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prvimi, kjer se starost prebivalstva najbolj povečuje. Pokazatelj demograf-

skih sprememb sta čedalje večje število prihajajoče vlog za namestitev v
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domove in s tem povezane čakalne dobe. Te že dalj časa poznamo v siste-
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varstva.
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mu zdravstva, sedaj pa se intenzivno pojavljajo tudi v sistemu socialnega
Danes v domove že prihajajo vloge ljudi, rojenih po 2. svetovni vojni

oziroma v 50. in 60. letih. Z novimi vlogami se kažejo zahteve po boljši

namestitvi, kvaliteti, učinkovitosti, prilagajanju in svobodni izbiri izvajanja

socialnovarstvene dejavnosti glede na njihove potrebe, težnja po modernizaciji dela, predvsem z izvajanjem storitev v manjših enotah – po sodobnih
konceptih gospodinjskih skupin.

Značilnosti današnjega starostnika so:
– ozaveščenost o svojih pravicah,
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– navajenost na višji nivo osebnega in socialnega življenja,
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– sodobni standardi bivanja in
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– vpetost v življenje »izbire«,
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– doseganje visoke starosti z določenimi zdravstvenimi posledicami.

58
59
60
61
62

Izdal: Dom upokojencev Postojna
Za DU Postojna: Alenka Curk
Uredništvo: Alenka Curk, Anita Tomšič, Ivanka Smrdel
Jezikovni pregled: Andreja Blažič Klemenc
Fotografije: Arhiv Doma upokojencev Postojna
Grafični prelom in tisk: Studio Packa, Rakek
Naklada: 400 izvodov
Junij 2018, ISSN C504-0477

2

Slovenska družba je v primerjavi z drugimi evropskimi državami med

V petek, 9. 6. 2017, je bila strokovna ekskurzija zaposlenih v Dom starejših občanov Krško.
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Država in lokalne skupnosti so v okviru politik socialnega varstva

dolžne zagotavljati pogoje, v katerih posamezniki lahko, v povezavi z
drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju, ustvarjalno
sodelujejo in uresničujejo svoje razvojne možnosti ter s svojo dejavnostjo

dosegajo raven kakovosti življenja, ki je primerljiva z ravnjo kakovosti živ-

ljenja drugih prebivalcev RS in ustreza merilom človeškega dostojanstva.

Izhajajoč iz zapisanega, je na izobraževanju v mesecu novembru 2017

skupina za vodstvo oblikovala novo vizijo Doma upokojencev Postojna, ki
se glasi:
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GLASILO STANOVALCEV DOMA UPOKOJENCEV POSTOJNA
IZDAJAMO ENKRAT LETNO.
VSEM, KI STE SODELOVALI PRI NASTANKU GLASILA,
SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO!
ISKRENA ZAHVALA VSEM, S KATERIMI SMO SODELOVALI NA
KULTURNO-ZABAVNEM PODROČJU, DELAVNICAH, DRUŽENJIH
IN DRUGIH DOGODKIH, NAMENJENIH NAŠIM STANOVALCEM.
POSEBNO ZAHVALO IZREKAMO TUDI VAM, KI STE
OBISKOVALI IN OBDAROVALI NAŠE STANOVALCE.

HIŠA

ZAHVALJUJEMO SE ZA VSE PODARJENE STVARI, KI SMO JIH
NAMENILI ZA AKTIVNOSTI V DELOVNI TERAPIJI,
DRUŽABNE IGRE, PRIREDITVE.

N - nasmejanost

A – aktivno življenje
S – srčnost

POSEBNA ZAHVALA VELJA DONATORJEM, KI SO PRISPEVALI
K NAKUPU PRIPOMOČKOV ZA BOLJŠE POČUTJE NAŠIH
STANOVALCEV.

P – prijaznost

R – razumevanje

O – odgovornost

ISKRENO SE ZAHVALJUJEMO VSEM VAM, KI STE S
PROSTOVOLJNIM DELOM KAKORKOLI PRIPOMOGLI K LEPŠEMU
VSAKDANU NAŠIH STANOVALCEV IN DA STANOVALCI
NAŠEGA DOMA RES LEPO PREŽIVLJAJO STAROST.

T – toplina
SONCA

Dom upokojencev Postojna smo hiša prijaznih in srčnih ljudi z

veliko topline ter nasmeha, kjer z odgovornostjo in razumevanjem
skrbimo za aktivno življenje.

Da to ne bodo samo zapisi na papirju in ker imamo resničen namen, da

se vizija čim bolj uresničuje, bomo v letu 2019:
–

–

uvedli poizkusno fazo delovanja gospodinjskih skupin v pritličju Doma.
Uvedeni bosta dve gospodinjski skupini s stalnim osebjem, ki bo naravnano na potrebe stanovalcev. Storitve se bodo izvajale v manjših
skupinah še bolj kvalitetno in učinkovito;
prenovili podpritličje doma, da bo arhitekturna prenova omogočila delovanje dveh gospodinjskih skupin.

Direktorica
Alenka Curk
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KRONIKA DOGODKOV V LETU 2017
Letu 2017 je dalo močan pečat celoletno praznovanje 40-letnice stavbe, v kateri smo se že januarja srečali s predsednikom vlade Mirom Cerarjem. Pri vsakoletnem junijskem srečanju s svojci nas je obiskal predsednik
republike Borut Pahor. Na njegovo povabilo pa smo tudi mi odšli v predsedniško palačo v Ljubljano. Vsa praznovanja so bila dobro načrtovana
in skrbno pripravljena, da niti dež ni preveč zmotil junijskega srečanja in
osrednje prireditve. Izdali smo jubilejno glasilo Naše mavrično življenje s
kratkim pregledom 40-letnega dela in življenja v Domu, osnovni moto,
ki veje iz glasila, je »Dodati življenje letom«. Ob praznovanju 40-letnice
smo pripravili tudi predstavitveni film Doma upokojencev Postojna, ki je
na ogled na naši spletni strani.
5
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Naša ustanova je zelo dobro vključena v lokalno skupnost. Velikega
pomena so našim stanovalcem številni raznovrstni obiski, nastopi in delavnice zunanjih izvajalcev, podrobno so opisani v kroniki dogodkov.
Veliko je medgeneracijskega povezovanja. Obiskov iz šol, vrtcev in srednjih šol se v Domu upokojencev Postojna še posebej razveselimo, saj
otroci in mladi v ustanovo prinašajo razigranost, odkritost, radovednost in
seveda prijaznost. Naši stanovalci zelo lepo sprejemajo obiske, zato tudi
namensko organiziramo srečanja različnih generacij.
Celo šolsko smo sodelovali s Srednjo zdravstveno šolo Postojna. Dijaki
so se vključevali z obvezno prakso srednjega strokovnega in poklicnega izobraževalnega programa Zdravstvena nega in oskrba in po programu PUD. Kot prostovoljci na področju družabništva in medgeneracijskega
druženja so sodelovali dijaki Srednje zdravstvene šole Postojna, in sicer z
gibalno delavnico za stanovalce – vseslovensko akcijo Simbioza giba, ter
harmonikarji Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, ki so naše stanovalce razveseljevali na nekaterih prireditvah: na Krompirjevem pikniku
in ob Martinovem kosilu. Dijaki so z mladostnim optimizmom prispevali k
boljšemu počutju stanovalcev in dodali kamenček v mozaiku dogajanja pri
nas, da lahko kljub starosti doživimo še marsikaj lepega. Za vse pozornosti in popestritve se vsem lepo zahvaljujemo!
Izposoja knjig iz Knjižnice Bena Zupančiča Postojna poteka kot vse
doslej. Z bibliobusom nam pripeljejo nove knjige na naše parkirišče vsak
drugi torek v mesecu. Tistim stanovalcem, ki ne morejo sami do bibliobusa, delovna terapevtka prinese želene knjige v sobo. Svojo pomoč pri
izposoji domskih knjig v naši knjižnici v drugem nadstropju je ponudila
naša stanovalka Martina Koman. Ob izposoji knjig so stanovalci povabljeni
tudi k prijetnemu druženju ter branju knjig in člankov iz revij in časopisov.
Enkrat mesečno smo organizirali skupno praznovanje rojstnih dni stanovalcev. Slavljencem smo voščili in jih pogostili s tortico, kavico in sokom. Skupaj smo nazdravili in se poveselili ob prepevanju lepih slovenskih
narodnih pesmi. Posebno pozornost smo namenili nepokretnim stanovalcem, ki ne morejo iz postelje in tako preživijo ves dan v sobi. V sklopu
mesečnih praznovanj smo jih obiskali in pogostili. Zaposleni smo jim s
sostanovalci voščili, se z njimi pogovorili, jim zapeli ter jih fotografirali –
glede na njihovo željo in zdravstveno stanje.
V okviru programa za stanovalce, mlajše od 65 let, smo v čajni kuhinji
prizidka enkrat mesečno organizirali prijetna srečanja ob kavi z direktorico, namestnico direktorice za zdravstveno nego in oskrbo ter vsemi strokovnimi delavci.
6
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Prve petke v mesecu se stanovalci zbirajo v naši kapelici v drugem
nadstropju za prejem svetega obhajila ali sveto spoved. Stanovalka Martina Koman je vse leto lepo skrbela, da so se pravočasno zbrali vsi, ki so
to želeli. Vse tiste stanovalce, ki v kapelico niso mogli priti, je duhovnik
obiskal v njihovih sobah.
Enkrat mesečno so bile v naši dvorani darovane svete maše, od septembra naprej pa dvakrat v mesecu – drugi in četrti petek. Posebni sveti
maši sta bili darovani ob veliki noči in za božič.

JANUAR
�

V nedeljo, 1. januarja, nas je obiskal predsednik vlade Republike Slovenije Miro Cerar. To je bil izjemen in nepozaben dogodek, saj se
je predsednik srečal s stanovalci in našimi zaposlenimi. Z obiskom starejših v Domu upokojencev Postojna je predsednik
vlade želel opozoriti tudi
na pomen medgeneracijskega sodelovanja. »S tem
izražam simbolno solidarnost do vseh starejših, ki
jih moramo nujno vključiti
v družbo,« je dejal po srečanju s stanovalci, zaposlenimi in direktorico
Alenko Curk, ki je ob tej priložnosti spregovorila tudi o problemih, s katerimi se kot zavod v lasti države srečujemo: »To je predvsem pomanjkanje
denarja za investicijsko vzdrževanje, saj bo naš Dom letos star že 40 let.
Po drugi strani pa nujno potrebujemo oddelek za dementne osebe, katerih
število se stalno povečuje«, je poudarila.
�

V četrtek, 5. januarja, je bilo v naši dvorani izjemno veselo ob živahnih vižah mladih glasbenikov iz
skupine Amaterji, saj so nekateri celo zaplesali. Stanovalce
so mladi glasbeniki razveselili že tretjič. Novoletni koncert
narodno-zabavnega ansambla
nam je poklonil postojnski Radio 94 in za to se mu iskreno
zahvaljujemo.
7
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V torek, 17. januarja,
je bila v dvorani Doma upokojencev Postojna tiskovna konferenca ob izjemnem dogodku
za predstavitev naše nove naprave za nego, – pridobljene
z donacijo. Povabljenim medijem smo predstavili premični
sistem za tuširanje in kopanje
nepokretnih stanovalcev v njihovih posteljah, kar predstavlja za stanovalce
novo udobje brez dodatnega stresa. Na konferenci smo predstavili tudi
donatorja, ki je v celoti prispeval k nakupu sistema. To je podjetje Profiles,
d.o.o., Razdrto, kateremu se iskreno zahvaljujemo.

FEBRUAR
�

V sredo, 1. februarja,
se je v naši dvorani vrtel zanimiv film Od sejanja pšenice
do domačega kruha. Režiser in
producent filma je gospod Boris Perko, ki ga je tudi posnel,
sodelovala je še gospa Ivka Perko. Stanovalci so gledali film z velikim navdušenjem, saj so obujali spomine na stare čase, ko je bilo potrebno delati
vse na roke, gospod Perko pa jim je marsikaj zanimivega povedal. Film je
projekt Društva Klasje Cerknica, namenjen je zgolj ohranitvi starih šeg in
navad ter ohranjanju skoraj pozabljenega kmečkega dela.
�

V torek, 7. februarja, smo Prešernov dan in slovenski kulturni praznika obeležili s krajšim kulturnim programom. Naši stanovalci in zaposleni
so se predstavili z recitacijami
Prešernovih pesmi in pesmimi stanovalcev ter zaposlenih.
Kulturni program je pripravila, povezovala in organizirala stanovalka Martina Koman.
Ob zaključku smo vsi skupaj
zapeli nekaj lepih slovenskih
pesmi.
8
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V torek, 21. februarja, se je na povabilo dr. Nine Vanite Hočevar,
vodje Večgeneracijskega centra Postojna, udeležila prvega Ženskega zajtrka tudi Anja Mrak Kopač, ministrica za delo, družino in socialne zadeve.
Na dogodek so bile vabljene direktorice javnih ustanov – tudi direktorica
Doma upokojencev Postojna Alenka Curk – ter predstavnice drugih institucij in društev, ki tvorno prispevajo k življenju v Postojni. Tema pogovora
pa je bila predvsem iskanje možnosti za kakovostnejše življenje vseh ljudi.
Na prvem Ženskem zajtrku se je porodila tudi ideja o posebnem programu
medgeneracijskega sodelovanja stanovalcev in otrok postojnskega vrtca.
�

V četrtek, 23. februarja, je bila v naši dvorani odlična komedija Do nagega v izvedbi Teatra KŠD Harlekin iz
Postojne. Za dobro voljo sta
poskrbela igralca Mitja Kranjc
in Drago Posega. Ob gledanju
komedije na temo starostnikov
so se stanovalci izjemno zabavali, saj sta jim igralca prikazala smešno plat
neizogibnega staranja za vse, ki jih pri 50. letih doleti kriza srednjih let in
se s staranjem nikakor nočejo sprijazniti. Tovrstna komedija je bila pri nas
odigrana prvič in je bila namenjena nizu raznovrstnih letošnjih prireditev v
okviru 40-letnega delovanja naše ustanove. Radiu 94 Postojna se iskreno
zahvaljujemo za donacijo prireditve.
�

V petek, 24. februarja, nam je prinesla 20 pisemc Alenka Počkar,
ki poučuje 3. razred na Osnovni šoli Miroslava Vilharja Postojna. Z učenci
so se veliko pogovarjali o različnih obdobjih našega življenja, predvsem
starosti. Učenci so napisali pisemca za stanovalce, ki imajo
manj obiskov; prisrčnih pisemc
so se izjemno razveselili.
�

Na pustno soboto,
25. februarja, je osemletni
harmonikar Simon Bajc, učenec
3. razreda Osnovne šole Pivka,
razveselil skupino stanovalcev.
9
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V torek, 28. februarja, je
bila pustna zabava stanovalcev
in zaposlenih. Veselo pustno
rajanje je bilo nekaj posebnega. Veliko stanovalcev in zaposlenih si je nadelo pustna oblačila. Za živo glasbo sta skrbela
Veseli veter in Duo Frank. Ob
domačih krofih in flancatih ter
kozarčku pijače smo se poveselili in nekateri zaplesali. Nepozabno pustovanje je popestril tudi obisk otrok postojnskega vrtca.
�

Na pustni torek, 28. februarja, je Radio 94 delil krofe
Pekarne Postojna tistim poslušalcem, ki so sodelovali pri
njihovi igri, jih poklicali in povedali, zakaj si pustne krofe
zasluži prav njihov kolektiv.
Marija Leban se je prva opogumila in poklicala ter povedala,
da si krofe zaposleni zaslužimo, ker smo prizadevni in požrtvovalni pri skrbi za naše stanovalce. Izjemno je bila presenečena, saj sta na vrata delovne terapije potrkala dva
prijazna radijca, Vita in Matic. Po razigranem pustnem rajanju stanovalcev
in zaposlenih so se prilegli dobri krofi, ki so se kar topili v ustih. Hvala
Pekarni Postojna in Radiu 94!

