim oddelkom za triintrideset 
stanovalcev, v pripravi je še drugi varovani 
oddelek. Razen institucionalnega varstva 
starejših Dom izvaja tudi dnevno varstvo, 
pomoč na domu, razvoz kosil itd.

V procesu denacionalizacije je del posesti 
Doma počitka Mengeš vrnjen Družbi hčera 
krščanske ljubezni usmiljenih sester  
Sv. Vincencija Pavelskega v naravi. 

2010
Otvoritev Enote v Trzinu 
in Centra aktivnosti Trzin 
– CAT; začetek izvajanja 
institucionalnega varstva na 
dveh lokacijah.

2007-2010
Izgradnja prizidka za potrebe nove jedilnice, 
tehnološka prenova kuhinje, prenova avle, 
ureditev frizerskega salona, nove molilnice 
itd.
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2010-2014
Obnova vseh oddelkov objekta B, zunanja 
ureditev Doma, prehod na ogrevanje s plinom itd.

2015 
Dom pridobi državno koncesijo, zato zaposlimo 
lastno zdravnico za obravnavo stanovalcev.

2017 
Pridobimo certifikat modela kakovosti 
E-Qalin; prenova oddelka A1.

2018 
Pridobimo certifikat »Družini prijazno podjetje«, 
vzpostavimo brezžično omrežje wi-fi, odpremo 
Demenci prijazno točko.

2019 
Obnova pomivalnice centralne kuhinje.
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Desetletje Enote v Trzinu

2009 
22. 12. 2009 - slavnostna otvoritev enote.

2010 
V januarju sprejem prvih stanovalcev.

2010 
V decembru odprtje Centra aktivnosti  
Trzin – CAT.

2015 
Praznovanje petletnice enote Doma počitka 
Mengeš v Trzinu.
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2016 
11. maj, obisk dr. Mira Cerarja, takratnega 
predsednika Vlade Republike Slovenije.

2019 
Otvoritev prenovljenega vrta, blagoslov  
prenovljene kapele.

Obisk ljubljanskega nadškofa msgr. Stanislava Zoreta 
ob blagoslovu kapele

2021 
Prevzem vozička Oldi, darila Občine 
Trzin; prenova oddelčnih kuhinj.
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Dom počitka Mengeš so v preteklih sto letih vodili različni ljudje, saj so našo stoletno preteklost 
zaznamovale številne družbene spremembe. Njihovi poklici, izobrazba, nazivi in človeški profili 
so bili različni, toda njihovo delo je sledilo ciljem in razvoju ustanove, je vgrajeno v podobo Doma 
počitka Mengeš, kot ga poznamo danes.

1920-1948 s. Anunciata Čepin

1942-1943  Franc Ulčar

Od leta 1945 do 1948 se je zamenjalo nekaj delegatov in 
upravnikov, ki so svoje delo opravljali krajši čas.

1948-1952 Jernej Marko

1952-1971 Franc Šink

1971-1980 Janez Pungerčar

1980-1991 Srečko Berčič

1991-1992 v. d. Ivica Krivic

1992-2002 Lado Goričan

2002-2003 v. d. Tadeja Šušteršič

2003-2015 Irena Gričar

2016- Lidija Krivec Fugger

Viri:
Stražar, S., Mengeš in Trzin skozi čas. Mengeš, Trzin, Krajevna skupnost, 1993.
Pacek, K., Pot ljubezni skozi čas: zgodovina Slovenske province Družbe hčera krščanske ljubezni – usmiljenk 1919-2019. 
Celje - Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, 2019.
100 let HKL (Hčera krščanske ljubezni) – usmiljenk v Mengšu, 2021, tipkopis, arhiv HKL Šentjakob ob Savi.
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Utrinki iz preteklosti v besedi in sliki

Tudi nekoč se je marsikaj dogajalo: nastopi ansamblov, izleti, nastopi učencev itd.

Nastop otrok s harmonikarjem

Tudi nepokretni stanovalci so bili 
deležni kulturnih dogodkov. 

Praznovanje novega leta

Izlet na Bled
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Stanovalci so po svojih zmožnostih pomagali pri kmečkih opravilih, si krajšali čas z ročnimi deli …

Tudi gospodinjskih opravil ni zmanjkalo …

Pomoč v hlevu

Pridne roke stanovalca

Ročno pranje perila

Priprava obrokov
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Domsko dvorišče nikoli ni samevalo …





Šepet narave

Narava iz dneva v dan
spreminja svoje barve,
odeva se v lepoto,
oblači v rožnate se barve,
porojeva cvetove živobarvne.

Polja vsa so oživela,
k delu neorana zemlja vabi,
zelena trata in gozdovi
so tiho, skrivnostno zašepetali.

Prhutajo ptice s krili,
nabirajo drobne slamice,
da v krošnjah si dreves
napravijo zarod spet.

Mirno misel naj počiva,
predaja zvokom se življenja,
še goslanju murna naj prisluhne,
tiho uživa te lepote.

Alojz Muhar, 2021,  
stanovalec Enote Trzin
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Moje misli ob našem jubileju

Sem Terezija Turk in stanovalka Doma počitka 
Mengeš že petnajst let. Sem predstavnica 
stanovalcev v Svetu zavoda. Na to funkcijo sem 
bila izvoljena že četrtič. Z veseljem sodelujem 
na sejah sveta, kjer spremljam razvoj zavoda 
in predstavljam glas stanovalcev. Aktivno pa 
sodelujem tudi v raznih drugih odborih zavoda 
kot članica Komisije za prehrano,  
Sveta stanovalcev itd.

Leta 2006 sem prišla v Dom počitka Mengeš 
iz Dolenjske. Bila sem zelo bolna, v domu v 
Mengšu pa sem imela teto, ki je bila tu zelo 
zadovoljna. Počasi se je začelo izboljševati 
tudi moje zdravstveno stanje in začela sem se 
vključevati v aktivnosti v domu. Čez dve leti se 

mi je v domu pridružil tudi moj mož Lojze, toda 
žal sva se lani poslovila. Še vedno se privajam 
na to, saj sva zadnjih 13 let najinega skupnega 
življenja v Domu počitka Mengeš preživela 
skupaj.

Ko se človek bliža starosti 80 let, res doživi 
marsikaj. Ravno letos mineva 61 let, kar sva se 
z možem srečala in spoznala. Lani sva obeležila 
56 let najine poroke, ustvarila sva si res prijetno 
družino in dom, toda življenje kroji naša pota 
po svoje. Hvala Bogu in moji usodi, srečna sem, 
lepo sva se poslovila – naj počiva v miru. Živim 
naprej, naprej z lepimi spomini, v prijetni, topli 
sobici in sem hvaležna vsem, ki mi stojite ob 
strani. Hvaležna sem za vso nego in oskrbo, 
ki je zares dobra, in sva je bila deležna skupaj 
z možem. Rada se vključujem v aktivnosti v 
domu, ki so bile žal v času epidemije okrnjene, 
vendar se vračajo. Ob upoštevanju navodil 
NIJZ zopet prepevamo, molimo, praznujemo 
rojstne dneve, uživamo ob zvokih harmonike, 
obiskih živali, izletih ipd.

Naj ponovim, kar sem zapisala že leta 2017:  
»V Domu počitka Mengeš se zares dobro 
počutim. Prostori so prenovljeni, čisti, svetli. 
Tudi okolica je lepa, imamo klopce in cvetlične 
gredice. Predvsem pa so tu zaposleni pravi 
ljudje, ki nam omogočajo, da tu preživljamo 
mirne in prijetne dneve starosti.«    
       

Terezija Turk, 2021, 
stanovalka v Mengšu

Razmišljanja ob jubileju
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Preteklost – korenine prihodnosti

Je že tako, da se ob obletnicah radi ozremo 
na prehojeno pot. Stoletnica Doma počitka 
Mengeš in desetletnica Enote v Trzinu me 
popeljeta v dni, ko sem kot zdravnica pred 
več kot dvajsetimi leti nastopila svojo prvo 
samostojno službo v ZD Domžale. Delo je med 
drugim obsegalo tudi nadomeščanje zdravnice 
v Domu počitka Mengeš in naključje je hotelo, 
da je bil moj prvi urgentni primer nezavestne 
bolnice ravno v Domu. Živo se spominjam, 
kako nebogljeno sem stala ob njeni postelji in 
tuhtala, kako čim bolje obvladati situacijo. Še 
danes tehtam, po toliko letih dela in številnih 
izkušnjah, kaj bi bilo v danem trenutku za 
bolnika najboljše.

V vsem tem minulem času se je struktura 
stanovalcev v domovih zelo spremenila. Če 
so v preteklosti prihajali v Dom zaradi družbe 
in osamljenosti, prihajajo danes zelo bolni in 
iz bolnišnic, ker doma svojci ne zmorejo nege 
tako težkih bolnikov. Vse prepogosto prihajajo 
z rešilcem, z vsemi možnimi cevkami, ranami 
in odvisni od naše pomoči pri praktično vseh 
aktivnostih. Mnogim je cena, ki jo plačujejo 
zaradi napredka medicine, previsoka, saj 
življenje postane agonija. Ravno zaradi takih 
stanovalcev je treba tehtati med ukrepi, ki 
jih prinaša invazivno bolnišnično zdravljenje 
ali simptomatsko zdravljenje v domu, ki je 
večinoma bolj prežeto z osebnim stikom 
in človeško toplino. Prav je, da se invazivna 
medicina v človekovih poslednjih trenutkih 
umakne dostojanstvu in humanosti. Iz tega 
izhaja tudi moje načelo, da ima kakovost 
življenja prednost pred dolgostjo. Veseli in 
pomirja me, da se temu načelu pridružuje vse 
več svojcev. Tako veliko lažje v celoti poskrbimo 
za bolnika oziroma stanovalca. To se je še 
posebej izkazalo v težkih časih epidemije 
covid-19, ki je terjala tudi precej življenj med 
našimi stanovalci, čeprav smo se z vsemi močmi 
trudili, da bi zajezili širjenje virusa in rešili čim 
več življenj.

