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Po naročilu.

Po dogovoru dvakrat mesečno ob torkih od 
15.00 ure dalje.

Delovni čas:  od 7.00 do 19.30
Zaprto:  od 8 .30 do 10.00

                  od 11.30 do 13.20
                  od 16.30 do 17.30 

                    

Domska kapelica je odprta vsak dan in 
sprejme 16 ljudi, svete maše potekajo v veliki 
domski dvorani ob torkih ob 9.45.

Ponedeljek: od 11.30 do 15.00 ure, 
Torek: od 10.45 do 14.00 ure, 
Sreda: od 12.00 do 15.00 ure,  
Četrtek: od 8.00 do 14.00, 
Petek: od 7.00 do 11.00 ure.

Vsako sredo dopoldan.

Naslovnik telefon
1. Recepcija 7461 700

051 316 000
2. Fax  (tajništvo) 7461 819
3. Direktorica 7461 800
4. Poslovna sekretarka  7461 801

5. Vodja FRS 7461 802
6. Socialni delavki 7461 803

7461 833
7. Vodja zdravstveno 

negovalne službe
7461 804

8. Vodja tima I  7461 807                                                           
051 644 806

9. Vodja tima II 7461 815                                                                 
051 644 803

10. Oddelčna sestra 051 644 268
051 367 599                                                          

11. Dežurna sestra 051 644 805
12. Zdravnik  7461 806                                                                            
13. Fizioterapija 7461 808
14. Kuhinja  7461 811
15. Delovna terapija 7461 814
16. Hišnik  7461 816
17. Pralnica 7461 817
18. Bife 7461 841

TELEFONSKI IMENIK

ELEKTRONSKA POŠTA
Tajništvo  info@dom-sentjur.si

Direktorica vesna.razborsek@dom-sentjur.si

Socialna služba socialna.sluzba@dom-sentjur.si

 

socialna.sluzba1@dom-sentjur.si

Vodja zdr. nege suzana.kostomaj@dom-sentjur.si

Vodja FRS vodja.financ@dom-sentjur.si

Vodja tima I vodja.tima1@dom-sentjur.si

Vodja tima II  vodja.tima2@dom-sentjur.si

Računovodstvo racunovodstvo@dom-sentjur.si

Oskrbnine oskrbnine@dom-sentjur.si

Fizioterapija fizio@dom-sentjur.si

Delovna terapija delovna@dom-sentjur.si

Kuhinja kuhinja@dom-sentjur.si

Pralnica pralnica@dom-sentjur.si

ZDRAVNIK:

FRIZER:

PEDIKER:

PSIHIATER:

MAŠA IN MOLITEV:

BIFE:
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Tisti čas leta

Pogosto slišim ljudi, kako se pogovarjajo o času. Kako je bilo včasih bolje ali slabše, 
kako je sedaj in kaj nas čaka. Dejstvo je, da časa ne moremo vrniti nazaj niti ga ne 
moremo prehitevati. Preteklost je mimo in za jutrišnji dan ne moremo biti prepričani. 
Edini čas, ki ga imamo na voljo, je ta trenutek zdaj. Zato ne čakajmo na popolni 
trenutek, ampak vzemimo tega, ki ga imamo, in ga naredimo popolnega. To lahko 
storimo zgolj tako, da živimo v sedanjosti, da živimo tukaj in zdaj, v tem trenutku. Da se 
zavedamo vsega, kar nas obkroža zdaj, in vsega, kar imamo, predvsem pa ljudi, ki jih 
imamo, ter smo za vse to hvaležni. Tudi sreča je večja, močnejša, če jo imamo s kom 
deliti. 

V Domu starejših Šentjur smo zelo hvaležni, da imamo drug drugega. Da imamo vas, 
drage stanovalke in stanovalci, da imamo vas, dragi svojci, in vas, drage sodelavke in 
sodelavci, ter da skupaj soustvarjamo to izjemno zgodbo naše hiše. To leto smo dodobra užili. Nadaljevali smo s 
projekti iz minulega leta in med drugim uspešno zaključili tudi celovito prenovo sestrskega klica. Zagotovo pa smo 
v tem letu najbolj ponosni na zahteven projekt prenove kuhinje. Navedena investicija je bila zahtevna tako 
finančno, saj smo jo – tako kot vse dosedanje investicije in vlaganja v hišo – financirali sami, hkrati pa tudi 
logistično, ker smo tudi v času prenove zagotavljali nemoteno prehrano. Ker se zavedamo reka, da »gre ljubezen 
skozi želodec«, smo s pripravami in predvsem natančnim načrtovanjem logistike prenove kuhinje pričeli že celo 
leto pred investicijo. Danes smo ponosni, ko ugotavljamo, da se je ves trud izplačal in da smo vse aktivnosti 
izpeljali v predvidenem roku. 

Zaposleni v Domu imamo izjemen privilegij, saj se lahko pri svojem delu učimo izjemnih modrosti naših 
stanovalcev, če imamo le dovolj odprte oči in pozorna ušesa. Smo v šoli življenja. Sama sem se zagotovo naučila 
to, da so v našem življenju najpomembnejši odnosi. Odnosi, ki jih imamo drug z drugim, in odnos, ki ga imamo 
sami s seboj.  S tem naukom se zopet lahko vrnemo v trenutek tukaj in zdaj in smo pozorni na to, kakšen odnos 
imamo z ljudmi, ki nas obkrožajo, ter sami s seboj. 

V velik ponos mi je, da imam v tej hiši priložnost delati z izjemnimi sodelavkami in sodelavci, ki sta jim pomembna 
počutje in zadovoljstvo naših stanovalcev ter svoje delo jemljejo kot poslanstvo, kar izkazujejo s toplimi dotiki, 
nežnimi nasmehi, prijaznostjo in spoštovanjem v srcu. Vem, da smo skupaj najboljši tim.

Zdaj se nahajamo v tistem času leta, ko je izrečenih največ želja in 
lepih misli. Tudi mi vas vabimo, da svoje želje in voščila zapišete v 
našo Knjigo lepih misli in dobrih želja, ki se v vsej svoji veličini 
nahaja pri recepciji naše hiše. Čudovito jo je prebirati ob vseh teh 
čarobnih besedah, ki pogrejejo srce.

Dragi bralke in bralci naših Vezi, v tem čarobnem času vam želim, 
da ga užijete v vsej radosti, predvsem pa vam želim veliko zdravja, 
ljubezni, miru v srcu in srečo na vsakem koraku.

mag. Vesna V. Razboršek, direktorica
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Otvoritev prenovljene kuhinje
Evalvacija projekta Demenca med nami
E-QALIN za večjo kakovost življenja
Projekt zveze Alpe Jadran - skupine za samopomoč
Paliativna oskrba
Metoda Montessori
ASK 2018 - 10. konferenca o demenci
Supervizija za področje paliativne oskrbe
Sodelovanje Centra za krepitev zdravja Šentjur
Nastop stanovalcev na pevski reviji in reviji zaposlenih socialnovarstvenih zavodov
Studijsko posnete pesmi domskih pevcev
Virusna obolenja
Vstop v veseli december
Terapija s kužkom pasme havanski bišon
Dogajanje pod Vrbco
V našem timu imamo...
Novi sodelavci se predstavijo
Pripravništvo v Domu starejšeih Šentjur
Domski dojenčki
Strokovna ekskurzija
Obisk Doma starejšeih Šentjur
Obisk prostovljcev iz Laškega
Spominčica Šentjur skupaj s prostovoljci na Mestnem trgu obeležila svetovni dan 
Alzheimerjeve bolezni
Slikarska delavnica stanovalcev
Pismo stanovalcev spodnje gospodinjske skupine
Obuditev starih običajev
Česnova brigada
Trgatev
Modna revija
Kostanjev piknik
Amaterske filmske zvezde
90 let gospe Martine Iglar
Mamino bivanje v Domu starejših Šentjur
V življenju je zelo pomembno, kdaj, kje in komu se rodiš!
Antonija Golob
Martina Iglar
Vrtinec dogodkov
Malo za šalo, malo za res...
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Otvoritev prenovljene kuhinje

Pa smo jo le dočakali, to našo obnovljeno kuhinjo. 
Kar nekako se niso hoteli končati razbijanje, rušenje, posledični hrup in kup delavcev, ki so –moramo priznati – 
napeli vse sile, da bi čim prej zaključili z deli. Ko smo avgusta končno dobili zeleno luč za selitev v obnovljene 
prostore, smo jih bili veseli vsi, tako zaposleni kot tudi stanovalci.
V času prenove, ko smo hrano pripravljali v OŠ Malgaj, so nas stanovalci že zjutraj pričakali na terasi pred Domom 
in prav prisrčni so bili, ko so nas bodrili in vzpodbujali ob našem trudu, da jim dostavimo čim bolj kakovostno 
hrano. Prav tako so čez celotno prenovo aktivno »sodelovali« z vprašanji o poteku dela pri obnovi, velikokrat so tudi 
pokukali skozi kakšno okno, da bi videli, ali delo res napreduje. 
No, potem smo vsi skupaj res dočakali dan, ko smo prvič skuhali kosilo v prenovljeni kuhinji. Kar malo treme je 
bilo, čeprav so stroji ostali isti, le razporeditev je malo drugačna. Po tednu dni uvajanja smo se odločili, da se 
spodobi, da malo »požegnamo« prenovljene prostore. Zbrali smo se v domski jedilnici in gospod Marš je s 
priložnostnim zborčkom zapel nekaj pesmi. Direktorica Vesna  V. Razboršek je imela kratek govor, slavnostni trak 
pa je prerezala stanovalka Pavla Prekupec. Ob tej priložnosti smo pripravili tudi nekaj slik poteka prenove, da so si 
lahko stanovalci lažje predstavljali, zakaj je bilo toliko hrupa. Tudi v kuhinjo so lahko pogledali od daleč. Za 
zaključek smo stanovalce pogostili z ledeno kavo in sladoledom, skupaj smo zapeli še nekaj pesmi in se veseli 
razšli z mislijo, da smo s skupnimi močmi in dobro voljo dosegli lep cilj – prenovljeno kuhinjo.

DELJENJE HRANE  PO SKUPINAH

Po prenovi kuhinje smo se na podlagi preteklih izkušenj in posvetovanj odločili, da v našem Domu ne bomo več 
uporabljali tako imenovanega tablet sistema za razdeljevanje hrane skupinam. 
Ker želimo stanovalcem v Domu ponuditi obroke hrane na bolj prijeten in prijazen način, smo  deljenje hrane 
organizirali drugače. Pripravljena hrana se v ogrevanih vozičkih odpelje na gospodinjske skupine in se razdeli 
pred stanovalce. Pri deljenju je prisoten tudi zaposleni iz kuhinje. Ta način deljenja hrane se bolje približa 
potrebam stanovalcev, saj se hrana lahko kombinira, porcije se lahko prilagodijo, skratka poveča se individualni 
pristop do stanovalca.
V želji, da bi stanovalcem kar najbolj ustregli, se bomo še naprej trudili in iskali nove poti, da bi dosegli želeno 
raven pričakovanja stanovalcev.

Polona Hren
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V obdobju od julija 2017 do novembra 2018 je Dom starejših Šentjur kot izvajalec projekta Demenca med nami – 
programa izobraževanj in osveščanj za obvladovanje demence skupaj s konzorcijskimi partnerji (Pegazov dom 
Rogaška Slatina, Društvo upokojencev Šentjur, Center za socialno delo Šentjur, Spominčica Šentjur, Zdravstveni 
dom Šentjur, Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Zdravstveni dom Celje in Splošna bolnišnica Celje) izvajal 
izobraževanja in delavnice z namenom oblikovanja demenci prijaznejšega okolja. Projekt je sofinanciralo 
Ministrstvo za zdravje. 
V sklopu projekta izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence je Dom starejših Šentjur izvajal 
predavanja in delavnice v modulu za strokovno javnost in v modulu za laično javnost. Izvedenih je bilo pet 
tridnevnih predavanj in delavnic v modulu za strokovno javnost in tri tridnevna predavanja in delavnice v modulu 
za laično javnost. 

V modulu za strokovno javnost je sodelovalo 31 različnih predavateljev – strokovnjakov, ki so skupno izvedli 32 
tematsko različnih predavanj in 17 delavnic. Novembra 2017 je bil v prostorih Doma starejših Šentjur izveden prvi 
termin v modulu za strokovno javnost. Udeležilo se ga je 178 udeležencev. Decembra 2017 smo v prostorih 
Splošne bolnišnice Celje program ponovili, udeležba pa je bila tudi tokrat izjemna: kar 196 udeležencev. Januarja 
2018 smo v prostorih Pegazovega doma Rogaška Slatina ponovno izvedli ponovitev modula, ki se ga je udeležilo 
145 udeležencev. Februarja 2018 pa smo izvedli nov cikel izobraževanj v prostorih Doma starejših Šentjur, ki se 
ga je udeležilo v tem modulu rekordno število udeležencev: kar 219 oseb. 
Vsa omenjena predavanja so bila namenjena strokovnim delavcem in sodelavcem s področja zdravstva in 
socialnega varstva, ki so se jih udeležili tako zaposleni iz sosednjih domov in drugih ustanov kot tudi zaposleni s 
področja zdravstva v celjski regiji in tudi širše. Septembra 2018 je bil izveden obnovitveni cikel izobraževanj in 
delavnic za strokovno javnost, ki se ga je ponovno udeležilo 208 udeležencev. 
Skupno se je izobraževanj in delavnic v modulu za strokovno javnost udeležilo kar 946 oseb.
V modulu za laično javnost je sodelovalo 34 različnih predavateljev – strokovnjakov, ki so izvedli 26 tematsko 
različnih predavanj in 9 delavnic. 
Predavanja in delavnice so bile izvedene februarja 2018 v prostorih Doma starejših Šentjur, kjer smo našteli 171 
udeležencev, in marca 2018, ravno tako v prostorih Doma starejših Šentjur. Takrat se je dogodka v modulu za 
laično javnost udeležilo rekordno število oseb, kar 204 osebe. Oktobra 2018 so sledili še obnovitveno 
izobraževanje in delavnice za laično javnost v prostorih Pegazovega doma Rogaška Slatina z 80 udeleženci. 
Modula za laično javnost se je udeležilo skupno 455 udeležencev iz vrst svojcev, prostovoljcev, predstavnikov 
različnih nevladnih organizacij, društev in drugih neformalnih oskrbovalcev oseb, ki zbolijo za demenco. Med 
njimi so se izobraževanj in delavnic udeležile tudi osebe z demenco.

Posebnost projekta Demenca med nami pa je bilo oblikovanje tako imenovanega multidisciplinarnega laičnega 
mobilnega tima, sestavljenega iz različnih strokovnjakov s področja sociale, zdravstva in tudi laičnih 
usposobljenih prostovoljcev – krajše smo ga poimenovali s kratico MDLMT. 
Aprila 2018 smo v prostore Doma starejših Šentjur najprej povabili predsednike društev upokojencev iz 
neposredne bližine ter župana Občin Šentjur in Dobje. Na predstavitvenem sestanku o izvedbi aktivnosti v 
lokalnem okolju v sklopu projekta smo predstavili namen in cilje omejenega tima, željo, da v lokalnem okolju 
vzpostavimo skupino za samopomoč, ter še en cilj: oblikovanje info točke, na kateri bi oboleli za demenco in 
njihovi svojci, neformalni oskrbovalci, skrbniki in drugi lahko pridobili čim več informacij o bolezenskem procesu 
demence, oblikah pomoči in tudi napotke, kje vse lahko poiščejo pomoč. 
V istem mesecu je bila izvedena že prva aktivnost multidisciplinarnega laičnega mobilnega tima v prostorih 
Društva upokojencev Dobje, katere se je udeležilo 35 oseb. Maja 2018 je tim odšel na Planino pri Sevnici, 
natančneje v prostore Društva upokojencev Planina pri Sevnici, kjer sta članici MDLMT izvedli predavanje na temo 
vedenjskih sprememb v procesu demence, z udeleženci pa sta spregovorili tudi o stiskah svojcev. Pripravili sta 
tudi aktivne vadbe za ohranjanje obeh možganskih polobel ter spregovorili o preventivi pred boleznijo. Prisotnih je 
bilo 37 udeležencev. 
Oktobra 2018 sta članici MDLMT v prostorih Društva upokojencev Dobje ponovili obisk z novo izvedbo predavanj 
in praktičnih vadb, prisotnih je bilo 12 udeležencev. 
Obiski članov MDLMT so zametki oblikovanja skupine za samopomoč v Občini Dobje in po potrebi še drugod. 
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Z aktivnostmi oblikovanega tima smo uspešno dosegli projekti cilj: usmeritev v lokalni nivo.  Na tak način 
strokovnjaki pridejo k uporabnikom oz. obolelim za demenco in njihovim svojcem, skrbnikom, sosedom, 
znancem ter jih v prvi vrsti obveščajo in izobražujejo o bolezni, hkrati pa pripomorejo k detabuizaciji bolezni. Člani 
tima so z obiski delovali tudi preventivno s prikazom različnih vadb in aktivnosti, ki ohranjajo sposobnosti v 
procesu staranja in morebitnem procesu bolezni demence. 

