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UVODNIK

Leto je spet naokoli in pred vami je nova 
izdaja našega glasila »Kje so tiste stezice?«

Stanovalci, svojci in delavci so v svojih pri-
spevkih nanizali zgodbe, spomine, občutja, 

skrite misli, želje in upanja. Stkali so zanimivo 
branje in nam vsem dokazali, da leta niso ovi-
ra za tistega, ki želi ustvarjati in nam hkrati 
vlili optimizem za naprej. 

Vendar ta optimizem kalijo trenutne krizne 
razmere v gospodarstvu, ki se že dotika-

jo tudi naše dejavnosti. Težave se kažejo na 
področju financiranja, Zdravstvena zavaro-
valnica je v tem letu začela krčiti sredstva za 
zdravstveno nego v domovih, kljub temu, da 
je zdravstveno stanje stanovalcev vse zahtev-
nejše. Težave nastajajo tudi pri financiranju 
storitev oskrbe, tako s strani stanovalcev kot 
njihovih svojcev, ki so glavni plačniki stori-
tev. Dom sam, z amortizacijo in investicijskim 
vzdrževanjem, ki sta priznana v ceni storitev, 
ni več sposoben kvalitetno vzdrževati vseh 
objektov. 

Na področju oskrbe nam obstoječi kadro-
vski normativi, ki so premajhni in togi, 

povzročajo nemalo težav pri organizaciji dela 
in izvajanju storitev stanovalcem. Upamo, 
da bo naš ustanovitelj kmalu oblikoval nove 
standarde in normative ter tako omogočil so-
doben razvoj domske dejavnosti tudi na tem 
področju.

V Domu Tisje smo in moramo biti optimi-
sti. Naši cilji so usmerjeni v razvoj našega 

doma na vseh področjih. Najpomembnejši 
projekt že poteka in je usmerjen v izboljšanje 
slabih bivalnih razmer v starem gradu. Konča-
ni so projekti za pridobitev gradbenega dovo-

ljenja za izgradnjo nove bivalne enote v nepo-
sredni bližini doma, kjer bo v sodobni zgradbi 
nameščenih 81 stanovalcev. V nov objekt, ki 
ga bo gradilo Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, bodo preseljeni tudi vsi varo-
vanci, ki imajo težave zaradi demence. Njim 
bo namenjen tudi obsežen vrt s sprehajalno 
potjo, ki jim bo omogočal dovolj gibanja v 
naravi. Zgradba bo grajena kot zahtevajo mo-
derni bivalni standardi, posamezne enote pa 
bodo organizirane kot gospodinjske skupno-
sti. Zgradili bomo tudi čistilno napravo, ki jo 
potrebujemo že zaradi novega objekta.

Z zmanjšanjem števila postelj v obstoječih 
zgradbah bomo dosegli zahtevan bivalni 

standard v celotnem domu. Hkrati pa bomo 
zagotovili tudi zaposlenim delo v bistveno 
boljšem delovnem okolju.

Potekajo tudi priprave za zgraditev Social-
no-varstvenega centra v Litiji, ki bo zdru-

ževal dejavnosti različnih področij: center za 
socialno delo, varstveno delovni center, dom 
za starejše, rehabilitacijsko enoto za rehabi-
litacijo bolnikov po možganski kapi, po po-
škodbi glave in po zlomu kolka, dnevni cen-
ter ter oskrbovana stanovanja. Dom Tisje bo 
upravljal oziroma izvajal dejavnost domskega 
varstva, rehabilitacije ter pomoč stanovalcem 
v oskrbovanih stanovanjih, zato pri obliko-
vanju projektov in pripravi elaborata ves čas 
aktivno sodelujemo.

Poleg zagotovitve primernih bivalnih pro-
storov se vsi trudimo izboljšati kakovost 

življenja stanovalcev z različnimi aktivnostmi, 
ki vzpodbujajo njihove zmožnosti, jih ohra-
njajo in omogočajo čim večjo samostojnost. 

Spoštovana bralka, spoštovani bralec!
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Stanovalci si sami izbirajo tiste, ki ustrezajo 
njihovim željam in potrebam. Pomemben del 
teh aktivnosti so skupine za samopomoč in 
prostovoljci, ki dnevno obiskujejo stanovalce 
in si z njimi izmenjujejo izkušnje, misli in že-
lje. 

V prihodnjem letu načrtujemo vključitev 
doma Tisje v E-Qalin®, vseevropski mo-

del upravljanja s kakovostjo v domovih za sta-
rejše. Predvideni učinki upravljanja kakovosti 
po E-Qalinu® so predvsem: boljša kakovost 
storitev za stanovalce, večja motiviranost in 
zadovoljstvo zaposlenih, pomoč vodstvom 
ter zaposlenim v ustanovi pri zagotavljanju 
in izpopolnjevanju kakovostnih storitev, na-
cionalna ter mednarodna primerljivost doma, 
certificiranje specifične dejavnosti ter blagov-
ni znak. Uvedba sistema za obvladovanje ka-
kovosti naj bi bila v pomoč in podporo tako 
zaposlenim kot tudi stanovalcem. 

Upamo, da bo bomo krizne razmere čim 
hitreje premagali in v prihodnosti uspe-

šno uresničili naše razvojne načrte in cilje. Sta-
novalcem bomo zagotavljali še naprej kvalite-

tne storitve in jim z boljšimi pogoji omogočili 
razvijanje in ohranjanje njihove ustvarjalno-
sti.

 Vida LUKAČ,
direktorica
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KRUH VSAKDANJI

Očka reče mali Sanji,
veš otrok, drag je kruh vsakdanji.

Sanja zdrobenclja veselo,
očka, vem,

zato kar sproti ga pojem.

Očetu senca čez oči, na srcu kamen obleži.
Kako naj jutri kupi kruha,
če v žepu le en evro ima,

za kruh 
pa sta potrebna dva.

Le kakšen mož sem,
kakšen oče,  

da preživeti tri res ni mogoče?
Očetu grenka solza pade,

ne na lice,
v srce mu kane.

Pregaral na mesec
sem vse ure,

zaslužim, da prehranil
bi tri kure.

Kako zagotoviti kruh vsakdanji?
Kaj dati jutri mali Sanji?

Marinka MALI
23. decembra 2008

MISEL

Dom Tisje ima žive angele varuhe, samo da 
nimajo repetničk in nas lepo varujejo.

Marija FEMEC
Januarja 2009

DOLGO ŽIVLJENJE

Tam na hribu hišica stoji,
v njej en srečen človek živi.

Ko bil še majhen je,
začutil svoje je srce.

V njem so zrasle rožce tri,
srečnež vsak dan za njih poskrbi.

To so dobrota, pridnost in poštenje,
ki prinašajo lepo in dolgo življenje.

Alojzija LEKAN

VELIKONOČNI ČAS

Zima je odšla, k nam pa je z velikimi ko-
raki prikorakala pomlad. Prinesla nam je 

polno cvetja: teloh, trobentice in zvončke. Ko 
se bo prebudilo tudi cvetje na naših vrtovih, 
bo prišel čas, da nesemo v cerkev butarice. 
Za tem pa pride velika noč in polne košare 
dobrot. Med njimi bodo tudi pisani pirhi, na 
katere bomo zapisali VESELA ALELUJA. Teh 
lepih časov se zelo veselimo in si želimo, da bi 
zdravi in veseli vse to doživeli.

Alojzija LEKAN

Pisani pirhi
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STARI ČASI SPOMINI NA MIKLAVŽA

V času mojega otroštva je mnogo ljudi žive-
lo v revščini. Niti skromnega stanovanja 

niso imeli vsi. Nekateri so živeli kar v hlevu 
skupaj z živino. Hodili so od hiše do hiše in 
prosili hrano. Za vsak košček kruha, ki so ga 
dobili, so bili zelo hvaležni. Vtaknili so ga v 
žep in rekli: »Bog lonaj«. Nesli so ga domov, 
kjer so jih čakali lačni otroci.

Kljub revščini so bili pošteni in niso kradli. 
Bili so tudi takšni, ki so hodili na dolge in 

oddaljene božje poti in ko so prišli nazaj, so 
pripovedovali, kaj so videli. Tako so domov v 
svojo vas prinašali novice.

Tudi tisti, ki so imeli zelo malo zemlje, niso 
bili veliko na boljšem. Zemljo so skromno 

obdelali, zato je tudi skromno obrodila. Sejali 
so bob, lečo, korenje, repo in lan. Iz lanenega 
platna so imeli moški svoje hlače, ženske pa 
krilo. Tudi rjuhe in brisače so bile lanene. La-
neno platno je bilo zelo močno in se dolgo ni 
izrabilo.

Ko se je dekle po-
ročilo, je v ženi-

novo hišo pripeljalo 
skrinjo. Tisti, ki so 
skrinjo nesli v hišo, 
so po njeni teži ve-
deli, koliko platna 
je bilo v njej.

Alojzija LEKAN, 95 let

Zdaj sem že stara, vendar se rada spomi-
njam dogodkov iz moje mladosti. Med 

najlepše spada tudi spomin na Miklavža. Vsi 
smo ga težko pričakovali, saj smo vedeli, da 
nas bo obdaril.

Ugibali smo, kaj nam bo prinesel. Na mizo 
smo nastavili pehar, zjutraj pa smo zgo-

daj vstali in najprej pogledali kaj je v njem.

Navadno smo dobili tablico za pisanje, saj 
zvezkov takrat ni bilo, zraven pa je bil 

še doma spečen parkelj, suhe hruške in slive 
ter sveže jabolko. Vse to je bilo pri nas pravo  
bogastvo, saj nismo imeli kruha vsak dan.  
Poleg tega je bila prislonjena tudi palica v 
opomin, da moramo biti otroci pridni. To 
je bilo navadno vse in za vse smo bili zelo 
hvaležni. Kakšno leto pa je Miklavž v jabolko 
zapičil tudi dinarski kovanec. Takrat smo bili 
presrečni.

Otroci iz vasi smo tisti dan med seboj pri-
merjali, kaj je kdo dobil. Po vseh hišah 

je bil Miklavž približno enako radodaren, le 
tam, kjer so bili bolj bogati, so dobili več in 
lepše stvari od nas. Razmišljali smo, zakaj je 
tako, pa nikakor nismo prišli do pravega od-
govora. Le zakaj ima Miklavž rajši bogate?

Alojzija LEKAN, 95 let

Miklavž
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PUNČKE IZ CUNJ

iz držav v razvoju zagotovi cepljenje, ki ga bo 
ščitilo pred nalezljivimi boleznimi.

Danes PUNČKA IZ CUNJ simbolizira otroka, 
ki potrebuje našo pomoč.

Andreja JUGOVIC

»POSVOJI PUNČKO IN REŠI 
OTROKA« je slogan UNICEF-a 
Slovenije, ki zagotovi cepljenje 
otrok proti šestim otroškim  
nalezljivim boleznim.

Tudi v domu Tisje smo se ponovno pridruži-
li tej akciji in izdelali osem punčk. V delovni 
terapiji so izpod pridnih rok nastajale punčke, 
ki so bile posebne, drugačne in unikatne. In 
vsaka bo pomagala otroku, če bo le našla svoj 
dom.

