


Leto 2020 je bilo nenavadno leto. To je bilo leto 
preizkušenj, izzivov, odrekanja, sprejemanja 
novega načina življenja in novih navad ter 
obenem zavedanja, da lahko majhne, 
samoumevne stvari delajo čudeže. Zato 
uredniški odbor našega domskega glasila 
verjame, da bo po tem turbolentnem letu, po 
dolgih mesecih brez pristnega stika s svojci in 
prijatelji, ko smo že naveličani telefonskih 
pogovorov, topla beseda »pospravljena« med 
platnice našega skrbno izdelanega 26. 
domskega glasila »ZVONČEK« predstavljala 
popestritev vašega vsakdana. 

Sedaj imate izjemno priložnost, da se za nekaj 
trenutkov odklopite od novic o številu okuženih in 
se podate med čarobne besede, ki vas bodo 
popeljale po poti spominov leta 2020. 

Skoraj smo že zakorakali v pomlad, polni novega 
upanja, hrepenenja, novih radosti, optimizma in 
nove energije. Upamo, da vam pomlad pričara 
čim več lepih trenutkov in iskric v očeh. Z mislijo, 
da ob vseh materialnih dobrinah za katerimi se 
ženemo, je le človeška toplina tista, ki nas 
osrečuje.

SREČNO!

                                                   Uredniški odbor

DRAGI BRALCI ZVONČKA...



DRAGI BRALCI ZVONČKA...

Bilo je oktobra, ko smo se pričeli pogovarjati in 
zbirati članke za naše domsko glasilo, ki ga 
izdajamo za vas, bralce, naše stanovalce, svojce in 
prijatelje doma. Čeprav smo imeli pomisleke o 
vsebini, saj se je veliko dogodkov in aktivnosti 
odvijalo prilagojeno epidemiološki situaciji v državi. 
Odločili smo se čimbolj pozitivno oblikovati članke 
in poiskati slike iz katerih bo moč razbrati veselje in 
zadovoljstvo. V preteklih letih to ni bila težka 
naloga, medtem ko nam je leto 2020 precej 
zagodlo.

Potem pa je prišel mesec november, ko se je virus 
pojavil tudi v našem domu, ko smo prilagodili 

delovne procese in so naši cilji postali drugačni. Želeli smo si le, da bomo čim prej 
zajezili širitev bolezni in poskrbeli za stanovalce. Članki so obstali v predalu, nihče 
ni pomislil na izdajo Zvončka. Vsaj na glas o tem sploh nismo debatirali. Uspelo 
nam je zajeziti širitev, skupaj smo uspeli preko številnih ovir, pa čeprav smo se 
spotaknili, padli, a se zmeraj pobrali. 

Zdaj je čas prebujanja narave, čas novih začetkov, čas prvih sončnih žarkov in 
zvončkov. Naj bo izid Zvončka letnika 2020, ki obeležuje 19.obletnico obstoja 
našega doma, z manjšim zamikom s pomladnim pridihom.

Obljubljam, da bomo v letu 2021 izdali naše glasilo še enkrat, takrat jubilejno in 
verjamem, da bomo v tistem glasilu pisali le članke o veselih dogodkih, o lepih 
pripetljajih v letu 2021 in ga opremili s številnimi fotografijami zadovoljnih in 
nasmejanih obrazov naših stanovalcev. 
                                                                                        Janja Jurkovič, direktorica



VČERAJ, DANES,JUTRI

Ko dan za dnem stopam skozi življenje, opažam, da ko pospravljam žetev setve 
včerajšnjega dne, z rokami že zamesim kruh za jutri.

Stopam po poti današnjega dne in opazujem kako se sončni zahod izgublja; – 
sonce je leglo za hribom k počitku in bo jutri znova posijalo in jaz se bom z njegovim 
vzhajanjem dvignila in zakorakala v novi dan…

Včeraj želja, danes beseda, jutri dejanje.

Dejanje, kesanje, odpuščanje.

Stopanje ( prehod, prestop) iz starega v novo leto je en tak poseben čas, ki mu 
posvečamo posebno pozornost.

Z nasmehom, s toplino v srcu in z velikim upanjem smo stopali čez zadnje 
praznične dni odhajajočega leta. Z željami, naj naše sanje postanejo jutri resnica, z 
iskricami v očeh, z vero v ljubezen, željo po zdravju. 

Te dni smo okraševali naš dom, dneve preživljali skupaj, krasili božična drevesa, 
imeli obiske, nastope, vesela druženja …. Z radostjo in upanjem zrli v prihodnost 
…. Le kaj nas čaka? Le kaj nam prinaša? S čim nas bo presenetilo…? Bi kdo vedel 
napovedati?

                                                                          Jelka  Krajnc, delovna inštruktorica





Leto je okrog in ko se ozrem okrog sebe, se vedno znova zazrem v smejoče 
obraze, ki kažejo kljub izgorelosti še vedno energijo upanja v nove možnosti in 
pogum, ki ga zagovarjajo z željo, da bi bili še vedno koristni sebi in drugim.

Tako sem Vas jaz doživljal, spoštovani stanovalci in zaposleni vsa leta, ki smo jih 
preživeli skupaj. Znali smo, kaj v resnici želimo in vsak cilj smo korak za korakom 
uresničevali brez najmanjšega dvoma in oklevanja.
Skozi čas in skupno življenje ter delo smo spoznali, da le v miru lahko razmislimo in 
sprejmemo najboljše.

Hvala, spoštovani stanovalci, da ste me naučili živeti vsak dan posebej, v upanju, 
da še eden in eden in eden. To je nekaj, kar nas sprošča in v mislih odvrača od 
sekiranja za tisto, kar se še ni zgodilo. Prav v teh dneh je še kako pomembno, da se 
ne sekiramo za tisto, kar se še ni zgodilo in naredimo tako, da se ne bo zgodilo. To je 
notranja moč in volja hoteti in želeti  najboljše, kar se nam ponuja.

Ob koncu koledarskega leta mi dovolite, da se vam zahvalim za vse tiste velike in 
male stvari, ki ste jih dali z nasmehom na obrazu, prijetno besedo in pozornostjo k 
temu, kar imamo radi in cenimo.

Naj vam upanje ne zamre, vedno znova ga  kažite sebi, zaposlenim in svojim na 
način, ki bo  vzbujal naklonjenost in srčnost. Tako boste vedno mirni in sprejeti.

V prepričanju, da ste v dobrih rokah od direktorice do vseh drugih zaposlenih, Vam 
želim miren Božič in tako kot je bilo že rečeno nasmejano in polno upanja novo leto 
2021.

                                                                            Vaš bivši direktor dr. Bojan Burgar

SPOŠTOVANI STANOVALCI IN ZAPOSLENI



PESEM NAS DRUŽI

Pevci Mešanega pevskega zbora DU Velika Nedelja, vas vse v Domu starejših 
občanov Ormož lepo pozdravljamo. Tokrat se oglašamo v vašem glasilu, katero bo 
po vsej verjetnosti zelo zanimivo kot tekstovno tako tudi ilustrirano, kot vedno 
doslej.

Pevci našega zbora smo pri vas doživeli že lepe trenutke, ko smo vam zapeli 
slovenske ljudske pesmi. Stanovalci doma pa so z nami delili razne duhovite skeče 
in prigode, skupaj pa smo obujali spomine na čase, ki so nam še tako blizu in nas v 
marsičem povezujejo.

Naš pevski zbor deluje šestnajst let. V lanskem letu smo slavili obletnico 
petnajstega delovanja. V teh letih smo imeli veliko nastopov v Sloveniji in nekaj v 
tujini. Glavnina nastopov pa je le doma v sosednjih občinah in občini Ormož. 
Skratka tam kjer nas vabijo. Nekajkrat smo priredili tudi samostojne koncerte v 
hotelu Delfin v Izoli, kjer je naš upokojenski dom. Z marsikom, ki ste danes v CSO 
Ormož smo se tam srečevali in se prijetno imeli. Kot rečeno druženje in druga 
vesela in prijetna srečanja ne poznajo meja, če si jih le uspemo pridobiti in se 
počutiti srečno ob njih. V času delovanja smo posneli nekaj materiala, tudi tri 
zgoščenke in štiri kasete. Vsa leta skrbimo za strokovno usposabljanje, za kar nam 
poskrbita zborovodkinji Renata Horvat in Larisa Juvančič, učiteljici glasbe. Pojemo 
v glavnem slovenske ljudske pesmi in tako skrbimo za ohranjanje tega kulturnega 
izročila.

To leto, 2020 pa je leto presenečenj in nesreča, ki je zajela celi svet. Okrog tega je 
težko modrovati, ker nismo kvalificirani za to. Vendar pa je to katastrofa za vse nas. 
Upamo, da bo tega skoraj konec in da bomo zaživeli spet normalno življenje. 
Normalno v smislu zdravja in dela. To leto je tako odšlo, načrtujemo pa novo in nove 
aktivnosti, da bomo lahko izvajali naš program in se srečevali s prijatelji, tudi z vami, 
dragi stanovalci v domu, vodstvom, negovalnim osebjem in ostalimi zaposlenimi v 
CSO Ormož. Ko bo to uresničeno se spet vidimo v živo. 

Čestitamo pa vodstvu in ostalemu osebju v domu za skrb in nego stanovalcev prej, 
predvsem pa zdaj v teh obupnih časih, ko gre za življenje slehernega človeka tu pa 

še rizičnih skupin, ki si lahko zelo malo 
pomagajo pri svojih eksistenčnih 
opravilih.

Dragi prijatelji v CSO, prisrčno vas 
pozdravljamo pevci in pevke pevskega 
zbora pri  DU Velika Nedelja in vam 
kličemo BODITE ZDRAVI.

                                                                                                                             
                                      Lizika Krabonja



OBJEM

Meseca decembra, leta 2019 smo imeli skupno delavnico z otroci iz Vrtca Ormož. 
Sedaj, ko to beremo in gledamo te slike, vidimo, da je bilo leto 2019 leto objemov. 
Še sanjalo se nam ni, da nas bodo ti objemi greli še celo prihajajoče leto 2020.

Človek je ustvarjen za objemanje, za sprejemanje. V objemanju drugih in drugega, 
najde sebe in objame sebe.

Neverjetno je videti, kako so naši stanovalci in otroci iz Vrtca Ormož, kljub starostni 
razliki med seboj, močno povezani.

                                                                           Jelka Krajnc, delovna inštruktorica





Prešernov dan je osrednji slovenski kulturni praznik in državni praznik - dela prost 
dan v Sloveniji, ki ga praznujemo na 8. februar, obletnico smrti največjega 
slovenskega pesnika Franceta Prešerna.
 
Tudi pri nas v domu smo praznovali kulturni praznik, kjer so nam praznično vzdušje 
pričarali člani trobilnega orkestra Ormož. Zaigrali so nam pesmi, ki so zadonele po 
celotnem domu in nam pričarale nasmeh na obraz, nas umirile z nežnimi zvoki in 
nas popeljale v svet brezskrbnosti.

                                                                                 Kaja Jurinec, socialna delavka  

KULTURNI DAN IN TROBILNI ORKESTER ORMOŽ

MOJA VRNITEV

Poleti leta 2019 se mi je ponudila priložnost za zamenjavo službe, kjer so bili 
vikendi in prazniki prosti. Ta misel me je pritegnila, zato sem jo zagrabila. Sprva je 
bilo zabavno, petkov delovnik sem ponavadi končala prej in vikend je bil v 
znamenju potepanj, hišnih opravil, obiskov ali samo lenarjenja doma. Kaj hitro pa 
mi je postalo dolgčas. Ugotovila sem, da pogrešam staro službo, sodelavce, 
stanovalce…Skoraj vsak vikend sem sla v dom na kavo in klepet. Do Korone. Ta 
Korona, ne samo, da je prepovedala obiske v domu, tudi v novo službo več nisem 
mogla. Takrat sem veliko premišljevala kako brezdelno čepim doma, medtem, ko 
moji bivši sodelavci delajo s polno paro. Lani poleti je prišla priložnost in sem se 
lahko vrnila. Tako lepo je bilo videti stare prijatelje, ki me niso pozabili in so me 
sprejeli odprtih rok. Delovni vikendi so moja stalnica očitno, naučila sem se živeti z 
njimi. Nasmeški stanovalcev me držijo pokonci in tega ne zamenjam za nič na 
svetu.  

                                                                            Danijela Čurin, medicinska sestra



8. MAREC ZA NAŠE DRAGE STANOVALKE

Smo s Huma, kjer je lepa domača pesem doma. Delamo rožice iz krep papirja in jih 
v šopke spletamo.

Ne predstavljamo si 8. marca brez delavnic izdelovanja rož iz krep papirja. Članice 
PD »Janez Trstenjak« Hum, vsako leto po Valentinovem začnemo z izdelavo 
cvetja. S tem obdarimo udeleženke delavnic in vse ostale. Varovanke nas z 
veseljem sprejmejo. Tudi pridno ustvarjajo z nami. Nekatere so izdelovale rože v 
rani mladosti. Z njimi so krasile, kot je bila tradicija, cerkvene prostore, križe in 
kapele. Tudi pomembnejši dogodki, ki spremljajo človeka od rojstva, poroke in 
smrti so bili okrašeni s papirnatimi rožami. Šopki, ki jih napravimo krasijo sobe 
varovank. Ti so trajen okras. Da pa je ustvarjanje živahnejše zapojemo pesmi. 
Pojemo tiste, ki jih vemo vsi ali pa tudi tiste, ki smo jih odkrile pri starejših pevkah. To 
so pesmi s šaljivo vsebino. 

Želimo si več srečanj z vami, da si še kaj zapojemo in se poveselimo in še kakšno 
rečemo.  

                                                      Ana Ratek



OTROCI IN STAROSTNIKI V ČASU EPIDEMIJE

V našem zavodu že vrsto let z veseljem sodelujemo s CSO Ormož, saj se 
zavedamo, da je medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje vse bolj 
pomembna odločitev, ki v starajoči družbi postaja nujna. Starostniki se veselijo 
vsakega novega obiska otrok iz vrtca, ki jim s kulturnim programom ali 
neposrednim druženjem popestrijo dneve bivanja v domu za starejše. Ramovš 
(2017) pravi, da bo družba napredovala in se razvijala le, če bo skrbela za sožitje 
vseh treh generacij, katerih odnose začnemo graditi prav v predšolskem obdobju. 
Generacije, ki sodelujejo med seboj, tako oblikujejo dobre medgeneracijske 
odnose, s katerimi gradijo na solidarnosti, strpnosti in ustvarjajo občutek varnosti 
ter prispevajo k večji kvaliteti naše družbe. 
Glede na nastalo epidemiološko situacijo so bile nujne prilagoditve. Poiskali smo 
malce drugačne oblike druženja in sodelovanja, starostnikom pa kljub temu uspeli 
prenesti sporočilo, da so za nas pomembni in da mislimo nanje. 

