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Hiša po meri cloveka.
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Po naročilu.

Po dogovoru dvakrat mesečno ob torkih od 
15.00 ure dalje.

Delovni čas:  od 7.00 do 08.30
od 10.00 do 19.30

                  Strežba samo pri šanku:
                  od 16.30 do 19.30 

                    

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.

Knjige si lahko izposodite vsak petek med 15. 
in 18. uro. Pri izbiri vam z nasvetom prijazno 
pomaga gospa Sonja Božič.

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:

KNJIŽNICA:

Po dogovoru enkrat mesečno 

NEVROLOG:

Center center@dom-sentjur.si
Hišnik hisnik1@dom-sentjur.si

od 11.30 do 13.20
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Radi smo v naši hiši. Radi smo z vami, radi smo drug z drugim. Ta hiša nam nudi dom, 
nam nudi delo, predvsem pa nam nudi spoznanje, da smo vsi eno in da vsi skupaj 
sooblikujemo njeno vsebino – in to počnemo že polnih 20 let.  Želimo, da vas ta vsebina 
nagovarja, da se v njej prijetno počutite, da začutite njeno toplino in predvsem, da se 
radi vračate k nam. Verjamemo, da to dosegamo s spoštovanjem naše temeljne 
vrednote, ki je dostojanstvo, in preko nje stremimo k viziji k hiši po meri človeka. V teh 
20 letih sta se vsebina in podoba hiše precej spreminjali, kljub temu pa je izhodišče 
vedno bila njena toplina. Ta je od nekdaj bila naš temelj, na katerem smo gradili.
Danes v Domu starejših Šentjur nudimo institucionalno varstvo starejših ljudi, imamo 
oskrbovana stanovanja, izvajamo dnevno varstvo, v kolikor nam dopuščajo pogoji, 
izvajamo začasno bivanje, vsebine plemenitimo z večgeneracijskim Centrom Pod 
vrbco. S slednjim smo dejansko zaobjeli vse generacije, ki se srečujejo prav tukaj pri 
nas, v naši hiši, saj mi ne moremo vedno v mesto, zato mesto pride k nam.  Najbolj 
živahno energijo občutimo ravno v času počitnic, ko pridejo na delavnice okoliški otroci, 
otroci zaposlenih ter vnuki in pravnuki naših stanovalcev. Takrat naša hiša dobi prav posebno podobo, saj je 
deležna širokega in glasnega smeha ter navihanega skakanja in veseljačenja, ki grejejo srca in pobožajo oči naših 
stanovalcev. 
Nismo zgolj plemenitili vsebin, ki jih nudimo, temveč smo plemenitili tudi podobo hiše in razvili vrsto inovacij. 
Danes lahko rečemo, da smo na zdravi osnovi zgradili paleto razvojno naravnanih vsebin. Pri vsem, kar počnemo 
in vpeljujemo, izhajamo iz psihosocialnega koncepta, ki ga skušamo udejanjiti v vsakem trenutku dneva – v 
najmanjših opravilih, ki jih izvajamo, do velikih gradbenih investicij, ki smo jih izvedli. Zagotovo sta med najbolj 
poznanimi koncept oaze in kopalnica dobrega počutja, ki se med seboj smiselno dopolnjujeta in sta namenjeni 
stanovalcem v višjih stopnjah demence. Posebej tankočutno smo pristopili do področja paliativne oskrbe in vse 
zaposlene izobrazili za specifičnost vsebin ter vpeljali paliativni tim in uredili sobo za paliativno oskrbo, ki tudi v 
tem intimnem obdobju omogoča spoštovanje naše temeljne vrednote dostojanstva. Razvili smo koncept 'hiše', ki 
briše meje institucije in družini omogoča, da se zopet povezuje v vseh svojih generacijah. Kneippov  park je naša 
stalnica, ki nam v lepih dneh nudi prijetno zatočišče ob aromaterapiji in hidroterapiji, v zimskem času pa uživamo 
v njegovih dobrotah ali pa se negujemo z izdelki, ki nastanejo iz zelišč, ki rastejo v parku. Namenoma izpostavljam 
samo nekatere od naših unikatnosti, saj s ponosom ugotavljam, da smo domovi v zadnjih letih naredili izjemne 
korake na poti k odličnosti storitve, čeprav nas veliko dela še čaka. 
Naše sobivanje nam v tolikšni meri nikoli ne bi uspelo brez vas, dragi stanovalke in stanovalci. Vi ste tisti, ki ste 
potrpežljivi z nami, ki nas poznate, ki vidite naše padce in uspehe, ki nam omogočate, da rastemo zaradi vas. Mi 
smo tisti, ki vstopamo v vaše domove, da opravimo svoje delo, brez vašega zaupanja in vere v nas pa nam to ne bi 
uspelo. 
Pogosto pravimo, da pri nas nimamo samo 167 stanovalcev, ampak imamo 167 družin. Tako kot naš logotip 
predstavlja krošnjo drevesa pod isto streho, tako mi v tem drevesu vidimo tri temeljne elemente sobivanja, in sicer 
stanovalca, svojca in zaposlenega. Skupaj rastemo in skupaj slavimo življenje. 
Vse, kar je napisano v tej praznični številki Vezi, ter vse, kar se čuti in vidi v naši hiši, je plod izjemnih zaposlenih. 
Ljudi, ki svojega dela ne jemljejo zgolj kot poklic, ampak ga vidijo kot svoje poslanstvo. Za tovrsten uvid je potrebno 
veliko srce. Hvala vam, moja ekipa z velikim srcem, in dovolite mi, da ponovim svoj značilni stavek, ki ga vedno s 
ponosom izrečem – moj tim, najboljši tim.

Hvala vsem vam, ki nas spremljate in podpirate. Vsem vam, ki nas razumete, ko smo glasni ter izpostavljamo 
izzive in opozarjamo na njih. Poznate nas in veste, da jih bomo še izpostavljali. Pa vendarle smo v tej hiši večni 
optimisti z veliko akcije, ki ne samo, da govorimo, ampak tudi naredimo in to naredimo skupaj z vami. Zaradi 
vašega zaupanja in vere v nas se čutimo odgovorne, da iščemo poti, ki jih lahko prehodimo, se povzpnemo na 
vrhove, ki jih zmoremo.

Radi smo v naši hiši, ker nam je lepo v hiši po meri človeka, saj je »vsak človek zase svet, čuden, svetal in lep, kot 
zvezda na nebu,« kot je zapisal Tone Pavček. Zato smo radi tu.
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Nagovor ministrice mag. Ksenije Klampfer
Nagovor župana občine Šentjur
Nagovor Skupnosti socialnih zavodov Slovenije
Dom starejših - Dom sožitja in sodelovanja
Naše sodelovanje ZD Šentjur
Sodelovanje z Vrtcem Šentjur
Skavtski duh povezuje...
Sodelovanje s CSD Celje, enota Šentjur
Dom starejših in Društvo upokojencev Šentjur
Spominčica Šentjur in Dom starejših Šentjur
Slovensko društvo Hospic
Mojih 20 let...
Naš dom
Moja mama
Mnenje mladih bolničarjev
Skupina Zarja
Naše gredice
Začetek pomladi v gospodinjski skupini zgoraj
Aktivnosti v gospodinjski skupini zgoraj
Utrinki in „ocvirki“ iz skupine Korenine
Prostovoljno delo v Domu starejših Šentjur
Lepo je obstajati
Druženje z Večno mladimi
Vtisi članic skupine Marjetke
Mladi v jeseni
Literarna skupina
Prostovoljec leta
Trenutki, ki štejejo
Če je človek človeku človek, je lahko lepo
Pomen gibanja in rekreacije za zdravo življenje
Družini prijazno podjetje
Dogajanje v Centru pod Vrbco
Življenje je naneslo tako
Domski dojenčki
Pripravniki in novozaposleni
E-qalin
Športne igre socialnih zavodov 2019
Tombola
Jutranja telovadba
Družabne igre domov Celjske regije
Rusko kegljanje
Kolesarska dirka skozi Šentjur
Mešani pevski zbor DU Laško v Domu starejših
Moj, vaš, naš čas
Pepi ni bil nič kriv, hec je pa bil!
Srečanje ob palačinkah
14. DM tek
100 letnica v Domu starejših Šentjur
Vrtinec dogodkov
Malo za šalo, malo za res...
Program Spomničice Šentjur
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Ob 20. letnici delovanja DSO Šentjur

V veselje mi je, da Vam lahko namenim nekaj misli 
ob tako pomembnem mejniku, kot je dvajseta 
obletnica delovanja vašega Doma. Dvajseta 
obletnica pomeni nadaljevanje pozitivne zgodbe. 
Zgodbe, ki kaže, da je prijeten dom le eden izmed 
koščkov mozaika, ki ga sestavlja življenje. Dom ni 
samo hiša ali stavba, temveč je veliko več. Dom 
ustvarjamo ljudje, ki lahko drug drugemu 
osmislimo vsak trenutek življenja in si ustvarimo 
kakovostno bivanje. 

DSO Šentjur je v okolju in med uporabniki 
prepoznaven kot osredja ustanova, ki ponuja 
široko paleto storitev in programov ter možnost 
izbire med različnimi ponudbami za starejše. Zelo 
prizadevni in srčni zaposleni ste pod vodstvom 
direktorice Vesne Vodišek Razboršek  v zadnjih letih vpeljali vrsto inovacij, s katerimi ste dvignili kakovost življenja 
uporabnikov Doma starejših Šentjur.  

Dom je v zadnjih letih prilagodil svoje prostore sodobnim konceptom dela, ki so stanovalcem veliko bolj prijazni. Z 
uvajanjem koncepta gospodinjskih skupin ste svojim stanovalcem zagotovili pristnost družinskega življenja, pa 
tudi večjo individualnost ter s tem ohranjanje osebnosti in identitete posameznika.

Zelo poznan je vaš Kneippov park, ki je namenjen tako stanovalcem Doma kot tudi lokalni skupnosti, omogoča pa 
širjenje možnosti gibanja na svežem zraku ter posedanje med številnimi dišavnicami in zelišči, ki spominjajo na 
življenje doma. Park nudi tudi storitve aromaterapije, hidroterapije in čebričenja po metodi Sebastiana Kneippa. S 
tem je Dom starejših Šentjur postal prvi dom za starejše v Sloveniji, ki je ponudil tovrstno storitev. 

Še posebej pa iz ustaljene prakse domov za starejše izstopate s kopalnico dobrega počutja in t. i. oazo, prostorom, 
ki je  namenjen stanovalcem v zadnjem stadiju obolelosti za demenco. Uvedene novosti so strokovno dobro 
podprte in sledijo praksi sodobnih konceptov dela s stanovalci domov doma in v tujini.

V vašem Domu so stanovalci, njihova življenjska zgodba in sodelovanje s svojci na prvem mestu. Z naravnanostjo 
na potrebe uporabnika, njihovo prepoznavanje in ustvarjanje sobivanja s svojci uporabnikov bistveno prispevate 
k dvigu kakovosti življenja uporabnikov.  
Vaša  pozitivna podoba in prepoznavnost Doma v lokalnem okolju ter dobre prakse Doma so postale znane tudi 
izven meja lokalne skupnosti.  
 
Najpomembnejše priznanje pa so zadovoljni stanovalci in ostali uporabniki storitev. Vse to s svojim strokovnim in 
predanim delom omogočajo vodstvo Doma in vsi zaposleni, ki ste v vsem tem obdobju pomagali graditi mozaik 
sodobnega doma za starejše, s paleto v okolju in širše prepoznanih storitev in programov za starejše.

Okrogla obletnica je vedno trenutek, ko se lahko veselimo ob uspehih in sadovih prehojene poti ter se hkrati 
zazremo še v prihodnost, novim ciljem in izzivom naproti. Glede na dosedanje izkušnje teh Domu tudi v 
prihodnosti ne bo manjkalo. 

Iskreno vam čestitam ob dvajsetletnici delovanja. Želim vam prijetno praznovanje in verjamem v uspešno delo 
tudi v prihodnje.

Mag. Ksenija Klampfer, ministrica
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20 let Doma starejših 

Dom starejših Šentjur je v svojih dvajsetih letih delovanja postal neločljiv 
del lokalne skupnosti v Občini Šentjur. Našo skupnost bogati z 
zavedanjem, kako pomembno je medgeneracijsko sodelovanje, in nas v 
teh izrazito individualiziranih časih opominja, da je solidarnost med 
generacijami edino zagotovilo, da se vsem članom naše družbe 
omogočita kakovost življenja v vseh starostnih obdobjih in dostojna 
starost. To je pot, ki jo bomo prehodili vsi. 

V prvi vrsti šentjurski dom starejših skozi leta ponuja zavetje, drugo 
domovanje in vso potrebno oskrbo mnogim starostnikom iz naše občine in 
drugih občin, hkrati pa je v to skupnost povezal tudi njihove svojce in 
bližnje, ki jih obiskujejo in z njimi delijo vsaj delček vsakdana. Leta 
prinašajo tegobe in omejitve, ki jim ljudje v svojih domovih niso več kos, 
zato je ključno, da obstajajo primerne alternative. Celovita oskrba ljudi z 
zelo raznolikimi zdravstvenimi potrebami je velik izziv in terja veliko 
prilagajanja vseh zaposlenih v domu. Šentjurski dom starejših po tej plati 
daje od sebe maksimum, kar dokazujejo številni certifikati, priznanja za 
kakovostno delo in inovacije. Prav tako neprestano vlaga v izboljšave 
bivalnih pogojev, od urejenih skupnih dnevnih prostorov, prijetnih 
kotičkov, kot je kavarna, kjer se je z obiskovalci mogoče družiti v 
sproščenem vzdušju, do specifičnih prostorov, kot je prilagojen prostor za 

stanovalce z demenco. Pred časom je vrata odprl še Center Pod Vrbco, ki Dom neposredno povezuje z okoljem ter 
različnimi populacijami in generacijami, nudi pa nova znanja in spoznanja. Vse to je dokaz, da imajo vodstvo in 
zaposleni vizijo, sledijo trendom v stroki obravnave starejših ter si to želijo udejanjiti tudi v praksi. 