Skupaj s svojci smo mnogokrat tehtali, ali 
bolnika napotiti v bolnišnico ali ne. Žal se jih 
je od napotenih v bolnišnico vrnilo le malo. 
Na srečo se je izkazalo, da je večina zbolelih 
ob izdatni pomoči osebja okužbo prebolela in 
preživela v privajenem domskem okolju. Mnogo 
svojcev mi je potožilo o razočaranju nad nego in 
oskrbo njihovih dragih v bolnišnici in niso mogli 
skriti veselja, ko so se končno vrnili v Dom.

V domu stanovalci niso le številke, ampak 
postanejo del naše velike »domske družine«. 
Ravno zato smo požrtvovalno prenašali vse 
ukrepe in delo v nemogočih razmerah, čeprav 
smo mnogokrat naleteli na negodovanje 
svojcev. Sedaj se stvari umirjajo in le želim si 
lahko, da se nikoli več ne bi znašli v položaju, 
ko bi se borili za življenje stanovalcev dveh 
oddelkov hkrati. Hudo nam je bilo za vsemi, 
ki so izgubili boj v tej težki bitki, a tolažilo nas 
je dejstvo, da so mirno umrli v privajenem 
okolju in če je bilo le možno, obkroženi s svojimi 
domačimi.

Tudi v bodoče se bomo trudili za čim boljšo 
kakovost življenja naših stanovalcev in jim stali 
ob strani v lepih in manj lepih oziroma težkih 
trenutkih. Zavedamo se, da nasmeh in stisk roke 
omilita še takšno bolečino in da človeška toplina 
mnogokrat zaleže bolj kot vsi dosežki sodobne 
medicine.

Pravijo, da srečanje s težavo človeka okrepi. Tudi 
mi smo iz te epidemije izšli močnejši in bogatejši 
za marsikatero izkušnjo. Iz tega bomo črpali 
za delo v prihodnje. Prepričana sem, da bomo 
s skupnimi močmi za naše stanovalce ustvarili 
okolje, kjer se bodo počutili varne, sprejete in 
slišane. In nenazadnje, da bodo odšli mirno in 
dostojanstveno, obkroženi s svojimi dragimi, ko 
bodo prišli do konca svoje zemeljske poti.

Simona Kozina Lovšin,  
dr. med. spec. družinske medicine
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Gospa Micka

Če smo v letu 2020 praznovali častitljivih sto 
let našega doma, je prav, da vam predstavimo 
tudi stanovalko, ki ima v našem domu 
»najdaljši staž«. To je naša gospa Micka ali Mici, 
kot ji pravijo nekateri stanovalci – Marija Sluga. 
Gospa Micka je z nami že od svojega 16. leta, 
torej je v Domu počitka Mengeš že dobrih 65 
let. Lani jih je dopolnila 80.

Prvih šestnajst let je preživela v reji. Na 
zadnjega gospodarja, kjer je bila v reji, ima zelo 
lepe spomine. Imel je veliko kmetijo, tam se je 
že kot deklica naučila skrbeti za živali. Pravi, da 
je bila vedno najraje v hlevu oziroma pri živalih. 
Skrbela je za konje, krave, prašičke, tudi za 
tiste, ki jih je svinja zavrnila. Ker je imela tako 
rada živali, se je vedno skrila, ko so imeli koline, 
takrat ni hotela biti zraven.

Stara 16 let je prišla živet v Dom počitka 
Mengeš, kjer je takrat živela tudi njena mama. 
Ker je takrat tudi dom imel svojo »kmetijo« – 
živino, velik vrt, njive, se je tudi tukaj aktivno 
vključila v delo na kmetiji. Ves čas pa je veliko 
pomagala tudi sostanovalcem, ki so bili 
praviloma starejši in bolj onemogli od nje. 
Pomagala jim je pri hranjenju, pitju, prinesla 
kaj iz trgovine itd. Veliko let pa je spremljala 
stanovalce tudi na preglede v bolnišnico in 
nazaj.

Kot sem že povedala, je velika ljubiteljica živali. 
Dolga leta je v svoji sobi skrbela za kar nekaj 
kanarčkov, na katere je bila zelo navezana. 
Rada poskrbi za vse »potepuške« mačke, ki 
nas redno obiskujejo, zelo pa je vesela tudi 
kužkov, ki jih obiskovalci pripeljejo na naše 
dvorišče. Seveda pa starost tudi gospe Micki 
ni prizanesla. Že nekaj let za gibanje po domu 
uporablja invalidski voziček, saj je noge ne 
držijo več. Kljub temu je ohranila veliko dobre 
volje, rada poseda v avli in na dvorišču doma, 
kjer se druži s sostanovalci. Še vedno rada 
priskoči na pomoč sostanovalcem, če to le 
zmore. Velikokrat jo vidimo, kako lupi in reže 
jabolka stanovalcem, ki tega ne zmorejo več 
sami.

Zadnja leta so ji poleg sostanovalcev v veliko 
oporo tudi prijatelji iz verske skupnosti 
Jehovovih prič, katerih članica je tudi sama. 
Redno jo obiskujejo in poskrbijo, da se lahko 
udeležuje tudi njihovih srečanj.

Recept za zdravo starost – gospa Micka pravi, 
da je treba jesti česen. Česen si dodaja povsod, 
tudi to ji je ostalo iz rane mladosti. Ne vem, 
mogoče je to razlog, da je okužbo s korona 
virusom preživela skoraj brez težav.

Andreja Gogala,  
dipl. delovna terapevtka
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Vlak življenja

Delo v domu te, želiš ali ne, dnevno sooča z 
mislijo in dejstvom, da je življenje hitro minljivo 
in da dnevi, ki so nam dani, polzijo kot pesek 
skozi prste. Teče trinajsto leto, odkar del 
svojega življenja delim tudi s stanovalci. V teh 
letih se me je dotaknilo mnogo njihovih zgodb 
in misli, ki se nanašajo na človeško minljivost. 
Še posebno pa so mi ostale v spominu 
naslednje vrstice, katerih avtorja ne poznam, 
jih je pa z menoj delila stanovalka. 

»Življenje je kot vožnja z vlakom, z vsemi 
postajami, izleti in nesrečami. Vstopimo v vlak, 
srečamo se s starši in mislimo, da bodo z nami 
potovali za vedno, vendar bodo izstopili na 
nekem postajališču in mi moramo nadaljevati 
potovanje brez njih. Mnogi potniki, naši bratje 
in sestre, sestrične in bratranci, prijatelji, otroci 
in celo ljubezen našega življenja bodo vstopili 
na vlak. Mnogi bodo zapustili vlak in za seboj 
pustili veliko spominov. Za nekatere ne bomo 
niti opazili, da so odšli. To je potovanje z veliko 
veselja, žalosti, pozdravov, sreče in neskončnih 
spoznanj. 

Uspeh je vzpostaviti dobre odnose z vsakim 
od nas in s samim seboj. Velika uganka je, ker 
sami ne vemo, na kateri postaji bomo morali 
izstopiti. Zato moramo živeti, ljubiti, odpuščati 
in vedno dati najboljše od sebe! Saj ko pride 
trenutek, ko moramo izstopiti iz vlaka in je 
naš prostor prazen, bi morali za nami ostati le 
dobri spomini na nas, za tiste, ki bodo še naprej 
potovali v verigi življenja za vedno!«

Želim, da bi bilo vaše potovanje vsak dan bolj 
in bolj lepo in da imate v svoji prtljagi vedno 
ljubezen, zdravje, uspeh in denar. Hvala vsem 
potnikom v mojem življenju! Močni ljudje 
vedo, kako ohraniti svoje življenje v najboljšem 
redu. Tudi s solzami v očeh lahko z nasmehom 
rečem: »V redu sem.«

Barbara Vesel,  
univ. dipl. socialna delavka





Moje korenine

Vas Predmeja je med najlepšimi kraji na svetu, kadar ne zavija burja okrog vogalov redko posejanih 
hiš na obrobju Trnovskega gozda. Najbrž bi marsikdo rekel, da to govorim le zato, ker sem nekoč, 
davno je to že bilo, v eni od teh hiš prijokal na svet. Hiša, v Dolini se ji je reklo, ne revna pa tudi 
bogata ne, je ob mojem rojstvu skrivala hude zagate. Ata Janez in mama Marija Sedejeva sta se v 
tistih časih bojevala z revščino in največjo neznanko, kako in kje preživeti. Rojstna hiša je zaradi 
stroškov ob bolezni prve atove žene šla na boben. Invalidnino, ki si jo je oče »prislužil« na Soški fronti, 
so mu fašistični veljaki odvzeli. Odvzeli so mu jo, ker ni hotel sprejeti italijanskega imena in priimka, 
ter moji sestri ni želel kupiti črne mlado-fašistične obleke.

