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IZPOSTAVL JENO
NA NASLOVNICI

NA NASLOVNICI: GAL 
ŠEPIC IN TJAŠA TURNŠEK, 
NAJ ŠPORTNIKA LETA 
2022 V OBČINI ROGAŠKA 
SLATINA.
FOTO: MATIC JAVORNIK 
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UVODNIK

Odprta vrata
Ko gre za vodenje, odnose s sodelavci 

ali odnose v družini, zagovarjam 
princip odprtih vrat. Politika odprtih 
vrat se nanaša na prakso voditeljev 
organizacij, pri katerih puščajo svoja 
pisarniška vrata »odprta«, tako da 
se zaposleni počutijo dobrodošle, da 
se ustavijo, da se neformalno srečajo, 
zastavijo vprašanja ali razpravljajo o 
zadevah, ki jih bremenijo ali zanimajo. 

Nekateri vodje puščajo svoja vrata 
dobesedno odprta, nekateri imajo 

temu namenjene steklene stene, jaz pa 
sem ena tistih ljudi (čeprav trenutno 
nisem uradni vodja), ki ima na vratih 
napis ‚‘please do disturb‘‘ oz. prevedeno 

‚‘prosim zmoti‘‘. A v šolstvu ne odpiramo 
vrat le za svoje zaposlene, odpiramo jih 
tudi za učence, starše in ostale deležnike. 
Ko enkrat vrata zapremo, jih je težko 
spet odpreti na stežaj. Odnosi so preveč 
krhka zadeva, da bi jih puščali pred zapr-
timi vrati. Odprta vrata in dostopnost 
pomenijo več komunikacije, več iskre-
nosti, dostopnosti, sodelovanja, pozitivne 
klime in ne nazadnje tudi poslovnih pri-
ložnosti, od katerih smo vsi odvisni (ja, 
tudi šolniki smo odvisni od sodelovanja 
z občinami, ministrstvom ipd., zato se 
tudi v te odnose splača še kako vlagati). 
Tudi v domačem okolju stremim k temu, 
da so vrata vedno odprta. Ne vhodna, da 
ne bo pomote, tam imamo še vedno klju-
čavnico, zvonec, pa še kaj. V preteklosti 
je v družinah veljalo, da imajo otroci 
prepoved vstopa v spalnico staršev. Če 
pogledamo še dlje nazaj, to ponekod ni 
bilo mogoče, saj so mnoge družine živele 
v le enem prostoru. A prepoved vstopa v 
spalnico staršev po mojem mnenju sim-
bolizira zid. Ne le fizični zid, pač pa tudi 
zid na področju komunikacije. 

Ali veste, da se v praksi v odnosu 
starši-otroci večina najbolj iskrenih 

pogovorov zgodi tik pred spanjem? Pus-
timo dejstvo, da nas tako želijo prepri-
čati, da bi še malo bedeli, a kljub vsemu, 
za takšne pogovore si je vredno vzeti čas. 
Tudi pretočnost energije po prostorih je 
veliko boljša, če so prostori bolj odprti. 

Nekateri avtorji trdijo, da bi princip 
odprtih vrat morali zapreti in vodje 

usposobiti za druge principe zbliževanja 
z zaposlenimi. Zmeraj bom zagovarjala 
ta pristop, a temu je treba dodati mož-
nost, kot v domačem okolju: zaprta vrata 
v situacijah, ki to zahtevajo.

Laura Rožman Krivec

DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE

sodelavka  
Rogaških novic
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Na obisku evropski poslanec
Prejšnji ponedeljek je Dom 
upokojencev Šmarje obiskal 
dr. Milan Brglez, poslanec 
v evropskem parlamentu 
iz Slovenije. O delovanju 
doma in problematiki oskrbe 
starejših se je pogovarjal z 
vodstvom doma, navzoč je 
bil tudi šmarski župan Matija 
Čakš. 
 » Tekst in foto: Jože Strniša

Po obisku je dr. Milan Brglez v izjavi za 
medije o obisku povedal: »Že kot poročeva-
lec evropskega programa skrbi za starejše, 
ki vključuje tudi dolgotrajno oskrbo, sem se 
pogovarjal z različnimi tipi domov za sta-
rejše po različnih regijah. Veseli me to, kar 
sem videl, saj so naši domovi lahko primer 
dobre prakse tudi v evropskem prostoru. 
Dobre plati naših domov za starejše so v 
tem, da ne gre zgolj za zdravstveno oskrbo, 
ampak gre tudi za socialno vsebino, ne kateri 
ljudje v domu živijo tudi do 30 let in je to 
dejansko njihov drugi dom. Slaba plat je, 
da so ljudje, ki delajo v domovih premalo 
plačani. Slabši vidik skrbi za starejše je tudi 
v tem, da smo preslabo poskrbeli za pomoč 

Podpis pogodb s 
krajevnimi skupnostmi  
in gasilsko službo

Na pogovoru je nekaj časa sodeloval tudi šmarski župan Matija Čakš. Foto: Dom upokojencev Šmarje.

na domu. Vidim, da je šmarski dom neke 
vrste središče pomoči na domu za širše 
okolje in pri tem dobro sodelujete z obči-
nami. Med okolji, ki sem jih obiskal, bo pri 
vas šlo za edinstven primer tesnega, tudi 
fizičnega povezovanja doma in oskrbova-
nih stanovanj.«

Gordana Drimel, Lucija Užmah in dr. Milan Brglez.
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ZNANI PRAVIJO

 »Dom se je pred dvema letoma povezal z 
občino Šmarje pri Jelšah, ki si je želela, da 

bi stanovalke doma izdelovale odejice za do-
jenčke, katere bo izročila ob darilu za novoro-
jenčke. Tega sem se lotila z velikem veseljem, 

še posebej ker sem slučajno znala kvačkati in v 
dveh letih naredila 150 takšnih odejic.«

DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE
Se postite?