MAREC
�

V torek, 7. marca, je
bila v delovni terapiji v okviru
dneva žena kreativna delavnica. Vodile so jo članice Kluba
upokojenih delavcev v vzgoji in
izobraževanju občin Postojna
in Pivka Suzana Cerkvenik, Jožica Bizjak in Janja Arsenović.
Na prijetni delavnici je sodelo-

†
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valo veliko število stanovalcev, izpod spretnih prstov pa so nastale čudovite voščilnice za dan žena.
�

V sredo, 8. marca, so
nas ob dnevu žena že tretje leto zapored v okviru akcije Podarim ti rožice za nasmeh
obiskale prostovoljke RKS-OZ
Postojna-Pivka pod vodstvom
sekretarke Petre Žele Šajn. V
duhu medgeneracijskega povezovanja so s pozornostjo v obliki pomladne rožice razveselile stanovalke. Pozabile pa niso niti na stanovalce, ki imajo svoj praznik 10. marca, in jim poklonile posebno darilce. Prostovoljke se vedno rade odzovejo
podobnim akcijam, ki našim stanovalcem veliko pomenijo, saj so jih z
rožicami, prijaznim obiskom in prijetnim druženjem nadvse razveselile.
Iskrena hvala!
�

V sredo, 8. marca, je
Radio 94 ob dnevu žena prijetno presenetil z zanimivo
zamislijo: radijca Aljaž in Matic sta želela polepšati dan 20
ženskam različnih starosti in
poklicev. Tudi v našem Domu
sta z rožico razveselila našo stanovalko Kristino.
�

V četrtek 9. marca, je bilo medgeneracijsko druženje stanovalcev
popoldanske skupine in otrok Dnevnega centra za otroke in mladostnike
Postojna, ki deluje v okviru Centra za socialno delo Postojna, z mentorico
Almo Majdanac.
�

V torek, 14. marca, so v
naši dvorani pripravili prijeten
program ob dnevu žena člani
Mešanega pevskega zbora Varda iz Orehka. Lepe slovenske
ljudske pesmi so prepevali pod
vodstvom Ane Celin Lenarčič.
10
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V sredo, 15. marca, je
izjemno uspelo 1. srečanje v
našem TV-klubu – tako imenovana »Šefova čajanka«, namenjeno stanovalcem in zaposlenim ter svojcem. Sledila
so mesečna druženja, ki so
nas razveseljevala z raznovrstno izvirno ponudbo. Organizirala sta jih vodja kuhinje Gabrijel Opara in
pripravnica Maja Pavletič. V naši kuhinji pa so pripravili vse potrebno za
pokušino šestih okusnih domačih čajev, zraven so ponudili domače kekse,
slano čajno pecivo in muffine. Za popestritev dogajanja se je vrtela stara
domača narodno-zabavna glasba.
�

V petek, 24. marca, smo
pričeli s pomladnim urejanjem
in zasaditvijo visokih gred, za
katere je celo sezono pridno
skrbela skupina naših stanovalcev, saj so jim pomenile vrtove in njive v malem.

�
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V torek, 28. marca, je bila bralna urica, ki
sta jo vodili članici Kluba upokojenih prosvetnih
delavcev občin Postojna in Pivka Suzana Cerkvenik
in Jožica Bizjak. Stanovalcem sta prebrali slovensko pripovedko, se z njimi pogovarjali in jim poklonili sličice iz zgodbe.
�

V sredo, 29. marca, je bila zanimiva prireditev Praznovanje pomladi. Stanovalcem bo ostal še
dolgo v spominu prijeten nastop učencev Osnovne šole Košana z mentorico
Marijo Mršnik – s pomladnim
pozdravom ob recitacijah, vaških klepetuljah, veselih vižah
harmonikarjev, petjem, plesom
in ročno izdelanih spominkih
učencev.

APRIL
�

�

V ponedeljek, 27. marca, je bil koncert Mešanega pevskega zbora
Postojna z dirigentom Matjažem Ščekom. Že nekaj let skušajo v januarju
razveseliti stanovalce s svojim petjem, letos pa so jih obiskali v marcu.
Koncert je bil čudovit in bo ostal v lepem spominu vsem poslušalcem.
Dirigentu in članom pevskega zbora se prisrčno zahvaljujemo, da so z
nastopom počastili materinski dan in stanovalcem polepšali mesec marec.

V torek, 4. aprila, smo
prisluhnili Marjetki Popovski in
skupini Cvet v laseh iz Izole. Na
čudovitem pomladnem koncertu so skupaj z nastopajočimi prepevali slovenske ljudske
pesmi in napeve tudi naši stanovalci. Zapeli so o pticah, rožah, ljubezni in pomladi.
�

V sredo, 5. aprila, je v
našem TV-klubu potekalo drugo srečanje in druženje za stanovalce in zaposlene ter svojce
z degustacijo osvežilnih sadnih
napitkov in svežega rezanega
sadja po izboru šefa kuhinje.
Srečanje sta organizirala vodja
kuhinje Gabrijel Opara in pri12
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pravnica Maja Pavletič. V naši kuhinji so skrbno pripravili vse potrebno.
Dogodek je popestrila prijetna domača glasba. Izjemno uspešna druženja
z raznovrstno izvirno ponudbo nas razveseljujejo vsak mesec.
�

V petek, 7. aprila, sta
naši stanovalki Martina Koman
in Marija Čeligoj obiskali skupini petletnih otrok Vrtca Postojna: Čarodeje in Mravljice.
Pripovedovali sta jim pravljico,
recitirali pesmico, se pogovarjali in skupaj z njimi zapeli.
Druženje je bilo zelo lepo.

�

†

Dom upokojencev Postojna

V torek, 11. aprila, je
bila pogovorno-likovna delavnica Življenje nas je naučilo z
zunanjo voditeljico Leo Trebec
Tomažič v okviru 2. aprila –
dneva za spremembe. Izjemno
zanimive delavnice se je udeležilo veliko število stanovalcev,
oblikovali so tudi velik plakat s skupnimi ugotovitvami.
�

�

Na cvetno nedeljo,
9. aprila, so prostovoljke Dekanijske Karitas Postojna z vodjo odbora za starejše in bolne
gospo Julko Dekleva in pivškimi birmanci ob velikonočnih
praznikih tudi v tem letu svojo
pozornost nesebično ponesle
med vse naše stanovalce. Obiskale so jih v njihovih sobah,
jim poklonile okrašene blagoslovljene oljčne vejice, ki so jih pripravili pivški birmanci, in voščilnice Škofijske Karitas Koper. Iskrena hvala!
�

V ponedeljek, 10. aprila,
sta v delovni terapiji potekala
izjemno zanimivo prvo medgeneracijsko druženje v letu
2017 in velikonočna ustvarjalnica naših stanovalcev in članov
ŠENT – Slovenskega združenja za duševno zdravje, Enote
Dnevnega centra Postojna, s
strokovno delavko Branko Aleksić.

V četrtek, 13. aprila, je
v delovni terapiji potekalo prvo
srečanje študijskega krožka
Pozdravljena, pomlad. Sledilo
je še devet srečanj. Ob prijetnem druženju so stanovalci z
mentorico Floro Otoničar izdelovali glinene ptice in glineno
cvetje, s katerim smo polepšali okolico našega Doma; z mentorico Heleno
Kovač pa so poslikavali svilene šale za člane pevske skupine stanovalcev
ob nastopu na osrednji prireditvi 40-letnice Doma upokojencev Postojna.
Študijske krožke pri nas že 25 let vodi Flora Otoničar, ki prihaja iz jezikovne šole Athena, Postojna, sofinancira jih Ministrstvo za izobraževanje RS,
koordinira pa Andragoški center Slovenije.
�

V petek, 14. aprila, smo ob
prihajajočih velikonočnih praznikih
strokovne delavke vsem našim stanovalcem delile po sobah prisrčne velikonočne papirnate kokoške, ki so jih
ročno izdelali stanovalci pri delovni
terapiji, in čokoladne pirhe ter
jim voščile vesele velikonočne
praznike.
�

Velikonočno sveto mašo
je daroval župnik v Postojni in
dekan dekanije Postojna gospod Ervin Mozetič.
14
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V četrtek, 20. aprila,
je bilo v naši dvorani potopisno predavanje o Avstraliji.
Pripravil ga je Zvone Žigon in
predstavitev popestril z diaprojekcijo lastnih fotografij.

V četrtek, 4. maja, in v petek, 5. maja, se je v naši dvorani v dveh delih vrtel zanimiv
slovenski film Srečen za umret
ki ga je predvajala študentka
Fakultete za socialno delo Nika
Čuk. Celovečerni film je dramatična komedija, ki je svoj navdih našla v resničnem življenju. Je grenko-sladka pripoved o staranju, ki najprej postreže z vsemi stereotipnimi predstavami, da bi jih nato obrnila na glavo. Je
zgodba o tem, da za življenje nikoli ni prepozno.

�

20. in 26. aprila je študentka Fakultete za socialno
delo Nika Čuk v delovni terapiji izvedla za stanovalce delavnici izdelave lutk.

�

V sredo, 10. maja, je v TV-klubu potekalo tretje druženje za stanovalce in zaposlene ter svojce ob degustaciji svežih sezonskih solat z raznovrstnimi prelivi po izboru šefa kuhinje. Srečanje sta organizirala vodja
kuhinje Gabrijel Opara in pripravnica Maja Pavletič. V naši kuhinji so skrbno pripravili vse potrebno: od okusnih solatk s prelivi, do pomarančnega
napitka za žejne. Degustacijo je popestrila prijetna domača glasba. Prijetna druženja nas vsak mesec razveseljujejo z dobro in izvirno ponudbo.

�

V petek, 21. aprila, je
potekalo
medgeneracijsko
druženje stanovalcev in članic
mladinske zveze Brez izgovora
Postojna, kjer se štiri dekleta učijo aktivne participacije
v družbi tako, da z manjšimi
projekti pripomorejo k lokalnemu okolju. Eden izmed elementov lokalnega delovanja je
tudi medgeneracijsko sodelovanje, zato so obiskale Dom
upokojencev v Postojni in se
družile s stanovalci popoldanske skupine in drugimi zainteresiranimi stanovalci – ob prepevanju slovenskih pesmi in
popevk.

�

V četrtek, 11. maja, je prostovoljka Ana Rudolf vodila delavnico za stanovalce. Skupaj so
pripravili raznovrstna ročna dela,
namenjena za stojnico osrednje
prireditve ob naši 40-letnici.
�

Od petka, 12. maja, do petka, 2. junija, je bila v okviru Tedna ljubiteljske kulture v Knjižnici Bena Zupančiča Postojna na ogled razstava naših
lutk marionet, ki smo jo pripravili ob 40-letnici naše ustanove in 20-letnici izvajanja študijskih krožkov pri nas. Marionete so
nastale pri študijskih krožkih, ki so bili aktivni pred
18 leti v Domu upokojencev v Postojni, v organizaciji Jezikovne šole Athena iz Postojne, z mentoricama
Floro Otoničar in Heleno Kovač ter na pobudo stanovalcev Doma, ki so bili tudi avtorji besedila in igralci
v lutkovni predstavi Ljubezen na morju. Predstavo so
stanovalci odigrali v Domu upokojencev Postojni in
tudi gostovali v postojnskem vrtcu.

�

V torek, 25. aprila, je
bilo ob družabni igri tombola medgeneracijsko druženje
stanovalcev popoldanske skupine in otrok DC CSD Postojna
z mentorico Almo Majdanac.
16
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V petek, 12. maja, je
bila v delovni terapiji 3. delavnica izdelovanja lutke, ki jo je
za stanovalce izvedla študentka Fakultete za socialno delo
Nika Čuk.
�

V petek, 12. maja, je
SGLŠ Postojna, ki je praznovala 10. obletnico izvajanja učnih
programov zdravstvena nega
in bolničar negovalec, v ta namen pripravila nekaj dogodkov.
Prvi v nizu je bil tek po ulicah
Postojne na svetovni dan medicinskih sester, poimenovan
Zdravstvena teče. Med njim
so obiskali postojnske zdravstvene zavode, poleg zdravstvenega doma in bolnišnice za ženske bolezni tudi naš Dom upokojencev in zavod Talita Kum ter
ob mednarodnem prazniku čestitali osebju. Dijakom so se na teku poleg
ravnateljice šole pridružili postojnski župan Igor Marentič s
sodelavci iz njegovega urada
ter zdravstveni delavci.
�

V torek, 16. maja, je bilo
v atriju prizidka v sodelovanju
stanovalcev in zaposlenih organizirano spomladansko presajanje balkonskih rož.
�

V četrtek, 18. maja,
smo pričeli z urejanjem visokih
gred. Preko cele sezone so pri
tem sodelovali stanovalci, ki so
sicer tudi doma radi srbeli za
svoje njive in vrtove.