Skromno imetje, ki je ostalo, so naložili na voz in odselili smo se daleč stran, v povsem tuje kraje. 
Jelični vrh pri Idriji je bila prva postaja v »izgnanstvu«. Kakšno leto smo preživeli pri prijaznih 
ljudeh. Skromna hiška s črno zakajeno kuhinjo in majhno kamro nam je bila takrat najprijaznejša 
prijateljica. Po kakšnem letu bivanja se je slika z vozom, naloženim z našim bogastvom, ponovila. 
Slovo, v spominu mi je ostal gospodar, ki so ga krasili veliki, košati brki, me je z velikansko roko božal 
po laseh. Oprijel sem se njegovih kolen in jokal, da ne grem nikamor proč. 

Voz se je ustavil na Kovačevem Rovtu, tik nad mestom Idrija. Lepa hiša, tudi ljudje so bili prijazni, 
vendar to ni bil moj pravi dom. Za očeta in mamo pa je bil ta kraj bolj prijazen, saj je oče tukaj 
lažje dobil vsaj včasih delo za krajši čas. Na stalno zaposlitev ni mogel računati zaradi njegove 
protifašistične in protiitalijanske usmeritve. Nekaj dni tukaj, nekaj tam, dokler ni delovna knjižica 
prispela v upravo podjetja. Vedno se je slika ponovila, za italijanske upravitelje ni bil zaželen. Hoteli 
so očistiti ta delček slovenskega ozemlja Slovencev. Tako je italijanski fašizem uveljavljal pravo 
etnično čiščenje.

Tako smo se prebijali iz dneva v dan. Zelje, krompir in fižol, sama zdrava hrana. Kakšna ironija, 
vedno pa smo hlepeli po koščku dobrega, suhega svinjskega mesa. Ta želja pa se je uresničila šele nekaj 
let po moriji druge svetovne vojne.

Marjan Likar,  
2021, stanovalec Enote Trzin
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Epidemija

12. 3. 2020 je bila v Sloveniji zaradi naraščanja 
števila okužb s koronavirusom razglašena 
epidemija covid-19. Ministrstvo za zdravje nam 
je poslalo priporočila za preprečevanje vnosa 
virusa v Dom, ki so močno posegla v njegov 
življenjski in delovni utrip. Morali smo ukiniti 
nove in začasne sprejeme stanovalcev ter 
dnevno varstvo in omejiti izvajanje Pomoči na 
domu samo na nujne primere, torej na nego in 
razvoz kosil. Odpadle so frizerske in pedikerske 
storitve. Za stanovalce so bili odsvetovani 
obiski, izhodi ter skupinske in druge dejavnosti. 
Zaposleni, pri katerih je narava dela to 
dopuščala, so delali od doma.

Razglasitev epidemije je za celoten Dom 
predstavljala velik izziv, za marsikoga pa 
je bila to tudi huda travmatična izkušnja. 
Osnovni problem v pomladanskem obdobju 
epidemije je bilo pomanjkanje zaščitne opreme 
za vse zaposlene, ki so bili v dnevnem stiku 
s stanovalci. Bili smo brez zaščitnih mask, 
plaščev in čevljev, primanjkovalo je razkužil. 
Zaradi pomanjkanja zaščitne opreme v 
svetovnem merilu je nismo mogli nabaviti 
niti preko javnih naročil. Bili smo prisiljeni 
poseči po najrazličnejših približkih, ki so lahko 
nudili vsaj minimalno zaščito zaposlenih in 
stanovalcev. Po pomoč smo se obrnili na 
civilno zaščito Mengeš in Trzin, vseskozi 
smo bili v stiku z županoma Občine Mengeš 
Francem Jeričem in Občine Trzin Petrom 
Ložarjem ter Zdravstvenim domom Domžale. 
Sodelovanje je potekalo dobro. Civilna zaščita 
Mengeš in Trzin sta nam podarili varovalno 
opremo: zaščitne maske, Tyvek kombinezone, 
razkužila itd. Kar nekaj zaščitne opreme ter 
dve kisikovi jeklenki z vozičkom smo prejeli iz 
blagovnih rezerv. 

Prvi spomladanski val je trajal vse do 31. 5. 
2020 in kljub omenjenim težavam smo ga 
uspeli prebroditi brez okužbe. Po navodilih 
pristojnih organov smo pripravili krizni načrt 
Doma počitka Mengeš in Enote Trzin za primer 
ponovne epidemije in po potrditvi znova pričeli 
s sprejemanjem stanovalcev.

V drugi polovici leta 2020 je virus kljub 
upoštevanju in izvajanju navodil ter priporočil 
stroke vdrl tudi k nam. V septembru smo 
zabeležili prvo okužbo med zaposlenimi.  
V oktobru se je pojavila okužba med 
kuhinjskim osebjem in primorani smo bili 
začasno zapreti kuhinjo. Obroke nam je 
dostavljalo podjetje Sovita d. o. o. Pri deljenju 
obrokov nam je pomagala zunanja ekipa 
gostincev ter zaposleni iz drugih področij dela 
v Domu. 

26. 10. 2020 smo zabeležili prvo okužbo pri 
stanovalcih v Mengšu in le nekaj dni kasneje 
tudi pri stanovalcih v Trzinu. Sledili so težki 
dnevi in tedni z novimi in novimi okužbami 
med stanovalci in zaposlenimi. Zaradi bolniških 
odsotnosti nam je primanjkovalo osebja, 
zato smo v delo vključili študente. Nekateri 
so prespali v prostorih Harmonije Mengeš, 
kar je uredila Civilna zaščita Mengeš. Zaradi 
varnosti tako zaposlenih kot stanovalcev smo 
potrebovali večje količine zaščitne opreme, 
zato smo morali povečati nabavo. 

Ves čas smo sodelovali s predstavniki 
ministrstva za zdravje in ministrstva za 
delo, družino in enake možnosti, delovno 
skupino koordinatorjev za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z virusom SARS-Cov-2 ter 
epidemiologi. Sodelovali smo tudi z županoma 
obeh občin – Mengeš in Trzin – ter s civilno 

Leto težkih preizkušenj
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zaščito. Občina Trzin je preskrbela kontejner, ki 
smo ga potrebovali za vzpostavitev tamkajšnje 
rdeče cone, za enoto Mengeš pa smo najeli dve 
prikolici za preoblačenje zaposlenih, ki so delali 
v rdečih conah. 

S hudimi napori vseh zaposlenih in podporo 
pristojnih organov nam je kmalu uspelo zajeziti 
ekspanzivno rast okužb, dokončno širjenje 
okužbe med stanovalci smo s skupnimi napori 
uspeli zaustaviti v slabih dveh mesecih. Kljub 
vsemu se je do 31. 12. 2020 okužilo 43 %  
stanovalcev in 37 % zaposlenih. Ves ta čas 
so bili stanovalci prikrajšani za stike s svojci 
in prijatelji, vendar so razumeli, da so tako 
drastični ukrepi potrebni in so nas podpirali. 

Borba s koronavirusom je bila za stanovalce, 
zaposlene in svojce težka preizkušnja in je 
na vseh pustila poseben pečat. Zaposleni 

na oddelkih, predvsem v rdeči coni (okuženi 
stanovalci) in sivi coni (sum na okužbo), so 
morali zaradi osebne varovalne opreme delati 
v ekstremnih razmerah. Številni stanovalci so 
uspešno preboleli covid-19 v Domu, drugi so se 
zdravili v bolnišnici, od nekaterih pa smo se žal 
morali posloviti za vedno. 

Pravijo, da težke preizkušnje potegnejo iz 
človeka najboljše, njegovo bistvo. Predvsem 
sem bila vesela solidarnosti občanov, svojcev 
in številnih prostovoljcev. Njihove besede, 
zahvale in dobre misli so nas držale pokonci, 
da smo zdržali najhujše trenutke. Cepivo smo v 
Domu pričakali z velikim veseljem.  
S prostovoljnim cepljenjem smo začeli 27. 12. 
2020 in zanj se je odločila večina stanovalcev. 

Lidija Krivec Fugger,  
univ. dipl. socialna delavka, direktorica

Oskrba v času epidemije, 2021
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Težko je bilo 

Priprava na cepljenje, 2020 Začetek cepljenja stanovalcev, 2020

Lansko leto je potekalo v znamenju epidemije 
covid-19. To je bilo leto, ki je vse postavilo na 
glavo. Pojavilo se je mnogo neznank, povezanih 
z nepoznavanjem virusa, zaznamovala sta nas 
pomanjkanje druženja in strah. Intenzivno 
smo se začeli pripravljati, da bi vzpostavili 
sivo in rdečo cono, izobraževali smo delavce, 
nakupovali vso možno zaščitno opremo in se 
intenzivno pripravljali na morebitno okužbo. 
Zavedali smo se, da je zdravstveno stanje naših 
stanovalcev že tako slabo, da bi lahko bil zanje 
ta virus usoden. Delavci smo upoštevali vse 
preventivne ukrepe, v službo smo prihajali zdravi 
in se držali navodil, ki so jih dale odgovorne 
službe. Leto je bilo za vse zaposlene in naše 
stanovalce psihično in fizično zelo naporno. 

Razveselili smo se napovedi, da bodo kmalu na 
voljo ustrezna cepiva in res, 27. 12. 2020 je bil 
za nas, naše stanovalce in njihove svojce velik 
dan – začeli smo s prostovoljnim cepljenjem 
stanovalcev. Zanj se je odločila velika večina in 
tudi večina tistih, ki so na začetku oklevali, se je 
kasneje premislila in se tudi cepila. V večini smo 
bili cepljeni tudi zaposleni, zato upamo, da se bo 
virus umiril in bomo v prihodnje lahko vsi skupaj 
zaživeli bolj mirno.

