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Življenjskim zgodbam na pot

Življenjska pot vsakega posameznika je edinstvena, svojevrstna, drugačna, za-
nimiva, skrivnostna, razburljiva, neustavljiva, nepopravljiva in ima neprecenljivo 
vrednost. Knjižica pred vami je prav takšna, saj je polna življenjskih zgodb s 
posebno vrednostjo. Pred vami se odpirajo bogate življenjske zgodbe, polne 
izkušenj in modrosti, zato bi knjižico lahko poimenovali tudi zakladnica modrosti. 
Njeni avtorji so ljudje s svojevrstno izkušnjo življenjske poti, zato je še toliko bolj 
pomembno, da so dobili priložnost svojo življenjsko zgodbo ubesediti, izpove-
dati, in da je zgodba dočakala tudi natisnjeno obliko. Pri tem gre zahvala Nini 
in Matjažu, ki sta znala razumeti pomen življenjskih zgodb za njihove avtorje, 
domače, prijatelje, znance in oskrbovalce. Po njuni zaslugi so avtorji zgodb in 
mi, bralci, bogatejši za življenjske modrosti, s katerimi naše življenje pridobiva na 
vrednosti in smislu. Slednje v današnjem svetu hitrih in nenadnih sprememb kaj 
hitro spregledamo, zato vas sprašujem, kdaj ste zadnjič prisluhnili sočloveku in 
tudi dejansko poslušali njegovo/njeno pripoved. Naj vas ne skrbi, če na vpraša-
nje nimate odgovora. Sedaj je priložnost, da okusite sočnost življenjskih zgodb, 
ki ste jih zamudili. V zbirki zgodb boste odkrili stare zgodbe v novi podobi in 
spoznali, da si starost in mladost nista tako daleč, tako drugačni in nepovezani. 
Pričujoča knjižica je edinstvena zbirka sodelovanja vseh generacij v prizadeva-
nju po krepitvi medgeneracijskega sožitja in sobivanja. Zgodbe so tiste, ki nas 
povezujejo, združujejo in dajejo našemu bivanju človeško podobo. Zgodbe so 
edinstvena človeška dejavnost, lahko bi dejali, da so temelj človeškega obstoja. 
Pripovedovanje zgodb pa je medgeneracijsko izročilo, bistveno za ohranjanje 
in krepitev povezanosti med generacijami. Ne zanemarimo tako pomembnega 
izročila, prisluhnimo zgodbam.
Se še spomnite časov, ko so vam starši in stari starši pripovedovali pravljice? Ja, 
to so bili lepi časi, boste rekli. Pravljice so kaj kmalu zamenjale življenjske zgodbe 
starih staršev in staršev. Smo mi naslednja generacija v verigi medgeneracijskega 
izročila? Najbolje, da se kar lotimo prebiranja zbranih življenjskih zgodb in se ob 
tem naučimo izročila, ki očitno čaka tudi nas.

Dr. Jana Mali                                                                   Ljubljana, 31 .8. 2009
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Uvodna beseda

Želim vas popeljati na čudovito pot življenja stanovalcev domov za stare. Zgod-
be, ki so tukaj zbrane, so zgodbe, ki nam razširjajo obzorja slehernega obdobja 
življenja. To so zgodbe, ki imajo terapevtski namen. Odkrivajo vire moči stano-
valcev domov, hkrati pa nam ponudijo pisan svet vsakega od njih. To je nepre-
cenljiva zakladnica, ki nam jo podarjajo stari ljudje. Sprejmimo ta dar in z vso 
hvaležnostjo preberimo njihove zgodbe.

Prepričana sem, da bo vsak izmed vas spoznal kakšen nov vir moči zase. Se 
kdaj vprašamo, kako nam je uspelo premagati določeno preizkušnjo? Se kdaj 
ozremo nazaj v preteklost, v dogodek, ki je bil za nas življenjsko pomemben? Si 
vzamemo čas in občutimo spremembo, ki jo je le-ta dogodek prinesel? Nekje 
sem prebrala, da življenje ravna z nami enako kot kipar s kipom; preko težav nas 
oblikuje v boljše in krepkejše ljudi. Res je tako. A da postanemo krepkejši, potre-
bujemo vire moči, tiste vire, ki nam v težkih trenutkih pomagajo vstati. Vsak ima 
svoje lastne vire moči. Vsak nosi v sebi moč, le pogledati je treba vase. Dovolimo 
si samorazkritja, doživetja samega sebe.

V teh zgodbah so nam stari ljudje podarili košček sebe. Z nami so delili izkušnje, 
lastne padce, bolečine in ponovne korake na poti njihovih življenj. To so zgodbe, 
obarvane z najlepšimi barvami na rumeni podlagi. Kajti rumena podlaga teh 
slik življenja je sonce. Tako kot njihovo sonce greje mene, vam želim, da ogreje 
kakšen žarek tudi vas.

In nenazadnje, želim vam, da odkrijete čim več virov moči, da se nasmehnete 
svojim dosedanjim uspešno prehojenim korakom. Da spoznate, kako čudovita je 
lahko starost in kako mirno je lahko bivanje v domovih za stare.

Vsi vi, ki opravljate nesebično delo v domovih, želim vam in hkrati upam, da vam 
bodo te zgodbe služile v socialnih svetovanjih. Da bi še globlje občutili, kako 
dragoceni so stari ljudje, kako bogat je njihov mozaik življenja.

Srečujemo se, vsak nosi svojo zgodbo s sabo. In vsako srečanje pomeni, da si 
delček zgodbe izmenjamo. Naj bo teh izmenjav čim več in naj bodo prepletene 
z iskreno hvaležnostjo slehernega izmed nas. Tako bo zmeraj v vsakem izmed 
nas nastajala nova zgodba v že stari zgodbi življenja.

Nina Žitek
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Učenje in nova spoznanja skozi zgodbe stanovalcev

Vsak dogodek, ki je za nas pomemben, nas do neke mere vrže iz ravnovesja. 
Tako hipoma nastane nered v našem življenju. Sprememba je tista, ki povzroči 
določeno mero kaosa. Potrebujemo čas, moč, da to spremembo sprejmemo in 
se vrnemo nazaj v red. A ta red ni enak prejšnjemu, kajti sprememba je povzro-
čila dodatno spremembo. Da lahko znova zaživimo v novem redu življenja, je 
potrebno veliko dela, predvsem dela na sebi. Spremembe nas prisilijo, da se na-
učimo novih vzorcev obnašanja, mišljenja, doživljanja. Le na tak način zmoremo 
znova stopiti nazaj v ravnovesje vsakdana.

Najprej se dotaknimo virov moči stanovalcev domov za stare. V veliki večini so 
njihovi viri moči, njihova moč, ki jim je pomagala, da se niso pustili padcu življenja 
in so znova vstali bili:

1. samota
2. solze, jok
3. vera
4. otroci, partnerji in bližnji
5. prijatelji

Presenetljiva je ravno samota. Prav ta se je pokazala kot pomemben vir moči. Ko 
so intervjuvani stanovalci doživeli nekaj, kar jih je iztirilo iz ravnovesja, so potrebo-
vali samoto. Tisti čas, ko so bili sami s svojimi mislimi in so razmišljali o tem dogod-
ku, o spremembi in sami iskali moč za korak naprej. Samota seveda ni enačenje z 
osamljenostjo. Kljub temu, da so želeli biti sami, se niso počutili osamljene. To ve-
lja v tistih primerih, ko so jim bodisi otroci bodisi prijatelji stali ob strani. V samoti so 
lahko ponovno doživeli sami sebe. Doživljanje samega sebe je temeljna kompo-
nenta v procesu sinergetskega prehajanja iz nastale spremembe, ki je povzročila 
padec ravnovesja, v novo nastalo ravnovesje z določenimi spremenjenimi vzorci 
vedenja, obnašanja, mišljenja. Doživljanje samega sebe vsebuje po Frommu na-
slednje koordinate: vednost, spoštovanje, skrb in odgovornost. Samota je tisti čas, 
ko se ljudje lažje zavemo samega sebe, uvidimo pomen doživljanja, ki se prelije 
v spoštovanje in sprejemanje samega sebe v celoti. To je vsekakor lahko izjemen 
vir moči v trenutkih, ko nas življenje vrže na tla in doživimo spremembe, ki so nam 
bile tuje, si jih nismo želeli nikoli občutiti. 
Solze imajo prav tako čudežno moč. Služijo nam lahko kot izredno močan vir 
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moči. Večina stanovalcev je opredelila jokanje kot vir, od koder so črpali moč 
za naprej.  Solze nas naredijo ranljive, hkrati pa simbolično umivajo bolečino. 
Teža, ki so jo zaradi določenih padcev, dogodkov nosili stanovalci, se je z jokom 
zmanjšala. Vzporedno z zmanjšanjem teže bolečine in negativizma, se jim je 
odprla večja paleta možnih izbir, da so novo nastale spremembe nekako sprejeli 
in se sprijaznili z njo. 

Verovanje je eden izmed načinov v prihodnost uperjenega doživljanja. Kot po-
jem je verovanje sestavljeno iz upanja, pričakovanja in zaupanja. Za mnoge je 
prav vera predstavljala temeljni vir moči. Zaupanje v Boga, v Višjo silo, jim je dalo 
moči, poguma, da se niso zlomili, temveč naredili korak naprej. Hkrati pa vsaka 
vera določa posebne zakonitosti, dolžnosti vernikov. Prenašanje trpljenja je ena 
izmed teh dolžnosti. Verniki se zavedajo, da mora vsak sam nositi svoj križ, da 
bodo le tako dobili obljubljeno plačilo. 

Otroci, partnerji in bližnji so ključna socialna mreža stanovalcev, saj jim lahko nu-
dijo veliko oporo tako v vseh preizkušnjah življenja kot pri vstopu v dom. Zgodbe 
stanovalcev domov so v veliki večini pojasnile, kako pomembni so stiki z družino. 
Starega človeka, ki pride v dom stiki s svojimi otroki, družino ohranjajo z zuna-
njim svetom. Vsak dom za stare, vsako institucionarno varstvo je opredeljeno kot 
totalna ustanova. V domovih veljajo posebna pravila, ki se jih mora stanovalec 
držati. Stik z otroki, prijatelji pa za starega človeka, ki biva v domu pomeni med-
generacijsko povezovanje in s tem tudi ohranjanje zanimanja za dogajanje v 
zunanjem svetu. 

Velja omeniti, da večina intervjuvanih stanovalcev  ni dala večjega pomena sti-
kom s svojimi otroki, kot pa pomenu neke notranje energije v smislu vira moči. 
Ob tem je treba poudariti, da ni malo takih stanovalcev domov, ki stikov s svojimi 
otroki nimajo oz. so ti stiki zelo redki. 

Sprememba, ki se je zgodilo ob določenih življenjsko pomembnih dogodkih, 
je bila med drugimi tudi ta, da so se »naučili« prilagodljivosti.  Prilagodljivosti se 
seveda ne moremo kar tako naučiti, saj je le-ta povezana s samimi tipi osebnosti. 
Dotaknila se bom teoretskega pogleda na šest   tipov osebnosti, ki so tesno po-
vezani s prilagajanjem .

1. zreli tip- visoka stopnja zrelosti, realistično ocenjevanje sebe in sveta, zaupanje v ljudi, obvladanost, humor, 
aktivnost
2. tip gugalnika- precejšnja pasivnost
3. tip mladostnika-  ne morejo se sprijazniti s starostjo, zato jo skrivajo
4. agresivni tip- zaradi občutkov ogroženosti in negotovosti, razvijejo lastnosti kot so občutljivost, napadalnost, 
večja zamerljivost, sovražnost. Agresivno se odzivajo na namige na starost
5. neodvisni tip- močno se jim upira odvisnost
6. depresivni tip- na starost se odzivajo s strahom in depresijo. ( Požarnik 1981: 111,112).
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Stanovalci, ki so postali bolj prilagodljivi in so dano spremembo v njihovem življe-
nju sprejeli, spadajo v zreli tip osebnosti.  Z vsako uspešno premagano frustracijo 
se prilagodljivost veča. Kadar človek uspešno premaga določen konflikt, posta-
ne bolj prilagodljiv. Ta prilagodljivost mu v nadaljnjih frustracij zelo pomaga, saj 
pomeni prilagodljivost za posameznika varovalno nitko v mreži življenja.

Druga sprememba je zavedanje samodejavnosti. Ljudje delujemo na osnovi la-
stne volje in zavestnih pobud, namer.  Ljudje nismo sami pasivni proizvod okolja in 
dednosti, temveč imamo moč, da nadzorujemo svoje okolje in sami sebe. Ko so 
stanovalci premagali določeno preizkušnjo in so se znova vstali, so hkrati spozna-
li, kako močni so v sebi. Zavedali so se neke sile v njih samih, ki jim je pomagala, 
da so sprejeli to spremembo v življenju. Ravno to jim je tudi pomagalo pri vstopu 
v dom. Lažje so se vživeli, saj so vedeli, da zmorejo premagati veliko preizkušenj. 
S samodejavnostjo je tesno povezano tudi mišljenje. Optimizem je navada po-
zitivnega mišljenja, to navado so stanovalci ponotranjili s tem, ko so se zavedali 
svoje lastne moči, ko so ponovno vstali in prišli v novo nastalo ravnovesje njihove-
ga vsakdana. Tako tudi ob vstopu v dom niso bili v stanju naučenega brezupa. 
Slednje pomeni, da se človek pusti stresorjem in ne išče več rešitev, čeprav te 
vendarle obstajajo.
Zavedanje tega, da je od nas samih odvisno, kako bomo napredovali, se sooča-
li s preizkušnjami življenja, je za stanovalce pomenilo nov vzorec mišljenja. Ta nov 
vzorec pa je začrtal naslednje poteze intervjuvanih stanovalcev:

- sposobni so videti starost
- zanimajo se za druge ljudi
- zanimajo jih številne dejavnosti, ki se odvijajo v domu
- imajo sanje in gledajo v prihodnost
- znajo se sprostiti
- pazijo na svoje zdravje in si ga prizadevajo ohranjati
- osebnostno neprestano rastejo
- doživljajo sami sebe in se ponosni nase, na svoje uspehe

Stanovalci so v svoji zgodbi pojasnili, da so v sebi postali močnejši in so imeli 
več volje, ki so jo črpali iz sebe, potem, ko so premagali določene preizkušnjo 
življenja. To mi je pomagalo, da so s pogumom stopili skozi domska vrata in se 
niso zaprli vase, ko je prišel čas odhoda iz domače hiše, kraja. Ta volja pomeni 
notranjo motivacijo. Kajti prav notranja motivacija temelji na volji posameznika. 
Motivacija aktivira obnašanje, usmerja ali vodi obnašanje in poenoti obnašanje 
tako, da združi cilje v celoto. Vsi procesi spodbujanja, ohranjanja in usmerjanja 
telesnih in duševnih dejavnosti so združeni v motivaciji. S tem, ko so stanovalci 
uspešno premagali in prenesli spremembe dogodka, se je njihova zavestna mo-
tivacija poglobila. Spoznali so, da z zavestno motivacijo odločamo o svojem 
življenju in oblikujemo lastne motive. To spoznanje jim je potem še kako pozitivno 
služilo ob vključitvi v domski vsakdan. 
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Viri moči slehernemu služijo kot pomembna dlan na katero se opremo, ko nas 
življenje postavi pred hudo preizkušnjo. Stanovalci domov za stare so z nami 
podelili in odprli bogato zakladnico virov moči. Njihov pogled nazaj v preteklost 
jim je odprl široko paleto teh virov. Marsikdo se nikoli ni vprašal, kakšni so njegovi 
viri moči, pogledal na določeno izkušnjo z druge strani. Sedaj v tem projektu smo 
to storili vsi; s spoštovanjem smo se ozrli na lastne vire moči in pobožali preteklost 
s toplimi občutki zadovoljstva, saj smo uspeli. Uspeli ponovno vstati in sprejeti 
spremembe, se vrniti nazaj v ravnovesje ter zaživeti s to spremembo, ki nam je 
omogočila učenje novih vzorcev mišljenja, vedenja, čustvovanja.

„Pozabimo,
kaj želimo narediti
za stanovalce.
To ima končno več opraviti z nami
kot z njimi.
Prisluhnimo raje,
kaj si želijo oni
in potem najdimo načine,
kako to izpeljati.”

D. Brandon

Tale misel je sedaj še bolj pristna, kajti s tem projektom sva lahko zares prisluhnila stanovalcem domov.

V prvi vrsti najlepša hvala vam, dragi stanovalci.
Zares, čudoviti ste!

Brez vas nama ne bi uspelo pripeljati projekta do zadnje točke.
Iskrena hvala.
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Dom upokojencev LJUBLJANA CENTER-TABOR

I

Dogodek, ki me je spremenil in ki ga imenujem dogodek žalosti, je bil, ko mi je 
umrla žena. Bila je učiteljica slovenskega jezika, poučevala je v osnovni šoli. Bila 
je čudovita oseba in v mojem srcu bo zmeraj ostala takšna.
Jaz sem se upokojil leta 1979, žena pa je morala še deset let delati. Svoje delo 
je zelo rada opravljala. Potem je prišel čas upokojitve tudi zanjo. V tem času sva 
bila veliko skupaj, hodila sva na dolge sprehode, nabirala zelišča in bila drug z 
drugim. Veliko časa sva preživela na svežem zraku. No, kmalu sva se poročila. 
Oba sva bila upokojena in odločila sva se za poroko. Deset dni po najini poroki 
je ženo začelo stiskati pri srcu. To se je stopnjevalo, tako da je morala v bolnišni-
co. Doživela je srčni infarkt. Takrat je bilo zanjo zelo hudo, komaj je preživela. 
Ker je bila na intenzivni negi, nisem mogel do nje, kljub temu pa sem jo vsak dan 
prišel opazovat skozi okno in upal, da bo bolje. In je bilo. Ampak čez nekaj let 
je spet doživela infarkt. Kmalu zatem je doživela še tretjega, a njeno stanje se je 
izboljšalo. Zgodilo pa se je, da je žena doživela še četrti srčni infarkt. Spet je bila 
v bolnišnici in zdravniki so jo poslali domov na čakanje za operacijo. Operirana 
je bila čez devet mesecev, a kar je bilo zame najhuje, ni se več zbudila iz neza-
vesti. Umrla je.
Zame je bil to hud padec. Jokal sem, tako zelo žalosten sem bil. Tako žalosten, 
da so mi zaradi živcev čez pol leta odpovedale noge. Sploh nisem mogel več 
hoditi. Kar naenkrat. Takrat sem spoznal, da se moram sprijazniti z ženino smrtjo. 
Začel som hoditi na razne rehabilitacije in se trudil, da bi ponovno shodil. Vzpo-
redno s tem sem se tudi odločil, da pojdem v dom. Po ženini smrti sem bil namreč 
sam pa tudi hoditi nisem mogel. 
Veste, jaz sem večni optimist. Imel sem voljo, mogoče je bila to celo trma, da 
nisem obupal. Ko je žena umrla, sem postal bolj samostojen, saj sem moral sam 
skrbeti zase. Ta samostojnost mi je pomagala pri vstopu v dom. Je pa res, da 
sem v ta dom hodil že veliko prej, saj je tu bivala moja tašča. Tako sem že prej 
poznal dom in osebje. Sam sem si želel, da me sprejmejo prav v ta dom. Imam 
tudi stike s hčerko, obišče me dvakrat mesečno. Tukaj nisem sam, še lepše pa je, 
da lahko zdaj spet stopim na noge. Zelo dobro se počutim, ker mi je z voljo in s 
fizioterapijo uspelo, da lahko ponovno hodim.

II

Moje življenje je bilo enolično. Včasih so bili tudi pisani in pestri dnevi, a takšno 
je pač življenje.
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Živela sem v Ljubljani, rada sem imela to mesto. Tam sem se počutila domače. 
Naenkrat sem se preselila v Koper, saj je moj vnuk hudo zbolel in želela sem 
biti ob njem. Tako sva z možem šla. Nikogar nisem poznala. Mož je zmeraj 
godrnjal, na drugo mesto se ni mogel navaditi, nikoli ga ni sprejel. Bilo je zelo 
težko, marsikaj sem morala pretrpeti, a počasi sem se prilagodila in se vživela. 
Spoznala sem prijateljice in Koper mi je postal še kako všeč. Najbolj zato, ker 
se tam nisem zaprla v stanovanje in sem si dovolila, da mi mesto postane všeč.
To me je spremenilo. Na nek način mi je selitev obogatila življenje in me naredila 
bolj samostojno, hkrati pa sem tam spoznala čudovite ljudi.
Druga taka izkušnja, ki me precej iztirila, je bil rak. To je bilo zame zelo hudo. 
Predvsem zdravljenje, kemoterapije so me izčrpale. Takrat nisem mogla misliti na 
nič, samo trpela sem. Zelo hudo je bilo. Mož in otroci so predstavljali temeljni 
vir moči, da sem zmogla vse to, moč pa sem črpala tudi v sebi. Ljudje marsikaj 
zmoremo. Stanje se je izboljšalo, nadaljnjo terapijo pa sem odklonila, saj so bila 
zdravila zame premočna. Zdaj imam 90 let in počutim se odlično.
Moji vnuki so mi dali veliko moč. Imamo odlične odnose, obiskujejo me in kličejo, 
tudi sama jih pokličem. Odločila sem se, da pridem nazaj v Ljubljano, v dom. 
Mož mi je že zdavnaj umrl, a nikoli se nisem počutila osamljeno. Ves čas sem 
imela ob sebi veliko prijateljev. In to v Kopru. Zanimivo, da mi je Koper tako prira-
sel k srcu, ko pa na začetku sploh nisem želela tja.
V domu mi gre dobro. Sprehajam se, klepetam, ničesar ne pogrešam. Živim mir-
no življenje, polno smeha, pa še cerkev je čisto blizu. Vera in Sveto pismo sta mi 
bila v vseh preizkušnjah v največjo oporo. Brez vere ne bi zmogla premagati 
raka. Tega se zavedam.

III

Ko so me poklicali iz tega doma in mi povedali, da me bodo sprejeli, sem ostala 
brez besed. Dolgih osem let sem čakala, da bi prišla v dom. In sedaj se mi je 
želja uresničila. Bila sem zelo zadovoljna in vesela, da se je to končno zgodilo.
Prej sem živela v tretjem nadstropju, kjer ni bilo dvigala, potem pa sem zbolela in 
nisem mogla več hoditi po stopnicah. Bilo je težko. Ves čas sem ostajala doma, 
saj nisem mogla ven. V bloku ni bilo dvigala, tretje nadstropje pa tudi ni tako bli-
zu. Drugače je bilo moje življenje ves čas mirno. Zelo rada sem hodila v službo, 
čeprav je bilo delo težko, bilo je fizično delo.
Najhuje sem se počutila ob upokojitvi. Bala sem se tega. Navajena sem bila de-
lati, potem pa sem se naenkrat upokojila. Takrat sem jokala. To je zame pomenilo 
veliko spremembo. Hčerka mi je ves čas stala ob strani in me podpirala, mene pa 
je bilo strah. Nisem se želela upokojiti, a kmalu se je izkazalo, da je bilo najbolje 
tako, kajti hčerka je zanosila in tako sem doma skrbela za vnuka. Spet sem imela 
zaposlitev. In to čudovito. Potem smo zamenjali stanovanje, tako da sem živela pri 
hčerki in njeni družini. Odlično smo se razumeli in tudi zet mi je veliko pomagal. Z 
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vnuki se odlično razumem, oni so zame najpomembnejši vir moči.
Lahko rečem, da sem zelo vesela, da sem sedaj v domu. Mirno se lahko spreha-
jam, ne hodim po stopnicah in s tem se tukaj niti ne ubadam. Upokojitev mi je dala 
spoznanje, da je tudi brez delovnih obremenitev lepo. Spoznanje, da je vse, kar 
se ti zgodi, za nekaj ali za nekoga dobro. Tako sem prišla v dom in sem srečna.
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Dom starejših občanov LJUBLJANA-ŠIŠKA

I

Zaradi duševne bolezni sem jemala zdravila, stanje pa se mi je v nekem trenutku 
tako močno poslabšalo, da sem morala v bolnišnico v Polje. Tam sem ostala kar 
nekaj mesecev, vendar potem ni bilo nobenega, ki bi lahko skrbel zame. Mo-
žnost, ki mi je bila ponujena, je bil odhod v dom, in to sem sprejela. Od začetka 
mi je bilo v domu malo hudo, ker nobenega ne poznaš, bila sem slaba in nisem 
veliko govorila. Toda sčasoma sem se privajala, spoznavala nove ljudi in potem 
je šlo. 
Obdobje v bolnišnici, kjer sem bila šest mesecev, mi ni prineslo nič prijetnega, saj 
je bilo tam veliko ljudi s še večjimi problemi. Vendar sem imela takrat veliko mero 
volje. Seveda ne smeš nikoli obupati, poleg tega pa veliko pomaga tudi pozitiv-
no mišljenje, kajti drugače ne gre. Veliko so mi pomagali sprehodi in delavnice. 
Ko sem prišla v dom, sem bila zaprta vase, kasneje pa sem spoznala nekaj pri-
jateljic in skupaj smo odšle na kak sprehod. Potem je šlo na boljše. Večkrat grem 
na Rožnik, v domu sem tudi malo prostovoljca in pomagam nepokretnim pri kaki 
stvari, pa tudi kakemu stanovalcu grem v trgovino.
Prehod v dom je bil zame kar težka odločitev. Še posebej zato, ker nisem vedela 
kaj naj pričakujem tu. Slišala sem že za njih, nisem pa vedela kako je tu živeti. 
Čeprav ti zdravljenje v psihiatrični bolnišnici pusti nek pečat, je to še vedno tabu 
tema. Predvsem gledajo ljudje nate malo drugače, vendar pa teh stvari tu znotraj 
nisem občutila. S seboj sem prinesla tisto prepotrebno voljo, voljo, ki me je držala 
pokonci tudi pri zdravljenju v bolnišnici. Nekaj me tudi tu žene naprej; da zjutraj 
vstanem, grem na zajtrk, na kako skupino, na sprehod, opravim kak pogovor 
z prijateljicami… Vse to ti daje nek smisel življenja za naprej, da je za nekaj še 
vredno živeti, pa to da lahko sama še veliko stvari postorim, da lahko še sama 
skrbim zase. Dom mi sedaj pomeni neke vrste varnost, vse kar potrebuješ je tu. 
Pomeni mi tudi, da nisem nekje med tujimi ljudmi, nisem sama. Po eni strani si sam 
po drugi strani nisi sam. Za to, da sem sprejela odločitev in prišla v dom, mi ni žal. 

II

Pred prihodom v dom sem bila v bolnišnici. Ko sem prišla domov sem bila sama 
doma, popolnoma odvisna od sosedov. Sosedje so mi bili takrat v veliko pomoč, 
vse so mi naredili. Sicer imam tri otroke, vendar imajo oni svoje življenje in zame 
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niso mogli skrbeti. Moram pa reči, da je bila odločitev za odhod v doma moja. 
Pretreslo me je edino to, da sem morala oditi v dom zelo hitro. 
V bolnišnici sem bila ker nekaj dni, tja sem morala zaradi padca pri sosedu. Tam 
sem potrebovala kar precej volje in upanja, da bom nekoč spet v redu. Vedela 
pa sem, da sama doma ne bom mogla ostati, in čeprav je morda to čudno slišati, 
je bil odhod v dom zame tudi majhna želja. Prehod v dom ni bil težak, težko je 
bilo le to, da sem morala oditi v naglici, kar me je popolnoma zmedlo. Tudi tako 
v naglici oditi nekam, kjer boš dočakal smrt, ni lahko iti. Prvih sedem mesecev 
mojega bivanja tu sem si sobo delila, po sedmih mesecih pa sem dobila svojo 
sobo in vsega skupaj sem tu že enajst let. 
Tisto prvo obdobje zame sploh ni bilo nič težkega, kajti imela sem željo iti v dom 
in zato mi je bilo vse skupaj precej lažje. Tu mi sploh ni dolgčas, kot bi nekateri 
mislili. Ne maram predavanj, rada pa imam naravo in rože, kar zapolnjuje moj 
čas tu in me osrečuje. Z rožami se tudi veliko pogovarjam; to mi daje energijo za 
naprej. Morda bo zvenelo čudno, ampak tudi z živalmi se pogovarjam. Tu me 
vedno obiskujeta kosa, samec in samička. V tem jaz uživam, to mi je v največje 
veselje, še sama ne znam opisati, kako dobro to na človeka deluje. Bila sem na 
najrazličnejših krožkih in delavnicah, sedaj pa to ni več zame, kajti tam se nisem  
mogla sprostiti in morala sem poskusiti nekaj drugega. To sem tudi storila in šla 
ven. Zunaj so rože, moji ptički in to me resnično sprošča. Veliko moč mi daje tudi 
zavedanje da lahko še zmeraj skrbim sama zase, vsaj tiste najosnovnejše stvari 
zase še lahko naredim. To je res veliko bogastvo in trudim se, da bom čim dlje 
časa ostala taka kot sem, pri moči. 
Tu v moji skromni sobici uživam, saj je zame dovolj velika. Tu je moj dom, tu jaz 
živim in tu bom živela do konca svojega življenja. To je moj košček samostojnosti, 
ki ga zelo cenim. Vsak košček - tudi balkon - izkoristim, čeprav je majhen, vendar 
mi ponuja zelo lep razgled. Ob jasnem vremenu vidim tudi gore. Po vseh teh 
letih bivanja v domu, me še vedno naprej žene volja. Enostavno volja. Volja mi 
je prišla prav v bolnišnici, sedaj tu, volja ti vedno pride prav. Dom je zame sedaj 
moj dom, to je sedaj moje in to tudi cenim na tak način. Ocenjujem to hišo kot da 
je moja, in tudi marsikatero stvar tu naredim, ker imam prepričanje da je to moje, 
kot da sem doma in ne v nekem hotelu na morju, kjer bi samo čakala, da me bo 
nekdo postregel. Skratka bivanje tu mi je v zadovoljstvo. 

III

Velik pečat v mojem življenju je pustila bolezen za katero sem zbolela. Zbolela 
sem namreč za otroško paralizo, še zelo mlada, stara komaj petindvajset let. Bila 
sem čisto hroma in odšla sem na zdravljenje v Laško, kjer sem po terapijah spet 
shodila z berglami. Pred tremi leti pa sem doživela še kap, tako da sem sedaj na 
vozičku, kajti noge so postale šibke in ne morem več tako po berglah kot prej.  
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V mladosti je bil to zame precej hud udarec. Tedaj so mi bili v veliko oporo starši, 
družina. Poleg tega sem bila članica društva invalidov Šiška in sem se nekako 
vživela, polna sem bila energije. Tudi takrat na rehabilitaciji v Laškem sem vsak 
dan plavala, da bi mi bilo bolje. Moram reči, da sem imela precej volje, da sem 
shodila in z pomočjo bergel sama hodila. 
Poleg enega društva sem včlanjena še v dveh, v Društvu distrofikov in Združenju 
invalidov forum Slovenije. Med invalidi se počutim krasno. 
V življenju mi je bilo težko takrat, ko sem zbolela. Leta šestinpetdeset je bila v 
Sloveniji namreč epidemija otroške paralize. Tedaj sem bila v bolnišnici, šla sem 
na stranišče, drugi dan pa nisem več mogla hoditi. Obiskovala sem veliko reha-
bilitacijskih centrov in tudi veliko hodila; sicer s pomočjo bergel, ampak morala 
sem se gibati. 
Vse svoje življenje sem bila dejavna v društvih in organizirala veliko potovanj 
preko društva. Vse izlete sem organizirala sama in sicer tudi za bolj zdrave ljudi 
kot jaz. Tako smo skupaj potovali, tudi v tujino. 
V vseh teh letih mi je bilo v veliko pomoč udejstvovanje v društvih. V to sem se zelo 
vživela  in skupaj z invalidi sem ponovno oživela.
Pred prihodom v dom sem živela doma, zase sem skrbela sama. Hodila sem v 
trgovino in kuhala, skratka zame ni bilo ovir. Kasneje po kapi pa sama zase nisem 
mogla več skrbeti. Sicer sem ostala doma še eno leto, zame pa sta skrbela hčer-
ka in vnuk. Sama sem dejala, da dokler hodim z pomočjo palic ne grem nikamor, 
vendar  je odhod v dom leto po kapi postal nuja. Prehod v dom je bil zame zelo 
težak, še posebej zaradi tega, ker so me dali na oddelek kjer so bili stanovalci z 
demenco. Privajanje na življenje v domu je potekalo zelo počasi. Tudi tu v domu 
sem se morala nekako vživeti. Dobila sem nekaj kolegic, udeležujem se delavnic 
in telovadbe, ter počnem stvari, da mi čas hitreje mine. Lahko bi rekla da sem si 
kar sama na nek način pomagala. Imam upanje in trdno voljo, da živim tu naprej 
svoje življenje. Upanje in trdno voljo sem na nek način pridobila skozi svoje življe-
nje s kljubovanjem moji bolezni. To mi pomaga, da sama poskrbim zase, seveda 
kar lahko in kar je v moji moči. Ta samostojnost kolikor je še imam mi pomeni zelo 
veliko. Dom mi je sedaj neko zagotovilo, da vzdržujem tako stanje, da lahko še 
dostojno živim. Želim si, da bi šlo še naprej tako, kot do sedaj. 
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Dom starejših občanov LJUBLJANA MOSTE -POLJE

I

Po rodu sem Dalmatinka, šolala sem se v Splitu in zadnjih pet let v Šibeniku. Nato 
sem delala kot učiteljica na hrvaških otokih in po nekaj letih zopet odšla v Šibenik. 
Služba tam mi je zelo odgovarjala, pa tudi življenje sem si lepo uredila. Tam mi je 
bilo res lepo. Nenadoma je moj mož dobil premestitev v majhno mestece v Srbiji 
in zelo težko sem zapustila Dalmacijo. To je bila zame res velika sprememba, še 
posebej zato, ker sem prišla v slabo stanovanje, kjer niti tekoče vode nismo imeli. 
Takrat mi je bilo zelo hudo. Ljudje tam pa so bili prijazni in dobrosrčni, tako da 
sem se sčasoma privadila. Takrat sem se naučila sprejemati nekaj drugačnega. 
Ko sem se naučila sprejemati to drugačnost, in se navadila na življenje, je spet 
sledila premestitev; šli smo namreč v Sežano. Tudi to je zame pomenilo kar pre-
cejšno spremembo in razliko glede mojega načina življenja. Toda v Sežani je 
bilo zame težko, saj me ljudje nikoli niso prav sprejeli, vedno sem bila tujka. To je 
trajalo kar nekaj let, vendar sem se potem sčasoma prilagodila, in tudi drugi ljudje 
so drugače gledali name. V teh letih preseljevanja in prilagajanja na različna 
okolja in stile življenja mi je ob strani venomer stala družina, pa tudi z možem sva 
vedno pazila, da je sin te spremembe čim manj občutil. 
Opisane izkušnje v življenju so mi omogočile, da sem na določen način pripra-
vljena sprejemati spremembe in tudi ko sem prišla v dom sem vedela, da je tu 
drugače, da življenje tu poteka spet na svojevrsten način. Od začetka je bilo se-
veda malo težko, vendar le za kratek čas. Hitro sem se vklopila, vživela in sedaj 
se dobro počutim. Sama sem se odločila za odhod v dom, kajti vedela sem, da 
po tem ko sem ostala sama, zase ne bom mogla več skrbeti. 
Od začetka sem mogoče malo težko sprejemala množico, kajti prej sem bila 
sama. Kasneje pa sem se navadila in vživela v situacijo. Moram pa reči, da je 
bil ta prehod v dom zame težak. Mogoče so mi te življenjske izkušnje pomagale 
tudi pri sprejemanju teh sprememb, ki sem jih doživela pri prehodu, in dom je bil 
zame nadaljevanje moje življenjske poti. Doma že prej nisem jemala kot neko 
ustanovo ali institucijo. To je namreč zame skupnost, skupnost različnih ljudi, po-
polnoma različnih, ampak to različnost moraš sprejeti.
Dom je zame sedaj kot neka zaščita in varnost. Moja mala soba tu pa je moj 
dom in vedno ko se vračam sem, rečem da grem domov in tako razmišljanje mi je 
v veliko pomoč. Hudo bi mi bilo, če ne bi tako razmišljala. Sama pri sebi posku-
šam doživljati tisto kar je lepo, kar mi ni lepo pa postavim na stran.
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II.