�
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V četrtek, 18. maja, je
z nastopom že petič razveselil stanovalce ansambel Kimel,
nam že poznani vaški ljudski
godci iz Vipavskega. Prepevali so stare slovenske narodne
pesmi in nekaj narodno-zabavnih. Prireditve so se udeležili tudi predstavniki Društva
upokojencev Postojna. Njihov
predsednik Franc Koščak je na
koncertu slavnostno izročil priznanje stanovalcu Jožetu Neškudli – dobitniku velike plakete Zveze društev upokojencev Slovenije ZDUS. Jože Neškudla je dolgoletni član, ki je v Društvu upokojencev Postojna aktivno deloval na kulturnem in gospodarskem področju. Dolgo let je pel v pevskem
zboru in sodeloval v recitatorski skupini, več let pa je vodil tudi kulturno
komisijo pri društvu. Do nedavnega je bil, kljub častitljivim letom, aktiven
delegat v zboru članov Društva upokojencev. In nenazadnje je že dobitnik
priznanja – male plakete ZDUS. Naše iskrene čestitke!
�

V ponedeljek, 22.
maja, je bil čudovit pomladni koncert otroškega pevskega zbora Vrtca
Postojna. Preko sto otrok
petih skupin: Čarodeji,
Pikice, Mravljice, Cofki in
Žoge, nam je na tem koncertu v pesmicah predstavilo zgodbo Lačni medvedek. Na koncu so zapeli
tudi skupaj z našimi stanovalci. Zborček je vodila Senja Marušič, program
pa povezovala Ksenija Korče. Koordinatorka koncerta je bila Nada Trošt,
pomočnica ravnateljice Vrtca Postojna.
�

V četrtek, 25. maja, je bilo v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica
skupno srečanje, prvo tovrstno skupno pevsko druženje v cvetočem mesecu maju. Na družabno-pevskem dogodku Lepa pesem srce razvedri …
so sodelovali domski pevski zbori stanovalcev iz Sežane, Postojne in Ilirske
Bistrice, ženska pevska skupina Kalina in glasbena skupina Rojčevih pet.
18
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Člani pevske skupine stanovalcev Doma upokojencev
Postojna Vrtnica se srečujemo
vsako sredo dopoldne. Pevsko
skupino vodi delovna terapevtka Ivanka Smrdel. Povezuje
nas prijetno druženje ob pevskih vajah, obujanju spominov
na mladost in ohranjanju starih slovenskih ljudskih pesmi.
Predstavili smo se s pesmijo Sinoči sem na vasi bil. Nastopajoči stanovalci:
Danica Inocente, Marija Čeligoj in Jože Tomažič so bili zelo počaščeni, da
so na posebni prireditvi lahko zastopali našo ustanovo prav na dan mladosti. »Kdor poje rad, ostaja mlad.«
Srečanje bo postalo tradicionalno, saj ga bo v letu 2018 organiziral
Dom upokojencev Sežana, leta 2019 pa mi. Stanovalci zelo radi pojejo,
težko pa potujejo na daljše razdalje. S prireditvijo želimo omogočiti druženje sovrstnikov, solidarnost med generacijami ter veselje ob petju.
�

V ponedeljek, 29. maja,
je v delovni terapiji zanimiva
potekala druga medgeneracijska ustvarjalnica ob sodelovanju naših stanovalcev in članov
DC ŠENT Postojna s strokovno
delavko Branko Aleksić.
�

V sredo, 31. maja, je bil organiziran krajši dopoldanski izlet za
vse naše stanovalce v bližnje okoliške kraje. V postojnski knjižnici smo si
ogledali razstavo naših lutk. Peljali smo se mimo Postojnske jame in imeli
krajši postanek pri čudovitem
Predjamskem gradu. Sledila je
panoramska vožnja mimo lepih malih vasic do Turistične
kmetije Hudičevec v Razdrtem,
kjer smo si privoščili sok, kavo
in sladico. Izlet je bil čudovit,
stanovalci so bili navdušeni.
20
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V maju je v delovni terapiji potekalo šest druženj
študijskega krožka Pozdravljena, pomlad.
Pod
mentorstvom
Flore
Otoničar iz jezikovne šole
Athena Postojna, so stanovalci na treh delavnicah – 8., 18.
in 23. maja – izdelovali glinene
ptice in cvetje za dekoracijo naše okolice. Z mentorico Heleno Kovač pa
so 16., 19. in 24. maja poslikavali svilene šale za člane pevske skupine
stanovalcev, ki so se predstavili na osrednji prireditvi ob 40-letnici Doma.

JUNIJ
�

V četrtek, 1. junija, je bilo četrto druženje v TV-klubu Doma za stanovalce in zaposlene ter svojce ob vodah z
okusi po izboru šefa kuhinje. Organizirala sta ga vodja kuhinje Gabrijel Opara
in pripravnica Maja Pavletič ter pripravila
različne vode z okusi. V naši kuhinji so
skrbno pripravili vse potrebno. Poizkusili smo lahko tudi sveže sezonsko sadje.
Za popestritev dogajanja se je vrtela stara
domača narodno-zabavno glasba. Srečanja nas vsak mesec razveseljujejo z raznovrstno izvirno ponudbo.
�

V ponedeljek, 5. junija,
je v okviru Tedna vseživljenjskega učenja potekala izjemno
zanimiva
pogovorno-likovna
delavnica o pomenu odnosov
z naslovom Jaz in drugi. Pripravila jo je zunanja voditeljica
Lea Trebec Tomažič. Stanovalci
se tovrstnih delavnic udeležujejo zelo radi.
21
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V torek, 6. junija, smo
s pomočjo in prevozom ekipe
Meditrans, d.o.o., organizirali
šesto zaključno letno srečanje
članov skupin za samopomoč
Prepih in Mavrica. S poletjem
nastopi čas dopustov, tako da
se v mesecu juliju in avgustu
skupini ne srečujeta. Na naše
zadnje srečanje smo se odpravili na Šobčevo domačijo v vasi Kal pri Pivki, kjer nas je prijazno pogostila
s samimi domačimi dobrotami gospa Irena Tiselj Kaluža. Prijetno nas je
presenetil tudi obisk Martina Krpana, ki smo se ga zelo razveselili.
V skupini so vključeni tudi težko gibljivi in stanovalci, ki so pri gibanju
odvisni od invalidskega vozička. Na našo prošnjo za pomoč pri prevozu
se je že šesto leto zapored prijazno odzval g. Damjan Kapelj s sodelavci, Meditrans, d.o.o. Z njihovo pomočjo smo lahko naše zadnje srečanje
pred dopusti izpeljali na želeni lokaciji, preživeli lepo popoldne na prijetni domačiji in se posladkali z domačim zavitkom, sokom in kavico. Člani
skupin Prepih in Mavrica so imeli nepozabno zaključno srečanje, ki so ga
po pozdravnem govoru direktorice Alenke Curk popestrili z recitacijami
in skupnim prepevanjem lepih slovenskih narodnih pesmi. Srečanja se je
udeležila tudi namestnica direktorice za področje ZNO Badema Muhović.
Člani skupin in voditeljice Anita, Branka, Ivanka in Maruša ter direktorica Alenka Curk se g. Kaplju in njegovi ekipi Meditrans, d.o.o., zahvaljujemo za pomoč in prevoz ter prijetno skupno druženje.
�
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V četrtek, 8. junija, je bilo peto,
zaključno srečanje študijskega krožka Pozdravljena, pomlad. Stanovalci so
z mentorico Floro Otoničar iz Athene,
d.o.o., Postojna, z glinenimi pticami in
rožami okrasili grmiček pred našim Domom.
�

V ponedeljek, 12. junija, so nas
obiskali zaposleni in stanovalci zavoda
Talita kum iz Postojne. Ob 40-letnici so
nam izročili simbolično darilo,
čestitali in zaželeli, da bi tudi
v bodoče tako uspešno delovali in nudili topel dom našim
stanovalcem. V delovni terapiji smo skupaj z našimi zaposlenimi in stanovalci prijetno
poklepetali ob kavici in pecivu
ter se dogovorili za 2. športne
igrice v oktobru, in sicer tokrat
pri njih.
�

V torek, 13. junija, je
bila bralna urica, ki so jo vodile
članice Kluba upokojenih prosvetnih delavcev občin Postojna
in Pivka: Suzana Cerkvenik, Jožica Bizjak in Janja Arsenović.
Stanovalcem so brale zgodbo
o Martinu Krpanu in se z njimi
pogovarjale.

V četrtek, 1. in v sredo, 7. junija, sta potekali srečanji študijskega
krožka Pozdravljena, pomlad v
organizaciji Athene, d.o.o., Postojna, pod mentorstvom Helene Kovač. Stanovalci so poslikovali čudovite svilene šale in
svilene rutke z glinenimi dodatki za okrog vrat, za člane
pevske skupine stanovalcev,
ki so se predstavili na osrednji
prireditvi ob 40-letnici Doma.

V petek, 16. junija, je bila slovesna prireditev ob 40-letnici poslanstva Doma upokojencev Postojna, katere so se udeležili predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in drugi visoki gostje ter stanovalci, njihovi
svojci in zaposleni. To je bilo že 31. tradicionalno srečanje stanovalcev,
njihovih svojcev in zaposlenih. Poseben petkov popoldan je bil resnično
izjemen, čudovit in nepozaben dogodek za vse nas.

22
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Prireditev je potekala po naslednjem programu: nastop stanovalcev domskega pevskega
zbora z zborovodjo Jernejo Sojer Smerdu, govor
direktorice Doma upokojencev Postojna Alenke
Curk, govor predsednice Sveta stanovalcev Doma upokojencev Postojna Martine Koman, nastop
članov Glasbenega društva Melodikum iz postojnske in pivške občine,
slavnostni govor častnega gosta predsednika Republike Slovenije Boruta
Pahorja, za zabavo in ples je kot donacija Radia 94 skrbel ansambel Biseri.
Predsedniku RS Borutu Pahorju smo poklonili ročna dela, ki so jih pripravljali stanovalci pri delovni terapiji in v sklopu dela študijskih krožkov v
organizaciji Jezikovne šole Athena Postojna pod mentorstvom Flore Otoničar. Delo naših stanovalcev so bile tudi dekoracija stavbe in priložnostne
jubilejne modre sovice z lepimi mislimi za vse naše obiskovalce in nastopajoče. Pripravili smo tudi stojnico z ročnimi deli. Pri vhodu je bila na
ogled razstava slik naše bolničarke negovalke Manuele Gvardjančič.
Na slovesni prireditvi je zadišalo po domačem. Torta velikanka, pecivo
in piškoti, so bili delo pridnih rok naših zaposlenih. Zadišalo je tudi po
cvetju z domačih vrtov zaposlenih.
Pokrovitelji izvedbe prireditve so bili: PVC Nagode, d.o.o. Postojna,
Radio 94, Energetika Dolenc, d.o.o. Postojna, Trgovina s tehničnim blagom
Mira Bezeljak, s.p., Postojna, Geaprodukt, d.o.o., Grže – trgovina in storitve, d.o.o., Postojna, Mercator center Postojna, Postojnske mesnine, d.o.o.,
Pitus, d.o.o., sadje in zelenjava, Consult Commerce, Gostinska oprema &
servis Milan Bregar, s.p., Šmarje-Sap, Zavarovalnica Triglav, d.d., Postojna
in Cvetličarna Katja, s.p., Postojna. Iskrena hvala!
�

V ponedeljek, 19. junija, je v
delovni terapiji potekala 3. medgeneracijska ustvarjalnica s strokovno delavko Branko Aleksić ob druženju naših stanovalcev in članov
DC ŠENT Postojna. Na tej kreativni
delavnici je sodelovala tudi prostovoljka pri ŠENT-u Paola iz Italije.
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V četrtek, 22. junija, je
bilo srečanje s svojci stanovalcev, ki so vključeni v integrirani model dela oseb z demenco.
Stanovalci so se jim predstavili
z nastopom Žoga benda, eno
izmed aktivnosti, s katero si zapolnjujejo popoldneve in ohranjajo psihofizične sposobnosti. Po zaključku je sledilo prijetno krajše druženje ob kavi
in domačem pecivu, ki ga je pripravila popoldanska skupina stanovalcev z
varuhinjo Vesno Jularić.

JULIJ
�

V torek, 4. julija, je bilo
v našem TV-klubu že peto srečanje. Namenjeno je bilo okušanju raznovrstnih namazov po izboru šefa kuhinje. Organizirala sta ga
vodja kuhinje Gabrijel Opara in pripravnica Maja Pavletič. Žejo smo pogasili
z domačim breskovim napitkom. Za prijetno vzdušje se je vrtela odlična
stara domača glasba. Izjemno uspešna druženja za zaposlene in stanovalce ter svojce nas z dobro in izvirno ponudbo razveseljujejo vsak mesec.
�

Na poletnih delavnicah Ko spomini zadišijo popoldanske skupine Pomlad z varuhinjo Vesno Jularić je
bilo zelo prijetno. Stanovalci so celo sezono obdelovali
zeliščni vrt, pripravljali začimbe za našo kuhinjo, pili
domač čaj, želi sivko in iz nje izdelovali dekorativne
šopke ter dišeče vrečke kot spominke nastopajočim.

AVGUST
�

V četrtek, 3. avgusta, je bilo v našem TV-klubu 6. srečanje ob
sadju v kozarcu. Organizirala sta ga vodja kuhinje Gabrijel Opara in pripravnica Maja Pavletič. V kuhinji so skrbno pripravili sezonsko sadje v
kozarcu in osvežilni napitek z okusom lubenice. Kot je že v navadi, je
dogodek popestrila stara domača glasba. Odličnih mesečnih druženj z raznovrstno izvirno ponudbo po izboru šefa
kuhinje, organiziranih za zaposlene in stanovalce ter svojce, se prav vsi zelo veselimo.
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V ponedeljek, 7. avgusta, je
v delovni terapiji potekala 4. medgeneracijska ustvarjalnica – kreativna delavnica naših stanovalcev in
članov DC ŠENT Postojna s strokovno delavko Branko Aleksić.

SEPTEMBER
�

V ponedeljek, 11. septembra,
je v delovni terapiji potekala peta
medgeneracijska kreativna delavnica naših stanovalcev in članov DC
ŠENT Postojna s strokovno delavko
Edino Kovač Cvetko. Izdelovali smo volnene košare na balonih.
�

V petek, 15. septembra, smo bili stanovalci in zaposleni na obisku
v predsedniški palači. Kako je sploh prišlo do izjemnega in enkratnega
povabila predsednika RS Boruta Pahorja? Junija 2017 smo praznovali 40 let
delovanja in poslanstva Doma upokojencev Postojna. Slavnostni govornik
in častni gost na osrednji prireditvi je bil predsednik države in nas tako
stanovalce kot zaposlene povabil na ogled predsedniške palače.
Vstopili smo v veliko dvorano, kjer so se zbirali obiskovalci ogleda.
Uvodoma nas je vse pozdravil in nagovoril predsednik Republike Slovenije
Borut Pahor ter vsem državljankam in državljanom doma in po svetu čestital ob državnem prazniku 15. septembru, ki je pomemben mejnik na poti
do samostojnosti Republike Slovenije. Spregovoril je o prazniku priključitve Primorske k matični domovini, saj je bil z vrnitvijo Primorske domovini
vrnjen pomemben del v mozaiku njene suverenosti, naposled razglašene
leta 1991.
Po uradnem delu in zanimivem kulturnem programu smo si ob dnevu
odprtih vrat pod strokovnim vodstvom ogledali poslopje predsedniške palače in delovne prostore predsednika republike, ki nam je v svoji pisarni
odgovarjal na številna vprašanja, povezana z njegovim delom. Poleg predsednikove pisarne smo videli tudi sprejemno sobo za tuje državnike in
dvorano Jožeta Pučnika, kjer se predsednik srečuje z raznimi delegacijami.
Povsod smo imeli možnosti za fotografiranje. Sledil je ogled vseh daril, ki
jih je predsednik prejel od tujih državnikov v sedanjem mandatu. Pozneje smo si z zanimanjem ogledali menjavo častne straže garde Slovenske
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vojske, ki je bila postrojena pred predsedniško
palačo.
Na dan vsakega državnega praznika – z izjemo dneva spomina na
mrtve - v Uradu predsednika Republike Slovenije pripravijo dan odprtih
vrat, na katerem si ljudje lahko ogledajo prostore predsedniške palače. To
je novost, ki jo je uvedel predsednik republike Borut Pahor z željo, da so
vrata predsedniške palače odprta in da je palača dostopna vsem ljudem.
Ta izjemni dogodek z obiskom predsednika na dan priključitve Primorske k matični domovini nam bo ostal za vedno v lepem spominu. Tako
smo bili tudi mi počaščeni z obiskom in ogledom prostorov ter posebnim
sprejemom, ki se ne zgodi kar tako. Hvala predsedniku Borutu Pahorju za
povabilo in čudovit sprejem!
�

V petek, 22. septembra, in v ponedeljek,
25. septembra, je potekala dvodnevna delavnica
Izdelovanje zeliščnih mazil za nego iz naravnih
sestavin. Delavnici so za stanovalce organizirale
naše zaposlene: Branka Rajković, Kristina Katern,
Kristina Abram in Maruša Markelj. Idejo je podala
Branka Rajković – na podlagi modela kakovosti
E-Qalin. Zeliščna mazila s sivko, materino dušico,
ognjičem in rožmarinom, pripravljena izpod prstov stanovalcev in delavcev Doma upokojencev
Postojna, so bila skupaj z navodili za uporabo predstavljena na stojnici v
okviru Dneva Doma upokojencev Postojna 2. oktobra. Stanovalci, zaposleni in obiskovalci so jih lahko kupili za simbolično ceno v obliki prostovoljnega prispevka – za nabavo materiala za bodoče tovrstne delavnice.
�

V četrtek, 21. septembra, se je pričela sestajati skupina za samopomoč Mavrica, ki jo vodita dipl. med. sestra Maruša in del. terapevtka Ivanka.
�

V torek, 26. septembra, pa se je pričela sestajati skupina za samopomoč Prepih, ki jo vodita dipl. socialna delavka Anita in dipl. med. sestra
Branka.
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OKTOBER
�

V petek, 6. oktobra,
so popoldansko skupino stanovalcev razveselili trije mladi
glasbeniki: harmonikarja Lovro
Brezec in Urban Volk ter kitaristka Metka Brezec, dijakinja
3. letnika Zdravstvene šole na SGLŠ Postojna in tudi naša praktikantka.
Prijetnih zvokov veselih viž slovenskih narodnih in narodno-zabavnih pesmi so se stanovalci izjemno razveselili.
�
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● V sredo, 4. oktobra, so
otroci Vrtca Postojna v okviru Tedna otroka obiskali naše
stanovalce in jih razveselili s
prepevanjem ljudskih pesmi in
igranjem starih ljudskih iger ter
pogovorom na temo Vsi smo
bili nekoč otroci. Otroci so stanovalcem polepšali dan in skupaj z njimi v njihove prostore
povabili sonce.
● V četrtek, 5. oktobra, smo
prisluhnili čudovitemu koncertu Mešanega pevskega zbora
Društva upokojencev Postojna
Burja z zborovodkinjo Mirjano Možina Čepirlo. Stanovalce
je razveselil harmonikar Dušan
Kafol, prepevali pa so tudi skupaj s člani zbora.
● V petek, 6. oktobra, smo pričeli z nizom desetih srečanj študijskega krožka Oživljanje lutk. Potekala bodo pod okriljem Jezikovne šole Athena iz
Postojne z vodjo študijskih krožkov Floro Otoničar
in mentorico Heleno Kovač.
● V ponedeljek, 9. oktobra,
je bila v naši dvorani pogovorna
delavnica Predsodki o starejših.
Izjemno zanimivo pogovorno
srečanje je vodila zunanja izvajalka Lea Trebec Tomažič.
Dogodkov so se na naše
povabilo udeležili stanovalci, njihovi svojci, zaposleni in zunanji obiskovalci, zainteresirani za tovrstne aktivnosti. Bilo je nepozabno; vsem, ki ste
nam pričarali lepe jesenske dni, se iskreno zahvaljujemo!

Ob Dnevu Doma upokojencev Postojna, ki smo ga obeležili 2. oktobra 2017 že peto leto zapored, in v okviru 1. oktobra, Dneva starejših
in Festivala tretjega življenjskega obdobja med 26. 9. in 28. 9. smo med
2. in 9. oktobrom pripravili za stanovalce, njihove svojce in zaposlene niz
raznovrstnih zanimivih dogajanj in prireditev:
● V ponedeljek, 2. oktobra, je potekala rekreativna telovadba pod
vodstvom fizioterapevtke Kristine Abram. Sledila sta klepet
ob kavici ter sedmo srečanje v
TV-klubu – mesečno druženje
po izboru šefa kuhinje, tokrat
ob pokušini raznih vrst kruha.
Za popestritev dogajanja se je
vrtela prijetna domača glasba
iz zaprašenih not.
● V torek, 3. oktobra, je v zavodu Talita kum potekalo jesensko druženje stanovalcev ob 2. športnih igrah našega Doma in zavoda Talita kum
Postojna. Druženje z izmenično organizacijo in obiski postaja tradicionalno. Druženje stanovalcev obeh
zavodov ob igri s kocko, plečkami in keglji je bilo prijetno in
sproščeno. Ob kavici in pecivu
smo pokramljali in skupaj odšli
k sveti maši, ki je v njihovi kapeli vsak dan. V letu 2018 pa
se dobimo pri nas, na tradicionalnih 3. športnih igrah.

V sredo, 11. oktobra, so v našo kapelo v 2. nadstropju prinesli
kapelico s kipcem fatimske Marije Romarice, ki je ostala pri nas tri dni.
Stanovalcem je bil ta dogodek izjemen in nepozaben. V letu 2017 je bila
stoletnica Marijinih prikazovanja trem pastirčkom v Fatimi, ki jih je nauči-
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la moliti za mir, da bi se vojna
čimprej končala. Misel, ki jo je
v svojem govoru povedala stanovalka Martina Koman, je nekaj posebnega: »Mir ni samo
stvar človekovega razuma. Mir
se začenja v srcu ljudi, ki se
zavedajo, da je svoboda vsakega človeka omejena s svobodo drugega. Naj se naši prošnji za mir na
svetu, da ne bo več vojne, za mir, ki je pogoj za uspešno delo, za mir, ki
prinaša osebno srečo, pridruži Jezusova mati Marija.«
�

V torek, 17. oktobra, je
potekala tretja bralna ura ob
prebiranju slovenskih basni,
ki so jo izvedle članice Kluba
upokojenih delavcev v vzgoji
in izobraževanju občin Postojna in Pivka: Suzana Cerkvenik,
Jožica Bizjak in Janja Arsenović.
Stanovalci so z zanimanjem poslušali in se vključili v pogovor.
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Duševno zdravje na delovnem mestu. Skupaj so izdelali tudi simbol svetovnega dneva duševnega zdravja – zelene pentlje.
�

V torek, 24. oktobra,
je v okviru vseslovenske akcije Simbioza giba potekala gibalna delavnica za starejše, ki
so jo izvedli dijaki 2. letnika
bolničarjev Zdravstvene šole
na SGLŠ Postojna in naši stanovalci. Dijaki so pripravili tudi
glasbo in koreografijo. Gibi, ki so jih izvajali ob glasbi, so bili primerni
tudi za naše stanovalce, da so lahko sodelovali v okviru svojih zmožnosti.
Gibalno delavnico Simbioza giba je vodila profesorica športne vzgoje Jasmina Žvokelj, koordinirala pa profesorica Anica Emili Podboj. Za vse je bilo
tovrstno medgeneracijsko druženje prijetno in veselo doživetje.
�

V petek, 20. oktobra, je
bilo drugo srečanje študijskega krožka Oživljanje lutk, ki
ga vodi Jezikovna šola Athena,
d.o.o., Postojna z mentoricama
Floro Otoničar in Heleno Kovač.

V sredo, 25. oktobra, smo pripravili jesensko srečanje s svojci stanovalcev,
ki so v vrsti oskrbe IV. Predavanje s krajšo predstavitvijo demence, z njo pogojenimi psihosocialnimi odnosi in o razumevanju
demence je pripravila predsednica strokovne
komisije za integrirani model dela za osebe
z demenco v vrsti oskrbe IV, Marija Markelj – MSVT – oddelčna sestra II.
Predstavila jim je integrirani model dela za osebe z demenco, ki ga imamo
pri nas. Ob zaključku smo se podružili ob kavi in pecivu, ki so ga pripravili
stanovalci popoldanske skupine v vrsti oskrbe IV z varuhinjo Vesno.

V ponedeljek, 23. oktobra, je potekala šesta medgeneracijska delavnica naših
stanovalcev in članov DC ŠENT
Postojna s strokovno delavko
Edino Kovač Cvetko. Delavnica
je bila posvečena svetovnemu
dnevu duševnega zdravja, ki
ga obeležujemo 10. oktobra.
Tema v letu 2017 se je glasila

V sredo, 25. oktobra, se je na željo stanovalcev odvijala že tretja delavnica Izdelovanje zeliščnih mazil iz naravnih sestavin. Delavnico
so za stanovalce organizirale
naše zaposlene: Branka Rajković, Kristina Katern in Kristina Abram ter prostovoljka
Francka Vihar, ki je podala
veliko koristnih nasvetov pri
izdelavi mazil. Zeliščna mazila iz sladkega pelina, og-

�

�

�
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njiča in gabeza, ki so jih izdelali stanovalci, prostovoljke in delavci Doma upokojencev Postojna, so bila tokrat izdelana z olivnim oljem.
�

V četrtek, 26. oktobra, so z veselimi vižami slovenskih narodnih
in narodno-zabavnih pesmi znova razveselili popoldansko skupino stanovalcev trije mladi glasbeniki: harmonikarja Lovro Brezec in Urban Volk
ter kitaristka Metka Brezec, dijakinja 3. letnika Zdravstvene šole na SGLŠ
Postojna in tudi naša praktikantka.

NOVEMBER
�

V petek, 3. novembra, je
bila v TV-klubu šefova čajanka
– osmo srečanje stanovalcev,
svojcev in zaposlenih ob čajanki. Vodja prehrane Gabrijel
Opara je pripravil pokušino treh vrst čajev za boljše počutje in krepitev
zdravja, ponudil slano čajno pecivo, muffine in pecivo iz naše kuhinje ter
rezine svežega sadja. Čajanko je popestrila stara domača glasba.
�

V četrtek, 9. novembra, je bil 4. tradicionalni krompirjev piknik in je izjemno
lepo uspel. Stanovalci so se prijetno zabavali ob raznovrstnem okusno pripravljenem
krompirju iz naše kuhinje in v dobri družbi
ob glasbi ter medgeneracijskem druženju.
Za živo glasbo so poskrbeli mladi harmonikarji dijaki SGLŠ Postojna: Martin Bajec, Erik Frank in Erik Stergulec. Stanovalce, ki niso mogli priti na piknik, pa smo obiskali v njihovih sobah in
jim postregli z dobrim krompirjem.
�

V ponedeljek, 13. novembra,
sta harmonikarja Martin Bajec in Miha
Pavlovič, dijaka SGLŠ Postojna, našim
stanovalcem popestrila dobro Martinovo kosilo. Z igranjem po nadstropjih
in v skupnih prostorih ter v fizioterapiji in delovni terapiji pa sta razveselila tudi stanovalce na oddelku.
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�

V četrtek, 16. novembra, je bila 4. bralna ura ob
prebiranju slovenskih ljudskih
pripovedk, ki so jo izvedle članice Kluba upokojenih delavcev v vzgoji in izobraževanju
občin Postojna in Pivka Suzana
Cerkvenik, Jožica Bizjak in Janja
Arsenović. Stanovalci so z zanimanjem poslušali in se vključili v pogovor.
�

V petek, 3. in 17. novembra, sta potekali 3. in 4. srečanje študijskega krožka Oživljanje lutk z
voditeljico študijskih krožkov
Floro Otoničar iz Jezikovne šole
Athena iz Postojne in mentorico Heleno Kovač.
�

V petek, 17. novembra,
je bila zanimiva predstavitev
postojnskih gasilcev v atriju pred prizidkom. Postojnski
gasilci s poveljnikom gasilske
zveze Postojna-Pivka Matjažem
Kresevičem so stanovalcem in
zaposlenim predstavili gašenje
požara kuhinje. Pripeljali pa so
tudi novo vozilo – najmodernejšo, 33 metrov dolgo gasilsko avtomobilsko lestev, ki je edina v Sloveniji.
�

V sredo, 22. novembra, je nas je razveselil nastop okteta Bori, ki
v letu 2018 praznuje 45 let aktivnega delovanja. Njihov umetniški vodja
je Janez Gostiša, predsednik pa
Jože Krnel. Stanovalce so razveselili s prepevanjem slovenskih ljudskih pesmi, zaigrali pa
so jim tudi na harmoniko – Janez Gostiša, in kontrabas – Boris Kobal. Člani okteta Bori so
obiskali in zapeli našemu sta33
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novalcu Maksimiljanu Klemencu, dolgoletnemu pevcu, zadnjih 20 let članu
Lovskega okteta Javorniki, ki je nekaj dni pred tem praznoval rojstni dan.
�

V sredo, 22. novembra,
se je na željo stanovalcev odvijala nadaljevalna, četrta delavnica Izdelovanje zeliščnih mazil iz naravnih sestavin, ki so
jo za stanovalce organizirale
naše zaposlene Branka Rajković, Kristina Katern in Kristina
Abram. Zamisel je na podlagi
E-Qalina podala Branka Rajković. Zeliščna mazila iz sladkega pelina, ognjiča in gabeza so stanovalci, prostovoljke in delavci Doma upokojencev
Postojna tudi tokrat izdelali z domačim olivnim oljem.
�

V ponedeljek, 27. novembra, je potekala sedma
medgeneracijska kreativna delavnica naših stanovalcev in
članov DC ŠENT Postojna pod
mentorstvom Andreje Premrl.
Skupaj s stanovalci so izdelovali voščilnice za december.
�

V torek, 28. novembra, je bila zanimiva prireditev Starejšim s hvaležnostjo, ki jo za stanovalce vsako leto pripravijo učenci Osnovne šole Košana z mentorico Marijo Mršnik. Učenci so med prireditvijo tudi recitirali,
peli in zaplesali, harmonikar pa veselo zaigral. Vse poslušalce so tudi obdarili z domačimi piškoti. Prireditev so povezovale vaške klepetulje v narečju, ki so se malo »polementale« in bile nejevoljne nad današnjo mladino.
Rdeča nit prireditve je bilo branje pravljice Na obisku v domu za ostarele
živali, ki so jo učenci tretješolci OŠ Košana v letu 2017 napisali in ilustrirali
ter uredili v knjigo za mednarodni literarni natečaj v Avstriji. Učenci radi
ustvarjajo pravljice, iščejo rime, sestavljajo pesmice, prisluhnejo pripovedovanju mentorice, ki jim velikokrat pripoveduje o obisku v Domu upokojencev Postojna, saj ga z večjimi učenci naše šole vsako leto obiščejo
in stanovalcem pripravijo prireditev. Ob tem se oboji bogatimo in osrečujemo. Najmlajši so del pripovedovanja mentorice in del svojega znanja
ter občutka do vrednot in domiselnosti izlili iz svojega otroškega izvira.
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Tako je nastala njihova zanimiva pravljica. Vsem petim učencem, petim otroškim glavicam,
petim razigranim otroškim
srcem, polnim idej, zamisli in
smeha, a tudi sočutja in iskrenosti: Žanu, Urbanu, Tanji, Ianu
in Klemnu – iskreno čestitamo
tudi mi in skupaj z mentorico Marijo Mršnik želimo, da bi imeli tudi v
nadaljnjem življenju velik posluh za prijateljstvo in pomoč sočloveku. To
otroško knjigo so podarili tudi nam z željo, da negujemo drug drugega z
majhnimi pozornostmi, kot so smeh, topla beseda, iskren pogled ...
�

V sredo, 29. novembra,
smo pekli slastno Miklavževo pecivo skupaj s člani obeh
skupin za samopomoč Mavrica
in Prepih ter vsemi zainteresiranimi stanovalci, svojci in zaposlenimi.