Ker ima Občina Šentjur posluh in razumevanje za izzive, ki jih prinaša domska oskrba za starejše, ima z Domom 
vzpostavljeno tesno sodelovanje. To temelji na zagotavljanju potrebnih sredstev za oskrbo in ustvarjanju pogojev 
za uresničevanje nenehnih izboljšav. Menim, da s skupnimi močmi dokazujemo, da je v lokalnem okolju za 
starejše generacije mogoče narediti ne le tisto, kar je nujno, temveč tudi nekaj več po čisto človeški plati. 
Razumljivo je, da je prihod v institucijo doma, v neznano okolje, med nove ljudi za starostnike stresen, povezan s 
stiskami in strahovi, zato je pomembno, da vsi skupaj poskrbimo, da se bodo počutili sprejete, razumljene in 
dobrodošle. Kakor sam doživljam utrip v naši lokalni skupnosti, sem prepričan, da v našem mestu nudimo 
prijazno klimo. Za vzdušje v Domu je poskrbljeno z aktivnostmi, ki se izvajajo na dnevni ravni in katerih se 
stanovalci udeležujejo po svojih željah oz. zmožnostih, da se spomnijo opravil, kot so jih počeli nekoč. Vrata Doma 
so široko odprta vsem obiskovalcem in ti še kako radi pridejo: najmlajši, vrtčevske in šolske skupine, društva, 
pevci, godci, folkloristi ter ostali gostje razveseljujejo in popestrijo še tako enolične dneve. Za vrati Doma starejših 
Šentjur je tako zmeraj pestro, domače in optimistično, čemur nazdravimo ob vsakem novem letu, še raje pa ob 
kakšnem visokem jubileju, ki smo jih skupaj pričakali že kar nekaj. 

Ob dvajsetletnici delovanja direktorici ge. mag. Vesni Vodišek Razboršek, vsem zaposlenim in stanovalcem Doma 
starejših Šentjur iskreno čestitam in vam želim, da bi jo obeležili z zadovoljnim pogledom na prehojeno pot v 
preteklost in pogumnimi načrti za prihodnost. Veselim se še mnogih lepih skupnih trenutkov. 

Mag. Marko Diaci, župan Občine Šentjur 
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Dom starejših Šentjur je eden izmed novejših javnih zavodov, a kljub temu zelo aktiven član Skupnosti. Zaposleni 
v DSO Šentjur sodelujejo v izmenjavi strokovnih mnenj in so obenem tudi člani odborov aktivov, ki Skupnosti 
dodajo neprecenljivo izkušnjo iz prakse, torej neposrednega izvajanja storitev.

Vodilo Doma je odprt in spoštljiv odnos do stanovalcev ter upoštevanje potreb vsakega posameznika, ob tem pa v 
čim večji meri vključenost svojcev in širše lokalne skupnosti s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju. O 
kakovosti dela priča tudi projekt kopalnice sproščanja, ki je bil kot eden izmed izstopajočih projektov predstavljen 
ob 50. obletnici Skupnosti. Slednji odlično oriše prepoznavanje potreb in možnost inovativne prilagoditve 
izvajanja storitev kot odgovor na spremenjene potrebe stanovalcev.

Ob 20. obletnici DSO Šentjur prizadevni ekipi z direktorico mag. Vesno Vodišek Razboršek na čelu čestitamo za 
uspešno delovanje in vzorno prizadevanje za dobrobit stanovalcev. Direktorici in zaposlenim želimo v naslednjih 
letih še veliko inovativnih idej, delovnega zagona in uresničitev zastavljenih ciljev, stanovalcem pa seveda čim 
boljše počutje v tem srčnem domu.

Ob 20. obletnici delovanja
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Dom starejših - DOM SOŽITJA in SODELOVANJA

Lepo je obhajati jubilej ustanove, ki je v naš kraj prinesla novo kakovost bivanja v starosti. Tako nam je dana 
dodatna možnost izbire, kako preživeti jesen življenja. 

Že pred mojim prihodom v župnijo pred petnajstimi leti je v Domu bila kapelica, za duhovno oskrbo pa je skrbela 
župnija Šentjur. Res je, da je sveta maša potekala le enkrat mesečno, pa vendar je tudi to bilo nekaj. S prihodom 
nove direktorice smo razširili delo, tako da se sedaj sveta maša izvaja vsak torek in vsak torek obiščem po sobah 
vse, ki ne morejo več k sveti maši. Prav tako v Domu ob sredah poteka srečanje molitvene skupine, ob četrtkih pa 
srečanje pogovorne skupine. Oba vodijo članice naše župnijske Karitas.
 
V nekatere dogodke v župniji vključimo tudi oskrbovance Doma, zlasti v srečanje starejših v župniji, ki ga 
organizirata naša župnijska Karitas in Bratovščina odraslih skavtov.

Vesel sem lepega sodelovanja tako z vodstvom Doma kot tudi z vsemi zaposlenimi. Nekako smo se našli in skupaj 
delamo v dobrobit oskrbovancev Doma.

Vsak jubilej je priložnost za premislek, za pogled nazaj in tudi za pogled naprej. Vsekakor si kot župnik želim, da bi 
naše sodelovanje tudi v prihodnje ostalo vsaj na enakem nivoju oz. da bomo našli še kakšno dodatno možnost 
sodelovanja. 

Hvala vodstvu in zaposlenim v Domu za odprtost in lepo sodelovanje.

Vinko Čonč, župnik
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Naše sodelovanje

»Dobrota bo v vsak dom, kamor bo prišla, prinesla srečo in mir.«
(Lucius Annaeus Seneka)

Dom starejših Šentjur je vsestranski socialni zavod. Njegova naloga niso le nega in varstvo starejših ter dodajanje 
let življenju, temveč dodajanje kakovosti letom življenja. Sodobni socialnovarstveni zavod je tisti, ki poleg tega, da 
zagotavlja zadovoljevanje osnovnih življenjske potreb, kot so bivanje, nega in prehranjevanje, skrbi tudi za pestro 
družabno udejstvovanje. Tega pa v Domu starejših Šentjur ne manjka. Vsak stanovalec Doma v tej paleti 
dejavnosti gotovo najde kaj po svoji meri. Strokovnjaki pravijo, da je starost obdobje, na katero se je treba 
pripraviti in jo sprejeti, saj jo le tako lahko bogatimo in dejavno živimo. In Dom starejših Šentjur je gotovo zavod, ki 
to počne.

V dvajsetletnem delovanju Doma starejših Šentjur se je zgodilo mnogo dogodkov, mnogo stanovalcev je prišlo in 
odšlo, mnogo svojcev je odprlo in zaprlo vrata Doma, ravno tako je prišlo in odšlo mnogo zaposlenih. Pomembno 
je, da smo v Domu vsi pustili delček sebe, da smo v vseh teh letih spoznavali slabosti in dobre stvari skupnega 
delovanja in življenja ter to skušali odpraviti oziroma izboljšati. 

Verjetno se strinjate, da je ravno osebje tisto, ki ustvarja dušo ustanove, v kateri ste. Zagnanost ljudi, ki skupaj z 
vami ustvarjajo prijetno vzdušje, je zelo vidna tudi navzven. Seveda je prostora za napredek še dovolj, vendar to 
pomeni le, da bo vsak dan še bolje. Z vašo pomočjo, s pomočjo vseh ljudi, ki se vam z veseljem pridružujejo ob 
posebnih priložnostih ali pa vsak dan.

Nekoga osrečiti je nekaj posebnega, s tem osrečimo tudi sebe ter tako najdemo svoj notranji mir in navdušenje. 

Vsem stanovalcem, zaposlenim in vodstvu ob jubileju iskreno čestitamo. 

Zdravstveni dom Šentjur
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Sodelovanje z Vrtcem Šentjur

Otroci starejših oddelkov Vrtca Šentjur, Enote Šentjur in Pešnica že vsa leta redno, že kar tradicionalno, sodelujejo 
z Domom starejših Šentjur, zadnja leta pa tudi z društvom Spominčica in Centrom Pod Vrbco, ki prav tako delujeta 
v sklopu Doma. Redno jih razveseljujemo s petjem na njihovih prireditvah in praznovanjih. Večkrat zapojemo 
skupaj ter drug drugega razveseljujemo z bučnim aplavzom in kratkimi pogovori. Vsem ljube pa so nam različne 
delavnice, ki jih v Domu pripravijo ob različnih praznovanjih prav za najmlajše. Vsa druženja potekajo v posebnem 
vzdušju in prispevajo k medgeneracijskemu povezovanju. Vedno, ko se z otroki vračamo iz kakšnega takšnega 
dogodka, se spontano med otroki razvije pogovor o njihovih starih starših, babicah, dedkih, pri čemer so ti 
pogovori prežeti z milino in ljubeznijo.

Tovrstno medgeneracijsko druženje in sodelovanje nas vzajemno bogati, prispeva k raziskovanju, spoznavanju 
spreminjajočega se časa. Vzpostavlja tudi prijateljske vezi ter pušča sledi v doživljanju in razumevanju različnosti.

Anekdota: 
Bili smo na obisku v Domu. Skupaj smo zaplesali. Najbolj jim je bilo všeč, ko je eden izmed dečkov dobil mikrofon 
in zapel pesem Mi se imamo radi …

Kaj so otroci povedali?  »Upokojenci fino plešejo.«
    »Potička je bila tako dobra.«
    »Meni je bilo najbolj všeč, ko sem pel na mikrofon.«

Ob praznovanju 20. rojstnega dne Doma starejših Šentjur vsem želimo VSE NAJBOLJŠE IN SE VESELIMO Z VAMI.

Veliki in mali iz Vrtca Šentjur
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Skavtski duh povezuje...

... odrasle iz Bratovščine Šentjur in varovance Doma starejših Šentjur

Eden od skavtskih zakonov pravi, da je skavt prijatelj vsakomur, spet drugi, da skavt pomaga bližnjemu in naredi 
vsak dan vsaj eno dobro delo. Pomoč bližnjemu je celo del naše skavtske obljube. Skavtske zakone in obljubo z 
veseljem uresničujemo skupaj z varovanci Doma starejših Šentjur.

Uspešno sodelovanje med odraslimi skavti in Domom poteka že vrsto let. Naši začetki so bili, kot je to običajno, 
skromni. Začeli smo s kratkimi obiski, vendar so ti hitro prerasli v daljša druženja, tudi ob petju in plesu. Dom 
vsako leto ob božičnih praznikih obiščejo skavti koledniki, božične praznike smo oskrbovancem polepšali z ročno 
izdelanimi voščilnicami, vsako leto pa se tudi srečamo pri posebni sveti maši v naši župnijski cerkvi, namenjeni 
starejšim, ki jo organizira župnijska Karitas. Nekaj skavtinj je v delo Doma vključenih skozi celo leto, saj sodelujejo 
kot prostovoljke.

Najbolj so nam v spominu ostali sprehodi z oskrbovanci in zaposlenimi po Šentjurju, kjer smo si privoščili tudi 
sladoled. Eni so se na pot odpravili z invalidskimi vozički, drugi peš, ob naši opori. Ko smo prišli do okusne 
nagrade, smo bili prešerno nasmejani čisto vsi. Veste, sladoled je ob takšni družbi še posebej okusen! Kot se 
spodobi, smo tudi kaj zapeli, srečanje pa zaključili še z malico.
Ob pogledu nazaj nas na naše sodelovanje vežejo lepo spomini. Hvaležni smo za izkušnje oskrbovancev, ki jih 
delijo z nami, in tako bogatijo naša življenja. Skavti radi pomagamo, zato želimo oskrbovancem prinesti veselje na 
jesen njihovega življenja. Veselimo se sodelovanja še naprej, ob obletnici pa vsem čestitamo ter si želimo 
uspešno in blagoslovljeno delo tudi v prihodnje.

Jadranka Škornik, voditeljica
Bratovščine odraslih skavtov Šentjur
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Center za socialno delo Celje, Enota Šentjur pri Celju (v nadaljevanju center)  z Domom starejših Šentjur sodeluje 
že vrsto let. Tesno sodelovanje izhaja že iz narave dejavnosti obeh zavodov, ki temelji na skrbi za ranljive skupine, 
stičišče našega sodelovanja pa je skrb za starejše občane.
V okviru razpoložljivih možnosti centri najprej skušamo urediti namestitev za varovance, ki nujno potrebujejo 
namestitev, pri čemer opažamo potrebe po večjih kapacitetah že vrsto let, kar predstavlja celostno težavo 
dolgotrajne oskrbe na nacionalni ravni. 
Pomembno sodelujemo tudi na področju skrbništva, ko gre za zaščito interesov varovancev že ob vključitvi v 
zavod, pa tudi kasneje, ko je treba izvrševati skrbniške naloge. 
Center ocenjuje, da zaposleni v Domu delujejo strokovno in uporabnike podpirajo tako, da skušajo čim dlje 
ohraniti njihovo aktivnost in šele, ko se izkaže, da ni več uvida v prepoznavanje potreb in zaščite lastnih interesov, 
predlagajo ustrezne ukrepe na centru. Le izjemen čut za sočloveka in strokovno znanje lahko zagotovita ustrezno 
oceno o tem, kdaj oseba sama ne more več urejati zadev, zato je toliko bolj pomembno, da se izobraževanje krepi 
tudi na področju čustvene inteligence. Postajamo namreč starajoča družba, zato je toliko bolj pomembno, da 
bodo o nas odločali ljudje s srcem, ki bodo prepoznali naše sposobnosti, jih krepili čim dlje in nas zaščitili, ko ne 
bomo več zmogli poskrbeti za svoje pravice in koristi. Dosedanja praksa socialne službe v Domu starejših Šentjur 
temu sledi, kar je zelo spodbudno.
Konkretneje pa z Domom sodelujemo v okviru Združenja zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci 
Spominčica Šentjur in  pri projektu Varne točke. Osnovni namen projekta je v mestu oblikovati Varne točke – 
posebej označene javne prostore, ki predstavljajo zatočišča za osebe z demenco in jim zagotavljajo občutek 
varnosti. 
Sodelovali smo tudi v okviru projekta Demenca med nami in podpisali konzorcijsko pogodbo za izvedbo programa 
izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence – Demenca med nami. Namen in cilj projekta je temeljil na 
Strategiji za obvladovanje demence v Sloveniji do leta 2020 in zagotavlja širitev programov in kompetenc 
delavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco v različnih okoljih – konkretno izobraževanje strokovnih delavcev in 
sodelavcev ter zdravstvenih delavcev pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev za starejše ter neformalnih 
oskrbovalcev in drugih ciljnih skupin za oblikovanje demenci prijaznega okolja pri izvajalcih. V okviru tega projekta 
so strokovni delavci centra sodelovali tudi kot aktivni udeleženci.
Pomembno sodelovanje z Domom se kaže tudi na področju izvajanja storitve pomoč na domu, saj se precejšen 
del kosil za uporabnike zagotavlja ravno v Domu starejših Šentjur. 
Z Domom starejših Šentjur sodelujemo tudi v okviru izvajanja skupine starejših za samopomoč. Program se od 
leta 1993 izvaja že  26 let  s ciljem omogočiti starejšim ljudem, da preživijo kakovostno starost, sklepajo nova 
poznanstva in prijateljstva, drug drugemu nudijo medsebojno pomoč in podporo ter se povezujejo z institucijami v 
lokalnem okolju. Vsa leta se člani povezujejo z domom starejših, hodijo na obiske k varovancem, se z njimi družijo 
na delavnicah in ob praznikih skupaj z njimi prazniku primerno ustvarjajo. 

V Domu si prizadevajo slediti potrebam in željam uporabnikov. Veliko je bilo storjenega v prid stanovalcem, tako 
glede vzdrževanja in tehnične ureditve kot tudi na področju zdravstvene nege in oskrbe, predvsem pa dobrega 
počutja stanovalcev. 