V skupini RADOVEDNE BUČKE iz vrtca Ormož smo se veliko pogovarjali o 
starostnikih. Preko različne literature in zgodb smo spoznavali njihovo življenje in 
razloge, zakaj nekateri bivajo v domu. Otroci so povedali, kako sami preživljajo čas 
s svojimi dedki in babicami ter kaj skupaj počnejo: 

»Z babico in dedkom kuham in pomagam; delava motor; pomagam nabirat jabolka; 
se igram; pomagam peči; se kopam z babico; grem na obisk k babici in dediju; z 
njima gledam risanko; grem na sprehod, da sem z njima; pomagam pobirati jajca; 
hodim z dedkom v Pikapolonico po oblačila; babici pomagam risati; barvam; rad 
jem z babico pa dedkom; skupaj delava pito pa jabolčni štrudelj; se žogam.«

Otroci so svoje dedke in babice narisali. Preko FB profila smo si ogledali dnevne 
utrinke starejših občanov v bivalni enoti CSO Ormož. Od zunaj smo si ogledali 
njihov dom. Ker pa v dani situaciji ni mogoče starostnikov videti v živo, smo se 
odločili, da jim otroci narišejo nekaj lepega. Vsak otrok je naslikal svojo risbico. 
Izdelali smo velik plakat v obliki mavrice, saj smo mnenja, da smo vsi kot mavrica, 
pisani in različni. Otroci so odtisnili svoje dlani na plakat in oblikovali misli za lepši 
dan. Pripravili smo jim tudi kulturni program, ki smo ga posneli in posnetek skupaj z 
likovnimi izdelki poslali v dom. Otroci so s tem prejeli sporočilo, da so starostniki 

pomemben del naše družbe in da jim 
sodelovanje z nami veliko pomeni. Na 
obraz jim pričara nasmeh, ogreje srce, 
da občutek pripadnosti in jim polepša 
dan. 

Hvala CSO Ormož, da smo lahko del 
vaše zgodbe.
 
Jožica Hebar in Nataša Grabovac, dipl. 
vzg. iz VIZ Vrtca Ormož                                                                               



Kot strela z jasnega je prišla vest o  korona virusu. Sprva je bil še oddaljen od 
Slovenije, potem ko so se začeli pojavljati prvi primeri v naši domovini smo se 
odločili, da ne moremo samo čakati in se bati, temveč si narediti zaščito sami.

Vsi v Sloveniji, ki so-smo imeli kako možnost, da si sešijemo obrazne maske smo 
se tega nemudoma lotili. Pri nabavi materiala nam je priskočila na pomoč občina 
Ormož. Naredili smo si kroj in prve vzorce. Izbrali smo si nam najustreznejšega, ter 
se takoj lotili dela. Šiviljam so priskočili na pomoč tudi moški, ki so rezali elastiko, 
napeljevali, čistili sukance, ter pakirali… Sešili smo dovolj obraznih mask za samo 
zaščito, da smo jih lahko tudi nekaj podarili ostalim občanom v naši okolici. Občina 
jih je podarila vsem članom v vse gospodinjske skupnosti.

Med samim delom smo se počutili zelo koristno in smo ponosni sami nase, da smo  
lahko sodelovali kljub našim letom in različnim boleznim za skupno dobro, za vašo 
in našo zdravje in varnost. 

                                                                           Jelka Krajnc, delovna inštruktorica

OBRAZNE MASKE



NIKOLI NE RECI NIKOLI

Dolgo sem razmišljala, ali se takšno razmišljanje deli, ali se ga zadrži zase. Odločila 
sem deliti zgodbo z vami.

Bilo je jeseni, ko smo se veliko pogovarjali o upokojitvi direktorja dr.Burgarja, ki je bil 
dolgoletni spoštovani direktor CSO Ormož d.o.o.. Večkrat je beseda nanesla na 
primerne kandidate, na bojazni, ki so se porajale ob misli na sposobnosti, 
strokovnost, karakter, način vodenja in situacije, ki nas lahko čakajo-tako pozitivne, 
kot negativne. Nekega dne se poraja ideja, da bi tudi jaz lahko bila potencialni 
kandidat za to delovno mesto. »Ne, to pa res ne, niti slučajno«, je bil moj odgovor 
brez pomislekov, brez možnosti za diskusijo. Čas je mineval in idejo so mi večkrat 
še predočili, a sem jo brezkompromisno zavrnila. Bolj se je bližal čas razpisa, bolj 
sem se spraševala ali zmorem, ali bi dejansko to želela in ali bi morebiti res zapisala 
program in poslala prošnjo. Bili so številni pomisleki, dvomi, nekateri smiselni, 
nekateri brez pametnih razlogov in argumentov. Za to funkcijo sem se odločila, ker 
menim, da zmorem, ker menim, da si naši stanovalci zaslužijo najboljše, ker mi je 
mar za zaposlene in ker bi rada, da smo vsi v tej zgodbi zadovoljni. Verjamem, da se 
kljub velikemu številu stanovalcev lahko doseže zadovoljstvo tako njih, kot svojcev, 
le dovolj empatije do starostnikov je potrebno pokazati, jim zagotoviti oskrbo in 
nego z najvišjo strokovnostjo in predvsem nuditi prijaznost in domačnost. 
Zadovoljstvo zaposlenih je odvisno od več dejavnikov in srčno upam, da bodo naši 
zaposleni prihajali na svoje delovno mesto zato, ker si želijo opravljati to delo, ker jih 
to izpopolnjuje in jim daje zadovoljstvo. Strategija razvoja je zapisana, CSO Ormož 
je dom z ugodnim razvojem, utečenimi sistemi dela in pomembno je le peljati 
zgodbo po enakih smernicah in strmeti k možnostim za dopolnjevanje in 
izboljšanje.

Kot bi naše babice rekle: »Zarečenega kruha se največ poje«, tako sem tudi jaz 
pošteno zagrizla v ta kolač kruha. Priznam, da je skorja malo trda, a hrustljava, 
vendar vem, da je takšna samo zato, ker je iz kakovostne ajdove moke in 
verjamem, da je kolač najboljši kar sem ga lahko izbrala.

                                                                                       Janja Jurkovič, direktorica



To je beseda, ki je najbolj zaznamovala  svet v letu 2020. V Centru za starejše 
občane Ormož je zgodba o covidu – 19, zgodba o požrtvovalnosti zaposlenih, 
potrpežljivosti stanovalcev, strahu ter  nenehni borbi s časom in prostorom.

Pojav okužbe v domu je v trenutku postavila na glavo vse utečene procese in urnike 
dela in bioritem bivanja v domu. Mukotrpno čakanje na rezultate brisev, selitve 
stanovalcev znotraj ustanove v rdeče in sive cone, vzpostavljanje filtrov, čistih in 
nečistih poti, dnevno usklajevanje  strokovnih navodil za delo s covidnimi bolniki in 
njihova implementacija v organizacijo dela.

Vse to je bilo za svetovno zdravstvo popolna neznanka.
Okužba v domu je povzročila nepredstavljive kadrovske, organizacijske in finančne 
izzive. Popolnoma je ohromila družabno življenje stanovalcev in zelo osiromašila 
socialne stike stanovalcev, zaposlenih in svojcev. Nismo pretirano razpravljali  ali je 
nekaj možno narediti, preprosto smo to naredili. In to zelo uspešno, saj smo v 
pravem trenutku potegnili pravilne poteze in s tem v  kratkem času uspeli okužbo 
zajeziti.

Takšne izkušnje v delovnem okolju si nismo želeli. Kar nekaj časa bo moralo 
preteči, da bomo znova vzpostavili sproščeno in ustvarjalno delovno okolje in 
medsebojne odnose. Ta koronavirus  nam bo še dolgo odzvanjal v mislih.

Bodimo prijazni, dobrovoljni, skrbimo za zdravje samega sebe in vseh okoli nas, 
bodimo družbeno odgovorni in ustvarimo trenutke, za katere smo hvaležni.

                                                                 Jožica Potočnjak dipl.m.s.
                                                                 vodja zdravstveno negovalne službe

COVID, COVID, COVID,...



Ste se že kdaj vprašali ali je kateri od vaših starih odsluženih predmetov še kje 
uporaben ?

Ker je leto 2020 res posebno smo se članice SREDIŠKE JESENI odločile, da 
skupaj obudimo stare čase. 
Naša velika želja je bila, da naše prvo potovanje začnemo v letu 1757, ko je bila 
zgrajena Brumnova domačija, ki je zgrajena iz naravnih materialov: lesa, ilovice in  
slame.

Ob sedenju pred hišo, so tekle solze sreče in pripovedovanja kako lepo je bilo brez 
elektrike, vodovoda, centralne, brez kopalnice, brez stranišča v hiši in tudi brez 
telefonov.
Povedo, da je res bilo včasih težko pa vendar lepo, sproščeno in imeli so čas za vsa 
opravila in druženja z družino.

                                                                            Silva Kovačec, medicinska sestra

OBUJANJE STARIH ČASOV





Skupina starih ljudi za samopomoč Središka jesen v letu 2020 obeležuje 
enajstletno neprekinjeno delovanje. Letošnje leto nam je že v spomladanskem 
času prineslo spremembe v delovanju skupine zaradi ukrepov v katerih se je znašlo 
celotno prebivalstvo. Redna mesečna srečanja smo morali prekinili zaradi 
epidemije, a ostale povezane. Naše vezi so se ohranile in delovati smo pričele 
preko telefona. Slišale smo se individualno s članicami tedensko, si prisluhnile, 
spodbujale in bile v oporo ena drugi. Toplejši meseci so nam ponovno omogočili 
druženja tako smo izpeljale naš vsakoletni izlet. 

Vedno se odpravljamo v različne kraje, da jih raziščemo in spoznavamo njihovo 
zgodovino. Pogledamo si kulturne znamenitosti kraja katerega smo obiskale. 
Letos nas je pot vodila proti Svetemu Tomažu. Najprej smo se ustavile v Koračicah, 
kjer smo si ogledale cimprano hišo Brumen od koder je lep pogled proti Svetemu 
Tomažu in farni cerkvi. Pot smo nadaljevale do cerkve Svetega Tomaža in si v njeni 
okolici privoščile dopoldansko kavico. Odpravile smo se proti Medgeneracijskemu 
centru, kjer smo si ogledale zunanjost enote z okolico, žal si notranjosti nismo 
mogle ogledati. Poklepetali smo pa lahko s tistimi stanovalci, ki so se zadrževali na 
balkonu. Nadaljevale smo proti Gradiščem, kjer ima družina Viher majhni 
arburetum. Pri njih je v vsakem letnem  času lepo, saj se po njihovih vrtovih bohotijo 
razne zimzelene, cvetoče okrasne rastline, drevesa, grmovnice, in v majnšini 
začimbnice. Občudovale smo lepoto rastlinja in vonjale omamne dehteče cvetove, 
kar je bil pravi balzam za dušo. Družini Viher se zahvaljujemo za gostoljubje in 
vodenje skozi njihove vrtove. Dan se je prevesil že v popoldan in potrebno je bilo 
poskrbeti še za naše lačne želodčke. Ustavile smo se pri Savskem ribniku, kjer smo 
imele kosilo. Občudovale smo ribnik, mirno naravo in uživale v hrani, kar nam je 
dalo novih moči in zagona za naprej.

Skozi poletje naša skupina ni počivala, ampak smo se tedensko srečevale ob 
skodelici kave. Tako smo nadoknadile tisti izgubljeni fizični stik v spomladnih 
mesecih in predvsem tudi zato, ker nismo vedeli kaj nam bo ponovno prinesla 
jesen. Izkazalo se je, da smo se prav odločile zaradi poslabšanja epidemiološke 
slike. Tako smo ponovno primorane ostati povezane in skupaj, ohranjati naše stike 
in delovanje preko telefona. Naša skupina ostaja trdna in povezana kljub 

spremembam in načinu življenja, ki 
nam ga je prinesla epidemija. Nismo 
obupale in nemoteno delujemo naprej 
pa čeprav le virtualno, kar je v 
današnjih časih moderno.

                                                                                                                 
                                                  
          Tatjana Ozmec in Silva Kovačec,
          voditeljici skupine 

SKUPINA SREDIŠKA JESEN





Res je, lažje smo zadihali, po blagi ublažitvi stroge karantene in striktne izolacije, ki 
jo je uvedlo vodstvo Centra starejših občanov v Ormožu, pod vodstvom 
novoimenovane direktorice gospe Janje Jurkovič. Večina nas varovancev je 
ukrepe sprejela z razumevanjem, čeprav smo čutili nekaj tesnobe in nelagodja. 
Verjetno se je pojavila pri kom tudi depresija, nedvomno pa istočasno tudi strah za 
lastno varnost.

Ta »trdi režim« je tudi od vseh zaposlenih terjal izredne napore in dosledno 
vestnost. Varovanci smo jim hvaležni, da so svoje delo opravljali prizadevno in 
ohranili prijazen odnos do nas. 

Nam ostarelim laikom je bilo ob pojavu tega uničujočega virusa marsikaj nejasno. 
Če smo sledili obvestilom sredstev javnega obveščanja, smo spoznali, da tudi 
strokovnjakom ni bilo vse jasno. Vedeli so le to, da je virus začel svojo pot na 
Kitajskem. Obveščali so tudi o tem, da verjetno gre za zoonozo, ki se je prenesla od 
živali na človeka, vse drugo pa so bila v prvi fazi le ugibanja. Tudi inkubacijska doba 
ni bila definirana, govorilo se je, da traja nekaj ur do enega meseca. Dokopali so se 
do mnogih spoznanj, ki so izredno pomembne za ravnanje ob morebitni ponovni 
pojavi epidemije. Izredno pomembno je spoznanje, da je virus izredno virulenten in 
zlahka prenosljiv. Pomembno je tudi to, da povzroča velike patološke spremembe 
na organih za dihanje.
Mnoge zadeve v zvezi z boleznijo Covid-a 19 še niso jasne, predvsem to, ali po 
prebolelosti bolezni nastane imuniteta in koliko časa traja. Znano pa je, da za 
zdravljenje ni ustreznega ciljnega zdravila. Tudi vakcine ni, ki bi ljudi zaščitila proti 
temu soju virusa.