DECEMBER
�

V petek, 1. decembra,
je v naši dvorani potekala izjemno zanimiva kreativno-pogovorna delavnica Moje želje
in pričakovanja v novem letu,
ki so jo vodile članice Kluba upokojenih delavcev v vzgoji in izobraževanju
občin Postojna in Pivka Suzana Cerkvenik, Jožica Bizjak in Janja Arsenović.
�

V sredo, 6. decembra,
smo voditeljice skupin za samopomoč in strokovne sodelavke na jutro svetega Miklavža
obdarile vse naše stanovalce z
Miklavževimi piškoti, ki smo jih
pekli v ta namen skupaj s člani obeh skupin za samopomoč,
Mavrica in Prepih.
35
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�

V sredo, 6. decembra, je bilo prijetno Srečanje
s svetim Miklavžem in njegovim spremstvom. Stanovalcem so ga pripravili mladi iz
postojnske župnije in župnija
Postojna. Stanovalce, ki niso
mogli priti na srečanje, pa so obdarili v njihovih sobah. Iskrena hvala!
�

V ponedeljek, 11. decembra, je bil zanimiv krajši
nastop Tare in Maje, učenk OŠ
Antona Globočnika Postojna,
podružnične Osnovne šole Planina. Za popestritev prazničnega decembra sta se želeli predstaviti našim stanovalcem na kotalkah, ob
glasbi iz otroške TV-nanizanke. Koreografijo sta pripravili sami. Stanovalci
so jima navdušeno zaploskali.
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že pred 18 leti v študijskih krožkih. Znova pa so oživele v letu 2018 z
novo lutkovno igrico Vasovanje, s katero so stanovalke nastopile trikrat,
in sicer: v četrtek, 22. februarja 2018, za sostanovalce; v četrtek, 8. marca
2018, za zaposlene, svojce in dijake 2. letnika Zdravstvene šole na SGLŠ
Postojna; v petek, 20. aprila 2018, pa za otroke Vrtca Postojna.
�

V ponedeljek, 18. decembra, je potekala osma medgeneracijska kreativna delavnica naših stanovalcev in članov
DC ŠENT Postojna, s strokovno
delavko Edino Kovač Cvetko.
Tudi tokrat smo skupaj izdelovali voščilnice za december.
�

V petek, 15. decembra, je bil dan za peto srečanje študijskega krožka Oživljanje lutk z mentoricama Floro Otoničar iz jezikovne šole Athena,
Postojna, in Heleno Kovač. Deset študijskih srečanj se je zvrstilo od oktobra
2017 do marca 2018. Usklajeval jih je Andragoški center
Slovenije, delno financiralo pa
Ministrstvo za izobraževanje.
Lutke marionete so nastale pod
okriljem Jezikovne šole Athena
z mentoricama Floro in Heleno

V ponedeljek, 18. decembra, je bila že 29. leto organizirana tradicionalna prednovoletna slovesnost v sodelovanju z Občino Postojna, Krajevno skupnostjo Postojna ter organizacijami in društvi. Uvodni nagovor
je imela direktorica Doma upokojencev Postojna Alenka Curk. Župan Občine Postojna Igor Marentič se prireditve ni mogel udeležiti. Našim stanovalcem je prenesel pozdrave podžupan Občine Postojna Stanko Markovčič. Svoj pozdrav so izrekli tudi predsednik sveta Krajevne skupnosti
Postojna Marjan Nagode, predsednik Društva upokojencev Postojna Franc
Koščak, predsednik Župnijske Karitas Postojna Marjan Geržina, predsednica Društva invalidov Postojna Julija Kastelic in predsednica Krajevnega
odbora ZZB NOV Bruna Olenik.
Predsednica Sveta stanovalcev ga. Martina Koman je za to slovesnost
pripravila krajši nagovor.
Iskrene čestitke izrekamo g. Marjanu Geržini, ki je prejel plaketo Državnega sveta Republike Slovenije za več kot 25 let dejavnega prostovoljnega
dela v Župnijski in Dekanijski Karitas Postojna. Posebna zahvala velja tudi
Mileni Novak, 29-letni koordinatorki povezave pri novoletnih srečanjih v
okviru Krajevne skupnosti Postojna z lokalno skupnostjo in našo ustanovo.
Prijetno skupno druženje ob božično-novoletnem času in dobrih mislih
ter željah za prihajajoče novo leto je popestril nastop Marjetke Popovski in
spremljajoče skupine Cvet v laseh iz Izole. Pevke pojejo in ohranjajo predvsem stare slovenske ljudske pesmi, tuje pa jim niso niti druge pesmi. S
pesmijo so razveselile naše stanovalce že dvakrat: s samostojnim koncertom spominov na »vstajenje Primorske« ob prepevanju borbenih in parti-
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V torek, 12. decembra,
so prostovoljke Dekanijske Karitas Postojna z vodjo odbora
za starejše in bolne, gospo Julko Dekleva, obiskale vse naše
stanovalce. Poklonile so jim
darilca in voščilnice otrok, ki
so jih ti ročno izdelali v okviru
programa Popoldan v Pivki, ter voščilnice Škofijske Karitas. Iskrena hvala!
�
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zanskih pesmi Zapojmo pesem
o svobodi, namenjenih prazniku priključitve Primorske k
matični domovini, in spomladi,
ko so nam zapele o pomladi,
pticah, rožah in ljubezni. Pevke
so z veseljem spet prišle med
nas, da nam polepšajo praznovanje, praznično in svečano, kot se za ta čas spodobi. Božično-novoletno
pričakovanje so obogatile z izbranimi prekrasnimi starimi božičnimi pesmimi, se dotaknile naših src in tudi spominov.
Na prednovoletni slovesnosti so predstavniki organizacij in društev
Krajevne skupnosti Postojna vsem stanovalcem poklonili darilca. Učenci OŠ
Antona Globočnika Postojna, OŠ Miroslava Vilharja Postojna in OŠ Prestranek pa so za naše stanovalce ročno izdelali lične voščilnice. Tako kot vsako leto se je tudi letos na ta način prikazala in ohranila vez med mlajšo
in starejšo generacijo. Ob zaključku slovesnosti smo goste in nastopajoče
obdarili z ročno izdelanimi spominki naših stanovalcev v okviru naše delovne terapije ter skupaj zapeli čudovito pesem Sveta noč. Tako je bilo
naše druženje še bolj doživeto. Iskrena hvala vsem vam, ki ste pričarali
predpraznično vzdušje in prijetno praznovanje našim stanovalcem!
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V torek in sredo, 19. in 20. decembra, se je na željo stanovalcev nadaljevala 5.
in 6. delavnica Izdelovanje zeliščnih mazil iz
naravnih sestavin, ki so jo za stanovalce organizirale naše zaposlene: Branka Rajković, Kristina Katern in Kristina Abram, tokrat se jim
je pridružila tudi Anita Tomšič. Idejo je podala Branka Rajković - na podlagi modela kakovosti E-Qalin. Stanovalke
in zaposlene so mazila pakirale v lične ročno izdelane škatlice, namenjene vsem zainteresiranim v zameno za prostovoljni prispevek za nadaljnje
organiziranje delavnic, da privoščijo razvajanje svoji koži ali za obdaritev
družine in prijateljev ob prihajajočih praznikih. Zeliščna mazila iz sladkega
pelina, ognjiča in gabeza, pripravljena izpod prstov stanovalcev, prostovoljk in delavcev Doma upokojencev Postojna, so bila izdelana z domačim
olivnim oljem.
�

V torek, 19. decembra,
je bilo 2. srečanje z upokojenimi delavci Doma, ki smo jih
povabili ob koncu starega leta.
Srečanje je bilo zelo prijetno ob
pripovedovanju dogodkov, ki
so se pripetili nekoč. Obdržala se je obljuba lanskega leta,
da preide tovrstno srečevanje v
tradicijo.

V sredo, 20. decembra, smo priredili tradicionalno prednovoletno
zabavo stanovalcev in zaposlenih z obdaritvijo vseh
stanovalcev. Za živo glasbo
je kot donacija postojnskega Radia 94 skrbel ansambel Narcis. V programu prireditve je imela novoletni nagovor naša direktorica, v imenu stanovalcev je izrekla svoj pozdrav
predsednica sveta stanovalcev Martina Koman. Nekaj stanovalk je recitiralo.
Prireditev je izjemno lepo uspela, stanovalci in zaposleni smo se zabavali
ob prepevanju in plesu. Za dobro hrano je poskrbela naša kuhinja. Tudi
letos sta nas obiskala dva Božička in njuna spremljevalca gozdna škratka.
Božiček je prinesel darila vsem stanovalcem, posebna darila pa še skupini
šestih stanovalcev, vključenih v model kakovosti E-Qalin. Prireditev nam
bo še dolgo ostala v prijetnem spominu.

V torek, 19. decembra, so nam v TV-klubu postavili lepe jaslice veroučenci 8.
razreda iz postojnske župnije,
skupaj z gospodom dekanom
Jožefom Korenom.

V četrtek, 21. decembra, so prinesli
postojnski skavti v našo kapelico luč miru iz
Betlehema. Z akcijo Luči miru iz Betlehema,
ki že 27. leto zapored poteka v decembru,
želijo vsi, ki v njej sodelujejo, širiti sporočilo miru. Temeljno poslanstvo Luči miru iz

�

�

�
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Betlehema je namreč skupno prizadevanje za mir, strpnost in sodelovanje
med ljudmi. Skavtinje in skavti so plamen ponesli na vse pomembnejše institucije v državi in želeli so ga prinesti tudi v Dom upokojencev Postojna,
kjer so ob seznanitvi z letošnjo poslanico, ki letos nosi naslov Pustiva se
vneti, potrdili plemenitost akcije in vrednote miru.
�

V sredo, 27. decembra,
je bila božična sveta maša, ki jo
je daroval župnik v Postojni in
dekan dekanije Postojna mag.
Jožef Koren. Cerkveni otroški
pevski zbor iz Studenega pod
vodstvom Mateje Magajna pa je prispevali k prazničnemu razpoloženju s
prepevanjem čudovitih božičnih pesmi. Zahvala gre vsem prostovoljkam
dekanijske Karitas, ki vse leto požrtvovalno spremljajo stanovalce k sveti
maši. Iskreno se zahvaljujemo gospe Ireni Čeh, ki je mnogo let skrbela za
glasbo pri bogoslužju, in gospe Katarini Geržina, ki jo je nadomestila v
letu 2017.
�

V četrtek, 28. decembra,
je Dedek Mraz obiskal otroke naših zaposlenih. Stanovalke – pripovedovalke v projektu
Lahkonočnice, pa so v otrokom
brale pravljice.
�

V soboto, 30. decembra, je ob koncu starega leta
z igranjem na harmoniko razveselil naše stanovalce učenec
3. razreda Osnovne šole Pivka
Simon Bajc.
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GOVOR NA OSREDNJI PRIREDITVI
OB NAŠI 40-LETNICI 16. JUNIJA 2017
Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije Borut Pahor,
spoštovani gostje, svojci, stanovalci in zaposleni v Domu!
Pred štiridesetimi leti so se odprla vrata Doma upokojencev Postojna.
Kako naj proslavimo štiridesetletnico delovanja Doma upokojencev Postojna? Lahko začnemo s tarnanjem, kot običajno naši novinarji poročajo
o politiki in gospodarstvu. Tudi mi lahko začnemo s tem, da so pokojnine
premajhne za pokritje stroškov Doma, da so plače zaposlenih premajhne
za težko fizično, psihično, nočno delo. Nujno je potrebna tudi prenova
našega Doma!
Toda ob jubileju je prav, da se spomnimo tudi dobrih in prijetnih dogodkov, naj bo to dan veselega praznovanja.
Ni treba opraviti ankete: stanovalci se najbolj razveselimo obiskov svojcev, znancev, veliko veselja prinašajo vnuki, pravnuki. Pri nepokretnih stanovalcih so, na primer, zelo dobrodošli obiski v času hranjenja, kot pomoč
svojcu.
Naj omenimo še nekaj dogodkov, ki so nas razveselili:
– V našem Domu sta že 35 let stanovalki Branka in Marta.
– Skupaj s stanovalko Stojo smo se veselili njene uspešne operacije,
saj zopet vidi.
– Nenadne bolezni ne prizanašajo niti mlajšim upokojencem. Okrevanje v Domu je zaradi nege, fizioterapije in delovne terapije marsikdaj tako
uspešno, da se nekateri lahko vrnejo domov. Letos je to že uspelo stanovalcema Vojku in Danijelu.

Društvo za višjo kakovost življenja Prestop Postojna je stanovalcem
podarilo celoletno naročnino za leto 2017 za slovensko družinsko revijo Ženska. Članicam društva Prestop in zvestim udeleženkam Prestopovih
aktivnosti se iskreno zahvaljujemo!
Vsako leto nas okrog novega leta obiščejo člani postojnskega čebelarskega društva in nam podarijo med za vse naše stanovalce. Iskreno se jim
zahvaljujemo!
Ivanka Smrdel, delovna terapevtka

Kakšna pričakovanja pa imajo danes tisti stanovalci, ki prvič odpirajo
vrata Doma? Nekateri to spremembo občutijo kot konec vsega, kar jih je
doslej razveseljevalo. Je pa tudi veliko takih, ki znajo izkoristiti vse, kar jim
prinaša Dom: razbremenitev od vsakodnevnih obveznosti, razgibavanje,
sodelovanje na raznih prireditvah, druženje. Dom upokojencev Postojna
je v sam kraj močno vpet. Čez vse leto je veliko nastopov kulturno-umetniških skupin, pevskih zborov in tudi posameznikov – zunanjih izvajalcev
delavnic, ki že nekaj let redno prihajajo k nam. Najbolj pa se stanovalci
razveselimo skupin otrok iz šol in iz vrtca.
Stanovalci, ki se vključujemo v skupini za samopomoč, gremo junija na
zaključni izlet v bližnjo okolico. Letos nas je na Kalu pozdravil sam Mar-
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tin Krpan. Ker je nekaj stanovalcev pomičnih samo
z invalidskimi vozički, za
prevoz poskrbi reševalna
postaja Meditrans, z vodjo
Damijanom Kapelj.
K nam prihajajo na obvezno prakso dijaki Zdravstvene šole na SGLŠ Postojna. Prinašajo vedrino
mladih let, niso pripravljeni samo na delo, ampak tudi na odnose s starejšimi. Veliko pove zanimiv razgovor, ki je potekal pred kratkim. Stanovalko
Marijo pogosto vidimo s knjigo v roki. Na vprašanje, kaj bere, je pokazala
naslov Počitnice v Sloveniji. Vprašanju: »In kam boste šli na počitnice?« je
sledil odgovor: »Sem že tukaj na počitnicah.«
Med zaposlenimi je veliko takih, ki so v Domu delovno dobo začeli in
jo tudi že končali.
Iskrena hvala vsem, ki ste s svojim znanjem in delom prispevali ali še
prispevate, da se stanovalci Doma dobro počutimo. Posebna zahvala velja vsem našim prostovoljcem. Prostovoljno delo in delo zaposlenih preko
javnih del stanovalci sprejemamo z velikim zadovoljstvom. Brez njih bi bilo
manj stanovalcev deležnih družabništva. Tudi kavica, ki jo skuhajo, popestri dan stanovalcem.
Danes je tukaj zbranih veliko ljudi dobre volje. Tu imam srečki Euro in
Jackpot, ki ima tako visoke dobitke, da bi lahko pokril vse stroške prenove
našega Doma. Naj vaša dobra volja stori, da bo žrebanje za Dom uspešno!
Martina Koman, predsednica sveta stanovalcev
Doma upokojencev Postojna

