
Dom starejših v 
Slovenj Gradcu za zgled
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V vsakem domu starejših je najpomembnejše osebje oziroma 
pravilen izbor zaposlenih. Vodilna oseba, ki daje ton zavodu 
in usmerja delo, je še posebej pomembna. Vsem mora biti za 
zgled in mora imeti vse niti v rokah ter ves čas strokovno in pri-
jazno usmerjati delo podrejenih. Vse v dobro in korist stanoval-
cev. Končno je osebje tam zaradi seniorjev in ne nasprotno!

Osvetljujemo

Skrb za starejše

Natanko takšna je Marjana Kamnik, 
voditeljica enote Koroškega doma 
starostnikov iz Slovenj Gradca, ki je 
del doma v Dravogradu, prava ino-

vatorka socialnega dela. Škoda, da se ne da 
klonirati nje in tega doma po vsej državi. Za 
to funkcijo ima tudi idealno izobrazbo: je sre-
dnja medicinska sestra in univ. dipl. socialna 
delavka.
Slovenjegraški dom ima 92 stanovalcev, v 
povprečju starih 85 let. Zanje skrbi 59 redno 
zaposlenih in 24 prostovoljcev. Čakalna doba 
za sprejem v dom je približno eno leto, čaka-
jočih pa 160. »Poleg strokovnosti je najpo-
membnejše, da ima vsak, ki dela pri nas, rad 
starejše ljudi, da zna biti čuteč, razumevajoč 

in spoštljiv do ljudi, za katere skrbi,« je začela 
Marjana Kamnik.
Čeprav nasmeh in prijaznost nič ne staneta, 
najpogosteje govorimo le o potrebnem dvigu 
kadrovskih normativov v domovih starejših, o 
napornem delu osebja ter o njihovih mizernih 
plačah. Veliko premalo energije in časa pa 
domovi starejših namenjajo pravilnemu izbo-
ru osebja, njihovi izobrazbi ter obnašanju do 
starostnikov.
Hkrati vemo, da tudi zaposleni v domovih sta-
rejših prenesejo nizke plače, če so odnosi v 
kolektivu dobri, če jih delo zadovoljuje in osre-
čuje. Naša sogovornica meni, da je pri njih 
tako in dodaja. »Pri nas fluktuacije skorajda 
ni. Sem in tja pa koga vendarle premami delo 

v Avstriji v tamkajšnjem domu starejših, kjer je 
plača trikrat večja.«

O dOmu
Dom v Slovenj Gradcu, ki je bil odprt leta 
2008, sestavljata dva bloka, ki ju povezuje 
stekleni atrij. Pri glavnem vhodu stopimo v 
večetažno zastekljeno vhodno avlo z recep-
cijo, ki je prostor za srečevanje in druženje 
stanovalcev, sorodnikov in obiskovalcev. V 
tem domu ni zaposlenih vratarjev. Receptorji 
so kar stanovalci sami ali pa prostovoljci. »To 
delo vsi zelo radi opravljajo,« pravi voditeljica 
enote.
Prostori za skupne in zunanje dejavnosti so v 
pritličju. Tako dnevni center, delovna terapija, 
knjižnica, molilnica, jedilnica in kuhinja, fizio-
terapija, frizerski salon (frizerka pride dvakrat 
na teden) in zdravniška ambulanta (družinska 
zdravnica pride dvakrat na teden, nevrolog, 
diabetolog in psihiater enkrat mesečno, zobni 
zdravnik pa po potrebi). V pritličju je še enota 
za 14 stanovalcev z demenco z izhodom na 
teraso, da grede lahko na zrak, se sprehodijo, 
če se lahko, in poslušajo ptičje petje. »Pri nas 
vse starejše, tudi tiste, ki potrebujejo posebno 
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Marjana Kamnik, direk-
torica: »Domovi starejših 
morajo skrbno gospo-
dariti. Kdor ima dobiček, 
ga ima na račun stano-
valcev ali zaposlenih ali 
obojih.«

Ivana Peruš, delovna te-
rapevtka: »Najraje delam 
z osebami z demenco. 
Pogosto ne rečejo niti 
hvala, a njihov nasmeh 
in lesk v očeh mi največ 
pomeni.«

Maja Pungaršek, vodite-
ljica kuhinje: »Tiste, ki ne 
morejo jesti, hranimo mi. 
Če nas je premalo, nam 
priskočijo na pomoč tudi 
tisti iz pisarn.«