V okviru projekta smo oblikovali tudi info točko v prostorih Doma starejših Šentjur, kjer lahko vsi zainteresirani od 
ponedeljka do petka s klicem na določeno številko pridobijo potrebne informacije, napotke o bolezenskem 
procesu in oblikah pomoči v neposredni bližini. Telefonska številka strokovne delavke je: 051 615 406. 

Morda še nekaj besed o geografski pokritosti projekta Demenca med nami. 
Udeleženci dogodkov za strokovno javnost so prihajali iz vseh sosednjih socialnovarstvenih ustanov, zdravstvenih 
ustanov, lekarn in drugih organizacij tako iz celjske regije kot tudi izven: iz Ptuja,  Rakičana, Velike Polane, 
Krškega, Loke pri Zidanem mostu, Velenja in širše Koroške. Udeleženci modula laična javnost pa so prihajali iz 
širše celjske regije, vse iz Hrastnika oz. Zasavja, kar gre pripisati predvsem dobri širši prepoznavnosti projekta kot 
rezultat predstavitve projekta s sredstvi javnega obveščanja in zavedanja, da je bolezenski proces demence 
lahko pred vrati praktično vsake družine širom po Sloveniji.
 
V projekt je bilo vključenih skupno 1485 udeležencev, kar je izjemen uspeh. S pomočjo konzorcijskih partnerjev, 
odličnih predavateljev in razsežnosti projekta smo v lokalnem okolju in tudi širše bistveno pripomogli k 
oblikovanju demenci prijaznega okolja, kar je tudi temeljni cilj Strategije za obvladovanje demence v Republiki 
Sloveniji do leta 2020. 
Omenjene zaključke in obseg udeležbe smo uspešno predstavili tudi na novinarski konferenci ob zaključku 
projekta, ki je potekala 6. 11. 2018 v prostorih Doma starejših Šentjur. Ob tej priložnosti je izvajalec projekta, Dom 
starejših Šentjur, izdal tudi zbornik s temami predavanj in delavnic. 

  Beti Prtenjak
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E-QALIN za večjo kakovost življenja stanovalcev in 
boljše delovno okolje

V skrbi za večjo kakovost življenja stanovalcev in boljše delovno okolje v Domu starejših Šentjur izvajamo 
vseevropski model kakovosti za domove E-Qalin. Trenutno poteka prvo ocenjevalno obdobje tretjega triletnega 
sklopa spremljanja kakovosti. Vzpostavljen je sistem spremljanja zadovoljstva stanovalcev, svojcev in zaposlenih 
z vključitvijo v standardizirano raziskavo merjenja zadovoljstva. Opravimo jo enkrat letno, omogoča pa 
kvantifikacijo uspešnosti organizacije v različnih perspektivah. 

Slika 1: Model merjenja zadovoljstva

Model merjenja zadovoljstva je zasnovan na merjenju dveh dimenzij: zadovoljstva s posamezno storitvijo in njeno 
pomembnostjo. Najprej se torej ugotovi stanje zadovoljstva z določeno storitvijo, nato pa se doda še informacija o 
stopnji doseženih pričakovanj oziroma potreb na tem področju. Manjši, kot je razkorak med tema dimenzijama, 
višja je stopnja zadovoljitve potreb posameznika. Dejansko so v modelu rezultati zoperstavljeni obema 
dimenzijama hkrati: stopnji zadovoljstva in stopnji pomembnosti, ki jo stanovalci, svojci in zaposleni pripisujejo 
različnim področjem. S stopnjo zadovoljstva skušamo ugotoviti, kakšno je dejansko stanje v domu, medtem ko 
nam dimenzija pomembnosti pove, katere storitve in dejavniki so stanovalcem pomembni bolj in kateri manj, kar 
omogoča ciljno delo na izboljšavah. 

Slika 2: Pomembnost in zadovoljstvo
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Slika 3: Ocene po posameznih področjih – stanovalci

Slika 5: Ocene po posameznih področjih – zaposleni

REZULTATI RAZISKAVE SPREMLJANJA ZADOVOLJSTVA V LETU 2018

Zadovoljstvo stanovalcev
V raziskavi je sodelovalo 84 stanovalcev. Ocena zadovoljstva v letošnjem letu 
znaša 4,63.

Najvišjo oceno zadovoljstva beležimo na področju oskrbe in nege, naravnanih 
na sposobnosti, in sicer 4,85, najnižjo oceno zadovoljstva pa na področju 
prevoza, selitve in izselitve.

Zadovoljstvo svojcev
V raziskavi je sodelovalo 105 svojcev.
Ocena zadovoljstva znaša 4,56 in je glede na lansko leto nekoliko višja.

Najvišjo oceno zadovoljstva beležimo na področju ugleda doma, in sicer 4,74, 
najnižjo oceno zadovoljstva pa beležimo na področju samostojnosti, aktivnosti, 
in sicer 4,46.

Zadovoljstvo zaposlenih
V raziskavi je sodelovalo 39 zaposlenih.
Ocena zadovoljstva znaša 3,98 in je glede na lansko leto nekoliko višja.

Najvišjo oceno zadovoljstva beležimo na področju združljivosti osebnih 
interesov, družine, poklica, in sicer 4,17, najnižjo oceno zadovoljstva pa 
področje priznanja in vzpodbude, in sicer 3,83.

Zavedamo se, da je naš skupni uspeh odvisen od pripravljenosti vseh vključenih za sodelovanje. Kajti model E-
Qalin je dejansko model, ki je odprt za različna vodila in filozofije domov. Temelji na osnovnih etičnih stališčih in 
vrednotah, ki zagotavljajo humano življenje in delo zaposlenih upoštevajoč dostojanstvo, poštenje, strpnost, 
pripravljenost za dialog in reševanje konfliktov, empatijo, svobodo, samostojno odločanje in osebno 
nedotakljivost.

                                                      
                                                              Suzana Koštomaj, mag. zdr. nege
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Na predlog Razvojne agencije Kozjansko smo bili letos maja povabljeni k projektu izmenjave izkušenj in možnosti 
nadaljnjega razvoja skupin za samopomoč na območju Zveze Alpe Jadran. Skupine za samopomoč v različnih 
državah delujejo širom po svetu, med njimi pa obstajajo velike razlike tako po številčnosti kot tudi po načinu 
organiziranja, delovanja in tudi namembnosti. 
Ker imamo v Domu starejših Šentjur že vrsto let tradicijo dobrega delovanja različnih skupin za samopomoč, ki ne 
dvigujejo le kakovosti življenja naših stanovalcev, temveč jim tudi omogočajo druženje s somišljeniki, zagotavljajo 
prenos različnih informacij, znanj in pomoči za samopomoč, smo imeli v projektu Zveze Alpe Jadran tudi mi 
priložnost predstaviti delovanje in učinek skupin za samopomoč. 
Maja 2018 smo se v organizaciji partnerja v projektu, Društva za multiplo sklerozo Krapinsko-zagorske županije iz 
sosednje Hrvaške, najprej odpravili na izmenjavo primerov dobre prakse v Celovec, kjer na področju avstrijske 
Koroške deluje mreža kar 180 različnih skupin za samopomoč, v katere je vključenih okoli 15.000 ljudi. Na 
srečanju s koordinatorko skupin za področje Koroške, mag. Stefanie Reiser, smo imeli priložnost spoznati 
delovanje skupin za približno 70 različnih tematskih področij. Večina teh skupin se ukvarja s kroničnimi obolenji, 
boleznimi debelosti in psihološkimi boleznimi, npr. skupina za samopomoč obolelih za multiplo sklerozo. 
Izmenjali smo izkušnje glede vodenja skupin, načinov in urnika srečevanj, učinkov srečanj, vpliva na okolje, stroke 
in širše. 

Oktobra letos pa je v Zaboku na Hrvaškem med partnerji v projektu potekala okrogla miza na temo predstavitve 
delovanja skupin za samopomoč širši javnosti, kjer smo sodelovali s predstavitvijo in pomenom delovanja skupin 
za samopomoč v Domu starejših Šentjur.
Skupne ugotovitve na okrogli mizi so bile, da so skupine za samopomoč v prvi vrsti namenjene svetovanju, 
podpori in zastopanju različnih skupnih interesov članov skupin. Vse pa temeljijo na konceptu opolnomočenja 
posameznika, ki v ospredje postavlja moč in vire ljudi, ne glede na njihove omejitve in zmanjšane sposobnosti. 

Primer dobre prakse naše ustanove je bil predstavljen tudi z naše strani, in sicer smo opisali delovanje trenutno 
aktivnih skupin za samopomoč, ki jih vodijo naši zunanji prostovoljci in prostovoljke in ki jih bralci naših Vezi dobro 
poznate, saj ste tudi sami člani nekaterih skupin. Da si bomo vsi skupaj na hitro osvežili spomin, naj ob tej 
priložnosti navedem skupine, ki delujejo v prostorih našega Doma:

– skupina za samopomoč Korenine, ki jo vodi prostovoljec Slavko Marš – člani skupine se srečujejo vsak 
torek od 10:30 do 11:30 v prostorih sejne sobe;

– skupina za samopomoč Marjetke, ki jo vodita prostovoljki Vida Žerjav in Sonja Mastnak – člani skupine se 
srečujejo vsak četrtek od 13:30 do 14:30 v prostorih sejne sobe ali v hiši;

– skupina za samopomoč Pšenica, ki jo vodi prostovoljka Kristina Čater – člani skupine se srečujejo vsako 
sredo od 10:30 do 11:30 v gospodinjski skupini zgoraj;

– skupina za samopomoč Mladi v jeseni, ki jo vodi prostovoljka Damjana Gajšek – člani skupine se srečujejo 
ob četrtkih ali sobotah (oz. po dogovoru) od 11. do 12. ure v hiši;

– literarna skupina, ki jo vodi prostovoljka Olga Krampl – člani skupine se srečujejo vsak petek od 11. do 12. 
ure v mansardi Doma;

– molitvena skupina, ki jo vodi prostovoljka Frančiška Cmok – člani skupine se srečujejo ob sredah od 13:30 
do 14:30 v domski kapelici;

– pevska skupina, ki jo vodi prostovoljka Milena Kajtna – člani skupine se srečujejo vsak petek od 10. do 11. 
ure v dvorani Doma ter

– skupina za samopomoč Spomin na stare čase – z glasbo, ki jo vodi prostovoljka Majda Petan – člani 
skupine se srečujejo vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu od 10:30 do 11:30, izmenjaje v gospodinjski 
skupini spodaj in gospodinjski skupini zgoraj. 

Vse člane posameznih skupin družita skupno zanimanje ali veselje do pogovora o različnih temah, denimo o 
sorodnih težavah in skupnih ciljih. Njihov namen pa so tudi druženje, spodbujanje in krepitev medsebojne 
povezanosti, utrjevanje prijateljskih vezi ter nenazadnje kakovostnejše preživljanje prostega časa.
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Vse naštete skupine za samopomoč so bile predstavljene tudi v biltenu, izdanem ob okrogli mizi oktobra letos, ki 
je izšel v treh jezikih. Hkrati sta bila v biltenu objavljena dva prispevka na temo naših skupin za samopomoč. 
Prispevka sta pripravili vodji dveh skupin, Slavko Marš in Milena Kajtna. 

Projekt Zveze Alpe Jadran želi s predstavitvijo skupin za samopomoč, izmenjavo dobrih praks in intenzivnejšim 
širjenjem novih skupin opolnomočiti vse zainteresirane posameznike, da z vključevanjem v skupine tvorno 
sooblikujejo družbo, opozarjajo na težave različnih ljudi ter delujejo brezmejno v smislu iskanja pomoči zase in za 
druge. Na tak način razbijajo tudi morebitne predsodke družbe. Cilj projekta je tudi pridobiti dodatne informacije o 
skupinah za samopomoč in o tem, kako so organizirane v drugih regijah in državah, v upanju, da se primeri dobre 
praske prenesejo tudi v druge skupnosti. 

          Beti Prtenjak

PREDSTAVITEV DOBRE PRAKSE – SODELOVANJE NA KONGRESU POB

23. in 24. 11. 2018 smo na kongresu POB predstavili paliativno oskrbo kot temelj dimenzije človekovega obstoja. 
Osrednja tema srečanja je bila paliativna oskrba neozdravljivo bolnega z namenom obveščanja strokovne 
javnosti, del dogodka pa je bil namenjen zdravstvenemu osebju, ki vsakodnevno izvaja paliativno oskrbo. Glede 
na odličen odziv slušateljev je bil naš namen dosežen.
/… Veliko ljudi se zaključevanja življenja močno boji ter si o tem času, ki čaka vsakega izmed nas, ne upa niti 
razmišljati. Vendar pa to obdobje našega življenja prinaša bogata spoznanja, ki nam lahko obogatijo in osmislijo 
življenje oziroma njegov preostanek. Ob umiranju nastopi čas, ko poglobljeno spoznavamo svoja čustva in 
notranje življenje. Spoznavamo sami sebe ter zgradimo čvrst in globok odnos z lastno bitjo – s tem, kar v resnici 
smo …/

                                                    Suzana Koštomaj, mag. zdr. nege
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Sredi junija sem se skupaj še z nekaj sodelavkami (Barbaro, Marjano, Beti in Petro) v Domu Sv. Jožefa Celje 
udeležila predavanja o metodi Montessori. Ni naključje, da je predavanje potekalo ravno tam, saj je njihova 
delovna terapevtka Sara že tri leta močno vpeta in angažirana v delo s stanovalci, obolelimi za demenco, s 
pomočjo metode Montessori. Vedela sem, da bo predavanje zelo zanimivo, saj je bil naš predavatelj precej 
zanimiv možakar, dr. Cameron J. Camp, ki je v uvodu povedal, da je njegova žena že 25 let učiteljica metode 
Montessori, sam pa znanje podaja že 20 let. Predstavil nam je nekaj krajših filmčkov, posnetih med ljudmi, pri 
katerih je metoda Montessori že vpeljana in je stalnica v njihovih življenjih. V kratkem povzetku bi vam rada 
predstavila glavnino predavanja in pomembnejše smernice, ki nam s to metodo lahko pomagajo pri našem 
vsakodnevnem delu, predvsem delu z ljudmi, ki imajo postavljeno diagnozo demence.
Metoda Montessori je metoda, s katero ocenjujemo, kaj stanovalci še zmorejo brez osebja. Osebo moramo dobro 
poznati (izhajamo iz življenjske zgodbe), nato pa naredimo načrt, v katere dejavnosti ali opravila bomo osebo 
vključili. Metoda zagovarja dejstvo, da se lahko osebe z demenco še vedno učijo, in sicer preko rok, saj se tam 
nahaja spomin, ki ga lahko nagovarjamo (lupljenje krompirja, rezanje zelenjave za juho ...). Stanovalca vedno 
povabimo k sodelovanju z vprašanjem: »Bi želeli pomagati?« Pomembno je, da ga vedno pohvalimo in nikoli ne 
popravljamo stvari, ki jih naredi. Izrednega pomena so senzorne, motorične, socialne in kognitivne veščine. 
Pomembno je okolje, v katerem se ljudje nahajajo. Bralni kotiček naj bo denimo posebno označen z napisom v 
pisavi Arial (TU LAHKO PREBEREM KNJIGO), prav tako kotiček s prigrizki (POSTREZI SI), namesto napisa WC 
uporabite napis STRANIŠČE in še bi lahko naštevala. Stanovalcem ponudimo možnost, da si sami izbirajo oblačila 
in sami storijo še kaj drugega zase. Znani rek Marije Montessori pravi: »Ko kaj storite namesto njih, jim s tem nekaj 
vzamete!«
V osmih urah predavanja sem se marsikaj naučila, pridobila bogato znanje, ki sem ga predala svojim sodelavkam 
na enoti, kjer sem zaposlena, Marjana pa zaposlenim na gospodinjski skupini zgoraj. Prvi sadovi so že obrodili – 
kotiček s prigrizki je zelo dobro obiskan. Vedno znova skupaj s sodelavkami iščemo načine, da bi se naši 
stanovalci počutili, kot da so doma.

       Bernarda Kovačič
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28. in 29. septembra letos je na medicinski fakulteti v Ljubljani potekala 10. mednarodna konferenca o demenci z 
delovnim naslovom Demenca – izziv naše družbe. 