42

†

Dom upokojencev Postojna

¢

OB STOTEM ROJSTNEM DNEVU
TONČKE NEŠKUDLA
Sto let življenja je naša stanovalka Tončka Neškudla praznovala v sredo, 31. januarja 2018. Dopoldne ji je izročila rožo in voščilnico ter izrekla čestitko v imenu stanovalcev in zaposlenih direktorica Alenka Curk z
namestnico direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe Bademo
Muhović, socialno delavko Anito Tomšič ter predsednico sveta stanovalcev
Martino Koman in stanovalko Marijo Turšič. Pridružili so se nam še podžupan Občine Postojna Andrej Berginc z direktorico občinske uprave Marino Rebec, predsednik Društva
upokojencev Postojna Franc
Koščak s članico Pavlo Vugrešek, predsednik Območnega
Združenja borcev za vrednote
NOB Postojna Jerko Čehovin in
predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Krajevne
organizacije Postojna Bruna
Olenik. V popoldanskem času
pa je gospa Tončka praznovala v krogu svojcev.
Gospa Tončka, želimo vam obilico zdravja še naprej ter dobrega počutja pri nas!
KRATEK ŽIVLJENJEPIS

Tončka Mele, poročena Neškudla, se je rodila 31. januarja 1918 v
Cerknici kot dvanajsti, najmlajši otrok v kmečki družini pri Primšerjevih.
Šest otrok je umrlo že v zgodnjem otroštvu. Odraščala je z dvema sestrama in tremi brati. Njihova domačija je bila na Mali gasi ob potoku blizu
mosta.
Otroška in mladostna leta je Tončka preživljala v težkem času med obema vojnama. Njena mama Frančiška je bila gospodinja ter okrajna babica
v Cerknici in okoliških vaseh. Ker je bilo v tistih časih veliko rojstev, je bila
veliko zdoma. Za delo v hiši in na polju sta morali tako poprijeti Tončkini
starejši sestri Rezka in Pepca, po svojih močeh pa je pomagala tudi sama.
Ko je bila sestra Rezka stara 16 let, je zbolela in umrla, kmalu za tem pa
je se je poročila tudi Pepca in Tončka je tako morala prevzeti še znaten
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SKUPNA NOVOLETNA DEKORACIJA

del skrbi za gospodinjstvo.
Skrbela je tudi, da so njeni
trije bratje France, Janez in
Jože, ki so bili godbeniki v
Cerknici, imeli vedno oprane in zlikane bele platnene
hlače – kot del uniforme.
Ko je prišla vojna, je sodelovala z OF. Bila je izdana. Italijani so jo odpeljali v
zapor, najprej v Cerknico in nato v Ljubljano. Med nemškim napadom na
Cerknico v jeseni 1943 je do tal pogorela domača hiša z gospodarskim
poslopjem. Rešili so le živali in nekaj oblek, zgoreli pa so vsi pridelki in
seno za živino. Zavetje in streho nad glavo so dobili pri sorodnikih.
Po vojni se je zaposlila na občini v Cerknici, nato v Postojni, kjer je spoznala moža Jožeta. Zatem sta več let službovala v Novi Gorici, od koder sta
se spet vrnila v Postojno. V prostem času sta prepešačila veliko hribov in
vršacev, njuno veselje pa je bilo tudi gobarjenje. Poznala sta veliko skritih
kotičkov, kjer so rastli najlepši jurčki. Prosti čas si je Tončka krajšala tudi
z ročnimi deli. Njeni gobelini in kvačkani izdelki so prave umetnine. Marsikoga je razveselila z unikatno spletenim puloverjem ali jopico. Tončka je
velika ljubiteljica raznovrstne literature in je prava poznavalka zgodovine.
Znanje in razgledanost s pridom uporablja pri reševanju križank in ugank,
ki jih že desetletja zagnano rešuje. Vedno je zanimivo poslušati spomine,
doživljaje in bogate izkušnje iz njenega življenja. Prav tako pa tudi zgodbe
o ljudeh in dogodkih, ki so se pred mnogimi leti dogajali v rodni Cerknici
in okolici. Kljub častitljivim letom še vedno prebira dnevno časopisje in
knjige ter je na tekočem z aktualnim dogajanjem doma in po svetu.
Po nenadni bolezni leta 2004 se je nastanila v Domu upokojencev v
Postojni. S strokovno pomočjo, predvsem pa s svojo močno voljo in vztrajnostjo je kmalu okrevala. V domu se dobro počuti in je zadovoljna, pred kratkim pa
se ji je tu pridružil še mož Jože. Še naprej
jima želimo veliko trdnega zdravja in dobrega počutja, Tončki pa ob visokem jubileju iskreno čestitamo.

V torek, 28. novembra, je potekala prva delavnica izdelovanja novoletnih okraskov ob sodelovanju stanovalcev, svojcev in zaposlenih. V soboto,
2. decembra, pa so se nam na drugi delavnici z okrasitvijo naših skupnih
prostorov pridružili še postojnski taborniki.
Iz skupine stanovalcev, ki je vključena v model kakovosti E-Qalin z
moderatorko Branko Rajković, je prišla zanimiva
ideja o skupni novoletni
okrasitvi naše ustanove.
Ob bližajočem se mesecu decembru – mesecu
praznovanj, so se sorodniki stanovalke Francke Stegel odločili, da skupaj
s stanovalci, zaposlenimi Doma upokojencev, postojnskimi taborniki in
morda še drugimi svojci pomagajo pri novoletni dekoraciji skupnih prostorov, da bi naši stanovalci še bolj občutili božični in novoletni čar.
Ker je šlo za kar velik projekt, jim velja izjemna zahvala. Vabilu za
svojce sta se odzvala sorodnika stanovalke Mime Vrh – hčerka Milojka in
pravnuk Miha. Morda pa se nam v naslednjem letu pridruži še kdo.
Posebno zahvalo izrekamo stanovalki Francki Stegel in
njenima hčerkama z družinama: Nadji, Nevenki, Petru, Danilu, Neži in Janji ter skupini
postojnskih tabornikov – rodu
Kraških viharnikov s starešino
Nino – vnukinjo gospe Stegel,
ki so z izjemno požrtvovalnostjo podarili in posvetili veliko
prostega časa naši ustanovi.

Marija Pakiž, Tončkina nečakinja

Ivanka Smrdel, delovna terapevtka
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MEDGENERACIJSKI PROJEKT ZVOČNE
PRAVLJICE LAHKONOČNICE
Lahkonočnice so zakladnica najlepših sodobnih slovenskih zvočnih pravljic, v katerih so čarobni svet domišljije v črke ujeli slovenski pravljičarji.
Najlepše zaziba v spanec pomirjujoč glas dedkov in babic, ker pravljice
prebirajo stanovalci domov starejših občanov.
Časi se spreminjajo, pravljice pa ostajajo zvest spremljevalec otroškega
odraščanja. Ker dandanes staršem velikokrat primanjkuje časa za njihovo
branje, babice in dedki pa živijo daleč, so v letih 2016 in 2017 v sodelovanju med nosilcem projekta, podjetjem A1, Domom starejših občanov
Fužine, Domom starejših občanov Tezno, Domom starejših občanov Trebnje in Domom upokojencev Postojna ter sodobnimi slovenskimi pravljičarji
nastale Lahkonočnice, edinstven projekt, ki skozi pravljice povezuje vse
generacije. Projekt vzpodbuja kreativnost, bogati domišljijo in najmlajšim
približa pravljice.
Skupnost socialnih zavodov Slovenije podpira projekte, ki prikazujejo
starost še v drugi, lepši, aktivni luči. Lahkonočnice so gotovo eden izmed
takšnih projektov; z veseljem je sodelovala pri izbiri domov upokojencev,
za katere menijo, da so proaktivni, odprti za sodelovanje, prilagodljivi in
odzivni.
Projekt Lahkonočnice, ki sta ga v agenciji Grey Ljubljana, d.o.o. – agenciji leta 2017 - SOF’17 – izvajali sodelavki Teja Rajšp in Špela Vuga za
podjetje A1 Slovenija, je nastal v sodelovanju s slovenskimi pisatelji, ki
pišejo ekskluzivne pravljice za najmlajše, ter s stanovalci domov starejših
občanov, ki pravljice prebirajo. Pravljice so polepšale večere malim poslušalcem. Lahkonočnice so postale tudi mednarodno prepoznan in priznan
projekt, ki je osvojil kar dva leva na oglaševalskem festivalu v Cannesu.
Z branjem Lahkonočnic so
najmlajše v pravljični svet sanj
pospremili glasovi šestih naših
stanovalk, ki so tudi njim prav
prijetno popestrile vsakdan.
Delavnici o radijskem govoru na temo retorike z Juretom
Longyko in o umetniški besedi
na temo interpretacije z Jer46

†

Dom upokojencev Postojna

¢

nejem Kuntnerjem sta jim dali
nujno potrebne informacije, ki
jih je treba upoštevati pri snemanju, in tudi veliko drugih
zanimivosti.
Svojevrstno avanturo so ob
branju pravljic doživljale naše
pripovedovalke Milka Teropšič
(O mačku, ki je rasel od žalosti), Silva Baša (Pravo delo za pravega viteza), Veronika Logar (Prijateljska
snežna pošast), Francka Stegel (Pa srečno vožnjo!), Ladka Bajc (Pri frizerki
Maji) in Martina Koman (Krompirček na počitnicah).
Stanovalke so bile počaščene tudi s kritjem stroškov obiska frizerja in
fotografiranjem, za kar so poskrbeli organizatorji. Ker so pripovedovalci
ključni del projekta, sta se jim predstavnici agencije Gray Špela Vuga in
predstavnica A1 Tanja Kos v živo zahvalili in jim izročili posebne zahvale
za sodelovanje.
V ponedeljek, 4. 12. 2017, je bil pri nas poseben dogodek, krajša novinarska konferenca, v soorganizaciji agencij Grey in Taktik - agencije za
komunikacijski menedžment s predstavnico Tino Uršič. Lokalnim medijem
smo želeli predstaviti proces nastajanja pravljice, ki jo je pravljičarka Cvetka Sokolov soustvarjala z otroki Vrtca Postojna. Na prireditvi so bili prisotni še predstavniki ekipe Lahkonočnic iz A1 in agencije Grey, ilustratorka
Anja Držanič in moderatorka Maruša Penzeš.
Otroci Vrtca Postojna iz skupine Čarodeji z vzgojiteljicama Senjo Marušič in Romano Petavs so nam poklonili knjigo Zgodbo o čarobni ognjeni
kapi, kot spomin na soustvarjanje Lahkonočnice s pravljičarko Cvetko Sokolov in našimi stanovalkami. Pomočnica ravnateljice Vrtca Postojna Nada
Trošt pa je bila njihova koordinatorka v okviru projekta.
Avdioposnetki pravljic Lahkonočnic iz sodelujočih domov starejših občanov so objavljeni na spletni strani www.lahkonocnice.si, kjer so vedno
brezplačno dostopne staršem in otrokom.
Opisi pripovedovalcev in fotografije so na:
http://www.lahkonocnice.si/pripovedovalci.

O projektu in pripovedovalcih pa si lahko ogledate na:
https://www.lahkonocnice.si/o-projektu.
Ivanka Smrdel, delovna terapevtka
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PETJE PRINAŠA VESELJE
Saj poznate kakšen rek, lepo misel o pesmi, petju, glasbi? Tudi tistega
starega: »Kdor poje, zlo ne misli«? To drži. In kjer ni slabih misli, je prostor za veselje.
V Domu upokojencev
Postojna je veliko prostora za veselje, saj stanovalci radi zapojejo ali prisluhnejo čudoviti pesmi. S
svojo pesmijo so 16. junija
2017 obogatili slavnostno
prireditev ob 40. obletnici
Doma upokojencev Postojna, kjer so zapeli predsedniku države gospodu Borutu Pahorju.
Vaje za velik in pomemben dogodek so se pričele že v mesecu marcu,
kjer se je na prvi vaji zbralo kar 16 udeležencev skupaj z umetniško vodjo
Jernejo Sojer Smerdu iz DO-RE-MI življenJA iz Postojne, ki ima svoje poslovne prostore v hiši »KULTURnO sredIŠČE« Postojna.
Skupina se je tedensko zbirala na vajah v večnamenski dvorani Doma.
Z igro in posebnimi vokalnimi metodami so se učili še bolj ubranega petja.
Pomagali so si s ploskanjem in kuhalnicami, »mazali marmelado«, oponašali kukavico in čebele, peli v kanonu, postavljali glasove v tercah, se učili
veščin dobrega nastopanja … in se pri vsem tem tudi neizmerno zabavali.
V tem času so skupaj zapeli številne ljudske pesmi, kot so: Sinoči sem
na vasi bil, Na planincah, Je pa davi slan'ca pala, Fantje po polj' gredo, Moj
očka 'ma konjička dva in druge. Iz pesmi so pripravili čudovit venček ljudskih pesmi, s katerim so se predstavili tudi na nastopu ob obletnici.
Ob tej priložnosti smo želeli poudariti pomen večgeneracijskega in
medsebojnega sodelovanja, zato so se na vajah in nastopu stanovalcev
pridružile tudi delavke Doma: Magda Ris, Alenka Ludvik in Anita Tomšič.
Zborovska skupina stanovalcev, ki se je oblikovala skozi priprave na nastop, je štela naslednje članice in člana: Silva Baša, Roza Križman, Marija Čeligoj, Danica Inocente, Angela Likar, Majda Sušinski, Marija Žilavec,
Ljudmila Teropšič in Jožef Tomažič.
»Bilo nam je v veselje in ponos s pesmijo in glasbo sooblikovati 40.
obletnico Doma upokojencev Postojna. Predvsem pa smo pri tem skupaj
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osebnostno rasli, se medsebojno povezali in dodali življenje in veselje letom,« smo skupno strnili misli pevec, pevke in njihova zborovodja Jerneja
Sojer Smerdu.
Jerneja Sojer Smerdu; DO-RE-MI življenJA, izobraževanje, kultura in
poslovne storitve, »KULTURnO sredIŠČE« POSTOJNA

HVALA ZA VABILO, RADI PRIDEMO
5. oktobra 2017 je Burja – mešani pevski zbor Društva upokojencev
Postojna, po dolgem času spet nastopil v Domu upokojencev Postojna.
Nastop smo načrtovali dolgo, saj se nam nove pesmi nabirajo počasi, ker
se učimo počasneje. Ko je razsajala viroza, pri nas ali pri vas, pa se tudi
nismo smeli prikazati.
Ali naj povemo, da imamo
tremo pred nastopom pri vas?
Zakaj? Zato, ker je starejši človek izkušen in pogosto zelo
zahteven ali pa mu ni nič več
dobro in v veselje. Potrudili
smo se in pri nekaterih pesmih
nam je uspelo izvabiti vaše veselje ali pa sodelovanje, saj smo tudi skupaj prepevali.
Stanovalci, zelo smo bili veseli vaših modrih sovic,
ki ste jih ročno izdelali ob vaši 40-letnici, kot tudi z
njihovimi mislimi o prijateljstvu, zadovoljstvu in ljubezni. Imamo jih v prostoru, kjer vadimo. Mislimo na vas,
kadar jih pogledamo. Meni je najbolj všeč misel, ki pravi: »Starost te ne varuje pred ljubeznijo, te pa ljubezen
varuje pred staranjem.«
Za vse lepe in vzpodbudne misli na sovicah se zahvaljujemo in vam
vračamo z verzi ruskega pesnika Puškina: »Samo ljubezen slajša je od muzike, a še ta je melodija.«
Vsi pevci vam želimo čim manj zdravstvenih težav. Želimo, da znate
poiskati malce veselja vsak dan, ki ga preživite na toplem. Lep pozdrav
vsem!
Mirjana Možina Čepirlo, zborovodja mešanega pevskega zbora Burja
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IZ ZBOROVSKE KRONIKE MEŠANEGA
PEVSKEGA ZBORA POSTOJNA ZA LETO
2017 OB TRADICIONALNEM NASTOPU
V DOMU UPOKOJENCEV POSTOJNA
Pri nas je Mešani pevski
zbor Postojna nastopil že štirikrat: dvakrat z dirigentom
Mirkom Ferlanom – s poprazničnima koncertoma božičnih
pesmi v januarju leta 2015 in
2016; dvakrat pa pod taktirko
maestra Matjaža Ščeka – 2017
v okviru materinskega dne in 2018 v okviru meseca kulture. Čudoviti koncerti bodo ostali v lepem spominu vsem poslušalcem.
Želeli smo objaviti kratek sestavek iz njihove zborovske kronike, ki ga
je napisala pevka Nastja Baša.