Mama mi je umrla, ko sem bila stara eno leto, pri osmih letih pa mi je umrl še oče. 
Ker sva bila z bratom brez staršev, sva živela pri sorodnikih. Toda takrat so bili tež-
ki časi in ni bilo lahko. To, da sva bili siroti, naju je zaznamovalo skozi vse življenje. 
To sva nekako prikrivala, čutila sva pa zmeraj. Šla sem v šolo in končala trgovsko 
šolo v Ljubljani, kajti zelo rada sem se učila. Želela sem si nadaljevati študij, toda 
prišla je vojna in prekinila moje načrte. Sledilo je moje službovanje v knjigarni, 
leta šestinštirideset pa sem se poročila. Zakon se sicer ni obdržal, imam pa dva 
otroka in kar se tiče vzgoje in preživljanja otrok sem čisto v redu izpeljala - čeprav 
sama. Takrat sem bila zelo samostojna. Rekla bi, da sem se nekako postavila na 
svoje noge in uspela. Vedno sem se rada tudi kaj novega naučila. Ker možnosti 
za nadaljnje šolanje nisem imela, sem se sama izobraževala. Knjiga je zame še 
vedno najboljša učiteljica. 
Težko življenje je meni dalo to, da zelo veliko premišljujem, saj se nekako vživim 
v sedanje življenje. 
Morda je to videnje drugih mene kot sirote, kar je venomer viselo nad mano, v 
meni premaknilo razmišljanje v to smer, da sama ne smem tako razmišljati, ampak 
delati tako, da bo dobro in boljše. To mi je dalo neko samostojnost, in tega mi ni 
nikoli in mi tudi sedaj ne manjka. 
Moram povedati, da sem prošnjo za v dom vložila sama. Sicer sem leto dni s 
strahom čakala in nekako upala, da mi ne bo treba iti še tako kmalu, toda potem 
je moral priti tisti dan ko sem odšla. Velike spremembe nisem čutila, saj so me ve-
liko obiskovali. Mogoče je bilo tudi zaradi tega zame mnogo lažje, vsekakor pa 
je bil zame tu drugačen način življenja, se razume. Tudi to, da je bil odhod v dom 
moja odločitev, je dosti pripomoglo k temu, da sem se lažje prilagodila. Vsekakor 
pa je pripomoglo tudi dejstvo, da sem prišla v dom še toliko pri močeh, saj sem 
lahko še v redu hodila. Vedela sem kam grem, in se tudi prej malo pozanimala, 
zato tako velik pretres zame to ni bil. Veliko mi je pomagala moja samostojnost. 
Mogoče navzven izgledam šibka in mevža, vendar v sebi še kako čutim svojo 
samostojnost. To mi je namreč dalo življenje. Ostati sama z dvema otrokoma in 
hoditi v službo ter opravljati kako delo še dodatno; nič mi ni bilo podarjeno.
Zelo veliko mi pomeni ta soba, ki jo imam. Sem takšen tip, da ne posedam rada z 
drugimi in se pogovarjam o enih in istih temah; to pač ni zame. Ta sobica je moja, 
je moj dom, tu najdem svoj mir in ravno zato sem najraje tukaj. 

III

Moje življenje je bilo zelo razburkano. Že ko sem bila zelo mlada, mi je umrla 
mama, brata in očeta pa so mi ubili v partizanih. V mojem življenju je bilo skratka 
veliko pretresljivih dogodkov. Leta enainštirideset, ko sem imela petindvajset let, 
sem se vključila v osvobodilno delo osvobodilne fronte. Takrat sem bila tudi za-
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prta. Zaprta sem bila kar dolgo časa in v zaporu ni bilo prijetno, še posebej ne 
v tistih časih. Bilo je grozno. Ko so me izpustili so me nato še enkrat zaprli, toda s 
pomočjo svojega strica sem nekako prišla ven in pri njem živela v ilegali do osvo-
boditve. Kasneje sem začela delati, kar je bil pomemben premik v mojem življe-
nju, saj sem se s tem nekako osamosvojila, potem pa sem se še poročila. Potem 
bi rekla, da je moje življenje teklo normalno naprej. Moram reči, da se prej niti 
sedaj ne pritožujem nad tem kako živim. Resda nismo živeli na veliki nogi; glavno 
je bilo, da smo delali in se preživljali. Izkušnja zapora in pa kasneje iskanje službe 
in službovanje so mi dali nek občutek samostojnosti, volje, nekega zadovoljstva, 
da sem šla preko vseh težav. 
Še vedno se spominjam, kako sva se z možem pogovarjala o možnosti odhoda 
v dom, vendar sem bila vedno striktno proti temu. Dejala sem mu: »Ti pojdi, jaz 
pa ne grem.« Toda zgodilo se je tako, da je šel moj mož v grob, jaz pa v dom. 
V dom sem naprej prišla zaradi zdravstvenih težav in ker zame doma ni imel 
kdo skrbeti. Tu sem bila samo začasno, za mesec dni. Toda postalo mi je všeč in 
dejala sem, da bom tu ostala. Po enem mesecu sem odšla domov in ko so bili vsi 
papirji urejeni, sem prišla nazaj. Čeprav sem bila, preden sem dokončno prišla v 
dom, tu en mesec, je bil ta dokončni prehod zame kar težak. Če ne bi imela teh 
zdravstvenih težav, mogoče ne bi prišla v dom. Vendar je bilo hudo tudi doma, 
kajti otroci so bili zaposleni in doma sem ostajala sama. Mogoče me je bilo malo 
tudi strah. 
Ko sem prišla v dom, sem si hitro našla družbo. Neka gospa me je ogovorila, jaz 
njo in še sedaj se dobro razumeva. In družbe je bilo vedno več. Na življenje tu 
sem se kar navadila, najraje pa sem v svoji sobi. Sama veliko postorim, tudi sobo 
si pospravljam in to mi spet daje nek občutek zadovoljstva in veselja, da imam 
še nekaj svojega. Dom mi sedaj pomeni to, da imam tu skorajda vse kar hočem; 
neko sigurnost in varnost, predvsem pa to da nisem osamljena.               
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Dom upokojencev VRHNIKA

I

Dogodek, ki mi je precej spremenil življenje, je bila smrt mojega moža. Po tem 
dogodku je bilo življenje težje, saj je bilo doma veliko dela. Prvih šest let po mo-
ževi smrti je še nekako šlo, kasneje pa nismo zmogli več. Ostala sem sama, nisem 
si več mogla pomagati in tako sem se odločila da grem v dom. Živeli smo na 
kmetih, zato smo morali živino oddati, kar zame ni bila lahka odločitev. Takrat mi 
je ob strani stala predvsem družina. V tistem obdobju mi je bilo tako hudo, da sem 
si čisto živce pokvarila. Vračam se tudi domov, saj obiskujem vnuka in vnukinjo, ki 
sta sedaj v hiši. 
Tisti prvi dnevi v domu zame niso bili težki. Prav tako mi tudi ni bilo težko iti od 
doma, lahko bi rekla, da sem tukaj sprejela dom kot nekaj normalnega. Po mo-
ževi smrti sem nekako uvidela, da sama ne bom mogla ostati. Mogoče pa sem 
v dom prišla rada tudi zato, ker je bilo z možem težko živeti, pa tudi razprtije v 
družini niso dobro vplivale name. 
Odločitev, da grem v dom, je bila povsem moja. Sama sem si uredila tudi vse 
glede prihoda v dom. Lahko bi rekla, da sem po moževi smrti o svojem življenju 
začela nekako sama odločati. Prej sem vedno živela pod vplivom drugih, nato 
pa sem se pobrala in šla naprej. Tu notri sem našla svoj mir. Veliko mi pomeni 
samostojnost, ki jo tu negujem. Pa tudi drugi, na primer hčerka in njen mož, me 
spodbujajo h temu. 
Vključena sem v pevski zbor in to mi veliko pomeni predvsem zaradi druženja. 
Veliko tudi berem, kar po šest knjig na teden. Oktobra bo dve leti odkar sem tukaj, 
torej nisem tako dolgo. Zelo sem zadovoljna z mojo sostanovalko, saj se skupaj 
odločava o veliko stvareh, ampak dovoljujeva tudi to da ima vsaka svoje želje. 
Vsak tu živi po svoje in tako tudi jaz, ampak živim tako, kot je meni lepo.

II

Z možem sva bila poročena skoraj dvanajst let, ko je odšel v Nemčijo, da bi kaj 
zaslužil, da bi lahko nato obnovili hišo. Ostala sem sama s tremi otroci in moževo 
materjo. Iz Nemčije nam je domov pošiljal denar; najprej male vsote nato pa 
malo večje. Kasneje je njegova mama umrla, mož pa ni niti domov prišel. Kasneje 
je vse redkeje pisal pisma, po dveh letih pa so pisma prenehala prihajati. Doma 
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smo bile same ženske, ki pa smo morale nekako skrbeti za kmetijo. Vse smo de-
lale same in ni bilo lahko. Kasneje sem živino prodala in odšla sem v službo, kajti 
morala sem preživljati svojo družino. S službo sem bila zelo zadovoljna, saj sem 
dobila tisti prepotrebni denar za preživetje. Živeli smo zelo skromno in zadovoljni 
smo bili s tistim kar smo imeli, kar pa ni bilo veliko. Edina sreča, ki sem jo imela, je 
bila in še je moja vera. To mi je res dosti pomagalo. Čeprav me je mož zapustil, 
mi ni bilo tako zelo hudo. To sem sprejela in šla pogumno naprej. Dejala sem si, 
da tako pač je. Nazaj se nisem ozirala, tudi bolj samostojna in močnejša sem 
postala. To me je peljalo naprej. 
Sedaj sem v domu že osem let in načina tukaj sem se kar hitro privadila. Pred pri-
hodom v dom sem živela v manjši hišici in imela sem veliko zdravstvenih težav. Sin 
je sicer živel blizu, vendar je imel službo, in ni bilo časa da bi skrbel zame. Sama 
tudi nisem mogla skrbeti zase, težko sem vstajala in tudi težko hodila. Za odhod 
v dom sem se odločila sama. Nekoč sem že imela prostor v domu, morala bi 
samo iti, pa sem se premislila in ostala v svoji hišici še malo, kajti težko mi jo je bilo 
zapustiti. Potem pa sem bila še večkrat bolna in stanje se mi je zelo poslabšalo. 
Tedaj sem vedela tudi sama, da druge poti ni več. 
Tu sem se lepo vživela, počutim se kot bi bila doma, poleg tega pa imam zelo 
prijetno sostanovalko, s katero se odlično razumem.
Tudi tu mi vera pomeni vse; če ne bi imela vere ne bi imela nič. Veliko molim, 
berem, Bog mi že celo življenje stoji ob strani in to mi tudi danes daje moč. To, 
da sem morala sama skrbeti za kmetijo in otroke, mi je dalo trdnost in voljo, vera 
pa me je držala pokonci. Tu v domu je podobno, saj me vera drži pokonci. Lepo 
se imam v sobi, pa tudi mnogo stvari še zase postorim. Hodim tudi v cerkev, na 
sprehode in imam veliko prijateljev, ki me zelo radi obiščejo in vsakega obiska 
sem zelo vesela.  

III

Bili so tisti časi, ko je mnogo ljudi bežalo v tujino. Mogoče je prek tega povezan 
tudi ta dogodek v življenju, ki me je spremenil. Moj beg v tujino ni bil uspešen; 
ujeli so me in zaprli. Po odpustu iz zapora sem šel k vojakom in vojaški rok me je 
malce umiril in stabiliziral. Potem sem si hitro našel dobro službo. Šestdesetega 
leta sem se poročil. Želel sem si stanovanje in bil sem tako vztrajen da so mi po-
nudili boljše pogoje dela. Delal sem predvsem po terenu. To delo je bilo boljše 
tudi od tistega, zaradi katerega sem hotel pobegniti čez mejo. To delo me je 
pripeljalo do stanovanja v Ljubljani. Ko sem prišel do stanovanja, so prišle druge 
težave. Žena je namreč zbolela. Imela sva sina, kar je prineslo tudi varstvo saj 
sina nisva imela kam dati. Kasneje sva se z ženo odločila da bova v njenem 
domačem kraju gradila hiš. Takrat sem delal po cel teden delal v Anhovem, med 
vikendom sem pa gradil hišo. V tistem času sem doživel katastrofo. 
Ko sem bil v Anhovem sem se med tednom peljal na kosilo in na poti tja doživel 
nesrečo. Imel sem hudo nesrečo z avtom in si zelo močno poškodoval glavo. 
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Imel sem tri hude operacije glave. Tedaj so dejali, da je konec z mano, pa sem 
vendarle preživel. Zaradi te nesreče sem izgubil vid in takrat sem veliko zgubil. 
Takratni zdravnik mi je pomagal, da sem lahko hodil, pa tudi veliko poguma mi je 
dal. Imam tudi velike probleme, saj je možganski center precej poškodovan, tako, 
da mi lahko tudi celotno telo odpove, če imam težave z njim. 
Veliko podpore za moje življenje po tej nesreči dobim od mojih otrok; hčerke in 
sina. Oba sta rada pri meni in pomenita mi vse. Veliko mi je pomenilo to, da sva 
s sinom veliko hodila. Hodila sva tudi po cel dan in to mi je bilo v največje zado-
voljstvo. Pa morje in plavanje - te stvari mi dajejo smisel. 
V domu nisem dolgo, šele leto, mogoče leto in kak mesec. Kar se tiče samega 
odhoda je bilo tako, da sam nisem smel ostati doma, dlje časa kot sem bil v domu 
pa sem videl, da mi tu res ničesar ne manjka. Privajanje na življenje v domu je tra-
jalo kar nekaj časa, saj sem imel na začetku nekaj težav. Sedaj sem pa gospod 
in je vse v redu. Veliko se sprehajam tam, kjer je zame varno. Poslušam tudi radio, 
veliko pa poslušam tudi romane na kasetah, za kar sem zelo vesel. Vse stvari, 
ki jih počnem, nekako vzamem kot zadovoljstvo zase. Rad počnem stvari, ki jih 
delam sebi v prid. Veliko mi pomenijo male nagrade, ki si jih privoščim, pa naj bo 
to kozarec vina, kava ali sprehod. Vse nekako jemljem za svoje zadovoljstvo in 
se na tak način nagrajujem. Svoje težave vedno poskušam sam reševati, na svoj 
način. Skozi vse življenje sem se nekako držal reda, tudi do ure natančno. Tako 
delam še sedaj. Če imam na primer neko navado, ki jo počnem ob določeni 
uri, se te ure držim in to mi daje moč. Samostojnost, da sam odločam o sebi in 
svojih stvareh, mi pomeni ogromno, to me nekako pelje naprej v življenju. Kljub 
svoji nesreči in izgubi vida znam ceniti življenje. Veliko pa mi pomeni že to, da me 
sogovornik jemlje kot normalnega človeka, kot da sem zdrav. 
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Dom starejših občanov AJDOVŠČINA

I

Zase bi rekel, da sem se pri 21 letih ponovno rodil. Bil je močan bombni napad, 
takrat sem prvič videl, kako bombe zares vžigajo, kako oglušujoče poka, a imel 
sem tako srečo, da nisem dobil niti rane. Rekel bi, da sem se takrat ponovno rodil. 
Čeprav je bil to velik dogodek, pa nisem občutil večjih posledic, ker mlad človek 
veliko prenese, v spominu pa mu ostanejo le lepe stvari, slabih ni.
Hujša je bila zame nenadna smrt moje žene. Umrla je pred šestimi leti in to je bil 
zame velik šok. Zatem se mi je življenje malo spremenilo, vendar sem ga nekako 
utiril v stare tirnice. Pri tem sta mi zelo pomagala šport in narava. Veliko sem hodil 
v naravo. Po vojni sem delal v gozdarstvu in to je bila zame čudovita služba. 
Spoznal sem večino slovenskih gozdov, poleg tega pa sem veliko hodil v plani-
ne, največkrat sam. V planinah človek najde samega sebe, med potjo razmišlja, 
si zastavlja vprašanja in tako najde svoj mir. Tudi danes se večkrat sprašujem, 
poglabljam se vase, ker veliko hodim in to res rad počnem.
V življenju mi je veliko podpore nudila mati, žena, sedaj pa vnukinja, s katero se 
veliko srečujem. Enourni pogovor jemljem kot dodatno injekcijo za nadaljnje ži-
vljenje. V domu sem tretje leto, s prilagajanjem pa nisem imel večjega problema. 
Sem takega značaja, da se kar hitro prilagodim. Prej sem živel v hiši, a smo jo 
kasneje prodali, nato sem pol leta živel v podnajemniškem stanovanju. To je bila 
zame nekakšna priprava, prehod k nastanitvi v domu. Spet sem se navajal na 
samsko življenje. Sicer imamo tu zelo lepo urejen dom, tudi okolico doma, in to 
mi je nekako pomagalo, saj imam najraje pet ali šesturne sprehode. Sprva sem 
pričakoval, da tu ne bom imel kaj početi, da mi bo dolgčas, ampak v domu se 
veliko dogaja. Bal sem se predvsem praznine, samote, dolgčasa, a bil sem pri-
jetno presenečen, že po prvem razgovoru sem vedel, da bo to dom zame. Prav 
sem se odločil, saj je tu zares prijetno.

II

Velik šok, ki sem ga doživela v svojem življenju, še precej mlada, je bila bolezen 
mojega moža. Zbolel je za multiplo sklerozo. Huda bolezen, bolezen, ki je traja-
la kar 40 let. S svojo službo sem preživljala sebe, moža in tri otroke. Ni bilo lahko. 
V tistih težkih časih mi je pomagala sestra, ona mi je vedno stala ob strani. Takrat 
ni bilo institucij, ki bi nam lahko pomagale, znajti sem se morala sama. Bila sem 
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zelo izolirana od drugih ljudi, saj sem morala venomer skrbeti za moža. Otroke 
sem vpisala v planinsko društvo, da so se lahko vsaj oni udeležili kakega izleta. 
Bili so v dobrih rokah, jaz pa sem bila vesela, da so vsaj otroci lahko nekam šli. 
Živela sem naprej, preživela sem. V sebi sem nosila neko moč, moč, ki mi je 
govorila: „Ti zmoreš.“ Moč mi je dajalo upanje in pa tudi vera. Vera, da mi bo 
nekdo, morda Bog, pomagal, da bom zbrala pogum in ohranila moč. Še danes 
si večkrat rečem: „Ti zmoreš!“
V domu sem sedaj tri leta in pol, privajanje na življenje tukaj pa ni bilo težko, ker 
je bil pred mano v tem domu moj mož in tako sem že prej spoznala vse tukaj v 
domu in tudi drugi so mene že poznali. Odločitev za odhod je bila popolnoma 
samostojna. Doma sem ostala sama, otroci so se odselili. Ta korak sem naredila 
čisto sama, to sem morala storiti. V domu se sedaj počutim preskrbljeno.
Moč in vztrajnost, ki sem ju dobila v šoli življenja, mi tudi tu pomagata, pravza-
prav to vedno pomaga. Takšna izkušnja človeka utrdi, potem veš, da nisi sam in 
da ti bo nekdo stal ob strani. Tudi pogum in odločnost imam še vedno v sebi. Tako 
čutim. V veliko podporo mi je tudi družina, redno me obiskujejo, čas pa si krajšam 
tudi z branjem in s kvačkanjem. Dom je rešitev, čeprav je sprva to malo strašljiva 
misel. Ampak na nek način to je rešitev. Težka izkušnja v življenju mi je dala trdnost 
in voljo ter tri dobre otroke. Tudi oni s to izkušnjo živijo, a to jim daje pogum za 
premagovanje še tako velikih ovir.

III

V domu sem že dve leti in osem mesecev, za selitev pa sem se odločila sama. 
Moji otroci so namreč imeli svoje delo in niso mogli paziti še name, sama pa 
nisem zmogla opravil po hiši. Rekla sem si: „Pojdi v dom, tam boš vsaj preskrblje-
na.“ Za to odločitev mi ni žal. Dom sem sprejela kot novo veliko družino. Počasi 
sem se prilagajala, spoznavala sem nove ljudi in jih sprejela za svoje.
Pred prihodom v dom me je zelo pretresla smrt v družini, bila je res zelo huda pre-
izkušnja, vendar sem morala živeti naprej. Da sem preživela te težke trenutke, sem 
si veliko pomagala tudi z meditacijo in jogo, veliko težkih misli sem premagala s 
telovadbo. Iskala sem mir v sebi, nisem želela, da bi mislila samo na slabe stvari. 
Veliko mi je pomagala tudi molitev in vera. V hudih časih mi je ob strani stala dru-
žina in družina je nekaj, kar še vedno zelo cenim. Sama gojim iskrene odnose, v 
ljudeh iščem tiste dobre strani, med ljudmi pa najbolj pogrešam spoštovanje, ki si 
ga vsak, ne glede na starost, spol ali status, zasluži. Čeprav nas nekateri smatrajo 
za odpisane, si še vedno zaslužimo spoštljiv odnos.
S prilagajanjem v domu nisem imela težav, morda zato, ker je bila to moja prosto-
voljna in zavestna odločitev. Dom sem vzela za svoj domači dom in v tem duhu 
sem tu tudi zaživela. Veliko stvari sem prinesla od doma, sobo sem opremila po 
svoje, kar mi je dalo nek občutek domačnosti in zato je zdaj tukaj dosti lažje 
živeti. Pomembno je tudi dejstvo, da nas je uprava doma venomer upoštevala, 
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kolikor je bilo mogoče, prisluhnili so našim željam, in zato čutimo, da smo pripa-
dniki tega doma. 
Sama skušam razmišljati pozitivno, v veliko pomoč sta mi meditacija in predvsem 
joga, s katero sem si pomagala že pred prihodom v dom. Veliko tudi molim, to je 
moja opora za naprej. Z jogo sem si že v mlajših letih pomagala pri koncentraciji. 
Tudi danes se včasih tako močno koncentriram, da ne vidim in ne slišim popolno-
ma nič. Tako se oddaljim od slabih stvari. Veliko mi pomeni tudi navaden klepet s 
prijateljicami, ki ne stanujejo v domu. Vsake toliko časa se pogovorimo ob kavi in 
takšni obiski mi popestrijo dan. Tudi domov se še vedno rada vračam. Če imajo 
moji otroci čas, se z avtomobilom zapeljem na obisk in klepet.
Na kratko, trenutno mi nič ne manjka. V domu imam vse, drugače pa si sama po-
magam, kajti če si sam ne moreš pomagati, ti tudi drugi ne bodo. Moj moto je: Po-
magajmo si po svojih močeh. Če lahko nekomu polepšam dan, se trudim, da to 
res storim. Sebe skušam obvarovati pred stresom in lepo bi bilo, da bi tehnike za 
obrambo pred stresom uporabljali tudi drugi stanovalci, saj meni zelo pomagajo. 
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Dom upokojencev  IZOLA

I

Kot osebo me odlikuje trden značaj, zato me tudi malo stvari v življenju res pretre-
se. Sprejemam vse slabo, kajti če si dovolj močan, to slabo poskušaš spremeniti 
v manj slabo. Mogoče mi je najbolj ostalo v spominu obdobje vojne leta 1941, 
ko sem skupaj s starši bežala iz Zagreba v Srbijo. Pustili smo vse, kar smo imeli, 
in odšli. Štiri leta v Srbiji, v neki vasi, to je bilo res hudo. Dogajali so se bombni 
napadi, uboji, obešanja, skratka same slabe stvari. To je bilo najbolj pretresljivo 
obdobje v mojem življenju, ki se ga še danes spominjam. Takrat sem bila stara 
10 let in takšne grozote so bile zame kot otroka res pretresljive. Gre za sliko, ki jo 
skušaš odgnati, a kaj hitro pride nazaj.
Kot sem že omenila, imam trden značaj. V življenju sem se vedno srečevala s 
problemi, takšnimi in drugačnimi, a zmeraj sem jih skušala rešiti na najboljši možen 
način. To je bilo pravzaprav moje življenjsko načelo. Uvidi, sprejmi in poskušaj re-
šiti. Vedno sem gledala na stvari s svetle plati in tudi danes sem optimist, ne glede 
na bolezen, leta in ostale stvari. Nima smisla razmišljati o slabih stvareh, kajti te se 
tako ali tako zgodijo. Če jih pričakuješ, je le še slabše.
V vsakem obdobju življenja se moramo spopadati s problemi. Že v vrtcu in šoli, 
ko se zgodi, da si oziroma nisi priljubljen, nekaterim učiteljem nisi všeč, isto se 
dogaja v srednji šoli in v času študija. Nato pride prva zaposlitev, novi ljudje in 
sodelavci, ki so vedno mešana solata. So dobri in slabi. Če v vsaki stvari iščeš 
dobre strani, jih najdeš tudi pri slabih ljudeh, kajti vsak ima nekaj dobrega v sebi. 
Za nikogar ne smeš reči, da je slab, da ni vreden besede. Treba je najti novo 
besedo in način, kako pomagati. To se dogaja tudi v domu. Jaz pravim, da če 
si imel celo življenje probleme, v šoli, v službi in s sosedi, ne more biti v domu, na 
koncu življenja, nič drugače. Vsak človek sam v sebi nosi svojo dobroto ali srečo, 
tega ti nihče ne more dati. Če si sam pripravljen poiskati najboljšo možnost v neki 
situaciji, si pravzaprav vedno zadovoljen.
Sama sem vedno vedela, da bom odšla v dom, ko ne bom mogla več skrbeti 
zase. Vedno sem si želela priti sem v Izolo, kajti tukaj je res lepo. Zame je najbolj 
pomembno to, da sem preskrbljena. Če imaš rad svoje otroke, si srečen, da oni 
lahko živijo brez skrbi, ker si ti preskrbljen. Tudi glede pričakovanj pri prihodu v 
dom je od osebe do osebe zelo različno. Če nekdo pričakuje, da mu bodo vsi 
na razpolago, da se bodo vsi družili z njim ali mu krajšali čas, se moti. Tu pride 
do izraza tisti življenjski ‚daj – dam‘. To se pravi, če daš, dobiš. Če si nekaj pripra-
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vljen dati, da dobiš nekaj nazaj, je to v redu, če pa nič ne daš, sledi razočaranje, 
zagrenjenost, jeza. Vsi okrog tebe delajo narobe, samo ti delaš prav.
Sama sem se odločila, da grem v dom. Še pred prihodom sem doživela kap. 
Bila sem popolnoma nepokretna, iz bolnišnice sem odšla domov, kjer sem bila 
sama. Na domu me je obiskovala hčerka, nato pa sem odšla na rehabilitaci-
jo v Ljubljano. Tam sem ostala dva meseca. Moje okrevanje je bilo odvisno le 
od mojega sodelovanja. Poleg tega, da sem imela dopoldan terapijo, sem tudi 
popoldne hodila na vaje, trudila sem se po najboljših močeh. Zahvalila sem se 
zdravniku, da sem tako dobro okrevala, on pa mi je rekel, naj se sebi zahvalim, 
ker sem tako zavzeto sodelovala. Tu se spet srečamo s tem, da moraš dati, če 
hočeš kaj dobiti nazaj.

Preden sem odšla iz Ljubljane, sem sestro prosila, da vadiva hojo po stopnicah, 
kajti živela sem v stanovanju v tretjem nadstropju. Ko so me pripeljali domov, sem 
sama prišla po stopnicah v tretje nadstropje, brez pomoči sestre in brez palice. 
Tudi danes hodim na sprehode, peljem se z vozičkom in to po celi Izoli. Nasto-
pam v zboru, veliko hodimo okrog in pojemo, prav tako tudi veliko telovadim. Tu 
je prekrasno, saj imam vse, kar potrebujem.

Tudi moja družina živi brez skrbi, saj vedo, da sem preskrbljena in zadovoljna in 
to je tudi največje darilo, ki ga otrokom lahko dam. Mnogi mislijo, da so otroci 
dolžni skrbeti za starše. Jaz se s tem ne strinjam, kajti svojim otrokom si dolžan dati 
to, kar so tebi dali tvoji starši. Pomembno je tudi to, da ne iščeš krivde v svojem 
okolju. Če začneš živeti z grenkobo, če za vse slabo kriviš druge in pričakuješ, da 
boš imel nebesa, ki jih nima nihče, ne mladi in ne stari, potem živiš slabo. Ampak 
krivda je izključno na tvoji strani. Sama sem sedaj tu dve leti in pol. Še nikoli nisem 
slišala žal besede o sebi, a tudi nobene žal besede nisem izrekla.

Imam zelo lepo življenje, menim pa, da so mi to lepo življenje omogočile tri be-
sede: prosim, hvala, oprostite. Vsa vrata odprejo te tri besede. Če nekaj hočeš, 
reci prosim, če nekdo zate nekaj naredi, reci hvala, če pa si storil kaj narobe, to 
priznaj in reci oprosti. Ko se ozreš nazaj, vidiš dobre in slabe stvari. Če lahko, 
slabe pozabi, dobrih se spominjaj, kajti to je najboljši recept za srečo.
Ogromno mi pomeni samostojnost, ki jo imam tu. Nekateri se mi smejejo, ker pra-
vijo, da sem kot otrok. Vse hočem sama. Opravljam tiste stvari, ki jih lahko in na to 
sem ponosna. To je ta občutek, ki ti daje možnost, da se ne počutiš odsluženega, 
odpisanega, starega. To je velika vzpodbuda za naprej. Prvi dnevi po kapi so 
bili res hudi. Hotela sem kar umreti. Takrat mi je ob strani stala hčerka, zelo mi je 
pomagala. Rekla je: „Če moreš živeti, se potrudi, da boš živela malo boljše.“ Hči 
mi je takrat dala pogum in voljo, prepričala me je, da moram živeti čim boljše.
Trenutno je ta dom moj dom. Tu sem doma in ko rečem, da grem domov, je to tu. 
K temu občutku pripomore tudi zavedanje, da se mi ne bo treba več seliti.
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II

V mladih letih sem odšel od doma na kmetijo za hlapca. Tam sem dočakal konec 
vojne, nato sem se vrnil domov. Doma sem delal v gozdu, kuhali smo oglje, nato 
sem služil vojaški rok in se kasneje zaposlil v Logatcu. Največji pečat mi je nedvo-
mno pustilo dogajanje med vojno, vsi ti boji, ki sem jih videl kot fant.
Pred prihodom v dom sem živel doma, sam. Žena mi je umrla, sin se je odselil, 
hčer pa je prav tako živela v svojem stanovanju. Kazalo je, da sam v svoji hiši ne 
morem več ostati, zato sem prosil hčer, če mi uredi vse potrebno za prihod v dom. 
Ta moja odločitev je bila povsem samostojna. Otroci so želeli, da stanujem pri 
njih, toda tega sam nisem hotel. Dejal sem, da sem že v letih, enkrat me boli eno, 
drugič drugo, tu pa imam zdravnika na razpolago in se počutim v redu. Glede 
odhoda sem me nihče ni priganjal, kot bi si nekateri mislili.
Prihod v dom je bil zame mogoče malo stresen, predvsem zaradi tega, ker tu 
nisem poznal nikogar. Nekateri stanovalci so se do mene tudi grdo obnašali. 
Takrat mi je pomagala hčerka, veliko me je obiskovala pa tudi sam sem si rekel, 
da je to zame nek nov začetek in da moram dalje. Sam pri sebi sem si rekel, da 
moram sedaj nekaj ukreniti. Sprva je bilo res morda nekoliko hudo, vendar sem se 
nekako privadil življenja tu. Preden sem prišel sem, o domu nisem veliko razmišljal, 
kako zgleda, kam grem, kako bo tu. Mogoče mi je tudi to malo pomagalo.
V domu se veliko udejstvujem, sem član pevskega zbora, igram na bobne, veliko 
pa mi pomeni tudi vrtnarija. Sam urejam okolico doma, všeč mi je tudi to, da sam 
lahko nekaj prispevam k boljšem izgledu doma. Nekateri mi tudi pravijo, da sem 
malo neumen, ker delam, sam pa pravim, da je to sedaj moj dom in lepši se mi 
zdi, če je urejen. Tudi sedaj mi dom pomeni nek nov dom. Tukaj sem, tukaj živim, 
tu mi je lepo.       

III

Stvar, ki je spremenila tok mojega življenja, je bila huda kap. Doživela sem kar 
tri kapi. Prizadelo me je tako hudo, da nisem več hodila niti govorila. To je bilo 
zame res težko obdobje. V bolnišnici sem bila deset dni, morala sem popolnoma 
negibno ležati. To mi je takrat vzelo vse. Ob vseh teh težkih trenutkih v bolnišnici, 
ko nisem mogla niti na stranišče, sem zbrala pogum in to me je držalo pokonci 
tudi po odhodu iz  bolnišnice. Spominjam se zdravnika, ki mi je dal eno palico 
za pomoč pri hoji. Ko je videl, da potrebujem še eno, mi jo je dal. Nazadnje 
je predlagal voziček, jaz pa sem ga ostro zavrnila. Rekla sem mu, da bom šla 
s svojimi nogami, dokler lahko. Odvrnil je, da sem trmasta, jaz pa sem rekla, da 
to pač moram narediti. V sebi sem čutila neko trmo, trmo, ki se je nadaljevala v 
vztrajnost. Če ne bi bilo tako, ne bi sedaj hodila.
Zame ta prehod v dom ni bil ravno težak, vse sem že prej spoznala, ker sem ho-
dila sem na obiske k prijateljicam. Tudi tu sedaj veliko hodim, še vedno je v meni 
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tista trma, da grem vsak dan, da hodim. Pogosto me obiskuje družina, skoraj vsak 
dan pridejo, tako gremo skupaj na kavo ter na manjši sprehod po Izoli.
Veliko mi pomeni, da sem se prav odločila, da nisem po zdravnikovem nasvetu 
vzela vozička, kajti če bi ga imela, bi obsedela. Sedaj pa hodim sama in to mi 
veliko pomeni. Sem trmasta, vendar sem trmasta za sebe, pravim.
Marsikaj postorim sama. Se oblečem, umijem in to mi veliko pomeni, zaenkrat niti 
nočem, da mi kdo pri tem pomaga. Če se sam ne vzdržuješ, postaneš malo len, 
to tudi drugim govorim. Sama sem vedela, da bom šla v dom, kajti prošnjo sem 
imela že pripravljeno. Ta moja lastna odločitev mi je olajšala prehod. To je sedaj 
moj novi dom.
Veliko mi pomeni povezanost z družino, imam deset pravnukov, ki me zelo radi 
obiščejo. Lahko bi rekla, da me njihov obisk pomladi, razveseli, tudi oni in nasploh 
vsa družina mi dajejo moč in pogum za naprej.
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Dom starejših občanov  ILIRSKA BISTRICA

I

Vsekakor je pretresljivih dogodkov v mojem življenju bilo veliko. Rojena sem bila 
na kmetiji 1915. leta. Zemljo smo obdelovali ročno in bilo je zelo veliko dela. 
Pri 17-ih sem odšla od doma, v mesto, da si pridobim izobrazbo. Kasneje sem 
delala kot pomočnica pri neki družini v Italiji. Pa napadu italijanske vojske sem se 
vrnila domov. Za dve leti so me tudi zaprli, ker smo med okupacijo Italije poma-
gali partizanom. To je bila zame zelo pretresljiva izkušnja. Zapor je bil na nekem 
majhnem otoku blizu Sicilije in prve tri mesece niti soli nismo dobili za jesti. Bilo 
nas je veliko, hrane pa so nam dali zelo malo. Jedli smo le buče, riž in paradižnik 
in še tega je bilo zelo malo. Bilo me je zelo strah in poleg lakote sem morala 
pretrpeti še marsikaj drugega. V zaporu je bilo tudi veliko izobraženih ljudi in ker 
smo imeli čas, smo se veliko družili in pogovarjali. Drug drugega smo podpirali, 
si vlivali pogum, vedeli smo, da bomo preživeli, če bomo držali skupaj. To nas je 
gnalo naprej.
Preden sem prišla v dom, sem imela operacijo žolčnih kamnov in ko je bil čas za 
odhod domov, sem izrazila željo, da bi šla rada v dom. Tako sem se odločila, 
ker svojim otrokom na stara leta nočem biti v breme. Tukaj se počutim srečno in 
zadovoljno. Življenju tu sem se takoj privadila, mogoče zaradi tega, ker sem 
veliko hodila po svetu in tudi ta izkušnja zapora mi je na nek način pomagala. 
Vajena sem bila tujih ljudi, zato prehod v dom zame ni bil težak. Tudi z drugimi 
rada poklepetam, dobro se razumemo in lahko rečem, da sem tukaj prav srečna.