Konferenca je tokrat prvič potekala v Ljubljani. Bila je interdisciplinarno zasnovana, povabljeni pa so bili številni 
domači in tuji strokovnjaki s področja demence, ki so zbranim predstavljali najnovejša odkritja, dosežke in 
primere dobrih praks s področja svojega delovanja. Konferenca je potekala v obliki predavanj, satelitskih 
simpozijev, delavnic in posterjev. Predavanja so potekala v slovenskem in angleškem jeziku, tolmačenje pa ni bilo 
zagotovljeno.
S predstavitvijo aktualnega projekta Demenca med nami – programa izobraževanja in osveščanja za 
obvladovanje demence se je na konferenci kot primer dobre prakse predstavil tudi naš Dom starejših Šentjur, in 
sicer v vsebinskem področju z naslovom Demenci prijazna skupnost in pravice oseb z demenco. 
Direktorica Doma, mag. Vesna Vodišek Razboršek, in socialna delavka Doma, Beti Prtenjak, sta imeli priložnost 
širši javnosti, tako domači kot tudi tuji, predstaviti aktivnosti v projektu Demenca med nami – izobraževanja v 
obeh zastavljenih modulih za strokovno javnost in laično javnost, aktivnosti multidisciplinarnega laičnega 
mobilnega tima ter info točko, hkrati pa tudi že učinke projekta in doseganje ciljev. Predstavitev je med slušatelji 
naletela na zelo pozitiven odziv, vsekakor pa smo si šteli v čast, da smo naš primer dobre prakse imeli možnost 
predstaviti tudi na mednarodni konferenci. 

          Beti Prtenjak
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Kot že leta poprej, smo se zaposleni tudi letos udeležili supervizijskega srečanja za področje paliativne oskrbe z 
dr. Urško Lunder, pionirko paliativne oskrbe v Sloveniji, sicer redno zaposleno na Kliniki Golnik kot dr. med., spec. 
transfuzijske medicine. 
V Domu starejših Šentjur že nekaj let izvajamo in nudimo učinkovite pristope paliativne oskrbe ob kroničnih 
neozdravljivih bolezenskih stanjih. Proces dela v okviru paliativnega tima poleg strokovne usposobljenosti in 
znanja s področja paliative zahteva tudi visok nivo empatije in sočutja, seveda pa tudi redno supervizijo.
Teme letošnjega supervizijskega srečanja na predloge zaposlenih so bile: učinkovito umeščanje paliativne 
oskrbe po nastopu bolezni s poudarkom na ustrezni oskrbi in žalovanju, komunikacijske veščine ob izvajanju 
družinskih sestankov, osredotočanje na bolnega in njegove bližnje, timsko delo, ocena potreb bolnega, 
predpisovanje zdravil v procesu paliativne oskrbe in potrebni vidiki znanja na primarnem, sekundarnem in 
terciarnem nivoju izvajanja paliativne oskrbe. Seznanili smo se s stanjem na področju paliativne oskrbe v 
Sloveniji, tudi v primerjavi z ostalimi državami v Evropi. 
Paliativna oskrba je nepogrešljivi del oskrbe kronično bolnega v procesu napredujoče bolezni, kljub vsemu pa je 
morda še vedno premalo cenjena in vključena. Kljub temu se premiki dogajajo tudi na nivoju medicine, vse več se 
namreč pojavlja znanstvenih zapisov domačih strokovnjakov s tega področja, primer tega je tudi zbornik 
Paliativna medicina in oskrba.

Beti Prtenjak
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Zdravstvenovzgojno delo postaja vse večja potreba, če ne že nuja, saj postaja breme kroničnih nenalezljivih 
bolezni tako v svetu kot tudi pri nas vse večji zdravstveni problem. Znano je, da poleg dejavnikov, na katere 
nimamo vpliva, kot so spol, starost in genetika, pridobimo večino omenjenih bolezni z nezdravim načinom 
življenja, torej z dejavniki, na katere lahko vplivamo s spremembo življenjskega sloga. Človek med svoje najvišje 
vrednote običajno postavlja prav zdravje. Vsak posameznik pa je tudi dolžan skrbeti za svoje zdravje, kar narekuje 
Zakon o pacientovih pravicah, ki navaja, da je za doseganje kakovostne in varne oskrbe posameznik dolžan 
dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja. Izvajalci zdravstvene vzgoje si 
prizadevamo, da bi tako vsak posameznik kot tudi celotna družba sprejela zdravje za najvišjo vrednoto, 
izoblikovala pozitivno stališče do zdravja in temu v življenju tudi sledila. Pri tem igramo pomembno vlogo izvajalci 
zdravstvene vzgoje na primarni ravni zdravstvenega varstva, med katere sodimo diplomirane medicinske 
sestre/diplomirani zdravstveniki, diplomirani fizioterapevt, diplomirani kineziolog, diplomirani dietetik in 
magister psihologije.
Z  nadgrajenimi programi skupaj z zaposlenimi v Domu starejših Šentjur torej skrbimo za boljše zdravje 
stanovalcev.

V skrbi za boljše fizično in psihično počutje smo v okviru promocije zdravja pri stanovalcih v Domu starejših  
Šentjur v letu 2018 izvajali naslednje delavnice in srečanja: 

– vadba za seniorje, testiranje telesne pripravljenosti za starejše: Lucija Lavbič in Karin Zupanc;
– individualna prehranska obravnava stanovalcev: Blaženka Kranjec;
– kognitivni treningi z osebami z demenco: Tjaša Kos Strašek; 
– peka izdelkov iz pire: Nuša Leskovar in Tanja Gobec;
– merjenje krvnega pritiska in vitalnih funkcij: Marjana Kugonič in Jernej Gregurić.

Za naše nadaljnje delo je pomembno zadovoljstvo udeležencev, ki ga spremljamo tako s pomočjo evalvacijskih 
vprašalnikov kot tudi z ustnimi sporočili. Še posebno smo veseli vzpodbudnih besed, ki nam jih včasih kdo napiše 
v zahvalo. V eni izmed anonimnih zahval je pisalo: »Zelo pomembno je, da se starejši seznanjajo s težavami, ki jih 
prinaša starost, in da znajo sami poskrbeti za svojo varnost in zdravje. S timom CKZ ŠENTJUR sodelujemo že 
nekaj časa, saj nas na poljuden in nam vsem razumljiv način poduči o preventivi na področju zdravja, skrbi za 
naše gibalne aktivnosti, zdravo prehrano, pa tudi sproščanje.
Letno prisostvuje na delavnicah in predavanjih veliko stanovalcev, ki predavanja, delavnice in vadbo spremljajo 
pozorno ter so z njimi zelo zadovoljni, saj so aktivnosti izvedene na prijetni ravni in na tak način, da jih lahko 
razumejo vsi udeleženci, ker jim navsezadnje ustne informacije pomenijo več kot pisne zloženke. Tako plodnega 
sodelovanja si želimo tudi v bodoče.«

Nekaj vtisov zaposlenih o delu s stanovalci v Domu starejših Šentjur:

Vloga dietetika

V Domu se zavedajo, da je prehrana pri starostnikih ključnega pomena oz. osnovni pogoj za ohranjanje zdravja in 
boljšega počutja za kakovostno življenje starostnika. Tako sem se kot dietetičarka v načrtovanje prehrane 
starostnikov, pri katerih je potrebna individualna prehranska podpora (analiza jedilnika kot tudi predlogi 
izboljšav), vključila kot podporni člen. Le s skrbno načrtovano in pestro prehrano ter njeno pravilno pripravo lahko 
pokrijemo hranilne in energijske potrebe stanovalca. Vesela sem, da so v Domu prepoznali potrebo po pomoči po 
dietetiku in upam, da bomo tudi v prihodnje sodelovali.

Vloga psihologa

Kognitivni trening možganov je koristen za vsakega posameznika, za starostnike in bolnike z demenco pa toliko 
bolj. Z vajami smo krepili kognitivne funkcije, ki sodelujejo pri pomnjenju, hkrati pa smo iskali stare spominske 
slike preko poslušanja starih ljudskih pesmi in pravljic. Sodelujoči so izrazili veliko veselja ob izvajanju vaj, med 
seboj so se povezovali in se odzivali na vprašanja.

 

Jesen / Zima 2018   številka 55



16

Vloga kineziologa in fizioterapevta

Delavnice so pozitivno pripomogle k ohranjanju mobilnosti starejših občanov. Aktivnost jih je razvedrila, hkrati pa 
smo obnovili gibalne vaje, ki jih lahko tudi sami izvajajo. Sodelovati z njimi je bilo zelo prijetno, saj nas je vedno 
pričakal topel sprejem tako zaposlenih kot tudi stanovalcev Doma. 

Vloga diplomirane medicinske sestre/zdravstvenika

Delo s starejšimi je v skrbi za zdravje izjemnega pomena, saj se lahko z njimi v sproščenem  vzdušju pogovorimo 
ne le o njihovih meritvah, temveč si vzamemo tudi čas zanje, kajti naše vodilo je prisluhniti človeku in njegovim 
težavam.

Zdravstvenovzgojno delo v Domu starejših Šentjur in povezovanje vseh omenjenih deležnikov za dobrobit in 
zdravje tako posameznika kot tudi vseh ostalih starostnikov in ranljivih populacij je pomembno bolj, kot se ta 
trenutek mogoče zavedamo. Vse skupaj bi lahko primerjali s tekom na dolge proge, saj rezultati seveda ne pridejo 
čez noč. Primerov dobre prakse našega dela izven zdravstvenega doma v lokalni skupnosti se z leti nabere veliko, 
čeprav se o tem ne sliši tako pogosto. 
Če smo s svojim delom in vzgledom uspeli in pripomogli, da so posamezniki opustili nezdrave življenjske navade 
in začeli bolj zdravo živeti, smo lahko zelo zadovoljni in ponosni. Ko nam v okviru zdravstvenovzgojnega dela uspe 
prepoznati tudi kritične akutne situacije, pa je ves naš trud poplačan ter naše delo s tem dobi nov smisel in zagon.

                                                                                                          
                                                                                        Marjana Kugonič, dipl. m. s., spec. zn.
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V mesecu oktobru se je v večnamenski kulturno-športni dvorani v Hočah odvijala pevska revija stanovalcev in 
zaposlenih socialnovarstvenih zavodov Slovenije. Organizator prireditve je bil Dom starejših občanov Tezno iz 
Maribora, ki je odlično izpeljal organizacijo omenjene prireditve. Nastopilo je 24 zborov stanovalcev in 6 zborov 
zaposlenih iz domov starejših Slovenije, ki so svojo nalogo vsak na svoj način opravili odlično.
Predstavitveni nagovor so opravili podžupan Občine Maribor, župan Občine Hoče, direktorica Doma starejših 
občanov Tezno, ga. mag. Jasna Cajnko, in še nekaj pomembnih ljudi iz omenjenega okolja. 
Prijateljska naklonjenost in prisrčna dobrodošlica sta se začutili že pri sprejemu nastopajočih skupin, ko so 
spremljevalci (zaposleni DS Tezno) vsakemu izmed nas namenili darilce že ob prihodu na prireditev in nas 
pripeljali na nam dodeljena sedišča v dvorani.
Z nastopi smo pričeli kmalu po kratkih in jedrnatih nagovorih pomembnih sodelujočih sponzorjev in organizatorja, 
med katerimi je bilo čutiti veliko pozitivne energije, prijateljske naklonjenosti in medsebojnega spoštovanja. 
Vsaka nastopajoča skupina je imela svojega strokovnega pevskega vodjo tako stanovalcev kot tudi zaposlenih. V 
zboru DS Šentjur so nastopili naslednji stanovalci našega Doma: ga. Antonija Škrban, ga. Stanislava Gajšek, ga. 
Terezija Žlaus, ga. Veronika Vrbnjak, ga. Marija Žmavc, ga. Silva Žolnir, g. Robi Sitar in g. Alojz Perc. Vodja naše 
skupine sem bila Petra Zavasnik, zaposlena v DS Šentjur, pri spremstvu sta nam pomagala še zaposlena Stanka 
Armič in Boštjan Zdovc, med prireditvijo pa nas je obiskala in spremljala še direktorica DS Šentjur, ga. Vesna V. 
Razboršek, ki nas je spremljala vse do konca prireditve. Naši stanovalci so pod vodstvom prostovoljke pevovodje 
Milene Kajtna zapeli pesem z naslovom Štirje fantje špilajo. Nastopili so šesti zapovrstjo. Ob koncu prireditve so 
razglasili zmagovalca pevskega zbora stanovalcev, in sicer je letos prvo mesto osvojil domači zbor Doma starejših 
občanov Tezno, v kategoriji pevskih zborov zaposlenih pa je prvo mesto osvojil Dom upokojencev Šmarje pri 
Jelšah. Po razglasitvi rezultatov smo vsi skupaj v dvorani združili glasove pri pesmi z naslovom En hribček bom 
kupil in glasovi preko 450 sodelujočih ljudi so se sinhronizirali v čudovito melodijo naših src, ko smo skupaj čutili, 
da zmoremo, se imamo radi, se podpiramo in si dajemo moč za nadaljnje včasih malo bolj, drugič malo manj 
zahtevne projekte. Srečo je bilo čutiti na vsakem koraku druženja in prireditve. Srečanje smo zaključili s kosilom v 
Domu starejših občanov Tezno, kjer so vsakemu izmed nas postregli okusen bograč, sladico in pijačo po izboru 
sodelujočih ter si ob tem pripravili prav tako prijetno druženje tako s stanovalci kot tudi z zaposlenimi. Res je 
pesem tista, ki združuje, povezuje, nam daje veliko pozitivne energije za nadaljnje izzive ter osmišlja naše 
življenje. 
Na reviji se je spletlo veliko novih in obnovilo starih poznanstev, čutili smo pozitivni naboj emocij in občutek 
pripadnosti svoji skupnosti, za katero delamo, saj osmišlja naša življenja, pri tem pa pomaga ohranjati dobro 
zdravje ter krepi naša srca, duše in telesa, kot bi rekli naši stanovalci, pa naj tako ostane tudi na prihodnjih 
tovrstnih srečanjih.

Petra Zavasnik
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Studijsko posnete pesmi domskih pevcev

Ko sem prenehal z zaposlitvijo v Domu starejših Šentjur, sem kmalu ugotovil, da moram ne glede na delo, ki ga 

opravljam, imeti stik z ljudmi v tretjem življenjskem obdobju, da potrebujem njihov pogovor, da želim od njih črpati 

vse njihove življenjske modrosti, izkušnje, pregovore in znanje. Ugotovil sem, da je posebna čast in radost z njimi 

zapeti ali jim na harmoniki zaigrati pesem, ki v njih prebudi željo po ploskanju ali vriskanju in petju.
V Dom sem se začel vračati kot animator pevske skupine, marsikdaj pa sem na varovanem oddelku vlekel meh za 
petje in razvedrilo. S prijatelji iz pevske skupine sem preživel in prepel številne ure, kar je bilo začinjeno z dobro 
voljo, smehom in številnimi nastopi. K tej skupini so se pričeli pridruževati tudi zunanji člani, kot so bili gospod 
Rudi in Arclinski fantje. Po številnih nastopih na prireditvah v Domu, kjer smo izvajali predvsem slovenske 
narodne, ponarodele in narodnozabavne pesmi, smo zgolj po slučaju, povsem spontano pričeli tudi z lastnimi 
skladbami.
Ob pogovoru na vajah, kjer je svojo glasbeno zgodbo povedal gospod Perc, smo kaj kmalu pričeli vaditi njegovo 
pesem Kalobški zvonovi. Kakor je takrat povedal gospod Lojze, je bila pesem prvič izvedena pri maši na Kalobju 
ob spremljavi godbe iz Svetine, potem pa se je pesem nekako pozabila in izgubila v zgodovini … Domski pevci smo 
jo znova obudili in – ne boste verjeli – tudi posneli v studiu. 
Drugo pesem z naslovom Pokojnina, ki je moja avtorska pesem, pa sem na nekih vajah predstavil pevcem in takoj 
jim je bila všeč. Najbrž zaradi nekoliko humorističnega in zelo realističnega besedila ter preproste in koračne 
melodije, ki hitro zleze v uho. Spominjam se, da mi je takrat gospa Pavla, takoj ko je dobila v roke besedilo in 
slišala melodijo v gornjesavinjskem narečju, dejala: »Meni se zelo zdi, da je tale viža na vašem zelniku zrasla …« 
In imela je prav! To sem kasneje tudi povedal in pričeli smo jo vaditi. Sledil je prvi nastop, na katerem smo k 
sodelovanju povabili Arclinske fante, predvsem zaradi moških glasov, ki jih je v Domu zelo primanjkovalo. Pevec 
Jože nekaj časa ni hodil na vaje, gospod Rudi se je poslovil in odšel na Stvarnikove večne njive, Arclinski fantje pa 
so si vzeli čas in zapeli. Tako je pesem dobila novo podobo in večji volumen. Po prvi izvedbi ter lepem sprejemu in 
odzivu smo jo umestili v redni program za nastope. 
Tukaj pa se nismo ustavili! Želeli smo, da teh dveh pesmi ne bi samo prepevali, temveč ju tudi posneli in jima s tem 
dali neizbrisen pečat. Spomnim se dneva, ko je tonski mojster s svojo bisago v večnamenskem prostoru 
pripravljal mikrofone in so najprej pevke ena po ena kapljale v dvorano, za njimi še pevci. Z radovednostjo so si 
ogledovali priprave za snemanje in kar vidno nervozno gledali v besedila na listih. Nato sva z mojstrom 
predlagala, da nekajkrat pesmi ponovimo, da bo bolje in bolj »zagvišno« izpadlo, ko bo šlo zares …
To je bil dober trik, saj sva že ob prvi vaji pričela snemati. Vedela sva namreč, da se bodo pevci na vajah povsem 
sprostili, da pa bodo zelo na trnih, ko se bo snemalo in takrat se običajno pojavi največ napak. 
Tako smo vsako pesem povadili trikrat in bili pripravljeni za snemanje. Mojster je nekaj poslušal s slušalkami na 
glavi, potem pa veselo prikimal in dejal: »Super je!« Tako sva imela posnetke končane, ne da bi sploh začeli 
snemati!
Dejal sem: »Drage moje, dragi moji, naše snemanje je končano,« in se široko smejal. Sprva niso vedeli, kaj vse to 
pomeni, nekateri pa so se pričeli smejati. Gospa Pavla je dejala: »Ste nas pa prav dober na šajbo vrgl',« gospa 
Ivanka pa: »Ja, kako konec, še ja začeli nismo!«
Z Arclinskimi fanti smo se prešerno smejali, potem pa smo nekajkrat prisluhnili temu, kar je nastalo. Seveda je 
nato sledilo še precej ur studijskega čiščenja, montaže in poslušanja, da smo dobili lep in prijeten končni izdelek, 
kakor bo izšel v mesecu februarju 2018 na novi zgoščenki Hlapcev, Pohorskega Klateža in prijateljev.   
                                                                                               