Na podlagi dobrega sodelovanja menimo, da je njihov pristop strokoven, korekten in profesionalen.

                                                                                                      Kolektiv CSD Celje
                                                                                                   Enota Šentjur pri Celju

Sodelovanje s CSD Celje, enota Šentjur

                                                                                                   Eno
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Ob 20. obletnici ustanovitve Doma starejših Šentjur iskreno čestitamo vsem zaposlenim v Domu, direktorici 
Vesni Razboršek Vodišek pa poleg čestitke izrekamo še iskreno priznanje za odlično vodenje Doma.

Dom starejših Šentjur in Društvo upokojencev Šentjur med sabo dobro sodelujeta. To je zelo pomembno, saj 
lahko le tako skupaj skrbimo za starejše z raznimi oblikami pomoči, skupaj pa se tudi poveselimo ob rednih 
srečanjih preko kulturnih in športnih oblik sodelovanja. Del naših aktivnosti se redno izvaja tudi v Domu starejših 
Šentjur.

Predsednica komisije za kulturo in izobraževanje v DU Šentjur Olgica Krampl vodi literarno skupino, ki jo 
sestavljajo stanovalci in stanovalke Doma, kjer berejo pesmi domačih in tujih pesnikov. Literarna skupina deluje 
enkrat tedensko že osmo leto. Je pa Olgica Krampl aktivna tudi v Literarnem društvu Šentjur in tako svoje literarno 
znanje prenaša še na domske stanovalce.
Naša članica, vaditeljica Vida Zupanc že 18 let izvaja rekreacijo s telovadbo za članice društva, na njej pa so 
dobrodošli tudi stanovalke in stanovalci doma, če to želijo.

Radi smo z vami, zato vedno znova iščemo nove priložnosti povezovanja, kar pripomore h krepitvi odnosov. Skupaj 
soustvarjamo prireditve in aktivnosti, na katerih se lahko družimo s stanovalci in zaposlenimi ter med seboj 
pletemo pristnejše vezi.

S prihajanjem v Dom spoznavamo življenje v njem in se s stanovalci povezujemo. Dokler je človek povezan z 
ljudmi, izboljšuje kakovost svojega življenja in staranje odloži na poznejši čas. Tudi odločitev za odhod v dom bo 
kasneje lažja. Z veseljem pa se društvena kulturna komisija s kakšnim kulturnim vložkom vključi tudi v 
praznovanje domskih dogodkov ali na skupna srečanja članov društva in stanovalcev Doma. Tako skupaj 
razvijamo in negujemo topel odnos, sožitje, medgeneracijsko solidarnost in sodelovanje, kar ima pomemben 
vpliv na dobro počutje stanovalcev in tudi zaposlenih v Domu.

Starejše je treba vključiti v življenje ter vsem omogočiti varstvo in pomoč. Vemo, da samota ubija. Naše društvo se 
je tudi med prvimi vključilo v projekt Starejši za starejše za boljšo kakovost življenja doma, zato tudi poskrbimo za 
organizacijo obiskov in pomoči na domu.

Dom starejših Šentjur je lahko vzgled, kako je treba delovati in odlično voditi dom, saj sodite med enega od najbolj 
prijaznih domov v Sloveniji.

Člani Društva upokojencev Šentjur in jaz osebno vam čestitamo za vse dosedanje uspehe ter vam želimo uspešno 
delo in sodelovanje tudi v prihodnje.

Predsednica društva upokojencev Šentjur,
Silva Koželj

Dom starejših Šentjur in Društvo upokojencev Šentjur
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Spominčica Šentjur in Dom starejših Šentjur

... z roko v roki že desetletje

Združenje zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci Spominčica Šentjur (Spominčica Šentjur), društvo, 
katerega glavni namen je osveščanje o problematiki demence med nami  ter v povezavi s tem nudenje pomoči 
predvsem svojcem obolelih za demenco, je nastalo na pobudo žal mnogo prezgodaj preminulega dr. Aleša 
Kogoja, dr. med., specialista psihiatrije, in takratne predsednice Spominčice Šentjur, dr. Zlate Felc, dr. med., 
specialistke pediatrije. Združenje je bilo ustanovljeno 9. 1. 2008 in je v lanskem letu praznovalo deseto obletnico 
delovanja. 
Od samega začetka je društvo Spominčica tesno povezano z Domom starejših Šentjur, saj ta društvu nudi 
prostore za izvajanje svojih aktivnosti. Takratni direktor Doma, Branko Gorečan, je bil izjemno naklonjen 
delovanju in ustanovitvi Spominčice, prav tako je bil do lanskega leta član upravnega odbora društva. Tudi z 
menjavo vodstva v Domu starejših Šentjur, ko je direktorica postala mag. Vesna Vodišek Razboršek, se je pristno 
sodelovanje Spominčice in Doma le še poglobilo. S ponosom povemo, da je sedanja direktorica podpredsednica 
društva.
Društvo brez lastnih prostorov težko deluje, zato smo v Spominčici Šentjur izjemno hvaležni Domu starejših 
Šentjur, da društvu nudi široko paleto ugodnosti, med drugim ima na voljo brezplačno uporabo pisarne za redne 
seje upravnega odbora in srečanja skupin za samopomoč ter svetovanja svojcem. Za izvajanje rednih društvenih 
aktivnosti, v katere sodijo izvedba predavanj in Alzheimer caffejev, je na voljo velika dvorana z vso tehnično 
opremo. Društvo ima v Domu na voljo tudi omare za hrambo promocijskega gradiva in arhiva. 
V Domu starejših Šentjur pa Spominčico in njihove člane ter udeležence dogodkov ne le gostijo, temveč vedno 
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znova tudi izjemno pogostijo. Po vsakem predavanju, ki ga priredi društvo Spominčice Šentjur, pripravijo bogato 
pogostitev za udeležence, prav tako tudi ob tradicionalni prireditvi, ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, ko 
društvo organizira Sprehod za spomin. Gre za tradicionalno vseslovensko prireditev, ki je redno organizirana tudi 
v Šentjurju in na kateri nam Dom starejših Šentjur ponudi pomoč tudi tako, da na njej sodelujejo zaposleni v 
Domu, prostovoljci in oskrbovanci Doma.
Tudi sicer sta Spominčica Šentjur in Dom starejših Šentjur vpeta v mnoge skupne projekte. Na vse smo izjemno 
ponosni! Prav poseben odnos pa gojimo do vpeljave varnih točk, saj je v mesecu aprilu leta 2014 Šentjur kot prvo 
mesto v Sloveniji dobil varne točke za starejše, ki so nastale na pobudo Združenja zahodnoštajerske pokrajine za 
pomoč pri demenci Spominčica Šentjur, ko je v začetku leta 2013 začela z delom Skupina za oblikovanje 
Šentjurja, dementnim osebam prijaznega kraja, pri čemer je Dom starejših Šentjur društvu nudil izjemno 
podporo.
Z roko v roki se soočamo s problematiko starajočega se prebivalstva in naraščanjem demence v družbi. Trudimo 
se razbijati tabuje glede tem, ki bi jih mnogi radi preslišali ali spregledali, a vztrajno silijo iz vseh razpok, tako v 
lokalnem in državnem kot tudi svetovnem okolju. Neprestano se skupaj in vsak zase izobražujemo, dopolnjujemo 
svoje znanje in si ga nesebično predajamo, saj se zavedamo, da le vzajemna pomoč in solidarnost, podkrepljeni s 
strokovnostjo in vestnim delom, lahko privedejo do odličnih rezultatov.
Vsako partnerstvo, ki deluje dobro, ves čas potrebuje medsebojno podporo, sklepanje kompromisov in veliko 
komunikacije. S ponosom trdimo, da Spominčici Šentjur in Domu starejših Šentjur to več kot odlično uspeva. Tudi 
zrelost institucij to potrjuje. Dom starejših Šentjur praznuje dvajseto leto delovanja, skupaj s Spominčico Šentjur 
pa že enajsto leto orjemo ledino v lokalnem okolju, opozarjamo na problematiko naraščajoče demence v družbi in 
družinskem okolju na nacionalnem nivoju, prenašamo dobre prakse iz tujine v domače okolje, predvsem pa eni in 
drugi – vsak na svoj način – nudimo pomembno podporno okolje svojcem in obolelim za demenco ter starejšim 
nasploh.
Pri vsem tem smo člani društva Spominčica Šentjur neizmerno hvaležni vsem zaposlenim v Domu starejših 
Šentjur, z direktorico na čelu, za vsakokratno pristno in nesebično sodelovanje, zaupanje, strokovno podporo, 
razumevanje in pomoč! Z vašo podporo lažje skrbimo za nenehno rast in razvoj tako svojih članov kot tudi 
delovanje društva nasploh.  
Domu starejših Šentjur ob tej priložnosti izrekamo iskrene čestitke ob častitljivem jubilejnem praznovanju! Člani 
društva Spominčice Šentjur smo veseli in ponosni, da smo del vaše zgodbe in verjamemo, da bomo z roko v roki še 
dolgo in uspešno (pre)hodili v zrela leta.

Združenje zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci Spominčica Šentjur
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Slovensko društvo Hospic

Sodelovanje Slovenskega društva hospic Območnega odbora Celje z Domom starejših 
Šentjur

Večletno sodelovanje zajema skupno obravnavo stanovalcev, ko ti potrebujejo paliativni pristop. Z zaposlenimi 
strokovnimi delavkami zdravstvenega in socialnega področja ter z negovalnim osebjem je strokovni tim hospica 
(socialna delavka, medicinska sestra, prostovoljci) vzpostavil izjemen odnos tako na strokovnem kot na osebnem 
nivoju, vse z namenom, da s  sodelovanjem dopolnjujemo vaše prizadevanje za čim bolj kakovostno paliativno 
obravnavo stanovalcev in njihovih svojcev.

Ob jubileju vam iskreno čestitamo in si želimo nadaljnjega sodelovanja.

Predsednica območnega odbora Hospic Celje,
Hedvika Zimšek
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Mojih 20 let...

Moj prvi delovni dan v Domu starejših Šentjur je bil 2. 8. 1999. Dom je bil nov in bilo nas je samo nekaj zaposlenih, 
stanovalcev seveda še ni bilo. Postopoma smo sprejemali tri do štiri stanovalce dnevno. Dom bi takrat lahko 
primerjala s praznim slikarskim platnom ali nepopisanim listom papirja, ki smo mu zaposleni in naši prvi 
stanovalci postopoma dodajali barve, življenjske zgodbe, veselje, upanje in – ker brez tega v življenju ne gre – tudi 
trenutke žalosti in bolečine. Tako je naš Dom kmalu dobil toplino in domačnost. Ljudje, ki so prihajali na razgovor v 
socialno službo in na ogled Doma, so večkrat pripomnili, da ima ta dom dušo.
Pozneje smo zaposleni in stanovalci obiskovali nekatere druge slovenske domove in nikoli ne bom pozabila 
občutkov vseh nas ob vrnitvi v naš dom. Takrat smo še bolj čutili domačnost, toplino in prijaznost našega doma. 
Naši stanovalci so znali povedati: »Povsod je lepo in zanimivo, doma pa najlepše.«
Nekaj mesecev po otvoritvi je bil Dom polno zaseden. Na prosto mesto je bilo treba čakati, predvsem na 
enoposteljno sobo, ki jih glede na želje prosilcev v Domu ni dovolj.

2Tu in tam se je zgodilo, da smo imeli nekaj mesecev prazno kakšno veliko oskrbovano stanovanje (57 m ), zato 
smo sprejemali tudi prosilce iz drugih delov Slovenije: Ljubljane, Maribora, Gorenjske in celo Primorske. Danes je 
v Domu velika večina stanovalcev iz občine Šentjur ter iz okoliških občin Dobje, Celje, Šmarje pri Jelšah, Laško, 
Žalec in drugih.
V drugem desetletju obstoja se je s prenovami naš Dom začel spreminjati in postal še bolj prijeten, svetel in 
domačen. Velikokrat, ko pogovor v družbi nanese na to, kje delam, občutim ponos, ker mi ljudje povedo, da so o 
našem Domu slišali veliko dobrega, predvsem o prijaznosti zaposlenih.
Zato po dvajsetih letih še vedno zelo rada hodim v službo, ki je veliko več kot le to. Je poslanstvo, ki me je 
osebnostno obogatilo.
Kot socialna delavka sem spoznala veliko starejših oseb in njihovih svojcev. Zaupali so mi del svoje življenjske 
zgodbe, svoje veselje in nemalokrat tudi svoje stiske in bolečino. Od  njih se učim življenjske modrosti, potrpljenja 
in hvaležnosti, ki jih imajo starejši v izobilju.
Pri svojem delu socialne delavke sem se naučila predvsem dobro poslušati in pomagati ljudem pri iskanju rešitev 
za različne težave. Življenje nam prinese različne preizkušnje in izzive in kot pravijo naši stanovalci, se takrat 
pokaže, kako pomembna je kakovost naših medsebojnih odnosov v družini, med prijatelji in v okolju, v katerem 
živimo.
Veliko naših stanovalcev je v otroštvu in mladosti živelo v hudem pomanjkanju za razliko od današnjega časa, v 
katerem prevladuje izobilje in se nam veliko stvari zdi samoumevnih. Če prisluhnemo življenjski modrosti naših 
stanovalcev, bomo slišali, da so od materialnih dobrin pomembnejši prijaznost, strpnost, pripravljenost pomagati 
sočloveku, prijateljstvo in ljubezen.
                                                                                                          

 Ljubica Gombač
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V Domu starejših Šentjur sem se zaposlila 1. 6. 1999. Bila sem 
tretja zaposlena, pred tem sta bila v Domu zaposlena le v. d. 
direktor in hišnik. Ob mojem nastopu dela so potekali zaključna 
dela v domu in opremljanje doma. Sprejeti je bilo treba vloge 
prosilcev za sprejem v Dom in vloge zaposlenih,  postopoma 
razpisati prosta delovna mesta, imeti razgovore in druga razna 
dela ter pripraviti vse za otvoritev in delovanje Doma. Delovni 
dan je običajno trajal od 10 do 12 ur. Ni bilo vedno lahko. A ko 
delam inventuro teh 20 let, se spomnim le lepih trenutkov. Še 
enkrat sem spoznala, kako zelo rada imam svoje delo. Prehitro 
je minil čas. Moja sinova sta v tem času odrasla. Postala sem že 
babica dvema igrivima deklicama in veliko svojega prostega 
časa posvetim njima. Kljub vsem obveznostim pa si najdem 
čas, da se z možem odpraviva malo po svoje, na najin odklop. Z 
veseljem lahko rečem, da sem v tem času spoznala veliko ljudi. 
Z nekaterimi stanovalci sem spletla pristne vezi in od njih 
dobila veliko življenjskih napotkov.  Zaupali so mi in 
nemalokrat dovolili, da sem za hip pokukala v njihovo dušo. 
Prav je, da se ob tem jubileju spomnimo tudi na pokojno 
sodelavko Mirjam Božič, ki je delala v računovodstvu. 
Vsem želim, da bi – tako kot jaz – čutili veselje do svojega dela, 
da bi lahko razširili krila in se razvijali. Vesela sem, da sem del 
ekipe tega uspešnega kolektiva.