Znesek, ki omogoči, da otroci dobijo cepivo, 
znaša 20 EUR, zato je to minimalna cena, ki 
jo plača posvojitelj punčke. Čeprav je ta po-
svojitev simbolična, pa marsikateremu otroku Punčke iz cunj 2009 - za UNICEF

Skupina, ki je izdelala punčke iz cunj
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CVETLIČNE GREDICE

Okoli doma 
Tisje je lep 

park z utami, 
klopcami za 
sedenje ter ra-
znolikimi obli-
kami cvetličnih 
gredic. Do me-
seca maja se 
gredice koša-
tijo s pisanimi 
mačehami. V 
poletnem času 
pa z raznoliki-
mi begonijami.

Letošnje leto 
smo grede 

pred domom po pestrili s starim nagrbanim 
štorom ter savskimi kamenčki. Pred starim de-
lom doma pa je dobila novo vsebino prejšnja 
cvetlična greda. Nanjo smo posadili dišavni-
ce, zdravilna zelišča – rožmarin, žajbelj, timi-
jan, arniko, baziliko, meto, meliso, luštrek. 
Tega dela gredice se je marsikdo razveselil, 
saj lahko vonjajo dišavnice, katere marsikoga 
spominjajo na prejšnji dom in čase, ko so še 
sami gospodinjili in kuhali s temi domačimi 
začimbami.

Pod domom se bohoti velik vrt. Eko-
nomka Joži je poskrbela za kvalitetna 

semena. V aprilu sem sejala solato leden-
ko, korenje, rdečo peso, peteršilj, grah ter 
sadila nizek fižol. V maju sem ugotovila, 
da so ves nizek fižol pojedli polži, nato 
pa še pol njive solate, pese in korenja. 
Ponovno sem morala vse prefrezati in 
ponovno sejati. V maju sem sadila še fi-
žol preklar, papriko, paradižnik, zelje, 
cvetačo, brokoli, brstični ohrovt, buče 
ter kumare. Kumaram sem naredila ogra-
jo. Mrežo mi je pomagal napeti gospod 
Hinko. Solato pa so polži še kar naprej 

uničevali. Joži je nabavila brikete, ki pa proti 
tolikim polžom niso imeli nobenega učinka. 
Oni so še vedno veselo kosili naprej.

K sreči so mi sive glave, modre glave, ki so 
polne različnih življenjskih izkušenj in mo-

drosti predlagale star recept. Gospod Matija 
in gospod Hinko sta mi svetovala, da bom 
polže lahko uničila s soljo. Tako sem jih začela 
v velikih količinah pobirati in s soljo uničevati. 
Uničevanje je bilo uspešno in v vrtu je začela 
zelenjava uspevati v velikih količinah.

Poleti je čas dopustov, pa še kakšen bolniški 
stalež se pojavi, tako so delavke, ki skrbe 

za pripravo hrane preobremenjene z doda-
tnim delom s pridelki iz vrta. Bila je velika 
količina kumar in buč za lupljenje. 

Stanovalci so priskočili na pomoč in tako 
pomagali pospraviti pridelke za ozimnico. 

Ob vsem tem so se družili, poveselili, pa še to: 
v življenju se ob takem druženju počutijo še 
pomembne in koristne.

Meni, kot vrtnarki je bilo na začetku leta 
v vrtu mučno, ker zaradi polžev nisem 

uspela več pridelati. Ker pa sem bila vztrajna 
in poslušna starejšim, se je vse bogato obre-
stovalo.

Vida BORIŠEK

Naš zelenjavni vrt je letos bogato obrodil

Med rožicami je kava še boljša 
kot sicer
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Moda skozi čas

Sožitje z naravo

   MODA 

MODA je že od nekdaj na svetu,
MODA nam vladati zna,
MODA se menja ob letu,
ali pa vsaj kaj doda.
MODA nas oblači in slači,
MODA troši denar,
MODA vse predrugači,
seveda, če vzameš jo v mar.

MODA je avto, je hiša,
MODA je biti »IN«,
MODA je krzno iz pliša,
MODA je muc brez kocin.

MODA je mini, je maksi,
hlače na »KORENČEK«, na »IKS«,
moda dandanes v praksi,
pa vsemogočni je »MIKS«.

Marija SMOLEJ

ČAS

Hodim po hodniku, korak odmeva,
čas počitka je in vse sameva,
srce mi gane, ko zaslišim glas,
slišim jok in za trenutek se ustavi čas.
Potrkam na vrata in vstopim,
tiho vprašam, če motim,
glas mi pravi, punčka pridi, ti povem
svojo zgodbo, če seveda smem.
Pogledam ga v žalostni obraz,
gledam kaj iz njega je naredil čas,
vidim solze v očeh
in gledam sliko v sklenjenih dlaneh.
Svojo zgodbo govori,
zgodbo o sreči, veselju in žalosti,
zgodbo o ljubezni, ki se je končala,
njegovo življenje z žalostjo navdala.
Pravi, da srce umira, ko ostaneš sam,
a tukaj z vami si polepšam dan,
solza tiho kane iz oči,
a pravi, da to je solza sreče in ne žalosti.

Mari
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KDAJ SE JIH SPOMNIMO?
GOSPA ČOPARJEVA 

Na knjižni polici sedi ježek iz krzna. Vsakič 
ko brišem prah, se spomnim g. Čoparje-

ve, ki mi ga je dala. Drugače se je sploh ne bi, 
ker živiva daleč narazen. 

GOSPA JUGOVA

Spoznala sem jo tu v Tisju. Ker je rada kvač-
kala, sem ji dala kvačkat kar veliko odejo, 

ki sem jo kasneje tudi odkupila. Ta odeja me 
vsak dan spomni nanjo, drugače bi jo že dav-
no pozabila.

GOSPA VIDRIHOVA

Na vrtu imam rožico že mnogo let, ki mi 
jo je dala neka bolnica. Vsakič, ko jo po-

gledam, se spomnim nje, ki je že več let po-
kojna, rožica mi pa še cveti.

Ni nujno, da se ljudi spominjamo le ob 
njihovih javnih delih, slavi itd. Spomin 

nam obudijo lahko povsem drobne in nepo-
membne stvari. To je del našega vsakdana in 
to nam polepša trenutke v življenju.

Marija SMOLEJ

»NONA«

Bila je primorka, zato smo jo klicali Nona. 
Bili smo sosedje v bloku. Delala je kot 

bolničarka v Psihiatriji Lj-Polje, kjer sem tudi 
jaz delala kot delovna terapevtka. Ko je šla v 
pokoj, sem rodila hčerko in ona se mi je po-
nudila, da jo bo pazila. Takrat smo šle mame 
že po 4 mesecih delat in mi je to prišlo zelo 
prav. Vendar se nje večkrat spomnim po ne-
čem drugem; trebljenju radiča. Res je. Ona je 
prijela list za stebelce in obtrgala mehki del, 
jaz pa sem liste kar prerezala in so bili trdi. 
Tako si zdaj rečem, ko grem trebit radič: se 
grem spominjat None.

»NONO«

Sosed Nono je bil seveda mož None. Po po-
klicu je bil vrtnar, pozneje pa je delal kot 

vratar v Psihiatriji Lj-Polje. Ob bloku smo imeli 
tudi vsak eno večjo gredo za najnujnejšo zele-
njavo. Jaz sem bila začetnica v vrtnarjenju. V 
ponos mi pa je, da me je Nono, ki je bil sam 
vrtnar, pohvalil. In še vedno se ga spomnim, 
ko začnem z delom na vrtu.

»MOŽEVA MAMA«

Imela sem jo rada. Ko sem šla na Gorenjsko 
na obisk, sem se rada usedla k njej. Včasih 

sem jo prijela za roko, narahlo stisnila njeno 
ostarelo kožo na roki, da se je naredil greben-
ček, ki se je počasi poravnal. Zdaj se to doga-
ja že z mojo kožo in vsakič, ko si pogledam 
roke, se spomnim nje. Pa še kadar nas kaj no-
vega zanima in ne vemo takoj odgovora, da 
je ona ob takih situaciji rekla: »Ko bom vidva, 
bom pa vedva!«, ali po naše: »Ko bom videla, 
bom pa vedela!«
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DOMOVINA

OČKU

Oj, metulj si mojih sanj ... 

Pomlad je bogata s cvetjem

Domovina, ti si sonce,
vir življenja in moči,

daj nam rasti,
daj zoreti,

krepi srca, grej nam kri.
V zarjo upe smo sejali,
ko cvetela je pomlad,

kakor v sonce verovali,
da bogat nam vrne sad!

Slavko POGLAJEN
(povedala gospa Stanislava Poglajen)

Očka, hišni gospodar,
kaj naj poklonim
tebi v dar?
Moj mošnjiček prazen je,
v srčecu bojazen je.
Prosim te, ne bodi hud,
kar imam, le tvoj je trud.

Slavko POGLAJEN
(povedala gospa Stanislava Poglajen)

MAMICI ZA ROJSTNI DAN

Draga moja mamica,
danes imaš rojstni dan,

ah, kako boli me glavica,
ker ne vem, kaj naj ti dam?

Saj veš, denarja nimam,
to ti nič ne skrivam,

zato pa pobožam te lepo  

in poljubček dam sladko.
Želim ti, da bi še mnogo let

srečna, zdrava in vesela,
kot dehteč pomladni cvet,

z nami skupaj ti živela.

Slavko POGLAJEN
(povedala gospa Stanislava Poglajen)
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SNEŽI

Ko sončni žarki bodo posijali na belino,
v barvah mavričnih, vse se bo iskrilo,

snega odeja naj zaščiti z žitom posejana polja,
v upanju, da bo žetev naslednje leto bolja.

Tam, kjer se gore dotikajo neba,
močno sneži, sneži, sneži.

Le tam, kjer gole skale v nebo štrle,
snežinka prav nobena se ne prime,
tam sive sence še polepšajo gore.

Snežne meje pomikaš vedno nižje,
nasul snega si na griče in doline,

zametel si vse ceste in steze,
samo temni trak potoka 

se po dolini vije.

Ves gozd oblekel si v svečana oblačila,
snežna belina razkošno vse pokriva.

Tako bodo drevesa prespala zimo, mrzlo, belo,
spočita se vrnila spet v pomlad zeleno.

Puhasto s snegom so strehe obložene,
kako so lepe: višje, nižje, zidane in lesene.
Na stekla oken, pritiskajo otroški obrazki,

v ročice nalovili bi snežne kosme radi.

Bela, snežinka, ki pada ...

Zunaj pa še vedno sneži.
Močno sneži.

V metežu pa se vsak zvok ublaži.
Glas zvona, ki v Brezjah poje,

Se do doma Tisje popolnoma porazgubi…
Zvon pel bo še naprej po svoje.

Močno sneži. Sneži, sneži.

Marinka MALI
24. novembra 2008, ob prvem snegu
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NJENE MILE OČI

Na pragu tam stoji,
pa nima te moči,
da bi šla na pot.

Takrat v tem trenutku mimo grem,
se v njene mile oči zazrem,

v njih vidim milo prošnjo to, 
pomagajte mi prosim, če lahko.

Kam bi rada odšla,
jo vprašam brez oklevanja.

Milo me prosi tako,
da gane me v srce močno.

Prosim le nekaj korakov tja, 
ne morem sama, pa bi rada šla.