TUDI JESEN ŽIVLJENJA JE MINLJIVA
Že nekaj let skušamo v januarju razveseliti prebivalce Doma upokojencev v Postojni s svojim petjem, letos pa smo jih obiskali v marcu. Hvaležna publika so, zadovoljni, da se kaj dogaja, pozorno spremljajo, gledajo, poslušajo, vmes malo zadremajo, in ko zaslišijo kakšno znano, še
pritegnejo zraven. V publiki sem zagledala nekatere znane obraze. Moje
»tršice« iz osnovne in srednje šole – za kemijo, pa za biologijo in za (o,
groza) matematiko. Včasih so bile strah in trepet na šoli, ki sem jo obiskovala. Zdaj pa ..., umirjene starejše gospe. Po koncertu pristopim k njim
in jih pozdravim. Vsako posebej. Se predstavim. Vse se me še spomnijo.
Vesele so, presrečne in klepetave, prijazne, pohvalijo naš nastop, zvedavo povprašajo po dirigentu, »Kaj pa je to za en postaven gospod?«, in ob
imenu in priimku Matjaž Šček poznavalsko pokimajo. Njihov stisk rok ob
slovesu je obratno sorazmeren s krhkostjo starajočih se postav. »Trikrat
hvala, hvala,« mi vzklikne ena, mene pa spreleti: Drage dame, vas ob letu
osorej zopet srečam? ... Upam, da ...
Nastja Baša, članica MePZ Postojna
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MOJA PRVA SAMOSTOJNA RAZSTAVA
Sem Manuela Gvardjančič, rojena 26. 11. 1985 v Postojni. V dekliških
letih sem živela v Razdrtem. V osnovno šolo sem hodila v Postojno. Nadaljevala sem šolanje na SGLŠ Postojna – smer obdelovalec lesa. Potem sem
se preusmerila na srednjo zdravstveno šolo – smer bolničar/negovalec.
To delo me zelo veseli, še posebej delo s starejšimi ljudmi. Vedno rada
prisluhnem njihovim zgodbam, rada jim pomagam. Že kot majhna punčka
sem rada pomagala starejšim v naši vasi, veliko časa sem preživela s starejšimi ljudmi. Poročena sem v Podgrad pri Ilirski Bistrici.
Risanje in slikanje me navdihujeta že od
majhnih nog. Sem samouk. Rada ustvarjam za
svoje veselje, slikanje mi je hobi. Veseli me in
pomirja. Naslikala sem veliko daril za rojstne
dneve, večino slik sem podarila. Z akrilnimi
barvami slikam tudi na zid, vendar sedaj bolj
malo, ker mi zmanjkuje časa. Za ustvarjanje na
platno se mi je porodila ideja, ko sem ugotovila, kako lahko z malo truda in smisla naslikaš sliko, če imaš malo talenta. Kupila sem si vse potrebne pripomočke
za slikanje, uporabljam pa tudi enostavne in uporabne pripomočke, kot
so: vileda gobice, vilice, dna plastenk ... Kasneje sem si na spletu ogledala, kako nastajajo
slike na zidu, kar me je navdušilo. Prijela sem
čopič in pričela slikati doma na hodniku. Tudi
mojemu očetu sem na zid naslikala sončnice,
sodelavki pa rožo. Ko sem prvo sliko naslikala
na zidu sebi doma in jo je videla prijateljica,
si je tudi ona zaželela podobno. Bala sem se,
da ne bo šlo kaj prav in kako bo izpadlo, a na
koncu je bila zelo navdušena. Ugotovila sem,
da je na zid veliko lepše slikati kot na papir.
S slikanjem se še zmeraj ukvarjam, vendar ob štiriletnem sinčku Roku velikokrat zmanjkuje časa, zato pa slikava skupaj. Upam, da so vam slike všeč.
Manuela Gvardjančič, bolničarka/negovalka

P.S.: Manuela je pripravila svojo prvo samostojno razstavo v juniju 2017,
ob 40-letnici naše ustanove in tradicionalnem srečanju s svojci.
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SREČANJE ZA DUŠO IN TELO
VČERAJ SMO SE PONOVNO SREČALI,
DA BI DUŠO IN TELO POLEPŠALI!
IMELI SMO SE SUPER ZARES,
SAJ JE BIL TO ENKRATEN PLES.
TUDI GLASBA JE BILA ZELO MIČNA,
ŠE VEČ: ODLIČNA!
CELA DVORANA JE BILA VESELA
IN JE PLESALA IN PELA.
UPAMO, DA BO TO SREČANJE KMALU SPET,
DOBRO BO ZA DUŠO IN TELO OŽIVET!
Majda Sušinski, stanovalka

P.S.: Pesmica je nastala
po
nastopu
ansambla
Kimel,
vaških
ljudskih
godcev iz Vipavskega, ki so
naše stanovalce razveselili
že petkrat.

26. LETNE ŠPORTNE IGRE SKUPNOSTI
SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE
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V športni disciplini kros v
kategoriji moških letnika 1988
in mlajših je odlično tretje
mesto zasedel naš Adis Ibrišimović. Adis, iskrene čestitke!
V športni disciplini lokostrelstvo so sodelovali naši
zaposleni: Sabina Manojlović,
Mateja Gruden, Dora Šantelj, Desanka Guša, Asmira Topalovič, Alma Sijamhodžić, Lara Čigon, Tina Kresevič in Matjaž Kresevič. Iskrene čestitke
vam za udeležbo, sodelovanje in športne vzpodbude drug drugemu. Vsem
iskrene čestitke za sodelovanje!
Ob uspešno zaključenih športnih igrah čestitamo vsem tekmovalcem,
navijačem in tudi organizatorjem, ki so v pripravo iger vložili ogromno
truda!

Ivanka Smrdel, delovna terapevtka

SLOVO OD GOSPODA
DEKANA ERVINA MOZETIČA
V petek, 28. julija 2017, je bila poslovilna sveta maša od gospoda Ervina Mozetiča, ki jo je tudi daroval. Gospod Ervin Mozetič je bil 16 let župnik
v Župniji Postojna in 15 let dekan Dekanije Postojna. Izrekamo mu posebno zahvalo, da je vsa ta leta maševal tudi v našem Domu. Slovo je bilo
ganljivo, poslovilni govor je imela stanovalka Martina Koman, stanovalci v
delovni terapiji pa so zanj ročno izdelali simbolično darilce.

Petek, 2. junij 2017, je bil rezerviran za športne aktivnosti in druženje
delavcev socialnih zavodov iz celotne Slovenije. V parku pri hotelu Salinera
v Strunjanu so potekale že 26. letne športne igre, ki jih je razpisala Komisija
za ohranjanje zdravja, šport in rekreacijo pri Skupnosti socialnih zavodov
Slovenije. Najpomembnejše vodilo športnih iger socialnih zavodov Slovenije je medsebojno druženje zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih. Hkrati
so igre tudi priložnost, da se zaposleni preizkusijo v svojih spretnostih.
Športnih iger so se udeležili tekmovalci in navijači iz 39 zavodov, ki so
se športno borili za odličja. V izvedbi podjetja ADS – Efekt, d.o.o., so bile
organizirane štiri športne discipline, in sicer: kros, odbojka, lokostrelstvo
in oviratlon.

Spoštovani gospod dekan in župnik Ervin!
V življenju se prepletajo čas veselja in čas žalosti, čas rasti in čas usihanja, čas sprejemanja in čas dajanja, čas prihajanja in čas odhajanja. Ko
odhajate v Župnijo sv. Marka v Kopru, se vam v imenu stanovalcev Doma
upokojencev Postojna zahvaljujem za vse, kar ste storili, da lepše preživljamo starost. Kolikokrat slišim med sveto mašo Kako je lepo, ko se človek
pri maši in molitvi umiri. Posebej bi se zahvalila, da imamo na predlog
naših sorodnikov sedaj sveti maši dvakrat na mesec. Upam, da sta dva
domova za starejše v Postojni blagoslov za sam kraj: ne samo v Talita
kum Postojna, tudi v našem Domu ljudje veliko in vdano trpijo in molijo
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z željo, da bi bilo drugim lepše.
Niste skrbeli samo za duhovno
oskrbo v dveh postojnskih domovih za starejše, tretji dom za
starejše dosti manjšega obsega
je kar župnišče, kjer ste vedno
skrbeli za upokojene duhovnike. Med njimi je bil tudi pokojni
msgr. Vladimir Pirih, ki je po upokojitvi preživljal lepo starost v župnišču
tudi po vaši zaslugi, saj je bil do konca aktiven kot duhovnik in kot glasbenik. Lep zgled ste nam dali tudi s tem, ko ste kljub vsem obveznostim
pogosto obiskovali sedaj že pokojna starša.
Božja režija je poskrbela, da sem letos bila na Zaplazu na Dolenjskem
in tudi v Kopru v cerkvi sv. Marka, kamor odhajate. Marko Rupnik je zaradi svojih številnih mozaikov svetovno znan slovenski umetnik. Obrazi v
Rupnikovih mozaikih izžarevajo mir, mir, ki ga svet ne more dati. In samo
tak mir v srcih ljudi lahko Slovenijo, Evropo in svet pelje po pravi poti.
Zaključujem s Prešernovimi besedami:
naj vam mirno plava vaša barka,
pred ognjem dom, pred točo pa pšenico,
naj bližnji sosed varuje – svet' Marka.
Poklanjamo vam ročno izdelan šopek papirnatega cvetja: 16 modrih
vrtnic naj vam bo v spomin na 16 let dela v Postojni, 7 belih marjetic pa
za še vnaprej uspešno delo duhovnika – delitev sedmih zakramentov. Slika
na svili je delo naših pridnih stanovalcev v delovni terapiji in naj vam bo v
lep spomin.
Martina Koman, predsednica Sveta stanovalcev Doma upokojencev Postojna
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raku dojk, ki z rožnatimi pleteninami članic, naših podpornic, otrok, stanovalcev domov
za starejše in številnih drugih
»obleče« mestna drevesa.
Z
rožnatimi
pleteninami povezujemo ozaveščanje z
ustvarjalnostjo ter povezovanjem številnih članic Europe Donne, različnih organizacij ter ustvarjalnih
posameznikov, ki skupaj povezujemo »rožnate niti za zdravje«.
Ustvarjalnost neposredno povezujemo s skrbjo zase in svoje zdravje ter
spodbujamo medgeneracijsko in medsektorsko sodelovanje. Spodbujamo
druženje, ki je še kako pomembno za kakovostno življenje. V akcijo se je
vključila tudi Skupina za samopomoč bolnic z rakom dojke Postojna – v
aprilu 2018 je praznovala svojo 25. obletnico – pletle smo v ta namen in
k sodelovanju pritegnile tudi druge. Projektu se je z aktivnostjo ovijanja
dreves v rožnate pletenine skupaj s članicami Europe Donne priključila
tudi naša ustanova, Dom upokojencev Postojna, in sicer 2. oktobra v postojnskem mestnem parku, 3. oktobra pa pred Krpanovim domom Pivka.
Stanovalki Vera Logar in sedaj že pokojna Milka Teropšič sta celo leto
vztrajno pletli čudovite šale za novo podobo dreves; v delovni terapiji pa
so stanovalci pripravili napis Lep je dan, ki je krasil stojnico Europe Donne.
Članice združenja iz Postojne smo vsem, ki so se nam pridružili, nadele
rožnate pentljice.
Iskrena hvala vsem za prijetno sodelovanje!
Dušanka Lukić, bolničarka/negovalka in članica
Slovenskega združenja za boj proti raku dojk Europa Donna

LEP JE DAN V ROŽNATO ODETIH
DREVESIH

SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENO ŠOLO
IN SGLŠ POSTOJNA

V »rožnatem oktobru«, mesecu ozaveščanja o raku dojk, so se tudi v
letu 2017 v več kot 60 slovenskih mestih za mesec dni drevesa ovila s
kvačkanimi in pletenimi rožnatimi šali, pentljami in srčki.
Postojna je že tretje leto eno izmed številnih mest v Sloveniji, ki so podprla akcijo organizacije Europa Donna, Slovenskega združenja za boj proti