Čeprav je spoznanje o lastnostnih virusa zastrašujoče, laiki zaupamo 
strokovnjakom, virologom, imunologom, mikrobiologom in vsem ostalim, da bodo 
uspeli izdelati ustrezno cepivo, čeprav z velikim naporom zaradi mutacijskih 
sposobnosti virusa. Zaupamo tudi farmacevtom, da bodo izdelali zdravilo, ki bo 
vsaj lajšalo bolezen, čeprav je splošno znano, da za viroze ni ustreznih zdravil, 
virus lahko premaga samo odpornost organizma.
Zavedamo se tudi tega, da je razširitev virusa povzročila veliko gospodarsko škodo 
na širokem področju sveta, kar bo imelo bistveni vpliv na življenje ljudi in 
gospodarski razvoj.

Predvsem pa mi varovanci CSO zaupamo vodstvu, da nas bo ob ponovni morebitni 
razširitvi virusa, ustrezno zaščitilo na enak način, kot nas je v sedanjem 
pojemajočem primeru. Razumljivo pa je, da nas je strah pred ponovitvijo bolezni in 
naše stiske. Hvaležni smo socialni službi doma, saj so nam ob naših osebnih 
strahovih stali ob strani in nam lajšali težave. Posebno še gospa Nataša Čavič, ki 
ima poseben čut, da takoj zazna, če je kdo v stiski in mu priskoči na pomoč. S 
poglobljenim strokovnim znanjem in izrednim čutom za ljudi, ter odločnim 
nastopom ji je v teh težkih časih uspelo obdržati ravnovesje pri varovancih.

ZADIHALI SMO GLOBOKO



Varovanci smo seznanjeni, verjetno pa tudi občani o delovanju raznih služb na 
področju občine, ki so v času največje krize opravile pomembno delo. Zaščitne 
ukrepe so usmerjali strokovnjaki medicinske smeri iz Zdravstvenega doma Ormož. 
Naloge pa so pod vodstvom župana, magistra Danijela Vrbnjaka izvajali pripadniki 
civilne zaščite, policije, gasilci in mnogi drugi. Mi v domu, verjetno tudi občani, smo 
jim hvaležni za njihovo opravljeno delo, saj lahko že rečemo, da so nas očuvali pred 
velikim zlom.

Zaradi vestnega opravljanja nalog na področju Občine, prebivalci nismo doživeli 
tako hudih pretresov, kot so jih v nekaterih drugih domovih in občinah. Zato živimo v 
prepričanju, da smo lahko nekoliko bolj mirni, saj bodo v primeru potrebe odgovorni 
ravnali enako kot v sedanjem času. Na podlagi izkušenj, bo delo lažje in zanesljivo 
uspešno. Veseli pa smo, da upoštevajo, da tudi ostareli in onemogli radi živimo, 
mogoče kdo pomisli tudi na to, da smo nepotrebni. Njegovemu razmišljanju ne 
želim oporekati, lahko pa razmišljam o njegovi moralnosti.

Živeči v CSO upamo, da bo karantena v najkrajšem času ukinjena, da nas bodo 
lahko obiskali svojci, sorodniki, prijatelji. Pogrešamo tudi obiske kulturno-zabavnih 
skupin, ki so nam popestrili življenje. Posebej še pogrešamo učence Osnovnih šol 
in Gimnazije, ki so nam z dobro pripravljenimi programi, predvsem pa s svojo 
mladostno živahnostjo pričarali spomin na lastno mladost. S tem svojim pisanjem 
jih kličem »pridite« čakamo vas.

             Tone PUČKO, stanovalec



AKTIVNO ČEZ KORONA LETO

Čas v katerem smo se znašli, nam je marsikaj postavil na glavo. Nekaj kar je pred 
meseci bilo še daleč stran, na drugi celini, je naenkrat prišlo k nam.
 
Tudi stanovalcem Centra za starejše občane se je marsikaj spremenilo. Tako smo 
kar na enkrat zaposleni začeli nositi zaščitne maske, omejili smo obiske oziroma jih 
prepovedali, omejeni so bili izhodi iz doma, ozaveščali smo stanovalce o pomenu 
nošenja zaščitnih mask in razkuževanja rok.  Stanovalci so vse ukrepe sprejeli z 
veliko mero strpnosti in razumevanja.

Center za starejše občane Ormož ni navaden dom. To je dom ljudi, ki živijo tu, pri 
nas. Kvalitetno preživet čas, v sproščenem vzdušju in z ljudmi, ki so nam blizu, je 
tisto kar šteje. Zato smo se zaposleni potrudili in ponudili pestro izbiro aktivnosti, ki 
so se jih naši stanovalci lahko udeležili in smo jim na tak način preklicali monotonijo 
v teh dneh. Še posebej pestro je bilo v poletnih mesecih. Tako smo ob upoštevanju 
navodil NIJZ, vsak teden ob sredah popoldan organizirali tako imenovane 
»tematske srede«. Na Rožmarinovi terasi smo se tako posladkali z sadno kupo, 
ledeno kavo, pekli smo palačinke, naredili melisin sok, pekli smo koruzo in klobase 
ter se veselili ob igranju tombole pa tudi zajtrk na terasi smo si  privoščili. Nismo pa 
pozabili postaviti tudi klopotca. Da pa smo ostali vitalni smo ob četrtkih dopoldan 
telovadili zunaj pred domom in se organizirano odpravili na sprehod po Ormoških 
ulicah. Vsakodnevno v domu potekajo tudi ustvarjalne delavnice, kjer vsak 
stanovalec lahko najde kakšno aktivnost zase.

Zdravje je ena bistvenih človeških vrednot. Zato se bomo v domu po svojih močeh 
še naprej trudili, da bomo ostali varna cona za naše stanovalce in da bodo čas pri 
nas preživljali kvalitetno in zadovoljno.

                                                                              Tatjana Čeh, delovna terapevtka



VITAMIN D LAHKO VPLIVA NA RESNOST COVID-19

Vitamin D oziroma tako imenovani »sončni vitamin« je edini vitamin, ki ga telo lahko 
proizvede samo, z endogeno sintezo. 

Vitamin, ki v telesu deluje kot hormon in ima receptorje skoraj v vseh celicah ter 
spodbuja prepisovanje več kot 200 različnih genov, se tvori v koži pod vplivom 
sončnih žarkov (ultravijolični žarki B), ki jih je med aprilom in septembrom največ 
med 10. in 16. uro, ko sončna svetloba skozi atmosfero potuje navpično. Za 
preskrbljenost z vitaminom D v tem času zadostuje, če del kože, ki pa takrat ne sme 
biti premazana z zaščitno kremo, soncu izpostavimo za deset do 15 minut – to 
pomeni, da zadosten odmerek dobimo že med običajnimi opravki ali med krajšim 
sprehodom, pri čemer velja paziti, da z izpostavljanjem kože soncu ne pretiravamo.
 
Pomanjkanje D vitamina je izrazitejše in pogostejše pri posameznikih, ki se po cele 
dneve zadržujejo v zaprtih prostorih, bodisi zaradi dela bodisi zato, ker obsedijo za 
računalnikom ali ker zaradi bolezenskih težav ali fizičnih ovir ne morejo ven. 
Splošno pomankanje D vitamina je izrazito predvsem pri starejših ljudeh.

Prof. dr. Marija Pfeifer poudarja, da bi D vitamin obvezno morali jemati najbolj 
ogroženi – starostniki in posamezniki z boleznimi, pri katerih je delovanje 
imunskega sistema oslabljeno, zato je pri njih tveganje, da bodo zboleli za hudo 
obliko bolezni COVID, večje.

Interventna randomizirana študija, v katero so v univerzitetni bolnišnici v Cordobi v 
Španiji vključili 76 bolnikov, ki so jih po okužbi z novim koronavirusom morali 
hospitalizirati, je prva, ki je nedvoumno potrdila, da dodajanje D vitamina lahko 
pomembno zmanjša verjetnost, da bo prebolevanje bolezni COVID-19 vodilo v 
zaplete, zaradi katerih bo zdravljenje v enoti intenzivne terapije neizogibno. 

Sicer pa je, kar se tiče hrane, veliko D vitamina v ribah (losos, sardine, tuna, postrv), 
jajcih, v surovem maslu, siru, polnomastnem mleku in jogurtu.

Potrebe po vitaminu D za izbrane populacijske skupine

Opombe: Za odrasle so 
vrednosti podane upoštevajoč 
priporočila D-A-CH in Uredbo 
(EU) št. 1169/2011 (EU*).
** Upoštevane potrebe v 
primeru popolne odsotnosti 
endogene tvorbe vitamina D v 
koži.

Sabina Verlak, mag.zdr.nege, dipl.m.s.



Na povabilo CSO Ormož smo Dramska skupina DU Ivanjkovci in ljudski godci DU 
Ivanjkovci Prleška generacija za stanovalce v domu CSO v Ormožu 26. Aprila 2020 
pripravili glasbeno humoristično prireditev z veseloigro Mama in sin. Zaposleni v 
domu so poskrbeli,da je vse potekalo po priporočilih o druženju glede na situacijo v 
času, ki nam ga kroji Korona virus. To pa ni moglo pokvariti veselega razpoloženja 
ob spremljanju programa, ki je sledil. Še posebej pa so bili presenečeni tisti iz 
publike, ki so  naenkrat postali kar igralci. Ja, Stankec si je med njimi našel ateka, 
izbral je pa tudi kumeka in za vsak slučaj še starešino, če se bo ženil. Ja tudi mama 
Marta je bila zadovojna s svojim Stankecom. Končno je ugotovila, da je njen sinek 
genij, zato ima v šoli težave, tega pa učitelji ne opazijo in ne razumejo. Toda zdaj ko 
ima ateka, bo vse drugače in lažje… 

Prireditev se je ob dobri glasbi in veselem razpoloženju nadaljevala naprej in se 
glede na predviden čas tudi  nekoliko podaljšala. Razšli smo se v prijetnem vzdušju 
tako s stanovalci kot tudi z zaposlenimi v domu. Tisti, ki so spremljali program, so 
izrazili željo, da si  želijo več takih prireditev. Zakaj pa ne. Lahko si še ogledajo, 
kakšen genij je Stankec in zakaj ima potem v šoli težave. Pa še oženiti ga bo 
treba,kar pa ni bilo tako enostavno, saj so tukaj stvari precej zapletle. Če nas boste 
povabili, boste tudi to izvedeli.

Za konec še moj nasvet: Radi se imejte, veliko se smejte, pa vam tudi korona nič ne 
more.

                                                                                                           Marija Kerndl

STANKEC NAJDE „ATEKA“



Kam le čas beži, kam se mu bodi, da v korona krizo potisnil je nas.

Skoraj leto bo že, ko skupina kot nekoč vsako sredo srečevali smo se. Iz meseca v 
mesec smo se spraševali kako dolgo še, kdaj bomo začeli, kdaj se bomo družili in 
se kot skupina smejali.

Tudi sama nisem znala odgovora, dan za dnem smo bili na preskušnji, a vedno 
znova smo si rekli, hvala bogu da smo zdravi in da se lahko pogovarjamo.

Skozi najine delovne dneve smo kdaj obudili spomin na druženje in tudi to je štelo. 
Pozabili se nismo, le verjeti je treba, da minilo bo in znova bodo prišle naše srede, 
ko spet se bomo družili, se smejali, omenjali številke in preprosto bili mi.

                                                                         Marjetka Zidarič in Štefica Vočanec,
                                                                         voditeljici skupine

KMALU SE SREČAMO

PEKA PALAČINK

Situacija v kateri smo se znašli nam omejuje družabno življenje, kljub vsemu pa 
je dogajanje v domu kar pestro. Ker se zaposleni v domu trudimo stanovalcem 
približati življenje, čim bolj podobno domačemu, smo za njih  na vroč poletni dan 
pekli palačinke. V prijetni senci pod domačo lipo je bilo vzdušje veselo in 
zabavno. Vsi prisotni že vedo zakaj. Zraven palačink smo si postregli s sokom in 
zapeli nekaj starih pesmi. Tako smo skupaj preživeli lep popoldan. Da si boste 
tudi vi, ki berete glasilo lahko poustvarili prijetno popoldan ali večer pa vam 
zaupamo še recept za izvrstne palačinke.

                                                                               Duška Zadravec,
                                                                               medicinska sestra

Sestavine za najboljše palačinke:
     2 jajci
     1 jušna žlica olja
     1 zvrhana čajna žlička soli
     14 jušnih žlic gladke moke
     okoli 450 ml mleka



ČAJ

Izkušnje in znanje, ki so ga z leti pridobili in nabrali naši stanovalci je neverjetno.
 
Sama nekoč sploh nisem uživala čaja, okus mi ni bil všeč. Zato me je  doletela 
naloga, da se pridružim vrtnarski skupini. Značilnost te skupine je bila, da smo se v 
zimskih časih, ko nismo skrbeli za naše vrtičke in rožice, veliko pogovarjali in 
izmenjevali izkušnje med seboj o zdravilnih zeliščih, o zdravi prehrani, o zdravem 
načinu življenja, o pomenu medsebojnih  odnosov, kako blagodejno vpliva na nas 
lepa beseda, stisk roke, objem, nasmeh, kako si moramo medsebojno pomagati, 
da nam je naš vsak dan lepši, prijaznejši….  Takratna moja sovoditeljica je bila, 
meni še danes zelo draga prostovoljka ga. Metka Bombek.  Včasih je potrebno, da 
nas nekdo potisne in usmeri v pravo smer.

Sedaj skupaj s stanovalci, ki obiskujejo delavnico delovne terapije in s stanovalci, ki 
se nam pridružijo samo občasno, nabiramo in sušimo  zelišča za hladne zimske 
dni, da nas ogrejejo in ohranjajo naše zdravje.  Če pa dodamo še nekaj vitaminov 
sveže nabranega sadja,  se naše telo okrepi že čez poletje. 

Tako med drugim kuhamo marmelade in zeliščne sirupe, sušimo sadje in  spečemo  
kaj sadno slastnega v pečici,  se posladkamo in okrepimo,  saj vendar ne moramo 
samo delati.