Z ljubeznijo jo primem pod roko,
jo odpeljem, da je lažje šlo.

Hvala stokrat, hvala za to,
se mi zahvaljuje s svojo milo roko.

O Bog, zaprosim zatem,
daj ji moči,

da to, kar si tako močno želi, 
lahko še sama stori.

Vida BORIŠEK

SKRIVNOSTNA REKA

Med skalami drviš v dolino,
prebujaš z glasbo gorski svet.
Udarjaš v slapnato pečino,
ustvarjaš prečudoviti cvet.

S tolmuna zdaj kipi navzgor
oblakov belih sto in sto.
Pahljačasto se razprše,

nazaj v tolmunu se potope.

S pritokom v reko me objameš
s poljubom, čisto me omamiš.

Skupaj proti soncu tečeva.
Neločljiva v ljubezni združena.

Veliko časa zase nimava,
da skupaj midva bi bila.
Le nekaj dni, nekaj noči

in konec bo ljubezenske poti.

Silna je ljubezen skrivnostne
gorske reke in moč potoka

izpod gora, oba se ob kroni ljubezni
v temno morje zlijeva.

Marinka MALI
2. februarja 2009

Ljubezen v meni dere,
kot skrivnostna gorska reka.

Z vso lepoto in rahločutnostjo,
namenjam je jaz svojmu ljubemu.

Moj dragi – ljubi gorski potok je močan,
ki glasno prihrumi na dan

izpod gorskih skalnatih dobrav.
Živahno med skalovjem dere.

Vse večje je njega hrepenenje,
vse večje mu je poželenje.

Poslušam jaz tvoj gorski spev
in bobnečega glasu odmev.
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ZVEZDNATO NEBO

Takrat, ko so bele lilije cvetele,
bilo je zvezdnato nebo.

Takrat sem prvič razpustila lase,
obema v srcih je bilo lepo.

Naslednji dan odšel si v kraje tuje,
pisma belega od tebe ni bilo,
tako, da celo leto sem čakala

in srčne rane spet naprej skelele so.

V srcu zdaj viharijo viharji,
v duši od bolečin je vse bolj skrušeno,

morda je to kazen za ljubezen,
ko bilo je nad nama zvezdnato nebo?

Minilo je poletje, tu je že jesen.
Moj mir vzel si ti s seboj v tujino.

Zdaj vsak dan pričakujem pismo belo,
a v nabiralniku se vsak dan 

vidi prazno dno...

Želim, da vrneš se domov,
če tudi zima bo takrat.
Takrat za naju naj spet

bele lilije cveto,
nad nama naj bo zvezdnato nebo.

Marinka MALI,
11. novembra 2008

Igra barv
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NEŽNI CVET

Odlomil rad bi beli cvet,
nežni cvet. 

Položil bi ti ga v naročje,
da sanjaš o meni,

spet in spet.

Razprla bele je dlani
in prste,

kot kelih velik bi prijela,
prav nežno ga objela,

da veter ne bi ji ga odnesel iz dlani.

Poljubil sem ji nežni cvet
in prste.

Zasanjano sem zrl ji v oči.
Oba sva zadrhtela in močno
so se prepletali najini prsti.

V meni so se vse čutnice
zganile in govorile:

kako globoko je jaz ljubim.
V meni vse je trepetalo:

s teboj bi, upam, vse življenje lahko srečen bil.

Na klopci v parku sva sedela
in sanjala samo o sebi sva. 

Kdaj sonce je zašlo?
Kdaj mrak, najin zaveznik, je prišel,

še to ne veva, kdaj priplul
je mesec na nebo?

Marinka MALI, 
17. avgusta 2009
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                       BARCAFFE - 

Kava s čokoladnim grehom,
narisan cvet in list,

bolj, ko ga mešam, bolj naraste,
to zares je pravi hit.

Zdaj uživam v požirkih,
na globoko srkam ga,

še angelci z nebeškega raja,
ne bi skuhali boljšega.

Se počutim: močna, zdrava,
ozdravljena mi duša je,

srce mi bolj živahno bije,
kaj vse dvigne »Barcaffe«.

Veliko oskrbovancev je na vozičkih,
drugi hojce rinejo.

Najbolj ubogi pa so tisti,
ki nikamor ne morejo.

Dobre sestre iz oddelkov,
poskrbijo tud’ za te,

iz kavarne jim v lončkih
postrežejo po želji »Barcaffe«.

Marinka MALI, 17. avgusta 2009

Onemogla se počutim,
pritisk je čisto dol na tleh.
Grem na kavico v kavarno,
da me dvigne – saj ni greh.

Kava, prava je beseda,
pa pojdiva jo popit,

naj bo: črna, rjavo bela,
nekaj ugodja mora bit.

V kavarni je kot v panju,
kotički čisto so nabit,

pri vseh mizicah sedijo,
stolčka več ni za dobit.

Vstanejo tri gospe od mize,
na hitro jih prisloniva,
gospodična izza pulta

že ve kakšno kavo pijeva.

Mojca, Suzi, Živa in gospod Tomaž,
kuhajo res fajn kafe,
nasmejanega obraza,
strežejo »Barcaffe«.

Skupaj smo poskrbeli za dekoracijo avle ob zlati poroki
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KNJIŽNIČARKA KNJIŽNICE LITIJA NA OBISKU  
V DOMU TISJE

Knjižnica smo ljudje, ki delamo za ljudi, 
pomagamo pri iskanju dobrih zgodb, 

strokovnega gradiva, vabimo na naše prire-
ditve, povezujemo se z drugimi ustanovami 
in ljudmi. Toliko na kratko, seveda pa je biti 
knjižničar posebno poslanstvo, ki odpira nove 
poti in znanja. 

Sodelovanje Knjižnice Litija z Domom pote-
ka vrsto let. Stanovalcem smo pred leti po-

darili nekaj knjig, občasno pa izposodili tudi 
nekaj najbolj iskanih, novejših zgodb. Vez, ki 
se je z domom stkala v letu 2006, se z leti vse 
bolj krepi, danes smo močno povezani in na 
bralnih uricah smo postali pravi prijatelji. V 
treh letih druženja smo se srečali vsaj 23 krat 
in letos se bomo še 4 krat. Na vsako srečanje 
pride med 7 in 9 stanovalcev, ki po predsta-
vljeni zgodbi sodeluje v pogovoru, pripo-
vedujejo svoje življenjske zgodbe, približajo 
izkušnje, misli. Ko sem prvič prestopila prag 
doma, me je stiskala zadrega, kako se bom 
znašla med ljudmi, ki me ne poznajo, kako 
me bodo sprejeli, kako sprejeli moje zgodbe 
in mojo veliko radovednost. Pa me je skrbelo 
zaman. Že na prvi uri-
ci smo vzpostavili pri-
jeten odnos, z vsakim 
obiskom sem izvedela 
več o njihovem življe-
nju, izkušnjah, poučili 
so me o kakšnih redkih, 
skoraj neznanih bese-
dah in predmetih. Pred 
vsakim obiskom se 
sprašujem, kako jim bo 
všeč izbrana zgodba in 
knjiga. Vendar vedno z 
navdušenjem sprejme-
jo vsako, bodisi, ko se 
sprehajamo po Bogen-
šperku z Valvasorjem, 
ko potujemo v Indijo 

in pokukamo v Tadž Mahal, ko spoznavamo 
življenje domačega umetnika Jožeta Megliča, 
ko potujemo na Polšnik in se potopimo v nje-
govo zgodovino. Vedno izvemo kaj novega 
in se bogatimo. Ta druženja predvsem boga-
tijo mene, obenem pa me veseli, da lahko z 
veseljem izpolnjujem poslanstvo knjižnice kot 
institucije, ki podaja roko vsem generacijam. 
Ob tem spoznavam, da gremo vsi po isti poti, 
če imamo srečo nas življenje hitro pripelje 
v jesen življenja. In ta je lahko lepa, če nam 
to omogoča zdravje in če znamo iz drobnih 
stvari potegniti tisto najlepše. 

Včasih mi prijatelji pisane besede sami po-
vedo o čem bi se pogovarjali, katere zgod-

be jih zanimajo. In prav vsake ideje in predlo-
ga sem vesela, ker vem, da bodo zado volj ni. 
Jeseni se ponovno srečamo in spet bo mo s 
pomočjo zgodbe odšli v drug čas, v druge kra-
je in med druge ljudi. Predvsem pa bomo ob 
koncu poklepetali kot stari prijatelji. 

Aleksandra MAVRETIČ,
višja knjižničarka

Bralne urice s knjižničarko Aleksandro Mavretič
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ZA PODPIS SE ZGLASITE V TAJNIŠTVU 

pošiljanja novoletnih voščilnic in organizacije 
dobrodelnega koncerta, ki smo ga uspešno iz-
vedli že trikrat. Zaključek leta me spomni še 
na nekaj: pripravljanje letnih poročil in analiz. 
Neizogibno. Ter načrtovanja za naprej.

Sicer pa je vsakodnevno delo poslovnega 
sekretarja vodenje poštnega delovodni-

ka, signiranje in klasificiranje zadev, vodenje 
poslovne korespondence, dokumentarnega 
in arhivskega gradiva, izdaja potnih nalogov, 
evidenca delovnega časa ter ostala admini-
strativna dela. Kljub temu, da se morda na 
prvi pogled ne zdi tako, pomeni to veliko 
poklicno odgovornost in varovanje osebnih 
podatkov. Moji delovni predmeti so namreč 
pretežno zaupne narave (zapisniki, dopisi, 
poročila in plani, personalne mape), lahko pa 
so zgolj internega značaja. 

Leto 2009 je močno zaznamovano z uved-
bo novega računalniškega programa, ki je 

prinesel spremembe na vsa področja. Dolgo-
letno ročno vodenje delovodnika se bo pov-
sem opustilo. Na zdravstveno-socialnem po-
dročju se v novem programu obdelujejo vse 
prošnje, sprejemi stanovalcev in njihovo biva-
nje v domu. Prav tako naročanje, materialno 
knjigovodstvo in vse računovodske zadeve 
ter obračun plač. Nova pa je tudi kadrovska 
evidenca, ki jo vodim. Lahko bi rekla kot v 
kakšni reklami: »2 v 1« ali drugače - sem »taj-
ništvo in kadrovska služba obenem«. In da me 
ne boste takoj jutri pocukali za rokav, naj ven-
dar zaposlimo na oddelku kakšno negovalko 
več ali vzamemo v službo vašo znanko! Ni 
tako preprosto. Dom Tisje kot javni zavod se 
mora namreč držati pravilnika o standardih in 
normativih, ki veljajo v socialnovarstvenih za-
vodih. Le-ta med drugim določa tudi razmer-
ja med številom zaposlenih in stanovalci. V 
domu imamo trenutno 196 stanovalcev in 94 
zaposlenih. Delo, sredstva in ljudi pa je po-
trebno razporediti tako, da omogočimo ugo-

Ob izidu glasila, ki ga držite v rokah, še 
ne bo leto dni, kar sem prvič prestopila 

prag tajništva doma Tisje. Mnogi, ki tole bere-
te, ste ga morda že veliko pred mano. Ob raz-
ličnih priložnostih. Morda ste prišli na obisk k 
direktorici, osebno prinesli vlogo za svojce ali 
vsaj poklicali za informacije o domskem var-
stvu. Spet drugi ste morebiti prišli kot iskalci 
zaposlitve ali pa čisto iz drugačnih poslovnih 
oz. osebnih razlogov. V tajništvo pa tu in tam 
zaidejo tudi stanovalci. In tako se tu križajo 
različne poti, ljudje in misli.