Nino Ivačič
»Postim se dvakrat letno skladno 
s krščanskimi običaji. Občasno mi 
kakšen post predpiše tudi tehtnica, 

ampak je ta kratkoročen.«

Iva Zorenč
»Post razumem v smislu latinskega 
pregovora: Non ut edam vivo, sed 
ut vivam edo. -- Ne živim, da jem, 

pač pa jem, da živim.«

Toni Golež
»V tem tempu življenja, ko vse tako 

hitro beži, včasih ni niti časa kaj 
pojesti, tako da je post pogosto tudi 
med letom, pa se niti ne zavedamo. 

Sicer pa se letos postim, čeprav 
včasih službena dolžnost zahteva 
drugače. Tudi na postne pregrehe 

vplivajo osebni prazniki, ki pa jih je 
letos zelo veliko.«
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Lucija Užmah, stanovalka Doma upokojencev Šmarje

Na obisku evropski poslanec

Gradnji domov intenzivno 
potekata

Gordana Drimel je takole oce-
nila obisk poslanca: »Najprej 
nam povem, da smo zelo veseli 
tega današnjega obiska, saj se 
nam zdi zelo pomembno, da 
akterji, ki odločajo o naši pri-
hodnosti, izzive prepoznajo tudi 
v praksi. Predstavili smo pred-
vsem kadrovsko problematiko, 
ki je v tem trenutku zelo pereča, 
nekaj malega pa smo se dotak-
nili izzivov, ki jih s sabo prinaša 
vse večja draginja. Sicer je bil 
osnovni namen obiska predstavi-
tev našega dela, predstavili smo 
še naše projekte, ki so trenutno 
v izvajanju – intenzivno delamo 
na razvoju storitev za starejše. V 
maju lani smo prevzeli program 
pomoči na domu še za občine 
Podčetrtek, Kozje in Bistrica 

ob Sotli, v Rogatcu in Kozjem 
intenzivno potekata gradnji 
domov za starejše, ki terjata zelo 
veliko naše pozornosti, v pripra-
vi je projekt enote Podčetrtek, 
kjer pa še rešujemo določene 
finančne zadeve. Poslancu smo 
predstavili tudi sodelovanje 
med domom in občino, ki se 
bo pričelo z izgradnjo oskrbo-
vanih stanovanj.« Direktorico 
smo vprašali, kako se v domu 
soočajo z višanjem stroškov po-
slovanja in kako so kadrovsko 
zasedeni. »Zaradi draginje smo 
cene v našem domu povišali 
konec leta, in sicer po navodilih 
države, nekaj nam je namenila 
tudi država kot pomoč pri re-
ševanju tega problema. Bomo 
pa spet naredili kalkulacije 
cene, glede na rast življenjskih 
stroškov, a trenutno še nimam 
podatka, ali bo ceno spet potreb-
no zviševati. Za zdaj smo s kadri 
v dobrem stanju, a se na dolgi 
rok bojimo, saj se vse socialne 
ustanove borijo s pomanjkanjem 
delavcev. Zaenkrat pa še sledi-
mo normativom. V zadnjem času 
smo tudi dobili nekaj ponudb za 
zaposlitev.« 

Odejice za novorojenčke  
Medijem je nekaj besed po-

vedala tudi stanovalka v domu 
Lucija Užmah: »V domu sem 
peto leto in moram reči, da se mi 
zdi, da sem prišla včeraj, saj je tu 
tako prijetno, da kar ne najdem 
primernih besed. Sem doma-
činka, veliko let bila v službah 
drugje, za konec pa sem spet v 
domačem kraju. Zahvaljujem se 
vsem v domu, ki nam omogoča-
jo vsestransko udejstvovanje in 
nam v vsem pomagajo.« Gordana 
Drimel jo je nato spodbudila, da 
spregovori še o enem projektu, 
v katerem je sodelovala: »Dom 
se je pred dvema letoma povezal 
z občino Šmarje pri Jelšah, ki si 
je želela, da bi stanovalke doma 
izdelovale odejice za dojenčke, 
ki jih bo izročila ob darilu za no-
vorojenčke. Tega sem se lotila z 
velikim veseljem, še posebej ker 
sem slučajno znala kvačkati in v 
dveh letih naredila 150 takšnih 
odejic. Zelo sem vesela, da te 
odejice nato pridejo do najmlaj-
še generacije. To kaže na lepo 
povezavo med starejšimi in mlaj-
šimi generacijami.«

Oskrbovana stanovanja bodo kmalu vseljiva. 
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