Naše znanje nam s svojimi obiski,  predavanji  in  naravnimi pripravki , že nekaj let 
zapored,  bogati in izpopolnjuje  g. Iztok Luskovič iz zavoda Botanik. Njegovo 
znanje in izkušnje so tako velike, da nam na vsakem srečanju  zmanjka časa in se 
znova  dogovorimo za naslednjo srečanje, katerega se že veselimo. 

Za vsako dnevno dozo našega odličnega zdravilnega DOM-čaja pa vsakodnevno 
poskrbi naš stanovalec Mirko, če vzame še harmoniko v roke in veselo zaigra je 
dan še lepši.

                                                                           Jelka Krajnc, delovna inštruktorica





V našem domu želimo stanovalcem čim bolj pričarati in približati stare običaje in 
obujanje spominov ter vrnitev v mladost. Med te običaje spada tudi peka koruze.

V prvi polovici avgusta je koruza še dovolj mehka in primerna za peko. Naši 
stanovalci skupaj s receptorjem so pripravili kurišče in zakurili, da bo žerjavice 
dovolj. Koruzne klase je bilo najprej treba še skožϋhati za kar so poskrbeli naši 
stanovalci predvsem pa Mirko in Lojzek. Glavni pri peki je bil naš receptor Jože pod 
budnim očesom Mirka in Lojzeka. Vreme nam je bilo naklonjeno in prijetno so nas 
božali sončni žarki, saj smo radi iskali senco na južni terasi, kjer smo bili zbrani ob 
kurišču in opazovanju peke koruze.

Naši pekovski mojstri so zraven koruze še popekli hrenovke in krajnske klobase ter 
nas s tem presenetili. Ker pa naši želodčki ne bi bili dovolj polni samo od koruze in 
nekaj koščkov klobase je naša kuhinja poskrbela še za ržen kruh namazan z 
zaseko kjer ne sme manjkati čebula. Ob vsem tem pa se zraven še prileže domača 
rujna kapljica.

Naše obujanje spominov pa je podkrepil še naš harmonikar Mirko. Ob raztezanju 
meha in prepevanju smo naš dopoldan lepo zaključili v prijetni družbi in spominih 
na mladost.
                                                                      Tatjana Ozmec, delovna inštruktorica

PEKA KORUZE



JESEN

Jesen je najlepši letni čas. Narava se obarva v tisočero čudovitih barv. Človek lahko 
le opazuje in uživa v njenih lepotah. Jesen nas obogati s sadovi, ki jih pokušamo in 
pospravljamo.

Tudi v Centru za starejše občane smo uživali darove naše pokrajine. Pekli smo 
koruzo in uživali ob prijetnem vonju pečene koruze, s katero smo napolnili naše 
želodčke. Sodelovali smo pri postavljanju klopotca ob naših domskih brajdah. Z 
veseljem smo opazovali sladko grozdje, klopotec pa je odganjal škvorce, da nam 
ga ne bi obrali. Nato je prišel čas trgatve, kjer smo sodelovali stanovalci in 
zaposleni. Uživali smo ob harmoniki in zapeli prelepe pesmi o jeseni. Postavili smo 
tudi tetko Jesen, ki je krasila naš dom in pozdravljala obiskovalce.

Lepo je v jeseni. Jesen življenja zna biti lepa in bogata, za kar pa mora tudi vsak 
sam poskrbeti. Da bodo naši stanovalci imeli lepo jesen življenja pa se bomo 
potrudili in poskrbeli tudi zaposleni.

                                                                                            Silva Novak, javna dela



Razjeda zaradi pritiska (RZP), poznamo tudi pod imenoma preležanina ali 
dekubitus. Je rana na telesu, ki nastane zaradi dolgega ležanja. Pojavi se zaradi 
neposrednega pritiska na kožo. 

Običajno nastane na izpostavljenih delih telesa, kjer je mehko tkivo stisnjeno med 
kost in zunanjo podlago. Na mestu poškodbe se pojavi  rdečina ali povrhnja 
poškodba kože, lahko pa pride tudi do nastanka globokih razjed, ki segajo vse do 
mišic, kosti in sklepov.

Najpogosteje vidimo razjede zaradi pritiska pri ljudeh, ki so nepokretni in trajno 
vezani na posteljo ali invalidski voziček in pri katerih je prišlo do poslabšanja 
zdravstvenega stanja. 

Zaposleni v zdravstveni negi in oskrbi pri svojem delu izvajamo različne postopke 
dela. Ena od pomembnih nalog je tudi preprečevanje razjed zaradi pritiska. Gre za 
rane, ki nastanejo zaradi povečanega pritiska na posameznih delih telesa. Zlasti so 
ogroženi stanovalke in stanovalci, ki veliko ležijo ali sedijo in sami niso sposobni 
spreminjati lege telesa. 

Nevarnost nastanka se poveča ob spremembah duševnega stanja, prisotnosti 
inkontinence, slabši prehranjenosti, slabšem zdravstvenem stanju, npr. pri 
slabokrvnosti ali vročini.. Rane, ki lahko nastanejo, poleg bolečine povečujejo tudi 
nevarnost okužbe in druge težave.

Obravnava stanovalcev je v prvi vrsti usmerjena v preprečevanje razjed zaradi 
pritiska. Pri tem se osredotočamo na skrbno nego kože, ki poleg umivanja in 
mazanja kože z vlažilnimi kremami vključuje tudi pregledovanje kože izpostavljenih 
mest telesa večkrat dnevno (pete, križnice, lopatic, temena glave, bokov itn.). 

Podnevi vse stanovalce, ki so sposobni sedeti, nameščamo na vozičke, saj to krepi 
srčno žilni sistem, mišice in kosti, kar vodi v zmanjšanje dejavnikov tveganja za 
nastanek razjede zaradi pritiska. Držimo se urnika transferjev na invalidki voziček, 
ki ga je pripravila fizioterapija v sodelovanju z diplomiranimi medicinskimi sestrami.

Prav tako je pomembno spreminjanje lege telesa (najmanj na štiri ure). To izvajamo 
podnevi in ponoči. Glede na oceno ogroženosti čas spreminjanja lege krajšamo, 
lahko tudi na dve uri oz. po potrebi tudi večkrat. 

Nameščanje stanovalcev v tako imenovane »razbremenilne položaje« izvajamo 
po strokovnih smernicah. Pri tem uporabljamo tudi različne pripomočke od valjev 
do različnih antidekubitusnih blazin.

RAZJEDA ZARADI PRITISKA



 Kljub temu lahko pri posameznih stanovalcih nastane rana, saj so poleg zunanjih 
dejavnikov tveganja za nastanek razjede zaradi pritiska pomembni tudi notranji 
dejavniki (motnje prekrvavitve, motnje presnove in oživčevanja), na katere z našim 
»zunanjim« delovanjem nimamo vpliva. V primerih, ko se koža poškoduje do te 
mere, da nastane rana, se zdravstveni negovalni tim vključi v obravnavo rane 
zaradi pritiska. 

Pri tem je pomembna tudi vrsta obloge, ki jo nameščamo na rano. Ocena rane 
poteka s pomočjo različnih parametrov (velikost, globina, vsebina izločka, videz 
okolice rane itn.) in je povezana z uporabo ustrezne obloge. Sodobne smernice 
priporočajo različne obloge tudi z medom in srebrom, kar imamo na razpolago tudi 
pri nas.

Pri zdravljenju ran nismo usmerjeni le na celjenje rane, temveč je potreben 
sistemski pristop, ki vključuje tudi ustrezno prehrano s povečanim vnosom 
beljakovin in vitaminov. 

Oskrba stanovalca z razjedami zahteva visoko strokovnost in angažiranost celotne 
zdravstveno negovalne ekipe. 

                                                                                        Sandra Potočnik dipl.m.s.



Občutek mi pravi, da še ni tako zelo dolgo nazaj, pa vendar je vmes minila že 
polovica mojega življenja, odkar sem prvič še kot dijakinja domače gimnazije 
prestopila vrata CSO-ja. Priznam, da je to bila obveznost, ki smo jo pač morali 
izpolniti. V spominu mi je ostalo nekaj malenkosti, posebna atmosfera prijaznosti in 
med drugim tudi nadvse prijeten »medgeneracijski« piknik v Mestni grabi, kjer smo 
se ob prijetnih igrah družili vsi – od otrok iz vrtca, šole, gimnazije do odraslih in tistih 
v zrelih letih. Morda smo se z nekaterimi izmed vas spoznali že tedaj, kdo ve.

V naslednjih letih sem se ponovno znašla tukaj, pravzaprav čisto po naključju. Ker 
od najzgodnejših let zelo rada potujem po domišljijskem svetu knjig, sem med 
gimnazijskim šolanjem med vikendi pomagala pri delu v ormoški knjižnici. Ker se je 
izkazalo, da bi bilo v CSO potrebno urediti knjižnico še za »domske knjižne molje«, 
sem pristala na to, da se lotim tega izziva. Nisem si mislila, da bo urejanje knjig po 
abecedi in zvrsti prerasel še v kaj drugega, ampak seveda je. V domu sem 
spoznala dve čudoviti gospe in ju »posvojila« za svoji »babici po srcu«. Takrat ste 
me lahko videli v kleti ali pa v pritličju na obisku kar pogosto. Verjetno smo skupaj že 
plesali tudi na kakšnem zaključku, na katerega sem bila povabljena, se spomnite?

In potem je tukaj sedanjost. Letos sem po končanem specialističnem izpitu iz 
družinske medicine z veseljem in ponosom podpisala, da bom tudi naprej kot 
specialistka del kolektiva Zdravstvenega doma Ormož. Ob tem mi je bilo zaupano 
vodenje ambulante v CSO, na kar gledam kot na poseben privilegij ter tudi veliko 
odgovornost. Žal še znanost ni uspela izumiti čarobne palčke, s katero bi pozdravili 
vse bolezni, ampak ne glede na to se s sodelavci resnično trudimo, da zdravimo 
bolezni in tegobe v skladu z najnovejšimi znanji in pristopi. Vedite, da smo tukaj za 
vas in tudi če se ne uspemo videti na štiri (šest) oči, skupaj bdimo nad vami.

Letošnje leto nam je dalo vetra. Prineslo nam je koronavirus, odneslo tesne 
medčloveške odnose, obiske ljubljenih in številne dogodke. Prineslo izzive, 
bolezni, mlajšim tudi sive lase in neprespane noči, ko se trudimo naumiti nove 
strategije in odkriti toplo vodo, kako preprečiti, da zbolevamo in vse nas zaščititi. 
Odneslo nam je nekatere prijatelje, znance, občutek varnosti. Včasih tudi občutek 
smisla in potrpežljivost. Vendar kot veste vi, dragi naši, iz prve roke še precej bolje 
kot jaz, vse slej ko prej mine, tudi slabi časi. Čeprav nas prihodnji tedni, morda 
meseci navdajajo s tesnobo in nemočjo, verjamem, da bomo s skupnimi močmi 
prebrodili zahtevne razmere.

V idealnejših časih od teh, ko nas koronavirus ločuje in odtujuje, bi vas povabila na 
obisk, na klepet v ambulanto CSO. Zaenkrat pa le iskrena želja – da bi ostali 
zdravi…

                                                                                              S  toplimi pozdravi,
                                                                                                        Anita Ferjuc

POT



AKTIVNOSTI STANOVALCEV V ENOTI SV. TOMAŽ

V domu pri Svetem Tomažu so potekale aktivnosti varovancev na različnih 
področjih v skladu z njihovimi željami in zmožnostmi ter v skladu z dogajanji ob 
praznikih, ki so si sledili skozi vse leto.

Tako smo s polnilom polnili ročno izdelane sovice iz barvnega tekstila, barvali 
stiroporna jajca s tehniko marmoriranja, pripravljali semena sivke za polnjenje 
dišečih vrečk. Ob pričetku jeseni smo izdelali „Tetko jesen“ in tako označili pričetek 
jesenskih opravil. Ličkali in pekli smo koruzo z namenom da se spomnimo opravil iz 
njihove mladosti. V novembru smo počastili prvo obletnico odprtja doma in ob tej 
priliki so nas kuharji pogostili s torticami.

Skozi celo leto so imeli varovanci na razpolago pobarvanke, s katerimi so si krajšali 
čas, obenem, pa so se radi družili ob družabnih igrah in medsebojnih pogovorih.

SPREMEMBE, EDINA STALNICA ŽIVLJENJA

Bilo je leto 2019 ko sem odšla na porodniški dopust. Leto, ki se je zaključevalo kot 
vsako drugo leto do sedaj. Bilo je prepojeno z preživetim časom v krogu družine, 
prijateljev in znancev in vse to nam je dajalo občutek pripadnosti, miru in 
zadovoljstva. Z veseljem smo zrli v novo leto in kaj bo to leto prineslo novega in še 
bolj razburljivega.
A nihče od nas si ni mogel predstavljati, kaj dejansko bo prineslo leto 2020. Iz 
domačega kavča sem opazovala dogajanje po svetu, a sem si le stežka 
predstavljala, kaj dejansko občutijo ljudje in kako močno se je spremenil tok 
življenja naših stanovalcev.
Ko je čas moje porodniške potekel in je bilo treba nazaj na delo, sem za nekaj časa 
odšla v enoto Sveti Tomaž, kjer me je zadela realnost, ki jo je s sabo prinesel ta na 
žalost obstajajoč virus. Nekdo, ki je bil vpet v delovni proces ves ta čas, se je 
sčasoma nekako lažje privadil na vse omejitve, ki jih je s sabo prinesla skrb za 
varnost naših najranljivejših starostnikov. Za mene pa je nastal en velik šok. 
Potrebovala sem lep čas, da sem se privadila na to kaj smem in kaj ni priporočljivo 
in kako najbolje poskrbeti, da smo vsi v delovnem procesu varni. A kot pravi eden 
izmed najbolj znanih pregovorov, da za vsakim dežjem posije sonce, je to sonce 
končno posijalo tudi v naš dom. Delovni proces, se je počasi začel vračati nazaj v 
stare znane delotoke in tako so naši Sveto Tomaševski stanovalci, spet pričeli z 
obroki v skupnih prostorih in tako močno željenimi medsebojnimi druženji. Ne 
morem zbrati dovolj besed, kakšno toplino in neizmerno srečo, sem občutila ob tem 
dogodku. Kako veseli so še le bili naši stanovalci! 
Upam, da leto 2021 prinese točno to kar so prinesla vsa leta pred letom 2020 in 
čisto ničesar drugega. Kakor pravi citat, enega izmed meni ljubših avtorjev Paula 
Coelha: »Življenje ni narejeno iz želja, temveč iz dejanj vsakogar izmed nas.«

                                                                                Katja Belovič, socialna delavka







Leto 2020 je bilo prav posebno, še preden smo dobro zakorakali vanj, smo se že 
znašli v situaciji, ko smo prvič po dvajsetih letih zaprli dom za obiskovalce, svojce 
ter zunanje sodelavce. 06.03.2020 smo s strani Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti prejeli obvestilo, da bi bilo priporočljivo sprejeti 
ukrep popolne prepovedi obiskov, zaradi naraščajočega števila okuženih s 
koronavirusom v Sloveniji. 