Delo tajnice se najpogosteje povezuje s 
tipičnimi opravili kot so kuhanje kave, 

oglašanje na telefon in odpiranje pošte. Že 
od nekdaj je veljalo, da mora biti tajnica v 
visokih petah ter mini krilu in še vedno se 
radi slišijo takšni in drugačni stereotipi. Pa 
vendar lahko z gotovostjo trdim, da sva jih 
z gospo Verico, ki je bila 30 let tajnica doma 
Tisje, uspešno premagali. Z leti se je marsikaj 
spremenilo. Tudi delovno mesto. Tajnica je 
postala poslovna sekretarka. Imeti mora zelo 
širok spekter znanj iz različnih področij, saj je 
ključna vez med vodstvom doma in zaposle-
nimi, na drugi strani pa vez med domom in 
okolico. 

Če začnem s »taluštnimi« opravili, je to vsak 
prvi ponedeljek v mesecu, ko preverim, 

kdo od stanovalcev ima v tekočem mesecu 
rojstni dan. Pripravim vabila za svojce in če-
stitke za slavljence. Praznovanje poteka vsak 
drugi ponedeljek v jedilnici doma. Na rojstni 
dan pokličem k direktorici tudi zaposlene v 
domu. Za stisk roke, dobro željo in drobno 
pozornost. Že tretje leto zapored pa zaposleni 
z najdaljšim stažem v domu Tisje lahko kori-
stijo medicinski oddih v Termah Zreče. Poskr-
beti moram, da proces nemoteno teče, tako v 
Zrečah, kot tudi na otoku Krku, kjer zaposleni 
lahko letujejo v naši počitniški hiši. Po »po-
letnem« Krku in »jesenskih« Zrečah, pride čas 
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dno delovno okolje zaposlenim ter zagotovi-
mo prijeten življenjski prostor stanovalcem. 

Kadrovsko delo zahteva spremljanje pred-
pisov s področja delovnega prava in ne-

nehno sodelovanje z zunanjimi inštitucijami 
pri urejanju delovnih razmerij. V praksi to po-
meni redni pregled Uradnih listov in ustrezno 
ukrepanje ob spremembah zakonov, pravilni-
kov ali navodil s strani ministrstev in drugih 
organov. Posledica tega je ponavadi obvestilo 
delavcem na oglasnih deskah in značilen sta-
vek »Zglasite se v tajništvu doma ...« . Tako 
delavcem vročam pisne 
odpravke direktorice, 
pripravljam pogodbe o 
zaposlitvi, anekse, skle-
pe, ... in izdajam obve-
stila o letnem dopustu. 

Poskrbim tudi za ob-
vezno zdravstveno 

zavarovanje zaposlenih 
in v ta namen je moje 
sodelovanje z Zavodom 
za zdravstveno zavaro-
vanje zelo pogosto, saj 
je potrebno sproti ja-
vljati vsako spremembo 
oblike delovnega raz-
merja, izobrazbe, oseb-
nega podatka, zavaro-
vanih družinskih članov 
idr. Kot kadrovnica sem redno v stikih tudi z 
Zavodom za zaposlovanje Litija ali OE Trbo-
vlje. Bodisi zaradi objave potrebe po delavcu, 
bodisi prijave na kakšnega od javnih razpisov, 
ki so namenjeni spodbujanju zaposlovanja 
dolgotrajno brezposelnih oseb ali usposablja-
nju na delovnem mestu. 

Ne gre pozabiti še na študentsko delo, pri 
čemer dajemo velik poudarek varnosti in 

strokovnosti. Vsi, ki opravljajo delo v domu, 
morajo namreč opraviti zdravniški pregled in 
preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu, 

oboje v skladu z navodili po oceni tveganja. 
To velja za študente enako kot za zaposlene in 
se izvaja obdobno. Da bi zagotovili čim kva-
litetnejše življenje stanovalcev, delavce tudi 
stalno strokovno izpopolnjujemo. V ta na-
men imajo izdelane Izkaze o izobraževanju, 
kamor se vpisujejo vsa pomembnejša prido-
bljena znanja.

In naj zaključim, kjer sem začela. Pri stere-
otipih! Ja, pošto odpiram vsak dan in po-

skrbim, da pride v roke pravim ljudem. Če 
pokličete v dom Tisje, se vam bodo najprej 

oglasili v recepciji. Tajništvo namreč nima svo-
je direktne številke. Ima pa, tako kot recepcija, 
aparat za kuhanje kave. In čeprav je v nava-
di, da obiskovalcem, strankam in stanovalcem 
največkrat s kavo postrežejo v recepciji doma 
(mimogrede: pravijo, da je pri nas najboljša!), 
se lahko na požirek dobre – »zglasite v tajni-
štvu«!

 Lidija SLAPNIČAR ČOŽ,
posl. sekretarka - kadrovnica
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TUDI BABICA IMA SVOJE IGRAČKE

Tudi babica ima svoje ljube igračke,
košek preje in srebrne kvačke.

Vsak dan z njimi se igra
in pretika kvačke,

potlej neki dan nam da,
jopice in hlačke.

Joža KRAŠEVEC

SVETLOBA 

Nekaj lepega je v meni,
globoko v meni,
nekaj nežnega in občutljivega.

Tiho spi
in zbudi se le v posebnih trenutkih,
trenutkih tišine.

Za trenutek pogleda v svet
in spremeni temo v svetlobo.

Nato zopet smukne v svojo kamrico
in potrpežljivo čaka na nov trenutek.

Kdaj boš vstala moja nežna svetloba
in zasijala v polnem sijaju
in razsvetlila ta svet,
da bo razumel samega sebe?     

Mišo

»Če smo drugačnega mišljenja, kakor pa je bilo 
izrečeno, ne recimo ničesar ali pa preprosto 
povejmo stvari, kakor jih vidimo; pri tem pa 
ne grajamo misel drugih, ali način, kako so 
tisto povedali. Glejmo vse v lepi luči. Tako 
ravna dobrotljiva ljubezen.«   
      Sv. Vincencij
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CELOLETNO SODELOVANJE Z DRUŠTVOM UPOKOJENCEV 
ŠMARTNO PRI LITIJI

Z odhodom starega človeka v dom, se njego-
vi socialni stiki pogosto pretrgajo. Njegovi 

prijatelji in znanci so ponavadi tudi starejši, 
tako da za obisk doma potrebujejo prevoz, 
kajti Dom Tisje je na podeželju. Na pobudo 
predsednika Društva upokojencev Šmartno 
pri Litiji, gospoda Borisa Žužka, smo se do-
menili za druženje v obliki različnih aktivno-
sti, ki bi povezale naše stanovalce in njihove 
prijatelje, znance, člane Društva upokojencev 
Šmartno pri Litiji.

Že nekaj let deluje v Šmartnem skupina za 
samopomoč Šmartinke, ki jo vodita de-

lavki Doma Tisje, gospa Nada Zupančič in 
gospa Mojca Šušteršič. Člani skupine se radi 
udeležijo raznih večjih prireditev v domu in 
tako na nevsiljiv način pridobijo konkretne 
informacije in vpogled v življenje in bivanje 
v domu. Začetek našega projekta je bilo po-
vabilo na Občni zbor društva, kamor smo bile 
povabljene voditeljici Šmartink ter koordina-
torica prostovoljnega dela v Domu Tisje, ki 
sem ob tej priložnosti tudi predstavila pomen 

prostovoljnega dela v družbi in za posame-
znika, tako za tistega, ki daje, kot za tistega, 
ki prejema. Prostovoljno delo je delo za dru-
ge, pri katerem ne pričakuješ ničesar v povra-
čilo. Nagibi, ki naj bi vodili prostovoljce, so 
izključno humanitarni. Prisotne na zboru sem 
povabila, naj se nam pridružijo pri opravlja-
nju prostovoljstva.

V sklopu našega sodelovanja smo skupaj z 
DU Šmartno ter skupino za samopomoč 

Vrtnica, ki deluje v Domu Tisje in je interesna 
skupina za samopomoč, saj povezuje med se-
boj stanovalke, ki jih zanima literarno ustvar-
janje, izvedli literarni večer, v prostorih Knji-
žnice Šmartno pri Litiji. Na literarnem večeru 
so sodelovali pevci domskega pevskega zbora 
Tisa, članica DU Šmartno pri Litiji, pesnica, 
gospa Ivanka Tomažič ter mlada glasbenika 
Erika in Marko Šušteršič. V poletnih mesecih 
smo organizirali dva piknika. Najprej smo iz-
vedli domski piknik, kamor smo povabili čla-
nice skupine Šmartink ter druge zainteresirane 
iz društva, da smo se srečali in se poveselili v 

Tisju. Konec junija 2008 
smo obisk vrnili z udelež-
bo na pikniku, ki ga je or-
ganiziralo društvo v zna-
ni, šmarski gostilni »Pri 
Mačku«, tja so nas pova-
bili Šmarčani. Mislim, da 
je naše sodelovanje pri-
neslo nekaj pozitivnega 
tako za naše stanovalce, 
kot člane društva, saj je 
bila to priložnost, da smo 
se spoznali, se spoprijate-
ljili, ali vse to obnovili.

Leonida RAZPOTNIK,
dipl. delovna terapevtkaIzdelovanje adventnih venčkov skupaj s člani Društva upokojencev 

Šmartno pri Litiji
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VREČA ZA NAKUPE

SREČANJE

Ko gremo s plastično vrečko iz trgovine, ne 
razmišljamo o tem, koliko škode je bilo 

z njeno izdelavo že narejeno našemu okolju, 
niti o tem, koliko let bo potrebno za njeno 
razgradnjo? Omislimo si ekološke vrečke, 
takšne za večkratno uporabo, narejene iz ma-
terialov, ki jih imamo doma.

Material: 

- blago
- gumbi
- volna
- sukanec
- obstojne barve za tekstil

Orodje:

- škarje
- šivanka
- šivalni stroj
- čopič

Potrebujemo blago, ki ga odrežemo v 
poljubni velikosti, ga prepognemo in na 

šivalni stroj zašijemo vrečo. Eno odprtino 
pustimo odprto. Vrečko obrnemo narobe in 
nato še enkrat na šivalni stroj učvrstimo šive. 

Posebej pozorni smo na ročaje, da so dobro 
zašiti, saj bo le na ta način vrečka vzdržala 
težo naših nakupov. Izdelano vrečo poljubno 
okrasimo. Za njeno okrasitev lahko uporabi-
mo gumbe, lahko nakvačkamo verižico in jo 
prišijemo na vrečo, če znamo dobro risati, na 
njo narišemo motiv in gremo po nakupih!

Avtorici: 
Leonida RAZPOTNIK in Marija SMOLEJ

Vrečke - izdelek članic skupine za prostočasne  
dejavnosti

Vstopila sem v sobo in pozdravila z dober 
dan. Na stolu pri postelji je sedela stara 

gospa. Videti je bila zamišljena, pogled je bil 
odsoten, strmeč predse. Na videz sem jo po-
znala, saj sem jo že večkrat srečala na hodni-
ku. Nikoli do sedaj še nisva spregovorili kaj 
več kot s pozdravom.