II

V mojem življenju je bilo veliko stvari, ki so me na nek način zaznamovale. Ena 
izmed njih je, ko so me odpeljali v Nemčijo. To je bilo težko, vendar smo preživeli 
in se vrnili domov. Odpeljali so še nekaj deklet iz okoliških krajev, in sicer v Za-
greb, od tam pa z vlakom v Nemčijo. Takoj, ko smo prišle v Nemčijo, smo morale 
začeti delati. Jaz sem imela to srečo, da mi je znanka uredila delo v bolnišnici, 
kjer sem čistila, pomagala pa sem tudi sestri, ki je nosila hrano v bolnišnico. Kljub 
vsemu sem še vedno zelo veselega značaja. Sama sem si nekako pomagala, 
da sem te hude izkušnje pustila za sabo. Pomagalo pa mi je seveda tudi to, da 
sem imela še kar dobro delo. Ko sem prišla domov, sem se vključila v mladinsko 
organizacijo, delala sem tudi v mladinskih brigadah. Takrat sem veliko potovala 
po državi. 
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Decembra bo eno leto, odkar sem v domu. Prilaganje na življenje tu ni bilo težko, 
saj sem veliko ljudi poznala že od prej, za odhod v dom pa sem se odloči-
la sama. Tu sem zelo zadovoljna, osebje in vsi ostali so super. Veliko stvari še 
zmorem sama, poskrbim zase, pospravljam sobo ali kaj operem in to mi veliko 
pomeni. Tu sem zelo srečna in zadovoljna, res pa je, da sem tudi take narave, 
da ne znam biti žalostna. Sem dobrega srca, vse bi dala za sočloveka, še dušo 
bi delila, kot večkrat rečem. Vsi me imajo zelo radi in tudi jaz imam njih. Veliko mi 
pomeni, da sem še kar samostojna, cenim pa tudi to, da tukaj upoštevajo moje 
mnenje. Mislim, da je ta dom zlata vreden, kajti kar hočeš, to tukaj tudi dobiš. 
Veseli me tudi, da se veliko dogaja, saj nam tako čas hitreje mine.

III

Veliko mojih spominov je vezano na vojno, pod italijansko okupacijo in predvsem 
na delo, ki smo ga morali opravljati v tovarnah. Bil sem v tovarni blizu švicarske 
meje, tam je bilo delo zelo grdo in naporno, delali smo arzenat. Bilo je veliko 
dela tudi s strupenimi snovmi. Ljudje v tistih krajih so nas radi imeli, velikokrat smo 
bili v bližnji gostilni, ko smo imeli prost izhod. Spomnim se ko smo sedeli, nam je 
gospa v gostilni rekla, da gremo lahko domov. Nismo vedeli zakaj, šele kasneje 
smo zvedeli, da je Italija kapitulirala. S fanti nismo vedeli kaj naj naredimo, nekaj 
jih je takoj odšlo še ponoči, sam sem rekel da takrat ni varno iti. Drugi dan smo 
odšli, preoblečeni v civilno obleko, odšli smo z vlakom. Z pot domov smo večkrat 
presedali vlake, končno smo po nekaj dnevih prišli v Trst. Tam sem se zatekel k 
moji teti, se umiti, nekaj pojesti, potem smo skupaj z mojimi prijatelji, kateri smo 
skupaj potovali šli peš domov. 

Doma nas niso pustili počivati niti ure, bi lahko rekel, že so nas prišli iskati za v par-
tizane. Tam sem služil 9 mesecev in hvalabogu nimam nič težkega na srcu glede 
vojne. Kasneje nas je priprla nemška armada in bili smo v zaporu. Kasneje so 
nas premestili v Begunje iz Begunj pa v Mauthausen. In kdor tega ni doživel ne 
more vedeti in verjeti kaj vse se je tam dogajalo. Od 17 ljudi, ki so nas iz Begunj 
peljali v taborišče nas je le dvoje prišlo nazaj. Vrnil sem se nazaj 5. maja 1945. 
Ko sem se vračal nazaj sem v Škofji Loki srečal znanca iz sosednje vasi, kjer sem 
jaz doma. Ogovoril me je vendar ga nisem poznal, povedal mi je kdo je in rekel, 
naj mu napišem pismo, da ga bo nesel mojim domačim. Tako sem imel možnost 
sporočiti mojim domačim kje sem ter da se vračam domov, kajti sploh niso vedeli 
več kot dve leti kje sem, ali živ ali mrtev. Doma niso mogli verjeti, da sem jaz 
napisal to pismo zato so v Škofjo Loko poslali očeta da preveri ali sem to res jaz. 
Naključje je hotelo, ko sem se vračal proti domu in ko oče je prihajal h meni, da 
sva se srečala na železniški postaji v Ljubljani. Povsem naključno. 

Po odsluženem vojaškem roku sem bil doma, delal sem na kmetiji, lahko bi rekel 
skoraj do včeraj. Nato sem zbolel, saj ne čutim nobenih bolečin, samo noge me 
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ne držijo več. Nikoli nisem bil poročen, ostal sem sam, vendar glede tega se 
nisem nikoli obremenjeval. 
V dom sem moral kar na hitro, še pred tem pa sem bil v bolnišnici. Bil sem zelo 
slabega zdravja, nečak pa mi je pomagal pri vseh opravilih. On je tudi uredil 
vse potrebno da sem odšel v dom. Tukaj sem počutim zelo v redu, moti me le to, 
da imam soseda, s katerim ne morem spregovoriti nit besede, zato mi je malce 
dolgčas. Od začetka je bilo sicer malo težko, kajti vedno sem bil vajen delati, 
težko je ker ne morem hoditi. Druge možnosti kot oditi v dom zame skorajda ni 
bilo vendar to sem sprejel, to je del življenja.



31

Obalni dom upokojencev  KOPER

I

Rojena sem bila leta 1922. Takrat smo bili še v Kraljevini SHS, leta 1931 pa se 
je ta preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo. Takrat sem hodila na učiteljišče, ki 
mi je dalo veliko notranjega bogastva. Učili so nas pravi pedagogi, ki so nam 
pokazali neko moralno in etično nazorno pot za celo življenje.

Poročena sem bila z učiteljem, bila sva kolega. Štiri leta smo živeli na Črnem Vrhu 
nad Polhovim Gradcem, nato smo se preselili v Pirniče pri Medvodah. Takrat sem 
tudi končala višjo pedagoško šolo. Vedno me je vleklo k morju in sama s tremi 
otroki sem nato odšla v Sečovlje, kjer sem dobila dobro službo. Ljudje so me zelo 
lepo sprejeli, tu sem ostala deset let in se osamosvojila. To je bil pravzaprav tisti 
največji pretres v mojem življenju. Odločiti se, da zapustiš vse, kar imaš, iti s trebu-
hom za kruhom. Ampak zase bi rekla, da sem bila vedno optimistična in sem si 
rekla prav tole od pesnika Mateja Bora: „Previharimo viharje.“ Poleg otrok je bila 
z mano v Sečovljah tudi moja mama. Morda se mi dom prav zaradi nje ni zdel 
nekaj slabega. Tudi moja mama je bila namreč v domu.
Kasneje sem živela še v Luciji, tam sem bila 25 let, dokler nisem zaradi nesreče 
prišla v dom. Padla sem in si zlomila kolk in roko, zato nisem videla druge rešitve, 
kot da pridem sem. Do stanovanja so vodile stopnice in po njih sem težko hodila. 
Prihod v dom zame ni bil stresen, saj sem vedela, da v stanovanje ne morem 
več, poleg tega pa sem se v bolnišnici navadila, da sem na vozičku. Tukaj sem 
že tri leta. Zelo sem zadovoljna, saj imam svojo sobo in v svoji sobi se počutim 
svobodno. Zavedam se, da druge možnosti nimam. Prošnjo za sprejem v dom 
sem vložila že kar nekaj časa prej, saj sem že pri mami spoznala, da tako pač 
je, kadar človek ne more več skrbeti zase. Vse skupaj se mi sploh ne zdi tako 
grozno, to so le predsodki, ki jih imajo ljudje glede domov.

Velika sprememba in odločitev, da grem z otroki v Sečovlje, mi je prinesla samo-
stojnost. Samostojna sem sicer bila že prej, a s selitvijo se je ta občutek nekako 
okrepil. To mi je bilo v veliko pomoč tudi v domu, lažje sem se sama odločila, da 
naredim ta korak. Všeč mi je, da sem samostojna, da veliko berem in pišem. Člo-
vek mora živeti vsako življenjsko obdobje posebej, iz vsakega obdobja pa mora 
poskušati potegniti tisto najboljše, tisto pozitivno. Na vsako stvar lahko gledamo 
kot na pol prazen ali na pol napolnjen kozarec.
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II

Dogodek, ki se ga dobro spominjam, je bil moj odhod v vojsko. Ko se je vojna 
začela, sem ravno zaključeval šesti razred gimnazije, za odhod v vojsko pa sem 
se odločil sam. Ko sem po kmetijah zbiral hrano za partizane, me je ujela nemška 
patrulja. Odpeljali so me v štab, kjer so me zasliševali, hoteli so, da priznam, da 
sem partizan. A jaz se nisem dal. Premišljeval sem, da se iz tega moram nekako 
izvleči. Bili smo blizu švicarske meje, name sta pazila dva nemška stražarja in ko 
sta zaspala, sem ušel. Moral sem zbežati, moč in voljo pa sem črpal predvsem iz 
ljubezni do domovine. Tudi odločitev, da grem v boj proti okupatorju, prav zaradi 
te ljubezni zame ni bila težka. Ta izkušnja me je na nek način učvrstila, takrat sem 
utrdil svoj značaj.

Tudi prehod v dom je bila neka sprememba v mojem življenju. Sprva je bilo mal-
ce težko, samo privajanje na domsko življenje pa ni trajalo dolgo, saj sem bil kot 
vojak nekako navajen na disciplino, v veliko pomoč pa sta mi bila tudi čvrstost in 
moj značaj. Izkušnja vojne mi ni pomagala le pri prihodu v dom, ampak nasploh 
v življenju. Moje glavno načelo v življenju je, da moram vedno in povsod dati 
vse od sebe. Tudi tu sem si rekel: „Če sem prestal vse težave v življenju, če sem 
lahko veliko storil za državo po vojni, se bom tudi tu postavil na noge in od sebe 
dal najboljše.“
Ob prihodu v dom so me lepo sprejeli, sam pa sem tudi pazil, da sem dobre 
odnose ohranjal. Sem v svoji sobi, pomembno mi je, da sem samostojen in da 
nekako ohranjam disciplino. To me žene naprej.

III

Veliko spremembo v mojem življenju je predstavljala ločitev. Takrat se je vse po-
polnoma porušilo in to me je zelo potrlo. Moral sem se nekako zamotiti, da nisem 
razmišljal o tem. Pomagal sem si z delom, v veliko oporo pa sta mi bila sestra in 
svak, k njima sem se lahko zatekel po pomoč. Čeprav je bila to slaba in boleča 
izkušnja, je prinesla tudi nekaj dobrega. Pridobil sem samostojnost in odločnost.
Za odhod v dom sem se odločil sam, čakal pa sem dve leti. Bilo je pač tako, da 
pri otrocih nisem mogel živeti, poleg tega pa sem imel tudi zdravstvene težave. 
Moram reči, da se sedaj veliko bolje počutim kot takrat, ko sem prišel sem. V 
domu sem že 10 let, s prilagajanjem na tukajšnje življenje pa nisem imel težav.
Samostojnost, ki sem jo okrepil po tej grenki življenjski izkušnji, mi tu še kako prav 
pride. Svoje znanje uporabim za to, da kaj postorim v domu, tudi zase lahko 
poskrbim sam, tako da ne rabim pomoči za vsako stvar. Malenkosti, ki jih sam 
naredim, naj bo to potreba, pregled pri zdravniku ali izražanje lastnih želja, to mi 
tukaj ogromno pomeni, hkrati pa mi pomaga, da živim naprej.
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Dom upokojencev  NOVA GORICA

I

Rodil sem se v kmečki družini. Bili smo štirje bratje, a sedaj sem ostal sam. Končal 
sem osnovno šolo, po šoli sem se zaposlil, poročil pa se nisem. Takoj po vojni 
smo živeli skromno življenje, ko pa so se na tem območju začele odpirati tovarne, 
je počasi šlo na bolje.
Večja sprememba v mojem življenju je bila izguba noge zaradi slabega ožilja. 
Imel sem strdek, šel sem v bolnišnico, a bilo je prepozno. To se je zgodilo pred 
dvema letoma. Po operaciji sem se vrnil nazaj domov. Dobil sem protezo, pri 
hoji sem si pomagal tudi sam, v veliko oporo pa mi je bil nečak. Na domu me je 
obiskoval bolničar. Takoj po amputaciji noge sem bil na Inštitutu za rehabilitacijo 
v Ljubljani. Večkrat sem se spraševal, zakaj se mi je to zgodilo, čeprav sem vedel, 
da se z izgubo noge moram sprijazniti. Na inštitutu sem se veliko pogovarjal z 
mladimi, ki so imeli podobne poškodbe, in spoznal sem, da tako kot oni, tudi jaz 
ne smem obupati. Našel sem voljo, sprijaznil sem se in šel naprej. K sreči mi je 
tudi zdravje dobro služilo. 

Ob prihodu v dom sem potreboval kar nekaj časa, da sem se vključil. Tukaj sem 
osem mesecev in na začetku mi ni bilo lahko. Veliko je drugih ljudi, ki imajo še 
večje zdravstvene težave kot jaz. Z njimi se nisem kaj preveč družil, malo je bilo 
družbe, primerne zame. Govoriti o tem je težko. Poskusiti moraš, pa izveš, kako 
je. Ni enako kot doma, vsekakor pa mi je v domu bolje, kajti brez noge bi težko 
živel sam. Ob prihodu sem nekako še ohranjal upanje iz izkušnje na inštitutu v 
Ljubljani. Vem, da v domu ne smem obupati, zdravje mi še služi in to me žene 
naprej. Tudi sedaj, ko sem na vozičku, grem večkrat po mestu. Težava je le v tem, 
da steze niso urejene. Veliko se zadržujem v okolici doma, obiskujeta pa me tudi 
nečak in nečakinja, kar se mi zdi zelo lepo. Še vedno ohranjam stike z družino, 
veliko se pogovarjam z njimi, zvem kaj novega. Obiski in sprehodi mi krajšajo čas 
in polepšajo življenje v domu.

II

V družini smo bili štirje otroci. Dva brata, dve sestri, ostala pa sem samo jaz. Naj-
prej sem delala kot šivilja, po poroki pa sva z možem skupaj delala na kmetiji, kjer 
je bilo vedno veliko dela. Oba moja sinova sta doštudirala v Ljubljani.
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Dogodek, ki me je v življenju zaznamoval, je bila smrt mojega moža. Umrl je 
pred petimi leti. Takrat sva že živela sama, saj sta se sinova odselila. Ko je mož 
umrl, sta mi najbolj pomagala prav sinova in celotna družina, glede denarnih 
zadev pa mi je sin še danes v veliko pomoč. Po moževi smrti sem živela sama, 
vendar sem vedela, da zaradi vse večjih zdravstvenih težav ne bom več mogla 
biti dolgo doma. Pred prihodom sem so me že sprejeli v drugi dom, vendar takrat 
tega koraka še nisem zmogla narediti. Ko sem dobila prostor tukaj, sem se v krat-
kem preselila. Sprijaznila sem se, da moram v dom, in to sem tudi storila. Vedela 
sem, da tudi zaradi svoje lastne varnosti ne morem ostati doma.
Zadovoljna sem s sobo in s svojo sostanovalko. Ob prihodu sem dom kar hitro 
sprejela, hitro sem se navadila življenja tu in glede tega se vsi čudijo. Čudijo se 
tudi, da nimam domotožja. Vedela sem, kam se odpravljam. Sama sem se odloči-
la in sina prosila, naj me vpiše v dom. Vedela sem, da ni druge izbire, kajti sinova 
sta v službah in ne moreta skrbeti zame. Z domom pa sem zelo zadovoljna, 
sedaj sem nekako preskrbljena do smrti.

Veliko mi pomeni družina, oba sinova, snahi in predvsem vnuki, kajti majhni otroci 
stare ljudi razveselijo. Sedaj sem tu eno leto in z družino mi čas hitreje mineva, 
morda celo prehitro. Kljub mojim zdravstvenim težavam življenje teče dalje.
Po moževi smrti sem se zelo spremenila. Bilo je hudo, a potem sem zaživela 
nekako bolj samostojno, veliko stvari sem morala sama urediti, tudi kar se tiče 
pokojnine. Prej je vse to urejal mož. Tako sem se tudi lažje odločila, da odidem 
v dom. Samostojna pa sem tudi kar se tiče mojih zdravil. Doma nisem imela 
nobene družbe, nobene ženske za kakšen pogovor, tu pa se zmeraj kdo najde, 
da se malo pogovorim. To je zame nekaj novega. Sama pravim: „Življenje vse 
prenese.“

III

Sem iz bližine Kanala ob Soči. Imam multiplo sklerozo. Zbolela sem zelo mlada, 
zdaj sem na vozičku, sicer še lahko hodim s pomočjo hodulje. Delala sem in si 
kljub bolezni zaslužila pokojnino, nisem se upokojila zaradi invalidnosti.
V dom sem prišla pred štirimi leti. Tu sem zelo zadovoljna, tudi z osebjem in to 
prav z vsemi. Ni mi žal, da sem prišla sem, a pred prihodom v dom sem veliko 
jokala. Hudo mi je bilo zaradi bolezni, še posebej, če je prišlo do kakšnega 
trenutnega poslabšanja. Bala sem se, kaj bo, skrbelo me je, lahko pa rečem, da 
sem bolezen počasi sprejela. Borila sem se in se še sedaj borim proti njej. Kot 
sem vztrajala pri vsaki stvari, vztrajam tudi pri bolezni. Vztrajala sem tudi v službi, 
takrat sem bila med ljudmi in to mi je pomagalo. Od vsega začetka mi ob strani 
stojijo starši, poleg njih še dve sestri, z bratom pa nimava ravno dobrega odnosa. 
Zaradi njega in njegove žene, zaradi njunih očitkov, sem morala v dom. V veliko 
podporo mi je prijatelj, s katerim se dobro razumeva, skupaj greva tudi na dopust. 
Na nek način je med nama zrasla nekakšna ljubezen. Pred prihodom sem veliko 
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jokala in le stežka sem se sprijaznila z bivanjem v domu. Že misel na to je bila 
strašna. Odkar sem tukaj, nisem niti enkrat jokala, zdaj mi ni žal, da sem prišla 
sem. Ko sem izvedela, da grem v dom, mi je ob strani stal prijatelj. Tolažil me je, 
rekel je, da bo tudi on bližje, da me bo obiskoval in da bova hodila ven. Res mi 
je stal ob strani. Dobro se razumem tudi s sostanovalko. Odlična je, pravi, da me 
ima rada kot svojo hčer. Veliko mi je pomenila podpora družine in prijatelja pred 
in ob prihodu v dom, kajti glede ravnanja brata sem bila malo užaljena, saj me 
je na nek način napodil sem. Društvo mi je pomagalo, da sem si kupila skuter, s 
katerim se odpeljem tudi v mesto.

Ko sem izvedela za bolezen, sem si rekla, da moram vztrajati, ne smem obupati, 
kar je, je treba sprejeti. In tako sem bolezen sprejela in živela naprej. Rekla sem si: 
„Moram.“ Ne smemo govoriti, da ne moremo. Ne sprašujem se, zakaj jaz. To je 
že za mano, a na začetku je bilo res težko. Skušam početi čim več stvari, ki sem 
jih počela prej. V domu sem resnično zadovoljna in lepo se počutim tukaj. Tudi za 
rojstni dan so mi vsi voščili in res sem uživala ob praznovanju.
Vse stvari v svojem življenju jemljem nekako z zadovoljstvom, lahko bi rekla ‚s 
plusom‘, in tako tudi gledam na svoje življenje. Znam ceniti vsako malenkost, ki jo 
doživim, in se tega tudi zavedam. Že ko zjutraj posteljem posteljo, imam občutek, 
da lahko sama še zmeraj nekaj naredim, zato je to prijetna obveznost.
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Dom upokojencev SEŽANA

I

Omenila bi velik dogodek, ki mi je res spremenil življenje. Nekega dne sem se 
sprehajala s kolegico mojih let, kar naenkrat pa sem zgubila ravnotežje. Kolegica 
je poklicala mojo hčerko in ji povedala, da z menoj nekaj ni v redu. K zdravniku 
sem šla šele drugi dan, ker ga v našem kraju nismo imeli. Poslali so me v Ljubljano, 
dva dni po pregledu sem šla na operacijo. Operirali so mi velik tumor v glavi. 
Po operaciji sem okrevala v bolnišnici v Sežani, že tam pa se je kot možnost 
nadaljnje oskrbe omenjal dom. V teh težkih trenutkih po operaciji, v času mojega 
okrevanja, mi je venomer ob strani stala moja hčerka. Tudi danes me vedno pelje 
na pregled, vedno greva skupaj.

Prehod iz bolnišnične oskrbe v dom je bil zame zelo težak. Na začetku je bilo 
kar grozno. Novembra letos bo dve leti, odkar sem v domu. Izkušnja bolezni me 
je pripeljala na neko točko, od koder ni poti nazaj. Tukaj v domu sem si veliko 
sama pomagala, sama sem si morala dati moč za naprej in da sem se lahko pri-
lagodila. V veliko oporo mi je bila tudi moja sostanovalka. Morala sem se nekako 
prilagoditi na življenje tukaj. Sama pravim: „Pomagaj si in Bog ti bo pomagal.“ 
Tudi vera mi predstavlja neko moč za naprej. Treba je imeti upanje, tako kot sem 
ga imela jaz že takoj po operaciji in med okrevanjem. Sem zelo zadovoljna, 
samo da sem zdrava.
Tukaj mi je všeč, ker se nas je zbrala skupina, ki se med seboj dobro razumemo. 
Hodim tudi na pevske vaje, ki so zame že kar obveznost, vendar mi je vse to v 
veselje, saj si s temi dejavnostmi krajšam čas. Obiskujem tudi telovadbo, zvečer 
pa se večkrat dobimo prijateljice iz pevskega zbora pa se še kaj pogovorimo. 
Zelo cenim to prijetno družbo.

II

Dogodek, ki je v moje življenje prinesel veliko spremembo, je bila smrt mojega 
moža. Takrat sem ostala sama. Imam sicer otroke, vendar vem, da imajo oni svo-
je življenje, zato je bila zame velika prelomnica, ko sem po moževi smrti ostala 
sama. Ob tem dogodku so mi bili v veliko pomoč moji otroci in vnuki, skratka cela 
moja družina. Spominjam se, da mi je mož zjutraj skuhal kavo, kasneje, ko sem 
ga poklicala na kosilo, pa se ni več oglasil, ni ga bilo več. Bil je šok, istočasno pa 
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sem si rekla: „Hvala Bogu, da ni trpel.“ Bil je namreč hud astmatik in imel je pogo-
ste napade. Rekla sem si: „On se je rešil.“ Na življenje že od nekdaj gledam kot 
na nekaj, kar se začne in tudi konča. Dve leti sem nato živela sama, potem sem 
se preselila k hčerki. Večkrat sem zbolela, rabila sem stalno oskrbo, hčerka pa 
si zaradi službe tega ni mogla privoščiti. Videla sam, da tako ne gre, za odhod 
v dom pa sem se čisto razumsko odločila. Nisem razmišljala o tem, da grem v 
dom umret, rekla sem, da grem v dom stanovat. Tam bom vedno imela nekoga 
poleg sebe, če bi se slučajno kaj zgodilo. Odločitev in odhod v dom sta bila dva 
popolnoma samostojna koraka. Zame dom ni bil bavbav, saj namreč verjamem, 
da kamorkoli greš, je vedno bistvenega pomena to, kako si sam urediš. Če imaš 
moč, lahko iz vsake stvari potegneš tisto najboljše. Nekaj časa je trajalo, da sem 
se navadila na osebje in na druge ljudi v domu, kar je normalno. Veliko mi pome-
ni tudi delo v parku okrog doma, ki je sedaj v glavnem moj. Tu sem kot ene vrste 
vrtnarka, kar mi veliko pomeni. Rastlina zahteva celega človeka in to mi veliko da, 
mnogi ljudje pa se tega ne zavedajo. Urejanje okolice mi daje moč, zadovoljna 
sem, da lahko sama še kaj postorim in s tem tudi nekaj prispevam.
Sicer pa imamo v domu veliko aktivnosti, ki nam pomagajo, človeka nekako po-
tegnejo iz otopelosti, da malo lažje zaživi.  

III

Sam o osebnih izkušnjah nerad govorim, so neka zasebnost vsakega človeka. 
Obstajajo pa določeni razlogi, zaradi katerih sem prišel sem, eden izmed njih 
je tudi ta, da moj sin živi tu v bližini, na Krasu, zida si hišo in tu sem videl še eno 
priložnost za aktivno udejstvovanje pri mojih letih.
Prišlo je do nekega nesporazum v družini, to je razumljivo, stvari niso šle, kot bi 
morale. Različni pogledi na določene stvari in razlike med generacijami pripelje-
jo do nesporazumov. Zamislil sem si, da bi poskusil v domu. Bil sem v primernih 
letih, da bi lahko živel v domu, in tako sem se odločil, da uberem to pot. Sin me 
je pri tej odločitvi podpiral, dejal je, naj poskusim, če bom zadovoljen, ostanem, 
če ne, lahko pridem živet k njemu.
Ta korak oziroma to razmišljanje je bilo čisto realno in primerno, kljub temu, da 
so mi nekateri obetali krajše bivanje tu v domu. Mogoče so malo razočarani, 
vendar jaz tu kar vztrajam. Tukaj izstopata predvsem dve aktivnosti, oskrba in 
nega. Sam sem bil in sem še danes zmožen skrbeti zase, tako da sem spadal 
v tisto prvo kategorijo in še danes se štejem tja. No, lahko bi rekel, da sem se tu 
sedaj kar udomačil. Ko sem prišel v dom, so imeli zelo neurejeno knjižnico. Knjige 
so bile nametane na kup in pomešane, vse je bilo zelo nepregledno. Predlagali 
so, da bi se lotil urejanja knjižnice. To delo sem sprejel z veseljem, zame je bil 
to nekakšen izziv. No, to sem uredil in sedaj je knjižnica končno dobila pravo 
obliko. Knjig niti ni veliko, vseh skupaj je približno 2.500. Je manjša knjižnica, tudi 
bralcev imamo zelo malo, kar je razumljivo, saj mnogi tega niso vajeni, niso iz 
okolja, ki bi branje vzpodbujalo, nekateri pa imajo zdravstvene težave in zato 
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težje berejo. Drugače je knjižnica zelo lepa in urejena, človek se lahko udobno 
namesti in v miru bere.

To, da je sin blizu in da zida hišo, me je spodbudilo, da tudi sam kaj prispevam, 
tako idejno kot tudi praktično, saj mi koristi, da se malo razgibam ali da kaj ustvar-
jam. Čeprav nisem izučen za takšna dela, se dobro znajdem. Pomoč z moje 
strani je prišla prav pri načrtovanju vodnjaka pri hiši, sedaj urejava fotovoltaiko, 
tako da bo hiša neodvisna pri porabi vode in elektrike.

Prehod v dom zame ni bil preveč naporen, takoj mi je bilo ponujeno delo, urejal 
sem knjižnico in se tako zamotil. Preskok iz mojega aktivnega obdobja življenja v 
novo obdobje je bil majhen. Urejanje mi je vzelo kar veliko časa, potreboval sem 
pol leta, da sem vse uredil. Mogoče so nekateri pričakovali, da bo tisto začetno 
obdobje zame tu težko, ker nekateri obupajo. Delo me je skozi celo življenje 
nekako zapolnjevalo, morda se marsikdo ne bi strinjal z mano, če rečem, da je 
delo odrešujoče, ampak je. Delo lahko reši marsikatero težavo. Morda bi me 
kdo označil za deloholika, a jaz se s tem ne strinjam, saj zelo rad ustvarjam. To 
je tisti najpomembnejši vidik dela, vsaj zame. Če kaj ustvariš, te vzpodbuja, če 
nekaj nastane in postane dodana vrednost, je to človeku v veselje. Udejstvovanje 
v domu mi prinaša zadovoljstvo, tudi delavci cenijo moje delo. Malo sem razoča-
ran, ker je tako malo uporabnikov knjižnice, ampak zaradi tega ne morem soditi 
ljudi. Skratka, vse, kar ustvariš, ti je v neko zadovoljstvo. Vsaj jaz tako gledam na 
te stvari.
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Dom upokojencev  POSTOJNA

I

Velika sprememba v mojem življenju je bil nenaden vpoklic v nemško vojsko, po-
ziv pa sem dobil ravno na svoj rojstni dan. Iti v nemško vojsko ni bilo lahko, bili so 
težki časi in morali smo nekako preživeti. No, iz naših krajev, iz Trbovelj, smo bili 
štirje in to nam je veliko pomenilo. Bili smo prijatelji in znanci, pazili smo, da smo si 
med seboj pomagali. Eden drugemu smo bili v oporo, kajti velikokrat je bilo tako 
težko, da bi se kar ustrelil.
V ta dom sem prišel lani, že prej pa sem bil v domu v Litiji. Preselil sem se, ker je 
moj sin doma blizu Postojne in tako se lahko večkrat vidiva. Ko sem prišel, sem 
potreboval nekaj časa, da sem se privadil, lahko bi rekel, da se še zmeraj priva-
jam na življenje tukaj.

Izkušnja služenja vojske me je nekako privadila na potovanja po svetu. Potoval 
sem po Franciji in Angliji in menim, da se človek na potovanjih nauči hitrega 
prilagajanja na drugačno okolje. Če ne bi potoval in bi od doma prišel sem, bi 
bilo vsekakor težje zame. Pomaga mi tudi, da je z mano žena, prišla sva skupaj 
in skupaj sva tudi v sobi. V veliko oporo mi je tudi sin, on ureja vse moje stvari, 
njemu sem vse prepustil. Malo težje pa je tu v domu najti sogovornika, vsaj med 
moškimi. Pogrešam moško družbo, se pa zato veliko pogovarjava z ženo. 
Vse, tudi življenje v domu, jemljem z dobrega vidika. Če bi na stvari gledal s sla-
bega vidika, bi to sigurno vplivalo name. Človek pa vsekakor mora tudi pozitivno 
razmišljati, brez tega ne gre.

II

Moj mož je bil oficir v vojski in življenje z njim je pomenilo veliko prilagajanja. 
Zelo stresno je bilo veliko število selitev, ki jih je prineslo njegovo menjavanje kraja 
službovanja. Bilo je težko, kajti morali smo čakati na stanovanje, se seliti, ponovno 
pakirati, poleg tega pa sem imela še štiri otroke, tako da je bilo za vse nas kar 
naporno. Že samo v Zagrebu, kjer smo nekaj časa živeli, smo se kar trikrat selili. 
Tam se nisem ravno dobro počutila, imela sem domotožje, ni mi bilo všeč. Večkrat 
nismo vedeli, kakšno stanovanje bomo dobili, bila so majhna in ne ravno urejena, 
na zamenjavo pa se je lahko čakalo tudi po dve leti.
Nauk, ki sem ga potegnila iz vsega tega, je, da moraš biti vedno sam sebi go-
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spodar. Edino na sebe sem se lahko zanašala. Mož je bil sicer dober mož in 
oče, a ni znal biti odločen, ni se znal postaviti zase. Spominjam se, ko je nekoč 
urejal, da bi se selili v boljše stanovanje. Na koncu iz tega ni bilo nič, sama pa 
nisem vedela, kako in kaj. Potem sem na lastno pest obesila oglas glede oddaje 
stanovanja in si nakopala jezo vojaškega generala, češ kaj si mislim, da sama to 
urejam. No, po tistem, ko sem se sama zavzela za iskanje stanovanja, se je to 
uredilo v enem tednu. Seveda se pa seliti nisem hotela, dokler nisem dobila ključa 
drugega stanovanja. Nisem se dala kar tako preseliti, hotela sem imeti zagotovi-
lo, da je stanovanje na voljo. V treh tednih se je nato vse uredilo.

Letos decembra bo dve leti, odkar sem v domu, življenja tu pa sem se kar hitro pri-
vadila. Morda zato, ker sem prišla sem iz bolnice, bila sem namreč hudo bolna 
in doma sama nisem smela ostati. Na nek način so mi pomagale tudi nenehne 
selitve. Vedela sem, da se moram prilagoditi tukajšnjim razmeram, da sama ne 
morem biti. Tukaj se mora vsak vsaj malo prilagoditi, kajti brez prilagajanja ni 
dobrega življenja.
Zelo se trudim, da sama še kaj naredim, si na primer kaj operem, in to mi veliko 
pomeni. Tudi
sobo sem si uredila po svoje, v oporo pa mi je tudi dejstvo, da se še vedno lahko 
zanašam nase, da še vedno imam nadzor nad sabo.

III

V življenju sem doživela veliko pretresov, od izgube brata in sestre, ki sta umrla 
eden za drugim, smrti moje dobre prijateljice in težke bolezni vnuka, vse do priho-
da v dom. Ta odhod v dom je bil zame zelo velika sprememba, takrat mi je bilo 
zelo hudo. Le stežka sem zapustila dom in prišla sem. Živela sem v gradu, kjer 
so, preden sem ostala sama, živeli še drugi ljudje. Ker sem ostala sama, sem se 
odločila, da pokličem sem in povprašam, ali bi lahko prišla sem v dom. To je bil 
zame res velik udarec, bila sem pravzaprav v nekem šoku, bi rekla. Hudo me je 
pretresla tudi smrt prijateljice, ki je prav tako stanovala v gradu. Smrt nekoga, s ka-
terim si tako dolgo živel in ki ti je bil blizu, je res težko prenesti. Že v tako praznem 
gradu sem postajala vedno bolj osamljena. To je bil tudi eden od vzrokov, zakaj 
sem dala prošnjo za dom. Rekla sem si: „Sama sem tukaj, nikogar več nimam, 
nekaj moram ukreniti.“

Spominjam se prvih dni tukaj. Zame je bilo izjemno težko, imela sem domotožje, 
mučilo pa me je tudi to, da sem bila doma vajena veliko delati. Prihod sem je 
zame pomenil veliko spremembo, celo ponoči sem večkrat stala pred vrati in ho-
tela oditi domov. Tako hudo je bilo kar dobre tri mesece. Preden sem prišla, sem 
si odhoda v dom vedno želela zaradi družbe in ljudi, ki so tu, vendar po nekaj 
dnevih sem uvidela, kam sem prišla. Zaprla sem se vase, tukaj se nekako nisem 
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mogla najti. Poiskala sem pomoč pri zdravniku, ki mi je pomagal z zdravili, mnogi 
drugi pa so me venomer bodrili, da je to le začetek in da bo bolje. To me je eno 
leto nekako držalo pokonci. Mislim, da zelo pomaga, če človek najde v domu 
sorodno dušo, nekoga drugega, ki prav tako rabi prijazno besedo in tako si dva 
človeka lahko pomagata. Težko je, če ostaneš sam, če se nihče noče pogovarjati 
s tabo. Čez čas te morda začno že malo čudno gledati, to pa potem ni lahko. 
Največ pomoči mi je nudila psihologinja, veliko sva se pogovarjali o meni in o 
bivanju tu v domu. Dobila sem neko energijo, neko moč, da moram to premagati, 
kajti tako, kot je bilo, se ne bi dobro končalo. Sedaj bi rekla, da sem se privadila 
življenja v domu. Tudi če grem kdaj ven na izlet, komaj čakam, da pridem nazaj. 
Tako zelo sem se spremenila. Cenim predvsem dobro besedo, kajti ta več poma-
ga kot kaka tableta, ki jo vzamemo. 

V življenju sem doživela mnogo hudega, najhujše so bile izgube družinskih čla-
nov, predvsem izguba soproga in vnuka. Vedno sem bila ob njih, videla sem 
njihovo trpljenje in takrat sem tudi sama pomislila: „Glej, na kaj bom morda jaz 
prišla, takrat, ko bom ostala sama, če ne bom šla v dom.“ Morda na take stvari 
pomisliš, ko si v šoku. Ne vem. Čeprav je bilo težko, sem hotela biti pri svojih 
bližnjih do konca. Takšna sem. Obiskovala sem jih in jim stala ob strani. Mogoče 
je ta strah pred podobnim trpljenjem v meni od takrat. Najhuje je bilo z mojim 
vnukom, ki je zbolel za hudo boleznijo. Ostal je v bolnišnici v Ljubljani, a za zače-
tek pravega zdravljenja je bilo žal prepozno. Takrat je bil mož še živ, smrt vnuka 
pa naju je oba zelo prizadela. En mesec sva bila kot ujetnika v hiši, nobenega 
nisva spustila blizu.