Programi in načini dela, ki so bili utečeni in sprejeti, tudi med stanovalci, so se 
spremenili. Naše delo se je popolnoma prilagodilo ukrepom in navodilom pristojnih 
institucij. Na začetku je naše delo temeljilo na preventivnih ukrepih za preprečitev 
vdora okužbe v dom. Skrbeli smo za higieno, prezračevanje, srečevali smo se v 
manjših skupinah, ter ločeno po oddelkih. Borili smo se z neznanim virusom, ki nas 
je na nek način strašil, saj o njem nismo vedeli kaj dosti, po drugi strani pa nam je 
vlival moč in željo, da ga premagamo in mu ne dovolimo, da bo krojil našo usodo. 
Do meseca oktobra nam je precej dobro uspevalo ščititi naše tri trdnjave; torej dom 
Ormož, Grošljevo vilo in enoto Sveti Tomaž. Tako kot zaposleni, so se tudi 
stanovalci znašli v velikih stiskah. Naenkrat več niso imeli stika z svojimi najbližjimi, 
slišali so jih le po telefonu ali videli na ekranu tablice. Po drugi strani smo se tudi mi 
zaposleni spremenili. Znani obrazi so se skrili za maskami, vezirji in drugo zaščitno 
opremo. Pogosto se niti zaposleni med sabo nismo prvi trenutek prepoznali, kako 
težko so nas šele prepoznali stanovalci. Velikokrat le po glasu, po nasmehu, po 
dotiku in objemu, ki je bil vse redkejši. In ko so prvič zagledali skafander (saj veste, 
tisti strašljivi pogled na zamaskiranega človeka od glave do pet), so bile v njihovih 
mislih le tri vprašanja: Kaj se dogaja? Kdo je to? Kaj mi bo naredil? Prve dneve je 
bilo res težko. 

Ko danes pogledam nazaj na prehojeno pot sem hvaležna vsem stanovalcem in 
njihovim svojcem, da so bili z nami, da so nas podpirali in vzpodbujali, ko so nam 
pešale moči. Hvaležna sem sodelavcem. Ni bilo lahko, navodila za delo so se 
dnevno spreminjala, ustaljeni ritem in način dela smo zamenjali za nekaj novega, 
neznanega. In po končanem delu smo se vračali k svojim družinam, skrbeti je bilo 
potrebno za otroke, jih šolati, se z njimi igrati in smejati, kljub temu, da bi včasih raje 
jokali. Hvaležna sem za vse tiste ljudi, ki so se spomnili na nas, nas poklicali, pisali, 
nam prinašali dobrine in se nam zahvaljevali, da tako požrtvovalno skrbimo za 
stanovalce. Bili so to ganljivi trenutki za vse nas. Še posebej hvaležna pa sem vsem 
zunanjim sodelavcem in ustanovam, ki so nam ves ta čas pomagali. Bilo jih je veliko 
in če bi jih začela naštevati, bi prav gotovo koga izpustila, zato naj napišem le en 
velik hvala za vse, kar ste nam dali, hvala, da ste bili z nami.

V vsem slabem se vedno najde nekaj dobrega in tudi leto 2020 nam je dalo kar 
veliko dobrega, veliko lepega. Ne pozabimo na vse to!

                                                                                 Nataša Čavič, strokovna vodja

BILO JE LETO 2020



Letos smo se v CSO potrudili in smo v ustvarjalni delavnici skuhali domačo 
marmelado in sicer slivovo in jurkino.

Zadnje dni avgusta sem dobil dovoljenje, da sem v Bučkovcih na svojih drevesih 
natrgal slive, katerim pravimo »kalanke«. To je sorta sliv, ki se lepo dajo izkoščičiti. 
Stanovalke in zaposleni so mi pri kuhanju pomagali. Najprej smo slive oprali in iz 
njih pobrali koščice. Sledilo je kuhanje, jaz sem pri tem bil glavni kuhar. Slive smo 
dali v primerno posodo, dolil sem vodo in dodal sladkor. Marmelada se je kuhala na 
zmernem ognju približno dve uri. Ves čas kuhanja jo je bilo potrebno mešati s 
kuhalnico. Proti koncu kuhanja mi je pomagal še kuhar, ki je s paličnim mešalnikom 
to marmelado premešal, da se olupki niso več poznali. Dodali smo še malo 
konzervansa in še toplo marmelado nalili v pripravljene kozarce. Pri tem mi je 
pomagala Jelka. Steklenice sem dobro zamašil in delo je bilo končano.

Čez nekaj dni smo imeli degustacijo marmelade v naši delavnici. Marmelada je 
odlična, tako pravijo tudi drugi stanovalci. Vsi smo mnenja, da bi jo poskusil še sam 
cesar, če bi ga v Sloveniji imeli. Vsem, ki boste marmelado še poskusili  želim dober 
tek.

                                                                                          Mirko Krajnc, stanovalec

DOMAČA MARMELADA



IZDELOVANJE PAPIRJA

Zavedamo se, da so tudi prostočasovne aktivnosti, ki so v času pandemije bile 
okrnjene, še kako pomembne za posameznikovo zdravje.

Ker so že v prazgodovini izdelovali papir oz. je papirna industrija ena izmed 
najstarejših industrij na slovenskem ozemlju, smo se tudi mi preizkusili v tej 
aktivnosti in uspelo nam je.  

Predelava papirja je proces, pri katerem iz odpadnega papirja pridobimo papir, ki je 
primeren za ponovno uporabo. Postopek, ki smo ga uporabili, je najbolj podoben 
kitajskemu načinu izdelovanja papirja. 

Najprej smo natrgali embalaže za jajca in nanje nalili vodo. Pripravljeno zmes smo 
zmešali s paličnim mešalnikom in tako dobili papirno kašo, ki smo jo vlili v okvir iz 
lesa in mrežice. Z gobico smo iztisnili ostanek vode. Papirno ploščico, smo preložili 
na bombažne krpe in jih pustili, da se posušijo. 

Ker je človek kreativno bitje in aktivnost spodbuja medsebojno sodelovanje, 
asociacije, misli in občutke, so stanovalci z dodajanjem barvnih lističev papirnati 
kaši, ustvarili različne vzorce papirja.  Pa se sami prepričajte, kakšne umetnine so 
nastale. 

                                                                                Farida Alić, delovna terapevtka



RDEČI NOSKI

Društvo Rdeči noski je humanitarna organizacija, katere poslanstvo je vzbujati 
radoživost, veselje in pogum tam, kjer je to življenjskega pomena. Društvo je v 
začetku izvajalo svojo dejavnost v bolnišnicah, kasneje pa so jo razširili tudi v 
domove za starejše.

Društvo Rdeči noski poleg rednih programov v bolnišnicah izvajajo tudi druge 
programe namenjene ranljivim skupinam.

Tako so v okviru programa » Skozi okno« obiskali tudi naše stanovalce. Na 
prekrasen jesenski dan, smo jih pričakali, kot se za prleke v naših krajih spodobi, z 
odprtimi srci, nasmejani in iskreno veseli, da nam bodo polepšali dan.

Ogledali smo si kratko predstavo v kateri smo spoznali glasbeno, plesno, 
žonglersko in akrobatsko sposobnost nastopajočih, se od srca nasmejali in skupaj 
zapeli.  Stanovalci  so sodelovali v predstavi in pomagali klovnesi očarati njenega 
izbranca

Bil je čudovit dan in na naših obrazih je bil nasmeh.

»Edina stvar, ki se je z veseljem nalezem je- smeh«

neznan avtor

                                                                               Nataša Čavič, strokovna vodja



Kot vsako leto se je tudi letos pri nas odvijala tradicionalna trgatev. Stanovalci in 
zaposleni smo se skupaj zbrali pod domskimi brajdami, kjer smo prvo kot vsi dobri 
»brači« pokomentirali letošnjo letino in kar hitro zavihali rokave. 

Letošnja letina je bila dobra, zato smo z veseljem poprijeli škarje in »ajmarje« ter 
pričeli z obiranjem grozdja. Med obiranjem grozdja smo se veselili in prepevali 
stare »goričke« pesmi, ki so nekoč odmevale po goricah. Po končani trgatvi pa smo 
pütari in ostali prisotni za dobro opravljeno delo dobili okrepčilno malico – tünko, lük 
pa krüh ter rujno kapljico.

Na koncu trgatve pa smo se še skupaj s stanovalci poveselili, zaplesali in prepevali 
pesem … »En hribček bom kupil, bom trte sadil, prijat'le bom vabil, še sam ga bom 
pil. Sladko vince piti to me veseli, dobre volje biti svoje žive dni, svoje žive dni brez 
vseh skrbi, to me srčno veseli.«

                                                                                 Kaja Jurinec, socialna delavka

SLADKO VINCE PITI, TO ME VESELI



SVETOVNI DAN ALZHEIMERJEVE BOLEZNI

Mesec september je svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni, medtem ko svetovni 
dan Alzheimerjeve bolezni obeležujemo 21. septembra. V CSO Ormož smo v ta 
namen v tednu od 21.09.2020 do 25.09.2020  v domu organizirali različne 
dogodke, ki so bili namenjeni našim stanovalcem in zaposlenim.

V ponedeljek smo organizirali »Sprehod za spomin«, gre za tradicionalni dogodek, 
ki ga organiziramo že nekaj let. V preteklosti smo ga organizirali skupaj s 
Psihiatrično bolnišnico Ormož. Letos smo se na pohod odpravili sami. Izbrali smo 
nam najljubšo pot po naselju.

V torek smo imeli predavanje na temo »Hrana za boljšo možgansko aktivnost«. Šef 
kuhinje nam je predstavil kako pomembna je hrana za naše telo in za naše 
možgane. Na koncu delavnice pa smo skuhali tudi marmelado iz jurke. 

V sredo smo popoldan preživeli ob dobri kavici. Alzheimer caffe nas je opomnil, 
kako pomemben je človeški stik za ljudi z demenco in kako pomembno je, da 
ohranjamo dobre odnose. Vsi smo se strinjali, da se med seboj moramo razumeti in 
spoštovati drugačnost.

V četrtek je potekalo predavanje z naslovom »Razumimo drugega«. Namenjeno je 
bilo sprejemanju in spoštovanju drugačnosti. Vsak zase je poseben in vreden 
spoštovanja. Še kako pa so pomembni socialni stiki, ki jih moramo ohranjati in 
negovati, saj je tako pogled na svet mnogo lepši.

Zadnji dogodek v tednu pa smo poimenovali 
»Zdrav duh v zdravem telesu«. Razgibali smo 
mišice in hkrati urili možgančke. Bilo je prav 
zabavno…

                                                                                            
                         Nataša Čavič, strokovna vodja



SVETOVNI DAN ZAVRŽENE HRANE

Po podatkih Statističnega urada RS (SURS) je leta 2018 vsak prebivalec Slovenije 
po nepotrebnem zavrgel okrog 13 kilogramov užitnih živil. Številke so skrb 
vzbujajoče, a pri tem Slovenci nismo osamljeni, temveč gre za globalni problem. 
Zato je Generalna skupščina Združenih narodov 29. september razglasila za 
Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. Letos ga 
obeležujemo prvič. Cilj je jasen: z ozaveščanjem in s pravilnim odnosom do hrane 
zmanjšati količino zavržene hrane in s tem pomembno prispevati k bolj trajnostni 
družbi.

Zavržena hrana ustvarja velik pritisk na naravne vire in okolje, saj proizvodnja 
hrane in živil izrablja dragocene vire, kot so tla, voda, energija in goriva, povezana 
je tudi z izpusti toplogrednih plinov. "Zavedamo se, da bomo lahko le skupaj 
uresničevali cilj OZN in Evropske unije, to je vzdolž celotne prehranske verige 
prepoloviti količine zavržene hrane do leta 2030.

Vsi poznamo občutek ob pogledu v hladilnik, kjer se nahajajo ostanki hrane, ki jih 
bo vsak čas treba uporabiti, sicer jih bomo morali zavreči. Kljub temu, da včasih 
nimamo ideje, lahko naredimo iz ostankov hrane in malo domišljije okusno novo 
jed. Zavedamo se, da je marsikdo med vami zelo varčen in pozna ter udejanja 
različne načine preprečevanja nastajanja zavržene hrane z različnimi tehnikami 
shranjevanja in spreminjanja ostankov jedi v nove obroke.

Tudi v naši domski kuhinj skrbimo, da je zavržene hrane  oziroma živil čim manj. 
Trudimo se, da pripravljamo  toliko hrane kot je potrebujemo,  da racionalno delimo 
porcije glede na potrebo stanovalca, pazimo na rok uporabnosti živila, ter 
pripravljamo hrano, ki jim je poznana in jo imajo radi. V kolikor se da, pa pripravimo 
kakšno jed, tudi iz živil, ki ostanejo, npr.: beli kruh, bele žemlje s katerimi stanovalci 
niso imeli stika, naredimo kruhovo rulado, kruhove cmoke,  žemljine pogače, ga 
posušimo in zmeljemo v drobtine ali narežemo kocke za jušni vložek. Tudi, ko 
ostane kuhana govedina, kuhane testenine, ajdova kaša, lahko iz teh živil, z nekaj 
dodatki naredimo okusne solate. Menim, da smo 

lahko v domačih gospodinjstvih še bolj varčni glede zavržene hrane, kot v velikih 
domskih kuhinjah, saj nas  haccap sistem v marsičem omejuje. Doma lahko z malo 
domišljije in svojih navad ustvarimo marsikaj dobrega.  

Tudi mi smo v našem domu na pobudo  Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano obeležili ta dan. Spregovorili smo nekaj besed o tej temi, na koncu pa smo 
si skupaj s stanovalci pripravili žemljino pogačo iz žemelj in belega kruha, ki nam je 
ostal prejšnji dan. Skupaj smo se ob pripravi  žemljine pogače zelo zabavali in se 
na koncu  odlično posladkali.