Gojko Jevšenak 
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Virusna obolenja

Prehlad in gripa v zimskih mesecih sta kajpada zelo pogosta, vendar se jima lahko s preprostimi ukrepi tudi 
izognemo. Še zlasti je to pomembno pri ljudeh, pri katerih je povečano tveganje za hujši potek bolezni in zaplete, 
kot so starejši, bolniki s kroničnimi boleznimi, nosečnice in majhni otroci.
V zimskih mesecih so najpogostejša virusna obolenja zgornjih dihalnih poti – navadni prehlad, vnetje žrela, manj 
pogosti sta vnetje obnosnih votlin in vnetje srednjega ušesa. Obolenja spodnjih dihalnih poti, kot sta na primer 
bronhitis ali pljučnica, se pojavljajo redkeje. Okužbe pogosteje povzročijo virusi, lahko pa tudi bakterije. Med 
zimskimi virusnimi okužbami velja omeniti tudi gripo.
Pri navadnem prehladu nas boli žrelo, imamo izcedek iz nosu ali zamašen nos in blago povišano telesno 
temperaturo, ki načeloma ne preseže 38 °C. Občutimo lahko bolečine v mišicah, glavobol in se slabo počutimo. 
Pojavi se lahko dražeč, suh kašelj. Za gripo je poleg naštetega značilna povišana telesna temperatura nad 38 °C, 
bolečine v mišicah in sklepih pa so bolj izrazite. Obenem velja poudariti, da na primer pri starejših telesna 
temperatura ni nujno tako visoka ali pa je celo ni.
V skupino z večjim tveganjem sodijo starejši od 65 let, bolniki s kroničnimi boleznimi dihal, srca, obtočil, jeter, 
ledvic, s sladkorno boleznijo, nosečnice in mlajši otroci, še posebej dojenčki oziroma mlajši od enega leta. Bolj 
ogroženi so tudi tisti z oslabljenim imunskim sistemom zaradi jemanja določenih zdravil, kot so npr. bolniki s 
presajenimi organi ali bolniki z rakom.
Najpogostejši zaplet gripe je pljučnica, ki je lahko tudi smrtna. Redki, a zelo nevarni zapleti so tudi vnetje srčne 
mišice (miokarditis), vnetje možganov (encefalitis), izrazito vnetje mišičnega tkiva (miozitis, rabdomioliza) in 
odpoved več organov (npr. dihal, ledvic). 
Zdravnika je priporočljivo obiskati, če simptomi prehlada ne izzvenijo najkasneje v sedmih dneh, kadar sumimo 
na zaplete ali pa gre za osebe s povečanim tveganjem za težji potek oziroma zaplete. Pri vnetju obnosnih votlin 
imamo lahko zamašen nos, obarvan izcedek iz nosu in bolečine v predelu obraza. Ob vnetju srednjega ušesa se 
praviloma pojavijo slabši sluh in bolečine v ušesu. Če se zelo slabo počutimo, imamo telesno temperaturo nad 38 
°C in mokro kašljamo, smo lahko zboleli za pljučnico. Na tovrstne znake je treba biti pozoren še zlasti pri starejših 
od 65 let oziroma vseh, ki sodijo v skupino s povečanim tveganjem za zaplete. Pregled pri zdravniku je obvezen, 
kadar so prisotne težave z dihanjem, bolečine v prsih ali zmedenost.
Navadni prehlad z zdravljenjem ali brez njega v povprečju traja sedem dni. Okužbo premaga telo samo, 
pomagamo pa mu lahko s počitkom in uživanjem zadostne količine tekočine. Zdravljenje je podporno oziroma 
simptomatsko; to pomeni, da znižujemo visoko telesno temperaturo, lajšamo bolečine in čistimo zamašen nos. 
Praviloma velja, da ostanemo doma, dokler nismo vsaj en dan brez povišane telesne temperature – torej imamo 
telesno temperaturo nižjo od 37 °C. 
Virusna obolenja se prenašajo s kužnimi drobnimi kapljicami, ki nastanejo pri kašljanju, kihanju in govorjenju; 
vdihnemo jih, ko smo v bližini obolelega. Zato tedaj, ko kašljamo, ne kašljajmo v dlani, ampak v rokav ali papirnati 
robec. Virusne okužbe se prenašajo tudi z dotikom, zato je zelo pomembno, da skrbimo za dobro higieno rok in si 
jih pogosto umivamo z milom in toplo vodo; doma nam ni treba uporabljati dezinfekcijskih sredstev. Pomembno je 
tudi, da se izogibamo prostorov, v katerih se zadržuje veliko ljudi, kot so npr. nakupovalna središča, ki so še zlasti 
dobro obiskana v prazničnem času. To še posebej odsvetujemo staršem z dojenčki, saj se lahko kaj hitro okužijo in 
zaradi težav z dihanjem pristanejo v bolnišnici. K osnovnim preventivnim ukrepom pa seveda sodi tudi 
vzdrževanje zdravega življenjskega sloga, se pravi, da dovolj spimo, se izogibamo stresu, skrbimo za 
uravnoteženo prehrano in se tudi pozimi dovolj gibamo na svežem zraku, negujemo socialne stike in ne pozabimo 
na konjičke. Najučinkovitejša zaščita proti sezonski gripi pa je cepljenje.

        Polona Krumpak, 
       dr. med, spec. druž. med.
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Vstop v veseli december

Cin, cin, cin, zvončki pojejo … lep je ta decembrski čas, ki prinaša veselje med nas. 
Praznik je beseda, ob kateri nam zaigra srce, ob kateri se nezavedno nasmehnemo. Drži nas v pričakovanju daril 
in srečanj z bližnjimi. Pritegne pa nas tudi zato, ker jo povežemo s čudovito okrasitvijo domov in mest ter z obiskom 
Božička in dedka Mraza. 
Prazniki so za vogalom in vsa mesta po svetu so se praznično odela, polno je okrasja in prazničnih luči. Na 
stojnicah po mestu pa lahko poleg okusnega kuhanega vina najdemo še ročne izdelke, okraske ter tople kape in 
šale. 
Tudi v našem Domu smo v praznični december vstopili s prižigom lampijonov. Odločili smo se, da tudi letos okolico 
našega Doma okrasimo s pisano poslikanimi lampijoni, ki so jih poslikali otroci Vrtca Šentjur iz enot Center, 
Hruševec, Pešnica, Ponikva in Dobje. Dva lampijona pa so nam poslikali in podarili laški likovniki. 
Kot se za vesel dogodek spodobi, smo imeli tudi kratek kulturni program, na katerem so ponovno sodelovali naši 
redni gostje, mali pevci Vrtca Šentjur. Zapeli so nekaj prazničnih pesmi ob spremljavi kitare, predstavili pa so se 
tudi pevci našega domskega pevskega zbora. Po kratkem pozdravu in nagovoru naše direktorice so se hkrati 
prižgali vsi lampijoni, ki nas bodo razveseljevali vse do začetka januarja. Za konec so se pevci pomešali in skupaj 
ubrano zapeli še nekaj pesmic.
Tako smo s prižigom lampijonov skupaj otvorili čarobni december v Šentjurju.

Sonja Božič
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Ker se stanovalci Doma starejših Šentjur zelo dobro spominjajo časov skrbi za domače živali, ko so še bivali s 
svojci ali sami, smo se v vodstvu Doma odločili, da medse ponovno povabimo društvo Kosmati smrčki, ki se 
ukvarja s terapijo z živalmi. Tako smo za njih organizirali srečanje s kužiko pasme havanski bišon po imenu Lucy, ki 
jo je na obisk pripeljal prostovoljec omenjenega društva, g. Simon Zavšek. Namen našega terapevtskega srečanja 
s havansko bišonko Lucy je bil, da starejši ljudje ponovno dobijo možnost dotikanja prijazne živalce in občutijo 
njeno mehkobo ter da tako vzbudimo pozitivne občutke ob tem, kar jim je včasih predstavljalo skrb v njihovem 
vsakdanu. Zelo prijazno, priljubljeno, prilagodljivo in igrivo havansko bišonko Lucy smo jim približali na naraven, 
lep, prijazen način, tudi z namenom premagovanja strahu pred domačimi živalmi. 
Med obiskom je pri marsikaterem stanovalcu bilo opaziti začetno previdnost, nato pa sproščenost pri rokovanju s 
kužiko Lucy. Proti koncu srečanja so jo stanovalci zelo dobro sprejeli, Lucy pa je prav tako neznansko uživala, ker je 
očitno pokazala svojo igrivo naravo in se zabavala. G. Simonu Zavšku se zahvaljujemo za obisk in se veselimo 
ponovnega srečanja čez štirinajst dni.

Petra Zavasnik
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Dogajanje v Večgeneracijskem centru 
pod Vrbco

DRUŽENJE OTROK V CENTRU POD VRBCO

Počitnice so čas, da si naši najmlajši napolnijo baterije in nekaj časa pozabijo na vsakodnevne skrbi, domače 
naloge in šolske klopi. To je čas, ko se lahko neomejeno družijo s prijatelji in v sebi vzbudijo tisto najbolj pristno 
otroško radovednost, čas, ko lahko spoznajo nove prijatelje ter razširijo svoja obzorja ob novih zamislih, ljudeh in 
stvareh. Po drugi strani pa so za mnoge starše prav šolske počitnice povzročitelj stresa, saj si ne morejo vzeti 
toliko prostih dni, kot bi si želeli.

V Centru Pod vrbco smo želeli staršem malo pomagati in tako smo že drugo leto organizirali brezplačne otroške 
delavnice vsak torek in sredo od 15. 7. do 14. 8. 2018. Program je bil namenjen vsem, ki so želeli svoj čas preživeti 
aktivno in ustvarjalno. Izbor je bil pester in raznolik – z  jogo za otroke nas je spoznala  Lidija, z avtoricama knjige 
Mali pošastko, Lucijo in Katarino, smo prebirali zgodbice, ki nosijo sporočila, in ustvarjali na temo zgodbic, barvali 
smo kamne in ustvarjali edinstvene slike, tekmovali v kegljanju in si pekli palačinke, balinali in se družili ob 
pripravi sadne kupe, plesali z Manco in delali čokoladne kroglice, z Marušo pa unikatno poslikali kozarčke in 
stekleničke ter izdelovali nakit. Zaključili smo tako, kot se spodobi – spekli smo piškote in se na koncu z njimi 
posladkali. 

Center Pod vrbco je ponovno postal prostor za prijetne nove izkušnje in prijateljstva. Skupaj smo preživeli prijetne 
dni. Nekaj utrinkov, da boste videli, kako smo se zabavali.

Sonja Božič 
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PREBUDITE FINANČNEGA GENIJA V SEBI

Se tudi vi vsak mesec primete za glavo in iščete možnosti, kako izboljšati svoje finančno stanje? Kaj vidite, ko 
pogledate v denarnico ali na bančni račun?  
Na delavnici v našem Centru smo pridobili znanje, ki bi ga morali pridobiti že v osnovni šoli, da bi naše življenje 
lahko bilo veliko lepše, bolj kakovostno in manj stresno. Ljubezen, zdravje in denar so trije temeljni stebri 
današnje družbe in prav je, da so vsa tri življenjska področja v ravnovesju. Samo tako lahko živimo srečno, 
uspešno in izpopolnjeno življenje. 
Bogati in uspešni ljudje se od revnih in povprečnih ločijo po načinu razmišljanja in delovanja. Pomembne so naše 
misli, prepričanja. Vsak ima finančnega genija v sebi. Težava je le, da ta genij spi in ga je treba prebuditi. Genij v 
nas spi, ker so nas učili, da je ljubezen do denarja vir vsega zla. Spodbujali so nas, da se naučimo kakšnega 
poklica, da bomo lahko delali za denar, nič pa nam niso rekli o tem, kako lahko denar pripravimo do tega, da bo 
delal za nas. Govorili so nam, naj nas za našo finančno prihodnost ne skrbi, da bo za nas poskrbela država. 
Pravzaprav pa bodo za nas morali poskrbeti naši otroci, ki jih še vedno učijo, kot so nas. Glavni recept je še vedno: 
garaj, služi denar, troši denar, če ga zmanjka, si ga sposodi. Žal tako razmišlja in ravna 90 % prebivalcev. Na naši 
delavnici pa smo spoznali  osnove finančne pismenosti – 9 korakov, kako samostojno in učinkovito upravljati z 
denarjem, ki jih je treba upoštevati, če želimo zmagati v igri denarja in ga imeti vedno dovolj. Kako iz prihodkov, za 
katere je treba aktivno delati 40 let, 40 ur na teden, ustvariti pasivne prihodke, za katere ni treba delati. Kako 
prevzeti nadzor nad denarjem in ne dopustiti, da ima denar nadzor nad nami. Kako pomembni so miselnost, 
prepričanje, vrednote, denarni zapis in notranja naravnanost za uspeh. Spoznali smo tudi razloge, zakaj 
enostavno moramo poskrbeti za svojo bodočo pokojnino, če ne želimo tretjega življenjskega obdobja preživeti v 
revščini ali delati do konca življenja. Predvsem pa smo spoznali, kako lahko z majhnimi spremembami naredimo 
velike rezultate in si ustvarimo veliko bolj sproščeno, brezskrbno, nestresno, veselo, nasmejano, svobodno in 
srečno življenje. 
Obilje lahko priteka do nas, a le, če se mu odpremo in smo ga pripravljeni sprejeti. Veliko ljudi ob besedi obilje 
pomisli na denar, a obilje ni samo denar. Ne razumejo, da pravzaprav že živijo obilno in zato finančnega obilja 
nikoli ne bodo imeli. Ne vidijo, koliko obilja je okoli njih, samo zato, ker nimajo tiste ene stvari, s katero povezujejo 
obilje. DENAR. Ker se osredotočajo na pomanjkanje. Osredotočanje na obilje prinese obilje, osredotočanje na 
pomanjkanje pa prinese pomanjkanje. To, na kar se osredotočamo, se slej ali prej zgodi. 

KER GREDO OBILJE, HVALEŽNOST IN SREČA Z ROKO V ROKI. 

Sonja Božič
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MOČ IZGOVORJENIH BESED

Vsaka beseda ima svojo vibracijo. Kaj dejansko sporočamo življenju z besedami, ki jih izgovorimo bodisi na glas 
bodisi sami pri sebi? Že star pregovor pravi, da naj bi človek besede uporabljal le za tri namene: da bi zdravil, 
blagoslovil in molil. Kako je z vami? Za kaj uporabljate svoje besede in kakšno vibracijo imajo? 
Vse, kar izrečemo, in vse, kar mislimo, pošiljamo v prostor in zelo hitro se nam te besede in te misli vrnejo kot 
realnost, ki jo vsak dan sproti doživljamo. Kakšna je ta realnost: ali nas podpira ali pa je razlog za naše 
nezadovoljstvo – na to vprašanje lahko odgovorimo samo mi. Morda se kdaj z besedami šalimo. Sicer vemo, da ne 
mislimo zares, da je vse skupaj zgolj šala, ampak tudi s šalami moramo biti previdni.
Besede imajo svojo moč, večjo, kot si upamo pomisliti. Če nekomu drugemu želimo nesrečo, jo prav gotovo 
pritegnemo tudi nase. Če želimo nekomu pomagati do uspeha, tudi sebi želimo uspeh. Vesolje deluje po načelu 
daj – dam in tisto, kar damo, dobimo tudi nazaj. Dobra novica je, da imamo kot ljudje neizmerno moč 
transformacije, da se lahko spreminjamo, da nosimo v sebi sposobnost za učenje – sprememba načina mišljenja 
je ena izmed stvari, ki se jih lahko naučimo.    
Z izrečenimi besedami programiramo svojo sedanjost in s tem tudi svojo prihodnost. Odločitev, kako se bomo 
izražali, je naša, vsekakor pa je zelo dobrodošlo, da govorimo pozitivno o čemerkoli, kar želimo doživeti, občutiti in 
izkusiti v življenju. 
Na to temo smo imeli v Centru Pod vrbco predavanje, ki je temeljilo na delu in pozitivnih afirmacijah Louise L. Hay. 
Predavanje je vodila Polona Strašek Borko, ki je po naključju naletela na njeno knjigo. Na začetku si ni znala 
predstavljati, kakšne pozitivne učinke bi ta knjiga lahko imela na življenje, kaj kmalu pa se je začelo nekaj dogajati 
in življenje je dobilo novo, svetlo stran. Učila se je iz knjig in iz situacij, iz odnosov med ljudmi. Njej sta vsaka 
situacija in vsak človek učna lekcija. Na koncu nas je popeljala skozi vodeno meditacijo in naredili smo nekaj 
kratkih vaj o ozaveščanju misli. 
 