Tudi v Enoti Trzin smo se srečali z okužbo 
covid-19. Kljub temu, da načrt stavbe ni 
predvidel sive in rdeče cone, smo uspeli 
okužene stanovalce v celoti izolirati od ostalih 
stanovalcev in tako preprečili širitev okužbe. 
Veseli smo, da je pri vseh okužba potekala 
blago in so se vsi po izteku izolacije vrnili v svoje 
prostore.

Na tem mestu bi se radi zahvalili vsem 
sodelavcem, ki so požrtvovalno pomagali od 
samega začetka  do konca, stanovalcem, ki so z 
nami bíli to težko bitko in smo bili drug drugemu 
v uteho, in pa svojcem, ki so nam stali ob strani 
od prve okužbe dalje. Razumeli so situacijo, s 
katero smo se spopadali, in nam bili velikokrat 
moralna opora “od zunaj”. Seveda velja ta 
zahvala tudi vodstvu, ki je poskrbelo, da smo 
imeli dovolj vsega materiala, potrebnega za delo 
z našimi stanovalci.

Mateja Lipovšek, dipl. medicinska sestra,  
vodja zdravstvene nege in oskrbe

Nataša Omahna, sr. medicinska sestra,  
vodja zdravstveno negovalne službe Enote Trzin
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Soočanje z epidemijo v Trzinu

Kot v večino domov za starejše v državi je 
tudi v našega zašel virus, čeprav smo vseskozi 
vlagali veliko truda, da do tega ne bi prišlo. Ni 
bil kot vsak drug, ampak zelo nalezljiv, zato je 
presenetil kljub vsem ukrepom in pripravam. 
Ob prvi potrjeni okužbi med stanovalci jeseni 
2020 je bil prvi ukrep popolno zaprtje doma za 
vse zunanje obiskovalce, vključno s člani Centra 
aktivnosti Trzin. V Domu je bilo potrebno 
sprejeti številne ukrepe za preprečitev vnosa 
in širjenja okužbe, nakupiti dodatno zaščitno 
opremo, usposobiti zaposlene za pravilno 
ukrepanje, prilagoditi notranje prostore za 
t. i. sivo in rdečo cono, pripraviti številne 
obrazce, protokole, dnevna poročila itd. itd. 
Za stanovalce nismo smeli več organizirati 
skupnih dejavnosti, zato je bilo potrebno najti 
nove načine, da bi kljub vsemu ostali aktivni 
in pozitivno razpoloženi. Najprej smo začeli 
izvajati videoklice med stanovalci in svojci, 
kar so oboji zelo dobro sprejeli. Stiki s svojci 
so za stanovalce gotovo najbolj pomembni in 
jih osebje kljub vsemu trudu ne more povsem 
nadomestiti. Srečanja preko videonaprav 
so bila zato velikokrat precej čustvena. Ena 
stanovalka je npr. na ta način prvič videla 
svojega par dni starega pravnuka. Seveda so 
tekle solze in bil je smeh.

Kmalu zatem je novinar Trebušak, ki biva v 
Trzinu, dal pobudo, da organiziramo koncerte 
lokalnih glasbenikov pod balkoni stanovalcev. 
Prva sta nastopila Alenka Gotar in Anže 
Šuštar. Prepevala sta na zelenici za domom, 
stanovalci pa so napolnili balkone. Koncert je 
bil zelo dobro sprejet, zato so sledili še drugi 
– članice ŽPZ Trzinke, Domžalski rogisti, del 
simfoničnega orkestra RTV Slovenija, učenci 
glasbene šole Lartko Trzin ter mlada pevka 
Taja Jamnik. Zelo smo veseli, da so stanovalci 
Doma obravnavani kot del trzinske skupnosti in 

ostalim ni vseeno, kako se v teh časih počutijo. 
Prejemali smo tudi klice ali pisma podpore, 
ves čas sodelovali tudi z županom in civilno 
zaščito. V tem času smo poskrbeli, da so imeli 
stanovalci na voljo več individualne fizioterapije 
ter možnost sprehajanja po dvorišču za 
domom, da je bilo na voljo dovolj pogovorov, 
petja in telovadbe, redno so prejemali sveže 
sadje in druge priboljške. Stanovalcem smo 
prebirali tudi pisma prostovoljcev Inštituta 
Antona Trstenjaka in jim izročili voščilnice, ki jih 
je poslala trzinska Karitas. Sporočila in risbice 
so nam pošiljali tudi iz OŠ Trzin.  

Ko je bilo možno, smo Dom postoma začeli 
spet odpirati za obiske. Obiskovalci so se morali 
vnaprej napovedati, nositi zaščitno opremo in 
vzdrževati razdaljo. Vse omejitve in predpise 
so tako stanovalci kot svojci sprejemali z veliko 
mero razumevanja, saj so se zavedali, da le tako 
lahko preprečimo množično širjenje okužb. 
Kljub temu je marsikoga v takih razmerah 
objela tesnoba. Na različne načine smo se 
trudili, da bi bile posledice stisk in občutkov 
omejenosti čim manjše. Stanovalce je pokonci 
držalo prav to – upanje, da bo domsko življenje 
postopoma spet teklo tako, kot je do pričetka 
epidemije. 

Na ravni celotne države se je izkazalo, da je 
okužbe v domovih skoraj nemogoče zajeziti. 
Razlogov je gotovo več, od arhitekturnih 
neustreznosti do kadrovskih primanjkljajev, 
zato je prihodnost bivanja starostnikov v 
manjših domovih, kjer so enote ločene in lahko 
delujejo kot samostojni oddelki. Prav v enoti 
Trzin se je majhnost pokazala kot prednost, 
saj se je okužilo le osem stanovalcev, vsi pa so 
bolezen uspešno premagali. 

Katarina Pezdirc,  
univ. dipl. socialna delavka 
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Na svetu nisi sam (Aleksander Mežek)

Ko se ura dneva vleče, 
kakor kaplja voska s sveče,
tvoje misli zanke vislic
te lovijo dan na dan.

Ko je vsaka pot na bolje,
preizkušnja tvoje volje,
spomni se, na svetu nisi sam. 

Še bo glasba, še bo petje, 
še pomlad, ljubezen, cvetje, 
tvoja sreča bo rodila tisoč drobnih sreč.

če to lahko pomaga, 
da preskočiš ta prepad 
 – vedi, jaz sem tisti, ki ima te rad.
 

Glasba in petje nas povezujeta  

Čas koronavirusa nas je, žal, zaustavljal na 
številne načine v našem vsakdanjiku in seveda 
tudi pri domskih aktivnostih. Pogosto smo 
ostali samo v vsej goli preprostosti – biti drug 
z drugim in željo, da bi kljub situaciji vzdržali, 
ostali zdravi, se začutili in si olajšali pot skozi 
navaden dan. 

Melodija spremlja človeka že od zibelke naprej, 
položena je globoko v nas in če pozabimo 
skoraj vse besede, misli, čas, imena ali kraje, 
ostane v nas »glasbeni delček«, ki nikoli ne 
ugasne. To lahko začutimo predvsem pri 
ljudskih pesmih, ki jih prenašamo iz roda 
v rod, in tudi številne popevke so del naše 
ljudske kulture, ki kot zaklad spi v duši naših 
stanovalcev.

Glasbo na oddelku za demenco vpletamo v 
dnevni utrip na številne načine. Včasih že pri 
jutranji rutini kaj zapojemo, če smo dobre 
volje. Recimo tisto: »Dobro jutro, dober dan, 
ni lepo, da si zaspan (zakaj ne?) ... bodi vedno 
nasmejan, pa bo zate srečen dan.« Drugič jo 
vtkemo v naše vsakdanje pogovore ali uganke. 
Včasih z njo razblinimo dolgčas, spet naslednjič 
jo uporabimo kot vzpodbudo ali edino govorico 
s človekom. Mnogokrat tudi prinesem kitaro, 
orglice ali flavto in zaigram nekaj ljudskih 

pesmi ali slovenskih popevk, ob katerih se 
razvedrimo. Da, včasih tudi malo »zafušamo«, 
že hip za tem pa zapojemo izredno spevno, 
vsi v en glas. Spomin kar sam začne utripati v 
ritmu srca in prikliče besedila znanih pesmi. 
V tistem trenutku smo tako preprosto vsak 
posebej z isto melodijo združeni v skupno 
pesem. 

Glasba bo vedno tukaj, četudi malo bolj 
oddaljena in čeprav njen izraz prekriva maska – 
v znak varovanja drug drugega – njena vsebina 
in moč sežeta do srca.

Urška Zabret,  
dipl. delovna terapevtka, animatorka

Prepevanje ob spremljavi kitare, 2021
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Posebni časi, novi izzivi

Virus, epidemija, karantena … verjetno 
najpogosteje omenjene besede tega leta. Žal 
so vse tri bistveno posegle tudi v delovanje 
Centra aktivnosti za starejše Trzin, ki je moral 
lani spomladi predčasno zapreti svoja vrata. 
Ponovno se je izkazalo, da nikoli ni prepozno, 
da se človek kaj novega nauči, čeprav spada 
že med t. i. »seniorje«. Tako so se »catovci« 
pogumno lotili novega izziva – izobraževanja 
na daljavo. Najprej je bilo treba seveda 
poskrbeti za osnovno tehnično opremo, 
naložiti ustrezen program ter usposobiti 
mikrofon in kamero. Včasih je bilo treba na 
pomoč poklicati katerega od otrok ali vnukov. 
Pa vendarle je na koncu le uspelo, da smo se 
dober mesec srečevali v spletnih učilnicah 
in telovadnicah. Bilo je tudi nekaj zabavnih 
anekdot, ko je v kader vskočil kakšen hišni 

ljubljenček ali nepričakovani gost 
ali je bila kamera usmerjena v strop 
namesto v obraz. 