Vsi ti pretresi, ki sem jih doživela v svojem življenju, toliko izgub bližnjih, to se da 
preživeti in preboleti z dobro in predvsem močno voljo. Poleg jeklene volje je tu 
še energičnost in pogum. Dokler si še zmožen kaj sam narediti, potrebuješ ener-
gijo, drugače res ne gre. To me je držalo pokonci skozi vse življenje. Res močna 
volja. Ta volja je mogoče malce opešala ob mojem prihodu v dom, takrat je 
nisem imela dovolj, kajti prehod sem je bil zame preveč naporen. Sčasoma, ko 
sem se privadila življenja v domu, pa sem si pomagala z voljo, pomagam pa tudi 
drugim, ko vidim, da so v stiski ali da so osamljeni.
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Dom starejših LOGATEC

I

Od malih nog sem živel na kmetiji, pri 20 letih sem odšel v vojsko. V vojski sem bil 
od leta 1937 do 1945. Po vojni sem bil doma, kasneje sem šel v šolo v Maribor, 
opravil sem izpite za železničarsko šolo in se nato vrnil v Ljubljano.
Po ženini smrti sem ostal sam, leta 2004 pa sem prišel v dom. Začetek, tisto prvo 
leto, je bilo hudo. Zapustil sem vse, kar sem poznal, a počasi sem se privadil 
življenju tukaj. Imam svojo sobo, s katero sem zelo zadovoljen, in letos stopam v 
92. leto. Življenje torej teče dalje.

Obdobje po ženini smrti je bilo zelo težko. Izgubil sem osebo, ki mi je bila najbolj 
blizu. Takrat mi je bila v veliko oporo hčerka, naj tu povem, da menim, da imajo 
otroci pravico do svojega življenja, poleg tega pa mi je zelo pomagala tudi 
moja vnukinja. Težko se je bilo privaditi življenja tu. Nisem še prebolel smrti moje 
žene, poleg tega pa sem bil zelo, zelo bolan. Še pred odhodom v dom sem ve-
dno govoril, da jaz v dom ne grem, vendar okoliščine so bile take, da sem rekel: 
„V dom bom šel, če me boste odpeljali.“ Bilo je tako hudo, da sem hotel kar oditi 
od tu, a pomagali so mi, uredili so mi sobo in v tej sobi sem zdaj že skoraj pet 
let. Sam doma nisem bil več sposoben živeti samostojnega življenja, predvsem 
zaradi dela, ki ga prinese lastna hiša.

Kar v življenju najbolj cenim in kar najbolj potrebujem, je lepa in prijazna beseda. 
To in da mi zdravje služi. Precej stvari lahko še vedno postorim sam, tudi okrog 
doma. Skrbim za vrtnice, tudi sam sem imel doma vrt, zato rad vidim, da je oko-
lica urejena. To mi nudi neke vrste zadovoljstvo pa tudi sprošča me. Sam se še 
lahko umijem in oblečem in to je tisto, kar mi največ pomeni. Ta samostojnost, ki 
sem jo zaradi hude bolezni skorajda izgubil. Že od začetka sem gojil to upanje 
in željo, da si bom opomogel in prišel tako daleč, da si bom sam pomagal. Se-
veda pridejo tudi težki trenutki, vendar volje človek ne sme izgubiti.

II

Spominjam se leta 1991, ko so mi v podjetju, kjer sem delal, povedali, da imam 
pogoje za predčasno upokojitev. To sem sprejel, šel sem v pokoj, potem pa se je 
pojavilo vprašanje, kaj počet. Imel sem namreč veliko časa. Poleg svoje hiše na 
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Brezovici sem dokupil še nekaj zemlje in si uredil sadovnjak. Delo v sadovnjaku 
sem imel rad že od malih nog, spominjam se, ko sem videl sadovnjak pri starem 
očetu na Uncu. No, s tem sem se ukvarjal prva leta po upokojitvi. Moram reči, da 
sem bil zelo uspešen. Čez nekaj časa se me je začela lotevati vrtoglavica. Hodil 
sem pa sem se kar sesedel, k sreči se nisem nikoli udaril. Ta vrtoglavica me je 
takrat tako onesposobila, da skoraj nisem mogel hoditi, in če sem bil sam doma, 
je bila to že težava. Bolezen me je pripeljala sem, bilo pa je tako hudo, da se 
prvega dne v domu sploh ne spominjam. Nastanili so me v dvoposteljno sobo, 
kjer sem samo ležal in ležal. Leto dni. Kasneje so me dali na voziček, vendar sem 
ves čas rabil pomoč, kajti noge so mi povsem odpovedale. Na vozičku sem bil 
pol leta, nato pa sem s pomočjo terapije počasi shodil. Korak za korakom. Takrat 
sem drugič shodil. Poleg težav s hojo se mi je v telesu nabirala voda, imel sem 
težave z mehurjem. Eno leto sem imel kateter, kar ni ravno prijetno, saj prinese 
vse vrste zapletov. To se je nekako pozdravilo in prepričan sem, da zaradi tablet. 
Težave z mehurjem in vrtoglavico so izginile in danes lahko hodim.

V domu sem sedaj pet let. Ko sem prišel, mi je bilo osebje v domu v veliko oporo, 
skrbeli so zame. Še danes se spominjam, ko sem po enem letu srečal medicinsko 
sestro, ki je delala tu. Ko je videla, da hodim, mi je povedala, da so ob mojem 
prihodu mislili, da so me pripeljali sem umret. Ni mogla verjeti, da hodim. Ko sem 
leto dni ležal, me je pokonci držalo upanje. To je seveda normalno, ampak za-
nimivo se mi zdi, ko danes razmišljam o tem. Niti ni bilo težko, jaz sem kar ležal 
in spal. Danes se čudim, kako sem to vzdržal. Ampak voljo sem pa imel. To mi še 
danes vsi govorijo. Imel sem voljo, da sem se postavil na noge.

Tukaj imam zdaj tudi avto in tako se večkrat kam zapeljem. Moram reči, da prave 
družbe v domu nimam, vendar sem tukaj preskrbljen. Tudi če bi šel živet v stano-
vanje, ne bi bilo tako kot tu, kjer imam oprana oblačila in vsak dan pripravljeno 
hrano. Zelo težko bi skrbel sam zase. Kondicijo vzdržujem s hojo, hodim vsak 
dan, dopoldne in popoldne. To mi nekako zapolni čas, med hojo pa se tudi malo 
sprostim.  Zdaj imam svojo sobo, mogoče je malo majhna, vendar je vsekakor 
boljše kot v dvoposteljni sobi. Tu se počutim bolj samostojnega. Pojem v pevskem 
zboru, to je neke vrste popestritev, sodelujemo pa tudi na raznih tekmovanjih in 
prireditvah ali zapojemo na slavjih v domu. S petjem se ukvarjam ljubiteljsko, 
hkrati pa je to tudi prijetno druženje.
Volja, ki sem jo zbral na začetku, ko sem še ležal v postelji, me je spravila na 
noge. Ta volja mi še danes pomaga, da hodim na sprehode in tudi na morje 
grem, da malo spremenim okolje. In tako gre življenje naprej.

III

Pred prihodom v dom sem živela sama v svoji hiši. V zelo veliko pomoč mi je bila 
soseda, lahko bi rekla, da je na nek način prevzela skrb zame. Živela sem v stari 
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hiši, bila je dotrajana in potrebna temeljite obnove. Denarja nisem imela, zato ni 
bilo druge izbire, kot da grem v dom. Selitev me ni pretresla, želela sem si le, da 
bi prišla v sobo, kjer bi imela družbo, da bi lahko klepetala.

Zelo me je pretresla smrt brata in sestre. Odšla sta eden za drugim in za vse 
sem bila sama. Ni mi bilo lahko. To je bil najhujši dogodek v mojem življenju. 
Počutila sem se čisto samo. Moram pa reči, da sem se hitro pobrala. Vse to 
me je zelo spremenilo, prej so me namreč poznali kot molčečo, redkobesedno 
žensko. Rekla sem si: „Če ničesar ne ukrenem, se mi bo zmešalo.“ Odločila sem 
se, da bom vsako soboto in nedeljo šla v dom upokojencev na Vrhniko. Tam je 
bilo veliko ljudi iz Rakeka, kjer sem živela, in tako sem obiskovala vse znance. 
Vedno sem prinesla kaj za jesti in za popiti, največ pa mi je pomenilo to, kako 
sem jih razveselila. Še danes se nasmehnem, ko se spominjam tistih trenutkov. Ne 
vem, kaj me je gnalo naprej, kaj sem sploh čutila, a rekla sem si, da moram nekaj 
narediti in to sem tudi storila. Hodila sem v dom na Vrhniki in to me je razveselje-
valo. V tistih težkih trenutkih sem sama sebi vlivala pogum. Če danes vidim, da 
je nekdo žalosten, ga hitro potolažim ali se malo pogovorim. Že preden sem 
prišla v dom, sem tudi sosedi rekla, da nočem biti na stara leta nikomur v breme. 
Zmeraj sem govorila, da bom šla v dom, ko bom prišla v leta, ko ne bom mogla 
več skrbeti zase. To je bila moja samostojna odločitev. Ob prihodu v dom sem 
kar sama iskala družbo, ker tišine ne prenesem. Tišina, pravijo, ubija, jaz pa sem 
bolj družabna po značaju. Beg iz samote v težkih trenutkih po smrti moje sestre 
in brata mi je pomagal in to mi še danes veliko pomeni. Takrat sem se na tak 
način pobrala, sedaj pa me to drži pokonci. Sama sem komaj čakala, da bom 
prišla v dom, mogoče sem pričakovala, da bom tudi tukaj nekoga razveseljevala, 
tako kot takrat na Vrhniki. Najlepše je druženje, ki pride zraven, in veselje, ki ga 
občutiš, ko človeku pomagaš. Kar se tiče osebnih stvari, še vse postorim sama, 
k sreči ne potrebujem nobene pomoči. Voziček mi kljub vsemu omogoča veliko 
svobode, še vedno lahko grem ven, kdaj hočem in kamor hočem.

V domu sem osem mesecev in moram reči, da se ne morem pritoževati. Vesela 
sem, da sem tukaj, da se lahko pogovarjam in pomagam drugim. Pogovor je 
pomemben, pogovor je vse.
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Zavod Talita Kum POSTOJNA

I
Pred prihodom v zavod sem živela sama v majhni garsonjeri, in velikokrat sem 
tudi padla, nekoč tako hudo, da sem ostala v bolnišnici tri tedne. Medtem mi je 
hčerka uredila vse potrebno, da sem lahko prišla sem. Nikogar ni bilo, ki bi lahko 
v tistem trenutku skrbel zame. Na hčerke nisem mogla računat, kajti vsaka ima 
svoje življenje in svoje družine. 
Ni bilo lahko zame, kajti morala sem oditi od doma, moj mož je veliko pil in z 
njim nisem mogla biti več, nisem več zdržala takega življenja. Kar mi je ostalo od 
njega so bile slabe izkušnje in ne smem niti pomisliti na grozote, ki sem jih dožive-
la takrat ko sem še živela z njim. Živela sem dobesedno v strahu pred njim. Vse 
svoje stvari sem pustila tam.  
Veliko oporo sem imela pri mojih hčerah, kajti takoj po odhodu od mojega moža 
sem nekaj časa živela pri eni od hčera. Takrat mi je veliko pomagala, našla mi je 
tudi službo da sem vsaj nekaj zaslužila.

Odločitev, da grem v zavod nisem težko sprejela, kajti ko sem prišla iz bolnišni-
ce bi morala ostati pri hčerki, tega pa sama nisem želela, kajti zanjo bi bilo to 
preveč. Ko sem prišla sem, pa je bilo to privajanje na življenje tu zelo kratko, tudi 
sprememba zame ni bila ravno velika. Veliko je temu pomagal ta prijaznost, ki 
sem jo doživela tu, tega jaz skozi moje življenje nisem bila vajena. 
Sama sebi sem pa rekla da morem tu naprej živeti, ali naj bom tu ali naj grem na 
cesto, druge izbire zame ni bilo. Imela sem pogum in voljo, nek zagon za naprej 
in še zmeraj ga imam, to me pelje naprej v življenju. 
Zavod mi sedaj pomeni neko upanje, neko sigurnost, kajti sama zase ne morem 
več skrbeti in od drugih pričakovati, da bodo skrbeli zame, tudi ne morem. Življe-
nje tu sem vzela kot neko novo pot v mojem življenju.  

II

Tu v zavodu sem že 7 let. Ko sem prišla si nisem mislila da bom še zdaj tu, mislila 
sem si, da bom tu največ dve leti, da bo potem konec moje življenjske poti, pa 
še kar vztrajam. Sedaj sem stara 97 let. Z življenjem tu sem zelo zadovoljna, 
zadovoljna sem z vsem, po vseh teh letih tu nisem imela nobenega problema. 
Ko sem živela še doma, so zame skrbele dve hčerki, pa tudi moja soseda, ki pa 
je nažalost umrla. Sama zase pa nisem zmogla več skrbeti. Zase bi rekla, da 
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kakšnega hujšega pretresa v mojem življenju ni bilo, tudi ko mi je mož umrl, sem 
bila nekako pripravljena na to, bil je v letih, bolan in vedela sem da prihaja ta 
dan. Pa tudi odločitev za odhod v zavod je bila moja, vedela sem, da zame ne 
bo imel kdo skrbeti, sicer imam dva hčerki, vendar so obe od doma, njima dvema 
pa jaz nočem biti v breme. Razumela sem jih, kajti sama sem skrbela za mamo 
od mojega moža in sem vedela kaj pomeni skrbeti za starejšega človeka. One 
imajo svoje družine in živijo svoje življenje. Zaradi tega sem vedno več ostajala 
sama doma in to mi ni bilo prijetno. Mogoče je bil zavod tudi moja edina izbira, 
ki se je takrat zdela smiselna. Prihod sem pa je zame vseeno predstavljal neko 
spremembo, predvsem zaradi moje predstave, da bo tu drugače, da bo kakor 
doma. 

Od začetka mi je veliko pomagalo tudi to, da sem bila v zavodu samo čez zimo, 
med poletjem sem bila doma, tako je bilo dve leti. No sedaj pa že kar nekaj let 
nisem bila doma. Sprejeti to spremembo, mi je bilo lažje preko mojega zaveda-
nja da druge in boljše izbire nimam. V tem obdobju, ko sem bila še vmes doma 
sem tudi pri sebi dobila potrditev da sama ne morem biti več. Poleg tega sem s 
tem ko sem ostala sama dobila tudi nek strah, strah da bom sama in zapuščena. 
Tu tega strahu nimam več. Rekla sem si da moram naprej, druge rešitve ni bilo. 
Moje življenje je bilo tudi vedno tako, da sem skozi sprejemala nekaj novega, 
pa nikoli se nisem nad ničemer pritoževala in tako je tudi tu. Ko nekaj sprejmeš je 
lažje in to je tudi neka popotnica za naprej.

Življenje tu je zame zelo dobro in zavod mi trenutno pomeni vse, tukaj sem res 
zadovoljna in odločitve da pridem sem nisem nikoli obžalovala.   

III

Kar se tiče moje življenja in dogodkov, tudi pretresljivih, ki so se mi zgodili, bi 
lahko sama napisala knjigo. Teh je bilo veliko. Najhujši udarec v mojem življenju 
je bila izguba hiše zaradi denarnih dolgov in posledično tudi vzrok da sem tukaj. 
Nato se je bilo treba odločiti kako naprej. Sem takšen tip človeka, da nočem biti 
nobenemu v breme, sicer sem nekaj časa živela pri sinu in njegovi ženi, nekega 
dne pa sem mu sama rekla, da bi šla v dom. Sam je bil malo začuden, vendar 
sem se tako odločila. Po prihodu sem in ko sem tu še nekaj časa stanovala, pa me 
je zelo prizadela še sinova smrt. Zbolel je, imel je raka, umrl je v enem letu. Takrat 
sem imela veliko podporo in pa tolažbo s strani oskrbovank tukaj v zavodu, brez 
njih bi bilo zame zelo težko. Izguba svojega otroka je res najhujša stvar ki jo 
lahko starši doživijo v svojem življenju. 

Moje geslo je to : Nikoli ne vprašaj zakaj in če! Nisem nikakršen verski fanatik, 
vendar verjamem da je nekaj nad mano in v to zaupam, to zaupanje in pa delo 
mi daje moči z naprej. Tudi ko mi je sin povedal, da ima raka, sama sploh nisem 



47

pomislila na to, da ga bom nekoč izgubila, še je živel in živela sem skupaj z njim. 
Bila sem zelo pozitivno naravnana. 
Zatem me je prizadel še infarkt. Morala sem dosti hoditi, to je bilo edino zdravilo, 
to je pregnalo tudi moje probleme. Tu zraven zavoda imamo soseda, ki ima ži-
vali, ima pse, kokoši, čebele. Tja hodim in to je mene pozdravilo. Popolnoma sem 
se pobrala, hodim tja, to je sedaj moje delo, to mi zelo pomaga. 
Tudi prehod zame je bil lahko bi rekla kar normalen, hitro sem se privadila, imela 
sem cilj, h temu cilju sem strmela, in ko imaš postavljen jasen cilj se ne sprašuješ 
zakaj in če. Seveda ti to da življenje, kajti ko te kamni meljejo, te stiskajo, ti trpiš. 
Če se takrat sprašuješ zakaj, tega odgovora ne dobiš. 
Življenje tu v zavodu sem jemala kot novo pot v mojem življenju, tu se nisem še 
nikoli pritožila, da bi bilo kaj narobe. Ne maram miloščine, ni mi pa težko vprašati 
če kaj potrebujem, ne maram pa izkoriščanja. Zelo veliko mi pomeni to, da si lah-
ko še vedno sama pomagam, še bolj vesela pa sem, ko tudi drugemu pomagam, 
počutim se koristno. Cenim še tako drobno stvar, ki jo naredim, in vsak trenutek ki 
ga doživim. 

Moram kar reči, da imam ta zavod zelo, zelo rada. Uživam in cenim svojo sobo, 
ki je moj kotiček zasebnosti in cenim to, da to mojo zasebnost tudi spoštujejo. Tu 
se počutim kot doma. 
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Dom upokojencev  KRANJ

I

Bila sem poročena z oficirjem, s katerim imam enega sina. Ločila sva se, saj je 
bil do mene zelo nasilen in tega nisem mogla več prenašati. A nisem bila dolgo 
sama. S prijateljico sem šla na ples in tam spoznala čudovita moža, ki je postal 
moj prijatelj.
26 let sva živela skupaj, potem pa se je zgodilo to, česar nisem želela. Zjutraj 
sem se šla tuširat, moj prijatelj pa je medtem odšel po mleko. Ko sem stopila iz-
pod tuša, mi je spodrsnilo in padla sem. Nezavestna sem ležala na tleh. Moj pri-
jatelj je poklical rešilca in odpeljali so me v bolnišnico. Kar nekaj časa sem bila v 
komi. Ko sem se zbudila, sem nekaj časa okrevala v bolnišnici. Čudila sem se, da 
me prijatelj v tem času nikoli ni obiskal. Sin je vedno našel razloge, zakaj prijatelja 
ni k meni na obisk. Čez čas so me odpeljali domov. Pri kosilu mi je sin povedal, 
da je moj prijatelj v tem času, ko sem bila v komi, umrl. Bila sem popolnoma na 
tleh. Nisem vedela zase. Tega prijatelja sem imela resnično zelo rada. Zdaj je 
umrl. Umrl od žalosti, ker sem bila v komi. Nekaj časa sem jokala, sploh nisem 
šla iz sobe. Čutila sem, da v najino stanovanje ne morem več, saj me je preveč 
bolelo. Takrat sem tudi shujšala. Mislila sem, da bom umrla še sama, saj brez 
njega nisem mogla biti. Nikoli nisem marala samote, nikoli nisem želela biti sama.
V tistem, zame zelo težkem obdobju mi je ob strani stal sin. Nekaj časa sem 
živela z njegovo družino. Imam namreč zelo dobrega sina, vsak dan pride k 
meni v dom na obisk. Hvaležna sem, da imam takšnega sina, njegova žena in 
vnuki pa me žal niti ne pogledajo. Zanje je bilo pomembno le to, da dobijo moje 
premoženje. Toda ostal mi je čudovit sin, hvala Bogu.

Okoli pol leta sem bila zares na tleh. Potem sem počasi postajala vse boljša, 
tudi vse več fizične moči sem dobila. Sin je bil v tistem težkem obdobju temeljna 
opora v mojem življenju. Pomagala sem si tudi tako, da sem vsako večer prižgala 
svečko za mojega prijatelja in se pogovarjala z njim. Nekega dne sem bila tako 
na tleh, da sem vzela pas, da bi končala svoje življenje. Ko sem držala ta pas, 
da bi se obesila, sem se vsa tresla … In kot da bi slišala glas: „Ne naredi tega, 
ne, ne …“ In nisem. Pospravila sem pas. Hvala Bogu, da nisem končala svojega 
življenja. Bilo bi mi pošteno žal.
Smrt mojega prijatelja je bil glavni razlog, da sem se odločila za dom. Nisem 
mogla nazaj v najino stanovanje, saj sem ga preveč pogrešala. Nisem marala 
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samote. Tako sem dobila mesto v tem domu. Sedaj lahko rečem, da je tu čudo-
vito. 

Ko sem prišla v dom, sem bila še zmeraj na tleh, sicer se je moje čustveno stanje 
začelo izboljševati, toda še vedno je bila bolečina zelo velika. Tukaj so mi po-
magali, tako osebje kot stanovalci. Je pa res, da me je smrt prijatelja spremenila. 
Morda lahko rečem, da me je to utrdilo. To, da sem ostala sama, mi je dalo 
vedeti, da biti sam ni isto kot biti osamljen. Ves čas sem bila mnenja, da je to isto. 
Pa ni. Tukaj nisem osamljena, tudi sama nisem, čeprav mojega prijatelja ni več. 
Prav tako sem se po njegovi smrti naučila biti sama, no, spoznala sem sebe, ko 
sem bila čisto na tleh. Ugotovila sem, da sem lahko sama, ne da se zaradi tega 
počutim osamljeno. Počutim se odlično. Veselim se vsakega dne. Tukaj je hrana 
odlična, sestre so prijazne, socialna delavka je zelo dobra, tako človeška. Imam 
prijateljice. Vse imam, še več, kot potrebujem. Res sem vesela, da sem tukaj. 
Stara sem 93 let in zares uživam.
Zavedam se, da sem vse to prebolela z jokom. To je bila moja moč. Solze. 
Verjemite, solze brišejo še tako veliko umazanijo življenja.

II

Najpomembnejši dogodek v mojih mladih letih je bil odhod v partizane. Situacija 
je bila taka, da sem se morala umakniti, saj so v neposredni bližini našega doma 
belogardisti ustanovili postojanko in so bili dnevno na našem domu. Prijatelji, s ka-
terimi smo se že v otroštvu družili, so odšli k njim. S sestro sva odšli k partizanom, 
postali sva kurirki. Doma je ostala mama s šestimi otroki. Leta 1941 smo izgubili 
očeta, saj so ga ubili. Nad mamo so belogardisti izvajali hud teror, saj so na vsak 
način želeli dobiti mene, vendar živo. Mama je res veliko pretrpela, terorizirali so 
jo, vse so ji pokradli. Na srečo ji je brat veliko pomagal, da je lahko preživela 
sebe in svoje otroke.

Potem sem se poročila in rodila sina. Toda mož je spoznal drugo in me zapustil. 
To me je zelo prizadelo, kajti imela sem ga neizmerno rada. Umrl mi je tudi sin. 
Ko mati izgubi sina, izgubi vse. Še zdaj se v mislih vračam k njemu, to mi pomaga. 
Moj viri moči so pesmi. Pišem jih, ko sem na tleh. Le-te mi pomagajo ponovno 
vstati. Te izkušnje življenja so me še kako utrdile. Postala sem veliko bolj močna 
v sebi. Kot osebnost sem bila zmeraj vztrajna in pogumna, a sedaj sem postala 
še bolj vztrajna. To je edina pot, da preživiš take dogodke. Imam še enega sina, 
a nisva v stiku. Me je razočaral. Kar pustil me je v domu, pod pretvezo, da bom 
šla k njemu živet, samo, da je dobil moje stanovanje. Materializem nikakor ne 
zbližuje. Naj bo, se je sam tako odločil. Odkar sem tu, me niti enkrat ni prišel 
obiskat. Sama sem se nekaj časa trudila, mu pisala kartice, klicala. Ampak sem 
sedaj tudi jaz odnehala.  
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Veliko mi je pomagalo to, da sem že prej, preden sem prišla v dom, hodila sem 
pomagat kot prostovoljka. Tako sem spoznala osebje, dom in stanovalce. Zaradi 
tega je bil moj prihod v dom veliko bolj lažji.
Tukaj se počutim odlično. Družim se s stanovalci, klepetam. Zelo rada berem 
knjige. Najpomembnejše je to, da sem tukaj mirna. Imam svojo sobico, to je vse 
kar potrebujem. Našla sem svoj vir moči- pesmi in ta vir ohranjam v sebi.

                                                      III.

Štejem že 99 let. Moje življenje je bilo težko. Trdo sem morala delati in skrbeti 
za svoja dva otroka. Toda uspelo mi je. In sedaj preživljam najlepše obdobje 
svojega življenja. Le kdo bi si mislil?
Mož, ki je skrbel za družino, je dolgo nazaj umrl. Ostala sem sama. Sama sem 
morala preživeti svoja otroka. To so bili zame zares težki časi. Veliko sem delala, 
karkoli, samo, da smo imeli za kruh. Nihče mi ni pomagal. Vedela sem, da mo-
ram naprej, vztrajati je treba, pa naj bo še tako težko. Nekoč se vsak trud, vsako 
odrekanje poplača. To sem imela ves čas v mislih. Prav to mi je dajalo moči. 
In moja hči in sin. Zanju sem želela le najboljše. To želi svojim otrokom vsaka 
mati. Imela sem velike zdravstvene težave, tako, da sem se dokaj hitro invalidsko 
upokojila. Moja pokojnina je bila in je zelo majhna. Z njo nisem mogla preživeti. 
Tako sem delala vse, kar sem lahko. Šivala sem, čistila, samo, da sem si dodatno 
kaj zaslužila. Nisem želela, da bi mojim otrokom kaj manjkalo. Vsemu sem se 
odrekla. Pa tega nikoli nisem obžalovala. Vse se da, če se le  hoče. Zato sploh 
ne maram lenuhov. Vsak. Ki še ima moči, lahko nekaj dela. To sem sama izkusila.
Sedaj na stara leta pa uživam. Sama sem se odločila, da pojdem v dom. S poto-
valko sem se peš odpravila v tale dom.  Rekla sem si, kaj bo pa bo.
Tukaj je odlično. Sama še zmorem vse početi, kuham kavice, berem. Čisto nič mi 
ne manjka. Vidim, da se je moj trud splačal. Sedaj preprosto uživam. V življenju 
moraš biti močan,. Vztrajati. Le tako lahko uspeš.
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Dom starejših občanov  PREDDVOR

I

Lahko bi rekla, da me je skozi življenje vedno preganjala šola in vojna. Šola bolj 
v pozitivnem smislu, pred vojno pa sem bežala. Iz Ljutomera sem se šla šolat na 
Dunaj, tam je bomba porušila šolo, zato sem se vrnila v Ljutomer, nato pa sem 
odšla v Ljubljano, kjer so na komiteju za turizem in gostinstvo potrebovali gostince. 
Kasneje sem delala po turističnih krajih po Sloveniji in poučevala na gostinski šoli. 
Ko sem zaključila s poučevanjem, sem se poročila in odšla v Bosno, od koder 
me je spet pregnala vojna. Gola in bosa sem se vrnila v Slovenijo, kjer pa so me 
ljubeznivo sprejeli. Ta dogodek, ko sem morala bežati iz Bosne praktično brez 
denarja, oblačil in obutve, me je najbolj zaznamoval. Bila sem brez vsega. Imela 
sem samo tisto, kar sem imela na sebi. Takrat mi je zelo pomagala sestra v Kranju 
pa tudi tamkajšnja socialna služba. Kljub prostorski stiski so me sprejeli v dom, 
socialna služba pa mi je bila v veliko pomoč pri urejanju pokojnine. Sedaj sem v 
domu že 15 let.

Potovanje nazaj iz Bosne je bilo dolgo in negotovo, imela sem veliko željo priti 
nazaj v svojo domovino. Boga sem prosila, da bi se srečno vrnila. Največ mi je 
pomenilo, da sem bila zdrava. Tu so me lepo sprejeli, poskrbeli so zame. Takrat 
sem si kar oddahnila. Ko sem se vračala iz Bosne, sem se zanašala edino na 
Boga. Nekateri v Boga ne verjamejo, jaz pa in to mi je dalo upanja.
Najprej sem imela dve sostanovalki, kasneje so me še dvakrat selili, sedaj pa sem 
v svoji sobi. V življenje v domu sem se hitro vključila, predvsem zaradi izkušnje 
vojne sem tukaj našla nek svoj mir, dobila sem svojo posteljo in ljudje so lepo 
ravnali z mano. Poleg trdne vere sem imela tudi trdno voljo, da se vrnem. To mi je 
tudi uspelo. S sestrino pomočjo sem uredila vse potrebno za bivanje v domu, saj 
pri njej v stanovanju nisem mogla ostati. Tudi ob prihodu v dom sem ohranila vero 
in upanje na boljše življenje.
V domu sem zelo zadovoljna, moram reči, da upoštevajo naše želje, uro ali dve 
na dan, kolikor pač zmorem, pa pomagam tudi v pralnici. S sestro ohranjava 
stike, večkrat pride k meni na obisk in klepet. Ko sem se preselila v dom, jo je zelo 
skrbelo zame, ampak rekla sem ji: „Ti imaš svoje življenje, jaz pa svoje.“ In tako 
je šlo naprej.
Človek mora imeti upanje, da se nekako potolaži. Meni je pomagala vera v 
Boga, v sebi sem čutila silo, ki me gnala naprej.
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II

V življenju me je najbolj spremenila ločitev. Žena in otroci so odšli drugam in 
zame je bilo to nekaj let kar veliko breme. Po ločitvi nisem bil več tako družaben, 
tudi stalno službo sem težko obdržal. Lahko bi rekel, da sem malo taval. V teh 
težkih trenutkih tavanja mi je ob strani stala sestra in njen fant, ki se je obvezal, da 
me pripelje spet nazaj na prava pota. Poiskal mi je dobro službo in stanovanje. 
Po tej novi službi sem spet začel normalno živeti, služba, ki mi je ustrezala, in pa 
delovno okolje sta bila tista, ki sta k temu veliko pripomogla. Spominjam se, da 
smo imeli vajenca v službi, ki smo ga vsi učili, a največ se je naučil od mene. Bil je 
prav takšen, kot sem bil jaz nekoč. Pomagal sem mu z nasveti, istočasno pa sem 
tudi sam dozoreval. 

V domu sem sedaj že 14 let, po upokojitvi sem živel pri sestri in svaku, kasneje pa 
sem v tej hiši ostal sam, pa še nesrečo sem imel, ko me je avto zbil. V tem času 
me je obiskovala moja nečakinja, ki je nekako skrbela zame. Po tem sem se sam 
oglasil v Kranju pri socialni delavki, ter se dogovoril za prošnjo za dom. Možnost 
bivanja v domu sem z veseljem sprejel. V domsko življenje sem se takoj vključil, 
zame tu ni bilo problema, že takoj po prihodu pa sem se zanimal, ali bi bila tu 
kakšna stvar za postorit. Delal sem v sadovnjaku, ki smo ga imeli blizu doma, 
postoril sem kaj okrog doma, dolgo časa sem pomagal tudi v pralnici. 
Tako kot sem prej v življenju potreboval delo, tako tudi sedaj v domu moram 
nekaj delati, jaz sem praktično bolan, če ne delam. To da pomagam, mi veliko 
pomeni, pa še čas mi hitreje mine, razumem pa se z vsemi, tako z uslužbenci kot 
s stanovalci. Sem tudi skrbnik kegljišča, ki sem ga sam postavil in ki je prilagojeno 
starejšim osebam.
Kot mi je delo pomagalo, da nisem več begal, nekako sem se s pomočjo dela 
stabiliziral, ravno tako sem kasneje v domu sprejel delo in prek tega sem se najbolj 
vključil v domsko življenje. Ni mi težko nič postoriti, tudi za katerim stanovalcem 
kaj počistiti, zanimivo pa je tudi, da me nekatere stanovalke, bolj kot stanovalci, 
že malo posnemajo, mi na primer vzamejo metlo iz rok pa rečejo: „Tone, vi imate 
kaj drugega za postorit, pojdite.“ Vidijo, da sem se potrudil, potem pa še oni kaj 
postorijo. Na to sem že malo ponosen. Nikoli pa ne silim ljudi, da bi morali delati 
tu. Vsak lahko naredi, kar lahko, tu živimo različni in to tudi sprejemam.
Zadovoljen sem in srečen tudi, ker mi zdravje služi, pa da se lahko gibljem in 
hodim naokrog. Enostavno nimam obstanka in to me drži pokonci. Zelo sem 
zadovoljen, da v domu vidijo moj prispevek, že beseda hvala mi veliko pomeni, 
da vem, da delam dobro.

III

Odraščala sem brez staršev. Očeta sem izgubila v vojni, mama pa je umrla, ko 
sem bila še zelo mlada. Odraščala sem pri teti in stricu, kjer je bilo še osem otrok. 
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Tam sem se počutila kot del družine. Poročila sem se že zelo mlada, moža pa 
nisem imela dobrega. Od začetka tega sploh nisem videla ali pa nisem hotela 
videti, kasneje pa se je vse to pokazalo. Najin odnos se je krhal in krhal, na 
koncu tudi govorila nisva več med sabo. Imela sva sina in hčer. Takrat sem veliko 
obiskovala svojo hčerko, ki je že imela otroka, veliko sem hodila k njej in veliko 
sem ji pomagala. To je takrat tudi meni zelo pomagalo.
Nekega jutra pa me je zadela kap. Sama nisem niti vedela, kaj se mi je zgodilo, 
našla me je hčerka, ko sem doma ležala na postelji. Zbudila sem se šele nasle-
dnji dan na postelji v bolnišnici. Takrat sta mi ob strani stala oba moja otroka. 
Kljub pomoči sem takrat obupala, hotela sem storiti samomor s tabletami, vendar 
so me še pravočasno peljali v bolnišnico, kasneje pa na psihiatrično zdravljenje. 
Po zdravljenju se nisem hotela vrniti domov, šla bi kamorkoli, samo nazaj k možu 
ne. Tam sem ostala še štiri mesece, potem pa sem prišla v ta dom. Tu sem veliko 
prejokala, lahko bi rekla, da sem jokala do sedaj. Septembra bo dve leti, odkar 
sem tukaj. Veliko sem prejokala, čeprav vem, da sem tukaj preskrbljena in so vsi 
zelo prijazni z mano, ampak doma pa nimam več. Morda tukaj nimam prave 
družbe, ker so vsi stanovalci malo starejši od mene, imam pa enega prijatelja, ki 
je mojih let, s katerim se družim. V hudih časih sta mi ob strani stala oba otroka. 
Če ne bi imela takih otrok, ki mi tako stojita ob strani, še sama ne vem, kaj bi bilo. 
Tisti prvi trenutki v domu niso bili težki, vedela sem, da sem se umaknila nekam 
na varno, kasneje pa sem se začela spraševati, zakaj ravno jaz in zakaj še tako 
mlada. V veliko pomoč mi je bila psihiatrinja v domu pa tudi sestre, ki so se veliko 
pogovarjale z mano. V veliko oporo mi je tudi vnuk, ki me obiskuje tu, vnuki so res 
neka poživitev in dajo ti energijo. Veliko mi pomenijo.
Da grem naprej kljub težki življenjski izkušnji, bi rekla, da v nekaj verujem, še sama 
pa ne vem, od kod mi ta moč, da sem se tako pobrala in tako dobro okrevam. 
Sedaj vem, da tudi po tako hudih trenutkih v mojem življenju napake, ki sem jo 
enkrat že storila, ne smem več ponoviti. Svojima otrokoma tega ne smem storiti. 
Ne smem dovoliti, da bi se potem spraševala, zakaj sem to storila. Sama pravim, 
da moram živeti naprej. Res, moji otroci in moji vnuki so nek vir moči, ki me drži 
pokonci.
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Dom starejših občanov  NOVO MESTO

I

Pred odhodom v dom sem živela v majhnem stanovanju, tako da sem mislila, da 
mi ne bo treba nikdar v dom. Trikrat na teden sem imela tudi pomoč na domu. Ka-
sneje sem dobila artritis, nisem se mogla niti obleči. Prosila sem za pomoč in vsak 
dan me je obiskovala negovalka. Kasneje sem čisto obležala in osebna zdravni-
ca me je poslala v bolnišnico, kjer so me nekaj časa zdravili. Spraševala sem se, 
kam naprej. Dom je bil zelo zaseden, vendar sem nekako prišla noter. Nastanili 
so me v bolniški sobi, kjer ni bilo prijetno, saj nisem mogla niti spati. Kasneje sem 
prosila, da me premestijo in tako sem si sobo delila še z dvema gospema. Bilo 
je malo bolje. Čez nekaj časa sem dobila sobo, v kateri sva bili dve, sedaj pa 
sem v svoji sobi, kjer imam res lep razgled na Novo mesto. Tako kot sem se selila 
po sobah, tako sem tudi napredovala glede mojega zdravja. Tu so me ponovno 
naučili hoditi, kasneje pa sem dobila hojco, s katero si pomagam pri hoji.
Bolezen me je zelo prizadela, saj nisem mogla hoditi. To je bilo najhuje. Najbolj 
mi je glede bolezni pomagal dom z vso oskrbo, ob strani pa mi je stala tudi 
prijateljica, moja soseda. Težko mi je bilo ločiti se od moje stanovanja, saj mi je 
bilo res všeč. A zavedala sem se, da je ta prehod nujen, kajti druge pomoči ni 
bilo. Vmes je bila samo bolnišnica, kjer so me postavili na noge, morala pa sem 
iti naprej.  Prehod v dom je bil zame morda malo boleč, vendar sem na celotno 
stvar gledala zelo razumsko, nisem obupala, bila sem močna, ker sem vedela, 
da je moja družina zaposlena ter da nimajo časa skrbeti zame. Tudi v breme jim 
nisem hotela biti.