Z glavo je trznila in poskušala ujeti mojo 
podobo. Prešinilo me je: »Slepa je in tudi 

sliši slabo.« Nekoliko glasneje sem spregovori-
la in stopila proti njej: »Postlati sem vam prišla 
posteljo.«

Nasmejala se je: »Seveda, kar izvolite.« 
Umaknila se je stran od postelje in stopila 

proti oknu: »Nisem vas še srečala. Ste novi tu?«

»Ne, ne, samo nadomeščam,« sem ji od-
vrnila. Nadaljevala je: »Slabo vidim 

in slišim, vi se mi pa tako znani zdite. Čigavi 
ste?«

Predstavila sem se ji. V očeh se ji je zaiskri-
lo zanimanje: »Veste, poznala sem vašega 

deda in babico. Delali smo skupaj.« Prijela me 
je za roko in vsedli sva se vsaka na svoj stol: 
»Vaš ded. Ne morem ga pozabiti. Bil je eden 
redkih, resnično dobrih ljudi, kar sem jih v ži-
vljenju imela priložnost spoznati.« ....globoko 
je vdihnila: »Pa sem doživela marsikaj, tako 
dobrega, kot slabega, štejem jih že preko de-
vetdeset let.« Pričela je pripovedovati: »Prišla 
sem v Litijo z Notranjske. Bila sem prestrašena 
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in zbegana. Vaš ded je videl mojo bolečino, 
vedel je, kako pogrešam dom in domače. Po-
daril mi je majhnega mucka, da bom skrbela 
zanj in se s tem zamotila. Vaša babica mi je 
za dobrodošlico, za prvi dan v službi spekla 
pogačo. Si lahko mislite, kaj je to pomenilo 
zame? Za prestrašenega otroka, v tujem kraju, 
med tujimi ljudmi, da mu na prvi delovni dan 
v službi prinesejo pogačo, spečeno samo zanj. 
Vedela sem, da sem prišla k dobrim ljudem. 
Moj strah je pričel kopneti, izginjati.« Zamislila 
se je: »Kje je že to?« V očeh so se ji zalesketa-
le solze: »Kruta je bila druga svetovna vojna, 

koliko groze smo prestali. Tokrat smo izgubili 
toliko dobrih ljudi, poštenih, delovnih, tudi 
vašega deda, tako mlad je umrl.« Zazrla se je 
vame: »Srečna sem, da sva se spoznali.« Sti-
snila mi je roko: »Veseli in ponosni bodite na 
svoje korenine.« Gospa se je zazrla nekam v 
daljavo. Čutila sem, da je v mislih poletela 
ven iz majhne sobe doma za stare ljudi, da-
leč v preteklost in se spominjala. Pravijo, da 
živimo toliko časa, dokler nas ljudje ohranijo 
v svojem spominu. Vesela sem, da je na moje 
stare starše ohranjen lep spomin.

Leonida RAZPOTNIK

Gospa Albina Pirc – 

PRVA STOLETNA STANOVALKA V DOMU TISJE

V Domu Tisje smo po triinšestdesetih letih 
odkar dom deluje proslavili prvo stole-

tnico. Sto let je dočakala gospa Albina Pirc iz 
Kresniškega Vrha pri Litiji.

Gospa Albina se je rodila v bližnji vasi Ja-
vorje kot enajsta od dvanajstih otrok. 

Življenje na kmetiji pri »Andrejčevih« je bilo 
težko, tako je morala že kot otrok hoditi na 
dnino po kmetih, nekoliko starejša pa služiti 
za deklo. Nekaj let je delala tudi v rudniku 
Sitarjevec (Litija). Leta 1940 se je poročila z 
Janezom Pircem iz Zglavnice, ki je bil po po-
klicu gozdni delavec. Vojna je preusmerila pot 
njunega življenja in otrok. Po kapitulaciji Ita-
lije je mož odšel v partizane, od koder se je 
vrnil bolan. Po vojni se je zaposlil kot gozdni 
delavec, a je večino časa preživel na bolni-
ški. Ko je v letu 1955 umrl, je ostala sama s 
petimi nepreskrbljenimi otroci – Albino, Da-
rinko, Marijo, Ivanom in Jožetom. Pokojnina 
po možu je bila premajhna, zato je preživljala 
družino s priložnostnimi deli. Nekaj časa je 
delala kot snažilka v šoli. Otroke, čeprav še 
majhne, je pošiljala služit po bližnji okolici. 
Ko so otroci odrasli in odšli po svetu, je ostala 
sama na domačiji. Leta 1969 je prodala kmeti-
jo na Javorju in skupaj s sinom Ivanom kupila 

hišo v Kresniškem Vrhu. Vajena trdega dela, 
tudi tam ni mirovala in je delala po bližnjih 
kmetijah. Z leti so se pojavile razne bolezni, 
ki jim je gospa Albina kljubovala. Nekaj let je 
preživela pri hčerki Darinki v Šmartnem, od 
leta 1991 pa živi v Domu Tisje, kjer je prazno-
vala svoj stoti rojstni dan. Njen rojstni dan 
smo proslavili v jedilnici Doma Tisje, kjer je 
v družbi svojih otrok, stanovalcev, delavcev, 
gospe direktorice Doma Tisje, Vide Lukač, go-
spoda župana občine Litija, Francija Rokavca 
ter župnika iz Kresnic, gospoda Štefana Pavli-
ja, preživela lepo popoldne.

Marinka ELTRIN in Leonida RAZPOTNIK

Sto let naše stanovalke
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MODRI STAREC

Nekoč pred davnimi časi, ko je vladal 
krivični vladar, je prišel odlok, da je treba 

izgnati iz dežele vse stare ljudi, ker je dežela 
revna in potrebuje samo mlade, za delo spo-
sobne ljudi.

»Oče, oče«, tega mu ne morem storiti, je 
obupoval mladi fant. 

»Preveč ga imam rad.« Obrnil se je vstran. 
Po obrazu me je spolzela cesta solz. Vz-

trepetal je. Njegova ramena so drhtela. Oče 
ga je ves čas opazoval.

»Sin, vem, da mi tega ne moreš povedati. 
Ti bom jaz. Živimo v hudih časih. La-

kota je tista, zaradi česar moramo vsi starci, 
ko dopolnimo sedemdeset let izginiti na tak 
ali drugačen način. Mladim odžiramo hrano. 
Mogoče pa bo le kakšen mlajši in sposoben 
preživel, če mi stari odidemo. Če se ne bi zgr-
nila nad nas slaba letina, da nas ne bi teple 
ujme, povodnji, nato suša, plesni, rja in še 
vrste drugih nevšečnosti, bi bilo povsem laže. 
Sin, zaradi tega si ne delaj sivih las. Sam bom 
naredil tako, da bo prav in ti ne bom prav 
nič očital. Pojdimo počivati, saj je že pozna 
ura.« Sinu pa ni in ni hotel priti spanec na oči. 
Preobračal se je po postelji. Premišljeval je in 
premišljeval. Utrne se mu misel: »Kaj pa, kaj 
pa, če bi očeta skril. Že vem.« V glavi si je nare-
dil načrt. Pod napuščem hleva stoji velik sod. 
V njem bom mojemu zlatemu očetu napravil 
prostor za bivanje. Upam, da bo to varno 
skrivališče. Ob večerih mu bom z vso previd-
nostjo nosil mlečno kašo, katero ima tako rad. 
Takrat bova lahko malo poklepetala. On mi 
bo dajal nasvete, jaz mu bom nosil novice.

Sin se je takoj naslednji dan lotil dela. Pod 
napuščem je odtrgal od stene hleva dve 

deski, ravno tako tudi pri sodu. Naredil je 
odprtino, vhod, skozi katero je želel v sod os-
krbovati očeta z mlečno kašo, kajti drugega 
mu ni mogel ponuditi. Oče se je preselil v 
velik sod. V njem je bilo dovolj prostora za 

skromno ležišče in tudi pokonci je lahko stal. 
Ob večerih, ko mu je sin večer za večerom in 
leto za letom prinašal hrano sta se šepetaje 
pogovarjala. Izmenjala sta si novice, ki pa 
so bile vedno slabe. Saj v tistih težkih časih, 
dobrih sploh ni bilo. Postajal je vedno bolj 
žalosten in tih.

»Kaj te teži sin, povej. Mogoče ti bom 
pomagal z nasveti?«

»Oče ne boš mogel. Zmanjkuje nam 
prosene kaše. Kako naj ti jo prinesem, 

pa če bi ti jo še tako rad, in če bi jo ti še tako 
rad jedel, če je v kašči ni več?«

»Ne obupaj«, pravi oče. »Dam ti nasvet. 
Zdaj živim v tem sodu pet, skoraj šest 

let. Proso pa, vsi zrnci kalijo še po sedmih letih. 
Preorji pota, koder smo z njiv vozili proso, vi-
del boš, da boš veselo presenečen.«

Rade volje sin preorje pota. Hodil je gle-
dat in gledat, tudi dvakrat na dan. Kmalu 

po neki rahli padavini zagleda rasti proso. 
Bilke so bile najprej svetlo zelene, potem so 
dobivale vedno bolj temno zeleno barvo. 
Kmalu so šle bilke v bogato latovje, ki se je 
upogibalo v velikem loku, polno drobcenih 
zrnc. Ves srečen sin prinese očetu večerjo in z 
njo bogat lat prosa. Ker je bilo v sodu temno, 
prime lat, ga nežno poboža s prsti, nese ga 
k ustnicam in ga poljubi. Oče in sin si pade-
ta v objem od žalosti in sreče sta se zjokala.  
»Oče, moj zlati oče, še boš jedel mlečno 
kašo.«

Vest o tem, da na kmetiji v vasi od koder je 
moral od doma sedemdeset letni starček, 

spet raste proso, je bila za vso vas pravi bla-
goslov. Vsi vaščani so želeli vedeti, kje in na 
kak način jim je uspelo priti do semena pro-
sa. Tudi oblastem je prišlo na uho. Dejali so, 
da bodo tega, ki se je spomnil preorati pota, 
po kateri so vozili nažeto proso, bogato na-
gradili. Sin jim je povedal zgodbo o svojem 



DOM TISJE
27

pametnem očetu in njegovem nasvetu. Odlok 
o izgonu starčkov je bil takoj preklican. Stari 
ljudje so bili polni modrih nasvetov in bogatih 
izkušenj. Skoraj vso letino prosa so razdelili 
med kmetovalce za prvo naslednjo pom-
ladansko setev. Oče, čeprav je v sodu pustil 

mnogo zdravja in telesnih moči, je še dolgo 
živel pri svojem dobrem sinu. 

To zgodbo mi je večkrat pripovedovala 
teta Jožefa Pirc, rojena 1865 na Vačah.

Marinka MALI

MEDICINSKA SESTRA V DOMU TISJE 

Medicinska sestra je zdravstvena delavka, 
katere strokovno področje je zdravstve-

na nega. Medicinska sestra pomaga posame-
zniku, družini ali družbeni skupini pri ohra-
njanju in utrjevanju zdravja, preprečevanju 
bolezni in skrbi za bolne in invalidne osebe.