Naučili smo se, da spletno 
izobraževanje ni noben bavbav in 
da lahko vsaj začasno nadomesti 
učenje v živo. Kljub vsemu si velika 
večina želi, da bi se CAT čim prej 
vrnil v normalne tirnice, da bi se 
spet srečevali, klepetali in šli po 
pouku na kavo. To željo je potrdilo 
srečanje na terasi bara La Goya na 
prvi junijski dan, ko so se zbrale 
gospe, ki obiskujejo vadbo pilatesa 
in joge. Klepet je bil po dolgem času 
karantene tako živahen, da se je 
verjetno slišalo daleč naokoli. 

Novo sezono smo prvi teden oktobra 
sicer zelo optimistično pričeli s 
srečanji v živo, potem pa spet hitro 
prešli na izobraževanje na daljavo.  

Če je človek pozitivno naravnan, lahko tudi 
pri takem načinu najde kakšen plus, npr. da 
lahko k pouku prideš kar v jutranji halji ali 
pa se izgovoriš na tehnične težave, kadar ne 
veš odgovora na vprašanje predavateljice. 
Epidemiološke razmere niso dopuščale 
druženja in poučevanja v živo, zato je praktično 
celotna sezona 2020/21 potekala na daljavo. 
Tečajniki so se iz tedna v teden »srečevali« v 
spletnih učilnicah in vadili v spletni telovadnici. 
Skupine so bile sicer manjše in ponudba 
nekoliko okrnjena, vseeno pa smo uspeli 
izpeljati predviden program do konca  
sezone. 

Katarina Pezdirc,  
univ. dipl. socialna delavka

Veselje ob ponovnem snidenju v živo, 2020
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Nič nas ne ustavi

Redna in zadostna telesna dejavnost je 
v starosti zelo priporočljiva. Pripomore k 
ohranjanju telesnih sposobnosti in spretnosti, 
ki so potrebne pri vsakodnevnih opravilih 
in aktivnostih, po drugi strani pa vpliva na 
posameznikovo počutje, na občutek dobrega 
zdravja in splošno zadovoljstvo z življenjem. 

Redna telesna dejavnost krepi mišice, vpliva 
na zdravje kosti, blaži upadanje psihofizičnih in 
funkcionalnih sposobnosti telesa, pripomore 
k zmanjšanju stresa in depresije, izboljšuje 
družabne spretnosti, samospoštovanje in 
samozavest, krepi imunski sistem ter vpliva na 
kakovost spanca. Skupaj z ustrezno prehrano 
telesna dejavnost varuje tudi pred prekomerno 
telesno težo in debelostjo ter zmanjšuje 
tveganje za padce in poškodbe pri padcih.

Pomanjkanje telesne dejavnosti vodi 
v prezgodnje staranje. Odsotnost ali 
pomanjkanje telesne dejavnosti in prekomerno 
sedenje lahko povzročijo zmanjšanje kostne 

in mišične mase, kar lahko vodi v prezgodnje 
staranje in v zmanjšano sposobnost 
opravljanja vsakdanjih opravil. 

Ker nam je v lanskem letu zagodla ga. Korona, 
smo se morale v ekipi fizioterapije prilagoditi 
danim razmeram. Odpadle so vse naše 
skupinske vadbe, vsa naša druženja v prostoru 
fizioterapije, ki pred tem ni nikoli sameval. 
V toplih pomladanskih mesecih smo zavzeli 
domsko dvorišče in teraso. Na svežem zraku 
ob petju ptičkov so naši stanovalci vzdrževali 
oz. nabirali kondicijo na motomedu, za 
vzdrževanje gibljivosti in mišične moči smo v 
krogu na varni razdalji skupaj potelovadili, s 
kakšnim vicem ali pesmico pa poskrbeli še za 
dobro predihanost naših pljuč. Dvorišče smo 
izkoristili tudi za treninge hoje, vstajanja in 
stoje, vadbo za ravnotežje itd.

Stanovalcem smo se posvetili predvsem na 
individualen način po sobah in oddelkih, vadbe 
so potekale v manjših skupinah, ločeno po 
oddelkih. Razdelile smo pripomočke (uteži, 
žoge, elastične trakove), stanovalcem pa smo 
pripravile zloženke z vajami, ki so jih nato 
stanovalci izvajali po sobah. Izkazalo se je, da 
so naši stanovalci izredno disciplinirani oz. jim 
je ura »skupinske vadbe« zlezla kar močno pod 
kožo, zato so vsako jutro potelovadili v sobah.

Ob tej priliki bi rada pohvalila sodelovanje z 
delovno terapijo in delavci na oddelku – brez 
vas nam ne bi uspelo.

Saša Nastran,  
dipl. fizioterapevtka

Fizioterapija na domskem dvorišču, 2020
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Moje pripravništvo v Domu počitka Mengeš

Z Domom počitka Mengeš sem se prvič 
srečala, ko sem se prijavila na opravljanje 
prakse v sklopu študija na fakulteti za socialno 
delo. Takrat sem spoznavala življenjski svet 
uporabnikov – stanovalcev Doma, bila sem 
družabnica gospe, ki je v njem prebivala, 
sodelovala pri raznih aktivnostih in tako 
spoznavala njihovo življenje. Zaradi dobre 
izkušnje sem ohranjala stike z Domom, 
delala v njem kot študentka ter zaposlene in 
stanovalce vključila v svojo diplomsko nalogo. 
Nazadnje sem pri njih dobila možnost za 
opravljanje pripravništva in to priložnost z 
veseljem izkoristila. 

Skozi pripravništvo za socialno delavko sem se 
veliko naučila, predvsem pa podkrepila svoje 
spoznanje, da je bolj pomembno v ospredje 
postavljati človeka z njegovimi sposobnostmi 
in zmožnostmi kot z njegovimi problemi. 
Delo s stanovalci in z njihovimi svojci me je 
naučilo novih pogledov na svet, novih veščin 
komunikacije, sprejemanja ljudi, strpnosti, 
poslušanja in slišanja drugih, metod dela 
z njimi, iskanja novih možnosti in njihovo 
uresničevanje. Izkoristila sem možnost 
pridobivanja izkušenj na področju socialnega 
dela z vidika potrebne birokracije ter dela z 
uporabniki in njihovimi svojci. 

Posebno izkušnjo je predstavljalo poglobljeno 
spoznavanje demence s številnimi 
razsežnostmi njenega vpliva. Skozi celotno 
trajanje pripravništva sem bila vpeta v 
domsko dogajanje in ob povezanosti z drugimi 
službami sem se zavedela, koliko je dogajanja 
in situacij, ki se jih niti ne zavedaš, dokler nisi 
vanje vpet. 

Pripravništvo sem opravljala v času epidemije 
covid-19, ko so imeli stanovalci okrnjene 
stike s svojci, zato smo imeli socialni delavci 
pomembno vlogo pri vzdrževanju njihovih 
stikov z zunanjim okoljem. Vse te pestre 
izkušnje so me veliko naučile in me človeško 
obogatile. Stanovalci so bili z mano zelo 
prijazni, zahvaliti pa se moram tudi super 
osebju, ki me je pri delu podpiralo in mi 
omogočalo prijetno integracijo v delovno 
skupnost. 

Gaja Frol,  
univ. dipl. socialna delavka
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Duhovna oskrba 

Obisk mengeškega župnika g. Marka Koširja ob veliki noči, 2021

V času, ko je naša življenja krojila epidemija, 
ko smo resnično zaznali kako potrebujemo 
drug drugega, ko smo se soočali z lastnimi 
strahovi in dvomi in nam je beseda tolažbe in 
utehe pomenila več kot kdaj koli, je duhovna 
oskrba dobila še globlji pomen. Molitev, 
možnost spovedi in bolniškega maziljenja ter 
obhajanja v teh neprijaznih časih je tisto, kar 
je dajalo moč in upanje našim stanovalcem, da 
so lažje prebrodili te negotove čase, ko so bili 
prikrajšani bližine njim dragih oseb. 

Velikemu številu današnjih starostnikov v 
tretjem in četrtem življenjskem obdobju 
duhovnost in vera veliko pomenita, zato se 
radi udeležujejo verskih obredov, ki so jim 
na voljo. Duhovnost ima pozitiven vpliv pri 
osmišljanju življenja, sprejemanju staranja 
in s tem povezanih težav. V obeh enotah 
imamo molilnico, svete maše pa se izvajajo v 
večnamenskih prostorih, ker se jih udeležuje 
večje število stanovalcev.

V molilnici v Mengšu dnevno poteka molitveni 
obred v popoldanskem času, ki ga organizirajo 

članice molitvene skupine. Pri molitvi se 
spomnijo tudi na duše pokojnih, katerih imena 
so napisana na lesenih križcih, obešenih na 
magnetni tabli v molilnici.