Naj vas spremlja obilo pozitivnih besed in ljubezni.

Sonja Božič 
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ŠOLA ZDRAVEGA HUJŠANJA

V našem Centru POD VRBCO smo se aprila odločili, da bomo v letošnje poletje stopili lažji za nekaj kilogramov. V 
sodelovanju z izkušeno ekipo s področja zdrave prehrane, gibanja in osebne rasti ZD Šentjur  smo  izpeljali Šolo 
zdravega hujšanja. 
Povečana telesna teža je velikokrat posledica neredne prehrane, saj z redkimi, a takrat obilnimi obroki spravimo 
metabolizem na minimum, da ta malo porabi in veliko shrani. Že s porazdelitvijo hrane na pet uravnoteženih 
obrokov se takoj bolje počutimo, nismo lačni, imamo več energije in volje.
Skupina se je enkrat tedensko sestajala na delavnicah in predavanjih s področja zdrave in uravnotežene 
prehrane, gibanja, motivacije … Glavni cilj delavnice ni bil shujšati za vsako ceno in na vsak način, temveč 
spreminjanje življenjskega sloga, ki med drugim vključuje izboljšanje prehranjevalnih in gibalnih navad. Ob 
uspešnem spreminjanju teh navad pa udeleženec tudi uspešno izgublja odvečne kilograme. Edino pravilo, ki 
velja, je, da hitreje shujšajo osebe, ki zraven še pridno telovadijo, hodijo, tečejo …  Družili smo se 16 tednov in vsi 
udeleženci so zgolj s prerazporeditvijo uravnoteženih obrokov in nekaj gibanja izgubili od štiri do deset 
kilogramov. Priporočljiva izguba teže je približno od pol do enega kilograma na teden oziroma deset dni. Rekorder 
v naši skupini je bil edini fant, ki je izgubil precej več kot deset kilogramov. 
Predavanja so bila razdeljena na tri tematske sklope: zdrava prehrana, telesna aktivnost ter obvladovanje stresa 
in pozitivna samopodoba. Vseskozi se je poudarjal pomen postopnega spreminjanja življenjskega sloga. Proces 
razmišljanja se ne spremeni čez noč, niti od enega do drugega srečanja. V tej šoli nismo šteli le izgubljenih 
kilogramov, pomembneje je bilo, da smo se bolje počutili in da si znamo sami pripraviti bolj zdrave in kakovostne 
obroke, da se že pri nakupu odločamo za polnovrednejša živila. Naučili smo se brati deklaracije na živilih in se 
pričeli zavedati, da si je za hrano treba vzeti čas. Jesti je treba počasi in hrano dobro prežvečiti. Če jemo prehitro, 
pojemo veliko več. Pomembno je, da nam hrane ni treba pripravljati posebej, saj je primerna za vse člane družine. 
Delo v skupini ima prednost, saj smo si že po nekaj srečanjih udeleženci med seboj pomagali z nasveti in 
izkušnjami, kako smo sami rešili kakšno težavo, ki se nam je prej zdela nepremostljiva.  Vsako srečanje je trajalo 
dve uri – ura vsebine in ura telovadbe. Na začetku vsakega srečanja smo se stehtali in preverili analizo telesne 
sestave, da se je lahko vsak sam prepričal, kako se spreminja razmerje med mišicami, maščobo in tekočino,  ter 
se prepričal, da se izguba telesne teže res dogaja na račun maščevja. Prvi in zadnji dan srečanja smo naredili še 
kondicijski test, in sicer s testom hoje. 
Zadnje srečanje, kot se za zaključek spodobi, je bilo malo drugačno. Po tehtanju smo vsi dobili pohvalo in potrdilo 
kot dokaz posameznikovega truda in napredka. Še vedno bomo delali prekrške, saj v vsakdanjiku ne gre drugače. 
Pomembno pa je, da ti niso prepogosti. Kljub uradnemu zaključku se bomo še vedno srečevali ob sredah na 
telovadbi v Kneippovem parku. Med nami so se spletle prijateljske vezi in odločitev, da jeseni nadaljujemo, je že 
sprejeta. Če smo koga prepričali, z veseljem sprejmemo  nove obiskovalce.
ODLOČITVE so samo začetek nečesa, kar se še lahko zgodi.

KUHARSKE DELAVNICE

Ljudje smo si različni. Nekateri kuhajo od malega, drugi začnejo s kuhanjem pozno, nekateri nikoli. Sama sem 
nekje na sredini, saj je pri nas živela babica, ki je skrbela za kuhinjo in ni nikogar pustila blizu. Imela pa sem to 
možnost, da sem jo opazovala, kako se je smukala po kuhinji. Če sem imela srečo, mi je dovolila, da sem se igrala 
s testom, ki ga je odtrgala od testa za kruh, ki ga je večkrat spekla. Tako se spomnim svojih prvih kuharskih 
delavnic.
V današnjem času povsod naletimo na raznovrstne ponudbe kuharskih tečajev ali delavnic, ki jih oglašujejo znani 
in manj znani kuharji, gostinci in tudi povsem anonimni ljubitelji kuhanja. Morda je za to kriva televizija, saj ni 
kanala, kjer ne bi predvajali kuharske oddaje ali resničnostnega šova. Ker želi biti naš Center Pod vrbco v trendu, 
smo pričeli z izvedbo kuharskih delavnic, t. i. kulinarično sredo, ki bo potekala dvakrat na mesec od oktobra do 
aprila. Pozitivno sem bila presenečena nad dobrim obiskom, saj so bile na začetku to naše najbolj obiskane 
delavnice. Mlajši in starejši ter ljubitelji kulinarike se na naših delavnicah seznanijo s pripravo jedi za domačo 
uporabo. Največ delavnic je izvedla ga. Dragica Dobnik, ki je polna energije. Poleg dobrih, preizkušenih receptov 
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in malih trikov je z nami delila tudi svojo zaljubljenost do pečenja in kuhanja. 
Kuharska delavnica je zelo dobra in koristna naložba za celo življenje. Je odlična priložnost, da se naučimo 
pripraviti kaj dobrega in okusnega zase, za svojo družino, svoje prijatelje. Časi, ko je veljalo, da za štedilnik sodi 
samo ženska, so že zdavnaj mimo. Delavnice so vedno bolj priljubljene tudi med  moškimi (tudi v naši skupini jih je 
nekaj, sicer malo, pa vendar), ki želijo dobro poskrbeti zase ali očarati pripadnico ženskega spola. Že dejstvo, da 
gre ljubezen skozi želodec, je zadosten razlog, da se udeležite naših delavnic. So zabavna in sproščena oblika 
pridobivanja koristnega neformalnega znanja. Če bi radi izkoristili svoj prosti čas, če iščete nove izzive ali novo 
aktivnost, če ste napeti ali pod stresom, sta kuhanje ali pečenje prava izbira. 
Pred vrati so prazniki in kot bi mignil, bo tu božič. To je čas, ko v kuhinjah zadiši po sveže pečenih piškotih in drugih 
dobrotah, ki jih navadno pripravimo v izobilju. Prazniki in pecivo so vedno bili in vedno bodo idealna kombinacija.
V našem Centru Pod vrbco je že dišalo po prazničnih piškotih. Pekli smo medenjake in malo potičko – LePotico. 
Med, cimet in dišeče začimbe … mmm. Pekli smo tudi kruh z drožmi.

Ko je vse, kar si zadamo, pečeno ali kuhano, sledi degustacija. Vsak udeleženec prejme zapisane vse postopke 
priprave. Vendar pa ni le hrana tisto, okrog katere se vse vrti. »Združili smo peko in prijetno, sproščeno druženje. 
Slednje je tisto, kar potrebujemo v današnjem ritmu in kar postavi piko na i.« To nedvomno drži. Poleg omamnih 
vonjav se iz našega Centra slišita tudi smeh in zadovoljstvo. 

Sonja Božič 
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MOKSANJE 

Moksanje je pomemben del tradicionalne kitajske medicine, ki je znano že nekaj tisoč let in naj bi ga začeli 
uporabljati še pred akupunkturo. To je sredstvo za toplotno terapijo, preprost pripomoček, ki čisti mraz in sluz iz 
telesa. Gre za cigaro iz divjega pelina, pomešano s šestimi drugimi zelišči, ki imajo izjemen učinek na telo in psiho. 
Moksa je fizična manifestacija ljubezni, ki ne razsluzuje in ogreva le naših notranjih organov, pač pa tudi odpira 
srca in vnaša toplino v odnose. Naša predavateljica, Darja Mežan, je pri svojih terapijah odkrila, da moksa skuri 
avrično sluz, ki je običajno posledica stresa. Sčisti energijske kanale – meridiane in jih s segrevanjem odpre. Tako 
vzpostavi pretok čija in pospeši krvni obtok. Avrična sluz se na aurografu vidi kot siva plast. Ko jo zmoksamo, je ni 
več. Odvečna sluz v telesu je povezana tudi s prehrano, zlasti mlečni izdelki delajo sluz. A količina sluzi pri 
posamezniku je odvisna tudi od gibanja. 
Kako vemo, ali je na določenih predelih telesa dobro uporabiti mokso ali ne? Kjerkoli imamo bolečine, položimo 
najprej tja roke, in če nam to paše in vpija energijo, potem je moksanje priporočljivo, sicer pa ne. To je test, ki ga 
lahko vsak naredi in je vsakemu dostopen. Tam, kjer je preveč energije, se ne moksamo, ker tam občutimo 
napetost in nam je neprijetno. Tam, kjer nam moksa ugaja, imamo običajno pomanjkanje energije in je organ 
zasluzen. Naše telo in notranje organe spodbudi k samozdravljenju in obnavljanju. Kitajci verjamejo, da je lahko v 
pomoč pri več kot 100 boleznih, čeprav se z mokso nikoli ne dotaknemo kože in je tudi ne uživamo. 
Blagodejno deluje tudi na duševno raven. V predelu timusa (žleza, ki se nahaja za prsnico, med pljučnima kriloma 
in je aktivna le do pubertete, kljub temu pa s tapkanjem aktiviramo iz timusa izhajajočo lastno energijo, ko smo 
potrti, v stresu ali pod kakšnim drugim pritiskom) so shranjene zamere, razočaranja, žalost, nepredelane stvari, ki 
jih lahko nosimo že od malega. Moksa vse to skuri. Med moksanjem po prsnem košu mnogo ljudi kar nekaj časa 
ne čuti toplote. Moksa ima sicer od 300 do 600 stopinj Celzija. Ljudje so tako zamrznjeni, da včasih potrebujejo 
uro in pol, da začutijo toploto. Nagrada po terapiji je večje čutenje, saj postanemo bolj pretočni in odpremo srce. 
Strah je vedno mrzel. Tam, kjer smo hladni, je naše telo v resnici prestrašeno. Strahove lahko raztopimo samo z 
ljubeznijo in moksa je ljubezen.   
Predavateljica zato ljudem svetuje, naj sami začnejo uporabljati mokso in se tako zdraviti. Primerna je za odrasle, 
otroke in starostnike, ker je uporaba zelo enostavna. Z ognjem prižgemo mokso in si z razdalje nekaj centimetrov 
grejemo predel telesa, kjer imamo presežek sluzi in mraza ali bolečine. Da nam je ni treba držati z roko, 
uporabljamo posebno škatlico za mokso. Grejemo približno 20 minut dnevno, po potrebi lahko tudi več. Cigaro po 
uporabi ugasnemo tako, da jo dobro zapremo v posodo in ustavimo dotok zraka. Ima pa tudi preventivno funkcijo. 
Z njo lahko odpravimo prehlade pri otrocih. Če z njo ogrejemo pljuča, otrok ne zboli.  
Udeleženci delavnice smo spoznali osnovno tehniko uporabe mokse in jo tudi sami praktično preizkusili. V 
januarju bomo imeli še 7-urno delavnico moksanja, na kateri bo predavateljica vsakemu udeležencu z 
aurografom izmerila, koliko in kje je zasluzen. 

Z MOKSO DO TOPLOTE V DUŠI IN TELESU.                                                                                                  Sonja Božič 
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ZMENEK S ČOKOLADO

Nedvomno je čokolada kraljica med sladkarijami. Mnogim predstavlja užitek, ki se mu ne morejo in ne želijo 
odreči. Zaradi njene mehkobe in izrazitega okusa je čokolada nekaj, kar imajo vsi radi, celo bogovi, saj je 
strokovno ime kakavovca, ki je temeljna sestavina te pregrehe, božja hrana (theobroma cacao). 

Vsi, ki obožujemo čokolado, smo se v Centru POD VRBCO na mrzlo decembrsko soboto zbrali z željo, da bi se 
naučili osnovnih veščin ravnanja s čokolado in priprave domačih pralin. 

Najprej nam je ga. Jasmina Pepel pokazala nekaj sladkih trikov za ravnanje s čokolado. Temperiranje je 
najpomembnejši del priprave čokoladnih slaščic, kasneje pa smo se v praktičnem delu lotili priprave pravih 
pralin. 

Splošno je znano, da čokolada dviguje razpoloženje in izboljšuje psihofizično stanje. Torej, če ste depresivni, vas 
bolita glava ali srce, si namesto tablet privoščite skodelico vroče čokolade. Jasmina pravi, da boste presenečeni 
nad čarobnim učinkom čokoladnega veličanstva.

Udeleženci ustvarjalne delavnice smo poleg sladkanja pridobili uporabne veščine in veliko novega znanja za 
ustvarjanje s čokolado. In kar je najpomembnejše, ponovno smo pokazali, kako prijetno je druženje več generacij, 
ko si znanje in umirjenost starejših ter spretnost in natančnost mlajših podata  roke. 

Sonja Božič
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V našem timu imamo...

NEVROLOGINJA

Ninna Kozorog, rojena 22. 3. 1985, je zlata maturantka Gimnazije Celje 
Center, ki se je leta 2004 odločila za nadaljnji študij medicine na 
mariborski medicinski fakulteti. Po prvem letniku je vpisala še vzporedni 
študij računalništva in informatike. Tako je danes zdravnica in 
programerka. Leta 2012 je svoje poslanstvo našla v specializaciji 
nevrologije, kjer se je začela ukvarjati predvsem s Parkinsonovo 
boleznijo in paliativno oskrbo. Julija 2018 je opravila specialistični izpit 
in se kot nevrologinja zaposlila na Oddelku za nevrokirurgijo UKC 
Maribor za potrebe intraoperativnega monitoringa, globoke možganske 
stimulacije in paliativne oskrbe. V Slovensko združenje za paliativno in 
hospic oskrbo je vključena od leta 2012, od istega leta pa je tudi 
predsednica društva za promocijo humanitarne dejavnosti 
Humanitarček, ki se ukvarja s socialno ogroženimi starostniki in 

brezdomci. Njihove najodmevnejše akcije so Skriti Božiček brezdomcu, 30 dni za 30 srčnih dejanj in Dan 
prijaznosti. Leta 2015 je prejela Naziv ONA365, ki ga podeljuje časopisno društvo Delo, leta 2016 je društvo 
Humanitarček prejelo plaketo za posebne dosežke na področju prostovoljstva pod pokroviteljstvom MSS in 
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, lani pa je za akcijo 30 dni za 30 srčnih dejanj prejelo nagrado za 
posebne dosežke med posameznimi projekti.

V prostem času že desetletje dela v ambulanti za osebe brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja Nadškofijske 
Karitas Maribor, katere vodja je zadnjih nekaj let. Zaljubljena je v gore in morje, staro rok glasbo in dobre knjige. 