Tako kot po bolezni, ko sem bila v bolnišnici, sem tudi v domu na negovalnem 
oddelku nekako verjela, da bom boljša, da se bom postavila na noge, da bi si 
potem le malo pomagala. Imela sem neko notranjo moč, ki me je držala po-
konci, pozitivno razmišljanje pa mi je pomagalo pri okrevanju. Dodatno moč so 
mi dajali družina, prijatelji in sorodniki s svojimi obiski. Sedanja soba mi pomeni 
ogromno, daje mi občutek, da imam še nekaj svojega. Nekaterim je mogoče 
dolgčas, vendar meni ni, tega ne poznam. Zelo sem zadovoljna, ker imam svoj 
prostor in s tem še košček svobode, ko lahko sama še kaj naredim. To mi veliko 
pomeni, daje mi pogum za naprej. Sem članica skupine Vijolica, članice se sesta-
jamo in se veliko pogovarjamo, obiskujem pa tudi jogo, kjer telovadimo, sedimo 
v krogu, se razgibljemo in to vsak teden komaj čakam.
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II

Zelo veliko spremembo v mojem življenju je prinesla nenadna kap, ki sem jo 
doživela doma. Sedela sem za mizo, ko sem hotela vstati, pa ni šlo, noge me 
niso držale. Sestra me je peljala v sobo, na posteljo, kjer sem obležala. Prišla je 
zdravnica in rekla, da bomo počakali do naslednjega dne. Zvečer je bilo že 
tako hudo, da nisem več govorila. Prišel je dežurni zdravnik ter me takoj poslal 
v bolnišnico. Tam sem bila dober mesec, nato pa sem prišla sem, v dom. Sama 
se niti ne spominjam, kako sem prišla na voziček. Bila sem popolnoma negibna, 
sedaj pa se mi stanje izboljšuje.

Ob prihodu v dom zame ni bilo lahko. Imeli so veliko prostorsko stisko, zato so 
me nastanili na zasilno posteljo v kot sobe. Ne spominjam se, koliko časa sem 
bila tam, vem le, da je to sedaj že moja četrta soba, v tej pa sem nastanjena 
sama. Obdobje prilagajanja v domu je bilo težko, saj sem imela precej zdra-
vstvenih težav. Fizioterapevtka v domu mi je res v veliko pomoč pri okrevanju, 
velikokrat mi pomaga pri hoji. Prej sem bila res v slabem stanju in mnogi so pre-
senečeni, da sem sploh preživela. Moč črpam v prvi vrsti iz vere in volje, veselja 
do branja in pisanja. Ker po kapi nisem mogla pisati, me je sestra  naučila pisati 
z levico. Imela sem voljo in se to naučila. Tako lahko še vedno ustvarjam in to mi 
ogromno pomeni, hkrati pa je to nov vir življenjske moči. Vključena sem v literarno 
skupino, zberemo se enkrat na teden, pišemo pa prispevke, ki jih nato objavimo 
v domskem glasilu.

Dom mi v tem trenutku pomeni vse. Ostala sem sama, le brata še imam, ki pa je 
močno bolan in me zaradi tega ne more obiskati. To je zame moj drugi in moj 
zadnji dom. Imam streho, imam hrano, toploto, za vse to sem zelo hvaležna. V 
zelo veliko veselje mi je članstvo v skupini Julija. Vodja skupine pripravi zanimiv 
program ali povabi glasbenika, pisatelja ali pesnika, najlepše pa je, da se veliko 
pogovarjamo. To je razvedrilo, ki mi krajša čas.

III

Vrednote, ki so zame pomembne, so optimizem, ljubezen, družina, svoboda, 
zaupanje in upanje. To so tiste najpomembnejše stvari v življenju in če se jih držiš, 
lahko živiš. Sama pravim: „Nikoli ni tako hudo, da ne bi moglo biti še huje.“
Verjamem v reinkarnacijo, čutim, da sem bila v prvem življenju v zdravstveni službi, 
zato morda veliko dam na zdravstvo in vse, kar je z zdravjem povezano. Bila sem 
bolničarka v partizanih. Ko sem obvezovala ranjenca, sem bila enkrat tudi sama 
ranjena, zato so mi postavili tudi spominsko obeležje na Vrsnem pri Krnu, tam, kjer 
sem ležala v bolnici, tako da sem že za časa življenja upodobljena na spomin-
skem obeležju. Iz časa vojne imam veliko izkušenj, tudi nenavadnih, takšnih, ki jih 
človek ne bi pričakoval. Res so se mi dogajale neverjetne stvari. V šolo sem šla 
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šele po vojni, študirala sem ob otrocih. Življenje mi je prineslo veliko izkušenj, bila 
sem podpredsednica skupščine Slovenije, podpredsednica Zveze borcev, pet let 
tudi poslanka in še mnogo drugih stvari. Doživela pa sem tudi mnogo hudih stvari. 
Teden po upokojitvi se mi je razlil slepič, ker se je zdravnik zmotil pri diagnozi in 
zdravljenju. To je bilo res hudo, tudi bolečine so bile neznosne. Leta 1999 so me 
dvakrat operirali na srcu, vstavili so mi kovinsko aortno zaklopko. Tega je sedaj 
deset let, vendar sem še vedno pri močeh. Leta 2004 pa sem imela močno 
virozo. Odpeljali so me v bolnišnico in vem, da so mojim domačim rekli, da mi ni 
pomoči. Oni so mogoče obupali, a jaz se nisem dala. Od tam sem prišla v dom, 
spomnim se, kako so me hčerke doma s strahom vprašale, kaj si mislim o odhodu 
v dom. Dejala sem: „Seveda, v dom bom šla. Tam imam vso oskrbo.“ Najprej 
sem morala malo potrpeti v dvoposteljni sobi, še posebej, ker se s sostanovalko 
nisva ujeli. Zdaj sem v svoji sobi, sama sem jo opremila in zdi se mi, kot da sem 
doma.

Drugače sem zelo aktivna, rekla bi, da ne morem biti pri miru. Zelo rada rešujem 
križanke in tako tri ure minejo, kot bi trenil, poleg tega pa si bistrim tudi um. To 
počnem namesto posedanja tam zunaj ali da se ne pritožujem, kot nekateri tukaj. 
Moj dan se začne že ob šestih, moje veliko veselje pa so tudi rože, ki jih imam 
na balkonu. Z njimi se pogovarjam, v sobi pa tudi telovadim, saj moram skrbeti 
za noge.

Za odhod v dom sem se odločila sama, ker sem vedela, da sem resno bolna. 
Ob prihodu sem bila že tako bolna, da sama nisem mogla hoditi. Bila sem res 
skoraj na koncu. Najprej so me namestili na negovalni oddelek, ampak jaz sem 
se s svojim optimizmom hitro pobrala. Upanje in optimizem sta od nekdaj bila 
v meni. Tako sem živela vse svoje življenje, pred prihodom v dom in pred vsemi 
boleznimi. Deloma je najbrž tako zaradi vojne izkušnje, veliko zaslugo za moj 
optimizem pa ima moja mama, saj je imela res težko življenje. Prostovoljna odlo-
čitev za odhod v dom je veliko pripomogla k temu, da sem se tu takoj privadila in 
prehod v dom zame ni bil težak. Tudi sedaj, ko ob sobotah in nedeljah obiščem 
družino, ostanem na kosilu in večerji, a kljub temu, da mi je hčerka opremila sobo, 
tam  ne prespim več. V domu se počutim varno, saj imamo alarm, da pokličemo 
sestre, če je kaj narobe. Včasih me še zaboli pri srcu, ampak za vsako bolečino 
tudi ne pokličem sester, saj si znam sama toliko pomagati. Stopim ven na balkon 
in močno vdihnem. Pri tem mi zelo pomaga tudi joga, zato jo jemljem zelo resno 
in si skušam stvari zapomniti.

Moram reči, da sem bila zelo rada doma, a v domu se počutim varno in samo-
stojno hkrati. Imam dve hčerki in štiri vnuke, na poti pa je že sedmi pravnuk. Poda-
rijo mi topel nasmeh, moja družina so. Tukaj sem sedaj samostojna, sama pravim, 
da sem kot kralj na Betajnovi. Prehod je bil po eni strani nuja, po drugi strani pa 
neko zadovoljstvo, že zaradi varnosti, ki jo občutim tukaj.
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Vključena sem v skupino Vijolica, člani se srečujemo vsak torek. V skupini imam 
vlogo natakarice, hodim na jogo, poleg tega pa sem tudi predsednica sveta sta-
novalcev doma. Kakšen dan niti nimam veliko časa, ker imam toliko obveznosti. 
Delam pa tudi načrte za naprej in to je praznovanje mojih sto let. Praznovala 
bom skupaj s kolegico iz Maribora, gre za prijateljico iz otroških let. Poklicali 
bova taksi, se dobili v Celju in s kočijo odšli na kavo na Celjski grad. Mogoče 
je to slišati kot šala, vendar je dejansko tako, da moramo imeti optimizem v sebi. 
Kdor ga nima, težje sprejme vse, kar prinese starost. Če me kdo vpraša, kako 
sem, vedno odgovorim, da odlično.
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Dom starejših občanov  KRŠKO

I

Zame je bil najhujši dogodek pred prihodom v dom ta, da sem padla z bal-
kona in se polomila. Bilo je strašno, sama sem ležala več kot uro, preden so 
me našli. Odpeljali so me v bolnišnico v Brežice, imela sem zlomljen kolk, zlom 
gležnjev, desno nogo so mi dvakrat operirali. V bolnišnici v Brežicah sem ostala 
dva meseca. Od tam so me peljali domov in sledil je še en mesec mirovanja. Po 
ponovnem pregledu so me poslali v Novo mesto, kjer sem ostala še dodatna 
dva meseca. Ta dva meseca sta bila zame nekaj najtežjega. Bolečin sicer nisem 
čutila, tudi oskrba je bila odlična, vendar moje noge niso bile dobre. Še vedno 
nisem mogla hoditi. Mesta v domu nisem takoj dobila, zato sem nekaj časa bila 
še v bolnišnici. Spomnim se, da mi je zdravnik ob odhodu rekel: „Pri vas pa nam je 
uspelo.“ Uspelo jim je to, da jaz danes hodim, mogoče malo težje, saj si moram 
pomagati z berglami. V domu me je najbolj razveselilo to, da so nadaljevali delo 
iz bolnišnice. Vedela sem, da se s pomočjo fizioterapevtov in z mojo lastno voljo 
mora nekaj zgoditi, moje stanje se mora izboljšati. Počasi sem okrevala, korak za 
korakom, in sčasoma voziček zamenjala za bergle. To je bil zame velik uspeh.
V domu je počasi nastajalo moje drugo življenje, bila sem namreč sama, mož mi 
je umrl. Lahko rečem, da tu živim skupaj z osebjem, pojem tudi v pevskem zboru 
in hodim na telovadbo. Moram biti pripravljena na vse. Včasih se sprašujem, kaj 
naj še pričakujem pri 88 letih, ampak danes mi je tukaj lepo in to je moj dom, 
čeprav je moj pravi dom tu blizu. Čas hitro mineva, mislim da zato, ker se tu dobro 
počutim in sem obkrožena z ljudmi, s katerimi se lahko pogovarjam. Občudujem 
pa tudi sestre, ki skrbijo za nas. Njihovo delo res ni lahko. Po padcu in v času bol-
nišnične oskrbe sem si govorila: „Kar se je zgodilo, se je zgodilo.“ Vedela sem, 
da si moram nekako sama pomagati, da moram priti k sebi. Tako sem prestala 
tudi drugo operacijo. Kot zanimivost lahko povem, da sem si zaželela, da bi med 
operacijo gledala nogometno tekmo in tako sploh nisem opazila, kdaj so me 
operirali. Okrevanje v bolnišnici in v domu mi je dalo moči za naprej, čeprav se 
še vedno borim.
V dom sem odšla po lastnem premisleku, vedela sem, da je to prava rešitev 
zame. Že prej sem prihranila nekaj denarja, a k sreči pokojnina zaenkrat še za-
dostuje. Nikogar nisem hotela obremenjevati. Že pred prihodom v dom sem se 
sprijaznila, da bo to moj novi dom, zato mi ni bilo težko. Tu živim z dobro voljo, 
med dobrimi ljudmi. Lahko bi rekla, da smo vsi skupaj velika družina.
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II

Pred prihodom v dom sem bila v bolnišnici, nato sem se preselila sem. Tu so mi 
zelo pomagali, zelo so bili prijazni z mano. Za mojo selitev v dom je bilo več 
razlogov. Ostala sem sama doma, kasneje sem zbolela, zlomila sem si tudi kolk. 
Vse to sem kar dobro prenesla, nato pa mi je začela pešati še noga in morali 
so mi jo odrezati. Po amputaciji sem bila nekaj časa doma, a kasneje to ni bilo 
več mogoče. V dom sem prišla meseca novembra, drugo leto maja pa sem že 
dobila protezo za nogo. Tako se je moje življenje ponovno začelo. V življenje 
v domu sem se zelo hitro vključila, radi me imajo, pa tudi sama sem bolj vesele 
narave, tako da mi je tukaj res lepo. V domu sem že šest let.

Po amputaciji noge sem si pomagala tako, da o tem nisem veliko razmišljala. 
Tudi načrtov za prihodnost nisem delala, lahko bi rekla, da se s tem nisem preveč 
obremenjevala. Živela sem iz dneva v dan. Ponovno življenje se je zame začelo, 
ko sem dobila protezo za nogo.
Zelo sem vesela, da sem vse to prestala in da zdaj lahko živim dalje. Tudi ko 
vidim moje hčere, kako zadovoljne so z mojim počutjem tukaj, sem zelo vesela. 
Odhod v dom zame ni bil težak, bila sem prav vesela, da sem lahko zapustila 
bolnišnico. Sama doma ne bi mogla ostati, saj sem po naravi takšna, da sem 
rada med ljudmi, pa tudi drugi me imajo radi. Res ne vem, kaj bi bilo z mano 
doma. 
Kljub temu, da sem na vozičku, sem tu še kar samostojna in to me zelo osrečuje. 
Še vedno so stvari, ki jih lahko počnem sama. Povem vam, bolj ko je človek star, 
raje živi. Življenje je treba jemati takšno, kot je, in živeti naprej. Dom mi veliko 
pomeni, vesela sem vsakega novega dne in druženja z ljudmi.

III

Moje življenje je bila bitka, bitka za preživetje. Sprejel sem vsako službo, da sem 
se lahko preživljal. Delal sem na železnici v Mariboru, vmes sem bil v brigadi, 
nato pa bi moral delati kot strojevodja, vendar sem službo zavrnil, ker me delo 
ni veselilo pa tudi zdravje mi ni najbolje služilo. Delal sem tudi v nekem podjetju 
v Kočevju in to je bilo najhujših osem mesecev v mojem življenju. V tako težkih 
pogojih nikoli več ne bi hotel delati. Zatem sem dobil delo v Splošni bolnišnici 
Ljubljana, pri tem mi je pomagal brat, in tam ostal do upokojitve. Delal sem vse 
mogoče stvari, predvsem hišniška dela, kasneje pa so me postavili za vodjo iz-
mene v pralnici. Ko so to delovno mesto ukinili, sem v oskrbo dobil računalniško 
vodeno pralnico na Infekcijski kliniki v Ljubljani. V to delo sem bil zaljubljen, tako 
sem si zaslužil tudi pokojnino.

Doma nisem imel urejenih družinskih razmer, veliko sem taval naokrog. Po pogo-
voru z družino sem vložil prošnjo za sprejem v dom. Prehod v dom je bil zame 
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kar velik korak. Veliko sem razmišljal o tem, ali naj grem ali ne, čeprav me je soba 
že čakala. Ni me skrbelo, kako bo z mano, ni me bilo strah, skrbelo me je zaradi 
mojih otrok, moje družine, ki je razpadla. Najhuje se je bilo odločiti, ali oditi ali 
ne. V domu so me vsi lepo sprejeli in tudi jaz sem se hitro vključil. Med delom, 
predvsem tistim v pralnici, sem se veliko naučil. Naučil sem se delati in shajati z lju-
dmi in to, občutek za bližino in razumevanje, sem s sabo prinesel v dom. Zelo rad 
pomagam ljudem v domu, prav vsakemu rad priskočim na pomoč. Tukaj je zdaj 
moj drugi dom. Dom, kjer sem popolnoma preskrbljen, tudi v socialnem smislu, in 
kjer se lahko v težkih trenutkih vedno s kom pogovorim in se nekako potolažim.

Življenje mi je dalo veliko lekcij. Bil sem lačen, bos, nag, med drugo svetovno voj-
no interniranec. Znam potrpeti, drugim lahko veliko ponudim, ljudi znam potolažiti 
in opogumiti. Vse stvari, ki sem jih doživel v svojem življenju, vse to me je pripeljalo 
do tega, da sem dober človek. Marsikaj je treba prestati, da znaš ceniti, kar imaš. 
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Zavod sv. Cirila in Metoda  BELTINCI 

I

Vsak človek je osebnost zase. Tega sem se zmeraj zavedal, ko sem spoznaval 
ljudi. Kot na poti življenja vsakega človeka, so se tudi meni dogajale prijetne in 
malo manj prijetne stvari.
Veliko je bilo dogodkov, ki so me zaznamovali in spremenili moj pogled na svet. 
Dogodek, ki je pomenil prelomnico v mojem življenju, je bila bolezen moje mame 
in na koncu tudi njena smrt. To je bil zame hud pretres. Še zdaj se čutim neizmer-
no povezanega z njo, četudi samo v duhovnem smislu. Sem veren in velikokrat se 
zatečem v pogovor z Bogom, v molitev. Z mamo sva ves čas živela skupaj. Sam 
sem veliko delal tudi v tujini in  pri tem sem bil uspešen. Ustanovil sem svoje pod-
jetje, imenovano Evropektra, ukvarjal pa sem se z izdelavo in montažo kovinskih 
gradbenih elementov.

Po naravi sem z nogami trdno na tleh. Tudi tukaj je to moje vodilo. Ko je mama 
umrla, sem vedel, da se življenje kot tako mora nadaljevati, čeprav ne bo več 
mamine duhovne in materialne pomoči. Kljub temu se nisem predal malodušju, 
ampak sem vztrajal pri tem, da živim življenje, ki mi je usojeno. Takrat mi nihče ni 
stal ob strani. Ves čas sem bil sam, sam sem preboleval izgubo mame. S sinom 
nimava stikov, saj živi v Kanadi, in tudi z ženo ne. Čeprav uradno nisva ločena, 
že dolga leta nimava stikov.

Usoda je nadaljevala svojo pot, na katero nisem bil pripravljen stopiti. Ko sem 
ostal sam, brez mame, sem bil star 56 let. Nisem imel kaj dosti izkušenj iz real-
nega življenja. Z mamo sem dobro živel, nič mi ni manjkalo. Veliko vsega sem si 
lahko privoščil, saj sem imel dovolj denarja, toda v trenutku se je vse obrnilo. Ker 
sem bil v dolgovih, sem moral prodati nepremičnine. Tako sem kmalu po mamini 
smrti postal brezdomec. Dneve in noči sem preživljal na železniški postaji v Celju. 
Socialna služba v Celju mi je pomagala z boni za prehrano v ljudski menzi, noči 
pa sem še vedno preživljal na železniški postaji. Prišel je dan, ko me je nenapo-
vedano zadela nesreča. Na peronu železniške postaje sem si zvil gleženj. Bole-
čino sem stoično prenašal, a stopnjevala se je do te mere, da nisem mogel več 
normalno hoditi. Odpeljali so me v bolnišnico, kjer so mi nogo oskrbeli. Tam sem 
ostal mesec dni. Po končanem zdravljenju so me kljub mojemu nestrinjanju odpe-
ljali v zavetišče za brezdomce, kjer sem doživljal tako fizične kot duševne muke. 
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Po vseh življenjskih uspehih in neuspehih se nisem mogel sprijazniti s tem, kar sem 
imel vedno za zadnjo in najhujšo postajo v človeškem življenju, brezdomstvo.
Ni bilo dolgo, ko sem imel spet nesrečo in sem si zlomil kolk. Posledica tega je 
bil odhod v bolnišnico v Celju. Po zdravljenju so me poslali na podaljšano zdra-
vljenje v bolnišnico v Rakičanu. Ko se je to zdravljenje bližalo h koncu, je postajal 
vse bolj pereč problem moja nadaljnja namestitev, saj nikjer nisem imel doma, le 
železniško postajo. Socialni delavec v bolnišnici v Rakičanu mi je pomagal, da 
sem pristal tukaj v domu. To je zdaj moj dom.

Vsi ti dogodki so me zaznamovali, me spremenili. Ves čas sem moč črpal iz 
upanja. Vera je zame upanje, upanje na boljše. Tudi ko sem okusil brezdomstvo, 
sem imel v mislih pregovor: Za dežjem zmeraj posije sonce. Ljudje smo različni, 
nekateri imamo bolj prilagodljiv karakter, drugi manj. V danem trenutku sem spre-
jel situacijo, takšno kot je, in poskušal iz nje potegniti najboljše brez dodatnih 
obremenitev in samopomilovanja. Izkušnja brezdomstva mi je pomagala, da sem 
se zelo hitro privadil na domsko življenje. Prav tako sem se naučil biti hvaležen za 
majhne stvari in jih ceniti. Po smrti moje mame sem ostal sam. Tako sem se tudi sam 
moral naučiti, od kod črpati moč. Najprej sem moral to moč najti. Vsak jo nosi s 
sabo, ne najdejo pa je vsi. Žal.
Ko izčrpaš zadnje atome moči, da preživiš in se ne predaš, saj veš, da če boš 
ostal na mestu in se predal, boš umrl, potem zmoreš preživeti in takrat slišiš svoj 
glas, glas moči in upanja.

II

Živela sem z mamo. V času vojne je bila v zaporu, medtem so ji ubili moža. Jaz 
sem bila takrat še zelo majhna, zato se tega ne spomnim.
Zelo me je pretresla njena bolezen. Skrbela sem zanjo, jo hranila in ji bila ves čas 
na razpolago. Tako se nikoli nisem poročila. Imela sem tudi samo eno prijateljico 
in nikogar drugega. Moja mama je bila moja družina. Potem je prišel tisti težek 
dan, ko je mama umrla. Ostala sem popolnoma sama, moja slabovidnost pa se 
je potem samo še stopnjevala. Tudi depresivna sem postajala. Nikamor nisem 
šla, zaprla sem se vase, v svoj svet. Čez čas, ko sem se popolnoma zjokala, sem 
šla v cerkev. Tam sem našla svoj mir. Vsako jutro sem šla v cerkev in le to mi je 
pomagalo, da sem se nekako vrnila nazaj v ravnovesje vsakdana, v življenje, ki 
sem ga živela, preden je mama umrla. Kljub temu pa sem zbolela za kronično 
boleznijo ledvic. Kar tako, iz neznanih razlogov. Isto bolezen je imela tudi moja 
mama. Veliko časa sem preživela v bolnišnicah, hodila sem na preglede, toda 
moje stanje se ni nič kaj izboljšalo. Prijateljica mi je pomagala in mi vsak dan 
prinesla kosilo. Po mamini smrti sem zelo hitro postala slepa.
Bolezen in smrt mame sta me povezala z vero. Z vero sem dobila moč, da sem 
lahko šla naprej. Padla sem in z vero tudi vstala. Ko mi je bilo najhuje, sem si v 
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samoti in osamljenosti govorila, da moram naprej, saj živa v grob ne morem.
Zaradi bolezni sem se invalidsko upokojila, potem sem pristala tukaj v domu. 
Spoznala sem, da sama zase ne zmorem več skrbeti, ne znajdem se, saj živim v 
popolni temi, ne vidim. V domsko življenje sem se zelo hitro vključila. Bolezen in 
smrt mame sta me utrdili in preteklost mi je pomagala pri tem, da sem sprejela tale 
dom in dovolila sama sebi, da zaživim v okvirih doma, v katerem bivam. Takrat 
sem poiskala moč v sebi, prej se s tem sploh nisem ukvarjala, ampak sem samo 
živela vsak dan na isti način. Ko sem se pa povezala z vero in našla notranjo 
moč, sem zmogla iti naprej. In ravno to mi je še kako pomagalo, ko sem stopila 
skozi vrata tega doma. Kljub slepoti še vedno hodim na delovni terapijo in se 
udeležujem prireditev. 

III

Stara sem bila 20 let, ko so me starši dali v posvojitev bogatim Prekmurcem, ki so 
se vrnili iz Amerike in niso imeli svojih otrok. Doma nas je bilo deset otrok, bili smo 
revni in tako sem odšla k tujim ljudem, saj ni bilo druge izbire. Bili so zares drugač-
ni časi. Novi starši so bili do mene zelo prijazni, skrbni. Od njih sem podedovala 
veliko posestvo. Pravzaprav se mi je življenje od takrat izboljšalo, veliko bolje sem 
živela, saj nisem več trpela revščine.
Kasneje sem se poročila in rodila štiri otroke. Ves čas sem živela z možem, pred 
tremi leti pa je prišlo do prelomnice v mojem življenju. Po kosilu sva z možem šla 
ležat, malo počivat, ko se je on odpravil v kopalnico. Zaslišala sem ropot in šla 
za njim. Našla sem ga na tleh. Zadela ga je kap in umrl je. Ostala sem sama, 
čisto sama, nisem vedela, kako naprej. Nikoli se nisem počutila tako osamljeno 
in samo kot takrat. Kmalu po moževi smrti sem zbolela za sladkorno boleznijo. 
Ostala sem tudi brez noge in vse je šlo samo še navzdol. Ob sebi sem imela 
svoje otroke, toda oni so si ustvarili svoje družine in odšli iz domačega gnezda. 
Obdržali smo stike, a to ni bilo to, kar sem potrebovala. Ves čas sem jokala, vča-
sih tudi ves dan. To je tisto, kar mi je pomagalo, da sem vzdržala. Solze. Najbrž 
imajo solze res čudežno moč. Skozi jok sem spoznala, da mi ne ostane drugega, 
kot da grem naprej. Ko sem jokala, sem si govorila, da mi bo uspelo. 

Nisem želela v dom. Hotela sem ostati doma, delati na kmetiji in skrbeti sama 
zase. Kmalu sem spoznala, da to ni več mogoče. Brez ene noge sem bila inva-
lid. Tako sem prišla v dom. Tudi moji otroci so zelo pritiskali name, želeli so, da 
odidem v dom, kjer bodo skrbeli zame. Sama sem si morda sebično želela, da 
bi kateri od mojih otrok skrbel zame, toda to se ni zgodilo.
Nekaj časa sem potrebovala, da sem se navadila na nov vsakdan. Zelo mi je 
pomagala moja sostanovalka, ki je nekoč bila tudi moja soseda. Samota, ki sem 
jo občutila po moževi smrti, me je naredila močnejšo. Tudi to, da sem ostala brez 
ene noge, me je spremenilo. Vedela sem, da ne morem kljubovati usodi in da je 
bolje, če stopim na pot, ki mi jo je usoda življenja namenila. Res pa je, da sem 
ves čas črpala moč iz solz.
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Dom starejših občanov  GORNJA RADGONA

I

Po poklicu sem ekonomistka, 35 let sem bila zaposlena v banki, pri 55 letih sem 
se upokojila. Sedaj sem stara 79 let. Nikoli nisem imela družine, živela sem sku-
paj z bratom v stanovanjski hiši. Nisem se poročila ali imela partnerja, saj sem 
skrbela za svojega bolnega očeta, ki je pri 48 letih umrl. Potem sem skrbela za 
mamo. Povrh vsega sem imela še službo, ki mi je vzela veliko časa.
Najpomembnejši dogodek je bila gradnja tega doma. Že prej sem razmišljala 
o možnostih bivanja v domu. Ko so ta dom zgradili, sem se takoj preselila. Svoj 
del stanovanjske hiše sem prepustila nečakinji. To je bil zame pomemben mejnik 
v življenju. Še vedno imam doma svojo sobo, tako da bi se lahko zmeraj vrnila 
nazaj. Toda tukaj v domu se počutim zares odlično. Še vedno sem zelo aktivna, 
sodelujem v raznih odborih, zjutraj telovadim, sodelujem pa tudi v domskem pev-
skem zboru.

Največ vredno je to, da smo doma obdržali take pristne odnose. Velikokrat grem 
nazaj domov. Med nami je vse ostalo tako, kot je bilo, preden sem prišla v dom. 
To mi je tudi pomagalo, da sem se brez večjih težav vklopila v domsko življenje. 
Ta domačnost me je vedno spremljala, tudi zdaj me, čeprav sem tukaj. Veste, tudi 
nečakinja je bila presenečena, da sem se odločila za dom. Rekla mi je, da sem 
doma zmeraj dobrodošla. Ljudje niso mogli razumeti, zakaj odhajam, ko pa sem 
zdrava in imam svoj dom, ljudi, ki me imajo radi. Toda sama sem želela iti v ta 
novi dom. Zavedam se, da ko si star, moraš imeti podobno okolje, kot si ga imel 
doma. In tukaj ga imam. Tukaj čutim toplino, varnost in domačnost.
Od nekdaj sem zadovoljna sama s sabo. Vedno si rečem: „Če je kaj slabega, 
moraš to preboleti sama pri sebi in jutri bo že boljše.“ To je bil moj moto nekoč in 
ostaja tudi danes. Zavedam pa se, da bi bilo brez čudovite nečakinje, ki mi je kot 
hči, moje življenje prazno in potem bi bilo novo življenje v domu zame težko. Z 
njeno pomočjo sem tukaj lažje na novo zaživela. Seveda me je ves čas spremljal 
humor. Z njim lahko premagujem težave, spremembe, ki me včasih vržejo na tla.

II

Ko pogledam nazaj na svoje življenje, vidim čas vojne, ki je bil zame zares težak. 
Najpomembnejši dogodek v mojem življenju, ki me je zelo zaznamoval, je ravno 
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vojna. Pred tem sem odšel v Nemčijo služit kruh. Dobil sem nemško državljanstvo 
in kmalu zatem se je začela vojna. Moral sem stopiti v nemško vojsko. Bil sem tudi 
v taborišču, delal sem in doživljal marsikaj hudega. Čas druge svetovne vojne me 
je zaznamoval, v meni je pustil veliko rano, ki se ne zaceli. Še zmeraj jo čutim, pa 
sem zdaj že star. Potem sem moral iti delat v tovarno polnilnih strojev, živel sem v 
baraki, tam, kjer so prej živeli Židje. Moral sem živeti kot Nemec, čeprav to nisem 
bil. Ni bilo druge izbire. Moja družina se je tudi preselila, na staro domačijo so 
v tem času prišli Kočevarji in veliko časa se nismo videli. Imel sem nemško drža-
vljanstvo, zaradi tega sem tudi po vojni imel v domačem kraju težave s partizani. 
Ves čas sem se moral javljati v Ljubljani na postaji. Naporno je bilo. Rabil sem 
potrdilo, da potujem po domačem kraju, rabil sem ta papir, da sem lahko obiskal 
svojo družino. Velikokrat sem se skrival pri kmetih na senu, da me partizani niso 
našli. Takrat sem bil mlad in neumen. Upal sem si in tvegal svojo glavo.

Najhuje je bilo, ko sem doživel bombni napad. To so zelo težki spomini, težki kot 
kamen, ki ga ne moreš premakniti. Moji prijatelji so ležali mrtvi okrog mene, vse je 
bilo polno krvi, ljudje ranjeni. Bombe so padale kot dežne kaplje. Tudi sam sem 
bil ranjen. Takrat sem res mislil, da je to moj konec. Potem so me odpeljali v bolni-
šnico in me rešili. Dve leti po napadu sem še vedno slišal ta hrup. Pred hišo sem si 
skopal jarek, da bi se v primeru ponovnega napada lahko skril. Tega ne morem 
pozabiti. Še zdaj vidim kri, trupla ljudi, še zdaj lahko slišim glas bombe. Grozno je 
bilo. Takrat sem črpal moč nekje iz svoje notranjosti. Nisem razmišljal, ampak me 
je gnala želja po preživetju. V tej vojni pa sem imel tudi prijatelje. Družili smo se 
in drug drugemu vlivali poguma. Na tak način nam je uspelo preživeti v tej grozi.
Po koncu vojne sem se vrnil domov in se poročil. Imam hčerko in sina. Ko sem 
ovdovel, sem se odločil, da grem v dom. Tukaj je nov dom in tako sem se preselil. 
Imam vse, kar potrebujem. Svoj mir, hrano, skrb, ki jo rabim. To, da sem zbral 
moči, da sem preživel bombni napad, mi je pomagalo tudi pri vstopu v domsko 
življenje. To so spomini, ki so težki, vendar so mi zmeraj pomagali, ko sem bil na 
tleh. Opominjali so me, da lahko spet vstanem. Če sem preživel ta napad, lahko 
preživim in sem še naprej srečen. Hvaležnost, da sem preživel, me je spremljala 
vse življenje. Seveda sem postal tudi bolj pozoren na drobne stvari. Tako mi je to 
tudi pomagalo, da sem se vživel v življenju v domu. Da sem sprejel to, kar je bilo 
zame novo, in se nisem zaprl v svoj svet.

III

Dopolnila sem deset let, ko sem izgubila svojo mamo. Bila sem zelo navezana 
nanjo, imela sem jo rada. Njena smrt je bila zame velik šok. Oče je dobro skrbel 
zame, čez čas sem dobila mačeho. Končala sem šolo, toda nisem mogla iti na-
prej študirat, saj doma ni bilo dovolj denarja. Pozneje sem sama nekako uspela, 
da sem lahko delala na pošti. Zelo sem pogrešala mamo. Nisem se mogla spri-
jazniti, da je ni več ob meni. Ta dogodek me je zaznamoval. Ostala sem sama in 
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morala sem se boriti z življenjem. Tako sem postala bolj samostojna, kajti vedela 
sem, da sem ostala sama in da moram sama poskrbeti zase. Nikomur nisem 
želela biti v breme. Hitro sem odšla od doma in se zaposlila.

Imam štiri otroke. Med sabo imamo spoštljive odnose. Ko sem v tej starosti zbole-
la, sem se prostovoljno odločila, da grem v dom, kajti nikoli nisem želela biti niko-
mur v breme. Zavedam se, da rabim oskrbo in da je doma ne bi mogla imeti, saj 
otroci delajo, imajo svoje družine. Moja družina me je vedno spodbujala, naj ne 
obupam. Vem pa, da si moraš sam v glavi razčistiti, da moraš najprej sam verjeti 
v sebe, da ti bo uspelo. Če tega nimaš, potem ti vsi drugi ne morejo pomagati.
To, da sem izgubila mamo v otroštvu, me je spremenilo. Kot otrok brez mame sem 
vedela, da moram sama naprej. Brez pomoči drugih. Prav ta sprememba mi je 
pomagala na vsakem koraku, tudi pri vstopu v dom. Vedela sem, da to zmorem. 
Samostojnost mi onemogoča, da bi bila komu v breme. In tako sem tukaj. Domovi 
so za to, da stari ljudje niso v breme svojim otrokom. V to verjamem. Vključila sem 
se med ljudi v tem domu, vsak dan obiskujem delovno terapijo in se pogovarjam 
s sostanovalci. Moji otroci me redno obiskujejo in kličejo, imamo stike. To mi tudi 
pomaga vsak dan znova. Kot sem že prej dejala, je v prvi vrsti potrebno, da vse 
te zadeve sam pri sebi razčistiš, drugače ne moreš naprej.
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Dom starejših  LENDAVA

I

V mojem življenju se je zgodilo veliko vsega. Veliko je bilo dogodkov, ki so me 
življenjsko pretresli. Če se spomnim otroštva, lahko rečem, da sem že zgodaj oku-
sila temno plat življenja. Stara sem bila tri leta, ko sem izgubila mamo, kmalu po 
njeni smrti pa sem dobila mačeho. Ta mačeha je bila točno taka, kot jih pozna-
mo iz pravljic. Imela sem še enega brata in polbrata, kmalu pa sem dobila tudi 
sestrico, ki sem si je vedno želela. Zanjo sem skrbela, kot bi bila moja hči. Tako 
zelo rada sem jo imela. Ko sem končala osnovno šolo, sem imela srčno željo, da 
bi nadaljevala šolanje. Toda moja mačeha me ni pustila. Zakaj? Bila sem njena 
služkinja, doma sem vse morala delati sama. Res se nismo kaj prida razumeli. Po 
mamini smrti se je vse spremenilo. Zelo sem jo pogrešala v svojem življenju. Tako 
sem s 15 leti morala iti delat, namesto da bi nadaljevala šolanje. Dokler nisem 
bila polnoletna, seveda nisem imela izbire.