Svete maše v Mengšu potekajo vsak drugi 
petek v mesecu in pred največjima cerkvenima 
praznikoma – veliko nočjo in božičem. Opravlja 
jih gospod župnik Marko Košir iz Župnije 
Mengeš. V Trzinu svete maše potekajo vsak 
prvi četrtek v mesecu ter prav tako pred 
največjima cerkvenima praznikoma. Opravlja 
jih gospod župnik Boštjan Guček iz Župnije 
Trzin. Dvakrat letno v obeh enotah poteka 
tudi spovedovanje in maziljenje (pred veliko 
nočjo in božičem). V času epidemije pa so nam 
na pomoč priskočili tudi duhovniki iz drugih 
župnij.

Če se kateremu od stanovalcev zdravstveno 
stanje poslabša, pokličemo duhovnika, da ga 
pride mazilit, če seveda on sam oz. svojci to 
želijo.

Aleša Lenarčič,  
dipl. delovna terapevtka



Spomini, spomini,  
svetel žarek v turobni starosti

Kot običajno, kadar je dežurni, nam je Ivo pripeljal naš obrok hrane. Tudi tokrat, bila je večerja, je čakal 
na pospravljene pladnje, da jih spet odpelje. Obrnil se je k meni: »Boža, nekaj bi vam rad pokazal!« 
In pred mojimi očmi stara »krčma«, v kateri skupina moških poje mojo Velo Luko. Kakšno prijetno 
presenečenje! Posnetek iz leta 1962 in začetki klapskega petja v Dalmaciji in Veli Luki.

Tisti večer in naslednje dni so moje misli potovale daleč v preteklost, v lepe in srečne dni, ko sem bogatila 
svoja čustva in svojo bit z mehkobo tople dalmatinske pesmi. Kje so tista leta! Morda samo nekaj let 
pozneje, ko je bil narejen ta posnetek, so v isti krčmi »Pri ribaru« uživali v dalmatinski pesmi moji 
norveški prijatelji. Perica jim je s svojo klapo priredil pravi koncert dalmatinske pesmi. Navdušeni so se 
vračali na daljni sever. 

Čemu opisujem te spomine, ki mi jih je s svojo človeško gesto obudil Ivo? V teh turobnih dneh korone 
je ogromno storil zame. Topli spomini lajšajo čustvene stiske, ki jih, ne le jaz, doživljamo v teh težkih 
mesecih. In to moje prijetno doživetje sem lahko prek telefona sporočila moji dragi prijateljici Marici v 
Velo Luko, živi priči takratnih doživetij. Obujali sva jih lahko skupaj. 

Vendar, le nekaj tednov nazaj tega ne bi mogli skupaj podoživljati, ker moj telefon ni hotel pošiljati 
mojega glasu prijateljem in znancem na drugo stran »žice«, kot smo nekdaj rekli. In Marica me je takrat 
rotila, naj vendar že kupim nov telefon, da bi lahko poklepetali, čeprav na daljavo.

Povedati želim, da so mi v teh letih mojega domovanja v novem domu klepeti z Ivom ob kavici (kadar 
čaka na odvoz naših obrokov) dajali občutek, da sem še vedno, kljub letom, človek, ne le številka v domu. 
In ob tem želim dodati, da je v tem domu med osebjem kar nekaj posameznikov, ki bi jim rada rekla 
»ISKRENA HVALA«! Kljub svojim obveznostim ste mi pomagali razumeli mojo stisko. Še posebej hvala 
za človeško toplino, ki ste mi jo ponudili.

Brez Iva in nekaterih drugih posameznikov bi bil dom samo negovalna ustanova. Še posebej za nekoga, 
ki nima več bližnjih sorodnikov, njegovi prijatelji pa so ravno tako nemočni ali imajo svoje obveznosti.

Boža Smagur, 2021,  
stanovalka Enote Trzin
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V toplem domu tudi topli odnosi

Ko sem pred štirimi leti prišla v ta dom, sem 
bila lepo presenečena. Všeč mi je bila nova, 
čista in lepo urejena stavba, posebno pa 
moja sobica z belimi zavesami in balkonom, 
s katerega se razprostira krasen razgled na 
moravške hribe in številne cerkvice na njih. 
Imela sem vtis, da sem prišla v planinski dom 
in še vedno se tako počutim v moji prijazni 
sobici. Tu sem zares zadovoljna. Vodstvo in 
ostalo osebje lepo skrbijo za nas in se trudijo, 
da bi se vsi oskrbovanci počutili kar najbolje. 
Nekateri pa s prisrčnim nasmehom iz zlatega 
srca, ki posebno ljubi najbolj prizadete in bolne, 
ustvarjajo v nas oskrbovancih res občutek 
»doma«. 

Zelo sem zadovoljna z zdravstveno nego ter 
z dobro in okusno domačo hrano. Vesela 
sem svobode, ki jo tu uživam. Dokler smo 
oskrbovanci zdravi, gremo in delamo, kar 
hočemo, da le ne motimo hišnega reda in 

miru. Čeprav smo oskrbovanci zelo različni 
po starosti, zdravju in nazorih, vseeno čutimo 
nekakšno pripadnost, domačnost ob enakih 
pravicah in dolžnostih in tako rastemo v 
prijateljsko skupnost – v pravi »dom«. 

V Domu nas večkrat razveselijo razni 
pevski zbori, posebno pa imamo radi vesele 
mengeške šolarje. Lani sta nas obiskala Dedek 
Mraz in sveti Miklavž. Lepo mi je v Domu, lepo 
v prijaznem Mengšu, lepo v cerkvi sv. Mihaela, 
lepo v sestrski kapeli. 

Gospodu upravniku Srečku Berčiču, ki skrbi 
za nas, da lepa poslopja postajajo vedno bolj 
»dom«, se iskreno zahvaljujem v imenu vseh 
oskrbovancev. 

Pepca Beričič,  
stanovalka v Mengšu, objavljeno 1990

Dom počitka Mengeš 

V Domu počitka nam je lepo
pa nikar ne reci, da ni tako.
Če si nesrečen in bolan,
ne obupaj – nisi sam. 

Za bolezen dajo ti zdravilo,
za hrano zajtrk in kosilo.
Po večerji lahko greš spat,
če ne, pa s svojo družbo klepetat.

Na balkonih rožice cveto
in nam veselje delajo,
če pa oblak zakrije sonce,
spet hitro razjasni se.

Lepo bi bilo živeti,
če radi bi se imeli vsi. 

Julka Stražar,  
stanovalka v Mengšu, objavljeno 1999

Spominjamo se
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V Mengšu Dom počitka je

V Mengšu Dom počitka je,
tja marsikdo zateče se.
Tudi jaz sem prišla,
ker v hudi stiski sem bila. 

Včasih me boli srce,
kako ubogi so ljudje.
Osebje pa ni kar tako,
za nas skrbijo res lepo. 

Pozimi zunaj se shladi,
a mi smo v topli sobici.
Veseli čakamo pomlad,
ki jo vsakdo ima rad. 

Poleti pa nam lepše bo,
na oknih rožice cveto.
Vsak zaliva jih skrbno,
da bi cvetje lepše bilo. 

Vsakdo, kadar mimo gre,
tja na okna se ozre. 
Tu mnogo skrbnih je ljudi,
da take rožice sadi. 

Vsako jutro, ko bom vstala,
se v naravo bom podala.
Tudi v naravi je lepo,
že zjutraj ptičice pojo.

Kje sedaj si ptička moja,
kakšna je danes pesem tvoja?
Najraje bi ujela te,
da bi nam pela pesmice. 

Ko pa iz narave vračam se,
že kosilo čaka me.
Vsak naj bi hvaležen bil, 
da ta domek je dobil. 

Mimi Prelovšek,  
stanovalka v Mengšu, objavljeno 2006
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Mojih dvajset let v Domu počitka Mengeš

Natanko pred 20 leti, 2. oktobra 1988, sem 
prišla v Dom. Prva leta sem stanovala v starem 
delu stavbe, ki pa je bila potrebna temeljite 
prenove. Po zadnji obnovi sem se preselila v 
četrto nadstropje novega dela Doma. Vsa ta 
leta sem se pogosto selila. Moram priznati, 
da mi je to ustrezalo. Vse moje sostanovalke 
so me obogatile s svojo enkratnostjo in 
neponovljivostjo. Veliko oporo v življenju mi 
predstavlja moja prijateljica, gospa Ivica. Je 
velika strokovnjakinja za ročna dela. Ker tudi 
sama vezem prte in šivam gobeline, so mi 
njeni nasveti v veliko pomoč. Pomembni so mi 
ljudje, ki me razumejo in mi stojijo ob strani, 
da sem pri njih dobrodošla. To mi pove nasmeh 

gospe Ivice, s katerim me pospremi pri odhodu. 
Ves čas moje bolezni me spremlja tudi moj 
zdravnik dr. Štrus. Velikokrat mi je pomagal z 
nasveti in ustrezno terapijo, da mi ni bilo treba 
oditi v bolnišnico. 

Življenje mi postavlja vedno nove in nove 
izzive. Že zelo zgodaj – pri petnajstih – sem 
odšla od doma. Ves čas me spremlja Božja 
previdnost, ki me spodbuja, varuje in vodi. 
Trudim se živeti po veri. Ko mi je najtežje, mi je 
vera največja opora. 

Kati Ribič,  
stanovalka v Mengšu, objavljeno 2008

Trzin

Trzin – najlepši kraj si ti,
tebi enakega res ni!
Planine v ozadju – tvoj okras,
travnate poljane ti lepšajo obraz. 