        
Metka Supovec

Sem Milenka Oset in trenutno delam kot receptorka, sicer pa sem v 
Domu zaposlena že dvajset let. Začela sem kot kuharska 
pomočnica, nadaljevala pa sem z delom v strežbi in pomočjo na 
recepciji. Tako sedaj že štirinajsto leto opravljam delo receptorke. V 
službo rada prihajam, ker se zavedam, da je treba biti do ljudi 
človeški in za to delo imeti veliko srce. Spoznala sem veliko 
zanimivih ljudi in njihovih življenjskih zgodb ter se iz tega veliko 
naučila. Največ, kar lahko podarim našim stanovalcem, svojcem, 
sodelavcem in vsem, s katerimi se srečujem v domski recepciji, so 
čas, pozornost, prijazen nasmeh in lepa beseda. 
Dom starejših Šentjur, hvala za vse lepe trenutke in izkušnje. 
Ponosna sem, da sem že dvajset let del tako dobrega kolektiva in 
prijaznega doma. 

Milenka Oset
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Delo skozi oči natakarice v dvajsetih letih

V Domu sem se zaposlila kot natakarica in letos je preteklo že dvajset let, odkar opravljam to delo.
Vse je bilo novo: delavci, stanovalci, Dom. Zame, kot zaposleni, je bil izziv delati s starejšimi. Ker mi čut do 
sočloveka in lepa beseda nista tuja, mi ni bilo težko delati s starejšo populacijo. Postali smo ena velika družina in 
tudi zelo povezani.
Leta so hitro tekla, prihajale so spremembe, ki so nam omogočile, da je vse lažje in lepše. Dom deluje zelo 
domače, kar potrdijo tudi obiskovalci in svojci stanovalcev. V vseh teh letih smo dobili kavarno, teraso, novo 
jedilnico, družabni prostor, ki smo ga poimenovali Hiša, lani pa smo prenovili še kuhinjo. Seveda so tudi na ostalih 
enotah potekala obnovitvena dela.
Moje delo je timsko – povezana sem tudi z zaposlenimi v kuhinji, s katerimi moram dobro sodelovati, saj so 
velikokrat oni tisti, ki lahko ustrežejo želji stanovalca. S sodelavkama  Andrejo in Kristino poskrbimo za dobro 
postrežbo in  udobje v jedilnici, trudimo se čimbolj ustreči stanovalcem in obiskovalcem ter stanovalcem 
omogočiti, da bi se pri nas počutili kot doma.
Z veseljem bom to delo opravljala še naprej. Z vami bom ob veselih in tudi žalostnih trenutkih, čas bo tekel naprej 
in ostajali bodo spomini. Vse pa nas bo spremljalo upanje, da bi bili vsi zdravi in zadovoljni.

Irena Majger
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Naš dom

Skoraj ne morem verjeti, da je minilo že dvajset let od dneva, ko sem bila prisotna na otvoritvi Doma starejših 
Šentjur. Moj spomin mi pripoveduje, da je bilo zelo slavnostno. Pripravili so program, ki je obsegal recitacije, 
pevske točke, zapeli so zbori in zvrstili so se govorci od takratne občinske strukture do republiške. To je bil velik in 
odmeven dogodek  za našo občino. Stavba se nam je vsem zdela impozantna. Ponos našega mesta. Nenazadnje 
je še vedno tako. Izgradnja doma starostnikov je pomenila velik napredek za Šentjur in okolico ter tudi širše. 
Danes v tem domu prebivamo starejši, obnemogli in lepo nam je. To je res dom, naš dom po meri človeka. Vsi 
zaposleni se trudijo, da bi občutili domačnost, prijaznost in spoštovanje. Hvala vam!

 I. K.

Ko Dom postane dom

Težko se mi je bilo sprijazniti z mislijo, da 
bom morala mamo pustiti v domu 
ostarelih, saj sva bili celo moje življenje 
zelo povezani. Pa vendarle, bolezen in 
leta naredijo svoje, druge izbire nisem 
več imela. Lani 6. aprila je postala in 
ostala stanovalka Doma starejših 
Šentjur. Z zaskrbljenostjo v srcu sem 
odhajala in upala, da se bo v novem 
domu dobro počutila. Minilo je eno leto in 
…

18. 5. 2019 je moja draga mama 
praznovala 97. rojstni dan ... v Domu ... 
vendar obkrožena z ljubeznijo družine ter 
s srčnostjo in toplino osebja Doma 
starejših Šentjur. Hvala vsem mojim 
dragim in prijaznemu osebju v Šentjurju 
…saj smo z drobnimi pozornostmi mami 
polepšali njen praznični dan. 

Nevenka Dečman
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Moja mama

Ko so me zadnjič zaprosili, naj napišem nekaj misli o Domu starejših Šentjur ter svojih občutkih v zvezi z domskim življenjem 
in ljudmi, me je najprej zadelo dejstvo, da bo julija minilo že šest let, odkar sodijo obiski v Šentjurju med stalne postaje 
mojega vsakdanjika. Sredi julija 2013 je namreč moja mama postala Šentjurčanka – stanovalka DSŠ. Spomnim se, da je 
bila najprej (nekaj mesecev pred sprejemom) aktualna ideja o zagotovitvi pomoči na domu, kar je mama tedaj odklonila, 
njeno zdravstveno stanje pa se je v nekaj tednih tako zelo poslabšalo, da sem bil prisiljen poiskati možnost za sprejem v 
dom. Med iskanjem prostih mest, ki jih, kakor vemo, zelo primanjkuje, sem naletel na predstavitev DSŠ, ki je takrat še imel 
nekaj prostora. Po pogovoru z gospo Beti Prtenjak sva se z mamo odpeljala v Šentjur na ogled in predstavitev doma. Moram 
povedati, da sem bil po izkušnji s pomočjo na domu precej skeptičen, saj pomeni selitev v novo okolje za posameznika še 
precej večji pretres, kakor nekajurni obiski 'tujega' človeka dvakrat ali trikrat tedensko. Očitno pa sta tedaj svoje opravila 
prijazen pristop gospe Beti, ki si je res vzela čas za pogovor, in možnost, da se lahko mama, če ne bi bila zadovoljna, kadar 
koli vrne domov. Tudi mama je spoznala, da zaradi napredovale demence sama ne zmore več opravljati osnovnih 
vsakodnevnih opravil in je bila zlasti dopoldne, ko je bila sama, v stalni nevarnosti (padci). Sprejem smo izpeljali v dobrem 
tednu – mama je dobila lepo opremljeno sobo z balkonom in sostanovalko za pogovor, sprehode in gledanje televizije, jaz pa 
sem si oddahnil, ker sem vedel, da bo zanjo poskrbljeno, tudi če se zgodi kaj nepredvidenega. Med bivanjem v zgornji 
skupini se je pogosto udeleževala prireditev za stanovalce, nekajkrat pa je tudi obiskala dejavnosti v spodnjem nadstropju, 
kjer so nameščeni bolniki z demenco.
Žal se je njeno zdravstveno stanje še naprej hitro slabšalo in sledila je neizogibna selitev v spodnjo skupino – na oddelek za 
demenco. Spomnim se, da sva imela tedaj na izbiro tudi namestitev na bolniški oddelek, a se nama je zdela selitev v bolj 
domačo dvoposteljno sobo z izhodom na vrt veliko bolj vabljiva in prijazna.
V Šentjurju sva skupne ure kar dolgo preživljala na 'sprehodih', česar sva se navadila že doma v Celju, sprehode pa sva 
vedno kronala s skupno kavo v bifeju. Najini šentjurski sprehodi so bili sprva še dokaj dolgi – potekali so v okolici Doma in 
Kneippovem parku, po selitvi v gospodinjsko skupino pa sva raziskovala dvorišče, kamor sem jo vozil tudi pozneje, ko ni 
mogla več hoditi, da je posedela v senci pod drevesi. Žal je pred dobrim letom tudi premeščanje na voziček in z njega zanjo 
postalo preveč naporno, tako da je njen svet omejen na sobo, ki si jo deli že s četrto šentjursko sostanovalko.
Rad bi poudaril, da se je s postavitvijo prave diagnoze in s sprejemom v dom končalo precej hudo in mučno obdobje, ki ga 
verjetno preživlja večina bolnikov z demenco in njihovih svojcev. Ob simptomih, ki spreminjajo človeka, s katerim živiš vse 
življenje, njegovih strahovih in tesnobi, njegovih navzven nerazložljivih nihanjih razpoloženja, ostaneš popolnoma sam. 
Osebni zdravniki (vsaj v našem primeru) nimajo ne znanja ne časa za poglobljen pregled in postavitev diagnoze, dokler je še 
čas in je bolezen z zdravili mogoče upočasniti. Prepričevanje osebnega zdravnika, da se s svojcem nekaj dogaja, je torej tista 
prva in najtežja naloga, ki ji sledijo napotnice, čakalne dobe in zamujen čas, ko je moč še kaj storiti. Da je možen tudi 
drugačen pristop, sem (žal) spoznal šele v DSŠ, ob stiku z dr. Polono Krumpak, ki je po potrebi kdaj tudi sama poklicala in se 
pogovorila z mano o maminem stanju, česar v Celju nisem bil vajen.
Prav to – strokovna in pravočasna medicinska pomoč je poleg varstva in oskrbe (varnosti, pomoči pri vsakdanjih opravilih) 
osnovni motiv za oddajo svojca v dom in kriterij, po katerem se posamezen dom tudi presoja.
Žal postajamo svojci bolnikov z demenco nehote tudi strokovnjaki za to bolezen in družbeno-medicinsko skrb za tovrstne 
bolnike pri nas, le da nas odločevalci pogosto ne slišijo, kakor ne slišijo tistih, ki s tovrstnimi bolniki preživljajo dneve in noči.
Govorim o osebju, ki dela na oddelkih z bolniki z demenco oziroma v gospodinjskih skupinah. Nimam izkušenj s tem delom, 
imam pa nekaj spominov na čas, ko sem se s skrbjo za bolnico ukvarjal sam. Ni jim lahko, pa vendar je med njimi manj 
kronično slabovoljnih, zadrgnjenih ali nergaških ljudi kot v preostali populaciji. Za tako delo moraš biti nekaj posebnega, 
sicer ne zdržiš. In tudi oni – gospe in gospodje v majicah z imeni, ki te pričakajo v gospodinjski skupini spodaj, so prijeten del 
mojih obiskov, ki mi lahko že s prijaznim pozdravom ali pravim komentarjem polepšajo dan.
Glede obiskov pa se pogosto spomnim tudi na neko anekdoto, ki je v tem kontekstu še kako na mestu. Živela sta mož in 
žena, ki sta se skupaj postarala, otroci so odšli, žena pa je postajala vedno bolj šibka in se je vse bolj izgubljala. Mož je sprva 
še lahko sam skrbel zanjo, kasneje pa tega ni več zmogel in je zanjo izbral ustrezen zavod, kjer jo je pogosto obiskoval. 
Dokler je šlo, sta se pogovarjala, skupaj jedla in hodila okoli, ko je obležala in se umaknila v svoj svet, pa je med obiskom 
zgolj sedel ob njej in govoril sam. Številnim se je to zdelo čudno in odveč, zato so ga spraševali: »Zakaj hodiš k njej, saj vidiš, 
da se ne zaveda, te ne razume in ne ve, kdo si?« »Že mogoče,« je odgovoril, »mogoče me res ne sliši, ne razume in ne ve, kdo 
sem, a ne hodim sém zato – pridem, ker jaz še vedno vem, kdo je ona.«

Aleksander Žižek
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Mnenje mladih bolničarjev

Smo skupina bolničarjev negovalcev, ki smo po osmih mesecih šole odšli na dvomesečno prakso, in sicer smo si 
za kraj opravljanja prakse izbrali Dom starejših Šentjur. Nervozo nam je pomirila Suzana Koštomaj, ki nas je lepo  
sprejela v Domu in nam dodelila mentorje. Skupaj smo si ogledali Dom in spoznali nekatere sodelavce, mentorji 
pa so nam predstavili delo na oddelku in stanovalce. Vsak izmed nas pomaga na različnih oddelkih, na katere smo 
se že zelo navadili: Anej je na skupini A zgoraj, Larisa na skupini za stanovalce z demenco, Fatlinda na 
gospodinjski skupini zgoraj, Eva na gospodinjski skupini zgoraj B in Petra na skupini za stanovalce z demenco. Vsi 
zelo radi opravljamo to delo in pomagamo oskrbovancem, zato menimo, da smo izbrali pravi poklic.
Ves kolektiv v Domu je zelo prijazen, saj lepo razložijo, kako se kaj naredi, in nas razumejo, če smo včasih malo 
zmedeni. Zelo smo tudi veseli gostoljubja, ki so nam ga pokazali vsi zaposleni v Domu, saj so nas vzeli za svoje in 
nas naučili tudi veliko novega. Všeč nam je njihov trud, sodelovanje in njihova povezanost med seboj.

                                             Petra Jazbec, Fatlinnda Saramati, Larisa Koštomaj, Anej Gradič in Eva Mavrin
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Skupina Zarja

Naj se predstavimo: smo skupina Zarja, v kateri delavci delamo in se trudimo, da naši stanovalci začutijo, da so 
sprejeti in da upoštevamo njihove želje, ter s skupnimi močmi poskušamo ustvariti njihov vsakdanjik, kot so ga 
poznali pred nastavitvijo v dom. Poskušamo jih pripraviti do tega, da se vključujejo v skupino, kjer se sproti 
dogovarjamo, kaj bomo počeli, saj se je našim stanovalcem treba prilagajati vsak dan sproti. Velikokrat sami 
nakažejo, kaj bi želeli početi, kot so skrb za urejen vrt v atriju, skrb za rože in vinsko trto, nabiranje šopkov rož, ki 
polepšajo naš prostor. Eden od naših stanovalcev ima svoj vinograd in nam redno, sproti pove, kaj je treba 
postoriti. Tudi svojci ga pri tem zelo spodbujajo. Večkrat ga odpeljejo v njegov vinograd, kjer opravi potrebna dela. 
Seveda sta nam, delavcem, dobro sodelovanje in podpora svojcev v veliko pomoč. Gospod v okolici doma tudi 
redno skrbi, da so naše breskve lepe, saj redno obira vse odvečne liste, tudi sadeže obere. Gospod tudi poskrbi, 
da smo vsi dobro razmigani. V času kolin vsi pridno nalupijo česen in se veselijo tega praznika. Zelo radi hodijo 
gledat na gredo, kdaj bodo zrele jagode in kar vsako sproti pohrustajo. Ob tem se jim kar zasvetijo oči, na usta se 
prikrade nasmeh, ker mislijo, da jih pri tem dejanju ni nihče videl. Zelo jim je všeč, kadar se kaj dobrega speče, pri 
čemer tudi zelo radi pomagajo, saj vse skupaj tako zelo diši. Tudi ob najlepših praznikih radi pomagajo pri 
ustvarjanju, okrasitvi in barvanju pirhov. Radi se pogovarjajo o starih časih in obujajo spomine. Mnogokrat nam 
zaupajo kakšno hudomušno prigodo iz svoje mladosti in ob tem povsem zaživijo. Zgodi se tudi, da kdaj postanejo 
preveč sentimentalni in ob prelepih spominih potočijo kakšno solzo. Tisti trenutek je zelo pomembno, da jim 
znamo delavci prisluhniti ter na pravi način pristopiti in pomiriti stanovalca, ki je v čustveni stiski. Je pa zelo 
prijeten in lep občutek, kadar nam stanovalci zaupajo, da se počutijo pomirjeno ob naši prisotnosti. To je za nas 
vsekakor čudovita nagrada. Zelo pomembno je, da se vsi zavedamo, da imamo zelo pomembno poslanstvo, da 
smo mi tu zaradi njih, da je to njihov dom, kjer naj bi se počutili prijetno. Najlepše je, ko pristopijo do nas in želijo 
preprosto samo objem. 