Poklic medicinske sestre pomeni - biti v 
službi - podaljšati kvaliteto življenja stano-

valcu, ki nas potrebuje, biti na razpolago, ko 
njegovo zdravstveno stanje, njegove telesne 
in duševne moči začnejo pešati. Pri našem po-
klicu ni dovolj, da smo le dobro strokovno 
podkovane, poglavitno je to, da smo »duša« 
stanovalcu. To se pravi, da čutimo z njim, spo-
sobnost empatije nam pomaga, da se čimbolj 
vživimo v njih, da del svojega življenja deli-
mo z njimi, jim omogočimo občutek varnosti 
in dobrega počutja. In prav to plemeniti naše 
medsebojne odnose tudi v našem osebnem 
življenju.

Medicinske sestre vemo, da je vsaka spre-
memba v življenju velik stres za telo in 

duševno stanje človeka. To še prav posebej ču-
timo zaposleni v domovih starejših občanov.

»Težava« - občutek nemoči nastopi takrat, 
ko se stanovalec počasi poslavlja, ko 

začne njegovo življenje ugašati kot sveča. Taki 
trenutki se ne dajo opisati.

Slovo od svojih najdražjih je še posebej pre-
tresljiv za svojce. Prvo kar želijo svojci ve-

deti je: sestra ali ste bili zraven ko je moj oče 
ali mama umrla?

Dobro vemo, da smo ob umirajočem sta-
novalcu tudi v imenu svojcev.

Tiho sedimo ob stanovalcu, mrzel pot po-
sušimo z nežno brisačo, da ga ne zmotimo 

v njegovi tišini, eno roko položimo na čelo, z 
drugo ga držimo za roko, še zadnji hvaležni 
pogled, hvala, ker smo tam, oči se spokojno 
zaprejo, mir, tišina. 

Tako sama kot celotni kolektiv težimo k 
uresničitvi našega slogana: »Kjer naj bo 

starost brez bolečin«, kakor tudi, da se stano-
valec, stanovalka počuti kot doma.

Tudi po tem svojci cenijo naše delo.

»Edino, kar je pomembno v življenju, 
so sledi ljubezni, 

ki jih predajamo naprej, ko odhajamo 
in se moramo posloviti.«

                   (Albert Schweitzer)

Medicinska sestra Franja
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INDIVIDUALNA OBRAVNAVA

Socialna delavka bodoče stanovalce in nji-
hove svojce pripravlja na prihod in bivanje 

v domu. Za njihovo dobro počutje je zelo po-
memben postopek sprejema. Dober sprejem, 
dobre informacije, ki jih posreduje stanovalcu 
in svojcem ter čustvena podpora zagotavlja-
jo, da se bo v novem okolju počutil varen in 
sprejet. Nudi pomoč pri reševanju osebnih 
stisk in težav; odnosih s sostanovalci in delav-
ci doma; odnosih s sorodniki; prilagajanju na 
novo okolje – druženje, vključevanje v skupi-
ne starih za samopomoč; uveljavljanju pravic 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
ter zdravstvenega zavarovanja in drugih pra-
vic; urejanju statusnih vprašanj; vključevanju 
v lokalno okolje. 

Za dobro počutje stanovalca je poleg na-
štetega zelo pomemben individualni pri-

stop.

Individualna obravnava stanovalca je temelj-
ni vidik med celotnim procesom zagotavlja-

nja socialno varstvene storitve. Pomembno je, 
da ima uporabnik vpliv na izvajanje storitev. 
Vpliv pa zagotavljamo ravno z individualnim 
načrtom.

Individualni načrt je dokument, ki nastane 
ob večjih spremembah v življenju posame-

znika. Nastane na izraženo željo uporabnika 
in na njegovo privolitev, da izrečeno zapiše-
mo. Pri načrtovanju gre za to, da bi uporabnik 
razmišljal, kaj bi spremenil in ne o tem kako, 
zakaj je do določene situacije prišlo.

S stanovalcem se pogovorimo in zapišemo 
njegove želje, potrebe in zmožnosti. Upo-

rabniku želimo zagotoviti, da pove svoje mi-
šljenje in mnenje. Nikakor ne smemo delati 
tako kot, da gre med nami in uporabnikom za 
merjenje moči. V vsakem momentu moramo 
imeti pred očmi, da delamo načrt zaradi moči 
ter vpliva uporabnika. 

Zapisano obdelamo v strokovnem timu in 
stanovalcu ponudimo dejavnosti oziroma 

storitve, ki so v domu na voljo in si jih on 
želi.

Evidentno mora biti, kaj si uporabnik želi. 
Na osnovi osebnih virov se pokaže, ka-

kšne želje ima uporabnik, kakšne spremembe 
si želi in koliko energije želi vnesti v izvedbo 
načrta. Neformalni viri nam pokažejo s kate-
rimi družinskimi člani, znanci in prijatelji ima 
uporabnik še stike oziroma si jih želi ohraniti. 
Ali si želi stikov s sosesko in ali želi pogovore 
in stike s prostovoljci, v katerih društvih, pro-
gramih, klubih, združenjih je bil član, oziroma 
si še želi ohranjati stike z njimi.

Individualni načrt pa ni statičen. Spreminja 
se glede na želje in potrebe uporabnika. 

Individualni načrt preverjamo in dopolnjuje-
mo. Zapisu nato sledimo in ga dopolnjujemo 
z novimi željami in potrebami uporabnika.

Za zaključek naj dodam: pomembno je, da 
delavci upoštevamo individualnost stano-

valcev, in da se zavedamo, kaj pomeni samo-
stojnost. 

»Samostojnost ne pomeni, da zase vse sto-
riš sam, temveč možnost uresničevanja 

zastavljenih življenjskih ciljev in zagotovlje-
no ustrezno pomoč za njihovo uresničitev.« 
(S.Briesden)

Vlasta ŠEDIVy, 
socialna delavka

Kako prijetno je poležavati na sončku ...
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SKUPINE STARIH ZA SAMOPOMOČ V DOMU TISJE

Temeljna vsebinska in slogovna značilnost 
skupin za samopomoč je njihova težnja 

biti temeljna človeška oziroma prijateljska 
skupina. Skupine so odnosne in ne storilno-
stne. Gojijo medčloveške odnose med starimi 
in med starimi in mladimi. 

V okviru Doma Tisje deluje enajst skupin 
starih za samopomoč. Devet skupin de-

luje v domu in dve skupini v lokalnih skupno-
stih Šmartno pri Litiji in v Litiji. Skupine vo-
dimo usposobljene voditeljice prostovoljke, 
delavke Doma Tisje. Za dobro, usklajeno in 
pravilno delo se voditeljice srečujemo na re-
dnih mesečnih intervizijskih srečanjih. 

V skupinah potekajo dejavnosti, ki člane 
zbližujejo, jih spodbujajo k razmišljanju 

in posredovanju njihovih stališč. Izhajamo 
iz njihovih spominov, življenjskih izkušenj in 
spoznanj. Ponavadi predlagajo vsebine, ki so 
jim domače, o katerih imajo že nekaj znanj 
in bi radi ta znanja obogatili še z izkušnjami 
drugih članov skupine.

Članica skupine je delo oz. srečanja v sku-
pini opisala takole: »V skupini se počutim 

prijetno, tako domače. Nihče ni glavni in nih-
če ni v podrejenem položaju. Tako dobro je 

to, da vsak od nas lahko pove svoje mnenje, 
in če želi, podeli življenjske izkušnje z ostali-
mi«. 

Zelo uspešno in pozitivno pa je medgene-
racijsko sodelovanje s prostovoljci učenci, 

dijaki, študenti in upokojenci iz lokalnih sku-
pnosti. Le ti prinesejo v Dom posebno energi-
jo in bogastvo modrosti. 

Stari s svojimi izkušnjami, modrostmi in zna-
njem bogatijo življenje mlajši generaciji in 

obratno, mladi v Dom prinašajo pozitivno 
energijo. Skupaj ustvarjamo pristne odnose.

ZA KONEC ŠE INFORMACIJA:

V četrtek, 15. oktobra 2009 je v Šmartnem 
pri Litiji potekalo enodnevno srečanje prosto-
voljk in prostovoljcev iz cele Slovenije.

Častna pokroviteljica vseslovenskega srečanja 
je bila gospa Barbara Miklič Türk.

Vlasta ŠEDIVy, socialna delavka

V skupini  
prijateljev čas 

hitro mine
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SKUPINA ZA SAMOPOMOČ - CIKLAMA

Kdaj je človek star?
Na to vprašanje nam kronološka starost - leta 
posameznika povedo zelo malo. Znan je sta-
vek, da smo stari toliko, kolikor in kakor se 
počutimo. To je funkcionalna starost, ki je od-
ločilnega pomena za posameznika. Nič manj 
pa ni pomembna doživljajska starost posa-
meznika - ali z drugimi besedami povedano, 
kako človek svojo kronološko in funkcionalno 
starost doživlja. Nič človeku ne pomaga, če je 
kronološko šele v poznih zrelih letih, funkci-
onalno v dobrem stanju za svoja leta, počuti 
pa se na koncu vseh svojih poti.

Čut za osebno doživljanje časa si človek obli-
kuje v temeljnih človeških skupinah: zakonu, 
družini prijateljski družbi - kjer je duhovno 
doma. V teh skupinah se oblikujejo dogodki - 
veliki, majhni, pomembni – ki prihajajo skozi 
človekovo zavest kot srečni trenutki, tragični, 
odločujoči - skratka naši trenutki, ki jih zave-
stno oblikujemo in negujemo in zanje tudi 
odgovarjamo.

V tej skupini se oblikujejo in porajajo priča-
kovanja, ki so pomembna motivacijska sila za 
ljudi. Prav opuščanje pričakovanj povzroča, 
da postanejo stari ljudje manj aktivni, vse bolj 
potisnjeni na stranski tir, se umikajo iz druž-
benega dogajanja, postajajo pasivni, vdani v 
usodo, osameli.

Skupina Ciklama je osebna povezava nekaj 
ljudi, ki temelji na samoiniciativi v skupni po-
trebi, težavi ali stiski. To je sodobna oblika ne-

»Mladost ima veliko prednosti
pred starostjo: v sebi skriva

semenje prihodnosti.
Enega pa nima nikoli:
pospravljene letine

dozorelega človeškega
življenja.«

Elizabeth Lukas -
iz knjige »Smiselnice«

Kako rečemo staremu človeku? - 
starejši, ostareli, človek v tretjem 
živ1jenjskem obdobju… 
Besede samo opozarjajo na to, da se besede 
star izogibamo, tako kot nam sam pojem sta-
ranje, starost, biti star pomeni nekaj, kar je 
manj vredno, o čemer ne govorimo radi, če-
mur bi se radi izognili. Dr. Trstenjak pravi da 
je razlog za tako izogibanje predvsem v tem, 
ker pojmujemo smrt in vse kar je povezano z 
njo - tudi staranje kot tabu.

Zelo nevtralen in lep slovenski izraz za usta-
novo, kjer bivajo stari ljudje, je Dom za stare. 
Tudi tega se danes še zelo izogibamo, saj v 
večini uradnih nazivov ni besede star človek; 
so le starejši občani, upokojenci, oskrbovanci, 
ljudje, ki počivajo ipd.