Tam, kjer močvirje je bilo,
žerjavčki se bohotijo,
tako smo jih prav vsi veseli,
da v svoj grb smo jih sprejeli. 

Onger je park, da lepš́ ga ni,
Izpod Dobena pa »gvajšek« žubori,
vedno pripravljen je gostiti,
če le hočeš se pri njem napiti. 

Zato, Trzin, te imamo radi vsi:
tisti, ki so se tu rodili – 
in mi, ki smo se priselili. 

Anka Jurše,  
stanovalka Enote Trzin, objavljeno 2010
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Ko v Volčjem Potoku cvetijo rododendroni 

Spomladanski izlet v Arboretum Volčji Potok 
je že kar tradicionalen. Najlepše je takrat, ko 
cvetijo tulipani in druge pomladne cvetice. Žal 
smo letos zaradi slabega vremena tako dolgo 
odlašali, da so ob našem obisku že izkopavali 
čebulice.

Kdor pozna Arboretum, ve, da je tam mogoče 
videti kaj lepega in tako tudi mi nismo prišli 
zaman. V rastlinjaku so cvetele raznovrstne 
orhideje. Ena je bila lepša od druge. Človek 
bi samo strmel in gledal. Zanimivi so bili tudi 
metulji. Pravo čudo narave. Ogled parka smo 
nadaljevali z vlakcem. Ob robu gozda so cveteli 
raznobarvni rododendroni – en grm je bil lepši 
od drugega. Peljali smo se okoli grajskega 
hriba v gozd. Vidi se, da ima park skrbnega 
gospodarja: vse je bilo očiščeno, pograbljeno, 
les zložen v skladovnicah. Ko bi bilo le v vseh 
gozdovih tako!

Letošnja posebnost parka so bili dinozavri. 
Celo pot so se v naravni velikosti prikazovali 

izza dreves in na travnikih. Morali bi imeti več 
časa, da bi si jih lahko ogledali natančneje.
Večkrat mi je prišlo na misel, kako bi bilo, če bi 
mi eden od njih prekrižal pot. 

In sklep? Če se ne bi ustavili pri paviljonu, bi 
mislili, da nismo bili v Arboretumu. Prilegel se 
nam je sladoled, zadišala je dobra kava … Kdo 
bi se uprl takim skušnjavam? Razigrani smo se 
vrnili v Mengeš, polni lepih vtisov in prijetno 
utrujeni.

Magdalena Lipovšek,  
stanovalka v Mengšu, objavljeno 2011

Skupaj smo prepevali

Evropski parlament je leto 2012 
razglasil za leto aktivnega staranja in 
medgeneracijskega sodelovanja. V našem 
domu je medgeneracijsko sodelovanje z 
vrtci in osnovnimi šolami lepo razvito. Naše 
sodelovanje poteka aktivno skozi vse leto 
tako v Mengšu kot v Trzinu. Imamo skupne 
delavnice, nastope in obiskujemo drug 
drugega. Skupaj z vrtcem Gobica smo se 
odločili, da bomo sodelovali na Festivalu 
za tretje življenjsko obdobje, ki vsako leto 
poteka v Ljubljani na začetku oktobra. Letos je 
festival potekal pod naslovom Za sožitje vseh 
generacij. Tako smo združili dve generaciji in 
skupaj zapeli slovenski narodni Jaz pa pojdem 
na Gorenjsko in Mi se imamo radi. Da smo 

se v Ljubljani dobro odrezali, smo morali 
veliko vaditi. Otroci iz skupine Pikapolonice 
z vzgojiteljico Jano Mali in pomočnico 
vzgojiteljice Kajo Smrkolj so nas večkrat 
obiskali v domu, da smo se spoznali, se družili 
in skupaj prepevali. Na kitari nas je spremljala 
vzgojiteljica Mateja.

Naša skupna druženja so bila res nekaj 
posebnega. Otroci so pravi »sončki«, ki 
razsvetlijo naš vsakdan. Zato se veselimo 
skupnega sodelovanja in verjamemo, da bo 
potekalo še naprej. 

Terezija Turk,  
stanovalka v Mengšu, objavljeno 2012
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Mavričniki v Domu počitka Mengeš

Najprej nekaj za tiste, ki še niste slišali za 
Mavričnike. Mavričniki smo osmošolci, ki smo se 
v začetku leta javili za prostovoljno delo v Domu 
počitka Mengeš in ker se nas je v razredu 8.B 
toliko javilo, bi lahko rekli, da smo osmošolci iz 
razreda B. 

Že ime Mavričniki ima pozitiven prizvok, saj 
vsi pomislimo na mavrico oz. nekaj, kar nas 
razveseljuje in povezuje. Mi razveseljujemo 
ostarele. Na prvem srečanju smo sodelovali pri 
delavnicah, na katerih smo izdelovali okraske 
za okrasitev doma. Med delom smo imeli malo 
bolj oseben stik s starostniki, s prijateljico sva 
sedeli za mizo s štirimi gospemi. Jaz sem se 
največ pogovarjala z gospo Blažko. Mavričniki 
razveseljujemo starejše. Kako to vem? Ko prideš 
v dom, se vsi v predprostoru obrnejo proti tebi 
in se nasmehnejo. In ko prideš v skupno sobo ter 
pozdraviš vsakega posebej, vidiš, kako jim zažarijo 
oči. Pogovori so posebni, saj po nekaj minutah 
ugotoviš, da v starostnikih živi poseben svet, poln 
daljnih spominov. 

Na naslednjem srečanju smo skupaj s starostniki 
sodelovali v igrah brez meja. Bili smo neke vrste 
animatorji. Čeprav je ostarelih v domu veliko, so 
pogosto osamljeni, saj so njihovi otroci v stalnem 
hitenju in pomanjkanju časa. Kljub temu da je 
v domu veliko njihovih vrstnikov, starostniki 
navadno čakajo na nekoga, ki jih bo razvedril.  
V sebi imajo še veliko življenja, zato potrebujejo 
samo malo več spodbude, da se lahko zabavajo. 
Mislim, da je naša naloga, da jih zabavamo, da 
jim omogočimo čim lepše preživljanje prostega 
časa. Med igrami smo se spraševali, koliko jim 
to pravzaprav pomeni in ko je na koncu skupina 
prosila, ali lahko dobi vsak svoje priznanje, si lahko 
videl, koliko. Veliko.

Naslednje leto bodo našo vlogo prevzeli 
sedmošolci in prepričana sem, da bodo tudi oni 
razveseljevali in osrečevali starostnike.

Taja Gonza,  
učenka 8.B razreda OŠ Mengeš, objavljeno 2013

Naš morski akvarij

Včasih je veljalo, da v okolje, kot sta dom 
starejših ali bolnišnica, živali ne sodijo. Odkar pa 
je dokazano, da primerno ukvarjanje z živalmi 
in skrb zanje pomagata dvigniti kakovost 
življenja starejše osebe in zmanjšujeta občutke 
osamljenosti in nekoristnosti, se večina institucij 
odloča za takšno ali drugačno obliko vključevanja 
živali v vsakodnevno življenje stanovalcev. Živali 
namreč lahko polepšajo življenje v starosti in 
pomagajo lajšati težave, s katerimi se starejši 
človek sooča. Tudi svojci, predvsem otroci in 
mladostniki, rajši prihajajo k sorodnikom, če so 
prisotne živali. 

V letošnjem letu smo s tem namenom v skupni 
prostor domske enote namestili večji akvarij z 
morskimi ribami, ob katerih se tako stanovalci 
kot obiskovalci radi zadržujejo, saj je res čudovit. 
Stanovalci so ribe tudi poimenovali po junakih 
priljubljene serije Gorski zdravnik. V okviru 

medgeneracijske skupine, v kateri se vsak teden 
družijo stanovalci in učenci OŠ Trzin, smo do sedaj 
že izpeljali druženje s psički in z manjšo kačo. 
Stanovalci pa se radi podajajo tudi na sprehod 
v bližnjo okolico doma, kjer so s pozornostjo 
in vsakodnevnimi priboljški uspeli »udomačiti« 
že kar nekaj muckov, kokoši in račk iz bližnjega 
potoka. Pozitiven vpliv živali na stanovalce nas 
spodbuja, da bomo tudi v bodoče negovali in 
razvijali tovrstne stike. 

Katarina Pezdirc, 
univ. dipl. socialna delavka, objavljeno 2016
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Oktoberfest

Prvi oktober je dan starejših. Znano je, 
da praznike radi proslavljamo in jih težko 
pričakujemo. V našem domu smo ta dan 
počastili v sredo dopoldne, 5. oktobra. 
Stanovalci smo se zbrali v klubski sobi, kjer so 
nas pričakale obložene mize. Pogostili so nas 
s klobasami, kruhom in pecivom, kar pa smo 
lahko poplaknili s pivom. 

Ja, oktoberfest pač ne more biti brez piva. Imeli 
smo točenega, lahko smo izbirali med temnim 
in svetlim. Tudi s pecivom smo se posladkali 
in se ob vseh naštetih dobrotah počutili res 

praznično. Kar nekaj stanovalcev še vedno 
rado zapleše. Dobra glasba na harmoniki, ki 
sta nam jo zaigrala Tadej in Matjaž, nam je dala 
možnost, da se zavrtimo in to je še polepšalo 
praznično vzdušje. Med prijetnim kramljanjem 
in obujanjem spominov smo ugotavljali, 
da nam je lepo. Veseli smo, da tudi starejši 
lahko korajžno zremo prihodnosti naproti in 
zadovoljni smo si priznali, da v našem domu res 
prijetno preživljamo jesen življenja. 