ŽEMLJINE  POGAČE
SESTAVINE - količina  za 4 osebe
3 stare žemlje
4 dl mleka                                          
3 jajca                                                           
250 g skute
2 dl kisle smetane
2 žlici sladkorja
maščoba za pekač

POSTOPEK
Žemlje narežemo na 5 mm debele rezine, ki jih namočimo v mleku. Rezine takoj 
damo v pomaščen  pekač, na žemlje vlijemo nadev iz skute, sladkorja in smetane in 
1 jajca. Pokrijemo z rezinami žemelj in polijemo z mešanico 2 jajc in smetane. 
Damo peči v pečico na 200 stopinj in pečemo 30 minut, da je zlato rumena. 
Vzamemo ven in zarežemo na poljubne kose in postrežemo toplo ali hladno. 
Žemljina pogača se lahko pripravi na različne načine, lahko tudi brez skute, ali pa 
dodamo naribana jabolka.

Z mislijo, da je na svetu milijone ljudi lačnih, bi morali bolj skrbeti, da bo zavržene 
hrane in živil čim manj.                                                                           
                                                                                        Jernej Trop, vodja kuhinje



SPOMINI NA OTROŠTVO

Iz praga moje rojstne hiše je bil lep pogled na vzhajajoče sonce, ki je kukalo iz za 
velikega brega. Mamo sem vprašala, če bi šla na tisti breg, bi lahko sonce 
pobožala? Ne, so mama dejali. Tam so še drugi bregi. Več o soncu sem izvedela 
šele v šoli. 

Določenega dne, so me ata peljali z roko v roki v šolo. Vprašali so učiteljico, če 
nisem premajhna. Ne ni premajhna, je dejala. In tako sem postala učenka 1. r. 
osnovne šole pri Novi cerkvi v Halozah.

V šolo sem rada zahajala. Dobre pol ure hoda je bilo in veliko nas je bilo v 1. r., da so 
nas morali razdeliti v 2 oddelka. Naprej v višje razrede nas je pa bilo vedno manj. 
Največ zaostankov je bilo iz viničarskih družin. Nekateri so se težko učili. In še 
učitelji so poredneže kaznovali s šibo. 

Kar že drugi dan pouka smo izvedeli, da je bil naš kralj Aleksander Karađorđevič 
ustreljen in da so njegove zadnje besede bile »Čuvajte mi Jugoslavijo!«. Princ 
Peter II. pa je bil premlad in nepoučen za vladanje in prišlo je do 2. svetovne vojne.
Slovenske učitelje so Nemci naši okupatorji odpeljali in v naše šole so namestili 
nemške učitelje. Ti so nas pa najprej učili pozdravljati: » Heil Hitler« z dvigom roke. 
Zgodilo se pa je, da je učenec starejšo kmetico pozdravil s »Heil Hitler!«. Ona pa s 
palico za njim »kje si pa Kristusa pozabil!«.

Seveda, učenec je kmetico v šoli zatožil in celo družino bi bili odpeljali v lager, če jih 
domači predsednik občine ne bi bil zagovoril. 
Ne, preveč dogodkov se je dogajalo. Danes je to že zgodovina, ki se ne sme 
ponoviti.

Šele, kdor preživi čas vojne, zna ceniti mir.
 
Kot prerojeni v novem duhu smo se udeležili velike vseslovenske parade v 
Ljubljani. 

Čez Dravo je vozil trajekt, naprej vlak s tovornimi vagoni. Mladi, ki nas je bilo največ, 
smo z navdušenjem prepevali pesmi, ki so jih zložili pesniki – partizani, junaki 
osvoboditve, kot je:

Zakaj sem partizan,
ker dom mi je požgan,
so bratje postreljeni,
zato sem partizan!



Vzklikanja in navdušenja vrhovnemu vojskovodji tovarišu Titu ni bilo konca.
In še:

Slovenci plemeniti,
le stopimo v korak,

da osvobodimo svoj  domači prag.
Čez gore, polja,

po svetu naj doni Slovenija
junaška, svobodna si že ti!

(itd.)
njihov Peter Skühala*!

Zdaj ko to pišem sem že tretje leto v tej hiši Dom 
starejših občanov.
Da je naše zdravje tako stabilno, se iskreno 
zahvalimo našemu vsemu strežnemu osebju – vsi so 
moji prijatelji in prijateljice!
                                                                                              
                                        Nežka Vaupotič, stanovalka



ORMOŽ

Ormož je mesto pod obronki Slovenskih goric, zraslo na naravni terasi nad reko 
Dravo. Mesto, bogato z zgodovino, so sekale pomembne prometne poti in ravnica 
nad Dravo je bila poseljena že okrog leta 2100 pr. n. št. Bronastodobni Ormož je po 
pomembnosti presegel vse okoliške kraje in ga zaradi svoje velikosti in 
urbanistične zasnove prištevamo med tovrstno največje naselbine v vzhodno-
alpskem prostoru. Arheologi so odkrili veliko dokazov o gradbeni, bivanjski, celo 
kulinarični in pivski kulturi takratnih prebivalcev. 

Mesto so velikokrat opustošili požari, razdejanje za seboj pa so pustili tudi Madžari 
(1487), Osmani (1532), uporni Madžari (1605) in kruci (1704). Mirnejše obdobje za 
razvoj mesta se je začelo šele v drugi polovici 18. stoletja. Ob običajnih mestnih 
privilegijih so imeli meščani pravico tudi do letnih sejmov, katerih tradicija se je 
ohranila do današnjih dni: Jakobov sejem poteka prvi ponedeljek po Jakobovi 
nedelji, cvetni sejem na cvetni petek in Martinov sejem 11. novembra na praznik sv. 
Martina.

8. novembra, 1848 je bila bitka pri Ormožu: madžarska »honvedska« vojska Móra 
Perczelja se je spopadla z avstrijsko vojsko.
Leta 1927 je bil v Ormožu ustanovljen sanatorij za zdravljenje revmatičnih bolnikov 
z mednarodnim slovesom. Oživitev zdraviliške dejavnosti je ena izmed 
pomembnejših razvojnih priložnosti prihodnosti. Sodobnemu Ormožu ob 
pomembni prometni legi dajejo veljavo naravne danosti in kulturne lepote, prenova 
mesta pa je potekala v duhu ohranitve stare mestne podobe. Mesto Ormož sodi 
danes med lepša mesta na Slovenskem, ki so ohranila svoje posebnosti.

Eden izmed zadnjih sončnih dni v letošnji jeseni sva z Marjanom izkoristila za potep 
po našem mestu. Ta dan sva mesto videla čisto z drugačnimi očmi, kajti vzela sva si 
s seboj fotoaparat, ter tako zabeležila celo najino pot. 

Takoj, ko stopiva mimo table CSO Ormož, sva že prečkala dvorišče Zdravstvenega 
doma, pot nadaljujeva mimo Občinske zgradbe, do Kerenčičevega trga.



Na trgu naju sonce prijetno greje, opazujeva lične in domače trgovinice, ki sam trg samo 
še olepšajo. V vodi na vodometu ujameva goloba ko se mu mokro perje iskri v soncu
    

Ugotoviva, da je Ormoški Hostel prav tako našel krasno mesto v samem centru 
mesta - trga, za Hostlom se razprostira nova velika mestna tržnica, katera nam še 
posebej sedaj v teh čudnih korona časih še kako prav pride. Najnovejša ormoška 
pridobitev je pizza & beer drive-in. Ideja o drive-inu je padla, ko so seveda zaprli vse 
gostinske lokale in omogočili samo dostavo in osebni prevzem.

 

In že sva pred Ormoškim gradom. 
Ormoški grad je bil od mesta ločen z obzidjem. Najstarejši del gradu je na 
severozahodnem vogalu stolp iz 13. stoletja. Grajski prostori sedaj služijo za 
potrebe Mladinskega centra, radia, muzeja, Javnega zavoda TKŠ Ormož, Grajske 
kavarniške popravljalnice…, reprezentančne potrebe Občine Ormož ter nudijo 
zavetje zgodovinski in arheološki razstavi. Ko greva skozi vhod  v veži vidiva grbe 
družine Wurmbrand, pred gradom pa spomenik NOB iz leta 1973 in častno alejo 
doprsja več častnih meščanov in rojakov.



Ko, sva spet na parkirišču pred gradom je najin dialog približno tak; »Luč si 
poslikala? Gobe vidiš? Vauuu… čudenje; ogromni žarečo-rumeni ginko…«

Dvokrpi ginko je daleč najstarejša še živeča drevesna vrsta na planetu, za njim se 
razprostira nova Grajska pristava, v kateri domuje Pokrajinski muzej, Glasbena 
šola, arheološke zbirke… Še opaziva ne, da naju  že vsrkal grajski park vase.

Ormoški grad obdaja grajski park, ki spada med najlepše nasade pri nas. V njem 
uspeva okoli 140 drevesnih vrst. Med  nje spadajo mogočni hrasti, jeseni, 
tulipanovec, lipov drevored…. V parku najdemo tudi mnoge eksotične drevesa.

Po potkah med drevesi zavijeva mimo Ormoškega kopališča, kjer se je igrala 
vesela druščina. Razložijo in demonstrirajo kako in koliko »šiba« njihov dirkalni 
avto.



Ugotoviva, da naju čas že zelo preganja. Načrt najinega 
potepanja morava spremeniti. Domov se morava vrniti 
po najkrajši poti.  Mahneva jo po Ljutomerski cesti 
mimo Ormoškega vinograda, mimo Ljudske univerze, 
čez krožišče pri avtobusni postaji, mimo osamljenega Ormoškega hotela 
Cerkve, kulturnega doma, pošte…

V mestnem vinogradi je posajenih 220 trt šipona, pridelano vino bo služilo občini v 
protokolarne namene. Imenovan je bil skrbnik mestnega vinograda Martin I. 
Ormoški, lepo zgodbo ormoškega šipona pa bo pel in s tem vabil ljudi v naše kraje 
županov klopotec.

Pohitiva še pogledat kaj je zanimivega za branje v knjižnici Franca Ksavra Meška 
ter po ulici dr. Hrovata domov. V glavi nama rojijo mnogi utrinki videnega in 
raziskanega tega dne, kar je še potrebno razvrstiti in to pred načrti za raziskovanje 
drugih kotičkov po našem malem mestu.
Upam, da ste tudi vi uživali z nama na najinem potepu.                      Jelka in Marjan



MOTIVIRAJMO SE ZA GIBANJE

V zimskih mesecih, ko ne moremo biti veliko zunaj se naša motivacija za gibanje 
zmanjša. Zato smo v našem domu v mesecu oktobru na oddelku mansarda odprli 
nekaj vadbenih postaj, ki smo jih poimenovali » TOČKE ZDRAVJA«.

Ideja se je porajala in razvijala že nekaj časa, pa nikoli ni bilo časa za njeno 
realizacijo. Sedaj nas je korona spodbudila, da smo dokončali, ker smo hoteli 
našim stanovalcem ponuditi novo obliko gibanja v varnem in prijetnem okolju. 
Vadbene postaje so zamišljene tako, da je za vsakega nekaj vaj. Izmenično so 
razporejene vaje za roke in noge ter izboljšanje ravnotežja. Nekatere vaje  so 
primerne tudi za osebe na invalidskem vozičku oziroma jih lahko izvajamo sede. 
Poleg vsake vaje so napisana enostavna navodila za izvajanje vaj ter na vsaki vaji 
motivacijsko sporočilo na kaj vadba pozitivno vpliva, da nas še dodatno spodbudi k 
gibanju in da se naslednji dan ponovno vrnemo.

Slike na vadbenih postajah so realne, saj je naša stanovalka Alojzija Drobec strpno 
vadila in pozirala pred objektivom naše delovne terapevtke. Za pisanost in barvitost 
naših vadbenih postaj pa je zaslužen naš hišnik. Želja naših stanovalcev je, da tudi 
na drugih oddelkih imamo vadbene postaje. In naše poslanstvo je, da njihovim 
željam tudi ugodimo. Če želite tudi vi biti »zvezda« naših vadbenih postaj, se lahko 
prijavite za fotografiranje pri vadbi.

                                                                                  Silvija Hercog, fizioterapevtka



Naša tradicionalna prireditev Pozdrav jeseni je bila v letu 2020 že 19. zapovrstjo. 
Vsako leto je to poseben dan za naše stanovalce, svojce, znance, prostovoljce in 
prijatelje našega doma. Zaposleni, ki skrbijo za organizacijo prireditve se vsako leto 
potrudijo oblikovati drugačen program in narediti prireditev posebno. Tudi letošnja 
prireditev je bila drugačna in to ne z razlogom, da bi si tako želeli, marveč ker so 
nam to narekovale omejitve in ukrepi, ki nam jih nalagajo pristojne službe, ki skrbijo 
za epidemiološko stanje. 

Strnili smo glave in zbrali ideje, pri čemer nam je bilo vodilo: razveseliti stanovalce 
in jim polepšati dan. Bolj se je bližal dan prireditve, bolj je postajalo stanje v državi 
zaskrbljujoče in zato so se ukrepi poostrovali. Zavedali smo se, da svojcev ne bo 
možno povabiti, prav tako ne prostovoljcev, poslovnih partnerjev in vseh drugih ki 
nas podpirajo in sodelujejo z nami. Zadnji hip smo odpovedali celo obisk županov, 
saj je število okužb v okolju naraščalo. Odločili smo se, da bo prireditev namenjena 
izključno stanovalcem našega doma, da bo ta dan namenjen le njim in bomo vse 
moči združili, da bo dan nepozaben, poseben. 

Po pozdravu in nagovoru strokovne vodje, ki je odlično povezovala program, je 
sledil krajši nagovor, kjer sem želela posebej poudariti kako zelo si želimo, da bi bili 
stanovalci zadovoljni, da bi začutili praznik in praznovali kljub omejitvam, ki se jih 
moramo držati. Zahvala je šla tudi vsem zaposlenim, ki so vestno in odgovorno 
opravljali svoje delo. Lep dan smo si zaželeli z mislijo Mati Tereze: »Svet bi bil veliko 
boljši, če bi se več smejali. Zato se nasmehni, bodi vesel.«

Stanovalcem so naši odlični kuharji pripravili posebno kosilo, saj je iz terase dišalo 
po pečenih čevapčičih, ražničih in papriki, za prilogo pa krompir in solata. V tem letu 
smo imeli tudi sladice v kozarcu, pa potico, kvasenice in še kaj. Po kosilu smo se 
veselo podružili ob pečenih kostanjih in moštu. Zapeli smo ob zvokih harmonike in 
prisluhnili Fantom z vasi.