A. UTRINKI IZ GLASILA 2017 DRUŠTVA UPOKOJENCEV POSTOJNA
»SLEDI ŽIVLJENJA«
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za starejše na Primorskem
in Notranjskem. Tam so
opravljali praktično usposabljanje za svoj poklic. V
klopi so se vrnili veliko bolj
zreli, odgovorni, še vedno
pa polni energije in moči.
Razlog? Zadovoljni so bili s sabo, saj so videli, da so izbrali pravi poklic; s
sodelavci, ki so jim bili v oporo, ljudmi, bolniki – saj so se v družbi stanovalcev večinoma dobro počutili ...«
Objavljamo razmišljanja o starejših in o bodočem delu tistih dijakov, ki
so opravljali praktično usposabljanje pri nas:
Vanesa Slijepčević: »Pri srečevanju s starejšimi sem doživela samo dobro!
Sprejeli so me takšno, kakršna sem. Velikokrat smo šli skupaj na različne dejavnosti, pogovarjali smo se, nasmejali, tudi objeli. Slabih izkušenj nisem imela.«
Mateja Železnik: »Pri delu sem se kdaj nasmejala, včasih pa ravno nasprotno. Vedno me je razveselila ena od stanovalk v Domu upokojencev
Postojna, ki je bila zmeraj dobre volje, nasmejana. Čeprav ni videla, je
na preostanek svojega življenja gledala pozitivno. Vedno je prepevala
in že ob jutranji negi, ko smo jo kdaj zbudili, je bila vesela in nasmejana. Pela je vedno iz dna srca in spravila v dobro voljo ves oddelek.
Najhuje pa mi je bilo, ko so nekateri ljudje gledali na življenje zelo negativno. To je name močno vplivalo. Žalostilo me je, da niso videli niti
malo svetlobe v svojem življenju. Pri tem nisem mogla prav veliko pomagati. Na svetu je dobro in slabo. Črno in belo. Nekateri vidijo samo
eno, drugi samo drugo, nekateri pa sivino – nekje vmes. Tako je tudi v
življenju – in vsak se odloča zase, kaj bo videl in postavil v ospredje.«
Denisa Majstorović in Ajka Harbaš: »Pri delu s starejšimi sva bili večinoma
dobre volje. Starejši ljudje se namreč znajo pošaliti in so vesele narave.
Nekateri pa znajo biti nasprotje tega, a sva se na koncu tudi z njimi
lepo pogovarjali. Zgodilo se nama je, da so na naju kdaj zakričali in
naju tudi okregali, vendar sva jih razumeli – bili so bolni, starejši, utrujeni. Zavedava se, da jim je potrebno marsikdaj potrpežljivo razložiti.«
B. PISMO RAVNATELJICI IN UČITELJSKEMU ZBORU
Za naše glasilo stanovalcev Doma upokojencev Postojna, ki izide enkrat
letno, in sicer junija, sem pripravila poročilo o delovni praksi dijakov. Prav
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presenečena sem bila, ko sem
v glasilu Društva upokojencev
Postojna Sledi življenja brala
vtise vaših dijakov o obvezni
praksi. Morda bi kazalo omeniti
tudi manj prijetne vtise, čeprav
jih ni veliko. K odnosom prispevamo polovico tudi mi starejši. S tistimi, ki gledajo na dijake zviška zaradi njihove neizkušenosti in
tudi zaradi dela, ki ga opravljajo, takih idealnih odnosov ne more biti. Zlasti
tistim stanovalcem, ki nimajo obiskov, prijazen pogovor veliko pomeni.
Z dijaki Zdravstvene šole na SGLŠ Postojna imamo veliko stikov. Kar
precej dijakov pri nas opravlja obvezno delovno prakso. Na to prakso so
dobro pripravljeni, ne samo s praktičnim delom, ki ga opravljajo. Tudi
psihično so dobro pripravljeni na odnose z nami starejšimi. Ti so zaradi
različnih težav, ki jih prinaša starost, marsikdaj zelo naporni.
Veliko dijakov že zjutraj začenja svoje delo z nasmehom, ko nas pridejo
zbudit. Njihovih začetnih nespretnosti je hitro konec. S svojim delom vsaj
malo razbremenijo naše zaposlene delavke zdravstveno-negovalne enote.
V zadnjih letih se je pri nas povečalo število nepokretnih in stanovalcev
z demenco. Prav ti časovno najbolj bremenijo delavce, saj pitje skodelice
čaja lahko traja tudi 15 minut. Zaradi norm zaposleni ne morejo toliko
časa posvetiti hranjenju. In prav dijaki so pri tem zelo dobrodošli.
V četrtek, 26. 10. 2017, so nam dijaki 2. letnika Zdravstvene šole pod
vodstvom profesorice športne vzgoje Jasmine Žvokelj in profesorice Anice
Emili Podboj, ki je bila koordinatorka, pokazali urico gibalnih dejavnosti
v okviru projekta Simbioza giba. Pokazali so veliko razgibalnih vaj, ki jih
lahko izvajajo tudi stanovalci na invalidskem vozičku. Pri tej urici smo se
vključili tudi stanovalci in kar dobro sodelovali. Dijaki pa so pokazali veliko
discipline. Ni bilo nepotrebnega klepetanja v času, ko nekateri niso sodelovali pri izvedbi programa. Hkrati pa so pokazali toliko sproščenosti, kot
da bi s tem hoteli povedati: mi smo zato tukaj, da je vsem lepo.
V mesecu novembru 2017 so nas dijaki SGLŠ Postojna kar dvakrat razveselili z igranjem na harmoniko: v četrtek, 9. novembra, na krompirjevem
pikniku in v ponedeljek, 13. novembra, na Martinovem kosilu.
Iskrena zahvala gospe ravnateljici Cvetki Kernel in učiteljskemu zboru
za tako dobro pripravo dijakov na njihovi poklicni poti!
Martina Koman, predsednica Sveta stanovalcev Doma upokojencev Postojna
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C. ZAHVALA ZA USPEŠNO STROKOVNO EKSKURZIJO
Ponedeljek, 19. marec 2018, je bil za naše stanovalce izjemen dan.
22 dijakov 2. e razreda zdravstvene šole je pod mentorstvom profesorice
Helene Valenčič obiskalo ravno toliko stanovalcev in se z njimi družilo pet
ur. Tak način izvedbe strokovne ekskurzije je izjemno dober in uspešen.
Namen obiska je bil, da dijaki spoznajo socialno vlogo svojega poklica in
da razvijajo delo pri življenjskih aktivnostih: medosebni odnosi, medgeneracijsko druženje, komunikacija, razvedrilo, pomoč pri gibanju, prehranjevanju in pitju. Vsak dijak
si je s seznama stanovalcev
izžrebal enega stanovalca in
skupaj z njim aktivno preživel
dopoldan. Stanovalci so dijake
sprejeli z velikim veseljem, saj
so jih spoznali že pred kratkim, ko so jih navdušili z gibalno delavnico za starejše v
okviru Simbioze giba, nekateri dijaki pa opravljajo pri nas tudi obvezno
prakso po PUD-u. Dijaki so svoje delo opravili zelo uspešno.
Najlepša hvala, še prav posebej od naših stanovalcev!
Branka Rajkovič, oddelčna dipl. med. sestra, in
Ivanka Smrdel, delovna terapevtka
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Na koncu smo se skupaj
zabavali ob igranju zanimive družabne igre »podaj darilo prijatelju«, pri kateri smo
eni od stanovalk kot spomin
na skupno druženje podarili zapestnico Vrtca Postojna:
sestavljena je iz treh osnovnih
barv. Predstavlja povezovanje
med starši, otroki in vzgojitelji. Za dobro sodelovanje morajo biti starši in
vzgojitelji dobro povezani – vse v korist otroka. Da je kroglic sedem, tudi ni
naključje, saj je sedem pravljično število ...
Prijetno so nas presenetili tudi zaposleni in starostniki, saj smo v dar
dobili krasni ročno izdelani punčki iz cunj izpod prstov stanovalk.
Srečanje smo zaključili ob petju ljudske pesmi Pleši, pleši črni kos in
pesmi J. Bitenca Medvedek na mostičku ter ob sladki pogostitvi s starejšimi
še malce pokramljali. Zadovoljni in nasmejani obrazi starostnikov in otrok
so potrdili naša prepričanja, da imajo taki dogodki pozitivne in terapevtske
učinke na vse udeležence. Tovrstna medgeneracijska srečanja odpirajo nova
vrata k lažjemu in bolj sproščenemu navezovanju stikov s starostniki, zato
upamo, da bo takega sodelovanja v prihodnje še več.
Senja Marušič, vzgojiteljica, in
Nada Trošt, pomočnica ravnateljice Vrtca Postojna

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE V
DOMU UPOKOJENCEV POSTOJNA

PROMOCIJA ZDRAVJA

V začetku meseca oktobra obeležujemo teden otroka. Njegov slogan v
letu 2017 je bil Povabimo sonce v vrtec. Zato smo se otroci in vzgojiteljici
Sara in Polona iz skupin Mravljice ter vzgojiteljici Senja in Romana iz skupine Čarodeji odločili, da se odpravimo v sredo, 4. oktobra 2017, na obisk v
Dom upokojencev Postojna, da skupaj s starostniki v njihove prostore povabimo sonce, jih razveselimo s petjem, igricami in pogovorom na temo Vsi
smo bili nekoč otroci.
Naš glavni namen je bil polepšati dan stanovalcem s prepevanjem ljudskih pesmi in igranjem starih ljudski iger. Najprej smo predstavili staro
ljudsko igro gnilo jajce ter povabili starostnike, da se nam pridružijo pri igri
Abraham 'ma sedem sinov.

Lansko jesen je bila oblikovana nova komisija za promocijo zdravja, ki
je svoje delo vzela resno. Poleg aktivnosti, ki že potekajo (topla malica,
10-minutni aktivni odmor), so bile ponujene tudi druge aktivnosti, in sicer
test hoje na 2 km, vodeno sproščanje za zaposlene (vizualizacija), masaža
z mehkimi žogami za sprostitev telesa, teden ingverjevega čaja, plakati o
zdravem načinu življenje (hoja po stopnicah, uganke ...). V letu 2018 pa so
predvidene še naslednje aktivnosti: gong kopel, avtogeni trening, pohod za
zdravje, predavanje o stresu in zdravi prehrani, vitaminski test ter poletni
hladni napitki.
Aktivni odmor, kjer z uporabo elastičnih trakov, uteži, palic, žog ali
prostih vaj razgibamo celotno telo, poteka v prostorih fizioterapije v dveh
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terminih, in sicer od 13.00 do 13.10 za zaposlene v kuhinji, FRS-ju in drugih strokovnih službah, za vzdrževalce in pralnico, ter
od 13.35 do 13.45 za zaposlene v ZNO in
čistilke.
Sprostitvi so namenjeni petki, saj ta postaja čedalje pomembnejši del
vsakdana sodobnega človeka. Delovni tempo je hiter, povečujejo se pritiski z vseh področij življenja, vedno težje si odtrgamo nekaj minut le zase.
Dokazano dejstvo pa je, da življenje pod stresom, brez umiritve, tako fizične kot psihične, lahko hitro popelje najprej do slabega počutja in sčasoma
do bolezni. Če želimo ostati v polni delovni in življenjski
formi, se moramo znati poglobiti vase, začutiti bitje svojega srca, znati moramo slišati dihanje, se sprostiti. Ko
se umirimo, se lahko napolnimo z novo energijo.
Zavedati se je treba, da moramo zase poskrbeti vsak dan. Kot moramo
vsak dan jesti in piti, tako se moramo tudi vsak dan napolniti z novo energijo. S sproščanjem in vajami poskrbimo za celosten red v našem telesu.
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izdelkov, sodelujemo v Tednu ljubiteljske kulture ter v raznih projektih, kamor smo povabljeni. V študijskih krožkih se učimo novih znanj in spretnosti
drug od drugega, učimo se strpnosti in sprejemanja ter spoštovanja drugačnosti. Študijski krožki so prijetno druženje, kreativen način preživljanja
prostega časa ter naš prispevek h kakovosti bivanja v lokalnem okolju.
Flora Otoničar, voditeljica in mentorica študijskih krožkov iz
Jezikovne šole Athena, d.o.o., Postojna

OBISK ŽUPANA OBČINE PIVKA IN
SREČANJE S STANOVALCI OB
NOVEM LETU

Dom upokojencev v Postojni že četrt stoletja prijazno gosti študijske
krožke z najrazličnejšimi vsebinami. Delujejo v organizaciji in izvedbi jezikovne šole Athena iz Postojne ter v koordinaciji Andragoškega centra Slovenije. Sofinancira jih Ministrstvo za izobraževanje Republike Slovenije. Tudi
študijski krožki so večplastna oblika medgeneracijskega druženja.
V študijskih krožkih ustvarjamo
glinene skulpture, svilene slike,
nakit, lutke, pišemo besedila za
lutkovne predstave, ki jih sami odigramo in z njimi tudi gostujemo
v vrtcih. Prirejamo razstave svojih

V torek, 9. januarja 2018, je župan Občine Pivka Robert Smrdelj s sodelavkama v občinski upravi Jano Knafelc Strle in Dragico Jaksetič obiskal prebivalce Občine Pivka, ki jesen svojega življenja preživljajo v Domu
upokojencev Postojna. Z županom so se pogovorili o svojem počutju in o
zadovoljstvu z osebjem in oskrbo v Domu, vsekakor pa jih je najbolj zanimalo, kaj se dogaja novega v Pivki in njeni okolici.
V domu trenutno prebiva 34 občank in občanov s Pivškega. Srečanje s
predstavniki domače občine je potekalo v prisrčnem vzdušju. Stanovalce
je zanimalo, kaj se dogaja z Javorjem, kaj z njegovimi nevarnimi odpadki
in kdaj se bo uredila cesta proti Ilirski Bistrici. Župan je od svoje nekdanje
učiteljice iz 4. razreda Marije Čeligoj izvedel, da je »Nemškouce« nekoliko
»prvarvala in pršparala«, saj so dolgo pot v šolo morali prepešačiti tudi v
dežju in mrazu, ter da je bil zelo priden učenec in to zlasti pri matematiki.
Župan je prejel tudi nekaj nasvetov za razvoj turizma, sicer pa jim je povedal, da se bodo že čez nekaj let pivški upokojenci lahko odločali med bivanjem v postojnskem ali
bodočem pivškem domu
za starejše občane.
Župan Robert Smrdelj
je stanovalce tudi obdaril.
Povabil jih je na skupen
obisk Parka vojaške zgodovine v letošnjem letu
– pa ne le stanovalce iz
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Kristina Abram, dipl. fizioterapevtka in predsednica komisije
za promocijo zdravja na delovnem mestu

MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE
IN ŠTUDIJSKI KROŽKI V DOMU
UPOKOJENCEV POSTOJNA
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pivške občine, ampak vse, ki si bodo želeli. To je bilo drugo srečanje stanovalcev iz občine Pivka in njihovim županom ob novem letu.
Direktorica Alenka Curk je gostom poklonila priložnostne spominke –
ročno delo stanovalcev in glasilo stanovalcev ter ob zahvali za obisk izrazila upanje, da bodo novoletna srečevanja pivškega župana s pivškimi
prebivalci postojnskega doma upokojencev postala tradicionalna.
Ivanka Smrdel, delovna terapevtka

SPONZOR POČIVALNIKA
ZA STANOVALCE
UNIKA TTI, d.o.o. POSTOJNA - UNIKATOY
V torek, 22. januarja 2018, smo sponzorju Unika TTI, d.o.o., Postojna,
predstavili delovanje počivalnika za stanovalce, ki nam ga je konec meseca decembra 2017 kupila Unika TTI. Počivalnik je primeren za uporabo
kot fotelj, na katerem se lahko použije hrana, ali pa se enostavno in hitro
spremeni v pomožno ležišče. S tovrstnim počivalnikom bomo stanovalcem
omogočili doživljanje življenja in druženja z drugimi ljudmi izven njihovih
sob. Ker imamo v Domu 33 % stanovalcev, ki so nepokretni, se je direktor
Unike TTI, g. Simon Premrl, odločil, da
nam bodo v marcu 2018 donirali še en
počivalnik, za kar smo jim neizmerno
hvaležni.
Uniki TTI se zahvaljujemo tudi za
številne zanimive in raznovrstne pripomočke, ki so jih poklonili za naše
stanovalce – z njimi lahko vsakodnevno popestrimo dan stanovalcem tako v
delovni terapiji kot v fizioterapiji.
Zanimiv komentar Unike TTI Postojna - UNIKATOY:
»Ne da se opisati občutkov, ki jih človek doživi takrat, ko vidi, da je s
svojo pomočjo pričaral nasmeh na obrazu in veselje v sočloveku, ki je bil
te pomoči deležen. Zato se bomo pri nas v podjetju vedno znova trudili,
da bomo lahko ponudili pomoč čim številnejšim, ki jo potrebujejo.«
Ivanka Smrdel, delovna terapevtka
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