FIZIOTERAPEVT

Jure Bedek je diplomirani fizioterapevt ljubljanske zdravstvene 
fakultete. Po končanem gimnazijskem izobraževanju v Celju se 
je odločil za študij fizioterapije, že tekom študija pa si je izkušnje 
pridobival v Termah Zreče in Thermani Laško, sodeloval je tudi z 
NK Dob in KK Šentjur, v času izvajanja raziskave za diplomsko 
nalogo pa je znanje pridobival v ambulanti Meridian-Fit v 
Ljubljani. Po zaključku študija leta 2017 je pripravništvo 
opravljal v Zdravstvenem domu Ljubljana, v letu 2018 pa je 
pričel z delom v fizioterapiji Na noge s Tjašo.
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Novi sodelavci se predstavijo

Sem Safeta Ikić in v Domu starejših Šentjur 
sem že štiri mesece zaposlena kot pomočnica 
dietnega kuharja.
Veseli me, da sem z delom pričela ravno v času 
prenove kuhinje. S tem sem imela možnost 
bolje spoznati utrip dela v Domu, zaposlenih in 
stanovalcev. Hvala ekipi kuhinje za topel 
sprejem in podporo pri uvajanju. Vesela sem, 
da sem prišla v kolektiv, kjer se ob obilici dela 
čutita pozitivnost in odgovornost.

V prostem času uživam s svojo družino in 
prijatelji. Rada spoznavam nove ljudi, kraje in 
kulture. To me bogati in opominja, da sem 
hvaležna za vse, kar mi življenje ponuja. Vsaka 
življenjska zgodba je edinstvena in iz vsake 
zgodbe izluščim nekaj poučnega. Najraje se 
sproščam v gorah, kjer dobim občutek, kako je 
človek majhen in narava lepa.

Moj življenjski moto se glasi: »Življenje ni 
narejeno iz želja, temveč iz dejanj vsakogar 
izmed nas.« (Paulo Coelho)

Sem Darja Šuštar, po rodu Kamničanka, a me 
je ljubezen pripeljala na Ponikvo. Sem mati 
25-letnemu sinu, ki si je svoje življenje ustvaril 
v Kamniku. S selitvijo iz Kamnika je bilo treba 
najti tudi novo službo, zato sem hvaležna, da 
sem dobila priložnost v Domu starejših 
Šentjur, kjer sedaj delam že tretje leto. V svoj 
tim na spodnji gospodinjski enoti GSS A so me 
sodelavke in sodelavec zelo lepo sprejeli, prav 
tako vodja tima in seveda stanovalci. Svoj 
prosti čas namenjam sprehodom, še rajši pa 
zaidem v hribe. 
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Sem Marija Drač, vendar me vsi kličejo Marinka. Stara sem 41 let in sem 
mati dveh hčera. Starejša obiskuje Fakulteto za zdravstvene vede v 
Mariboru, mlajša pa Ekonomsko šolo Celje. Sem partnerka in gospodinja. 
V Dom starejših Šentjur sem prišla 24. septembra kot čistilka. Stanovalci 
in zaposleni so me zelo lepo sprejeli medse. Delo opravljam vestno in 
natančno. Stanovalci me najbolje poznajo po dobri volji, prijaznosti in po 
tem, da sem jim vedno pripravljena pomagati.
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Pripravništvo v Domu starejših Šentjur

Sem Lilijana Šimenc, diplomirana socialna delavka. Prihajam iz Zgornje 
Savinjske doline, natančneje iz Rečice ob Savinji. Rada imam naravo in živali ter 
v prostem času hodim v hribe. Imam dva psa, Tašo in Medota, s katerima hodim 
na dolge sprehode. Tako si napolnim energijo za nove delovne oziroma 
življenjske izzive.
Moje pripravništvo se je začelo v poletnem mesecu avgustu in takrat sem 
začela s svojim popotovanjem v svet socialnega dela v domu. Moram reči, da je 
ta pot bila do sedaj izredno zanimiva, polna novih izkušenj in lepih trenutkov. 
Izpostavila bi predavanja v okviru projekta Demenca med nami, kjer sem 
izvedela veliko novih stvari, ki mi bodo koristila tako v moji nadaljnji poklicni 
karieri kot tudi v zasebnem življenju, saj nikoli ne vemo, kdaj bo demenca 
prizadela prav nas oziroma naše bližnje. Vesela sem, da sem del 
decembrskega vzdušja, v okviru katerega se lahko veselim drobnih in velikih 
stvari ter vsakdanjih decembrskih radosti v družbi Božička.
Velika zahvala gre predvsem socialni delavki Ljubici Gombač, ki me  navdihuje 
s svojo srčnostjo, velikodušnostjo, prijaznostjo in znanjem. Skozi delovni proces 

nisva postali le dobri sodelavki, ampak tudi dobri prijateljici. Dala mi je tudi lepo popotnico za življenje.
Za vso pomoč, nasvete in informacije se zahvaljujem tudi socialni delavki Beti Prtenjak, direktorici mag. Vesni 
Vodišek Razboršek pa za vso podporo, omogočena izobraževanja in topel sprejem v kolektiv. Hvala celotnemu 
timu in strokovnim službam za dobro sodelovanje.
Konec januarja se moje pripravništvo na žalost zaključuje in strniti mnogotere misli ob tem vsekakor ne bo 
enostavno. Verjamem pa, da mi bodo za vse življenje ostali lepi spomini, ki bodo nakazovali, da je bilo preteklo 
šestmesečno obdobje pripravništva pestro, polno doživljajev, učenja, dela in tudi lepih trenutkov. 

Sem Larisa Špeh in prihajam iz Ponikve.
Končala sem srednjo zdravstveno šolo, smer bolničar negovalec. V Domu starejših 
Šentjur sem opravljala šolsko prakso na gospodinjski skupini GSZ B. Sedaj tukaj 
opravljam tudi pripravništvo na gospodinjski skupini GSS. V Domu so me zelo lepo 
sprejeli tako stanovalci kot tudi sodelavci. Tukaj sem že pridobila nekaj novega 
znanja in vem, da se bom do konca svojega pripravništva naučila še marsikaj 
novega.

Sem David Dolamič, star 21 let, prihajam iz Šentjurja in trenutno opravljam 
pripravništvo v Domu starejših Šentjur. 
Končal sem srednjo zdravstveno šolo, smer zdravstveni tehnik.
Trenutno opravljam pripravništvo na položaju bolničarja negovalca. Delo 
opravljam z veseljem in odgovornostjo. Razumem se tako s stanovalci kot tudi z 
zaposlenimi. Trudim se, da delo opravljam čim bolj korektno in pri tem upoštevam 
dobro počutje stanovalcev. V timu se počutim dobro sprejetega, saj sem tukaj že 
opravljal delavno prakso, pred tem pa sem delal tudi kot prostovoljec.
Delo je zahtevno, zato si želim nadaljnje izobraževanje in strokovno 
izpopolnjevanje.
V prostem času se rad ukvarjam s športom, hodim v fitnes, hribe in naravo, saj s 
tem skrbim tako za fizično kot tudi psihično zdravje.
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Domski dojenčki

Vsak dan v letu je lep, če si ga lepega narediš, a pri naši hiši je bil najlepši dan v začetku julija, ko smo dobili našega 
sončka Kiana. Ne da se opisati, kako lepo je, ko držiš v rokah svoje dete, zraven pa sta še ati in starejša sestrica – 
prava družinska sreča. Kian pridno raste, raziskuje in se včasih pogovarja kar sam s sabo. Naša Kiara še sicer ni 
tako velika, a je kljub temu navdušena nad vlogo starejše sestrice. Pomoč ponuja na vse mogoče načine in prav 
prijetno jo je gledati.

Mojca Lipovšek
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Strokovna ekskurzija

5. oktobra smo se zaposleni Doma starejših Šentjur odpravili na izlet v Piran z okolico. Želeli smo si medsebojnega 
druženja, sprostitve in novih moči za delo. Vse smo uresničili in preživeli smo čudovit dan. Ogledali smo si dom 
starejših v Luciji, kjer smo ugotovili, da je naš dom lepši in bolj domač. Piran je čudovito malo obmorsko mesto, ki z 
ozkimi ulicami in sprehodom ob morju razveseli vsakogar. Dotaknili smo se tudi zgodovine, saj smo si ogledali 
staro primorsko hišo z mlinom, kjer so včasih pridelovali olivno olje. Ustavili smo se tudi v nasadu kaktusov, kjer 
smo izvedeli veliko novega o gojenju kaktusov. Izlet smo zaključili na kmečkem turizmu, kjer smo poskusili 
primorsko hrano in dobro vino. Na poti nazaj smo dobre volje in lepih vtisov zapeli nekaj domačih pesmi.

Romana Romih
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V Domu starejših občanov Trebnje kot eno od oblik strokovnega izobraževanja vsako leto za člane svojega 
kolektiva organiziramo strokovno ekskurzijo. Namenjene so spoznavanju kakšnega novega prelepega kotička 
naše dežele, v program pa je vključen tudi obisk katerega od slovenskih domov. Primerjava s »sosedovimi« je 
vedno dobrodošla, saj nam da vpogled v to, kje se nahajamo na naši lastni razvojni poti.
Letos so nas prijazno sprejeli  v Domu starejših Šentjur. Naši gostitelji so z delom pričeli nekako v istem trenutku 
kot mi, zato smo bili še malenkost bolj radovedni kot sicer. O šentjurskem domu smo namreč slišali veliko lepih in 
pohvalnih besed. Da je vse res, smo se lahko prepričali na lastne oči.
Dejavnosti doma, strokovne usmeritve, načine vpeljevanja sprememb, cilje, h katerim stremijo, ovire in izzive, ki 
jih na poti uvajanja dobrih praks premagujejo, so nam predstavile direktorica zavoda, namestnica direktorice za 
zdravstveno nego in oskrbo ter socialna delavka.
Po predstavitvi smo si dom lahko tudi ogledali. Bilo je prijetno, domače in neinstitucionalno. Všeč so nam bili 
leseni elementi, ki domu dajejo še posebno toplino in občutek, da si dobrodošel. Izvirne rešitve za lažjo orientacijo 
stanovalcev, kopalnica dobrega počutja in oaza ter individualizirana oskrba v manjših gospodinjskih skupinah so 
naš navdušile in prepričale.
 V domu se tudi zavedajo, da z medgeneracijskim sodelovanjem, druženjem in povezovanjem z lokalnim okoljem 
pomembno prispevajo k medsebojnem spoštovanju, spoznavanju in krepitvi solidarnosti. Z različnimi 
delavnicami, izobraževanji in drugimi aktivnostmi ustvarjajo prostor za druženje, učenje in veselje. 
Domov smo odhajali prijetno vznemirjeni, opremljeni z nekaterimi novimi spoznanji in hvaležni za izkušnjo.

Hermina Smole,
namestnica direktorice za področje zdravstvene

nege in oskrbe Doma starejših Trebnje
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V soboto, 13. oktobra 2018, smo prostovoljci Hiše generacij in Medgeneracijskega društva za kakovostno starost 
Laško obiskali Dom starejših Šentjur, kjer nas je v zgodnji jutranji meglici s širokim nasmehom pričakala ga. Sonja 
Božič, vodja večgeneracijskega Centra Pod vrbco, s katerim že od samega začetka dobro sodelujemo.
45 radovednih glav je s pričakovanjem pokukalo v hišo po meri človeka in z veseljem smo prisluhnili pestri paleti 
aktivnosti, metodam dela, pristopom do uporabnika, arhitekturnemu razvoju Doma in neusahljivemu vrelcu idej 
za prihodnost, ki ne stojijo na trhlih temeljih, temveč na izkušnjah in vzgledih doma in drugod.
V prijetnem vzdušju je beseda stekla ob jutranji kavi in slastnih rogljičkih, ki so nam jih pripravili v kuhinji Doma, ki 
je nedavno bila deležna temeljite prenove. Navdušeni smo bili nad domačnostjo prostora, ki niti na zunaj niti 
odznotraj ne kaže videza institucije, ampak prej domače dnevne sobe, v kateri rad poiščeš svoj kotiček prijetnega 
počutja.
Okrepčani in oboroženi z novimi vtisi, svežimi informacijami in željo po sodelovanju v prihodnje smo se s sveže 
pečenim kruhom iz droži, ki ga je spekel naš prostovoljec Damjan, odpravili na celodnevno potepanje po 
Kozjanskem, ki je služilo kot nagrada za prostovoljno delo.
Hvala vodstvu Doma starejših Šentjur in ge. Sonji Božič za gostoljubje. Veselimo se sodelovanja v prihodnje.

Petra Kolšek, 
koordinatorka aktivnosti v Hiši generacij Laško 
in predsednica Medgeneracijskega društva za 

kakovostno starost Laško

Obisk prostovoljcev iz Laškega
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Spominčica Šentjur skupaj s prostovoljci na Mestnem 
trgu obeležila svetovni dan Alzheimerjeve bolezni

Mesec september je med drugim posvečen ozaveščanju o problematiki naraščanja demence v družbi in 21. 
septembra zaznamujemo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, ki sodi med največje zdravstvene, socialne in 
finančne izzive sodobne družbe. V Šentjurju je Spominčica Šentjur na ta dan tradicionalno, že šestič zapovrstjo, 
organizirala prireditev Sprehod za spomin.
Prireditev je kot že leto poprej potekala na Mestnem trgu Šentjur, kar se je izkazala kot odlična ideja, saj se je 
poleg tistih, ki so na prireditev prišli namenoma, dogajanje mimogrede dotaknilo tudi tistih, ki si pred dejanskim 
stanjem v družbi še vedno zatiskajo oči, oziroma jih to (še) ne zanima. Dodatno težo so letošnji prireditvi dodali 
številni prostovoljci, ki so omogočili, da se je prireditve in sprehoda z njihovo pomočjo udeležilo še večje število 
oskrbovancev Doma starejših Šentjur. 
Obiskovalci so se lahko sprehodili med stojnicami, kjer so se predstavljali nekateri javni zavodi in društva, ki se s 
problematiko demence na tak ali drugačen način redno ali občasno srečujejo. To so: Občina Šentjur, Zdravstveni 
dom Šentjur – Center za krepitev zdravja, Dom starejših Šentjur – Center Pod vrbco, Razvojna agencija 
Kozjansko, Knjižnica Šentjur, Šolski center Šentjur ter društvi Sončnice, območno društvo bolnikov z osteoporozo 
Celje, in Spominčica Šentjur. Večina od teh ima tudi pridobljen znak Varne točke za starejše, ki ga podeljuje 
Spominčica Šentjur.

Okoli desete ure dopoldan je bilo na Mestnem trgu dogajanje že precej pestro in vse pripravljeno za pričetek 
krajšega kulturnega programa, ki je bil, kot vedno doslej, medgeneracijsko obarvan. Na pobudo društva 
Spominčica Šentjur, da bi k izvedbi prireditve povabili prostovoljce, ki bi bili pripravljeni spremljati mobilno ovirane 
oskrbovance iz Doma starejših Šentjur na sprehodu, se  je v največji meri odzval Šolski center Šentjur, čigar dijaki 
so za eno dopoldne šolske klopi z veseljem zamenjali za sprehod na soncu, navdušenje nad druženjem in 
pomočjo pa je bilo vzajemno! Odzvalo se je tudi nekaj prostovoljcev iz Občine Šentjur in udeleženk Univerze za 
tretje življenjsko obdobje Ljudske univerze Šentjur, ki so se kot prostovoljci pridružili in pomagali, da se je 
prireditve lahko udeležilo veliko oskrbovancev Doma starejših Šentjur, ki so tako lahko za eno dopoldne zamenjali 
okolje. Nasmeške na obraze so s petjem najprej pričarali otroci Vrtca Šentjur, enote Center, pod vodstvom 
vzgojiteljic Andreje Žerak in Klare Trnovšek. V nadaljevanju sta z zvokom citer duše pobožali članici Luš'nega 
orkestra Dušanka Tavčar in Silva Polajžer, nato pa še harmonikaš Matej Pantner in pevski zbor Doma starejših 
Šentjur. Med pisanim glasbenim programom so obiskovalce nagovorile predsednica Spominčice Šentjur, Mojca 
Stopar, ki je posebej izpostavila pomen prostovoljstva tako v omenjenem društvu kot tudi družbi nasploh, v imenu 
Občine Šentjur je prisotne pozdravila vodja oddelka za družbene dejavnosti, Judita Methans Šarlah, v imenu 
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Doma starejših Šentjur pa direktorica Vesna Vodišek Razboršek. Program je ponovno več kot odlično povezovala 
voditeljica Polonca Jazbinšek.
Prijetno druženje na Mestnem trgu se je razširilo med vse prisotne, ob zadnjih pesmih na programu so skupaj 
zapeli vsi nastopajoči in obiskovalci, otroci pa so se stisnili k oskrbovancem Doma – veseli in srečni nasmeški so 
povedali vse. Ko je pesem utihnila, je sledilo prijetno druženje med stojnicami in dobrotami iz Šolskega centra 
Šentjur, ki je tudi letos poskrbel za pogostitev udeležencev. Vsi skupaj smo se nato odpravili na sprehod za spomin 
po pešpoti ob Pešnici, zadovoljno kramljali, vmes še kakšno zapeli, se med potjo nekajkrat fotografirali in prijetno 
utrujeni od toplih sončnih žarkov oskrbovance Doma starejših Šentjur spremili do njihovih sob. 
Ta dan s(m)o si vzeli čas. Čas zase, za druge, za drug drugega. Bilo je vredno! Ker za deljenje pomoči, veselje in 
srečo ter izražanje spoštovanja in odgovornosti do sebe in drugih si je vredno vzeti čas vsak dan, vsak trenutek!