Zaposleni skupine ZARJA
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Naše gredice

Tudi letos so naše gredice polno nasajene 
z  raz l ičnimi  sadikami.  Kl jub zelo 
deževnemu vremenu so na gredi zrasli res 
lepa solata, peteršilj in čudovite, slastne 
rdeče jagode. To so prvi sadovi letošnjega 
leta. Naši stanovalci se zelo radi večkrat 
sprehodijo mimo gredic, saj jih – kot sami 
povedo – posajena zemlja spomni na 
njihove vrtove, zemljo, ki so jo včasih 
obdelovali doma. Večkrat s sodelavci 
opazujemo, kako segajo po jagodah, ki res 
dobro rodijo. Ponosni smo, da jih lahko 
vpnemo v delo, ki jim ni tuje. Čeprav so tu 
stanovalci, ki imajo diagnozo demence, jih 
vodijo roke, ki nikoli ne bodo pozabile, kaj 
je z njimi treba početi. Stanovalci naši 
skrbnici gredic, Jerici, vedno z veseljem 
priskočijo na pomoč. Skupaj z njihovo 
pomočjo so se posadile tudi maline, 
različne okrasne rože za naše vazice, fižol, 
nekaj paradižnika in paprike. Stanovalke 
so že obrale kamilice, ki jih posušimo – 
nekaj za čaj, nekaj pa jih naša Milena 
uporabi za izdelavo domačih krem za 
lajšanje različnih tegob. Letos bo bogato 
rodila tudi aronija. Pa recite, če nismo res 
pridni na naši skupini za osebe z 
demenco? Povrhu pa še samooskrbni. Vse 
za naše stanovalce, da je njihov obraz čim 
večkrat nasmejan in vesel.

Bernarda Kovačič
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Začetek pomladi v gospodinjski skupini zgoraj
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Prvi pomladni sončni žarki nežno pobožajo in odganjajo mrzlo zimo 
… dneve v gospodinjski skupini zgoraj in stanovanjskem delu pa 
ogrevajo razna srečanja, družbene aktivnosti in prenova 
stanovanjskega dela.
Da si zaposleni želijo prenove, so dokazali, ko so združeno pričeli s 
prenovo prostorov v stanovanjski skupini. Z veliko dobre volje so 
zaposleni belili stene, zamenjali zavese in prenavljali kuhinjo. 
Skupno zadovoljstvo zaposlenih in stanovalcev je bilo več kot 
očitno.
Njihov moto je sledeči: »Znamo, zmoremo, želimo, tudi če kdaj ni 
lahko.« Več kot ponosni smo na ekipo.

Katja Romih
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Aktivnosti v gospodinjski skupini zgoraj

V naši skupini čas s stanovalci preživljamo z različnimi aktivnostmi, z njimi denimo pečemo, prepevamo, 
izdelujemo različne stvari in velik poudarek dajemo gibanju na svežem zraku.
Aktivnosti smo pričeli izvajati tudi v popoldanskem času, tako da sedaj več časa posvetimo druženju s stanovalci. 
Takšen način dela omogoča povezovanje med stanovalci in zaposlenimi. Dejstvo, da z njimi preživimo čas ob 
kavici, je za njih izrednega pomena.
Mi, zaposleni, smo nad takšnim procesom dela zelo navdušeni in smo veseli, da lahko več časa namenimo našim 
stanovalcem, tudi tistim, ki ne morejo sedeti na vozičkih, saj jih lahko z ležalniki odpeljemo na svež zrak. 
Gospa Seničar pove, da ji je zelo lepo, vesela je, da jo peljejo na zrak in na sprehod, da vidi smreke, rože, sonce in 
travo.
Gospod Mlakar je zadovoljen, da lahko spremeni okolje in se nadiha svežega zraka.
Gospa Škrban pove, da veliko hodi in si ogleduje okolico.
Gospa Hribršek pove, da ji je fajn, da se nadiha 'frišnega lufta', pa fajn je tudi, da tako lepo skrbijo za stare ljudi.
Tako malo je potrebno za veselje in srečno starost.

Zaposleni v GSZ
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Kaj se je zanimivega dogajalo pri pogovorni skupini Korenine v Domu starejših Šentjur pod lipco, odkar sem postal 
sovoditelj skupaj s socialno delavko Beti Prtenjak, ni lahko povedati, saj se kaj dramatičnega ni dogajalo. 
Spomnim pa se kakšnih 'ocvirkov', ki so se zgodili.
Prvi je bil že kar ob prvem srečanju oziroma mojem prvem sovoditeljstvu z gospo Beti. Srečanja so se takrat še 
dogajala v dvorani po sveti maši. Ga. Beti je prinesla vodo in kozarce za sodelujoče stanovalce, postavila stole v 
polkrog ter mizo in stol zase. Jaz gledam in razmišljam: »Kje bom pa jaz sedel?« Pomislil sem: »Ne, to pa ne bo šlo, 
da jaz ne bi sedel ob Beti.« Vzamem stol in ga postavim k mizi ob stol, ki je bil namenjen Beti. Ne vem, kaj si je Beti 
takrat mislila, pa mi je bilo tudi čisto vseeno. Jaz sem se odločil, da bom sedel zraven Beti pred skupino, pa če ji to 
ustreza ali ne. Tako je ostalo do današnjega dne.
Imam tudi drugi 'ocvirk'. Za temo naslednjega srečanja smo se na skupini dogovorili, da se bomo pogovarjali o 
horoskopu in njegovih znamenjih ter karakteristikah posameznih znamenj. Prvi del pogovora je bil namenjen 
vzhodnemu delu zemeljske poloble, se pravi kitajskemu horoskopu. Ta se razlikuje že po samih živalskih 
znamenjih in tudi po tem, da je vsako znamenje letno in ne mesečno, kot pri nas. Nato pa smo prešli na naša 
znamenja, ki so mesečna. Postalo je kar pestro. Debatirali smo o karakteristikah posameznih znamenj, katerim 
pripadajo posamezni člani skupine. Z veseljem sem opisal karakteristike astrološkega znamenja dvojčka, 
katerega pripadnik sem tudi sam in sem zato karakteristike lahko opisal tudi iz lastnih izkušenj. Temeljna 
značilnost znamenja dvojčka je element zrak. To sem dobro vedel. Hkrati pa sem izpostavil še dvoličnost 
horoskopskega znamenja dvojčkov in nezanesljivost do partnerja, pri čemer sem bil zelo samokritičen, saj sem, 
kot rečeno, izhajal iz lastnih doživetij. Vsak pač najbolje pozna prav sebe. Na žalost pa sem s svojo 
samokritičnostjo užalil druge člane skupine, ravno tako tega horoskopskega znamenja, saj posploševati ni dobro. 
Zato sem se opravičil in povedal, da nisem mislil čisto dobesedno. Torej, vse, kar horoskop govori o določenih 
znamenjih, ne drži. Takšno izkušnjo sem doživel. In če dobro pomislim, lahko to dejstvo potrdim tudi iz lastnega 
življenja. Kot omenjeno, moj element, element dvojčka, je zrak. A v bistvu imam raje tekočino – in to ni voda!
Pa še tretji 'ocvirk'. Vsi se spominjamo časa, ko se je obnavljala domska kuhinja. Ne vem, po čem se je spominjate 
stanovalci in zaposleni. Verjetno vsak na svoj način. Jaz se obnove spomnim po hrupu, ko smo se srečali na 
skupini, in po napol izsiljeni otvoritveni slovesnosti. Ko so se obnovitvena dela bližala h koncu, so se pri Koreninah 
pojavile govorice, da se bo ob zaključku del izvedla otvoritev. Beseda je dala besedo in v kratkem času smo se 
naučili dve pesmi, tako za silo. Gospa direktorica pa domnevno ni imela pojma o kakšni otvoritvi, saj je Dom to 
investicijo financiral sam. Ne vem, kako je direktorica sprejela dejstvo, da se Korenine pripravljamo na slovesnost, 
ki ji je bila na pol vsiljena, ampak potem ji glede na njeno prijaznost ni preostalo drugega, kot da se to izvede. Imela 
je lep govor, mi smo za silo zapeli dve pesmi, glavna kuharica gospa Polona Hren je prerezala slavnostni trak, nato 
pa je sledilo praznično kosilo. 
Kot ljudje pravijo: konec dober – vse dobro!
         

Slavko Marš
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V Domu sem s prostovoljnim delom pravzaprav začela po naključju. Znanka mi je omenila, da je svojo mamo 
vključila v dnevno varstvo Doma starejših Šentjur. Predlagala mi je, naj pridem kdaj k njim kaj zapet. Ker sem že 
nekaj let imela glasbene urice za stanovalce v Domu ob Savinji Celje, sem si rekla, zakaj pa ne bi poskusila tudi v 
Šentjurju?                                                                               

Tako se je začelo. Rada prihajam med te ljudi, ki jim z glasbo lahko polepšam nekaj trenutkov v življenju. 
Prepevamo skupaj, kolikor pač kdo zmore, in s tem krepimo spomin ob prepevanju ljudskih pesmi. Lahko rečem, 
da se imamo lepo. Včasih me naprosijo, naj še jaz zapojem kakšno svojo pesem, saj so nekatere zelo lepe in imajo 
v sebi globoka sporočila. 

Prostovoljstvo mi nasploh pomeni veliko. Vse svoje življenje sem mnogokrat pomagala ljudem, zlasti otrokom pri 
njihovih težavah, ko sem še delala v šoli, saj sem sama občutila, kaj pomenita topla, prijazna beseda in pomoč 
takrat, ko si pomoči potreben.                  

Spominjam se, ko mi je umrl oče in smo ostali sami z mamo, kako nebogljeno sem se počutila. Družina s štirimi 
otroki in takrat težko bolno mamo je občutila vso težo izgube, žalosti in skrbi za preživetje. Na srečo je mama 
počasi ozdravela, otroci pa smo z maminimi spodbudami, njeno delavnostjo in skrbjo za naše šolanje in 
nenazadnje zaradi nekaterih dobrih ljudi iz okolja uspešno zakorakali v življenje. Zaradi teh ljudi sem se seznanila 
s prostovoljnim delom, ki vpliva na druge tako, da se počutijo bolje, da se vrne upanje in da se polepša kakšen 
trenutek v življenju, ki je včasih precej kruto.

Sama se neizmerno razveselim  trenutka, ko kakšen stanovalec začne prepevati, ko prej že nekaj časa ni želel niti 
govoriti. Trenutke v glasbeni urici pa včasih rada izkoristim za to, da povem tudi kakšno življenjsko resnico ali 
dobro misel, ki stanovalce spodbudi k temu, da iz trenutkov, ki so jim še na voljo, naredijo največ v smeri 
prijaznejšega, veselejšega počutja.                           

Osrečuje me vsak trenutek, ko vidim, da so moja glasba ali prava beseda, misel pomagali komu, da se počuti 
bolje.                                               

 Majda Petan               
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V šestih letih, odkar tedensko prihajam vodit skupino v gospodinjski skupini zgoraj, smo doživeli mnogo lepega. 
Ob poslušanju zgodb, ki jih je spisalo življenje preizkušenih udeležencev,  postajaš bogatejši, v srce si vtisneš to in 
ono doživetje, ki tam ostaja. Postaneš del skupine ljudi, ki so povezani in se imajo radi. Še posebno me gane, ko 
ob zapeti pesmi pritegnemo nekoga, ki je popolnoma negiben na počivalniku ob nas, pa ga pesem prikliče v 
sobivanje – to so najbolj veseli trenutki. Ko se poslavljamo po urici modrovanja, si obljubimo, da bomo dobre 
namere ohranjali, če zaključimo s pesmijo, pa ta odmeva po hodnikih še potem, ko odidem. Takrat je še posebej 
lepo … 
                                                                                                           

 Kristina Čater

Lepo je obstajati
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Življenje je dar, nadvse dragocen, ki se ga je treba dobro oprijeti in iz njega potegniti najboljše. Vsako življenjsko 
obdobje ima svoje čare, tudi takrat, ko smo v pokoju. Dobro je, če si ga znamo obogatiti, tako sebi kot drugim, saj 
nas to še bolj napolni s pozitivno energijo. V prekratkem življenju štejejo lepi dnevi, ki naj jih bo zato res čim več. 
Zato sem se tudi odločila in se na povabilo delovne terapevtke Barbare pred dvema letoma vključila v prostovoljno 
aktivnost v Domu starejših Šentjur.
Kot prostovoljka vodim pevski zbor s prelepim imenom, Večno mladi. S pevci smo se že na začetku dogovorili, da 
bomo prepevali za dušo in srce, in sicer slovenske ljudske pesmi, ki jih res radi prepevajo.
Pevci imajo bogato zakladnico pesmi iz svoje mladosti. Vedno se porodi še kakšna nova, ki je še nismo zapeli, 
vsake pa smo veseli in se je tudi naučimo zapeti. Druženje ob petju nas osrečuje, razvedrimo se, nasmejimo, se 
tudi pošalimo in pogovorimo. Vedno komaj čakamo na naslednji petek, ko spet zapolnimo dvorano z novo 
energijo. Sama je dobim ogromno, temu pa pritrjujejo tudi člani skupine. 
Pevci radi pripovedujejo o starih časih – običajih iz svoje mladosti, o doživljajih v šoli, med vojno, o cerkvenih 
praznikih, ohcetih … in vse to opevajo naše ljudske pesmi. Ob prepevanju spoznavamo zgodovino, mišljenje in 
čustvovanje slovenskega človeka v bližnji in daljni preteklosti ter njegove poglede na svet in življenje. 
Moji pevci imajo ogromno življenjskih izkušenj, vedenj in znanj, ki obogatijo tudi mojo dušo, jaz pa sem vesela, če 
jim lahko polepšam in obogatim petkovo dopoldne. 
Veselim se slehernega srečanja, ker me vedno pričakajo z nasmehom, novicami, idejami ali novimi pesmimi, ki so 
se jih spomnili. 
Njihova dobra volja je potrditev, da nam je skupaj lepo. In dokler bo energija ostala takšna, kot je, bomo prepevali. 
Pesem – pesem nas je ohranila, pesmi hvala!