Sašo Fujs, medicinski brat: »Vsi, 
tudi tisti na negovalnem oddelku, 
ne ležijo cele dneve v postelji. 
Vsak dan jih oblečemo in vsaj 
tri krat na dan jih posadimo v 
voziček in peljemo k jedilni mizi 
ali ven na vrt.«

nego, vsaj trikrat na dan posadimo na vozič-
ke, da jedo pri mizi, in da jih peljemo na sveži 
zrak.« V pritličju je tudi začasna soba za tiste, 
ki pridejo k njim za krajši čas: po zlomu kolka, 
ko gredo njihovi svojci na počitnice itd.
V prvem in drugem nadstropju so stanovanjski 
prostori oziroma 4 bivalne enote. Vsako nad-
stropje ima večnamenski prostor, kjer strežejo 
hrano, centralno kopalnico, shrambo za čisto 
in umazano perilo ter kabinet tima enote. Vse 
sobe so takšne, da je možno oskrbo in nego 
izvajati v raznih kategorijah oskrbe.
»Končno pa imajo sobe naših stanovalcev 
tudi priključke za televizijo, radio, telefon in 
internet. V vseh sobah in kopalnicah so tudi 
signalno-klicne naprave, kjer lahko vsakdo s 
pritiskom na SOS gumb pokliče na pomoč.« 
Pa še nekaj je poudarila. Pri njih so: toaletni 
papir, milo, šampon za lase in tudi dodatna 
menjava plenice zastonj oziroma vštete v 
ceno oskrbe. Dodatno stanovalci plačajo le, 
denimo, enourno aromaterapijo, ki stane 20 
evrov. A za to ceno dobite še kozarec vina ali 
soka, postrižejo vam nohte na nogah in rokah 
ter uredijo pričesko.

Kot zanimivost: vsako leto stanovalci izberejo 
sedem najbolj prijaznih zaposlenih, ki jim na 
domski prireditvi podelijo zahvalne listine.
In še, kolikšna je oskrbovalnina? Za dvosobno 
sobo od 724 € (oskrba 1) do 1137 € (oskrba 
3a) in za enosobno od 868 € (oskrba 1) do 
1281 € (oskrba 3a) mesečno.

Skrb Se začne že prej
Ta dom ima še eno posebnost. Za seniorja 
začnejo skrbeti, še preden pride v dom. »Vsa-
ko leto organiziramo tri srečanja prosilcev in 
njihovih svojcev, da vsakdo ve, kam bo prišel, 
in da se že prej spoznamo, da smo na prišleka 
pripravljeni, da zanj že naredimo individualen 
načrt. Mi pa jih že prej seznanimo s hišnim re-
dom itd.«
Vsakega novinca skušajo vključiti v čim več 
dejavnosti, ki potekajo v domu. Na leto pri-
pravijo več kot 400 aktivnosti, ki se jih lahko 
stanovalci udeležijo. »Tako imamo med dru-
gim mešani pevski zbor, ki šteje 30 pevk in 
pevcev, pa tudi svoj glasbeni Hišni bend. Vsi 
nastopajo pri nas, pa tudi zunaj doma.«
Specialnost tega doma so tudi prostovoljci. 

»Naš najbolj zvest in že legendarni prostovo-
ljec je Lojze Kralj, 86-letni arhitekt, ki že od 
vsega začetka skorajda vsak dan prihaja k 
nam in potem z našimi stanovalci skupaj riše-
jo, se pogovarjajo, smejijo in se imajo lepo …« 
V domu imajo na stenah obešenih na desetine 
njihovih izdelkov, da stene niso prazne, pač 
pa polne življenja in ustvarjalnosti.
Veliko jim je tudi do tega, da ima vsaka oseba 
z demenco svojega prostovoljca, ki se z njim 
druži. »No, predvsem pogovarja.« Pravi, da bi 
bilo življenje v njihovem domu brez prostovolj-
cev velik manj kakovostno. »Zlata so vredni. 
Seveda pa se veliko pogovarjamo z njimi in jih 
usmerjamo v obojestransko zadovoljstvo.«

pOmOč na dOmu
Čeprav Zakon o dolgotrajni oskrbi še ni spre-
jet, tam že, odkar je dom zgrajen, poteka po-
moč na domu. Prav pride, ker je prostora pri 
njih za vse premalo, pa tudi mnogi seniorji rajši 
živijo na svojih domovih. »Če zaradi starosti, 
invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo 
stoodstotno poskrbeti zase, priskočimo na 
pomoč pri vsakodnevni negi, pri dajanju zdra-

Takšna je videti soba v Koroškem 
domu starostnikov.