Pozdrav jeseni je minil drugače kot običajno, kljub temu pa smo dosegli svoj namen 
– stanovalci so se pozno popoldan vračali v svoje sobe zadovoljni, nasmejani in 
veseli, ker smo skupaj preživeli en lep praznični dan.
                                                                                        Janja Jurkovič, direktorica

POZDRAV JESENI



DOSTAVA KOSIL ZUNANJIM UPORABNIKOM

Center starejših občanov Ormož poleg institucionalnega varstva opravlja tudi 
druge zunanje dejavnosti. Med njimi je  dostava hrane na dom . Prednost pri 
naročilu prehrane imajo osebe starejše nad 65 let in invalidi. Vsi ostali 
zainteresirani pa lahko pridejo na vrsto, če ostanejo proste kapacitete in njihovo 
bivališče ni preveč oddaljeno od že ustaljene poti razvoza.

V domski kuhinji se  dnevno pripravlja sveža varovalna prehrana, za katero so 
živila nabavljena večina od bližjih lokalnih pridelovalcev. Nikakor pa si ne moremo 
predstavljati kosila brez okusnih sladic iz domače slaščičarne. Uporabniki lahko 
izberejo poleg osnovnega menija, tudi dietno prehrano (sladkorna, želodčna, 
črevesna), po potrebi pa se spremeni tudi konsistenca (rezano, sesekljano, 
pasirano). Na posebno željo uporabnika, pa se lahko spremeni tudi osnovni meni v 
kombinaciji z dietnim. Za transport kosil se uporabljajo termo transportni kovčki, s 
prirejenimi  pokritimi  keramičnimi posodami, ki se pred porcijoniranjem segrejejo 
na višjo temperaturo. Takšen način dostave zagotavlja varen transport in toplo 
prehrano pri uporabniku. Našim uporabnikom dostavimo od 45 do 50 kosil, ob 
vikendih in praznikih pa je število nekoliko manjše. Uporabniki so razdeljeni v tri 
skupine, glede na kraj bivanja. Prva skupina  poteka v smeri občine Središče ob 
Dravi, KS Kog in KS Miklavž pri Ormožu. Druga skupina poteka v smeri KS  Velika 
Nedelja, občine SV. Tomaž in KS  Ivanjkovci. Tretjo skupino pa sestavljajo 
uporabniki iz mesta Ormož in bližje okolice. Dostava kosil poteka dnevno od 10.00  
pa do 12.30 ure. Z dvema avtomobiloma prevozimo skupaj 100 km na dan. Med 
delavniki smo za razvoz zadolženi moški del ekipe : hišnik, vzdrževalec in delovni 
inštruktor. Ob vikendih in praznikih pa to delo prevzamejo ženske: socialne 
oskrbovalke na domu.

Naši uporabniki največkrat živijo sami in so  osamljeni, zelo se razveselijo hrane, še 
bolj pa kakšne prijazne  besede. Večkrat se zgodi, da opravimo tudi kakšno manjšo 
opravilo menjava žarnice, varovalke, baterije , pošto iz nabiralnika.. Nekaterim naš 
obisk pomeni edini socialni stik v dnevu. Čez celo leto smo se srečevali s težavami 
katere je prinesla epidemija COVID-19. Z  uporabniki smo se dogovorili za 
upoštevanje  zaščitnih ukrepov iz obeh strani in zmanjšanje fizičnih stikov.

V mesecu aprilu in maju se je spremenil način pakiranja prehrane, vse je bilo v 
posodah za enkratno uporabo. V mesecu novembru pa je zaradi slabe 
epidemiološke slike v CSO, pripravo hrane in razvoz prevzela osnovna šola 
Ormož. Uspelo nam je!  Uporabniki niso bili lačni in vsi skupaj smo ostali živi in 
zdravi. V upanju na nadaljnjo sodelovanje se vam sodelavci CSO iskreno 
zahvaljujemo za vaše zaupanje.                                      



V kuhinji je zjutraj zelo živahno, porcijorniranje in pakiranje v termo kovčke.

Dostava kosil poteka dnevno v vsakem vremenu. Leto 2020 
pa je res potrdilo trditve težkega prestopnega leta. Doživeli 
smo vse:  veliko vremenskih nevšečnosti, sneg v marcu in 
močna neurja s točo v poletnem času. Vseskozi pa še borba 
z epidemijo COVID- 19.

Naši zadovoljni uporabniki: Hlebec Božidar, zakonca Ivica 
in Janez Lah, Marjan Rakovec in Pepca Zabavnik, ki smo jo 
presenetili s skromnim darilom za njen rojstni dan

Maks  Antolič, delovni inštruktor-vzdrževalec



HOJA - ZDRAVJE V KORAKIH

Hoja je povsem naravno gibanje, ki ne zahteva veliko naporov za mišice, kolena in 
gležnje. Je preprosta, praktična in prav nič ne zaostaja za vsemi bolj »športnimi« 
športi. Za hojo ne potrebujemo neke posebne priprave in opreme. Pomaga nam 
odmisliti vsakodnevni stres ali pa nam nudi prostor in čas, da jih lahko rešimo. 
Hodimo lahko sami  ali si v družb, po mestu ali v naravi Hoja je edina vadba, pri 
kateri udeležba s starostjo ne upada, saj se ji lahko posveča vsakdo.

Hojo je nadvse preprosto vključiti v vsakdan – hoja do trgovine, na obisk k prijatelju, 
sprehod po naravi…

Z vsakim korakom, ki ga naredimo, pa se zmanjša tveganje za nastanek srčno – 
žilnih bolezni, rakavih obolenj, diabetesa, debelosti, tesnobe in depresije. 

Zdravniki in fizioterapevti se strinjamo, da s hojo skoraj nihče ne more zgrešiti:
- prijazna je do sklepov,
- ohranja mišično maso,
- vzdržuje kostno gostoto, krepi vezivno tkivo,
- pospešuje presnovo,
- zmanjšuje delež telesne maščobe,
- uravnava tek,
- izboljšuje ravnotežje in držo
- ter krepi pozitivno življenjsko energijo.

Redna hoja vpliva na splošno počutje, izboljšuje spanec in razpoloženje ter 
povečuje delovno storilnost. Dokazano je tudi, da je pri vsakemu, ki se živahno 
sprehaja pol ure na dan, 18% manj možnosti za razvoj srčnih bolezni. Le 30 minut 
časa na dan, ki ga namenite hoji, vam lahko torej reši življenje.

Raziskave kažejo, da se skoraj 30 odstotkov moških in skoraj 
45 odstotkov žensk nenehno bori s kilogrami. Hoja je 
prikladna, dostopna, učinkovita in tudi poceni strategija, ki je 
lahko pri tem v ogromno pomoč. 70-kilogramska oseba med 
enourno hojo pri povprečni hitrosti nekje 6,5 km/h porabi 
skoraj 300 kalorij, med polurno hojo po stopnicah navzgor pa 
prav tako skoraj 300.

Vendar hoja pri zmanjševanju telesne teže ne pomaga le 
zaradi porabe kalorij, ampak zlasti zato, ker telo nauči porabiti 
energijo oz. sproščati shranjeno maščobo iz maščobnega 
tkiva in jo presnavljati. Obenem pa naš organizem poveča tudi 
tvorbo posebnih encimov, ki so potrebni za razgradnjo 
maščob, iz katerih se nato sprosti energija. Zaključek torej je, 
da bolj kot ste telesno pripravljeni, bolj učinkovito je 
izgorevanje maščob v vašem telesu.



Ko hodimo, prenašam svojo lastno težo. To omogoči kostem in sklepom, da niso 
preveč obremenjeni. Bolj kot je neka kost dejavna, bolj se veča tudi njena gostota. 
Namreč moč kosti je odvisna tudi od tega, koliko jo obremenite. Nekdo, ki se le sem 
in tja sprehodi iz kavča do hladilnika ne bo naredil nič za svoje kosti. Če pa se redno 
ukvarjate z nogometom ali katerim drugim športom/vadbo, pa bodo vaše kosti 
veliko bolj močne in utrjene.

Kosti so izredno pomembne. Žal se začnejo starati že pri 30. letu starosti, ženskam 
pa se začnejo krhati po koncu obdobja menopavze. Vadba v teh letih bo upočasnila 
proces redčenja kosti. Ker pa je za kosti najboljša vadba tista, kjer kosti 
obremenjujemo ali prenašamo svojo težo, je hoja več kot idealna izbira. Pri teku že 
nekoliko bolj obremenjujemo sklepe. Dejstvo pa je, da ima hoja poleg odličnega 
učinka na kosti tudi zelo dober učinek na hrbtenico, saj preprečuje in lajša bolečine. 
Dobra telesna pripravljenost je zagotovo povezana tudi z dobrim duševnim 
počutjem. Gibanje na splošno krepi pozitivno razpoloženje in manjša tesnobo ter 
depresijo. Ljudje se premalo zavedamo kako dobro se lahko počutimo, če svoje 
telo spravimo v nek ritem gibanja.

Nevšečnosti med hojo so  po navadi povezane le z neprimerno obutvijo in podlago, 
nesreča pa se tako ali tako lahko zgodi tudi na kavču.

Hoja resnično lahko prinese toliko lepega v vaš vsakdan. Redna hoja vam bo 
izboljšala celotno zdravje ter vam omogočila bolj lahek korak na poti življenja. 
Izjemna moč hoje, najbolj naravnega gibanja človeka, vam bo okrepila zdravje, 
počutje in duha. 

Narava in mesto  že čakajo na vaše korake. Priporočljivo je 150 minut zmerne 
telesne dejavnosti na teden, vseeno pa začnite počasi: s krajšim sprehodom, ki ga 
ponovite nekaj krat na teden – dovolj bo že 30 minut na dan. Pri hoji bodite pozorni 
na pravilno telesno držo.

                                                                                  Silvija Hercog, fizioterapevtka



DIVJI KOSTANJ

Na zelenici ob Grošljevi vili raste velik, mogočen divji  kostanj. Njegova krošnja daje 
prijetno senco za poletno posedanje na klopci in na igrišču za balinanje.  
Radovednost nas je gnala, da odkrijemo, kje ga lahko vse uporabimo in kako.  
Večkrat smo slišali, da so plodovi divjega kostanja zdravilni in so jih uporabljali že 
naši predniki. 

Cvetove divjega kostanja nabiramo pomladi v mesecu maju.  V marcu in aprilu 
nabiramo lubje z do pet let starih vej, prav  tako mlado listje.  V mesecu septembru 
pa nabiramo plodove.  Spoznavamo, da lahko koristimo zdravilne učinke divjega 
kostanja od rane  pomladi do jeseni. Pripravimo lahko čaje, mazila, olja, tinkture, 
blazine …. Neverjetno, kaj vse nam ponuja narava, samo malo se moramo potruditi 
in se  vrniti nazaj  v njeno naročje! Navdušeni smo in  letos že lahko začnemo 
uporabljati jesenske plodove….

Tako je v letošnji jeseni plodove pridno nabiral naš stanovalec Peter. V delavnici 
smo iz njih pripravili domači oljni zdravilni pripravek. 

Nekoč so plodove prelili z žganjem,  tako je pomagalo pri bolečih nogah, vendar je  
pripravek preveč izsušil kožo. 

Mi smo se  odločili, da  izdelamo oljni pripravek:  Plodove smo narezali na zelo 
majhne koščke. Plodovi so zelo trdi in jih je težko rezati. Steklenice smo napolnili 
malo pod vrh, čez njih pa do vrha nalili kvalitetno olivno olje. Pripravek mora 
počivati, čez  4 - 5 tednov ga precedimo.

Uporablja se za masažo pri bolečih nogah, krčnih žilah. Kožo  prijetno mehča in 
neguje. 

Lahko  si naredimo tudi tinkturo;  en del oljnega pripravka in en del žganja  
pomešamo in pretresemo, da se vse sestavine med seboj pomešajo.  Uporabimo 
jo za lajšanje revmatskih obolenj.  Pripravek moramo pripravljati sproti,  oz. v 
manjših količinah, saj se ob mirovanju  sestavine ločijo.

Še ena uporabnost. Zašili si bomo še vrečke in jih napolnili s plodovi divjega 
kostanja. V vrečko položimo plodove od 20 do 40 kostanjev in vrečke zašijemo. 
Pomagajo pri bolečih petah, lajšajo bolečine bolečih sklepov in utrujenih nog.  
Vrečke položimo v posteljo in si jih namestimo k bolečim delom. 

Če želimo učinek  povečati, dodamo  v vrečke orlovo   praprot.  Praprot sodi med 
rastline, ki so jih stara ljudstva v naših krajih še posebno cenila.  Orlovo praprot 
najdemo po redko poraščenih gozdovih, jasah in gozdnih robovih.  Blazine 
napolnjene s Orlovo praprotjo in plodovi divjih kostanjev  naj bi blažile krče in 
trganje po udih, še posebej naj bi bile  učinkovite pri revmi. Naj bi blažilo migrenske 
glavobole, zobobol predvsem revmatskega izvora.



Letos bomo preizkusili in testirali  naše prve pripravke.  Za novo,  prihajajoče leto, 
pa že kujemo načrte, kako izkoristiti vse uporabne dele divjega kostanja od  
meseca aprila dalje  in vse do jeseni, da nam bo lajšal naše vsakodnevne tegobe.

Naj dodam še nekaj  vraževerja:  » Če pobereš tri divje kostanje in si jih daš v žep, 
te bolezen ne ujame.

                                                                           Jelka Krajnc, delovna inštruktorica





Revmatoidni artritis je kronična, vnetna, sistemska revmatična bolezen 
avtoimunske narave. Med vnetnimi revmatičnimi boleznimi je najpogostejša. 
Začetek bolezni je največkrat v starosti med 30 in 50 leti. Na pojavnost bolezni 
vplivajo spolni hormoni, saj ženske med menopavzo zbolijo trikrat pogosteje kot 
moški iste starosti. Revmatoidni artritis prizadene vse sklepe, vnetje se pojavi na 
ovojnicah sklepov, kit in burzah. Kronično vnetje povzroči nepopravljivo poškodbo 
hrustanca, kosti ter deformacije.