         Milena Kajtna
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Prostovoljki Sonja Mastnak in Vida Žerjav sta nepogrešljiv del vsakdana naših stanovalcev. Že osmo leto prihajata 
v Dom in druženje s stanovalci v skupini Marjetke jima neizmerno veliko pomeni. Namesto svojih misli in besed sta 
ob obletnici Doma dali besedo članicam skupine Marjetke, ki so same povedale, kaj jim pomeni redno tedensko 
druženje v skupini.

Štefka: 
»Meni skupina predstavlja pozitiven 
dodatek v mojem življenju v domu. 
Lahko se odkrito pogovarjam o vseh 
temah, ki jih prostovoljki pripravita 
skupaj z nami.«

Veronika: 
»Imamo se fajn!«

Zofka: 
»Vse pohvale. Srečanj se udeležujem 
že od vsega začetka. Zelo lepo se 
razumemo med sabo.«

Pavla: 
»Zelo se zabavamo pri branju vicev. 
Človek kar ne more razumeti, koliko 
smeha in humorja je prisotnega na 
naših srečanjih.«

Malčka: 
»Od veselja bi se razjokala, ker ne najdem pravih besed zahvale.«

Rezka: 
»Ta ura nam je zelo zabavna in počutim se zelo lepo.«

Marija: 
»Je zelo zabavno, z veseljem in rada se udeležujem teh pogovorov.«

Milena: 
»Tudi če še nisem stalna varovanka v Domu, se vsak teden zelo rada udeležim teh zabavnih in veselih srečanj 
Marjetk.«

Marija: 
»Oba s sinom Robijem redno prihajava vsak teden. Čeprav je Robi v skupini najmlajši, se med nami zelo dobro 
počuti.«
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Mladi v jeseni

Naša skupina je – luštna. Ne samo zaradi čednih deklet in fantov, 
temveč bolj zaradi našega neuklonljivega duha. Vedno smo 
dobre volje, polni smeha in optimizma. Ne glede na tegobe, ki jih 
prinaša življenje, si znamo stati ob strani, ne 'jamramo', ampak 
vsak zase in tudi skupaj poiščemo pot iz težav. 
Žal se ne srečujemo prav pogosto, ker sem zaradi dela veliko 
odsotna, zato pa je takrat srečanje toliko lepše in bolj prisrčno. 
Nastali smo iz bralnih uric, razširili pa smo se na vsa področja 
življenja: vsak prispeva tekoče novice, zanimivosti doma in po 
svetu, izobražujemo se, beremo leposlovje, pa tudi čenče, se 
zabavamo, praznujemo – predvsem življenje … Veliko se 
smejemo ob anekdotah in vicih, ki jih nikoli ne zmanjka. Tudi 
zapojemo katero. Če se je treba 'civilno spovedati', smo vedno tu, 
če je treba komu podati roko, pa dobi zraven še objem …

Bistvo naše skupine je: RADI SE IMAMO IN LEPO NAM JE.

Damjana Gajšek
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Literarna skupina v Domu starejših Šentjur

Prostovoljstvo zame pomeni nekaj intenzivnejšega v dobrodelnosti z ljudmi, ki jih spoštujem in jih imam rada.
Od leta 2010 v Domu starejših Šentjur prostovoljno vodim literarno skupino. Najprej je bilo vključenih trinajst 
članic in en član – to je bil čudovit poznavalec zgodovine, pripovednik in modra osebnost, g. Franc Šet.
Skupaj si ob urici ali več še vedno prizadevamo brati in se učiti poezijo domačih, šentjurskih in tujih avtorjev. 
Ob vsem tem čas zapolnimo tudi z zgodbami prizadevnih članic iz njihovega preteklega življenja. Te zanimive 
pripovedi se me še vedno dotaknejo z dogodki iz takratnih obdobij. Mnogokrat se spomini in zgodbe vrstijo še o 
tistih, ki so se za vedno poslovili od nas. Naj jim bo v večnosti dan božji mir.
V Domu si vseskozi prizadevajo za srečanja različnih medgeneracijskih starostnih skupin, kar je spodbudno tako 
za stanovalce Doma kot tudi za literarno skupino, saj je ob nastopih vedno nekaj novega in svežega. 
Prav tako je na mestu zahvala vodstvu Doma in vsem zaposlenim, ki zagotavljajo vzdrževanje, vzdržnost, 
medgeneracijsko sožitje in kakovost življenja skozi vsa obdobja. 

S hvaležnostjo, 

         Olga Krampl, prostovoljka
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Prostovoljec leta

Z velikim veseljem objavljamo, da se je tudi Dom starejših Šentjur prijavil na natečaj Prostovoljec leta. Zaključna 
prireditev natečaja je 11. 6. 2019 potekala v dvorani Grandis v Kongresnem centru Brdo. Prireditve sva se 
udeležili z letošnjo kandidatko za natečaj, našo prostovoljko, Mileno Kajtna. Protokolarni objekt je res nekaj 
posebnega, njegova čudovita okolica pa ravno tako. Z gospo Mileno sva bili delček prireditve tudi sami, zato ob tej 
priložnosti Mileni Kajtna še enkrat izrekamo iskrene čestitke!

          Beti Prtenjak
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Trenutki, ki štejejo

Vsak dan, ko vstopimo v skupni prostor na stanovanjski skupini spodaj, se sestanejo naše rožice (Martina, 
Terezija, Mira, Olgica, Tončka in Marica). Vsak trenutek, ko sem z njimi, šteje veliko, od njih izvem veliko dobrih 
nasvetov in idej tudi za svoje osebno življenje. Včasih si skuhamo kavico in pripravimo kekse ter zapojemo kakšno 
pesem. Najbolj smo vesele Barbare, ko nam prinese sladkor za kavo ter skodelice, iz katerih veselo pijemo. Ida in 
Ana pripravita slastna pohana jabolka, ko se kavica kuha, Martina že začne s pesmico, pridružijo se še čistilke in 
nastane prava fešta. Včasih nas obiščejo še naši fantje (Hinko, Martin in Tonček). Do zdaj je bilo mrzlo in deževno, 
ampak pri nas je vedno sončno in veselo.
Gospe so zelo zadovoljne s postrežbo in bivanjem v Domu ter z našim kolektivom. Želijo si, da bi bilo zdravja, saj je 
potem vse v redu. Smisel življenja je biti pošten, pomagati ljudem okrog sebe in biti zdrav.
Tudi moje delovanje šteje 20 let, zato sem si zapomnila veliko trenutkov v Domu. Ko pogledam iz jedilnice skozi  
steklena vrata, vidim čudovito naravo: tam ob robu potočka stoji lepa lipa, ptički pa žvrgolijo, se veselijo in 
spreletavajo iz veje na vejo. Balkoni so polni rožic, ki si  jih radi ogledujejo tudi naši obiskovanci Doma.
Zelo rada sem z svojimi rožicami in si še naprej želim ustvarjati spomine z njimi. Tako teče čas in v teh 20 letih se je 
nabralo veliko trenutkov, od katerih ni mogoče vseh opisati.

MOJE ROŽICE:    
               - G. T. ROŠER
                    - G. M. IGLAR
                   - G. M. STOPINŠEK 
                    - BOŽICA JURIĆ
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Če je človek človeku človek, je lahko lepo

Človek. Kdo ali kaj je to? To sem jaz, ti, oni. Kdo oni? Človek, ljudje. Kdo in kateri? Vsi! Beli, črni, rumeni, rdeči. Smo 
še mladi, starejši in še starejši. Pa smo zdravi in bolni, celo invalidi. Imamo rjave, modre, sive in zelene oči. Med 
nami je tudi kdo, ki ima na roki štiri prste, ne pet, kot je to 'najbolj prav'. Ljudje se radi delimo tudi glede na 
materialne dobrine, s katerimi lastniško posedujemo. Tako bi lahko naštevali do brezciljnega konca naše 
različnosti. Različni, zelo različni smo si vsi med sabo. Tako kot so različni letni časi, vreme, področja, v katerih 
živimo, trgovine, v katerih porabljamo po večini težko prislužen denar itd. Zelo smo si podobni, a vendar tako zelo 
različni. In ravno ta različnost nas dela tako enkratne. In ta enkratnost je naša spremljevalka skozi naše življenje. 
Ta naša enkratnost gre z roko v roki z našimi vrednotami, ki jih nosimo s seboj. Ta par pa nas označuje kot 
inteligentna bitja na tej naši materi Zemlji. Ali imamo in prepoznamo te vrednote? Recimo ljubezen, spoštovanje, 
empatijo in še jih je. Če bi človek imel malo več tega, kot ima zdaj, ne bi skrbel zgolj za lastno ugodje, ampak bi vsaj 
razmislil, kaj lahko stori za dobro sočloveka. Ni treba veliko. Včasih je velikega pomena že, da preprosto 
prepoznamo stisko ali potrebo sočloveka in mu samo namenimo minutko ali dve, s čimer mu povemo, da smo ga 
opazili in prepoznali njegovo stisko. Razumel bo, da smo ga opazili in prepoznali njegovo stisko. Tudi to, da mu 
želimo pomagati. Žal pa je v teh norih modernih časih ravno čas tisti, ki nam narekuje tempo hitrega življenja. Ali je 
lahko to tudi izgovor? Takšno življenje z noro hitrostjo pospešeno drvi mimo nas in mi ga preprosto nismo sposobni 
zaznati, čeprav smo zdravi, mobilni in lahko razmišljamo s svojo zdravo pametjo. Smo pripravljeni stopiti v čevlje 
nekoga, ki nima zdravja, je gibalno oviran in ne more razmišljati z zdravo pametjo, ker ga je tako daleč pripeljala 
bolezen ali kakšno drugo stanje? Smo sposobni tega? Vidimo to? Smo se sposobni postaviti pred dejstvo, da smo 
lahko naslednji trenutek na istem? Se vprašamo, kako bi bilo takrat in kaj bi si želeli zase? Verjetno bi si vsak želel 
empatije in razumevanja ter pomoči in vzpodbude pri nadaljnjem življenju. Od koga pa? Od sočloveka. Smo 
sposobni to prepoznati in sploh dajati kot človek človeku? Zase po navadi želimo, da nas vidijo, slišijo in 
upoštevajo. Tudi drugi si želijo tega. Jim dovolimo živeti njihovo lastno življenje ali jim pred noge polagamo 
našega? Biti človek človeku človek, pomeni biti in živeti z ljudmi in med ljudmi. Da pa je življenje v takšni simbiozi 
mogoče, gre mnogokrat za lastno spreminjanje in dojemanje življenja v tem, kako živimo in delamo, vsekakor pa 
tudi v tem, kaj in kako razmišljamo. Sami se moramo spremeniti, če hočemo dočakati boljši jutri ali pa vsaj ne 
slabšega od današnjega. Če bo čas mimo nas drvel še hitreje, se to lahko kaj hitro zgodi. Brezbrižnost do drugega 
bo še večja in ravno brezbrižnost je bistvo človekove nehumanosti.
Če strnem svoje razmišljanje: vsem nam je lahko lepo, če je človek človeku človek in v vsakem človeku je človek, ki 
čaka človeka.

Damjana Arzenšek 
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Pomen gibanja in rekreacije za zdravo življenje

Zdrav duh v zdravem telesu – rek, ki so ga poznali že stari Grki, nam pove, da fizična aktivnost in psihično zdravje 
hodita z roko v roki. Že dve uri in pol zmernega gibanja ali rekreacije na teden ima dokazane pozitivne učinke na 
najrazličnejše vidike zdravja. Gibanje zmanjšuje občutke depresije in tesnobe, pozitivno vpliva na nadzorovanje 
telesne teže in izboljšuje sposobnost našega srčno-žilnega sistema.  Prav tako dokazano izboljšuje naš spomin in 
s povečanjem dobave krvi možganom krepi njihovo delovanje in našo sposobnost razmišljanja. 
Najpomembnejša prednost vsakodnevne rekreacije pa je njen vpliv na občutljivost naših možganov na serotonin, 
poimenovan tudi hormon sreče. Že s kratkim, polurnim vsakodnevnim sprehodom, telovadbo ali aktivno igro 
bomo spodbudili njegovo izločanje, kar nas bo naredilo bolj sproščene in – kar je najpomembnejše – srečnejše.

Jure Bedek
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Družini prijazno podjetje

V letu 2016 je naš Dom prejel polni certifikat Družini prijazno podjetje. S pridobitvijo certifikata smo vstopili v 
skupino podjetij, ki se zavedajo pomembnosti usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.
Z izvajanjem začrtanih ukrepov želimo prispevati in dodati vrednost k združljivosti poklicnega in zasebnega 
življenja kljub našemu urniku in tempu, ki nam ga narekuje naš delavnik.
V mesecu januarju sem prevzela vodenje projekta DPP. K sodelovanju sem povabila člane, ki so že bili v prejšnji 
delovni skupini, pa tudi nekaj novih. Skupaj bomo skušali najti pot, da se bo naše poklicno in zasebno življenje 
prepletalo na prijazen in prijeten način, saj je to izjemnega pomena, da naše življenje dobi večjo vrednost. V veliki 
meri nam to že uspeva, saj nam naša direktorica ga. Vesna Vodišek Razboršek vedno prisluhne, da lahko z roko v 
roki gradimo našo skupno pot.

Milena Bukovšek
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Dogajanje v Centru pod Vrbco

SABINA CIMERMAN - 6 ZDRAVILNIH ZVOKOV 

Da ima Sabina Cimerman rada ljudi, se opazi takoj. Globoko čuti z vsemi, ki pridejo k njej po pomoč, in že četrt 
stoletja večino letnega dopusta nameni pridobivanju znanja in veščin, s katerimi ljudem uspešno lajša težave. 
Čutila je, da mora iti po svoje in zaživeti zunaj sistema, ki ji onemogoča početi tisto, kar si zares želi, zato je pred 
tremi desetletji pustila službo. Zadnja leta izvaja zlasti Bownovo terapijo, ki vzbuja sposobnost samozdravljenja. 