Minka Perne,  
stanovalka v Mengšu, objavljeno 2016

Sodelovanje s svojci – pletenje košar

Letos spomladi smo na šoli, kjer sem bil 
zaposlen kot hišnik, gostili učence iz vse 
Evrope, od Finske do Španije. Povabili so me k 
sodelovanju in ker rad delam z lesom, so me 
prosili, da organiziram delavnico, kjer bi se 
delalo s tem materialom. Sprva je bila huda 
zadrega, potem pa sem se spomnil neke stare 
ideje o pletenju košaric. Predstavil sem jo in bila 
je sprejeta. S sodelavko Rosito sva jo uspešno 
uresničila. Ker je bilo kar nekaj ugodnih odzivov, 
sem začel razmišljati, da bi to še kje izvedel. 
Najprej sem pomislil na Dom počitka v Mengšu, 
kjer zdaj prebiva moja mama. Po pogovoru z njo 
sem se povezal z gospo Alešo, ki je bila vesela 
ponudbe, in začel s pripravami. Za podlago sem 
postružil lesene deščice in jim navrtal luknje za 
pleten obod. Za pletivo je najboljša vrba žalujka 
ali pa njej podobne vrbe. Potrebne so dolge 
tanke in gibke vitre. 

Najprej sem oskubil domačo vrbo, potem pa 
sem za več vej prosil še bližnjega soseda. Ta je bil 
prav vesel, da mu ni bilo treba lesti po drevesu 
in ga obrezovati, ker je že oviralo promet. Doma 

sem vitre osmukal, porezal debele konce stran 
in jih povezal v snope. Prvo delavnico smo imeli 
v Mengšu. Prijetna mešana družba. Ni bilo treba 
veliko pojasnjevati in učiti. Kakšen udeleženec je 
potreboval pomoč zaradi zmanjšane motorike 
rok, toda vsi so se vneto trudili. Nekaterim so 
se utrnili spomini na mladost, ko so prenašali 
različne vsebine v pravih košarah in koših ali pa 
so nesli k žegnu v kakšni posebno lepi košari. 
Neka gospa iz Bele krajine me je podučila, kako 
se za prave košare pripravijo vitre in kako jim je 
bil pomemben ta zaslužek. 

Drugo delavnico smo imeli v Trzinu, kjer smo 
ravno tako uspešno porabili ves material. 
Zahvaljujem se gospe receptorki, ki je ves čas 
pomagala. Po delu smo bili vsi dobre volje in 
nasmejani.  

Vesel sem, če sem vam polepšal dan, vi ste ga 
meni zagotovo. Hvala vam.

Martin Cerar,  
sin stanovalke, objavljeno 2017
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Moja zgodba

Od moje naselitve v 
enoto doma Mengeš 
v Trzinu bo kmalu 
minilo eno leto. 
V   tem obdobju sem 
se z zaposlenimi in 
sostanovalci že dobro 
spoznala in povezala. 
S svojim pozitivnim 
razpoloženjem, 

poznavanjem področja skrbi za starejše 
in razumevanjem počutja posameznikov 
prinašam v to skupnost dobro voljo, predloge za 
še večjo kakovost domskih storitev, marsikomu 
pa pomagam tudi lajšati stiske zaradi bivanja 
v domu. Na prosto mesto v domu sem 
potrpežljivo čakala kar nekaj časa, saj je bila 
Enota v Trzinu moja prva in edina izbira, ko sem 
razmišljala o svojem starostnem domovanju.  
V Trzinu namreč živi moja nečakinja z družino,  
ki je edina bližnja sorodnica. V tem domu je 
bivala tudi moja, sedaj že pokojna sestra, ki 
je bila tu med prvimi stanovalci. Skupaj z njo 
sem prošnjo za namestitev oddala že pred 
otvoritvijo doma, ki je bila leta 2010, sama pa 
sem se vselila 6 let kasneje.

Ne udeležujem se le domskih aktivnosti, svoje 
udejstvovanje usmerjam še drugam, v širšo 
družbeno skupnost in reševanje problematike 
starejših nasploh. Moje znanje o domovih za 
starejše sega daleč nazaj, v moja po-študentska 
leta. Da bi izpopolnila svoje znanje angleščine, 
sem takrat odšla v Anglijo in med drugim devet 
mesecev delala tudi kot negovalka v velikem 
domu za starejše v Londonu. Ta dom je bil 
napol bolnišnica. Kasneje, v svojem poklicnem 
življenju, sem vedno primerjala domove in 
razmišljala, kakšni naj domovi ne bi bili. Vzorne 
domove sem našla v Skandinaviji, zlasti na 
Finskem, ki sem jo dodobra spoznala. Njihov 
sistem skrbi za otroke in starejše se mi zdi  
idealen.

V našem domu se zelo dobro počutim. Menim, 
da bi bila Enota v Trzinu lahko vzorčni primer 
domov starejših v prihodnosti. Pogrešam le 
večji delež enoposteljnih sob, predvsem za še 
pokretne in intelektualno aktivne. Sama nisem 
imela te sreče, da bi bila že v samem začetku 
bivanja nameščena v enoposteljno sobo, ostaja 
pa upanje, da se bo nekega dne izpolnila tudi 
ta želja. Za vzdušje in razpoloženje v domu se 
mi zdi pomembno sobivanje tako pokretnih, 
delno pokretnih kot nepokretnih stanovalcev. 
Pokretni in delno pokretni so aktivni v različnih 
dejavnostih ter ustvarjajo pozitivno vzdušje 
in razpoloženje. Ob številnih dejavnostih se v 
domu stalno nekaj dogaja, čas pa hitro mineva. 
Tako manj razmišljamo o minljivosti življenja. 
Dom za starejše mora biti prostor, v katerem 
ostareli preživijo zadnje dneve svojega življenja 
kot ljudje, kot humana bitja, z vsemi svojimi 
težavami in željami. 

V Enoti Trzin ima prostore tudi Center aktivnosti 
za starejše Trzin (CAT), ki ponuja razne tečaje 
in aktivnosti tako za zunanje uporabnike kot 
tudi za stanovalce doma. Lansko jesen so me 
povabili, da se kot aktivna članica pridružim 
vsaj eni dejavnosti. Odločila sem se za tečaj 
umetnostne zgodovine, ki ga redno in zavzeto 
obiskujem vsak teden. Prav prijetno se počutim 
v skupini z zunanjimi tečajniki, sicer prebivalci 
Trzina. Tako izpopolnjujem svoje dosedanje 
poznavanje tega področja, ponovno vidim slike, 
ki sem jih že videla v muzejih ali knjigah. Če mi 
bo intelektualno zdravje še dopuščalo, se bom 
v naslednji sezoni spet odločila za takšen tečaj. 
Še vedno me namreč marsikaj zanima. Hkrati 
pa je druženje z zunanjimi tečajniki še dodatna 
motivacija za obisk predavanj.

Boža Smagur,  
stanovalka Enote Trzin, objavljeno 2017
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Glasbena skupina Enote Trzin, maj 2021

Mi se imamo radi

V prejšnjem letu sem na pobudo kolegice 
Milice prevzela vodenje glasbenih uric v Trzinu. 
Čas ni bil ravno primeren, saj smo se srečevali 
ob četrtkih ob 16. uri. Srečanja so se odvijala 
enkrat mesečno v večnamenskem prostoru. 
Presenečena sem bila, da je prišlo toliko 
stanovalcev. Včasih nas je bilo čez dvajset.

Ugotovila sem tudi, da je veliko pevcev, ki so 
bolj poslušalci. Večino so pripeljali z vozički, 
nekateri celo map niso mogli držati, nekateri 
pa so prišli sami. Na začetku sem bila rahlo 
zaskrbljena, saj nisem poznala njihovih 
pričakovanj, toda trema je minila in zdaj se 
že dobro poznamo. Ugotovila sem tudi, da 
so zadovoljni že samo, če pridem. Po vsakem 
srečanju smo se prijeli za roke, zapeli pesem  
Mi se imamo radi in se nato malo posladkali.

V letošnjem letu se srečujemo ob torkih 
dopoldne na vsakih štirinajst dni. Dobro se že 
poznamo po imenih in mislim, da se vsi tudi 

dobro počutimo. Kljub častitljivim letom se 
trudimo, da naša pesem zveni tako, kot je 
treba. V naših mapah je že štirideset narodnih 
in ponarodelih pesmi. Ves čas seveda ne 
moremo peti, zato se pogovarjamo o različnih 
stvareh: o njihovi mladosti, praznikih, letnih 
časih, rešujemo uganke in se zabavamo še z 
drugimi igrami. Lojze je na zadnje srečanje 
prinesel svojo zbirko pesmi in nekaj sem jih 
prebrala še ostalim. Pogovarjali smo se tudi o 
Ivanu Hribarju in ljubezni do domovine.

Srečanja še vedno zaključujemo v krogu in če 
se le da, se primemo za roke, saj ni lepšega od 
dotika prijatelja. Naše glasbene urice vedno 
hitro minejo. Želim, da bi vsi skupaj še dolgo 
prepevali in da bi naša, slovenska pesem vlivala 
veselje in radost v naša srca. 

Dragica Kutoša,  
prostovoljka, objavljeno 2019
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