Kotiček za ustvarjanje: slikanje, kvačkanje, pletenje ...

Vrt, na katerem pridelajo 
tono svoje ekološko pridela-
ne zelenjave.
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jim želimo nuditi domačnost, da so postreženi 
na takšen način, kot bi bili doma. Hrana mora 
biti vedno primerne temperature in lepo deko-
rirana,« se je oglasila še Maja Pungaršek, vo-
diteljica kuhinje, doma iz Dravograda, ki nam 
je povedala, da imajo poimenski seznam sta-
novalcev, v katerem je zapisano, katere jedi 
kdo ne mara. In takrat, ko je na jedilniku, mu 
brezplačno pripravijo drugo.
»Devet nas dela v kuhinji. Poleg hrane ure-
jamo tudi naš zelenjavni vrt, kjer pridelamo 
vsako leto vsaj 1 tono domače solate, pa-
radižnika, bučk, peteršilja, korenja, fižola, 
kumar itd. Imamo tudi kuharski krožek in 
skupaj s seniorji pripravljamo domače re-
zance za juho, široke rezance, marmelade, 
paštete, delamo tudi domačo zelenjavno 
mešanico za juhe, pa srbsko solato, pripra-
vljamo polivke za omake, pečemo piškote, 
potice, spomladi gremo vsi skupaj, no, tisti, 
ki lahko, nabirati regrat in ga pozneje pojejo 
v solati, delamo domače sokove. Predvsem 
iz bezgovih cvetov, ki jih prej naberemo.«
Stanovalci slovenjegraškega doma imajo sve-
žo vodo vedno v bližini. Če je senior ne more 
piti sam, mu pomagajo. Tudi sadje je na mizi 
in ga lahko vzame, kdor želi. »Naši stanovalci 
imajo 4 obroke na dan. Samopostrežni zaj-
trk je med 8. in 9. uro. Stanovalcem še pred 
zajtrkom ponudijo sveže zmleto sadje, ki ga 
zmešajo z vodo, mlekom ali probiotičnim jo-
gurtom. Tako zdravo začnejo dan in imajo zato 
boljšo prebavo.» Sicer pa imajo na voljo ma-
slo, jogurt, salamo, marmelade in paštete, tri 
vrste kruha (bel, črn in polnozrnat). »Tudi jajč-
ka jim spečemo ali palačinke, če želijo. Nikoli 
ne gledamo, koliko kdo poje. Toliko, da je sit.«
Jedilnike kosil, ki jih strežejo med 12. in 13. 
uro, vedno naredijo vsaj za teden dni vnaprej 
skupaj s stanovalci. »Trudimo se, da zadovolji-
mo vse njihove želje.« Tudi hrana tistih, ki težje 
požirajo, je primerna in okusna. »Ob nedeljah 
in praznikih postrežemo stanovalcem še sladi-
co, ki jo sami pripravimo.«
Popoldanska malica, med 14. in 15. uro, je 
spet sestavljena iz čaja, sadja, kruha, slado-

leda, probiotičnega jogurta itd. Za večerjo, 
ki je med 17. in 18. uro, pa imajo vedno tako 
imenovano mlečno juho, govejo ali zelenjavno 
juho in kruh. Pravzaprav kupujemo samo olje, 
kis in meso. »Tudi krompirjeve svaljke, štruklje 
sami pripravimo.« K njim hodijo na kosilo tudi 
ljudje iz okolice, otroci iz vrtca in šole, neka-
terim pa jo vozimo tudi na dom. Dietne hrane 
ne zaračunavajo posebej, v domu pa imajo le 
eno vegetarijanko. Zanjo pripravljajo posebej 
jedilnik. Kdor pa hoče kosilo po želji, doplača 
30 centov.
»Pri vsakem obroku ponudimo stanovalcem 
svežo vodo, ki jo nalijemo v vrče. Stanovalci, 
ki potrebujejo pomoč pri hranjenju, ne upora-
bljajo slinčkov, ampak bele platnene servie-
te,« je sklenila.