Sabina je že od malih nog čutila, da je drugačna. Zaradi te drugačnosti, ki jo ljudje težko sprejemajo, je imela 
veliko težav, tudi s starši, vendar je vedno zaupala vase. Pred tridesetimi leti v Sloveniji ni bilo dovolj knjig, 
interneta, facebooka ali ljudi, ki bi imeli ustrezno znanje, zato je raziskovala energije pokrajine, ljudi in živali v 
tujini. Odkrivala je, zakaj zbolevajo, kakšne so njihove težave in kako jih zdravijo, ter delala primerjave. »V Indiji 
sem se učila joge, v Sibiriji  raziskovala energije, ker je ta pokrajina močno povezana s kozmosom, v Himalaji so 
me zanimale gore, tam sem se zavedala svoje majhnosti.« Ljudje k Sabini prihajajo iz različnih razlogov in zaradi 
različnih težav: zaradi poškodb, pomanjkanja življenjske energije ali pa hudega stresa in strahov. »Zdravila sem 
veliko žensk, ki niso mogle zanositi,«  pove. Njen cilj sta povezovanje in sodelovanje alternativne in uradne 
medicine, saj hodita z roko v roki in se dopolnjujeta. »Rada bi, da bi čim več ljudi vedelo za alternativno medicino in 
zdravljenje z njo,« pravi. Spletne strani nima. Prepričana je, da se dobre stvari same širijo od ust do ust. Njeno 
poslanstvo je preprosto delovanje v dobro ljudi. »Ko veš, kdo si in kakšna je tvoja pot, slediš glasu, delu in 
ustvarjanju.«

V Centru Pod Vrbco je imela dve predavanji, in sicer: 6 zdravilnih zvokov in Sibirska fitomedicina.

Zdravilni zvoki za zdravljenje organov – jeter, srca, vranice, pljuč, ledvic, trojnega grelca – so odlična metoda, pri 
kateri s pomočjo zdravilnih zvokov sprostite telo, razstrupite in prečistite notranje organe ter izboljšate imunski 
sistem. Te zvoke se izgovarja v povezavi z dihanjem in v koordinaciji s telesom, kar očisti notranje organe, še 
posebej pa energetske kanale (meridiane). Če kateri od vaših organov ne deluje pravilno ali ga je treba posebej 
negovati, uporabite zvok, ki ga povezujemo s tem organom, in mu s tem pomagajte pri okrevanju.

Zvok za jetra: ustvarja prost pretok energije (SHU) ŠŠŠŠŠŠŠ
Jetra se nahajajo na levi strani tik pod našo trebušno prepono ter so eden največjih in najpomembnejših organov 
v telesu.  Neverjetna lastnost jeter je, da se lahko popolnoma obnovijo. Jetra povezujemo z negativnim čustvom 
jeze ter negativnimi človeškimi lastnostmi, kot so sovraštvo in frustracije. Prav tako jih povezujemo s pozitivnimi 
človeškimi lastnostmi: prijaznostjo, velikodušnostjo in odpuščanjem.  Z zdravilnim zvokom za jetra lahko ta 
negativna čustva sprostite iz telesa in si dopustite, da ponovno začutite pozitivna čustva.

Zvok za srce: okrepi um in umiri duha - HO
Srce poganja kri po žilah. Kitajska medicina pravi, da srce nadzira žile in je kraj, kjer se nahajata um in duh. Srce je 
kot terminal, ki posreduje sporočila med organi v telesu. Vpliva na naš duh in nas  povezuje  z globljim smislom 
življenja in duhovnostjo.

Zvok za vranico: ustvarja ključni vir življenja - HU 

Vranica se nahaja na zgornji levi strani trupa tik pod želodcem. Po kitajski medicini vranica nadzoruje predelavo in 
premikanje hrane ter vlada mišicam. Vranica je povezana z negativnimi čustvi pretiranega razmišljanja, s skrbmi, 
pretiranim sočutjem, pomilovanjem in tudi z bolj pozitivnimi čustvi, kot so poštenost, sočutje in odprtost. Petje naj 
bi vranici pomagalo bolje delovati.  Težave z vranico lahko pripeljejo do pretiranih skrbi, ki jih ne moremo sprostiti, 
zaradi česar imate lahko pretiran apetit ali pa ga sploh nimate. 
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Zvok za pljuča: neguje vaš dih – SSS
Po kitajski medicini energija pljuč nadzoruje, premika in uravnava vodne kanale ter nadzira zunanji del telesa. 
Pljuča povezujemo z žalostjo in negativnimi lastnostmi (depresija) ter na drugi strani s pozitivnimi lastnostmi, kot 
sta pogum in pravičnost. Neizražena žalost lahko poškoduje pljuča. Zdravilni zvok za pljuča umiri telo v času 
živčnosti in odpre pljuča za lažje dihanje. 

Zdravilni zvok za ledvice: zaneti ogenj v vratih življenja – FU
Ledvice se nahajajo na zadnji strani trebušne votline, na vsaki strani hrbtenice. Izločajo urin in regulirajo vsebnost 
vode in krvi v telesu. Za ledvice se smatra, da so korenina življenja.  Povezana so z negativnim čustvom strahu, ki 
je povezano z delovanjem nadledvičnih žlez, in  s pozitivnimi vrlinami, kot sta prijaznost in nežnost. So prvi organ v 
našem telesu, ki občuti negativne učinke stresa. Visok nivo stresa skozi daljše obdobje ima lahko uničujoče 
posledice za ledvice.

Trojni grelec: harmonizira energijo – HI
Trojni grelec ni organ v običajnem pomenu besede, saj v telesu ne obstaja kot fizičen organ. Trojni grelec je 'organ', 
ki nadzoruje energijo, oz. sistem, ki je sestavljen iz treh ločenih energetskih poti, ki nadzorujejo in uravnavajo 
energijo telesa. 
Trojni grelec je razdeljen na tri dele. Zgornji grelec nadzoruje možgane, srce in pljuča ter je po naravi vroč. Srednji 
grelec vključuje jetra, ledvica, želodec, trebušno slinavko in vranico ter je po naravi topel. Spodnji trojni grelec 
vključuje debelo in tanko črevo, mehur in spolne organe ter je po naravi hladen. Trojni grelec je izredno pomemben 
za uravnavanje temperature v teh treh centrih telesa, tako da skozi prebavni trak pripelje vročo energijo iz 
zgornjega centra v spodnjega oz. hladno energijo iz spodnjega v zgornji center. Zdravilni zvok pomaga uravnavati 
to energijo in mnogo ljudi, ki imajo težave s spanjem, pravi, da izvajanje tega zdravilnega zvoka pred spanjem 
pomaga premagati nespečnost. Ta zdravilni zvok je prav tako zelo učinkovit pri lajšanju stresa, odstranjevanju 
odvečne toplote ter zdravljenju revmatizma in slabe cirkulacije. 

Sonja Božič

Potopis

Viljem Gogola je posebne vrste romar. Potuje brez denarja in imetja ter načeloma ne prosi za nič, niti za hrano in 
prenočišče. Pravnik in magister sociologije je bil včasih poln denarja, karierist, ambiciozen, celo pohlepen. Pred 
petnajstimi leti je zapustil življenje materialnega obilja, izpraznjen, osamljen in nezadovoljen, ter se odločil hoditi 
po svetu – brez vsega. O svoji poti je napisal knjigo, ki je šla v tisk, vendar ne na prodajne police. Tako kot on ni 
običajen popotnik, tudi knjiga ne bo po običajni poti prišla do bralcev.
Njegovo zadnje potovanje je trajalo poldrugo leto, od Nemčije preko Švice, Španije in Portugalske. Prepešačil je 
9000 kilometrov. Hodil je po deset ur na dan, brez počitka preizkušal, kaj zmore njegovo telo pri 46 letih, saj je 
zaradi krajše noge v otroštvu prestal pet operacij. Učitelj telovadbe mu je napovedal, da bo pri teh letih verjetno 
končal na vozičku.
Na svojih poteh se je nenehno soočal z mrazom. Da se krepi, skače v ledeno vodo. Tako ne vzdržuje samo forme, 
temveč tudi higieno. Pred leti se je zavezal celibatu in se ga načeloma še drži. Pravi, da to ni posebej težko, če si 
moški brez imetja. Na poti v Santiago de Compostela ga je usoda združila z mlado Francozinjo in skupaj sta 
potovala del poti. Ko sta se po treh mesecih na atlantski obali razšla, mu je rekla, da je bil najkoristnejša oseba v 
njenem življenju. Ta zahvala mu je osmislila to pot. V vseh letih, ko je bil na poti, se mu ni zgodilo, da bi kaj 
pogrešal. Ima občutek, z redkimi izjemami, da je pravi milijonar. Edino, na kar mora paziti, je, da se na nič ne 
naveže. Takoj ko se, mu je ta stvar odvzeta. Na trinajstletnega sina Davida, ki z mamo in očimom živi v Švici, je 
navezan in morda ga zato tudi skrajno redko vidi. Novembra, ko se je vrnil s poti, sta bila ves teden skupaj – na tej 
strani Alp. Čeprav sin ne razume, zakaj njegov oče živi tako, se dobro ujameta in imata srčen odnos.
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Skupaj že dve desetletji vandra širom sveta brez denarja in hrane, z rezervnimi hlačami, majico in spodnjicami v 
nahrbtniku, begunec pred civilizacijo, odprtega srca in globoko zaupajoč v 'nebeško zaščito'. Po povratku je strnil 
svoje misli in nastala je knjiga POTopis. 
Knjiga  je 'tabernakelj spominov', ki so legli vanj na osamljenih poteh po prašnih cestah in strmih gorah, na 
romarskih poteh in številnih avtostopih. Ni mogoče našteti vseh dežel, ki jih je prehodil, lahko pa dihamo njegove 
pokrajine, ki so se preselile od zunaj navznoter in obratno, kar je ista pot. Romar nas nauči, da turist zahteva, 
romar pa se zahvaljuje. Ker vidi drugače. »Kdor vidi onkraj, pesnikuje drugačne verze …« »Sami ustvarjamo svet; 
svet, kot ga poznamo, je svet, kot ga potrebujemo,« je ena od mnogih modrosti, ki jih narekuje Glas noremu 
romarju. Ta edinstvena knjiga ni na prodaj – dobite jo pri avtorju. Prav tako nima oštevilčenih strani, ker je čas ne 
omejuje, zato pa je njen dotik pečat iz davnine, ki mu je ime prihodnost. Močan pečat. Vidovit!

Sonja Božič

ZDRAVLJENJE ČUSTEV S CVETNIMI ESENCAMI

Knjigo s tem naslovom je napisala Manca Razboršek, ki je v njej združila znanje o vibracijski terapiji, ki ga je zbrala 
v dobrem desetletju dela z esencami in ljudmi, ki esence uporabljajo. Knjiga vas nauči, kako s pomočjo cvetnih 
esenc uravnovesite čustva, misli in energijo, da postane življenje lahkotnejše ter najdete svoj notranji mir. Deluje 
na področju osebnega in duhovnega razvoja ter pomaga ženskam, da aktivirajo svojo pravo esenco in naredijo v 
življenju tiste spremembe, ki jim omogočajo, da stopijo v svojo žensko energijo ter prebudijo notranjo boginjo ali 
morda žensko, ki postane navdih vsem drugim. Zajet pa je tudi obširen opis Bachovih esenc ter navodila za izbiro 
esenc in delo z njimi. Knjiga je namenjena tako začetnikom kot tudi tistim, ki cvetne sence že dobro poznajo. 
Zajema zgodovinsko uporabo in izdelavo cvetnih esenc, način delovanja ter povezavo med čustvi in 
neravnovesjem. Knjiga bo razširila vaša obzorja ter vam ponudila širok vpogled v področje cvetnega zdravljenja. 
Moral bi jo imeti vsak, ki želi esence bolje razumeti, jih uporabljati zase in svojo družino, saj je to najobsežnejši 
priročnik za delo z esencami. Ponuja pregled uporabe esenc skozi zgodovino človeštva, razlago delovanja cvetnih 
esenc, podrobne opise Bachovih esenc, avstralskih esenc in drugih sistemov cvetnih esenc. Ker esence 
pomagajo uravnavati čustva, je v knjigi opisano tudi upravljanje s čustvi in smernice za delo z njimi, nasveti za 
izbiro terapevta ter navodila za izdelavo, izbiro in uporabo cvetnih esenc.
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Kaj so cvetne esence? 

Cvetne esence so orodje 21. stoletja za spremembo, transformacijo in duhovno rast. Vsaka esenca vsebuje 
življenjsko energijo in energetski vtis določene cvetlice, drevesa, dragulja, kristala ali minerala. Te čudovite 
energije zagotavljajo pozitivno harmonično silo, ki na nežen način pomaga opustiti energetske vtise starih 
vzorcev, delovanja in čustev, ki nam ne služijo več.  Uporaba esenc pomaga, da nežno občutite in izpustite stare 
plasti pokopanih čustev in vzorcev, ki podzavestno vplivajo na to, kdo ste in kako se odzivate na situacije ter ljudi – 
vzorcev, ki se jih zavestno ne zavedate.                                         . 
Če je vaša težava nemiren um in vzamete esenco za umirjanje uma, nosi ta esenca v sebi informacijo, ki vam 
pomaga doseči takšno umirjenost. Esence delujejo na podoben način kot glasbene vilice: ko ene vilice vibrirajo in 
jih približate drugim vilicam, te prav tako pričnejo vibrirati. Enako je z vibracijami v esencah: pomagajo vam, da se  
uglasite z njihovo vibracijo. Esenca se dozira po kapljicah, zato boste večkrat zasledili tudi ime cvetne kapljice. 
Stranskih učinkov ni, esence lahko jemljete kot podporno terapijo pri jemanju katerih koli farmacevtskih zdravil. V 
knjigi so zbrane tudi konkretne izkušnje Slovencev, ki so jim esence spremenile in izboljšale življenje. Nekatere 
zgodbe so tako navdihujoče, da jih je že zaradi tega vredno prebrati! Tudi živali imajo veliko korist od esenc. Prav 
za namen te knjige se je avtorica povezala s svetovalko in terapevtko Simono Šanc, ki je s svojim strokovnim 
znanjem sodelovala pri poglavju o uporabi esenc pri živalih. 

Do notranje energije z uporabo esenc – uravnovesite vaša čustva, misli in energijo, da postane vaše življenje 
lahkotnejše in najdete svoj notranji mir.

Sonja Božič
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KO IMAJO HORMONI ŽUR

V mesecu marcu smo v naš Center POD VRBCO povabili avtorico zelo uspešne knjige Ko imajo hormoni žur, go. 
Minko Gantar. Je najbolj pozitivna, srčna in karizmatična oseba, kar sem jih spoznala v zadnjem času. Malo nam je 
povedala o sebi in nastanku knjige, ki izžareva navdih, toplino in pozitivno energijo. Namenila jo je ženskam, ki jih 
premetavajo hormoni, priporočljiva pa je tudi za moške, da bi lažje razumeli svojo žensko. 