S pomočjo dobrih ljudi mi je uspelo prepričati mačeho in očeta, da sta mi do-
volila nadaljevati šolanje. Šla sem na železniško šolo v Podbrdo na Primorskem, 
potem pa sem se zaposlila v postajni blagajni v Trbovljah. Delati sem morala tudi 
ponoči. Oh, bilo me je zelo strah. Vsak dan sem se vozila z vlakom iz Maribora 
v Trbovlje. Ker je bilo to zame preveč naporno, so me premestili v Slovensko Bi-
strico. To so bili težki časi, res pa je, da tukaj nisem delala v nočni izmeni. Kasneje 
sem šla nazaj v Lendavo, kjer so me zaposlili kot administratorko v zadrugi. Ob 
delu sem zaključila še trgovsko šolo. Ko sem bila prepričana, da se je moje življe-
nje nekako umirilo, so se pričele težave s partijo. Ker nisem bila v partiji, sem imela 
vedno neke težave, moje delo nikoli ni bilo dovolj dobro. Prišel je čas, da sem šla 
delat v Avstrijo. V zadrugi sem dala odpoved in šla v tujino. V tem času sem bila 
poročena z moškim, ki ni bil kaj prida. Bil je pijanec, baraba. Z njim imam otroka, 
vendar sva se kasneje ločila, saj je bilo nevzdržno.

Dogodek, ki mi je zares spremenil življenje, je bila novica, da imam raka na dojki. 
To je bil zame pravi šok. Potem sem doživela še hujšega. Rak se je kljub operaciji, 
obsevanju in zatrjevanju zdravnikov, da je z mano vse v redu, ponovil. Takrat sem 
se znova poročila, osem let sem živela na koruzi. Nikogar nisem imela, ki bi mi 
pomagal, tako sem na nek način bila prisiljena iti k njemu, saj sem ga poznala že 
od prej. Mož je bil 19 let starejši od mene in mi ni kaj dosti stal ob strani. Morala 



68

sem na operacijo jajčnikov, odstranili pa so mi tudi celo dojko. Hudo je bilo. 
Veste, kot 34 let stara ženska brez obeh dojk sem se počutila hendikepirano. 
Spraševala sem se, kaj bo z mano. Nisem se več počutila kot ženska. Mož je 
začel piti, prav tako kot bivši mož. Dolgo sem si očitala, da se je začel preda-
jati alkoholu zaradi mene, ker nisem bila več prava ženska. To je bil zame velik 
udarec in tako nisem hotela več živeti. Edini vir moči zame je bil moj otrok, moj 
sin, s katerim sem preživljala čas. Vedela sem, da se zaradi njega moram boriti 
z življenjem, z rakom, da ga moram premagati. Priznam, bilo je zelo hudo. Kljub 
bolniški sem šla nazaj delat, saj verjamem, da delo krepi človeka. To mi je zelo 
pomagalo. Skrbela sem tudi za dva moževa otroka iz prejšnjega zakona, tako 
da sem vso skrb in ljubezen posvečala trem otrokom.

Sedaj so že vsi odrasli, vsak ima svojo službo, družino. Moj sin me pokliče vsaj 
enkrat na teden, živi pa na severu Nemčije. Srečen je. In tudi jaz.
Eno leto po smrti mojega moža sem bila še doma. Vem, da bi najbrž znorela, 
če bi ostala tam. Hiša stoji tik ob cesti, nikjer ni miru. Tam so zgradili še avtocesto, 
skratka, bilo je neznosno. To me je zelo motilo, zato sem se odločila, da grem v 
dom. Upala sem, da me bodo čim prej sprejeli. Hrup doma me je tako motil, da 
niti ponoči nisem mogla spati. To je bilo najhuje, selitev v dom pa je bila najboljša 
odločitev. Ni mi treba kuhati in ne čistiti, poleg tega ponoči mirno spim. Tukaj 
imam svoje prijatelje, nisem sama. Čudovito je, res. Najboljša odločitev v mojem 
življenju.

Veste, ko sem premagala raka, sem spoznala, kako dragoceno je življenje. Le 
ta trenutek imamo, ne vemo, kaj nas čaka v prihodnosti. Ne vemo niti, ali bomo 
dočakali jutrišnji dan. Ko sem prišla v dom, nisem oklevala ali se zapirala v sobo. 
Vem, da sem v sebi močna. Ne premaga vsak človek raka. Niti za hip nisem 
pomislila, da mi tukaj ne bo lepo, saj sem si sama želela priti v dom in zaživeti 
mirno življenje.

II

V življenju se veliko vsega dogaja, tako slabega kot dobrega. V mladosti, ko 
sem se poročila, sem šla živet k moževi družini. Moja tašča je z mano zelo grdo 
ravnala. Pred vsemi me je vedno znova potlačila, me poniževala. Delati sem mo-
rala vse, moje delo pa zanjo nikoli ni bilo dovolj dobro opravljeno. No, potem je 
tašča zbolela in potrebovala je mojo pomoč. Bila je sama, zato sem jaz skrbela 
zanjo. Kako se vse obrne, kajne? Bilo je težko, saj sem se morala tudi jaz potruditi 
in jo sprejeti. Vsi pridemo na svoj račun. To vem. Vse to pa sem mirno prenašala 
zato, ker sem imela moža rada.

Najtežje je bilo, ko mi je mož umrl. Ne morem opisati groze, ki sem jo občutila, 
ko sem postala vdova. Najprej sem doživela srčni infarkt, toda stanje se je iz-
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boljšalo. Spomnim se, da sva z možem zjutraj šla k sveti maši. Bila je velika noč. 
Ko sva prišla domov, je šel malo počivat v dnevno sobo, jaz pa sem šla kuhat 
kosilo. Mož ni jedel, saj ni bil lačen. Bil je ves rdeč v obraz. Poklicala sem sina in 
njegovo ženo, ki je zdravnica. Takoj sta prišla. Ona mu je izmerila pritisk, ta je bil 
izredno visok in takoj smo ga odpeljali v bolnišnico. Tam so odkrili tumor. V treh 
mesecih sem potem moža izgubila. To je bil zame šok. Ko si že star, si samo želiš 
preživeti zadnje obdobje življenja skupaj s človekom, ki te je vedno spremljal. 
Potem pa sem ostala sama. Ta naglica, ta sprememba me je vrgla iz tira. Komaj 
sem se pobrala. Otroci so mi stali ob strani, čeprav so bili prepričani, da bom še 
jaz umrla od žalosti. Je pa res, da sem črpala moč iz vere. Nikoli nisem šla spat, 
ne da bi se priporočila Mariji v varstvo. Kar bo, pač bo. Niso vedno vse prošnje 
uslišane. Pravijo, da moraš moliti, delati in potrpeti. Naša Marija je tudi marsikaj 
pretrpela v življenju. To mi je pomagalo. Veste, ko si sam, je vse drugače. Midva 
z možem sva bila zelo složna, razumela sva se in se imela rada. Ampak vsakega 
čaka zadnja postaja, vsi bomo šli na drugi svet. In tam se bova z možem spet 
srečala. Ne predstavljam si, da ne bi imela vere. Ne vem, če takrat res ne bi od 
žalosti umrla. Vera mi je dajala in mi še vedno daje moči, da grem naprej, da 
vstanem, kadar padem. Zavedanje, da je nekje nad mano Bog, da me varuje in 
me gleda, je moj vir moči. Brez vere mi ne bi uspelo. Res ne.

Nekaj časa sem v hiši živela sama. Bolezen me je začela ovirati in nisem si več 
upala ostati sama doma. Hčerka je hotela pustiti službo, da bi bila pri meni, toda 
tega ji nisem dovolila. Zakaj ne? Preprosto. Jaz lahko jutri umrem, hčerka pa si 
nove zaposlitve ne bo mogla najti takoj, še posebej ne zdaj, ko so takšni težki 
časi. Tako sem se odločila, da pojdem v dom. Ko sem svojim otrokom povedala 
za svojo odločitev, smo vsi jokali. Otroci niso bili za to. Tako smo skupaj šli po-
gledat ta dom in se posvetovat. Zvečer sem razmišljala, da mi mogoče res še ni 
treba v dom, vendar sem vseeno prišla sem. Zdaj lahko rečem, da se imam odlič-
no. Tu imam svojo družbo, nisem sama, sodelujem tudi v domskem in cerkvenem 
pevskem zboru. Lepo je. Hitro sem se vključila v življenje v domu. Po smrti moža se 
je moja vera samo še poglobila. Vedela sem, da zmorem vse, da je vse odvisno 
od mene. Preden sem prišla v dom, sem zmolila in vse prepustila Bogu. Verjela 
sem, da bo on poskrbel za to, da mi bo tu dobro. In res je tako. Sprememba po 
moževi smrti mi je pomagala tudi tukaj. Vse sem prepustila božji volji in verjela v 
dobro. Res pa je tudi, da rada govorim in sklepam nova poznanstva. To mi je ob 
vstopu v dom še posebej pomagalo.

III

Odraščala sem brez očeta, moja mama me je še nosila pod srcem, ko je oče 
umrl. Doma nas je bilo osem otrok, mama nas je morala vse sama preskrbeti.
Ko sem odrasla, sem se poročila in rodila šest otrok. Z možem se nisva kaj prida 
razumela, saj je bil pijanec, ki se ni zmenil za družino. Najhuje je bilo, ko mi je 
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umrla hčerka. Bila je še tako mlada. Kmalu zatem mi je umrl še sin, imel je nesrečo 
pri delu, ki se je končala s smrtjo. To je bil zame hud udarec. Takrat ni bilo nikogar, 
ki bi mi pomagal. Mož je hodil v službo, ves denar je zapravil in tako sem se 
sama zaposlila, da sem lahko skrbela za ostale štiri otroke. Bilo je težko. Imela 
sem moža, ki nikoli ni bil zares prisoten. Edini vir moči takrat so bili moji otroci in 
vnukinja, tudi moja služba. To mi je pomagalo, da sem pregnala temne misli in 
pozabila na vse hudo. Kasneje sem morala v bolnišnico, v tistem obdobju so mi 
odpovedali živci in nisem zmogla naprej. Ko sem prišla nazaj domov, je bilo ve-
liko boljše. Nekako sem se začela postavljati na noge. Čeprav sem bila ves čas 
sama, sem si morala pomagati. Vedela sem, da mi mož ne bo pomagal, kajti ves 
denar je zapil in zaigral. Tudi za družino se ni brigal, čeprav je bila to njegova 
odgovornost. Še danes ne vem, kako sem zmogla preboleti smrt otrok. Vem le to, 
da sem veliko jokala, morala sem jokati. Solze pomagajo. Ko se izjokaš, lahko 
narediš korak naprej. To je bil moj vir moči.

Ko je mož umrl, sem postala tudi bolj mirna. Ostala sem sama. Hčerka me je 
povabila k sebi, ampak njeni hčerki me nista marali. Le malo je takih, ki imajo radi 
stare ljudi. Vnukinji sta z mano zelo grdo ravnali, nista me marali. Vse, kar sem na-
redila, je bilo narobe. Sčasoma tega pritiska in poniževanja nisem več vzdržala. 
Vložila sem prošnjo in prišla v dom. Če verjamete ali ne, ko sem prišla sem, sem 
bila zares srečna. Mirna in zadovoljna.

Tukaj se počutim zelo mirno. Končno bom lahko svoje življenje preživela zado-
voljno in v miru. Tako dobro, tako sprejeto, kot se počutim sedaj, se nisem nikoli. 
Nimam več skrbi. Vse imam, počnem, kar sama hočem. V domu se vedno nekaj 
dogaja, imam svojo sobo, svoj mir in svojo družbo. Ni več poniževanj in slabih 
stvari. Sedaj imam dobre živce. Ko je hčerka umrla, je bilo z mano hudo, zlomila 
sem se in zaradi tega tudi šla v bolnišnico. Potem pa mi je uspelo vstati in to mi je 
pomagalo v nadaljnjem življenju, tudi ob vstopu v dom. Naučila sem se, kako se 
pomiriti, kako se sprijazniti s spremembami v življenju in kako iti naprej, ne da bi 
se pri tem čustveno in živčno zlomil.
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Dosor - dom starejših občanov  RADENCI

I

Obiskoval sem Srednjo tehnično filmsko šolo v Ljubljani in se izšolal za fotografa. 
To je bil zame najpomembnejši mejnik v mojem življenju. Tako sem postal foto-
graf, si ustvaril svoj atelje in pričel ustvarjati.

Dogodek, ki me je zares spremenil in pretresel, je bila bolezen moje hčerke. 
Morala je na presaditev ledvice. To je bil za našo družino velik šok. Takrat, ko 
je bolezen nastopila, smo morali kot družina držati skupaj. Ravno to nam je po-
magalo, da smo prebrodili krizo. Bili smo brez moči. Čeprav smo imeli finančna 
sredstva, je nekaj časa hčerki kazalo zelo slabo, nenehno je hodila na dializo. 
Prevozil sem tisoče kilometrov, vozil sem jo na zdravljenje v tujino, samo da bi 
ozdravela. Sedaj je babica, zdrava je in uživa življenje. V tem času sem sam 
prebral veliko knjig v zvezi z osebnostjo, pričel sem jih zbirati in zdaj jih imam 
preko tri tisoč. Prav knjige so mi pomagale, da sem vzdržal te pritiske, ko je bila 
hčerka bolna. Nekateri ljudje imajo vero, da prebrodijo težke krize, mi v družini 
smo imeli drug drugega. Bolezen hčerke nas je povezala, utrdila je naše medse-
bojne odnose. Tako nam je uspelo. Imeli smo drug drugega, spoznali smo, da 
je to največ vredno in da lahko le z odkritim pogovorom uspemo. Tega se prej 
nisem tako zavedal, saj je življenje, vse dokler ni hčerka hudo zbolela, potekalo 
po ustaljenem tiru.

Sam imam zdravstvene težave. Leta prinesejo tudi določene bolezni, tako pač je.
Z ženo sva se odločila, da prideva v dom. Ona je zelo dementna, ničesar več 
ne zmore sama. Toda ob njej sem, pomagam ji. Saj tudi sam potrebujem že 
nekaj pomoči, ne zmorem vsega sam. Selitev je bila zame šok. Da bi bil občutek 
domačnosti v domu večji, sem si prinesel več slik, fotografij. To je zdaj moj dom. 
Ta soba je moj dom, zato se moram počutiti domače, da lahko normalno funk-
cioniram.

Kot družina še zmeraj držimo skupaj. Od takrat, ko je hčerka zbolela in so se naši 
odnosi spremenili, postali trdni, sem tudi lažje prebrodil razne krize v življenju. Tudi 
prihod v dom je bil lažji, saj imam otroke, ki me podpirajo. Prav ti pristni družinski 
odnosi so mi pomagali, da sem se lažje vživel v svojem novem domu – v sobici. 
Družinski odnosi so mi dajali in mi še dajejo optimizem in vztrajnost.
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II

Smrt mojega moža je dogodek, ki me je spremenil. Ostala sem sama v velikem 
stanovanju. Z njim sem preživela 55 let. Prvič sem bila sama od jutra do veče-
ra. Postajala sem vse bolj zagrenjena, nisem mogla več opravljati vsakodnevnih 
opravil. Tudi telesno sem se vse slabše počutila. Nekega dne sem se zavedela, 
da se moram pobrati, kajti po njegovi smrti sem bila ves čas na tleh. Nikogar 
nisem marala ob sebi, samo zapirala sem se v svoj svet in se utapljala. Potem sem 
spoznala, da moram razčistiti sama s sabo. Začela sem se pogovarjati s sabo in 
z možem, ki je umrl. Nisem hodila na pokopališče, ampak sem doma prižgala 
svečko in se pogovarjala. Počasi sem začutila spremembo. Hodila sem ven, po 
nakupih, urejala okolico, stopila sem naprej v nov dan. 

A samota in osamljenost sta bila dejavnika, ki sta imela odločilno vlogo, da sem 
se odločila za dom. Sama sem še pri močeh, da bi lahko skrbela zase in za 
dom, vendar sem raje prišla sem. Boljše je. Prav tako se tukaj počutim bolj varno. 
Veste, velikokrat se je že pripetilo, da so starega človeka našli mrtvega v stano-
vanju. Imam sina, vendar ne živi blizu mene. Marsikaj se lahko zgodi. Stara sem 
že in imam težave s pritiskom. Zakaj bi tvegala in ostala sama v svoji hiši? Tukaj 
imam prijatelje, tukaj se vedno nekaj dogaja. Ni mi dolgčas, nikakor ne. Pa tudi 
osamljena nisem več. Po moževi smrti sem postala močnejša. To mi je pomagalo, 
da sem lažje stopila skozi vrata tega doma. Prav tako sem sprejela svojo starost 
in vse, kar le-ta nosi s sabo. Povrh vsega pa sem se naučila prisluhniti sama sebi. 
V tišini sem se pogovarjala sama s sabo, kar mi je pomagalo, da sem hitreje spo-
znala nove ljudi in se zmogla prilagoditi ritmu domskega vsakdanjika.

III

Imam dolgo življenje, ki je s sabo prineslo veliko zame nadvse pomembnih do-
godkov. Spomnim se, da sem začela študirati, toda potem je izbruhnila vojna in 
mojega študija je bilo konec. Ker nas je bilo doma šest otrok, sem bila prisiljena 
iti na tečaj madžarščine in se takoj zaposliti. V Prekmurju je bilo takrat tako, da so 
Slovence delili. Domači Slovenci so se imenovali Vendi. Takrat je bilo slabo, če si 
rekel, da si Slovenec in ne Vend. Tako v Prekmurju za nas službe ni bilo in morali 
smo na Madžarsko. In tako smo se kot družina ločili. Sestra je šla na drugo stran 
dežele in nismo bili več tako povezani. Kasneje sem izgubila službo. Ostala sem 
sama z mamo in morala sem poprijeti za vsako delo, da sem lahko preživela v 
tistih težkih časih. Tam, kjer sem prej delala, so bili nekateri na strani Hrvatov, drugi 
na strani Madžarov. Po krivem so me obsodili, da delam za Hrvate, kar ni bilo 
res, in tako sem morala zapustiti delovno mesto in kraj, v katerem sem živela. Bilo 
je zelo težko, toda z mamo sva držali skupaj in si pomagali. Delali sva kot črna 
živina, vendar sva podpirali druga drugo, da sva premostili te težave.
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Po vojni sem se poročila in rodila tri otroke. Življenje se je stabiliziralo, vse dokler 
ni mož umrl. To je bil zame največji šok. Pred enajstimi leti sem ostala sama. Otro-
ci so se preselili, zaposlili se so in si ustvarili svoje družine. Jaz sem ostala brez 
moža. Ta dogodek me je popolnoma iztiril. Otroci so mi pomagali, toda kljub 
temu sem ostajala sama in vse bolj sem bila osamljena. Potem je hčerka izgubila 
službo, ločila se je in tudi do mene postajala vse bolj nesramna. Tako v teh težkih 
časih nisem imela njene podpore. Veste, nisem več vedela, kaj in kako naprej. 
Ostala sinova sta v drugem mestu, medtem ko je hčerka živela poleg mene v 
stanovanju. Tako sem se nekega dne odločila, da končam svoje življenje. Toda 
rešili so me. Vem, da ni bilo prav, da sem to storila. Sedaj se tega zavedam. Moč 
sem v času okrevanja črpala iz sebe. Bilo je težko. Predvsem to, da me hčerka ni 
želela imeti ob sebi in me je strpala v dom. A počasi sem se pobirala. Sicer brez 
njene pomoči, vendar sem zmogla.

To, da sem pred enajstimi leti ovdovela in ostala sama, me je nekako utrdilo v 
duši. Tako sem se na nek način sprijaznila s tem, da me hčerka noče in da sem 
tu. Vendar sem spoznala, da je tudi v domu bivanje lahko prijetno. Imamo hrano, 
dobro skrbijo za nas. Nismo sami. Zavedam se, da lahko vsak črpa moč nekje 
iz sebe. Sam sebe namreč ne moreš zapustiti, medtem ko te drugi, bližnji, lahko 
zelo hitro zapustijo.
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Dom starejših občanov LJUTOMER

I

Stara sem 92 let in v svojem življenju sem doživela veliko vsega. Okusila sem 
bolečino življenja, prestala mnogo padcev in pretočila na tisoče solz. Kljub temu 
pa je bilo tudi nekaj svetlih trenutkov.

Najbolj me je zaznamovala smrt mojega sina. Sin je bil v službi na carini. Imel 
je ženo in enega sina, ki je zaključil gimnazijo. Pisalo se je leto 2000, ko so šli 
na morje. Moj sin je nazaj prišel z vročino, šel je k zdravniku, kjer so odkrili raka 
na pljučih. Potem smo poiskali zdravnike, ki so ga zdravili, vendar ni kaj dosti 
pomagalo. Spomnim se, da je sinu večkrat zmanjkalo kisika, potem mu je moj 
vnuk pomagal, saj je potapljač in je imel kisikovo bombo zmeraj pri sebi. Sina 
so zdravili s številnimi terapijami. Včasih je le nepremično sedel in zrl v tla. Še 
zdaj se sprašujem, o čem je takrat razmišljal. Nikoli ni rekel, da bo umrl. In jaz do 
zadnjega nisem verjela, da bo res umrl. Le kaj sem si mislila? Da se bo zgodil 
čudež? Snaha in vnuk sta vedela, da bo umrl, jaz pa se s to mislijo nisem mogla 
sprijazniti. Spomnim se, da je bil zadnje dni v bolnišnici. Tistega usodnega dne 
me je še poklical in rekel: „Mama, saj se bova še videla. Vse bo še dobro.“ In 
zvečer je umrl. Takrat sem ostala zares sama. Vdova sem že dolgo, pred dobrim 
letom pa sem pokopala še sina.
Takrat se je moj svet porušil. Samo jokala sem, zaprla sem se vase. S snaho in 
z vnukom se nisem mogla pogovarjati o svojem sinu, saj sta oba žalovala in o 
tem nista želela govoriti. Imam prijateljico, h kateri sem zmeraj šla, ko je življenje 
postalo pretežko. V tistem času mi je prav ona veliko pomagala. Imam pa še eno 
prijateljico, ki jo imam prav tako zelo rada. Takrat sta mi obe stali ob strani. Tu je 
še moja pravnukinja, ki pa je na začetku, ko se je rodila, nisem imela tako rada. 
Sedaj ljubezen raste.

Kmalu po smrti mojega sina sem odšla v dom. Vse sem pustila tam, vzela sem le 
nekaj oblek in pristala tukaj. Kje sem črpala moč, da sem šla naprej? Najbrž v 
solzah. Dolgo sem jokala. Potem sem vstala in šla naprej. Ko sem prišla v dom, 
nisem več jokala, bila sem močna. Mislim, da sem doživela toliko hudega, da 
je prihod v dom bil nekaj povsem običajnega. Moč sem in še vedno črpam v 
sebi. Ostali so mi spomini. Še zdaj se hranim z njimi. Po smrti mojega sina sem 
podoživljala vse, kar sva skupaj doživela. Brez teh spominov ne bi preživela. 



75

Tukaj, kjer sem, je zadnja postaja. Sedaj čakam na smrt. Vsak dan znova je poln 
vprašanj, ne veš, če ga do večera sploh preživiš. Moj vnuk me vsako jutro pokliče 
in vpraša, kako se počutim. To je čudovito. Sedaj imam vnuka in pravnukinjo, ki 
sestavljata vsebino mojega življenja v tem zadnjem obdobju.

II

Moje življenje je bilo zelo pestro. V družini nas je bilo sedem otrok. Kmalu v 
mladosti sem doživela vojno, v kateri sem izgubila brate in svojega zaročen-
ca. Doma je ostal starejši brat, tako da sem jaz morala po svetu. Odšla sem v 
Ameriko. Morala sem iti s trebuhom za kruhom. Preko vsega, preko velike vode, 
kjer sem bila služkinja, delala sem tudi v računalniški firmi. Tam sem imela boljše 
življenje, vendar sem bila daleč stran od svojega jezika in domačih. Toda okrog 
sebe sem imela zelo dobre ljudi, veliko prijateljev, ki so mi pomagali. Še zdaj 
smo v stikih. Najpomembnejši dogodek je bil ta, da sem se preselila v Ameriko. 
Postala sem samostojna, hkrati pa tudi sama. Ampak morala sem iti naprej, ne 
nazaj. Takrat mi je pomagala prijateljica, ki je tudi živela tam in govorila slovenski 
jezik. Ona je bila tista, ki me je vzela k sebi, mi našla službo in me vpeljala v novo 
življenje “po ameriško“. Tudi drugi ljudje, tujci, so mi pomagali, da sem zmogla 
zaživeti novo življenje. Ti tujci, zdravniki in odvetniki v Ameriki, so mi tudi zaupali 
svoje hiše, v času njihovega dopusta sem skrbela za njihove domove. Mora-
la sem se naučiti tujega jezika, se zaposliti in se naučiti novih korakov. Zmogla 
sem, saj sem imela dobre ljudi okrog sebe, dobre prijatelje, s katerimi še danes 
ohranjamo stike. Dovolj je, da me pokličejo in vprašajo, kako sem in kako mi gre. 
Zmeraj sem bila poštena in iskrena, tako sem imela tudi v tuji državi prijatelje, ki 
so bili iskreni in prijazni. Brez njih mi ne bi uspelo ali pa bi bilo življenje v Ameriki 
zame zelo težko.

Veliko vsega, kar je povezano s tujo državo in z življenjem v Ameriki, me je spre-
menilo. To je bil najpomembnejši mejnik v mojem življenju. Vedela sem, da moram 
iti naprej in ne nazaj. Pomembni ljudje okrog mene so mi zelo pomagali. Brez njih 
ne bi ostala v tuji državi. Res sem v Ameriki veliko boljše živela, imela sem službo 
in denar, vendar sem svojo domovino neznansko pogrešala. 45 let v tujini je več 
kot preveč. Spremeni te. Sama sem postala bolj samostojna, bolj močna v sebi. 
Nikoli se nisem poročila, saj je moj zaročenec umrl med vojno.
Ko sem se upokojila, sem se odločila, da se vrnem nazaj v domače okolje. V bi-
stvu sem se vrnila nazaj, ko sem dopolnila 82 let. Spoznala sem, da ni vse zlato, 
kar se sveti. Ptiček se na koncu zmeraj vrne nazaj v svoje gnezdo, ptiček se vrne 
tja, kjer se izvali.

Sama sem se odločila, da grem v dom za ostarele, tukaj namreč nimam svojega 
doma, saj sem ves čas živela v Ameriki. Z lahkoto sem se preselila sem, v ta dom. 
Vedela sem, da je to najboljša odločitev glede na to, da imam sedaj že 93 let. 
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To, da sem se v mladosti odločila, da bom odšla v tujo državo, me je spremenilo. 
Najbrž mi je ravno ta sprememba pomagala, da sem se hitro vključila v domsko 
življenje. Takrat v Ameriki sem prostovoljno delala v domovih za ostarele in spo-
znala sem, da biti v domu ni hudo. Ravno nasprotno, ljudje v domu se zabavajo. 
Življenje v Ameriki me je osebnostno utrdilo, postala sem samostojna in samoza-
vestna, vem, da sem v svojem življenju samo jaz pomembna. In prav jaz sama 
sem odgovorna zase. To sem spoznala v tuji deželi, ko sem bila odvisna sama 
od sebe. Celo življenje je bilo tako in tako je tudi sedaj. Sama sem tista, ki po-
veljujem svojemu življenju. V domu imamo na razpolago mnoge aktivnosti. Sami 
lahko izbiramo, kako bomo preživeli zadnje obdobje. Komaj še vidim, saj imam 
sivo mreno, a slišim in čutim prav vse, tako da nimam razloga, da bi se zaprla v 
sobo in obupala.

III

Imam štiri otroke, dva sina in dve hčerki. Ves čas sem živela sama z njimi, skrbela 
sem zanje in jih vzgajala. Mož je delal v rudnikih, zelo redko je bil doma. Ves čas 
je delal, da je preživljal družino. Tako smo si lahko kar precej vsega privoščili, saj 
so bili nekoč drugačni časi. Ni dolgo tega, da sem prišla sem v dom za ostarele.
Ko so otroci odšli iz domačega gnezda in si ustvarili svoje družine, sem v stano-
vanju ostala sama. Tako se je nekega dne zgodilo tisto, kar je bilo zame nekaj 
najhujšega. Sedela sem na stolu in ko sem vstala, se je nekaj zgodilo, zato sem 
padla. Zlomila sem si kost na nogi. Bila sem na tleh, sama v zaklenjenem stano-
vanju. Sosedje so ravno v tem času odšli v Ljubljano. Bilo je pozimi. Ves ta čas 
sem bila na tleh, zeblo me je in nisem se mogla premakniti. Še zdaj se spomnim, 
da se je to zgodilo neko sredo dopoldne. Do četrtka zvečer se nisem prema-
knila. Zelo dolgo sem bila na tleh, v bolečinah in v strahu. Ne vem, kaj bi bilo z 
mano, če takrat ne bi prišel znanec in poklical moje hčerke, ki me je odpeljala 
v bolnišnico. Bila sem dehidrirana in popolnoma brez moči. Kar nekaj časa sem 
bila v bolnišnici.

Potem sem se vrnila nazaj v svoj dom, vendar me je ta dogodek zelo zaznamo-
val. Tudi moji otroci so se bali, da ne bi spet padla in me ne bi mogli rešiti. Vsi 
otroci so mi stali ob strani v tem času, me obiskovali in mi pomagali. Brez njih ne 
bi zmogla. Če ne bi bilo njihove opore, bi bila res popolnoma sama. Sama v 
hiši, sama z bolečino. Tako sem ravno s strani svojih otrok črpala moč, da sem 
hitreje okrevala.

Ostal je grenak priokus na ta dogodek in to je bil tudi razlog, da sem se odločila 
za bivanje v domu. Otroci so mi tudi tukaj pomagali, da sem se lažje vklopila v 
novo življenje. Imam obiske in zavedanje, da so moji otroci nekje v bližini. To mi 
je pomagalo, da sem zmogla stopiti naprej, da sem hitreje okrevala, da sem se 
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hitreje vživela v domski vsakdan. Spoznala sem, da ni zmeraj tako, da bi te v 
starosti otroci zapustili, čeprav se žal to prevečkrat zgodi. K sreči smo ohranili stike 
in tako mi je bilo lažje iti v dom. Ta dogodek, ko sem padla in obležala sama na 
tleh, me je res zaznamoval, hkrati pa sem prav takrat spoznala, da mi bodo moji 
otroci stali ob strani in da v tem zadnjem obdobju življenja ne bom ostala sama. 
Zaradi tega sem lažje stopila v dom in sprejela to življenje.
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Center za starejše občane  ORMOŽ

I

Imela sem samo mamo, oče je med vojno umrl. Poročila sem se zelo mlada. Moj 
mož je bil  komandir milice. Čez čas je mama zbolela za rakom in ker je živela 
sama, sem šla k njej, da sem skrbela zanjo. Potem je umrla, kar je bil zame šok. 
Kmalu po njeni smrti je zbolel še mož in umrl. Ostala sem sama s svojimi otroki. 
Za vse sem bila sama. Prej je mož skrbel za družino, sedaj ga ni bilo več. To je 
bil dogodek, ki me je spravil na tla. Tega nisem pričakovala, čeprav je bil bolan, 
sem verjela, da bo premagal bolezen. Pa je ni. Bolezen je premagala mojega 
moža. Nikjer nisem imela nikogar, ki bi mi pomagal. Edini vir moči je bila misel 
na otroke. Vedela sem, da jih ne morem pustiti, da ne smem obupati, ostati na 
tleh. Starejši sin mi je zelo pomagal. Nikoli ne bi zmogla brez njegove pomoči. 
Prej sem bila odvisna od moža, sedaj sem morala stopiti na svoje noge in začeti 
delati. V glavi mi je vedno odmevalo: „Moraš, moraš, moraš.“ Morala sem, to 
sem vedela. Poprijela sem za težka dela, ker sem vedela, da moram preskrbeti 
otroke. In uspelo mi je. Otroci so se izšolali, ustvarili so si svojo pot.
Potem sem spoznala enega vdovca in odšla k njemu v Čakovec. Tako sem privar-
čevala denar. Imela sem se lepo, ampak on je bil starejši od mene, ni več mogel 
sam skrbeti zase, jaz pa tudi nisem več bila pri močeh. Odločila sva se, da bova 
šla v dom. On je ostal v Čakovcu, jaz pa sem želela priti nazaj v svoj rodni kraj. 
Sama sem se odločila, da pojdem v dom. Prodala sem svojo hišo in prišla sem. 
Saj sem se težko ločila od hiše, toda vedela sem, da moram prehoditi svojo pot. 
Moževa smrt me je spremenila. Kako? Od takrat naprej sem si vedno govorila: 
„Moram, moram.“ In potem mi nič ni bilo pretežko.

Tukaj v domu je čudovito. Imam stike s svojimi otroki, kar me dodatno osrečuje. 
Saj priznam, življenje je tudi kruto, toda moraš ga sprejeti in preživeti. Pri vključitvi 
v dom mi je pomagala tudi sostanovalka, s katero sva se poznali že od prej. To 
mi je vsekakor pomagalo. Je pa res, da je mnogo odvisno od osebja. Veste, kako 
čudovito je, ko te osebje zjutraj z nasmeškom pozdravi? Takoj je lepši dan. Povrh 
vsega imam tu marsikaj za početi. Tistim, ki ne morejo sami kuhati kave, jo skuham 
jaz, grem v trgovino, pišem, berem, sem aktivna v domu. Zakaj pa ne, si rečem. 
Nihče ne pravi, da če si star, moraš biti pasiven. Sploh ne. Od smrti moža sem 
šele začela postajati aktivna. Ker sem morala. In prav ta beseda mi je od takrat 
naprej v veliko pomoč. Tudi sedaj. Beseda ‚moraš‛ mi daje moč.
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II

Vedno je lahko življenje slabše, vem, da tudi boljše, ampak poti si ne moremo 
vedno izbirati. Spomnim se, da sem bila otrok, ko sem morala bežati, saj se je 
začela vojna. Tako sem bila stara sedem let, ko sem morala delati kot dekle oz. 
služkinja na kmetiji, kjer sem pasla krave in čistila. Spala sem na podstrešju, sploh 
nisem imela svoje sobe. V temi, zgodaj zjutraj, sem morala voditi krave skozi velik 
gozd na pašo. Strah me je bilo in veliko sem jokala. Bila sem popolnoma sama, 
nikogar od svoje družine nisem imela. Pa tako mlada, ko sem najbolj potrebovala 
bližino matere, očeta, brata. Vojna nas je razdvojila. Vsi smo morali iti k partiza-
nom. Tudi jaz, pa čeprav sem bila skoraj še otrok. Tam sem delala kot medicinska 
sestra, a tega mi po vojni niso priznali, saj sem bila premlada.
Potem sem spoznala moža in se poročila z njim. To je bil zame pekel. Mož me 
je velikokrat posilil, spolno zlorabil. Imel je druge ženske, nad mano se je samo 
znašal. Imela sem več splavov. Jajčniki in maternica, vse je bilo narobe. Začela 
sem notranje krvaveti, bila sem v komi in moje življenje je viselo na nitki. Takrat so 
mi zdravniki rekli, da je zadnji čas, da odidem stran od moža, ker če ne, bom prej 
umrla. Imam dva otroka. To je bilo zame zelo težko obdobje. Mož je bil zelo 
družaben, priljubljen med ljudmi. Niso mi verjeli, da tako grdo dela z mano. Toda 
to še ni vse. Najprej sem rodila mrtvega otroka, tri mesece sem ga nosila v sebi 
in bil je mrtev. Potem sem padla v komo. Ko sem začela krvaveti, sem bila nekaj 
časa klinično mrtva. To, da je moje življenje viselo na nitki, je bila kaplja čez rob. 
Vedela sem, da ga moram pustiti, da moram stran od moža, ki me je pretepal 
in posiljeval. Zame je bilo to najhujše obdobje tudi zaradi tega, ker smo živeli v 
časih, ko je ločitev pomenila veliko sramoto. Zares mi ni bilo lahko. Živela sem 
z možem v Sarajevu. Tam nisem imela prijateljev, bila sem popolnoma sama z 
dvema otrokoma. Zbrala sem moči, saj nisem želela umreti, vedela pa sem, da 
takega pritiska ne bi mogla več zdržati, da bi najbrž res umrla.