Skupina Ciklama pri pripravi domače goveje juhe  
z domačimi rezanci
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krajevnega sosedstva, nekrvnega sorodstva, 
velike družine, saj se ljudje v njih počutijo in 
delujejo kot enkratne osebe in se kličejo pra-
viloma z osebnimi imeni, je :

● zdravilo proti osamljenosti starih ljudi;

●  zdravilo proti doživljanju nesmiselnosti na 
stara leta

ter

●  zdravilo proti medsebojni ločenosti treh 
generacij.

Vse te aktivnosti slehernemu članu skupine 
pomagajo preseči osamljenost, dvigajo samo-

OSTEOPOROZA V STAROSTI

zavest in vsakega potrjujejo v pripadnosti 
drug drugemu. 

Tudi voditeljici ob lastnem doživljanju v skupi-
ni spoznavava neprecenljivo bogastvo člove-
ške energije in življenjskih izkušenj stare gene-
racije, ki se vse prevečkrat izgubi v nič, v škodo 
njim samim, nam in mladi generaciji. Čutiva 
vir moči, volje, hotenja vzeti iz tega bogastva 
čim več tudi zase, za bogatitev najinega življe-
nja danes in za pripravo na lastno starost.

Voditeljici skupine 
Fani PINOZA in Katarina JEREB

Osteoporoza je bolezen kosti in se pojavlja 
pri starejših ljudeh. Kosti, ki so bile močne, 
postanejo pri osteoporozi krhke in lomljive. 
Najpogostejše se zlomijo vretenca, kolki in 
roke nad zapestjem. Umrljivost je zaradi zlo-
ma visoka, skoraj četrtino bolnikov, ki so imeli 
zlom kolka umre v prvem letu. Zlomi vretenc, 
ki so najpogostejši pri osteoporozi pa veliko-
krat ostanejo neodkriti, povzročajo pa, da 
se bolniki zmanjšajo za nekaj centimetrov in 
hrbtenica postane ukrivljena. Pojav osteopo-
roze z zlomi in zmanjšanjem telesne višine je 
bolezenski pojav tudi pri starejših. Velikokrat 
je zlom prvi znak osteoporoze, saj osteopo-
roza ne povzroča nobenih težav. Edini način, 
da je pravočasno odkrijemo je merjenje mi-
neralne kostne gostote. Merimo jo z napra-
vo, ki deluje na osnovi rentgenskih žarkov, 
je neboleče in zelo natančno, opravimo jo v 
nekaj minutah. S ponovnimi meritvami lahko 
ocenimo kakšna je izguba kostne gostote in 
učinke zdravljenja. Meritve kostne gostote naj 
bi opravile ženske v zgodnji menopavzi pred 
45. letom starosti, pri zdravljenju z glukokor-
tikoidi, pri manjši telesni teži od 60 kilogra-
mov, pri zlomih kolka ali vretenca v družini, 
pri manjših poškodbah, pri znižani višini ali 
upognjeni hrbtenici. 

Dejavniki tveganja:
●  Starost – s starostjo se kostna gostota manj-

ša, kosti pa postanejo vedno bolj krhke

●  Spol – ženske imajo večjo možnost za ra-
zvoj osteoporoze, ima običajno nižjo tele-
sno težo in s tem tanjše kosti, kostna gostota 
pa se lahko po menopavzi hitro zmanjša

● Teža – manjša kot 60 kilogramov

●  Sorodniki – sorodniki z osteoporozo, po-
sebno zlomi kolka pri starejših

● Zgodnja menopavza pred 45. letom

●  Prehrana – osiromašena z malo kalcija in 
vitamina D, prav tako prehrana z veliko be-
ljakovinami in soli, ki zalogo kalcija v telesu 
zmanjša

●  Telesna vadba – telesno nedejavni imajo ve-
liko večje tveganje za razvoj osteoporoze

●  Razvade – kot so kajenje, pretirano uživa-
nje alkohola in kave

Osteoporoza je lahko spremljevalka tudi ne-
katerim drugim boleznim. Osteoporozo lahko 
preprečimo z nastankom močnih kosti pred 
30. letom starosti, z dovolj gibanja in pravilno 
prehrano, ki naj vsebuje veliko kalcija. Mladi 
ljudje hitro rastejo in v tem obdobju se kosti 
gradijo, postanejo večje, težje in močnejše. 
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Kostna masa doseže največjo kostno gosto-
to okoli 30. leta, kasneje pa se začne kostna 
masa postopno zmanjševati, zato jo moramo 
vzdrževati in upočasniti njeno zmanjševanje 
z uravnoteženo prehrano, obogateno s kalci-
jem - vsaj 1000 miligramov dnevno in vitami-
nom D - vsaj 800 enot dnevno. Če kalcija ne 
zaužijemo dovolj, se ta sprošča iz kosti, posle-
dica tega pa je zmanjševanje kostne gostote 
in s tem povečana nevarnost zlomov. Več kal-
cija potrebujejo ljudje po 50. letu starosti, ko 
se iz hrane resorbira manj kalcija iz črevesja. 
Najboljše je če kalcij dobimo s hrano - veliko 
kalcija je v mleku in mlečnih izdelkih in listnati 
zelenjavi. Zaužite decilitre mleka pomnožimo 
s 120, količino sira pomnožimo s 100, z ostalo 
hrano dobimo 200 mg kalcija. Vse to sešteje-
mo in dobimo zaužito količino kalcija dnev-
no. Včasih pa moramo kalcij nadomeščati v 
obliki tablet. 

Živila, ki vsebujejo največ kalcija 
v 100 g: 
● Mleko, jogurt, kefir - 120 mg 

●  Siri ( parmezan, ementalec, edamec ) - 1440 
- 2450 mg

● Soja - 227 mg

● Fižol v zrnju - 135 mg

● Čokolada - 215 mg

Za ohranjanje zdravih kosti pa je potrebna 
tudi dovolj velika količina vitamina D. Nalo-
ga vitamina D je uravnavanje presnove kalcija 
in fosfatov. Nastaja v krvi pod vplivom sonč-
nih žarkov. Zadošča, če 15 minut izpostavimo 
soncu roke do komolca in obraz nekajkrat na 
teden od aprila do septembra. 

Telesna dejavnost 
Telesna dejavnost je pomembna za vzdrževa-
nje in gradnjo močnih kosti. Pomembne so 
tiste dejavnosti, ki delujejo na kosti in mišice 
proti težnosti. To so vse vaje pri katerih nosijo 
noge vašo težo (hoja, tek, igre z žogo, vaje 
z utežmi). Priporočjiva je redna vadba 3 – 

4-krat na teden po 30 minut. Najprej delamo 
raztezne vaje za hrbtne mišice, nato zadnje 
stegenske mišice, sprednje prsne in ramenske 
mišice ter stranske odklone hrbtenice. Razte-
zamo le toliko, da ne začutimo bolečin. Vsako 
raztezno vajo ponovimo 3 – 4-krat. Ko mišice 
raztegnemo, delamo še vaje za krepitev mišic. 
Krepimo drobne mišice hrbtenice in trebušne 
mišice, s katerimi stabiliziramo hrbtenico in 
medenico. Nato krepimo mišice ramenskega 
obroča in rok. Dodamo še vaje za izboljšanje 
ravnotežja in koordinacije. Krepimo tudi mi-
šice kolka, kolena in gležnja, s katerimi izbolj-
šamo hojo in stabilnost telesa. Vse to zmanjša 
možnost padca. Vaje delamo v dveh ali treh 
zaporednih sklopih, ki obsegajo 8 – 12 po-
novitev. Med sklopi naredimo nekaj dihalnih 
vaj, če smo slabše pripravljeni ne uporabljamo 
uteži, vaje tudi manjkrat ponovimo. Čez čas 
pa število vaj povečamo. Pomembno je, da 
z intenzivnostjo ne pretiravamo. Izogibamo 
se dejavnosti, kjer je možnost padca velika 
(smučanje, deskanje, rolanje, drsanje, inten-
zivna aerobika, tenis, jahanje). Izogibamo se 
vaj, ki zahtevajo močne in sunkovite gibe.

Vadba naj bo zdrava, zabavna, raznolika, brez 
bolečin in primerna starosti. Boj za zdrave ko-
sti se začne že v mladosti in traja vse življenje. 

Branka PIHLER, dipl. fizioterapevt,  
samostojna svetovalka

Aleksandra AMON-MAHKOVIC,  
dipl. fizioterapevt, samostojna svetovalka

Telovadba izboljša počutje in prepreči ali upočasni 
napredovanje osteoporoze
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ZAKLJUČNA PRIREDITEV ZA SKUPINE ZA  
SAMOPOMOČ 

Dne 22.6.2009 je bila v Domu Tisje napo-
vedana prireditev s piknikom pod kozolcem 
»pri Janezu«. Ker nam je, na težko pričako-
vani dan prireditve malo ponagajalo vreme,  
se je »piknik« prestavil v glavno jedilnico 
doma.

Na prireditev so bili povabljeni vsi člani sku-
pin za samopomoč, ki so delovale v letu 
2008/09. Udeležilo se je okoli 50 stanovalcev 
iz šestih različnih skupin. Skupine so imele na 
ta dan zaključno praznovanje, saj si čez pole-

SKUPINA VODITELJI TEMA

Ravnotežje Branka Pihler Slovenski grb

Nagelj Sandra Amon Mahkovic, Polona Tomažič Slovenska himna

Vrtnice Leonida Razpotnik, Marinka Mali Evropska unija, EU himna

Lokvanj Nada Zupančič, Mojca Šušteršič, Vlasta Šedivy Slovenska in Evropska zastava

Ciklama Katarina Jereb, Fani Pinoza Osamosvojitev Slovenije

Rožmarinke Mija Loc, Manca Lesjak, Darja Poglajen Kresni dan

tje tako člani kot tudi voditeljice, privoščijo 
zasluženo pavzo (delovati pričnejo septem-
bra). T.i. piknik v jedilnici se je začel s kultur-
nim programom za dan državnosti in kresni 
dan. Po govoru in zahvali direktorice, so sku-
pine predstavile vsaka svojo temo.

Vsaka od skupin je pred prireditvijo dobila 
nalogo. Predstaviti so morali določeno temo, 
ki jim je bila določena kakšen mesec prej. Ker 
sta se bližala dva praznika, dan državnosti in 
kresni dan, smo teme določili takole:

Skupine so izvrstno predstavile vsaka svojo 
temo. Od skupin Ravnotežje in Lokvanj smo 
slišali opise grba in zastav in zazdelo se nam 
je kot bi zastave plapolale pred nami. Člani-
ca skupine Nagelj nam je zrecitirala Slovensko 
himno, od skupine Rožmarinke pa smo slišale 
vse o čarobnosti in posebnosti kresne noči.