Maša Jazbec
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Ob razstavi likovnega društva Mavrica, ki smo si jo celo poletje lahko ogledovali v DS Šentjur, se nam je porodila 
ideja, da bi lahko naši stanovalci pod vodstvom mentorjev z likovnim znanjem sami naslikali kakšno sliko, ki bi 
krasila naš Dom. Tako smo medse povabili likovno društvo iz Šentjurja pod vodstvom predsednika g. Draga 
Podovca, ki se je vabilu z veseljem odzval. S seboj je povabil tudi g. Iva Brodeja in go. Boženo, ki so zelo lepo in 
skrbno nudili mentorstvo našim stanovalcem, pri tem pa sem jim od zaposlenih kot delovna terapevtka pomagala 
tudi sama. 
Pripravili smo lepo slikarsko delavnico z našimi stanovalci in stanovalkami, ki so se našemu vabilu z veseljem 
odzvali. Za vsakega izmed njih smo pripravili slikarsko platno in stojalo, akrilne barve, slikarske čopiče in ves 
potreben material z motivi tihožitja, cvetja ali pokrajine. Motive so si stanovalci lahko izbrali sami. Na voljo so bile 
tudi slikarske tehnike s svinčnikom, saj naši stanovalci znajo risati že od svojega otroštva. Akrilne barve smo 
uporabili predvsem za dodajanje barv k izbranemu motivu. Med izvajanjem delavnice marsikateri stanovalec ni 
mogel verjeti, da ima takšen talent za slikanje, kot ga je odkril na tej delavnici. Barve na slikarskih platnih so se 
lepo prepletale, naši mentorji pa so budno spremljali slikarske poteze stanovalcev in jih usmerili samo, kadar je to 
bilo nujno potrebno. Ob koncu slikarske delavnice so bili z izdelanimi in dodelanimi slikami videti zadovoljni in 
srečni tako stanovalci kot tudi zaposleni. Povedali so, da so se ob tovrstnem ustvarjanju počutili svobodno, srečno 
in zadovoljno. Všeč jim je bilo tudi to, da so domišljiji lahko dali prosto pot, saj pri tovrstnem ustvarjanju napačnih 
potez ni bilo.
Iz kuhinje je medtem pridišalo po domačem marmornem kolaču, pečenih rogljičkih in kozarčku brezalkoholne 
pijače. Mentorjem slikanja smo se zahvalili s skromnim darilcem iz ustvarjalnih delavnic ročnega dela naših 
stanovalk v hiši, katerega so se člani likovnega društva iz Šentjurja zelo razveselili. Dogovorili smo se še za kakšen 
obisk pri nas tudi v prihodnje. 

Petra Zavasnik
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Pismo stanovalcev gospodinjske skupine spodaj
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Pred očmi nam polzijo navade in običaji, ki so bili del življenja naših stanovalcev v mladosti. Iz različnih razlogov, 
predvsem zaradi izginevanja stoletnih navad, so se na gospodinjskih skupinah odločili za njihovo obuditev. Tako 
so stanovalci ZGS skupine skupaj s svojci in zaposlenimi ta dan ličkali koruzo, luščili fižol in trebili buče.
Okrog kupa so se zbrali stanovalci, svojci in zaposleni, ki so kramljali ob poslušanju domače glasbe, za katero je 
poskrbel sin zaposlene.
Delo je ob klepetu in smehu steklo kot namazano in vsem se je zdelo, da je koruze kar prehitro zmanjkalo. Sledil je 
še »likof«, kot se za takšne običaje spodobi, nato pa smo se polni prijetnih vtisov morali posloviti.
Druženje pa se je nadaljevalo na stanovanjski skupini. Zaposlene so doma pripravile veliko slastnih dobrot, od 
doma so prinesle tudi domači jabolčnik in mošt. 
Tako stanovalci kot tudi zaposleni so bili mnenja, da je takšna druženja treba ponoviti.

Katja Romih
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Česnova brigada

Naša skupina stanovalcev, ki pridno lupi česen za potrebe naše kuhinje, se je poimenovala kar Česnova brigada.
Včasih že kar nestrpno čakajo na svoja srečanja, saj bi nekdo rad pokazal svoj novi pipec, spet drugi ima veliko 
novic iz svojega kraja, tretji pa pride zaradi družbe. Skupinica lupi tudi jabolka, lušči orehe in prebira orehova 
jedrca.
Čeprav se marsikateremu roka že močno trese in prsti ne delajo kot včasih, se vsi vedno potrudijo in delo opravijo 
dosledno. Pravijo, da jih delo drži pokonci. Ne manjka jih dobre volje, šal in tudi pesmi. Po končanem delu vedno 
pospravijo in spijejo kavico ali sok. 
Veseli smo, da imamo v Domu tudi takšne skupinice, ki se same sestanejo, organizirajo in se obenem še zabavajo 
in družijo.

Polona Hren

Kar prehitro je letos prišel čas, ko smo se podali v naš domski vinograd in pričeli s trgatvijo. Lepo vreme in toplo 
sonce sta nas božala ob našem delu.
Pridne roke gospoda Josipa so celo leto obdelovale vinograd in negovale trto, zato ni naključje, da je letos trta tako 
lepo obrodila. Dišeče grozdje je kar vabilo, da ga potrgamo.
Stanovalci so skupaj z delovno terapevtko in zaposlenimi hitro obrali sladko grozdje. Poskrbeli smo tudi za tiste, ki 
so bili na vozičkih – prinesli smo jim grozdje, da so se z njim posladkali.  
Obujali  smo spomine na stare čase, ko so vinogradniki nosili brente z grozdjem v zidanice, ga prešali in stiskali ter 
zraven prepevali. No, brent nismo nosili, smo pa po končanem delu veselo prepevali in si privoščili malico. 

Polona Hren

Trgatev
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Modna revija v Domu starejših Šentjur 

Modna revija v Domu starejših Šentjur je potekala sredi meseca julija. Šlo je za posebno prireditev, posvečeno 
našim stanovalcem. Stanovalke so tokrat nastopile v vlogi manekenk na posebni modni reviji. S tem smo 
stanovalkam in stanovalcem dopoldan popestrili na malo drugačen in zanje prav poseben način.
Stanovalke so lahko same izbrale oblačila sodelujoče trgovine, in sicer pod okriljem Tamare Ovnik in Dore Bolha. 
Oblačila so pripeljali v dvorano Doma, kjer so se lahko preoblekle. Sodelujoče priložnostne manekenke so bile ob 
pogledu v ogledalo videti zelo ponosne na svoj videz in so resnično bile prava paša za oči. Na modni brvi so se tako 
pokazale v vsem svojem sijaju, ob čemer so zelo uživale. 
Prireditev je ob spremljavi glasbe vodila ga. Tamara Ovnik. Vse sodelujoče so navdušile številne gledalce in skupaj 
smo bili priča izjemno lepemu in pozitivnemu dogodku, ki na izviren način slavi lepoto v starosti. 

Petra Zavasnik
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Kostanjev piknik

Letošnja jesen nam je kljub muhastemu vremenu čez leto podarila obilo darov narave. Tudi sladkega kostanja je 
bilo kar nekaj, zato smo – kot se za jesenski čas spodobi – v Domu pripravili kostanjev piknik.  
Vreme nam res ni služilo, zato smo kostanj v kuhinji skuhali, pekli pa smo ga kar na prenosnem žaru.
V domski dvorani smo se zbrali s stanovalci in naši prostovoljcem, g. Maršem, ki je stanovalce povabil k petju ob 
lupljenju kostanja. Tudi po gospodinjskih skupinah smo razdelili kuhan kostanj in ga pekli, g. Marš pa je poskrbel 
za vesele pesmi.
Zaposleni smo poskrbeli, da nista manjkala niti sladek jabolčni in vinski mošt. Seveda se je kmalu po celem Domu 
slišala pesem in tudi raznim šalam kar ni bilo videti konca. Veliko zgodb iz mladosti stanovalcev je bilo slišati, tudi 
takšne z vragolijami. Lepo je vedeti, da jih takšni dogodki spomnijo na mladost, na tiste velikokrat redke lepe 
trenutke, pa vendarle tako dragocene, da jih s svojim pripovedovanjem želijo deliti z nami.

Polona Hren
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Amaterske filmske zvezde

V mesecu septembru smo imeli srečanje s svojci, stanovalci in zaposlenimi. Bil je lep sončen jesenski dan, ki smo 
ga vsi razigrano pričakovali.
Zaposleni smo s pomočjo stanovalcev napekli nekaj dobrot: potratno potico, šamrole, lambado in ocvirkovko. 
Hčerka naše stanovalke Stanke nas je razveselila tudi s čokoladnimi ježki.
Da smo združili prijetno s koristnim, smo ob petju in pogovoru luščili še fižol in koruzo. Pomagali so nam tudi svojci. 
Ob vsem tem prijetnem dogajanju smo se počutili kot zelo pomembne in cenjene filmske zvezde, ker so nas prišli v 
objektiv ujet snemalci iz Avstrije, ki pripravljajo dokumentarni film o delu in pristopih v domovih za starejše 
različnih držav. Prijetno so se počutili tudi stanovalci in svojci. Obiskala nas je tudi stanovalka Marija, ki zelo dobro 
govori nemško in nam je bila v veliko pomoč pri sporazumevanju z avstrijskimi obiskovalci. 
Ker smo preživeli čudovit dan, si želimo, da nas naslednjič ob taki priložnosti obišče še več svojcev. Zaposleni smo 
ob druženju s stanovalci in njihovimi svojci uživali, zato upamo, da so tudi oni občutili to domačnost.  

   Marjana Mastnak in Magdalena Fajs, 
gospodinjska skupina spodaj
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90 let gospe Martine Iglar

8. novembra je naša stanovalka, gospa Martina Iglar, praznovala častitljivih okroglih 90 let, in sicer v krogu svojih 
najdražjih, nečaka Jožeta, prijateljev, znancev in zaposlenih iz Doma. Poleg tega so jo obiskali še predstavniki 
Krajevne skupnosti Šentrupert in župan Občine Laško, gospod Franc Zdolšek. Domačini so s seboj pripeljali tudi 
ljudske pevce, ki so praznovanje še dodatno polepšali. Čestitko so pripravili tudi stanovalci iz skupine, v kateri biva 
gospa Martina. 
Gospe Martini še enkrat iz srca čestitamo vsi zaposleni, sostanovalci in sostanovalke ter ji voščimo še veliko 
zdravja in dobre volje.

         Beti Prtenjak
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Moja mama je v Dom Starejših Šentjur prišla januarja letos, potem ko je bila hospitalizirana zaradi izpahnjene 
rame in se tudi zaradi dolgotrajne bolezni ni mogla vrniti domov. Seveda je bil prihod v Dom zanjo na začetku šok, 
vendar se je tudi s pomočjo prijaznega osebja dokaj kmalu navadila na domsko življenje. Ker je vedre narave in 
vedno pozitivna, se nikoli ne pritožuje. Z očetom jo obiskujeva izmenoma (en dan on in en dan jaz), ob vikendih 
pride še brat, ki živi v Ljubljani, zelo vesela pa je tudi obiskov vnukov. Poleti smo zelo radi posedali zunaj ali jo 
peljali naokoli, zdaj ko je že hladneje, pa gremo v kavarno pokramljat ali igramo karte. Rada se tudi udeležuje 
različnih aktivnosti in prireditev, ki so organizirane v Domu. Čeprav življenje v domu za starejše nikoli ne more biti 
takšno kot v lastnem domu, cenimo, da se mama počuti sprejeto in je deležna nege, ki jo potrebuje.

Metka Rems Pilko

Mamino bivanje v Domu starejših Šentjur

Ob peti obletnici mamine smrti (16. julij 1959)

Tam v daljavi za gorami
sliši se mogočni grom,
jaz pa ravno zdajle mislim
na svoj rodni dom.

So planine res visoke,
pod njimi rodna vas stoji,
tam nasproti bela hiša
v soncu se blešči.

Let precej je že preteklo,
kar odšla sem v tuji svet,
svoj dom sem zapustila,
a redko sem z veseljem prišla na 
obisk.

Ko sem včasih se vrnila,
mama mi nasproti je prišla,
pridi, ljuba hčerka, pridi,
saj sem te že čakala.

Sredi vročega poletja
pismonoša k nam hiti,
težka slutnja v srcu mojem,
ko mi beli listič izroči.

Brzojav, s tresočo roko
odprem papir,
mama smrtno bolna,
pridi čimprej, ker te videti želi.

Hitro se na pot pripravim,
otroke vzamem s seboj
in ko drugo jutro sonce vzhaja, 
bližam se domači vasi
in pod rodni krov.

Sestra mi nasproti pride 
in razjoče se na glas,
pridi, hitro pridi,
saj mama komaj še živi.

Mama, ti si komaj me spoznala,
govoriti nisi mogla več,
le blagoslov si mi še dala,
potem zaspala in ni bilo te več.

In ko med rožami si spala,
gledala sem tvoj obraz,
ljuba mama, naša nepozabna 
mama,
zakaj odšla si že od nas.

Pusta, mrzla je sedaj domača hiša, 
sonca matere več ni,
srce njeno nas ljubeče
v črni zemlji zdaj trohni.

O, moj preljubi dragi dom,
zate srce gorelo je nekoč,
a zdaj je vse minilo, se spremenilo, 
mamo so odnesli

Življenje hitro teče,
dan za dnevom so skrbi,
a bolečina v srcu peče,
da mama v grobu mi trohni.

O, mama, ko bi mogla le še
enkrat zreti v dobri ti obraz,
samo ti me moreš razumeti,
drugemu ne bom tožila več.

Mama, draga mama mila,
vedno v mislih sem s teboj,
kaj ko krije te gomila,
le v cvetju je življenje tam s teboj.

Kadar moja duša se borila
bo poslednjo noč,
pridi mama ti po mene;
do takrat pa - lahko noč.

Antonija Golob
.
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snidenju s teboj.
Vedno si se rada vračala v Dom. Vselej si poudarjala, da se v njem lepo počutiš zaradi prijaznega  osebja, bližine 
zdravnika ... 
Pred enim letom se je tvoje zdravstveno stanje poslabšalo, nekaj časa si bila na zdravljenju v bolnišnici, bolezen 
pa ti je vzela veliko moči in onemogočila dejavnosti, v katerih si uživala. Ko si se vrnila v Dom, je osebje pokazalo 
izjemen posluh za naše želje, lahko si ostala v svoji sobi, pa tudi nam je omogočilo, da lahko veliko časa 
preživljamo s teboj. 
V tem času imamo možnost spoznavati delo v Domu, ob tem pa tudi osebje, ki skrbi za ostarele. Med nami se je 
stkala vez sodelovanja. Osebje ima veliko strokovnega znanja,  premore ogromno prijaznosti, predvsem pa ima 
veliko empatije za bolne in ostarele ljudi, zaradi česar ga zelo spoštujem in cenim.
Zdravstveno stanje se ti je izboljšalo, občasno se lahko nadihaš svežega zraka ali se udeležiš srečanja s svojci v 
atriju. To ti zelo veliko pomeni, zato smo hvaležni osebju, ki te vzpodbuja. Si velika borka in vzgled.
Vseskozi  ohranjaš dobro voljo, želiš ostati čim bolj samostojna, predvsem pa še vedno premoreš veliko 
skromnosti, čutnosti in smisla za humor. Pogosto obujaš skrite spomine in deklamiraš kakšno pesem. V tem času 
smo uredili in izdali tudi tvoje zapise v obliki avtobiografije z naslovom Vijolica. Skozi tvoje zapise v knjigi so te 
ljudje še bolje spoznali. Odstrla si jim še drug vidik svoje življenjske zgodbe. Ponosni smo nate.
S teboj smo. Posebej se razveseliš obiska vnukov in pravnukov, ki jih imaš zelo rada. Poleg domačih te pogosto 
obiščejo tudi sorodniki in sosedje, ki te spoštujejo. Vesela si vseh obiskov, z radostjo se jih spominjaš in 
pripoveduješ o njih. Kljub bolezni tkemo s teboj nov vidik odnosa, ki nam je velika popotnica za življenje.
Hvala ti, da imam možnost potovati s teboj, hvala sestrama in bratu, da skupno pomagamo mami in ohranjamo 
vrednoto družine, ki ji največ pomeni.
Posebna zahvala pa gre vodstvu Doma in vsem zaposlenim, da je jesen življenja naše mame odeta v barvite 
barve. 

Viktor Frankl: »Človekova odrešitev je skozi ljubezen in v ljubezni.«  
                                                                                                                                                     Milena Golob

V življenju je zelo pomembno, kdaj, kje in komu se 
rodiš!