delOvna terapija
»Delovni terapevti smo strokovnjaki, ki obrav-
navamo ljudi z zmanjšanimi zmožnostmi. Ne-
pogrešljivi smo pravzaprav pri obravnavi vseh 
stanj, ki ljudem onemogočajo enakopravno 
vključevanje v aktivnosti: po različnih poškod-
bah, amputacijah udov, po možganski kapi in 
tudi pri starostnikih, ki postajajo, ni pa nujno, 
z leti vse manj gibljivi,« je za začetek pojasnila 
Ivana Peruš iz Dravograda, ki že 32 let dela s 
starejšimi.
»Z našo domsko delovno terapijo se trudimo 
stanovalcem omogočiti čim boljšo gibljivost, 
saj se zavedamo, da kdor sam hodi, čeprav s 
pomočjo palice ali hojce, kdor gre še sam na 
stranišče in se lahko umije, ima večjo kako-
vost življenja od tistih, ki so odvisni od drugih.«
Pravi, da vsakega seniorja, sploh, če ima de-
menco, individualno obravnavajo. »Vsako je 
svet zase in potrebuje drugačen pristop.« Se-
veda morajo biti iznajdljivi, saj so normativi v 
domovih še iz leta 1984, potrebe stanovalcev 
in pričakovanja njihovih svojcev pa so vsako 
leto večja, precej drugačna kot tedaj.
»Pri osebah z demenco so vedno trije zapo-
sleni: gospodinja, negovalka, animator ali 
delovni terapevt. Pogosto skupaj gledamo 
televizijo, telovadimo, pa čistimo, pomivamo 

vil, pri hranjenju itd.« Neposredno izvajanje 
storitve na domu traja največ do 4 ure na dan 
in največ do 20 ur tedensko. Za uro takšne 
domače oskrbe je treba plačati od 5,10 evra, 
ekonomska cena je 17,69 evra. Razliko pla-
ča občina. »Če starostnik nima denarja in če 
tudi sorodniki ne morejo plačevati zanj, to stori 
občina.«

kuhinja
»Naši stanovalci uživajo hrano v umirjenem in 
prijetnem vzdušju, v urejenih prostorih pri lepo 
pogrnjenih mizah s pogrinjki. V največji meri 

Vratarjev nimajo. V recepciji delajo 
stanovalci.

Stanovalci veliko berejo. V knjižnici 
imajo okoli 4000 knjig.

Kapela Soba za aromaterapijo
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posodo, zlagamo perilo ali pečemo piškote. 
Vse je bolje, kot le gledanje v prazno steno in 
strop!«
Poudari, da je del delovne terapije tudi fiziote-
rapija, ki je pomemben del celostne rehabilita-
cije starostnika, zato ima njihova fizioterapev-
tka veliko dela.

demenca
»V Koroškem domu starostnikov delam že de-
set let, dve leti z osebami z demenco,« nam je 
povedal Sašo Fujs, zdravstveni tehnik iz Ko-
telj. Pravi, da je za vse demence značilno, da 
gre za kronično in napredujočo možgansko 
bolezen oziroma za propadanje možganov, 
ki prizadene spomin, mišljenje, orientacijo, 
razumevanje, računanje, izražanje, presojo, 
govorjenje itd.
»Osebe, ki imajo demenco pogosto, kar na-
prej sprašujejo iste stvari ali pa kar naprej 
pripovedujejo o istih rečeh. Tega ne počne-
jo, ker bi nam hoteli nagajati, ampak zato, 
ker imajo bolne možgane in se ne spomnijo, 
kaj so nas pravkar vprašali ali pravkar pove-
dali!«
Pravi, da iz dneva v dan spoznava, da človek, 
ki je v življenju nekaj znal in zmogel, tega kot 
oseba z demenco ne zna več. »Kljub temi pa 
si ti ljudje, kot vsi drugi, zaslužijo naše spošto-
vanje. Z njimi se je treba ukvarjati z znanjem, 
prijazno in potrpežljivo ter jim dovoliti, da dela-
jo, kar še zmorejo.«
Kot vsi v domu tudi on ve, da demenca ne pri-
zadene le bolnika, ampak tudi bližnje, ki zato 
potrebujejo veliko razumevanja in podpore.  

Marija Kraker, strojepiska v pokoju in nekoč tudi zboristka v ma-
riborski operi, 82 let, iz Jarenine: V Dom Koroških starostnikov v 
Slovenj Gradec sva z možem, ki je imel hitro napredujočo Alzheimer-
jevo demenco, prišla leta 2008. Za moža, veliko ljubezen svojega 
življenja, namreč na najinem domu nisem mogla več skrbeti. Imela 
sva veliko srečo, da so naju v ta dom sprejeli. Ko je mož umrl, sem 
dolgo žalovala, pa mi je direktorica doma svetovala, naj znova zač-
nem igrati klavir. In kmalu se je v našem domu pojavil star koncertni 
klavir. Sedaj igram na vseh domskih prireditvah, ki jih ni malo. Nikoli 
ne bom dovolj hvaležna vsem, ki tako srčno skrbijo za nas. Hvala jim.