Nato je sledil kviz, ki sta ga vodili Nada Zu-
pančič in Maruša Mohar. Iz vsake skupine 
so sodelovali trije člani, ki so odgovarjali na 
vprašanja iz prej predstavljenih tem. Če od-
govora niso vedeli, so imeli na voljo pomoč. 
Ena izmed pomoči, kateri so se stanovalci zelo 
nasmejali, je bila na vprašanje »Kaj se po pre-
govoru zgodi, če na kresno noč dobiš v čevelj 
praprotno seme?«, pomoč pa se je glasila »Ali 
lahko slišiš govorico živali ali te to seme ožu-
li«. Kviz je bil zelo napet. Skupina Rožmarinke 
in sk. Ravnotežje sta se borili za tretje mesto, 
skupini Lokvanj in Vrtnice pa za prvo. Boj je 

bil zelo izenačen, kljub temu pa je v tekmi 
za tretje mesto zmagala skupina Rožmarin-
ke, skupini v tekmi za prvo mesto pa sta bili 
tako izenačeni (predstavniki obeh skupin so 
namreč pravilno odgovorili na vsa redna in 
dodatna vprašanja), da smo se odločili obe-
ma podeliti prvo mesto. Vse ostale skupine 

Skromna zahvala prostovoljcem
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so osvojile četrto mesto in za sodelovanje ter 
pokazano znanje dobili vsak svoje priznanje. 
Tekmovalci, ki so zasedli prva tri mesta, pa so 
dobili še medalje in darila.

Na prireditev pa so bili povabljeni tudi naši 
zvesti prostovoljci. Vabilu so se odzvali Ani 
in Breda Merčon ter Mirko in Meri Vresk, ki 
so za svoje prostovoljstvo dobili priznanja, 
praktična darila ter osebno zahvalo od gospe 
direktorice. Ostala prostovoljca, Boštjan Tren-
telj in Zvonka Kotar, bosta darila in priznanja 
dobila na dom. Vsem se še enkrat lepo zahva-
ljujemo. 

Sledila je zabava ob zvokih harmonike, na ka-
tero je igral naš prostovoljec Mirko Vresk, ki z 
ženo Meri redno prihajata že vrsto let. In kot 
je za piknik, pa čeprav v jedilnici, normalno, 
smo jedli čevapčiče, pečene hrenovke, lizali 
smo sladoled in pili vino.

IMELI SMO SE LEPO! 
Maruša MOHAR  

POŽARNA VAJA V DOMU TISJE 

Kviz ob praznovanju praznika državnosti

V Domu Tisje je 20.12. 2009 ob 9.30  uri pri-
šlo do požara v pomožnem arhivu v drugem 
nadstropju oz. nad prostori uprave doma. Po-
žar se je razširil na leseni oboj stropa mansar-
de in se razširil na sosednje prostore, v katerih 
se nahajajo stanovalci doma. Zaposleni so ta-
koj obvestili republiški center za obveščanje, 
ki je nato obvestili PGD Vintarjevec in Šmar-
tno ter nato še ostala gasilska društva  gasilske 
zveze Šmartno. Do prihoda gasilskih enot so 
zaposleni pričeli z evakuacijo stanovalcev iz 
prostorov v neposredni bližini mesta požara. 
Zaradi velike količine dima ene poškodova-
ne stanovalke niso mogli evakuirati. Le to so uspešno rešili gasilci. Seveda je poškodovanka 

potrebovala nujno medicinsko pomoč, ki so 
jo nudili zdravstveni delavci ZD Litija. Pomoč 
so nudili tudi gasilcu, ki je ob reševanju zaradi 
strupenih plinov omedlel. Gasilci so uspešno 
pogasili požar v 30 minutah. 

K sreči pa je to le kratek opis požarne vaje Ga-
silske zveze Šmartno pri Litiji in Doma Tisje. 
Na vaji je sodelovalo kar 60 gasilcev, delavci 
doma in ekipa za urgentno pomoč ZD Litija. 
Vajo si je ogledal tudi župan občine Šmartno 
pri Litiji, gospod Milan Izlakar in pooblaščeni 

Gasilska vaja z evakuacijo
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delavec za izvajanje varstva pred požarom v 
domu, gospod Helmut Vajda. Oba sta bila z 
videnim zadovoljna. Dom Tisje redno uspo-
sablja svoje delavce za pravilno izvajanje 
protipožarne zaščite in ukrepanje v primeru 
požara. Zavedamo se namreč, da sta pravilno 
ravnanje ob začetnem požaru in takojšnja in 

pravilna evakuacija najpomembnejša ukrepa 
pri omejevanju požara in reševanju stanoval-
cev. Vajo je s strani Gasilske zveze pripravil in 
vodil gospod Marjan Janežič, ki je hkrati tudi 
uspešno koordiniral delo vseh gasilcev. 

Vida LUKAČ

NAJ PROSTOVOLJKA / NAJ PROSTOVOLJEC

11. junija 2009  je Mladinski svet Slovenije po-
delil nazive Naj prostovoljka / Naj prostovo-
ljec / Naj prostovoljski projekt 2008 v okviru 
istoimenskega nacionalnega natečaja. Zaključ-
na prireditev natečaja s podelitvijo se je od-
vijala na Brdu pri Kranju, gostil pa jo je častni 
pokrovitelj projekta predsednik RS dr. Danilo 
Türk s soprogo Barbaro Miklič Türk.

Na letošnji natečaj je prispelo rekordno šte-
vilo prijav - 180 (132 za posameznike, 48 za 
projekte). Podelili so 3 nazive Naj prostovolj-
ka, 3 Naj prostovoljec in 1 Naj prostovoljski 
projekt. Poleg tega pa so podelili še 3 posebna 
priznanja. Ključna priznanja sta podelila pred-
sednik RS dr. Danilo Türk in minister za delo, 
družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik. 

Tokrat sta pri-
znanje dobili 
tudi naši pro-
stovoljki, Bre-
da Merčon in 
Ani Merčon, 
ki ju je za pri-
znanje predla-
gal Dom Tisje. Gospe že nekaj let redno obi-
skujeta naše stanovalce.

Vida LUKAČ

DOMAČA JAGODNA MARMELADA

Prostovoljci OŠ Šmartno pri Litiji, oktober 2009

Jagode operite in očistite. Z mikserjem ali 
paličnim mešalnikom jih dobro spasirajte. V 
lonec dajte jagodno kašo, in pol sladkorja Pus-
tite stati nekaj čas , da spustijo sok. Nato maso 
zavrite, dodajte preostalo količino sladkorja z 
želinom in kuhajte največ 10 minut. Še vročo 
marmelado vlijte v dobro oprane steklene ko-
zarce, jih dobro zaprite ter počasi ohladite. 
Marmelado hranite na hladnem mestu.

Mojca LIBER, 
vodja Službe prehrane

Priprava sladkih jagod za kuhanje domače  
marmelade

Sestavine: 1 kg jagod, 1/2 kg sladkorja, 1 želin
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VODORAVNO:
1. kraj v braziliji, 7. sever, 8. vrt, v katerem sta prebiv-
ala adam in eva, 9. babica po koroško, 12. telovadba 
ob živahni glasbi in pravilnem dihanju,14. pritisk, 15. 
slovensko podjetje (de-… kavčič & družbeniki), 16. 
ivančič ana, 17. sunkovit dotik, navadno z namenom 
prizadeti bolečino, 20. franc jerman, 21. voda v trdem 
stanju, (pogosto v zimskem času), 22. nemčija, 23. igor 
dolinšek, 24. sv. Marjeta Marija, kateri se je prikazalo 
srce jezusovo, 27. sodobni slovenski zamejski zgodov-
inar aleksej, 29. oblika imena albin, 30. avstrija, 31. 
mednarodna ženska zveza, 33. kalij, 34. polmer, 35. 
krpa (pogovorno), 37. žensko ime, 39. ivan dobršek, 
40. anonimen pisec, 42. južnoafriška republika, 44. 
organizacija združenega dela, 45. italija, 46. letalo, 48. 
pingvinu podobna ptica severnega morja.

NAVPIČNO:
1. razglasitev nekoga za blaženega, 2. kraj v avstraliji, 
kjer živi velika skupina slovencev, 3. izobraževalni za-
vod v ljubljani, 4. cepljenje, 5. jod, 6. svetopisemsko 
ime, 7. simončič ana, 10. dedalov sin v grški mitologiji, 
11. desni pritok oranja v južni ameriki, 13. bolgarija, 
18. kar nastane z delitvijo celote, 19. ogljik, 25. kraj v 
vojvodini, 26. izdelovalec predmetov iz žgane gline, 
28. kulturna rastlina z modrimi cveti, ki se goji zara-
di vlaken in zaradi semena, 32. firma za računalniško 
opremo, 36. zelo velika nestrupena tropska kača, 38. 
osebni zaimek, 41. olga zabret, 43. rampre ivan, 47. 
kisik, 50. liter.

REŠITEV:
rešitev dobite tako, da v spodnjo razpredelnico vpišete 
črke, ki jih najdete na posebej izbranih poljih, ki so 
modro obarvana, v katerih se nahaja številka v desnem 
kotu spodaj. te zaporedne številke ob upoštevanju nji-
hovega vrstnega reda vam bodo prinesle rešitev – naslov 
glasila, ki vsako leto izide v domu tisje.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 4. 6. 3. 4. 6.

3. 8. 7. 9. 3.

REŠITEV: BAHIJA, S, EDEN, BICA, AERO-
BIKA, TLAK, NAL, IA, UDAREC, FJ, LED, D, 
ID, ALAKOK, KALC, BINE, A, AIC, K, R, CUN-
JA, IVA, ID, ANONIM, JAR, OZD, I, AVION, 
ALK.
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GESLO: KJE SO TISTE STEZICE?

Počitek na prestolu
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fotoutr inki

Muc, muc, muc ...
Včasih je potreben tudi počitek

Obilje jesenskih plodov ...

Božična drevesca so nam pomagali okraševati tudi svojci

Okraševali smo enote z jesenskimi  
sadovi



DOM TISJE
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fotoutr inki

Prostovoljci v projektu 
»Generacije generacijam« 

skupaj s stanovalci pri 
kreativni delavnici

Priprava ozimnice

Kreativne delavnice Morski prašički v kozmetičnem salonu

Morski prašiček na pedikuri
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fotoutr inki

Ali tudi vi veste kakšno novico? Praznovanje rojstnega dne

Počitek po opravljenih dopoldanskih aktivnostih

Naši upokojeni delavci ob 
novoletnem druženju

Izdelki prostočasne dejavnosti
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fotoutr inki

Tudi letos smo pokopali gospoda Pusta

Folklorna skupina najmlajših Naše stanovalke zapojejo skupaj z glasbeniki

3. dobrodelni koncert 
našega pevskega zbora 

»Dotik« - december 2008

Naša kmetija - Pust 2009
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fotoutr inki

Nastop pevskega zbora “DOTIK”

Nastop gostujočega pevskega zbora

Izdelki naših stanovalk na razstavi ob Dnevu 
odprtih vrat 2009

Otroci z vrtca na obisku v domu

Nastop domskega zbora Tisa na odprtju razstave  
čipk na Savi Mladi prostovoljci ob zaključni prireditvi
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fotoutr inki

Kreativne delavnice s 
prostovoljci

Na obisku razstave ročnih 
del v Domu Polde Eberl - 
Jamski na Izlakah

Najboljša je najina prava kava, ki ...
Skupina Ciklama pri pripravi domače goveje juhe  

z domačimi rezanci
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fotoutr inki

Izlet stanovalcev - ogled živalskega vrta Ljubljana

Direktorica in računovodkinja na strokovni  
ekskurziji na Norveškem

Na paradi plesa maturantov

Ples četvorke litijskih maturantov