Moja mama. Kakšna si, moja mama? S spominom obudim trenutke 
otroštva in odraščanja v družbi dveh sester in brata. Naše odraščanje in 
osamosvajanje je potekalo s tvojo pomočjo. Bila si odgovorna, delovna, 
čuteča in ljubeča oseba. Zavedala si se, da je naloga starša vzgojiti 
delovne, poštene, samostojne ljudi, ki čutijo povezanost z družino. 
Uspelo ti je, saj nam nisi nikoli vsiljevala svojega mnenja,  hkrati  pa si 
se s svojim zgledom, skromnostjo in veliko mero ljubezni  dotaknila 
naših src in pripomogla k oblikovanju naše osebnosti, zato te imamo 
neizmerno radi.
Pred devetimi leti si se zaradi težav z zdravjem odločila, da boš starost 
preživljala v Domu starejših Šentjur. Dom ti je bil všeč, ker je v bližini 
domačih. Hitro si se navadila na novo okolje, spoznala si prijaznost 
osebja, ki te je vzpodbudilo k različnim dejavnostim, ki potekajo v 
Domu. V tem času si aktivno sodelovala pri različnih kulturnih 
prireditvah, v pevskem zboru, objavljala si svoje pesmi v internem 
glasilu Brazde in brvi, skrbno pa si tudi beležila ohranjene spomine na 
otroštvo in svoje odraščanje. K pisanju te je vzpodbujalo tudi osebje v 
Domu. Čeprav si bila vpeta v aktivnosti v Domu, si z veseljem prihajala 
na obiske k svojim otrokom, vnukom in pravnukom. Vsako leto si se 
veselila odhoda na morje, v Robanov kot ...  kamorkoli, le da bi bila z 
nami. Tudi mi smo se veselili teh trenutkov, uživali smo ob vsakem 

Jesen / Zima 2018   številka 55



48

MOJ OČE

Visoka je planina, 
po njej se vije strma pot,
jaz želim si gori,
kjer moj oče planšar je gospod.

Moj oče krav'ce pase,
si žvižga, poje res,
živina nosi zvonce,
pozvanjanje klenka vmes.

Ko zjutraj zgodaj vstane,
pomolze krave vse,
potem pa hajd' na pašo,
da najedle boste se.

On dela hlebce sira
in masla velik kup,
večerjo zraven kruha,
da gre vse delo skup'.

Na planini je res lepo,
če zdravje, lepo vreme je,
a ko divja nevihta,
strahota je čez vse.

Zato pa oče pazi
na zdravje svoje,
da zdrav domov se vrneš
in prideš k nam v goste.

ŠIVILJSKI TEČAJ V CELJU (LETO 1964)

V tem tečaju skupaj zbrane
smo od vseh strani izbrane –
ena iz Rajhenburga, druga iz Šentjurja,
pa Dolenjc in Dolenjka, 
med vami jaz edina sem Gorenjka.

Tovarišica naša je pa taka,
ona zahteva, da se naučimo
za dva tisočaka, vendar z nami je precej težko, 
ker v glavi ne ostane kar tako.

Kadar režem in krojim,
tud' po prstih včasih jih dobim,
ker za šiv odrezat' se ne sme,
če je že odrezano, potem gorje.

Ko pa k šivanju se spravim,
brž rokave si narobe vstavim
in takrat je spet hudo, 
ker tudi parat' ni lahko.

Sedaj končan je moj tečaj,
vsi se vračamo v domači kraj,
doma že čakajo name,
obleke nove si žele.

Zašijem možu srajci dve,
hčerkam krilce vse nove
in sinku tudi hlačice, 
naj v njih si greje kračice.

Naj pride še soseda k nam,
tudi njej zašijem vse, kar znam,
saj z delom sproti se učim,
zvečer pa utrujena zaspim.

Antonija Golob
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Martina Iglar

SPOMINI (prepis zgodbe)

Spomini živijo, krivica boli. Partizana Ivan Repar in Mirko Cerin bi si morala izbrati bogatejšega sponzorja. V 
Šentrupertu sta si izbrala prizadeto vdovo s tremi otroki, od teh sta bila dva še mladoletnima. Nemci so Franca 
Iglarja poslali v Nemčijo v Monseobersdorf. Vrnil se je, šel v partizane in dočakal osvoboditev. Marija Iglar je 
izvedela, da bodo delili priznavalnino zaslužnim, zato je šla na urad in povedala, da so trije člani delali od leta 
1943 do osvoboditve. Vse so odklanjali, češ da imajo preveč, zato so delali zastonj. Danes dobivajo priznavalnino 
zastonj – to je krivica, ki boli in se je ne da pogasiti. Franc je bil borec in dobival minimalno priznavalnino. Iglarjeva 
družina je imela velikonočni petek, vendar nihče ni vedel za to, saj so molčali kot grob. V našem kraju smo imeli 
delovna mesta, imeli smo tudi križpotja. Nemci so hodili podnevi, partizani ponoči. Požigali so šole in vasi. Zažgali 
so sosednji vasi Blatni vrh in Jurklošter. Partizani so prebežali k nam pod hrib Trobnega dola, bilo jih je veliko. 
Mama jih je spraševala: »Od kod prihajate fantje?« »O, mam'ca, s hribov.« »Kje pa spite?« »Pod milim nebom.« »To je 
pa težko življenje.« Nismo vedeli, kaj bi jim lahko ponudili za obrok. Imeli smo suhega sadja. Ponudili smo ga 
vsakemu, za kar so se zahvalili in odšli naprej. Prvo jutro osvoboditve naju je pozdravilo sredi mesta. Ko sva z 
Valerijo stopili v mesto, je bilo nenavadno jutro. V mestu je bilo polno ljudi, v trgovinah so kupovali vse, kar se je 
dalo. Po mestu se je govorilo, da Nemci odhajajo v rojstne kraje. S kolesom se je pripeljal partizan, Valerijin brat, 
Rudi Deželak. Pozdravil naju je in dejal: »Sta že tukaj, vesta kaj novega? Osvobojeni smo. To se je naredilo ob 
polnoči, da smo osvobojeni.« Tudi midve sva šli po trgovinah in kupili, kar se je dalo. Nato sva šli domov staršem 
povedat, kaj je rekel Rudi. Oče se je pošalil, če je 1. april, a sem povedala, da je to čista resnica, saj smo iz dneva v 
dan čakali, da bi nam bilo lepo. Valerija Zajc in Martina Deželak sva veteranki, stari 90 let. Ena pot naju še čaka kot 
vsakega zemljana.

To naj bo v spomin mojemu bratrancu in bratu Rudiju Deželaku.

POHOD PARTIZANSKIH POTI – 1943 NAJ GOVORI

Prvi partizan se je oglasil pri Iglarjevih v Šentrupertu. To je bil rojak Ivan Repar iz Planine pri Sevnici. Noč ga je 
prinesla in odnesla. Iglarjevi so pripravili mizo. Partizani so pospravili in odšli v temno noč. Iglarjevi niso smeli 
iti ven gledat, kako zvezde svetijo. Drugi partizan je bil Celjan Mirko Čarin, ki je pripravil postojanko od jutra do 
polnoči. Vsi so morali počakati na povelje za odhod. Popoldne nas je stražar nagovoril: »Kam greste, deklice?« 
»Iskat gremo sestrice v šolo, jih ni domov.« »Pojdite tja do druge hiše, tam se dobite.« Kolo se je začelo vrteti 
noč in dan. Imeli smo kurirsko stanico in okrožje. Šli smo na izlet v muzej v Brežice, kjer smo videli sliko naših 
partizanov iz Šentruperta. Aljoz Šmerc, Karl Razdoršek, kurir partizanski, ime palček. Iz tega doma so v 
Jurklošter pošiljali poročila, Marija Iglar jih je odnašala na dogovorjeno mesto od ure do minute. Sprejemal jih 
je Radovan Gobec. Ostala poročila sva raznosili sosedi Martina in Valerija Zajc. Marija Bezgovšek iz Trobnega 
dola nam je nudila raznašanje literature od vasi do vasi. Takrat sva bili stari 15 let. Strah naju je objel, pa 
vendar je šlo. Franc Iglar je moral iti v Nemčijo k vojakom, nato pa se je vrnil v partizane in dočakal 
osvoboditev. Po osvoboditvi je služil vojaški rok, imel je čin oficirja. Govorili so mu, naj ostane pri njih, da mu 
bo lepo. On se tega ni razveselil. »Jaz sem že od leta 1943 vojak in si želim sprostitve.« Leta so minevala. Leta 
1952 sva se poročila in dobila 12 ha kmetije. Poleg tega je prevzel več delovnih mest, ki jih je vestno opravljal 
po zakonu. Dela, ki jih je opravljal poleg svojega dela, niso obrodila dobrih sadov. Iglarjeva družina je bila 
aktivna. Franci je imel veliko odlikovanj, tudi čin oficirja. Ko ga je bolezen objela, je šel iskat postrežnino, 
vendar so mu jo odklonili, češ da mu ne pripada, ker ima preveliko osnovo. Ko se je bolezen slabšala, je rekel, 
da bo odklonil zvezo borcev in da mu ne sme zastava plapolati v slovo. Takšnega zaposlenega, kakršen je bil 
Franc Iglar, niso imeli v celjski regiji. Toliko v vednost. To je začetek nove Slovenije, ki jo spoštujemo kot 
samega sebe. Poslovili smo se od njega. Žena Martina in drugo sorodstvo, ki ga je poznalo.
Marija Iglar je ostala užaljena, ker so ji odklonili priznavalnino. Odnašala je pošto v Šentrupert, ki je bil 
oddaljen dve uri. Pošiljali so jo iz kraja v kraj in na koncu so jo vrgli iz tira. Danes pa dobivajo priznavalnino 
podedovani sorodniki. Ta pa še od vetra nobene pohvale. Marija Iglar je vzgojila štiri sinove, ki dajejo dobre 
sadove Sloveniji.
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PRESENEČENJE PRIJATELJICI MARIJI SALOBIR 92 LET

V Domu starejših Šentjur imam rojakinjo Marijo Stopinšek. Učiteljica ima v Domu učenca in učenke. Pozdravili so 
se in se ji zahvalili, ker jih je naučila pisati in brati. Jaz sem njena rojakinja iz Šentruperta – bila sem kmetica, 
kuharica, občasno sem pekla pecivo, potice in pečenke, da so bili gostje zadovoljni. Najine vezi so se združile in 
povedali sva si svoje zgodbe. Gospa je bila rojena leta 1928 in trenutno živiva v šentjurskem domu, kjer preživljava 
jesen življenja. Ko smo se začeli zbirati na Mickinem slavju za god in rojstni dan, sem gospo Stopinšek povabila v 
goste domov. Povabilo je sprejela in domov sta naju peljala hčerka in zet. Ko smo prispeli v Trobni dol, smo se 
pozdravili. »Danes bi se poveselili, pozdravili in častim kosilo.« Povabila sem sosede, s katerimi smo se pozdravili. 
Nekdo me je pozdravil z lepim glasom: »Dober dan, botra.« To je bila žena mojega birmanca. Julijana Trupej je bila 
vdova, ki je vzgojila tri sinove, na katere je bila zelo ponosna. Dva sinova sta še morala opraviti birmo in zanju je 
morala najti botra. Ko so se pogovarjali o tem, je Franc Iglar obljubil, da bo pristopil za botra sinovoma. V tem času 
sem se jaz poročila s Francem in dobila priznanje za botro, kar mi je bilo v veliko čast. Fanta sta odraščala. Poročila 
se je in živela srečno zakonsko pot, ampak usoda je hotela drugače. Mož je moral zapustiti ženo, hčerko in sinova, 
vendar ne žalujte, kajti Bog ga je poklical, toda žalost in otožnost sta ostali. Kasneje se je poslovil še boter, tako da 
smo žalovali za botrom in dvema možema. Obljubili smo jima, da pridemo za njimi, da bomo uživali nebeški raj.

      
V Šentrupertu imamo vesele ljudi in kar tri pevske zbore. Trobni dol, Šentrupert, Gorica – poje družina. Tam lahko 
slišimo pesmi, ki so jih pele babice in so vredne poslušanja.

BARBARIN POHOD

Prvi mrak pada na ravan, zraven vetrček pihlja. Z vetra se sliši glas, jutri gremo na pohod, Barbara ima god. Ko 
boste na pohod odšli, faro šentruperško boste videli. Od tam naprej se vam odpre še lepši svet. Ob cesti križu pet, 
popotnik ozri se name, ob smrtni uri spomni se name, v peti kapelici prebiva Barbara, sprejema potnike in 
romarje, pusti jih naprej, če želijo kaj več videti. Ta praznik se praznuje prvo nedeljo po binkoštih, ko se zbirajo 
romarji.
Mladost je lepa, ki cveti,
vera upanja, ljubezni naj živi.

POKOJNINA

Pokojnina, pokojnina, zakaj si nas zapustila. Položnice poberejo, ostane nam za kruh in sol. Moram se posloviti in 
drugo službo dobiti, da mi bo lepše šlo. Temna noč se je storila, dremalo je že oko, zvezde nam svetijo, da nam ne 
zamrznejo. Sem kmetica, prejemam kmečko pokojnino. Prejme se – kolikor je, toliko je. Želela sem se zahvaliti, ko 
so nam priznali izlet po Sloveniji. Ogledovali smo si zemeljski lepoti – Postojnsko jamo in jamo Pekel. Studence 
pitne vode smo poskušali, dobili tudi za domov, ostalo jih je še za naprej, hvala vam. Povabili so nas v klet, kjer 
imajo več vrst vinca rujnega, in nas pozvali, naj jih obiščemo tudi v novem letu, da bomo nazdravili. Tega vabila 
nismo odklonili, obljubili smo, da pridemo, zakaj pa ne. Dediji in pradediji niso videli morja, morali so si sami 
pripraviti vzdušje, pa vendar je bilo lepo. Hrib se trese, hrast se zgane, vse na svetu se spremeni, a spomin ostane 
in živi do konca dni.
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Vrtinec dogodkov
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Marjana Jurenec

Malo za šalo, malo za res...

Nihče ne more izgubiti

Nihče ne more izgubiti
stika s sodobnim svetom,

če ima nekoga, ki ga obiskuje ...
 

Želim, da bi bili srečni vse svoje življenje,
ker življenje prinaša veliko čarobnosti,
vznemirljivosti, sanj, pa tudi zmede ...

 
Najrevnejši niso tisti, ki nimajo

denarja, pač pa ljudje brez sanj in ciljev ...
 

Zato želim vsem ob koncu leta, naj nikar ne 
obupajo, ker v obup lahko vnesemo veselje …

Samo en cvet

Samo en cvet, en droben cvet
namesto velikih besed …

V njem je skrita radost sveta,
naj se naseli v globino srca ...

Marjana Jurenec

ZAHVALA

Ker me srčna kultura opozarja, sem se 
odločila, da se zahvalim vsem tistim,
ki so tisto soboto zvečer v času moje 
nesreče trepetali za moje življenje. 

Iskrena hvala vsem, še posebej tistim, ki 
so pomagali. Življenje je samo eno. Ne 

zavedam se, kaj se je zgodilo, vem le to, 
da mi je življenje naklonilo še eno 

priložnost.

Vsem res prisrčna hvala. Hvala tudi 
prijateljem, ki mi krajšajo čas v 

dolgočasnih zimskih dneh.

Štefka Strožič

Misli Fanike Grdina

Kje je tisti potok, 
kjer tečejo moje solze?

Čeprav že na pol slepa in mi zdravje močno nagaja,
si želim napisati še par žalostnih besed.

Ko človek oboli, ima vse več skrbi. 
Takrat si le to želi, da nekdo zanj skrbi.
Takrat spoznaš, da v nesreči nisi sam,

takrat spoznaš človeka, dobrega in slabega.

A včasih ubija samota, 
takrat se spominjam na dom, 

na moža in moje hčerke, 
na lepe dni, ki več jih ni.

Sreča je, da je osebje v Domu prijazno, 
priskočijo na pomoč bolnikom, samotnim v duši.

V Domu starejših Šentjur sem zadovoljna, 
čeprav me še vleče domov. 

Da bi še videla sonce in rože, 
lepo naravo in dom. 

Dokler me črna zemlja ne zakrije, 
dokler se mi ne zapro oči in sveča dogori. 

ŠALA DNEVA - Micka

Prijatelj potarna prijatelju: Ima 
me, da bi se ločil. Kaj pa se ti je 
zgodilo? Občutek imam, da me 

žena vara. Kako si pa to 
ugotovil? Včeraj ni prespala 
doma in ko sem jo zjutraj 
vprašal, kje je bila, mi je 

odgovorila, da pri prijateljici 
Micki. Pa, saj to ni nič takega: 
O, pa je! Zakaj pa? Pri Micki 

sem bil jaz.
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Morda je naša usoda nekje zapisana. 
Prepričan pa sem, da je od nas 

odvisno, kako jo preberemo.

(Rudi Kerševan)