Julka Kelc, delavka v pokoju iz Slovenj Gradca, 86 let: Saj veste: 
ljubo doma, kdor ga ima. V domu starostnikov še ne živim, ker še 
lahko skrbim zase. Ker pa me kuhanje ne veseli, sploh ne le zame, 
hodim v dom na kosilo, ki stane 5 evrov. Kosilo pojem v jedilnici, pa 
mi potem še pomivati ni treba. Hrana je okusna in vsak dan posebej 
vidim, da je vsem, ki tukaj živijo, lepo. Tako mi ne bo težko oditi v dom 
starejših, ko bo čas.

Silva Malek, računovodkinja v pokoju iz Mari-
bora, 86,5 let: Z možem sva imela hišo, ki mi je bila iz leta v leto 
večje finančno breme, sploh, ker sem ostala sama. Ker sem sliša-
la, da je to dober dom, se dala vlogo in prodala hišo. Eno leto sem 
čakala na prosto mesto. Sedaj je to moj dom. Nikoli mi ni dolgčas, 
saj sem zelo sem zaposlena: pletem, slikam, včasih pomagam na 
našem vrtu, v kuhinji, grem v knjižnico ali pa poklepetam s sosta-
novalkami. Lahko rečem, da je to najlepši, najbolj kreativen del 
mojega življenja. Tudi zato, ker lahko brez slabe vesti berem.

Maja Gregorič, upokojena predmetna učiteljica matematike in fizike 
iz Dravograda, 73 let: Sem na invalidskem vozičku in potrebujem kom-
pletno nego in pomoč. Za vse to plačam okoli 1100 evrov mesečno. 
Poleg res vrhunske pomoči in izjemne prijaznosti vseh zaposlenih obi-
skujem zgodovinski krožek v domu, pa veliko berem, da mi možgani 
ne zakrnijo. Naj pohvalim še hrano, ki je zelo okusna. Če česa ne 
maraš, ti pripravijo tisto, kar z užitkom poješ. Veliko veselja imam tudi 
z zeliščnim vrtom, saj je zasajen v visoki gredi. Ker sem zgovorna in 
tretja najmlajša v domu, vodim vse prireditve. Pa še nekaj naj pohva-
lim. Imam kar 3 fizioterapije na teden, ki jih ni treba posebej plačevati.

Marija Matvos, upokojena kontrolorka računov iz Slovenj Gradca, 87 
let: V Dom koroških starostnikov sem prišla leta 2012. Naj vam povem, 
da vsako jutro skuham kavo za našo enoto, potem pomagam gospo-
dinji pospraviti posodo in zalijem vse rože. Tudi tiste, ki so samo moje 
in zasajene v visoki gredi. Občudujejo pa jih vsi. Zelo me veseli, da še 
zmorem, da še lahko delam. Včasih stanovalke pomagamo tudi zlagati 
oprano perilo v omare. Hrana v našem domu je imenitna. Še posebej 
dobro pripravijo kislo juho in žgance. Veliko tudi berem: knjige in revije. 
Tam sem zasledila grozne zgodbe iz domov starejših. Tega, da te ne 
spoštujejo in cenijo, da ležiš v svojem blatu, si sploh ne znam predsta-
vljati.

Anica Sterle, frizerka v pokoju, iz Slovenj Gradca: Moja filozofija je 
sledeča: kdor sam pomaga, ko lahko, bo tudi sam deležen pomoči, 
ko ali če jo bo potreboval. Naj povem, da so bile skoraj vse gospe, ki 
so sedaj v domu starostnikov, nekoč moje stranke. Vse jih poznam 
in še danes jih včasih lepo počešem. Ker sem sama doma, redno, 
pravzaprav vsak dan hodim v dom kot prostovoljka. Pa ne delam ni-
česar posebnega. Sem le družabnica ene osebe z demenco. Pozna 
me in je zelo vesela, ko pridem. Peljem jo tudi ven na zrak. Nasmeh 
»moje gospe« me spremlja ves dan.

Soba slovesa. V nekaterih domovih 
so se svojci od pokojnikov poslavlja-
li v sobi za čistila.