Moči za vse življenjske preizkušnje sem zbrala v sebi. Že takrat, ko sem bila stara 
sedem let in sem delala kot služkinja na kmetiji, sem v sebi vedela, da enostavno 
moram tudi to preživeti. Da imam tak močan karakter. Ne pustim sama sebi, da 
bi dolgo ležala na tleh. Iz sebe sem črpala moč. Tako sem se vrnila nazaj v svoj 
domači kraj in se zaposlila. Opravljala sem različna dela, bila v delovnih briga-
dah, delala z gluhimi, delo se je vedno našla. Imela sem voljo in moč. Življenje se 
je izboljšalo, no, umirilo. Veliko boljša sem postala v sebi, ko sem se ločila in na 
novo zaživela. Čez čas sem spoznala prijatelja, ki je postal tudi moj mož. Bil je 
dober in prijazen, nikoli me ni tepel, bil je pa odvisen od alkohola. To ga je tudi 
pokopalo. Ampak nekako sem se sama postavila na noge.

Ko sem zares zapustila prvega moža, sem se seveda spremenila. Naredila sem 
velik korak in stopila na novo pot. Ni bilo povratka nazaj. To me je utrdilo. In ta 
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utrjenost mi je pomagala preživeti vse padce. Tudi ko sem prišla v dom, sem 
bila v sebi močna. Želela sem v dom, kajti nikakor nisem hotela obremenjevati 
svojih otrok. Sploh pa si ne želim biti sama. V dom sem prišla prostovoljno, nihče 
me ni silil. Tukaj poskrbijo zame, počutim se varno in dobro. Sem pa tudi takšne 
narave, da se povsod hitro vključim. No, takšna sem, odkar sem zapustila moža. 
In ravno ta nova lastnost mi je pomagala, da sem se vključila v domsko življenje 
in v domski vsakdan.

III

V mojem življenju ni bilo nič kaj tako pomembnega. Že od malega sem morala 
veliko delati, saj smo imeli ogromno kmetijo. Tako sem imela samo eno možnost, 
namreč da ostanem doma in postanem kmetica.
Bila sem edini otrok, tako da sem morala skrbeti za svoje starše. Kot otroka me 
doma niso nikamor pustili, tudi študirat ne, čeprav sem si tako zelo želela postati 
učiteljica. Ko je mama umrla, sem ostala sama. Nisem še bila poročena, ves 
čas sem bila sama. Hudo je bilo. Nikogar nisem imela ob sebi. To je bilo zame 
najhuje. Veste, tako je, če te starši nikoli nikamor niso pustili, potem pa umrejo in 
ostaneš sam. To se je zgodilo meni. Priznam, zaradi njih sem bila za veliko stvari 
prikrajšana.
No, potem sem se poročila. Moj mož je bil moj sosed, tako da se je on preselil 
k meni. Sedaj je že devet let, odkar je umrl. Ko mi je mož umrl, je bilo zame kar 
težko. Na začetku. Potem pa sem videla, da mi samota pravzaprav ugaja. Tako 
sem imela svoj čas, sama sem si kuhala. Tudi moji štirje sinovi so mi precej poma-
gali, me obiskovali in mi kupovali vse, kar sem potrebovala. Oni so bili takrat moja 
velika opora v življenju, moj vir moči.

V dom sem prišla sama. Trikrat sem doma padla in si poškodovala kolk. Živela 
sem sama in nihče mi ni mogel pomagati. Tako kot takrat, ko sem postala vdova, 
so mi sinovi tudi sedaj stali ob strani. Tako je bilo lažje premagati prve dneve v 
domu. Ob smrti moža sem se naučila biti sama, to mi je postalo prijetno, hkrati pa 
sem postala bolj komunikativna. Slednje mi je pomagalo, da sem se hitro vključila 
v dom.
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Dom starejših občanov KUZMA

I

Moje življenje je bilo kmečko obarvano. Bila je velika revščina, tudi vojna je 
pustila svoj pečat.
Ravno v času vojne je bilo zame najhujše. Takrat so v naše kraje prišli ruski vojaki. 
Ti so nam jemali hrano, posiljevali, zlorabljali ženske in mlada dekleta. Spomnim 
se, da sem se velikokrat skrivala pred njimi, da se kaj takega ne bi zgodilo še 
meni. Bilo me je zelo strah. Potem je bilo vojne konec in napetosti so se umirile. 
Sama sem se poročila in si ustvarila družino. Leta so počasi minevala. Dela na 
kmetiji je bilo vedno dovolj. Otroci so zrasli in zapustili domače gnezdo.

Najpomembnejši dogodek v mojem preprostem življenju je bil, ko sem postala 
vdova. Ostala sem sama. To je bil najhujši dogodek. Od majhnih nog so me 
vzgajali v veri in mi vcepili to, da je treba vzdržati. Vera je bila moja moč, da 
nisem obupala. Priznam, bilo je zelo hudo, toda vera je človeku kot velika palica, 
na katero se lahko opre. Po moževi smrti sem se odločila, da pojdem v dom.
Ko sem zmogla ta korak, sem prišla sem. Nisem tak človek, ki bi lahko živel čisto 
sam. Rada sem obkrožena z ljudmi, ki mi dajejo občutek življenja. V življenje v 
domu sem se hitro vključila. Obkrožena sem z ljudmi, nisem sama. In čisto nič mi 
ne manjka, toliko vsega lahko v domu počnem. Zmeraj hodim na delovno tera-
pijo, tudi stike s svojimi hčerkami imam. Ko je človek v stiski, tako kot sem bila jaz, 
ko sem postala vdova, se še bolj zateče k veri in zaupa v Boga. Če imaš močno 
vero, potem te ni treba biti ničesar strah, saj veš, da se vse zgodi z razlogom in 
da bo tvoje trpljenje nekoč poplačano.

II

Možganska kap mi je spremenila življenje. Okreval sem zelo dolgo, to je bilo v 
Laškem, hkrati pa sem se ves čas trudil, da nisem obupal.
Potem me je to ponovno doletelo. Drugič so bile posledice hujše. Nisem mogel 
več normalno hoditi. Ves čas sem moč črpal tako, da sem si govoril: „Saj bo bolj-
še, saj bo boljše.“ In res, sedaj je boljše. Vedno sem živel sam, nisem imel partner-
ke, zato mi je bilo precej hudo, kajti sam nisem mogel skrbeti zase. Seveda pa 
sem imel prijatelje, ki so mi v teh težkih trenutkih stali ob strani. V najtežjih trenutkih 
sem vedel, da ne smem obupati in se smiliti sam sebi.
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Videl sem, da ne zmorem več in da je čas za spremembo, tako sem tudi prišel 
v ta dom. To, da sem preživel dve možganski kapi, me je naredilo veliko bolj 
prilagodljivega, kot sem bil prej. Zavedati pa sem se začel tudi, kako dragoceno 
je življenje in kako hitro ga lahko izgubiš. To spoznanje mi je pomagalo, da se 
nisem predal, da mi je bivanje v domu in spoznavanje novih ljudi postalo prijetnej-
še. Tukaj je dobro, nimam skrbi, samo uživam in pazim nase.

III

Po poklicu sem učiteljica glasbe. To je bila moja strast v življenju. Glasba mi je 
dala novih moči, upanja in poguma.

Življenje mi je zapletla nesreča. Padla sem in si razbila glavo. Po neštetih opera-
cijah, ki sem jih morala prenesti, sem počasi začela okrevati. To so bili težki časi, 
polni sprememb. Posledica te nesreče je tudi ta, da sem začela pozabljati. Moj 
spomin ne deluje več tako dobro, marsičesa se ne spomnim, imam luknje v spo-
minu. A tako pač je. Vesela sem lahko, da sem ostala živa.
Moj vir moči je bila glasba, ki me je vedno znova umirila in mi vlila upanja. Seve-
da pa brez pomoči moje hčerke ne bi uspela. Tako skrbna je.
Prišla sem v dom, saj sama ne morem skrbeti zase. Tudi hodim težko. Človek se 
mora nekako sprijazniti s tem, če hoče mirno živeti dalje. V tem domu mi je dobro, 
nič mi ne manjka. Osebje je prijazno in okolje lepo.
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Dom za starejše RADLJE OB DRAVI

I

Trikrat v svojem življenju sem doživel takšno žalost, da sem komaj preživel. Naj-
prej mi je umrla ena hčerka, potem še druga in na zadnje še žena. Tako sem 
počasi ostal čisto sam. Hudo mi je bilo. Ni besede, ki bi opisala to bolečino.
Moji sosedje so moji prijatelji. Prav ti so mi največ pomagali, ko sem ostal še brez 
žene. Govorili so mi: „Saj bo šlo, samo vzdrži.“ Z enim prijateljem sem se res 
veliko družil. Hodila sva na dolge sprehode v naravo, saj je lovec. Tako sem si v 
naravi zbistril misli, se nadihal svežega zraka in dobil neko moč, da sem sprejel 
usodo.

Najbolj žalosten sem bil, ko mi je umrla prva hčerka. Bila je tako mlada. Za-
poslila se je v Nemčiji. Nekega dne je prišla domov, saj se je slabo počutila, 
cele dneve jo je bolela glava. Pa sta šli z ženo v Maribor k zdravniku. Tam so 
jo operirali, čeprav še sami niso najbolje vedeli, kaj počnejo. To je bilo najhujše. 
Zdravnik je bil iskren, z ženo nama je rekel, da je najboljše, da hčerko z rešilcem 
odpeljejo domov, naj doma umre. Češ tako bo veliko ceneje, kot če umre v bol-
nišnici. Najina hčerka je na poti domov v rešilcu umrla. To je bil velik šok. Komaj 
sem se pobral. Ampak moral sem vstati. Ni bilo druge možnosti, čeprav je bilo 
hudo. To je rana, ki se nikoli ne zaceli. Ta dogodek me je zaznamoval. Čeprav 
sem vedel, da moram naprej, sem v sebi postal dosti bolj žalosten. Res je, da čas 
celi rane, toda te rane ne more zaceliti. Z ženo sva bila takrat drug drugemu v 
oporo in to mi je pomagalo, da se nisem vdal. Moč sem najbrž črpal iz sebe, 
še sam ne vem kako. Moral sem se sprijazniti. Takšne preizkušnje v življenju te 
naredijo močnejšega, a pot, da postaneš močnejši, je zelo dolga.
Marsikaj sem doživel. V času vojne sem moral k Nemcem, to je bilo pod prisilo, 
saj nisem želel iti v vojsko, na stran nacistov. Tako sem tvegal, preoblekel uniformo 
in zbežal iz vojske. Bil sem pri kmetih in pomagal. Pred Nemci sem se delal rahlo 
neumnega, češ da jih ne razumem, čeprav sem vse razumel. To je bil edini način, 
da me niso ujeli. Saj veste, kaj bi se zgodilo, če bi ugotovili, da sem dezerter. Ubili 
bi me. V času vojne sem torej izkusil beg in skrivanje, strah in trepet. Toda preživel 
sem. Vojna me je utrdila, hkrati pa me je naučila, kako pomembno je življenje. In 
kako dragoceno.
Pred štirimi leti mi je umrla še žena in tako sem ostal sam v hiši. Nekaj časa sem 
še vztrajal v tej samoti. Saj imam prijatelje, ki so mi v vseh teh preizkušnjah zelo 
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pomagali, toda vsak večer sem pa le bil sam. Obiskovala me je tudi patronažna 
sestra. Najprej mi je prav ona svetovala, da bi šel v dom, potem je bila istega 
mnenja še vnukinja. Sam sem nekaj časa okleval, toda kaj kmalu sem se odločil, 
da je bolje, če grem v dom. Hitro sem se vključil. Veste, vsi ti dogodki te spreme-
nijo, pripravijo te na vse preizkušnje v življenju. Sploh nisem razmišljal, kako bo, 
ko bom v domu. Prepustil sem se. Prepustil sem se toku življenja in dobro mi gre. 

Zadovoljen sem.

II

Živela sem doma, kjer smo imeli majhno kmetijo. Poročila sem se in rodila tri otro-
ke. Z možem sva se imela res rada. Bila sva zelo srečna in zadovoljna. V življenju 
naju je oba spremljala bolezen, a skupaj sva zmogla tudi to. V imenu ljubezni 
zmoreš razne preizkušnje, ki ti jih pripravi življenje.

Hud padec v življenju sem doživela, ko mi je umrl mož. To me je skoraj popolno-
ma zlomilo. Čisto na tla me življenje nikoli ni vrglo, od nekod sem vedno črpala 
moč. Govorila sem si: „Kar bo, pač bo.“ Me je pa moževa smrt res vrgla iz tira. 
Preden je umrl, sem že hodila s pomočjo bergel, potem pa sem bila sama. Po 
moževi smrti sem šla na zdravljenje v zdravilišče. Tam sem se pobrala, dobila sem 
novih moči za vrnitev nazaj. Veste, njegova smrt je bila velika sprememba zame. 
Šok. Nekaj časa kar nisem mogla verjeti, da ga ni. Moč sem črpala od svojih 
bližnjih, ki so mi veliko pomagali. Že v otroštvu so me naučili, da je treba vztrajati 
ne glede na to, kaj se ti zgodi. Naučili so me tudi, da si življenja ne smeš vzeti, 
saj si ga nisi sam dal. To so lekcije, ki so mi jih vcepili moji starši in le-te me zmeraj 
spremljajo in mi hkrati dajejo moč. Treba pa je omeniti, da mi moč daje tudi vera 
v Boga. Vsak dan berem Sveto pismo in molim. Še posebej se je moja vera utr-
dila, ko sem postala vdova. Takrat sem se zatekla k molitvi. To mi je pomagalo, 
me pomirilo in mi dalo upanja za nov dan, hkrati pa sem žalovala na svoj način, 
potrebovala sem tišino, da sem bila sama s svojimi mislimi, sama s sabo.

Potem sem se odločila, da pridem v dom, kajti noge me ne nosijo najbolje, bole-
zni so se kar vrstile in razmišljala sem, da je najboljša odločitev prav dom. Tukaj 
sem se zelo hitro vključila. Imela sem samo eno željo, namreč da dobim svojo 
sobo. No, ta želja se mi je uresničila. Ko pridem med ljudi, se mi ni težko vključiti. 
Res ne. To je ta sprememba od moževe smrti dalje. Takrat sem nekaj časa potre-
bovala tišino, da sem lahko v miru žalovala, kasneje pa sem si želela družbe, saj 
nisem več hotela biti sama doma. Hitro sem se vključila in sedaj sem srečna tu. Za-
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dovoljna sem sama s sabo, z osebjem in s stanovalci. Zelo dobro se razumemo, 
veliko se smejimo. Vsako jutro grem k telovadbi pa tudi do trgovine nimam daleč. 
Večkrat dobim tudi obiske, otroci in sorodniki me pokličejo ali pridejo k meni.

III

Že od malih nog sem morala služiti, da sem lahko preživela. Na neki kmetiji sem 
delala šest let. Tam sem spoznala premožnega fanta. Takrat bi rekli, da je spadal 
v višji sloj. Ni bil istega kova kot jaz, kajti jaz sem bila revna in sem morala poprijeti 
za vsako delo.
S tem fantom sva se zelo rada videla. Prišlo je tako daleč, da sem zanosila in 
se vrnila nazaj domov. Oh, biti noseča in neporočena je v tistih časih pomenilo 
veliko sramoto. Vsi so kazali s prstom name. S tem fantom sva se razšla, saj ne bi 
mogla ostati skupaj. Nekoč je pač bilo tako. A jaz sem ponosna nase, saj sem ro-
dila čudovito punčko. Moram priznati, da je bilo težko, saj sem bila nezakonska 
mati. Nikogar nisem imela ob sebi, bila sem sama. Edini vir moči je predstavljala 
moja hči. Vrnila sem se domov k mami in tri leta sem bila brez vsakega zaslužka, 
saj sem morala skrbeti za majhnega otroka. Ko je hči dopolnila tri leta, sem šla 
ponovno delat. Nikoli se nisem poročila, vedno sem bila sama s svojo ljubljeno 
hčerko. Ni mi žal.

Najhuje mi je bilo, ko je umrla hčerka. To je bilo pred 97 leti. Zbolela je za 
rakom in le-ta jo je pokončal. S hčerko sva imeli prijateljski odnos. Nisem bila 
samo njena mama, ampak tudi njena prijateljica. Vse sva si zaupali, si pomagali 
in druga drugo opogumljali. Njena smrt je zame pomenila velik padec. Ostala 
sem sama, brez čudovite hčerke in brez čudovite prijateljice. Veliko sem jokala, 
to mi je pomagalo. Počasi sem se pobrala. V veliko pomoč mi je bila in mi je še 
zdaj hčerina prijateljica, ki me tudi sedaj obiskuje. Čas omili vsako bolečino. Tudi 
to, čeprav rana ostaja. Najhuje je bilo, da sem ostala sama. Pomagalo mi je to, 
da sem imela ob sebi sliko svoje hčerke. Še zdaj jo imam, da jo lahko kadarkoli 
pogledam in se spomnim nanjo ter na najine skupne trenutke. To je moj vir moči. 
Spomini, ki se vtisnejo v dno duše in se z njimi hraniš.

V bloku sem živela sama. Še danes skrbim sama zase, toda v nekem trenutku 
nisem več marala samote. Tako sem se odločila, da pridem v dom, tudi zato, da 
na stara leta poskrbim zase, kajti nikoli ne veš, kaj se ti lahko zgodi. Na vse je 
treba biti pripravljen, tudi na smrt. Tukaj je odlično. Nisem sama. Ko se zmoreš 
pobrati in vstati, postaneš močan v sebi. Ta moč ti potem pomaga pri vseh na-
daljnjih spremembah.
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Koroški dom starostnikov DRAVOGRAD

I

Star sem bil trinajst let, ko sem zelo zbolel. Prehladil sem se in moral sem na nešte-
to operacij. Noga me je tako bolela, da nisem mogel hoditi. Takrat sem rekel, da 
bi najraje umrl. Pa sem bil samo otrok. Tudi osnovne šole nisem mogel dokončati, 
kajti bolezen me je zelo zdelala. Drugi otroci so se igrali, bili so živahni in polni 
energije, jaz pa sem bolehal in nisem normalno hodil. To je bil zame zelo hud 
udarec. Spremenil sem se. Seveda.
Doma smo imeli kmetijo na dokaj velikem hribu, jaz pa nisem mogel hoditi in 
nisem mogel prevzeti kmetije, kot je bilo predvideno. Vseeno pa sem imel voljo, 
voljo do življenja in do učenja. Končal sem večerno šolo in se vpisal dalje, tako 
da mi je uspelo pridobiti šesto stopnjo izobrazbe. Uspelo mi je. Prav bolezen mi 
je dala novih moči, upanja, da se nisem vdal in se zadovoljil z majhnim. Dokazal 
sem sam sebi, da kljub bolezni zmorem. To je bil vir moči, ki me je gnal naprej. 
Bolezen me je spremenila, naredila me je rahlo drugačnega. Ker nisem želel biti 
drugačen, sem dal vse od sebe, da sem izpolnil svoje sanje. Moje sanje so bile, 
da dokončam šolanje in nadaljujem z učenjem. Vseskozi sem tako razmišljal. 
Vse ti lahko uspe, če si le dovolj močno želiš. Ta misel me je vedno spremljala, 
me opogumljala. Verjel sem vase in v to, da mi lahko uspe, da lahko premagam 
udarce življenja.

Velik udarec zame je bila ženina kap. Za tem sem moral ves čas skrbeti zanjo in 
jo negovati. Tudi sam sem bil že v letih. Najprej nisem razmišljal o domu, vendar 
nisem mogel več skrbeti za ženo, saj sem včasih tudi sam že potreboval pomoč. 
Tako sva oba skupaj prišla v dom. Ona je bila tukaj štiri leta. Zelo sem si želel, da 
bi lahko letos junija skupaj praznovala 60. obletnico najine poroke. Toda moja 
žena se je letos marca poslovila od mene in odšla na drug svet. Tudi sam se ji 
bom enkrat, ko bo zame prišel ta čas, pridružil.

Doma so se začeli odnosi krhati in vedel sem, da če ostanem brez žene in bom 
doma, se v svojem domu ne bom dobro počutil. Imam dva sinova. En sin je ves 
čas živel pri nama, ni se šolal, drugi pa si je ustvaril družino in se zaposlil kot elek-
troinženir. Tako sem se odločil, da bom hišo prodal in dobiček razdelil sinovoma, 
z ženo pa sva odšla v dom. Za to mi nikoli ni bilo žal. S sinom, ki je bil doma, 
nisva v stiku. Mogoče me bo kdaj prišel obiskat, do zdaj me še ni. Z drugim sinom 
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imava redne stike. Lahko rečem, da se v tem domu odlično počutim, tudi osebje je 
zelo prijazno in nasmejano. Od bolezni naprej sem imel voljo do življenja. Ta mi 
je pomagala, da sem se odločil za dom in da sem hitro premagal krizo te nove 
spremembe. Seveda je bilo drugače in boljše tudi zato, ker sva šla skupaj z ženo, 
čeprav se ona tega ni kaj dosti zavedala. A bila sva drug z drugim. V domu 
imamo na voljo veliko aktivnosti, tako da človeku ne more biti dolgčas. Sam sem 
vključen v recitacijsko dramsko skupino. Velikokrat napišem kaj za naše domsko 
glasilo, nedolgo nazaj pa sem napisal tole:

Sedaj preživljamo tako imenovano tretje življenjsko obdobje in smo po sili razmer imeli in imamo srečo, da bomo 
lahko to obdobje preživeli v našem prijaznem domu starostnikov v Črnečah.
To pa ne pomeni, da pa je za nas vsega konec. Tu v domu imamo še zmeraj veliko možnosti za udejstvovanje v raznih 
skupinah, kot so prijateljske skupine, delovna terapija, kjer pridejo do izraza razne ročne sposobnosti in spretnosti 
naših tovarišic in mentoric. Nadalje so tu še pevska skupina, dramska skupina in prostovoljna telovadba. Počutje v teh 
skupinah je prijetno, neprisiljeno in končno tudi zabavno, dosti je smeha, za smeh pa vemo, da pomeni pol zdravja. 
Vsi, ki smo še pokretni, pa se prijetno počutimo tudi takrat, ko lahko z majhno uslugo ustrežemo sostanovalcem.
Tu v domu sem počutimo varne, brez vseh skrbi. Za nas v vseh pogledih skrbi za to usposobljeno osebje z zadostno 
mero prijaznosti in vljudnosti.

II

Rojena sem bila kot nezakonski otrok in moja mama se je morala zelo boriti za 
moje življenje. Potem se je poročila in krušni oče je lepo skrbel zame. Čeprav 
nisem bila njegova prava hči, je z mano vedno ravnal, kot če bi bila. Nikoli ni 
položil prsta name. Spoštoval me je. Bili smo prava družina. Živeli smo tik ob 
avstrijski meji in življenje je bilo precej težko. V otroštvu sem bila pastirica, bosa 
sem gnala vsak dan krave na pašo. Ni šlo drugače. To je bil zame velik napor.
Spomnim se tudi dne, ko so prišli Nemci in so začeli izseljevati. Groza. Tega 
ne bom nikoli pozabila. Kar prišli so s poveljem, da se ljudje morajo izseliti iz 
svojih domov. To so bile solze in kričanje. Potem so se na njihove domove naselili 
Nemci. Tega nisem marala, dogodek me je kar zaznamoval. Čeprav se naša 
družina ni izselila, so se morali izseliti moji prijatelji. To so spomini in podobe, ki 
jih nikoli nisem mogla pozabiti. Prijatelji in sosedje, ki so morali na avtobus, da so 
jih Nemci preselili.

25 let sem že vdova. Imela sem čudovitega moža, zelo dobro sva se ujela. 
Mož je bil pravi veseljak, zelo pozitivna oseba in teh ne najdeš kar tako. Šel je 
na operacijo prostate in dobil sepso. Zaradi tega je tudi umrl. Priznam, to je bil 
zame padec, toda morala sem se pobrati. Zamotila sem se z delom, tudi prijatelji 
in otroci so mi pomagali, vsekakor pa je smrt moža pomenila veliko spremembo 
zame. Že prej mi je umrl oče, kar je bilo zelo boleče, saj je mama umrla pred njim 
in imela sem samo njega. Oče je živel blizu mene in moje družine. Vsi smo bili na 
kupu. Preden je umrl, sva pozajtrkovala, potem pa sem se odpravila po mleko. 
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Ko sem se vračala nazaj domov, sem na dvorišču zagledala rešilca. Umrl je hitro, 
mirno je zaspal. To me je pomirilo, saj se ni mučil in trpel, le v zadnji spanec se 
je podal. Veste, od malih nog so me vzgajali v duhu, da je treba zdržati, pa naj 
bo še tako hudo. Da se ne smeš nikoli predati, ampak se moraš boriti. To me je 
spremljajo vedno, še posebej ko so me doletele življenjske spremembe. Ob smrti 
očeta in potem ob smrti moža sem si govorila: „Moraš naprej, moraš živeti.“ In ko 
sem preživela te padce ter šla naprej, sem še bolj verjela v to, da se z življenjem 
enostavno moraš boriti in nikoli ne smeš dokončno kloniti.

Sama sem se odločila, da bom šla v dom, saj je blizu domačih in v zadnjem 
življenjskem obdobju ne želim biti sama. Povrh vsega se mi sploh ne ljubi kuhati 
samo zase. Tukaj imam vse. Direktor in osebje, vsi so čudoviti ljudje. Res imam 
občutek, da smo stanovalci tukaj gostje. In prav je tako. Pravijo, da kar te ne 
ubije, te naredi močnejšega. Te spremembe so me naredile močnejšo. To mi je 
tudi pomagalo, da sem skozi vrata tega doma stopila z nasmehom in da sem se 
razveselila svoje sobe, svojega prostora in vsega novega, kar me tukaj še čaka.

III

Kot otrok nisem živela pri starših. Pri nas je vladala velika revščina, zato ne bi 
mogli skrbeti še zame. Tako so me starši dali v nekakšno posvojitev oz. varstvo 
teti in stricu. Kmalu se je začela vojna, jaz sem bila še otrok, in moj brat je moral v 
vojsko. Ko sem odrasla, sem se vrnila nazaj na kmetijo k teti in stricu. Stric je umrl, 
za teto pa sem sama skrbela, saj je bila precej bolna.

Ko sem bila stara 40 let, sem se poročila. Nikoli nisem imela otrok, tako da sem 
po moževi smrti ostala čisto sama. Smrt moža je bila zame nekaj res zelo hude-
ga. Navajena sem bila nanj, razumela sva se in bila drug drugemu v oporo. Ni-
koli nisem bila sama. Imela sem kmetijo, toda le-to sem prepustila tujcem, saj sama 
nisem več zmogla opravljati vsega dela. Po moževi smrti sem bil zelo osamljena, 
tega pa nisem bila vajena. Vir moči je pomenila zame vera v Boga. Prepustila 
sem se božji volji. Že od nekdaj sem bila verna, a po smrti moža se je moja vera 
res utrdila. Naučila sem se, kako ne misliti na preteklost in ne na prihodnost. Ta 
trenutek je edini, ki zares šteje. Kar je bilo, je bilo, kar še bo, pa bo. Verjamem, da 
bo Bog dobro poskrbel zame.

Odločila sem se, da grem v dom. Najprej sem bila v domu v Kamniku, sedaj pa 
sem tukaj in imam tudi svojo sobico. Čisto nič mi ne manjka. Res ne. Zelo sem 
mirna in zadovoljna. To, da sem se naučila, da je sedanjost edina, ki zares šteje, 
mi je zelo pomagalo, da sem se vključila v domske aktivnosti. Želim izkoristiti vse, 
kar me zanima. Pojem, kvačkam, pišem in berem. Vedno se nekaj najde, samo 
poiskati si je treba. Od moževe smrti naprej vse prepuščam božji volji in se ne 
obremenjujem s preteklimi in prihodnjimi preizkušnjami v življenju. On bo naredil 



89

tako, da bo zame najboljše. V to je treba verjeti, to je bil in ostaja moj vir moči – 
vera in zaupanje v božjo voljo.
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Dom starejših RAKIČAN

I

Imela sem navadno življenje, ves čas sem živela sama s svojim sinom. Vse je teklo 
po ustaljenem tiru. Nič kaj pretresljivega ni bilo. Le en dogodek me je zaznamo-
val in me spremenil.

Ne bom pozabila dne, ko mi je snaha odpeljala vnukinjo. S sinom sta se ločila 
in ona je pustila hčerko pri nama. Tako sem tri leta bila jaz njena mama, skrbela 
sem za vnukinjo in jo ljubila. Potem se je njena mama vrnila in jo vzela k sebi. To 
me je tako potrlo, da nisem mogla več naprej. Počutila sem se, kot da sem jaz 
njena mama. Živela sem z njo, skupaj z njo, z mojo vnukinjo. Tudi sin, njen oče, je 
bil na tleh. Jokala in jokala sem, tako da sem šele, ko sem spustila zadnjo solzo, 
uspela iti naprej in se pobrati. Nisem imela prijateljev, bila sem sama in ugajalo mi 
je tako. Tako sem si pomagala samo s solzami, z jokom. Ko je sin pripeljal v hišo 
novo žensko, sem se odločila, da pojdem stran. Prišla sem v dom.

II

V mojem življenju ni bilo nekih zares življenjsko pomembnih dogodkov. Sem tak 
človek, ki se hitro vrne nazaj v svoj ritem življenja, četudi pade. Zame je bil zelo 
pomemben dogodek ravno ta, da sem prenehal kaditi. Veste, od svojega 17. 
leta sem bil strasten kadilec. Obupal sem sam nad sabo, saj sem bil prepričan, 
da bom umrl zaradi raka na pljučih. Nisem verjel, da lahko preneham s to svojo 
odvisnostjo. Res ne. Zame je bilo to nemogoče.

Zgodilo se je pred sedmimi leti na sveti večer. Takrat sem slišal glas v sebi, da lah-
ko neham s to razvado, ki me dela bolnega in me uničuje. Potem sem se odločil, 
da bom nehal. V sebi sem našel moč, da sem opustil kajenje. Takrat je žena še 
živela in mi je ves čas stala ob strani. In sedaj teče osmo leto, odkar ne kadim. 
Ponosen sem na to. Živim zdravo.

Je pa res, da sem se že v otroštvu naučil biti sam, živeti sam in v sebi iskati moč. 
Vsi te lahko razočarajo, sam sebe pa ne moreš. V zgodnjem otroštvu mi je umrla 
mama, v času vojne sem izgubil še očeta. Potem sem živel pri sorodnikih, toda 
zelo hitro sem odšel stran, si poiskal službo in zaživel na svoj način. Tako da sem 



91

res že od nekdaj bil sam. In če si sam, se moraš naučiti poslušati samega sebe 
in iskati moč v sebi.

Ko je žena umrla, sem se odločil, da grem v dom. In sem šel, brez pomislekov. 
Vedel sem, da sem zdaj spet sam in se moram sam znajti v tem zadnjem obdobju 
življenja. Ne gre drugače. Otroci so v drugem mestu, kar precej daleč stran, sicer 
me obiskujejo, toda od njih nikoli nisem pričakoval, da bodo v moji starosti skrbeli 
zame. To, da mi je uspelo prenehati kaditi, je bil zame dokaz, da sam zmorem 
vse. Ko sem kdaj postal žalosten, sem se hitro spomnil tega svojega uspeha. Kajti 
meni je uspelo in to je zame čudež življenja. Ne kadim več in kvalitetno živim sam 
v tem domu. Brez skrbi in nasmejano. Vem, da sem sam svoj mojster. Ukvarjam 
se s pletenjem košar, skratka uživam tukaj. In ni mi težko, da sem sam tu. Vedno 
sem bil sam, četudi so bili okrog mene drugi ljudje. Sprejel sem, kar mi je življenje 
pripravilo, obenem pa sem prenehal kaditi. Kaj lepšega ne bi mogel pričakovati.

III.

V življenju slehernega človeka se marsikaj zgodi.  Zame je bilo najpomembnejše, 
ki mi je spremenilo življenje ravno preživetje v vojnem napadu. To je dogodek, ki 
človeka spremeni. Bili smo obkoljeni, bombe so padale kot dežne kaplje. Okrog 
mene so ljudje umirali. Hudo je bilo. To so žive slike še sedaj. Takrat sem si rekel, 
če Bog obstaja in če preživim, bom hodil vsako nedeljo k maši. Preživel sem. In 
svojo obljubo izpolnjujem vsako nedeljo. Moč sem črpal iz sebe, da takrat v na-
padu nisem obupal, da sem vztrajal.  Potem pa je bila moja moč v Bogu. Začel 
sem spoštovati pomen življenja in se zavedati, kako dragoceni smo ljudje. Kmalu 
zatem sem spoznal ženo, ki je še sedaj ob meni. Bilo je ravno na božični večer, 
ko sem jo pred cerkvijo zagledal. Postala je moja žena, moja ljubezen. Skupaj 
sva premagala vse. Vera in moja žena sta moj vir moči. Je pa treba vztrajati in se 
ne predati. Najlažje je, ko človek obupa. 

Zavedam se, kako je vsak trenutek pomemben. Z ženo sva skupaj prišla v dom. 
Stara sva že in dobro, če za naju skrbijo. Tako imava spalnico tukaj, za hrano 
pa je odlično poskrbljeno. Tako lepo je, ko lahko zvečer pobožam svojo ženo, 
preden oba zaspiva. Taka leta so tukaj, da res ne veš, ali se bova zjutraj oba 
zbudila, ali samo eden. Oba sva  zelo aktivna v domu, venomer sva v družbi. 
Lepo nama je. In meni čisto nič ne manjka. Imam vero, ki je temelj za življenje, 
imam svojo ljubezen, ki je pogoj za srečo. V sebi sem miren. Ta mir mi je prinesla 
vera in kljub bolečinam, ki jih imam, mi je lepo. To, da sem preživel v vojni pomeni 
zame čudež. Od takrat sem res drugačen človek. In vsi padci, ki so prišli, me niso 
popolnoma vrgli na tla. Ker sem se spremenil. Ker sem spoznal, da z vero v Boga 
človek vedno le zmaga. Pa naj bo še tako huda preizkušnja.
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Dom ob Savinji CELJE

I

Prišla sem v dom in tukaj sem se pobrala. Tu sem začela na novo živeti. Mojega 
moža je zadela kap in le-ta ga je popolnoma spremenila. Postal je nasilen, na-
padalen, ni vedel, kaj počne. Velikokrat se me je fizično lotil. Prej nikoli ni dvignil 
roke nad mano, to je naredila iz njega bolezen. Dan in noč sem morala biti ob 
njem, skrbeti zanj in paziti na svoje življenje. Najhuje je bilo takrat, ko me je skoraj 
ubil. V rokah je držal nož in rekel je, da me bo ubil, če bom dvignila telefonsko 
slušalko. Tako me je bilo strah, da sem glavo zarila v vzglavnik in čakala. Takrat 
je poklicala hčerka in vse, kar sem uspela reči, je bilo: „Na pomoč.“ Hčerka in 
zet sta takoj prišla, saj sta vedela, da je nekaj hudo narobe. Moža sta pomirila 
in mu vzela nož. Tega se spominjam, kot če bi se zgodilo danes. Bila sem vsa iz 
sebe. Trepetala sem in sploh nisem razmišljala trezno, kajti bilo me je strah. Ves ta 
čas sem moč črpala iz sebe. Govorila sem si, da moram potrpeti, da bo tudi to 
enkrat mimo. Hčerka mi je veliko pomagala, ampak kljub temu sem bila jaz tista, 
ki je bila ves čas z njim. Bilo me je strah, saj se je njegovo razpoloženje tako hitro 
menjavalo. Nikoli nisem vedela, kdaj bo spet znorel. Bilo je zelo hudo, ampak 
vzdržala sem, nisem si dovolila, da bi me to strlo.