Posameznika bolezen ne prizadene le fizično, ampak tudi psihično. Bolečina, 
zmanjšanje mobilnosti in zmožnosti za izvajanje vsakodnevnih aktivnosti, 
utrujenost in vmešavanje bolezni v opravljanje življenjskih vlog, lahko povzroči 
velik stres, ki lahko ob neustreznem spopadanju z njim vodi v občutek nemoči in 
depresijo.

Delovni terapevt uporabniku pomaga identificirati potrebe ter obravnavo pelje v 
smeri zadovoljevanja prioritetnih ciljev. Cilj obravnave je usposobiti posameznika, 
da doseže zadovoljujoče in produktivno življenje ter razvija in ohranja sposobnosti, 
ki mu omogočajo samostojno in ustvarjalno življenje. Skozi delovno terapevtsko 
obravnavo se delovni terapevt osredotoča na razvijanje, izboljšanje, prilagajanje 
ali nadomeščanje, obnavljanje in ohranjanje spretnosti v vsakodnevnih življenjskih 
aktivnostih (aktivnostih dnevnega življenja), delovnih ali produktivnih aktivnostih in 
igri oz. prostočasnih aktivnosti, kar revmatiku omogoča, da ohranja svoje 
prednostne življenjske vloge, ki so pomembne za produktivno, družabno in 
zadovoljno. 

Izvajanje redne telesne dejavnosti pomaga pri vzdrževanju čustvene in telesne 
trdnosti, ki jo potrebuje posameznik ob premagovanju težav, ki jih prinaša kronična 
bolezen. Izredno pomembne so aktivnosti za male sklepe rok in nog. S temi 
aktivnostmi se izboljša oziroma ohranja gibljivost sklepov, zmanjšajo se bolečine in 
mišična napetost, preprečujejo se otekanje in nadaljnje spremembe. Posledično 
se ohranja oziroma izboljšuje samostojnost na področju dnevnih aktivnosti. 

Vaje izvajamo za mizo, tako, da sedimo vzravnano. Začnemo z dihalnimi vajami, 
vsako vajo ponovimo desetkrat. Med vajami dihamo sproščeno in ne zadržujemo 
diha.

AKTIVNOSTI ZA PRSTE IN ZAPESTJE (sedimo, položimo podlakti in roke na mizo)

1. Vaja: roke dvigujemo v zapestju čim višje in jih ponovno položimo na mizo. 
Podlakti se ne premikata. 

2. Vaja: roki v zapestju obračamo navzven in navznoter.

MIGAJMO Z MALIMI SKLEPI ROK IN NOG



1.Vaja: roki sta v molitvenem položaju in ju obračamo levo ter desno. –slika

2.Vaja: roki sta sklenjeni, prsti prekrižani in obračamo v zapestju levo in desno.

3.Vaja: z obema rokama se opremo na mizo, roke lahko položimo na stol in se 
odrivamo.

4.Vaja: roke so na mizi in prste čim bolj razpremo in nazaj.

5.Vaja: roke so na mizi, prav tako dlan. Dvigujemo samo prste in jih razpremo.

6.Vaja: prste pokrčimo v pest in iztegujemo.

7.Vaja: dotaknemo s placem kazalca, sredinca, prstanca in mezinca. Lahko z 
vsako roko posebej.

8.Vaja: klavir- kot bi igrali klavir po mizi.

9.Vaja: krempeljčki- komolci so na mizi in roke so dvignjene v komolcih, pokrčimo in 
iztegnemo prste.

AKTIVNOSTI ZA STOPALA IN GLEŽNJE (nogi sta na tleh, ena noga iztegnjena ali 
obe iztegnjeni)

1.Vaja: stopamo na prste, izmenično enkrat z eno, drugič z drugo nogo.

2.Vaja: stopamo na prste z obema nogama hkrati

3.Vaja: prsti-pete, z obema nogama hkrati. 

4.Vaja: nogo iztegnemo in krožimo v gležnju ene noge, na desno stran in nato na 
levo (ponovimo še z drugo nogo)

5.Vaja: krožimo z obema nogama v gležnjih.

6.Vaja: noge so iztegnjene in dvignjene od tal, v gležnju stopala vlečemo k sebi in 
iztegujemo naprej.

7.Vaja: eno nogo dvignemo in z gležnjem gibamo tako, da rišemo črko U, ponovimo 
z drugo nogo.

8.Vaja: krčimo in iztegujemo prste na nogah.

Vaje izvajamo redno, vsakodnevno oziroma vsaj trikrat tedensko. Zgoraj opisane 
vaje so namenjene vsem za ohranjanje samostojnosti pri dnevnih aktivnostih ter 
izboljšanje počutja in ne samo obolelim za revmatoidnim artritisom.

                                                                              Tatjana Čeh, delovna terapevtka





ŠTIRJE LETNI ČASI

Zaželeli smo si veliko dobrega, lepega, veselega in zdravega v letu, ki se je 
prevesilo v 2020. Naša srečanja so bila živahna, sproščena, spomini, ki smo si jih 
pripovedovali, so kar prehitevali eden drugega. Pričakovali smo pomlad polni 
hrepenenja, upanja.

POMLAD je prišla, prišel pa je tudi virus – COVID. Vrata doma so se zaprla, 
omejeno gibanje, omejeni obiski, omejena druženja,… Nosimo maske, se 
razkužujemo, pogosto umivamo roke, se pozdravljamo z očmi in si samo 
pomahamo… Narava pa je ozelenela, zacvetela, ptički se oglašajo vedno bolj in 
bolj veselo, čebele brenčijo in pridno nabirajo med na dišeči akaciji. Veseli smo je 
tudi mi, čeprav jo opazujemo skozi okno, z balkona ali terase in upamo, da to čim 
prej mine. Slišimo se po telefonu, da lahko malo pokramljamo, potarnamo, 
vprašamo po novicah, po zdravju… Saj smo v življenju že marsikaj doživeli slabega 
in tudi dobrega, znamo se prilagoditi razmeram, premagali bomo tudi to težavo.

POLETJE je tu, spet lahko gremo na dvorišče, na krajši sprehod, se družimo, 
pogovarjamo… Spet imamo lahko srečanje, po dolgem času smo ČEBELICE 
skupaj. Koliko vsega si imamo za povedati, kaj vse se nam je dogajalo, kako smo 
preživele ta čudni čas. Načrtujemo, mogoče tudi krajši izlet v septembru, veselimo 
se ker smo lahko spet skupaj, pozabimo na tesnobo, ki nas je pestila prejšnje 
mesece, ne damo se. Lepo je bilo, prehitro je minilo, štorklje so že zapustile 
gnezdo, letos je bila velika družina s tremi mladiči, odpravile so se proti jugu. Tudi 
lastovke se že zbirajo v jate, da poletijo v toplejše kraje.

JESEN je bila nenadoma tu, z njo pa tudi virus Covid, ki razhaja vsepovsod, vsak 
dan ga je več. Domska vrata so se ponovno zaprla, gibanje omejeno, obiski 
omejeni, druženja ni več… Kljub vsemu pa narava gre svojo pot, grozdje zori in 
čaka na trgatev, jabolka se barvajo rdeče, rumeno in vabijo, da jih poberemo. 
Vendar je sedaj tudi drugače kot po navadi, iz prleških goric ne odmeva pesem in 
ne harmonika. Sama imam to srečo, da se lahko sprehajam po parku in opazujem. 
Starodavna drevesa se že barvajo rumeno, rdeče pa rjavo v vseh možnih odtenkih. 
Ko pridem spet čez nekaj dni listje že odpada, drevesa se pripravljajo na zimski 
počitek. Razmišljam o mojih ČEBELICAH, se dobro držijo, so zdrave, opazujejo to 
pisano jesensko naravo skozi okno ali balkona… 

ZIMA je pred vrati, preživimo jo z mislijo eden na drugega, s telefonom v roki in 
upanjem na lepšo pomlad. Saj ta bo prišla in prinesla druženja, objeme, srečanja, 
obiske in še in še… Ostanimo zdravi!

                                                                                           Anica Geč, prostovoljka





Nova pravila, novi pogoji dela, nove meje vse to je prihajalo k nam.

Telefonski klic, jutri pridete delat, a oglasite se pri meni, da se prej pogovoriva o 
delu.

Tuhtam in tuhtam, le kaj bi to lahko bilo.

Pridem, seveda saj to je moj poklic in moja obveznost, da naredimo načrt dela, ki je 
bil drugačen. Rahlo sem bila v dvomih a rekla sem si uspelo mi bo. Vstopim, prazna 
soba le miza in stol bila sta v njej, soba hladna na pogled, brezčuten prostor, brez 
pridiha veselja, le energija vode skozi okno bila je tam.

Kako turobno in žalostna sem bila, ure tistega dne so neskončno dolge bile, dolg je 
bil tudi dan, a kljub vsemu vsaj z nasmehom stanovalcev v sosednji sobi bil je 
obdan.

Dan je minil, prišel je naslednji novi, drugačen,… ko vstopil v prostor je še nekdo, ki 
z mimiko obraza povedal je točno to, da prazna soba stiska bo.

Ni bilo potrebno veliko le videti je bilo treba, da le jabolko kot novo upanje in 
križanke kot pogum veliko pomenita.

Vsakodnevni pozdrav in dve besedi »kako ste« sta v tistih dneh pomenili več kot 
tisoč drugih besed in goro denarja, le videti je treba, kako malo je treba da si v dani 
situaciji lahko srečen.

Hvala dvema osebama, ki verjamem, da sta se v napisani zgodbi našli skupaj z 
mano.
                                                                                                               Zaposlena

PRAZNA SOBA/JABOLKO IN KRIŽANKE



Ženino darilo
Ivan ni bil prav pameten in njegovi prijatelji so se pogosto norčevali iz njega. 

Nekoč je prišel urejen kot že dolgo ne. Povsem nova obleka, kravata, čudovita 
srajca.

- Madona Ivan, kako pa si se danes uredil, so se čudili sodelavci.
- Ženino darilo.

- Ali je bilo presenečenje?
- Pa še kakšno. Včeraj, ko sem prišel domov malo prej kot  navadno, me je 

obleka že čakala na postelji.

Nedelja
Direktor pride v pisarno k tajnici jo vpraša:
“Gospodična, a vi kaj delate v nedeljo?”

“Nič ne delam.”
“Potem pa poglejte na koledar in naj vas spomnim,

da danes ni nedelja!”

Znanstvena fantastika
V knjigarno vstopi moški in reče prodajalki:

“Prosim, rad bi knjigo z naslovom “Moški, gospodar v hiši.”
Prodajalka ga pogleda in reče. “Poglejte zgoraj, znanstveno fantastiko 

prodajamo v prvem nadstropju.”

Zaupanje
Gospod na bančnem okencu: “Rad bi dvignil svoj denar.”

“Koliko pa bi dvignili, gospod?” sprašuje bankir.
“Vse, do zadnjega centa!”
“Ali boste zaprli račun?”

“Ne, rad bi ga le preštel, da bi videl če je ves še tukaj!”

Vroč dan
Oče vozi avto, na zadnjih sedežih sedita sin in njegova punca.

Dan je vroč, klima je crknila, oče odpre okno in veter potegne po avtu.
Vpraša sina: »Mirč, ti vleče?«

Mirko: »Ne, samo objemava se.«

Trideset let
“Gospod direktor,” pove Janez, “danes je minilo trideset let, odkar sem pri firmi.”

“Imate pa srečo, katera slovenska firma pa po toliko letih še ni šla v stečaj!”





Slovar slovenskega knjižnega jezika navaja, da je heroj 
kdor je storil izredno pogumno, junaško dejanje, junak. 

Večkrat smo v medijih lahko slišali da so zaposleni v 
zdravstvu heroji, da se jim je potrebno zahvaliti. Menim, 
da smo v zgodbi epidemije vsi v CSO Ormož heroji, saj 
smo vsi opravljali pogumno, junaško, predvsem pa 
odgovorno, strokovno in spoštovanja vredno delo.

Zahvala vsem zaposlenim, ki so predano vsakodnevno 
spoštovali navodila, ukrepe in spremembe delovnega 
procesa. Predano so prihajali na delo, čeprav je 
marsikdo med njimi začutil strah in negotovost pred 
neznano situacijo. Obleči tajvek, nadeti masko, vizir in 
vso ostalo zaščitno opremo in se podati na oddelek, 
kjer čakajo stanovalci s potrjeno okužbo, ki si vsekakor 
zaslužijo najboljšo obravnavo in oskrbo, ni lahka 
naloga. In naši zaposleni so z vsem znanjem, 
sposobnostmi in močmi sprejeli to nalogo in jo opravili 
najbolje, kot so zmogli.

Zahvala vsem stanovalcem, ki so strpno spremljali vsa 
novo dana navodila, ki so se spreminjala iz dneva v 
dan. Z razumevanjem so se držali omejitev, se 
zadrževali v svojih sobah in spoštovali vse ukrepe. Za 
njimi je težko obdobje, ko obiski niso bili dovoljeni, ko 
so bila omejena druženja, ko … je življenje bilo tako 
tiho, mirno, negotovo. Skupaj se veselimo vsakega 
sproščanja ukrepov, vsakega sprehoda in skupnih 
druženj. Vsem nam veliko pomenijo skupne delavnice, 
kramljanje s prijatelji in prosto sprehajanje.

Zahvala svojcem, ki  so stežka spremljal i  
epidemiološko situacijo v našem domu. Potrpežljivo so 
se strinjali z vsemi omejitvami, ki jih je predpisala 
država in smo jih bili prisiljeni vpeljati v življenje njihovih 
najdražjih. Veseli smo bili vsake fotografije, videoklica 
ali kakršnegakoli stika, ki so ga vzpostavili z našimi 
stanovalci. Najbolj veseli smo bili dne, ko smo lahko 
sprostili obiske, pa čeprav se še vedno moramo držati 
določenih ukrepov.

Zahvala vsem, ki so nas spremljali in nam pomagali, 
bodisi z darovi, bodisi z lepo besedo ali mislijo 
vzpodbude. V tistih časih, ko je bilo najhuje, so nam vsa 
ta dejanja vlivala upanje in nam dala energije.

Veseli smo, da je obdobje za nami. Bilo je težko, a nam 
je dalo eno veliko, neprecenljivo spoznanje: Skupaj 
smo močnejši in zmoremo vse!

                                             Janja Jurkovič, direktorica

HEROJI CSO
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