Kmalu po tistem hudem dogodku sva z možem dobila mesto v domu. Dobila sva 
skupno sobo, tako da sem tudi tukaj jaz skrbela zanj. Osebje ni vedno na razpo-
lago, čeprav bi moralo biti. V domu je namreč veliko ljudi, ki potrebujejo pomoč. 
Priznam, bila sem že izčrpana in utrujena od vsega. To je bil zame velik napor. 
Ponoči nisem upala zatisniti oči, kajti bala sem se, da bo mož norel. Potem je umrl.
Zdravnik v tem domu je bil tisti, ki mi je dal novih moči. Jasno mi je dal vedeti, da 
je zdaj čas, da se znova poberem in zaživim dalje. Pa sem res vstala. Vse to, 
kar sem pretrpela, me je utrdilo, naredilo me je močnejšo in pogumnejšo. To mi 
je najbrž pomagalo, da sem premagala vsako težavo in vsako preizkušnjo. Da 
se nisem vdala. Po moževi smrti sem se vključila v domsko življenje, začela sem 
pisati pesmi. Veste, včasih so rekli, da moraš biti tepen, da veš, kako boli. Vsaka 
preizkušnja nosi v sebi nekaj pozitivnega. Lahko padeš in padec zelo boli, toda 
še vedno se lahko pobereš. Vedno. Vključena sem v razne skupine, v dramski in 
kuharski krožek, zelo rada pa tudi kvačkam. Vključena sem v življenje v domu in 
moram reči, da res uživam. Rekla sem si, da bom, dokler bom še na nogah in pri 
močeh, počela vse, kar bom lahko. Ne bom sedela v sobi in čakala na konec.
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Pisanje pesmi mi daje moč. Ko mi je hudo, ko privrejo na dan spomini, vzamem 
pisalo in pišem.

Tu najdem svoj mir.
Tu se sprehodim v senci vrta in premišljujem,
kakšen bo jutrišnji dan.

Upam, da mi volje ne bo zmanjkalo
in bom lahko še kaj napisala
in svoj voz peljala naprej.

II

Zame je bil najhujši dogodek ta, ko sem izvedela, da nimam doma. Bila sem 
navadna delavka z majhno plačo in sedaj z majhno pokojnino. Tako nikoli nisem 
imela mirnega življenja, zmeraj sem se komaj prebijala iz meseca v mesec. Tudi 
za bivanje v domu mora zraven primakniti moja snaha, kajti sin je že šest let v 
bolniški in ne dela.
Živela sem v stanovanju, bila sem podnajemnica. Ko je bil zelo ugoden čas 
za nakup stanovanja, nisem imela dovolj denarja in tako je stanovanje kupil sin. 
Sama sem v tem času zbolela in nisem zmogla skrbeti zase, tudi s finančnega vi-
dika ne. Sin me je odpeljal k sebi domov, češ da bom živela pri njih. Toda njihovo 
stanovanje je majhno in nikjer nisem imela prostora. Tako sem se selila, nekaj časa 
sem bila v drugem najemniškem stanovanju, a ker nisem imela dovolj denarja, 
sem se morala izseliti. Zgodilo se je, da nikjer ni bilo prostora zame in bilo me je 
strah. Zelo. V tem času mi je bila v veliko oporo skupina za samopomoč. Vodja 
te skupine mi je zelo pomagala. Poznala je vodstvo v tem domu in mi pomagala, 
da sem se lahko hitro vselila.

Sin je stanovanje, ki je bilo nekoč moj dom, kasneje prodal. Bila sem na cesti. 
Svoje stvari sem imela v majhnem cekarčku in se selila iz enega stanovanja v 
drugo. Sin je takrat obljubil, da mi bo priskrbel drugo stanovanje, a tega ni storil. 
Bila sem sama. Vodja skupine za samopomoč je bila moj vir moči. Ko si tako sam, 
ko ne veš, kje boš spal, te to utrdi. Tudi mene je. Imam pa tudi močan karakter in 
ne obupam tako zlahka. Ko sem bila mlajša in sem začela delati, sem tako malo 
zaslužila, da si niti kolesa nisem mogla privoščiti. Tako sem prehodila več kilome-
trov, da sem prišla v službo. Delala sem tudi ponoči, hkrati pa skrbela še za svoje 
otroke. Ampak sem zmogla, utrdila sem se v svoji nemoči. Res.
Ko sem prišla v dom, je bilo hudo. Imela sem mešane občutke, bilo me je strah, 
a vedela sem, da imam tukaj svojo sobo in da se ne bom več ubadala s tem, kje 
bom spala, kje živela. Ta misel mi je bila v veliko pomoč, tako sem lažje naredila 
prve korake v domu. Tukaj mi gre dobro. Kvačkam, zelo rada imam ročna dela. 
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Dobro sem imam. Tukaj imam vse. Vidim še brez očal, hodim in sem samostojna. 
Upravičeno rečem, da sem tukaj srečna. Sprijaznila sem se, da bom morala v 
dom. Ničesar nisem pogrešala. Situacija je bila taka, da nisem imela doma, tako 
da sem se po eni strani kar veselila, ko sem tukaj dobila svoje mesto.

III

Moje življenje je bilo zelo pestro. Bili so vzponi in padci. Dogodek, ki me je spre-
menil, je bila ženina nenadna smrt. Zadela jo je kap. Jaz sem bil že upokojen, 
ona pa je bila še zaposlena. Iz službe so me klicali, da je na poti v bolnišnico. To 
je bil zame hud udarec. Ostal sem sam, moral sem poskrbeti za svoje tri otroke in 
jih vzgajati. To je bila velika sprememba, ki me je popolnoma spremenila. Nikoli 
nisem mislil, da se bo življenje tako obrnilo. Moč sem črpal iz sebe. Vedel sem, 
da moram naprej, da imam otroke, ki sem jih dolžan vzgajati, pa čeprav brez 
žene.

Kasneje nisem bil z nobeno žensko več, kajti zavedam se, da moja žena tega ne 
bi želela. Ostal sem sam in moral sem živeti dalje. Otroci so me čakali. Prav oni so 
bili temeljna opora v tej spremembi. Skupaj z njimi sem uspel doseči ponovno rav-
novesje v življenju pa tudi z gospodinjskimi opravili sem se ukvarjal. Res pa je, da 
sem zaradi tega udarca in padca zbolel, zato me rahlo dajejo živci. A ker sem 
zmogel iti naprej, ker se nisem zaprl v svoj svet, se sedaj počutim močnejšega.
Odločil sem se, da grem v dom. Sam sem si želel priti sem, da zadnje obdobje 
življenja preživim mirno, da se spočijem in uživam. Ta moč v meni mi je poma-
gala, da sem z lahkoto naredil prvi korak. Najbolj važno je to, da človek nikoli 
ne izgubi upanja, kajti vedno se lahko znajdeš in greš naprej. Tako je. Tako bo 
vedno. Sem Celjan in to mesto mi je pri srcu. Dom je na čudovitem mestu in srečen 
sem, da sem tukaj. Otroci me obiskujejo, prav tako tudi jaz njih. To dobro dene 
moji duši. Še vedno se ukvarjam z grafičnim oblikovanjem, kajti to je bila od nek-
daj moja strast in moje delo.
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Dom upokojencev Danice Vogrinec MARIBOR

I

Spomnim se, da sva z možem pila kavo in klepetala, potem sem se odpravila v 
klet pogledat vino in po krmo za svinje. Takrat je namreč ravno bil čas za vrenje 
vina. Dolgo me ni bilo iz kleti, saj sem zaradi koncentracije plina padla v neza-
vest. Mož je prišel za mano in se prav tako onesvestil. In kaj se je zgodilo? Mož 
je umrl, mene pa so rešili. To je bilo najhujše zame. Ves čas sem imela močan 
občutek krivde, ker je mož umrl, ko me je reševal. Jaz bi morala umreti. S tem 
občutkom še danes zvečer hodim spat.
Takrat sem se vrgla v delo. Vse dneve sem delala na njivi, da sem se zamotila. 
Moji otroci so mi stali ob strani, toda vsi so že imeli svoje družine. Bila sem sama. 
Samo delati sem hotela, da mi krivda ne bi tako razjedala srca. Tudi knjige sem 
začela brati, da sem se zamotila. Ta dogodek me je vsekakor spremenil. Ostala 
sem sama z velikansko krivdo. Na to se spomnim vsak večer. Potem si rečem: „Saj 
bo prišel tudi moj čas, ko se bova z možem spet srečala.“

Veste, leta naredijo telo vse bolj okorno, tako sem večkrat padla in nisem bila 
sposobna ostati sama doma v veliki hiši. Na dom sem se dolgo pripravljala. 
Moji otroci so mi stali ob strani in s skupnimi močmi nam je uspelo. Bilo me je 
strah, a vedela sem, da se mi ne more zgoditi nič hujšega od tistega dogodka 
z možem. To mi je dalo moč in upanje, da sem našla pozitivne stvari bivanja v 
domu. Sedaj se tukaj dobro počutim. Na začetku sem bila v tisti drugi hiši, kjer so 
samo dementni. Priznam, tam je bilo hudo, najraje bi kar pobegnila stran. Potem 
sem dobila to sobo in čudovito sostanovalko. Razumeva se kot mati in hči, povrh 
vsega pa imam tukaj v domu res čas, da lahko veliko berem. Po moževi smrti so 
knjige postale moja strast in vir moči.

II

Z možem sva skupaj načrtovala, da greva v dom, toda življenje je hotelo, da je 
mož prej umrl. A zame je bila najhujša mamina smrt. Nanjo sem bila zelo nave-
zana, zelo sem jo imela rada. Mojo mamo je zadela kap, ko je bila zaklenjena v 
stranišču. Iskali smo jo. Ravno takrat, ko se je to zgodilo, sem bila v službi. Poklicali 
so me in mi povedali, da ne morejo priti do mame, saj je zaklenjena v kopalnici. 
To me je najbolj potrlo, bila sem čisto na tleh. To je bil najhujši dogodek v mojem 
življenju.
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Moč sem takrat črpala iz sebe. Rekla sem si: „Saj bomo vsi enkrat prišli na vrsto.“ 
Ob sebi sem imela še vnuka in ta mi je dajal moč, da sem se hitro pobrala. 
Morala sem poskrbeti zanj in ga spraviti v šolo. Zanj sem skrbela od njegovega 
četrtega leta pa vse do takrat, ko se je poročil. Veste, imela sem sina, ki je bil 
alkoholik in je v prometni nesreči umrl, hči pa je hitro odšla s trebuhom za kruhom 
v Nemčijo. Ob kakšni pesmi sem se večkrat spomnila na mamo in potem sem 
se morala zjokati. Moj vnuk mi je v tistih težkih časih zelo pomagal, vedno mi je 
govoril, naj nikar ne jočem, da bo že bolje. Moč sem črpala tudi iz knjig. Na tak 
način sem preusmerila svoje misli. No, tudi kaditi sem takrat začela. Ko mi je bilo 
najbolj hudo, sem si prižgala cigareto, da bi se boljše počutila, čeprav se nisem. 
Za hip se mi je takrat zdelo, da mi bo bolje, če kakšnega pokadim.

Pozneje sem imela še nesrečo, tako da sem kar nekaj časa morala okrevati. Moj 
obraz je bil krvav, oko so mi šivali, jezik je bil odgriznjen. Hudo je bilo. Potem sem 
se odločila za dom, saj nisem bila sposobna skrbeti sama zase. Najprej sem 
bila v domu v Lendavi, toda ves čas sem si želela v Maribor, saj je to moje rodno 
mesto. Tukaj se odlično počutim, tako dobro mi gre, da že šest let ne kadim. Ko mi 
je mama umrla, sem dojela, da življenje ni hec, da se moram sama pobrati, da se 
nihče drug ne bo namesto mene. S tem sem si pomagala, tudi ko sem vstopila v 
dom. Tudi dom ni hec, ampak je življenjska sprememba, ki te lahko vrže na tla, a 
jaz sem se zavedala, da se lahko poberem. Če sem iskrena, prihod v dom sploh 
ni nekaj hudega. Sploh ne. Že deset let sem v domu in priznam, da se veliko 
boljše počutim, nimam skrbi in obkrožena sem z dobrimi ljudmi. Ob vstopu v dom 
mi je zelo pomagala dobra volja.

III

Več kot štirinajst let sem že sama, toliko časa je, odkar mi je umrl mož. Potem se 
je zgodilo nekaj, kar mi je spremenilo življenje. Doživela sem možgansko kap. 
Posledica tega je bila, da nisem bila več sposobna kuhati, prati in skrbeti zase. 
Velikokrat sem padla ali izgubila ravnotežje, pred kapjo pa sem bila še zelo 
vitalna. Vnukinja je bila takrat zelo skrbna, prinašala mi je hrano, čistila in skrbela 
zame. A jaz se s tem nisem mogla sprijazniti. Kar naenkrat sem bila tako nemoč-
na. Jokala sem, hudo mi je bilo.

Moč sem črpala iz sebe, saj ni bilo druge izbire. Človek se lahko preda ali pa 
da vse od sebe, se bori in ne popusti. Tudi vnukinja mi je to vselej govorila. Kmalu 
zatem mi je umrla hčerka in pustila na tem svetu tri otroke. Imela je namreč levke-
mijo. To je bilo strašno zame. Za vsako mater je hudo, če ji otrok umre. Toda v 
takšnih primerih imaš samo dve možnosti, ali vstaneš ali obtičiš na tleh in obupaš.
Vsi ti dogodki so me utrdili in v meni vzbudili željo, da bi prišla živet v dom. In zdaj 
sem tu. Veliko bolje se počutim. Najbolj mi je pomagala družba, tako sem se 



98

hitro vživela v okolje. Spoznala sem tudi ljudi, ki jih je zadela kap. Tukaj se vedno 
nekaj dogaja, zato nikoli nisem sama. Tudi osebje je čudovito, skrbni in prijazni 
so. Vesela sem, da sem tu, da nisem več doma, nisem sama in nikomur nisem v 
breme. Po kapi sem spoznala, da je vsak trenutek dragocen. To je postalo moje 
vodilo, pomagalo mi je, da sem se z lahkoto in upanjem vživela v domsko življe-
nje. Ker sedaj vem, da je življenje zelo dragoceno in tudi nepredvidljivo. Treba 
ga je dobro izkoristiti.
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Dom starejših občanov  TEZNO

I

Rojen sem bil 1915. leta in sedaj štejem že 95 let. Kar dolgo življenje imam. Iz 
nežnih let mojega otroštva se spominjam temeljnega dogodka, ki je povezan s 
takratnim vojnim časom, tudi povojnim. To je bil zelo politično obarvan čas. Še 
prej pa bi želel na kratko opisati družino in življenje v njej. 

V družini nas je bilo sedem, imel sem tri sestre. Ena je hitro umrla. V naši družini 
je bilo veliko medsebojnega spoštovanja in ljubezni. Posledica te velike ljubezni 
med nami je bil tudi dober odnos z očetom, materjo in s sestrama. Moj oče se 
je rodil leta 1870. Nanj sem bil še posebej navezan. Spominjam se, da je bila 
moja mama intelektualno precej šibka, toda ideološko zelo močna. Bila je zelo 
čustvena oseba, oče pa je bil tisti, ki je domov nosil denar.  Če sežem nazaj v 
svojo mladost, se spomnim nekih zvokov, neke vaške veselice, to imam ves čas 
v spominu. Bil je lep čas. Za nas otroke sta starša zelo dobro skrbela. Potem pa 
so se ti lepi, brezskrbni časi končali. Moj oče je bil kaznovan in preseliti smo se 
morali iz Jesenic v Dovže, to je pri Slovenj Gradcu. Kaznovan je bil, ker je bil pri 
socialnih demokratih. To je bila sprememba. Nikoli si nismo izrekli grdih besed, 
toda bilo je drugače. O tem otroci nismo smeli govoriti, smo pa vsi čutili, da je v 
družini konec nekega harmoničnega vzdušja. Politika je posegla v našo družino 
in spremenila slehernega člana. Ta dogodek mi je ostal v spominu, saj smo kar 
naenkrat morali vse naše stvari preseliti v Dovže. Dolgo nisem vedel, zakaj smo se 
morali preseliti, vendar sem spremembo čutil. Iz živahnih Jesenic smo prišli v mrtvi-
no Dovž. Sam sem se zakopal v študij, v učenje, da bi premagal to spremembo.
Ko mi je umrla žena, sem ostal sam doma, živeli smo v Ribnici na Pohorju. Ugo-
tovil sem, da moram jesti, a nimam nikogar, ki bi poskrbel za to. Imam sicer dva 
otroka, ki pa ne živita blizu mene. To je bil razlog za prihod v dom. Stike z otroko-
ma imam, saj me velikokrat obiščeta in pokličeta. V domsko življenje sem se hitro 
vključil. Tisti dogodek, ko smo se v času mojega otroštva morali v nekem trenutku 
preseliti, me je naredil bolj prilagodljivega, lažje sem se soočal s spremembami v 
življenju. Odhod v dom sem sam načrtoval, selitve v preteklosti pa ne, zato me je 
le-ta presenetila in spremenila. Spoznal sem, da se na vse lahko privadim, samo 
če se ne navežem preveč na kraj in na ljudi. Vsak človek ima svojo duševnost, cilje 
in razmišljanja, po katerih potem uravnava svoje življenje.
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Ko mi je umrla žena, sem bil vržen v neko novo realnost, vendar sem se znašel, 
nisem se čutil izgubljenega, saj sem v teh letih že spoznal življenje. Tudi smrt ni nič 
posebnega, do vsakega pride, ne da bi se prej najavila. Vsak teden pride k meni 
nek fant, prostovoljec, s katerim se veliko pogovarjava o zgodovini, o morali. S 
pogovorom mi popestri dan.

Že od nekdaj sem radoveden človek. Nihče me ni do kraja osvojil, nobena 
ideologija. Povsod sem našel neko vrzel, nekaj, da sem lahko iskal dalje. To mi 
je pomagalo, da sem premagal življenjske preizkušnje. Tudi delo ravnatelja, ki 
sem ga dolga leta opravljal, mi je pomagalo ohranjati in razvijati radovednost. 
Poslušal sem enega in drugega, nazadnje sem zavzel nevtralno stališče. Nisem 
bil na nobeni strani, le na svoji. Nihal sem in še zdaj niham, nisem čvrst, da bi 
lahko rekel: „Tako je in nič drugače.“ Pri moji mami sem namreč opazil, da je bila 
čvrsta pri svojem odnosu do sveta in do Boga. Jaz nisem tak. Spoznal sem, da 
nikjer ni zadnje resnice, zadnje resnice človek nikoli ne ulovi. Tako razmišljanje 
je postalo del mene takrat, ko smo se preselili. Spominjam se Josipa Vidmarja, 
velikega misleca. Prebral sem vas njegova dela. Vidmar pravi: Nihče ne odkrije 
resnice za vse ljudi, za vse čase, za vse kraje. Te stvari tudi jaz tako doživljam. 
Nikogar nisem poniževal in nikogar povzdigoval.

II

Po ženini smrti sem ostal sam, čeprav imam veliko družino. Bil sem sam. Spoznal 
sem, da samota ubija. Vse bolj sem se začel predajati alkoholnim pijačam, posta-
jal sem odvisen. V omamljenosti sem iskal tolažbo in objokoval svojo osamljenost. 
Po poklicu sem zgodovinar in geograf, nekaj časa sem bil tudi ravnatelj šole. 
Življenje me je presenetilo.

Ko sem drugič padel, se nisem mogel več pobrati. Padel sem, saj sem bil opit. 
Zaradi odvisnosti od alkohola so me odpeljali na zdravljenje v psihiatrično kli-
niko v Mariboru. Tam sem doživel najhujši dogodek mojega življenja. V času 
zdravljenja sem zapadel v težek delirij. Dva dni sem bil v zelo slabem stanju, bil 
sem nasilen do vseh ljudi, razbijal sem stvari, zato so me zaprli. Tega se nisem 
zavedal. Ko sem prišel k sebi, sem rekel, da sem sanjal, kako sem bil nasilen do 
osebja, kako so me zvezali na posteljo in mi dajali močna pomirjevala. Ti trenutki 
so me zaznamovali. Sebe sem spoznal v drugi luči. Nikoli nisem mislil, da sem 
lahko nasilen do drugih, tega namreč nikoli nisem počel. Potem so mi dodelili dru-
go zdravnico, ki mi je predpisala drugačno terapijo. Ta je pomagala in nisem več 
zapadel v delirij. Moč, da sem šel naprej, da sem premagal alkohol, premagal 
psihiatrično bolnišnico, sem črpal iz sebe. Otroci so mi stali ob strani, tudi na ta 
način, da mi potem, ko sem prišel iz psihiatrične bolnišnice, niso več dovolili, da bi 
bil sam doma. Tudi leta prinesejo bolezni in nestabilnost, zato je bilo bolje zame, 
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da sem šel v dom. Tukaj se počutim dosti bolj varnega. No, če se vrneva nazaj k 
mojim virom moči, verjamem, da imam gene, ki zmorejo prenesti in premagati vse 
življenjske preizkušnje, vse padce.

Svojemu vnuku in starejšemu pravnuku sem prisegel, da v življenju ne bom več 
popil niti kapljice alkohola. Ker zdaj cenim življenje. Nič več me ne more pre-
makniti nazaj. Spet sem tisti stari jaz. Živim vsak dan posebej, saj je življenje 
dragoceno. Mene so ti dogodki opozorili, kaj me lahko doleti, če ne preneham 
z omamljanjem. Vem, da moč izhaja iz mene, tega se zavedam. To mi je prineslo 
zdravljenje. Spoznal sem, da je moč v meni. Prav tako sem spoznal, da samo jaz 
lahko pozdravim samega sebe.
Samota, alkohol in neodločnost morijo človeka. Tukaj živim v lepem ambientu, 
osebje je prijazno, saj ohranjajo pristen medčloveški odnos.

III

Najtežje mi je bilo takrat, ko mi je umrl mož. Hčerka je bila že poročena, jaz pa 
sem v trenutku ostala sama. Takrat je vnuk predlagal, da pridem živet k njemu in 
njegovi družini. Odstopil mi je sobo v svojem stanovanju. Tam sem živela eno 
leto, a vse mi je bilo tuje. Vsak dan po kosilu sem šla v tamkajšnjo osnovno šolo, 
saj nisem želela kar tako hoditi po stanovanju mojega vnuka. Imela sem domo-
tožje. Moj mož je bil pokopan daleč stran in želela sem si, da bi ga lahko večkrat 
obiskala. Ko sem prišla nazaj, sem upala, da bom hitro sprejeta v dom. K sreči 
sem to sobo zelo hitro dobila. Bala sem se, da bom ostala na cesti ali da s svojo 
pokojnino ne bom uspela pokriti stroškov v domu. Toda vse se je izšlo.

Res pa je, da je smrt mojega moža vse spremenila. Bila sem čisto na tleh. Bil 
je na Pohorju, bolehal je za pljučno boleznijo. Umiral je. Spomnim se, da mi je 
zdravnik dejal, da možu ne morejo več pomagati in naj se odločim, ali bo umrl v 
bolnišnici ali ga bom peljala domov. Vedela sem, da si je mož vedno želel, da bi 
umrl doma. Tako so ga z rešilcem pripeljali nazaj. Vse dneve in noči sem bila ob 
njem, ga držala za roko in skrbela zanj. Neke noči, ko sem ga prijela za roko, 
sem opazila, da ne diha več. Poslovil se je in odšel. Po tistem mi je ob strani stala 
hčerka. Želela je, da pridem k njej, da ne bom sama v svoji žalosti. Da bom to 
prebolela. Toda rekla sem ji, da moram biti sama, čisto sama, če hočem prebo-
leti moževo smrt. Edini vir moči zame je bila samota. Morala sem biti sama, da 
sem se sprijaznila s smrtjo moža. Le na tak način sem uspela znova vstati. Želela 
in morala sem biti sama. To mi je pomagalo. Vedela sem, da imam hčerko in 
vnuka, ki mi pomagata, toda samota je bila zame takrat rešitev. Spremenila sem 
se s pomočjo samote. Res pa je, da ko sem bila najbolj na tleh, sem zbolela za 
depresijo. S pomočjo tablet mi je zdaj bolje. Takrat res nisem želela nikogar ob 
sebi, samo sama sem hotela biti. Sama sem se morala postaviti nazaj na noge. 
Pomagalo mi je tudi fizično delo, na tak način sem se zamotila.
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Ko smo moža v rešilcu peljali domov, sem ga vprašala, ali je srečen, ker gre 
domov. Rekel je, da ne, da bo on najbolj srečen, ko bo na drugem svetu. Čez 
nekaj dni je umrl in odšel na drugi svet. To mi je bila tudi nekakšna opora, saj 
sem vedela, da je sedaj srečen. V največji žalosti sem se tolažila s temi njegovimi 
zadnjimi besedami.

Vesela sem bila, ko smo tukaj s socialno delavko ugotovili, da bo moja pokojnina 
zadostovala za stroške doma. Nikakor nisem želela, da bi morala moja edina 
hčerka plačevati še zame, za dom. Ampak vse se je dobro končalo. Tu sem, 
imam svojo sobo in dobro mi je. Zelo rada delam, pometam v domu, čistim okoli-
co. Drugače pa mi ugaja samota, saj sem se ob smrti moža sprijaznila s samoto. 
No, lahko tudi rečem, da sem se naučila živeti s samoto. Sprejela sem jo in sedaj 
mi nič ne manjka. Nasprotno, ugaja mi. Vem, da samota nikakor ni isto kot osa-
mljenost. Ob moževi smrti sem bila zelo osamljena in sama. Potem sem v samoti 
prebolela osamljenost, s pomočjo hčerke in vnuka. Ravno to, da sem zmogla biti 
sama in ne več osamljena, mi je zelo pomagalo ob vstopu v dom. Ni me bilo 
strah, nisem se bala, kako bo tukaj, ali bom našla prijatelje in družbo, kajti vedela 
sem, da zmorem to obdobje življenje preživeti tudi sama. Tukaj v domu sploh ni-
sem osamljena, ampak imam svoj prostor. Ko si zaželim družbe, preprosto stopim 
ven iz sobe. Čudovito, kajne?
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O projektu »Nova zgodba v stari zgodbi življenja«

Ideja, ki je začrtala prvi korak projekta

Z Matjažem sva se udeležila intenzivnega mednarodnega seminarja Demoge-
ne, ki je v aprilu 2009 potekal v Sloveniji v domu za stare Preddvor. Takrat sva 
razmišljala, kako bi povezala socialno delo s starimi in epistemologijo oz. kon-
cepte epistemologije. Tako je zrasla ideja, da bi začela zbirati zgodbe stanoval-
cev domov, ki bi imele terapevtski namen.

Veliko je govora o življenjskih zgodbah, malo pa se govori o zgodbah s tera-
pevtskim namenom. To so zgodbe, ki jih socialni delavci, uporabniki, potencialni 
stanovalci in njihovi bližnji lahko uporabijo bodisi v svetovalnem procesu bodisi 
kot oporo pri vključevanju v dom. Uporaba zgodb v delovnem odnosu je ena 
izmed epistemoloških konceptov, saj zgodbe o zgodbah vključujejo pripovedne 
raznoterosti uporabnikov in z zgodbami oz. preko zgodb socialni delavec po-
vabi uporabnika k dialogu, k razkrivanju osebne zgodbe uporabnika (starega 
človeka). Tako lahko njegovo zgodbo uporabi, priredi v delovnem odnosu z 
drugim uporabnikom. Namesto teoretičnih metafor socialni delavec skupaj z upo-
rabnikom zbere »slovar uporabnikovih zgodb«.

Opis problemske situacije in opredelitev problema

Pripovedovanje zgodb v socialnem svetovanju je za naju predstavljalo problem-
sko situacijo, saj se zgodbe v praksi svetovanja premalo uporabljajo. Zgodbe s 
terapevtskim namenom se v socialnem svetovanju starih ljudi, ki so v institucionira-
nem varstvu, premalo ali skoraj nikoli ne uporabljajo. To je opredelitev problema.
Zgodba je pomenska enota, ki okvirja naše izkustvo in skozi katero ga inter-
pretiramo. Gre za epistemološki konstruktivizem narativnih terapij. V socialnem in 
psihoterapevtskem svetovanju poznamo različne vrste zgodb:

• osebne zgodbe svetovalca ali uporabnika,
• splošnejše, skoraj mitske zgodbe,
• za konkretnega uporabnika prirejene zgodbe.

Zgodbe imajo terapevtski namen. Vsaka zgodba v socialnem svetovanju služi 
uresničevanju želenega razpleta. Namen zgodb je odkriti oz. pospešiti učinek 
preokvirjanja pri uporabniku.
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V domovih za stare je veliko priložnosti za ustvarjanje zgodb, kljub temu pa je 
bil ta projekt nekaj povsem novega. Uporaba zgodb v socialnem svetovanju v 
domovih sploh ni razširjena. Izkazalo se je, da se zgodbe v svetovanju ne upo-
rabljajo. Še vedno je močno prisotno prepričanje, da socialni delavec govori, 
posluša in potem svetuje, kako naj uporabnik svoj problem reši. Toda to je vse-
kakor napačna pot. Zakaj? Se zavedamo, da je vsak sam strokovnjak za svoje 
življenje? Če se, potem vemo, da poslanstvo socialnih delavcev in vseh nas, ki to 
še bomo, ni v tem, da rešujemo probleme uporabnikov skozi lastne oči. Treba se 
je ločiti od strogih teoretičnih metafor v samem procesu socialnega svetovanja. 
Namesto teh teoretičnih metafor socialni delavec skupaj z uporabnikom »stke« 
slovar uporabnikovih zgodb. Pri tem je nadvse pomembna »drža nevednosti« 
socialnega delavca, ki tako uporabniku daje prostor za odkrit razgovor, za nje-
govo osebno pripovedovanje, za ustvarjanje zgodbe.

Vsako pripovedovanje pomeni ponovno usedanjanje  izkustva. Na tak način 
uporabnik konstruira svojo osebno zgodovino v sedanjost. Ko se to zgodi, je nje-
gova zgodovina v njegovi sedanjosti rahlo drugače videna. Velikokrat se potem 
pokaže, da s konstruiranjem nekega doživljaja iz preteklosti človek v sedanjem 
trenutku vidi povsem drugače in začuti, spozna, poimenuje svoje vire moči. Tako 
lahko spozna, kako močan je v sebi, da je zmogel preživeti določeno osebno 
preizkušnjo in kaj pozitivnega mu je le-ta prinesla v sedanjosti. K takemu spozna-
nju veliko pripomorejo ravno osebne zgodbe. 

Obstajajo trije rekurzivni redi pripovedovanja zgodbe s položaja socialnega 
delavca:

1. Socialni delavec v razgovoru z uporabnikom pripoveduje svojo zgodbo.
2. Socialni delavec načrtno uporablja osebno, uporabnikovo, terapevtsko zgod-
bo z namenom preokvirjanja.
3. Socialni delavec pripoveduje epistemološko različno utemeljene zgodbe o 
zgodbah uporabnikov.

Zgodbe, ki sva jih v tem projektu zbirala, služijo tudi socialnim delavcem v domo-
vih za stare in sicer tako, da jih lahko le-ti uporabljajo pri potencialnih stanovalcih 
in sedanjih stanovalcih, spadajo pa v tretji rekurzivni red pripovedovanja zgodb.

Opredelitev ciljev in strategije projekta

Temeljni cilj projekta je, da spoznamo vire moči starih ljudi, ki bivajo v institucioni-
ranem varstvu. Stanovalcem domov je tako dana možnost, da povedo, kar je še 
nepovedanega, da se ozrejo nazaj v svojo zgodovino in jo konstruirajo v sedanji 
trenutek.
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Namen zbiranja teh zgodb je spoznavanje zakladnice starih ljudi in njihovih 
dejavnikov, sprememb, ki so omogočile stabilizacijo novega načina življenja, bi-
vanja v domu za stare. S tem je povezano tudi večje zavedanje bogastva, ki ga 
stari ljudje nosijo v sebi.

Cilj projekta je bil, da obiščeva 30 domov za stare in v vsakem domu opraviva 
tri intervjuje s stanovalci.

Domovi, ki so sodelovali in sva jih izbrala, so :

1. Dom ob Savinji
2. Zavod Talita Kum Postojna
3. Dom starejših občanov Ilirska Bistrica
4. Obalni dom upokojencev Koper
5. Dom upokojencev Izola
6. Dom upokojencev Postojna
7. Dom upokojencev Sežana
8. Dom upokojencev Kranj
9. Dom starejših občanov Preddvor
10. Dom starejših občanov Krško
11. Dom Hmelina, Dom starejših občanov Radlje ob Dravi
12. Dom starejših občanov Moste - Polje
13. Dom starejših občanov Ljubljana Center - Tabor
14. Dom starejših občanov Šiška
15. Dom starejših Logatec
16. Dom upokojencev Vrhnika
17. Dom upokojencev Danice Vogrinec
18. Dom starejših občanov Tezno
19. Dom starejših občanov Kuzma
20. Dom starejših občanov Rakičan
21. Dom starejših občanov Lendava
22. Dom starejših občanov Ljutomer
23. Dom starejših občanov Radenci
24. Dom starejših občanov Gornja Radgona
25. Koroški dom starostnikov (Dravograd)
26. Dom starejših občanov Novo Mesto
27. Dom starejših občanov Ajdovščina
28. Dom upokojencev Nova Gorica
29. Zavod sv. Cirila in Metoda Beltinci
30. Dom starejših občanov Ormož

Med projektom je prišlo do nepredvidenih sprememb. Domova starejših obča-
nov Ptuj in Bežigrad namreč nista dovolila izvajati projekta oz. nista bila pripra-
vljena sodelovati.
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V vsakem od naštetih domov za stare sva opravila tri intervjuje. Pri tem naju je 
zanimal pomemben dogodek stanovalcev, raziskovala sva njihove vire moči in 
spremembo, ki je nastala ob določenem življenjsko pomembnem dogodku.
Osredotočila sva se na spremembe stanovalcev, na njihove generatorje spre-
memb in pomembne ljudi, dejavnike, ki so tem stanovalcem pomagali do spre-
memb njihovih vzorcev razmišljanja, vedenja. Ob tem sva primerjala, kako so jim 
dogodek v preteklosti in omenjeni generatorji sprememb omogočili, da so lažje 
sprejeli novo okolje (dom za stare) in se vključili v domsko vsakdan.

Prav tako je bil cilj, da te zgodbe natisneva v knjigo in tako skupaj s stanovalci 
domov za stare ustvarimo »slovar uporabnikovih zgodb«. Temu cilju je sledil cilj 
zbrati dovolj finančnih sredstev za stroške tiska knjig. 

Izvedba projekta

Projekt Nova zgodba v stari zgodbi življenja je potekal od junija pa vse do 
konca meseca septembra 2009. Zajela sva vsa regijska področja Slovenije in 
obiskala 30 domov za stare. Tako sva intervjuvala 90 stanovalcev domov za sta-
re. Pri projektu sta nama pomagali dr. Jana Mali in dr. Lea Šugman Bohinc, naju 
usmerjali in spodbujali. Prav tako pa je projekt potekal pod okriljem Pomurskega 
društva za krepitev socialnega dela.
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Toplo se zahvaljujeva vsem donatorjem in tistim, ki ste 
nudili finančno pomoč projektu:

– ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI
– SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE
– ZAVAROVALNICA TRIGLAV
– INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA
– CENTER ZA SOCIALNO DELO POSTOJNA
– DRUŠTVO UPOKOJENCEV POSTOJNA

Posebna zahvala je namenjena dr. Jani Mali in 
dr. Lei Šugman Bohinc, ki sta naju usmerjali in spodbujali.

Zahvala gre tudi Pomurskemu društvu za krepitev social-
nega dela za vso moralno podporo in nasvete.

Hvala Martini Žabot, ki je zgodbe lektorirala in Zavodu za 
kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin - ARS 
VIVA, za pomoč pri oblikovanju in soustvarjanju malih, 
toda zanesljivih korakov. 

Hvala vsem domovom za stare  in tamkajšnjemu vodstvu 
za pomoč pri ustvarjanju projekta.

Vsaka topla beseda, iskren nasmeh, nežen stisk dlani je 
pomenil vir moči. Dragi moji, dragi bližnji, brez vas nama 
ne bi uspelo. Dajali ste nama pozitivno energijo in moč, 
da nisva obupala.

Uspelo nam je! Uspelo skupaj z vami. Skupaj smo 
soustvarili zbirko dragocenih zgodb.

Čudoviti smo, mar ne?
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nina žitek in matjaž tomažič

Sta bodoča diplomanta Fakultete za socialno delo.  oba povezuje veliko zadovolj-
stvo pri delu s starimi ljudmi. Verjameta v moč bogate zakladnice starih ljudi, ki 
so velikokrat tudi preslišani. Prav zato sta se odločila, da izpeljeta  projekt nova 
zgodba v stari zgodbi življenja in omogočita starim ljudem, ki bivajo v institucio-
nalnem varstvu, da se jih sliši. 

V rokah držite dragocene osebne  zgodbe starih ljudi.  te zgodbe vam naj omo-
gočijo nepozaben sprehod po življenjskih potem stanovalcev. morda se boste na 
kakšnem od teh sprehodov ozrli na svoje lastne poti, ki ste jih v življenju že pre-
hodili in spoznali, kako dragocene so tudi vaše izkušnje. naj vam le-to pomaga pri 
vseh nadaljnjih korakih in sprehodih skozi pisano barvo življenja.