Minka Gantar je odraščala na kmetiji v Selški dolini, kjer so vso hrano pridelali sami. Njeni prvi spomini sežejo v 
čas, ko so imeli še konja, sejali žito, mama je enkrat na teden pekla domač kruh v krušni peči. Vendar ima vsaka 
družina najšibkejši člen in pri njeni družini je to  bila sladkorna bolezen. Njena mama in teta sta zboleli za to tiho 
boleznijo že pri tridesetih letih, prav tako njen ded in praded. Sladkorna bolezen je povezana z delovanjem 
hormona inzulina. Tudi pri njej sta se že v dobi odraščanja sprožila pridobivanje teže in neustavljiva lakota. Ob 
koncu osnovne šole je imela 15 kilogramov preveč. Potem se je odločila, da bo shujšala na princip 'manj žri'. Minka 
zase pravi, da v tistem obdobju življenja ni sprejemala energije življenja. Pogosto je bila bolna, imela je slabo kri, 
vrtoglavice, zbadanje pri srcu … Sedaj ve, da ji je njeno telo samo hotelo povedati, da je hranilno podhranjena, da ji 
manjka ključnih vitaminov in mineralov. Naslednjič se ji je hormonski koktajl sprožil med nosečnostmi. Prva, 
druga in tretja nosečnost – vsakič je bilo enako – neustavljiva lakota, pridobivanje kilogramov, hujšanje po porodu 
… Sedaj so njena tri dekleta že velika. Minka pove, da je biti mama nekaj najlepšega, kar se človeku zgodi v 
življenju. Vsak dan kuha kosilo in pravi, da je najbolj pomembno prav to, kakšno energijo zamešamo v obrok.  Če je 
gospodinja jezna, bodo to jezo zaužili vsi člani družine, zato je pomembno, da kuhamo z ljubeznijo. Ker pa se večini 
ljudi mudi, je v knjigi pripravila okusne recepte, ki so pripravljeni v manj kot pol ure, so zdravi ter pomagajo pri 
ohranjanju energije telesa in pri hujšanju. Dodani so odlični recepti za zdrave sladice, ki tudi pripomorejo k 
hujšanju. Te sladice so sestavljene iz temne čokolade, oreščkov in mogoče jajc – odvisno od recepta. Take sladice 
vsebujejo beljakovine, vitamine in minerale. Pomanjkanje hranil vedno privede do bolezni. Prekomerna teža 
pogosto privede do nezadovoljstva s seboj. Ljudje smo kot vrana, ki jezno kljuva svojo podobo v ogledalu – vsakič, 
ko se pogledamo v ogledalu, kljuvamo sami sebe, se kritiziramo. Minkina velika šola je bila, da se je začela ceniti, 
da se je znala pohvaliti, da je nehala 'kljuvati' svojo podobo v ogledalu. Samopodoba in sprejemanje sebe sta ključ 
do zadovoljstva v svojem telesu.

Danes je njeno  delo to, da ljudem pomaga, da začnejo na sebe gledati drugače, da se spremeni njihova 
samopodoba, da se začnejo sprejemati. Vse to je opisala v knjigi. V njej ni zajela samo prehrane, temveč tudi:

· nasveti za osebno rast,
· kako omiliti stres,
· kako spodbuditi hormon sreče,

· kako vas rastni hormon pomladi, medtem ko spite,
· katera hranila pospešijo obnovo in pripomorejo k mladosti telesa,

· kako izdelati hormon DHEA, ki je odgovoren za topljenje maščobe na trebuhu,

· kako s pomočjo zdravilne kode odpraviti stres in negativna prepričanja,

· ideje za zdrave obroke,

· kako si pomagati pri težavah s  ščitnico,

· hormonski izzivi: odraščanje, materinstvo in obdobje mene – modre ženske; katera hranila vam   
bodo v veliko pomoč pri lažjem prehodu;

in že omenjene teme:

· jedilniki za hujšanje,

· seznam živil za hujšanje,
· kako telo sporoča pomanjkanje hrane,

· vaje za vrelec mladosti,
· recepti za pripravo hitrih, zdravih in okusnih kosil.
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Sedaj je na policah že njena druga knjiga Ko ima življenje žur, v kateri opisuje, kako odstrani vzroke, ki kalijo srečo, 
zdravje in zadovoljstvo. Doda še, da ko počnete tisto, kar vam je res pri srcu, čutite globoko zadovoljstvo. In vaš 
občutek zadovoljstva bo povzročil, da se bodo v vašem življenju začela dogajati naključja. Verjemite svojemu 
občutku – drobnemu glasku, ki vas nagovarja in mu sledite. Imejte se radi in pojdite naprej. 

Pustite strah za seboj! Ko si upate začeti, vam življenje sledi!

Vnesite mir v svoje misli, svoj um in svoje telo.

Sonja Božič

POLETNE OTROŠKE DELAVNICE V CENTRU POD VRBCO

Juhej, počitnice so tu. Veselje za otroke in nemalokrat velika skrb za starše, saj nimajo vsi zaposleni starši 'babi 
servisa'. Zato smo, tako kot zadnji dve leti, tudi letos želeli pomagati ter v prvi polovici julija in drugi polovici 
avgusta pripravili delavnice za otroke. Povabili smo otroke občanov in seveda otroke naših zaposlenih. Marsikaj se 
je in se še bo dogajalo. Ustvarjali bomo robote, sestavljali lego kocke, plesali, balinali, kegljali, kuhali, pekli, 
ustvarjali unikatne slike in še in še … 
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Vsa znanja tega sveta so cenjena, ustvarjajo lepši in boljši jutri ter združujejo ljudi, zato menimo, da je pridobljeno 
znanje najprej treba deliti z otroki in s tem namenom smo organizirali delavnico robotike. Ustvarjalci iz trgovine 
mali TehnoVed so z našimi otroki ustvarjali robotke, jih preizkušali ter tako nadgradili svoje znanje in spoznavali 
svet robotike. Skozi igro in izziv so pridobili nova znanja in neizmerno uživali. Razvijali so nove ideje, se srečevali s 
težavami in jih rešili. V ospredju je bila inovativnost.  
Drugi dan so uživali in ustvarjali naprej, vendar malo drugače – z delavnico Lego za možgansko nego. Spomin je 
treba uriti in ga prebuditi, to pa lahko uspešno in hkrati na zabaven način počnemo s kocko. Sestavljanje kock 
izboljšuje spomin in finomotoriko, spodbuja kreativno razmišljanje, izboljša miselne procese, koncentracijo, 
sodelovanje in druženje. S pomočjo kocke rešujemo izzive, ker se osredotočimo na igro. Otroci so iz kock sestavili 
svojo zgodbo, jo fotografirali, prenesli v program in ustvarili čisto pravo lego zgodbo v stripu. Na koncu pa so, kot se 
za uspešno izpeljano delo spodobi, nazdravili s penino – seveda otroško, ki je bila darilo mamice enega od otrok 
na delavnici. Obisk je bil precejšen. Skupaj stisnjene, globoko razmišljujoče glavice in končni široki nasmehi so 
nam dali vedeti, kako so uživali. Z njimi so bili ustvarjalci Zavoda 1-2-3 iz Domžal.
V avgustu bomo izpeljali še šest delavnic, in sicer bomo ustvarjali s papirjem, risali otroške mandale, se igrali 
družabne igre, plesali, pekli palačinke in še in še …
Na koncu lahko samo rečemo: luštno je bilo.

Otroške igre niso samo igre, ampak jih je treba smatrati kot otrokove najresnejše dejavnosti. 
                                                                                                         (Michel de Montaigne)

Sonja Božič
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KULINARIČNA SREDA

Zaradi velikega zanimanja smo s kulinaričnimi sredami nadaljevali vse do aprila. Mlajši in starejši smo se 
srečevali na kuharskih delavnicah ter pripravljali jedi za domačo uporabo.

Vsakemu se je že kdaj pripetilo, da je želel očarati svojega partnerja in domače z znanjem peke in kuhanja ter jim 
pripraviti nepozabno izkušnjo z eksplozijo božanskih okusov. Mnogi med nami, ki nismo poklicni kuharji, smo si že 
večkrat ob gledanju vseh teh čudovitih kuharskih oddaj s privlačnimi kuharji in kuharicami rekli: »Saj to je pa čisto 
enostavno, to zmorem tudi jaz.« Ko primemo za kuhalnico, pa kaj hitro ugotovimo, da smo nespretni in nevešči že 
pri osnovah. 

Vsem našim  gospem, ki so vodile delavnice, Dragici, Tanji in Jasmini, sta skupna veselje in smisel za kuho. Vse tri 
so znale udeležence navdušiti, naj ne pečejo ali kuhajo iz samoljubja ali zato, da je družina sita, ampak tako, da 
vse delamo z ljubeznijo. Če ne pečemo ali kuhamo z ljubeznijo, hrana nima pravega okusa. Še več pa je 
spoznanje, da je hrana božji dar. Da so za sestavo jedi pomembne malenkosti – kot v življenju. Da ima vsaka 
najmanjša sestavina svoje poslanstvo. Vsak zmore prebirati recepte iz knjige in kuhati po njihovih navodilih, kot 
se lahko v življenju ravnamo po nasvetih iz knjig. Toda če pri eni in drugi stvari ne poznaš bistva, ki ga moraš 
upoštevati in pravilno uporabljati, ne boš nikoli resnično dober. 
Ker priprava okusnih pustnih krofov še vedno marsikomu dela preglavico, smo na željo naših obiskovalk 
delavnico ponovili. Dragica nam je ponovno pokazala trike, ki nam lahko olajšajo delo in skrajšajo postopke pri 
peki popolnih krofov. Nadaljevali smo s pripravo vroče čokolade, ki se prileže ne glede na to, kateri letni čas je. Če 
jo za nameček pijemo še v dobri družbi, pa je doživetje vsekakor popolno. Z Jasmino smo pripravili vročo čokolado 
na palčki, ob kateri nam je zaigralo srce. Kremne rezine oziroma kremšnite so povsem enostavna sladica, ki ne 
zahteva niti veliko sestavin niti veliko dela, pa vendar se jih marsikdo boji pripraviti. Kremne rezine? Kremšnite! 
Zgoraj in spodaj plast listnatega testa, vmes pa smetana ter nekaj rumenega in hudo dobrega! Če se doslej doma 



52 Pomlad / Poletje 2019   številka 56

niste lotevali peke kremšnit, ker niste vedeli, ali bo krema za kremšnite uspela ali ne, je ta strah od sedaj odveč. 
Dragica nas je naučila pripraviti tako okusno kremo, da ne bomo nikoli več jedli kupljenih. Penaste, polnega 
okusa, za stare in mlade, kjerkoli in kadarkoli, to so kremšnite. Ugotovili pa smo tudi, da z njimi ni veliko dela, še 
posebej takrat, ko je postopek utečen. Priprava traja malo dlje kot npr. kuhanje pudinga in še to na račun testa, ki 
ga je treba le razvaljati in speči. V eni uri so kremšnite torej že na hladnem in čakajo na razrez. Štruklji izvirajo iz 
Dolenjske, danes pa jih po vsej Sloveniji pripravljamo kar na 100 različnih načinov iz različnih vrst testa 
(vlečenega, kvašenega ali listnatega). Nam je Dragica izdala svoj recept in vsem, ki se te delavnice niste udeležili, 
je lahko močno žal. Tako enostavnih in dobrih štrukljev ne zna pripraviti vsak. Naučili smo se delati tudi ajdove 
štruklje, zaključili smo s pripravo malih potičk iz pirine moke. Tanja nas je naučila, da manj kot kompliciramo, bolje 
je in boljše uspe. V jeseni bomo s srečanji nadaljevali in se ponovno učili malih skrivnosti velikih kuharjev. 

Če recept nima duše, mora svojo dušo v recept vdahniti kuhar.

Sonja Božič
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Življenje je naneslo tako

Življenje je naneslo tako, da od 1. oktobra 2018 živim v Svetinovi ulici 1, kjer se nahaja naš šentjurski dom 
starostnikov. Za bivanje v Domu sem se odločila, ker mi pešajo moči. V domači hiši sem bila sama, hiša pa 
potrebuje oskrbnika, ki je materialno in fizično sposoben urejati in vzdrževati hišo. 
No, to ni bil moj namen pisanja, temveč sem želela pisati o občutkih, ki prihajajo na plan ob taki odločitvi. Kot 
rečeno, zdaj domujem v Svetinovi ulici 1. Ime Svetina me spremlja že od ranega otroštva. Dr. Franc Svetina je bil 
zdravnik v Šentjurju, vendar bi ga lahko imenovala tudi drugače. Bil je človek z veliko začetnico, požrtvovalen, poln 
entuziazma, predan poklicu, velik humanist. Dolgo me je zdravil kot otroka, seveda na takraten način, pred več kot 
sedemdesetimi leti. Očitno je svoje delo dobro opravil, saj sem še danes tukaj. 
Moje otroštvo je bilo zelo razgibano in povezano z imenom Svetina. Z njegovima sinovoma smo se družili kot otroci. 
Nepozabna so druženja ob Voglajni, na smučiščih, pri namiznem tenisu in še kje. Po končanem šolanju smo se 
razkropili širom Slovenije. Mene je usoda pripeljala nazaj v Šentjur in takrat je moj zdravnik postal dr. Anti Svetina, 
starejši sin dr. Franca Svetine.
Vsak od nas je imel svojo družino, svoje obveznosti, toda prijateljske vezi iz otroštva nikoli ne popustijo. Zopet smo 
se srečevali na koncertih, razstavah in drugih prireditvah. Tudi on je veljal za dobrega zdravnika. Zgledoval se je po 
svojem očetu. Bil je zelo dostopen, strokoven in odličen diagnostik. Kasneje je naneslo, da sem imela drugega 
zdravnika, o tem morda kdaj drugič.
Pred leti, ko je dr. Anti Svetina že težko hodil, saj ga je mučilo marsikaj, sem ga obiskala in obujala sva nepozabne 
spomine. Bil je vesel in ko sem hotela že oditi, mi je dejal: »Počakaj še malo, naredil bom sipino solato.« Zahvalila 
sem se mu in dodala, da sipe ne jem. On pa mi je z nasmeškom odvrnil: »Ko ne veš, kaj je dobro!« 
Takrat in še enkrat na predstavitvi knjige Franca Kovača sva sedela skupaj in komentirala dogajanje o vsebini 
knjige. 
Potem, ja, potem je nekega dne odšel za vedno … Ni ga več, a ostali so lepi spomini na mladostna leta. Sedaj sem 
zopet povezana s priimkom Svetina, čeprav samo kot stanovalka v Svetinovi ulici 1.

Tam na koncu obzorja se ustavi moj pogled,
ko zarja zažari.
Vidim odsev, močan 
odsev nekdanjih dni, 
ljudi, ki jih več ni. 
Tam si zemlja in nebo podajata roko
kot prijatelja 
nekoč v življenju 
in za slovo.

         
Ivana Klepec
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Domski dojenčki

V mesecu aprilu je bil pri naši hiši najlepši tisti dan, ko je na svet prijokala mala Lana. Zdaj sem že stara 2 meseca, 
pridno jem in rastem ter sladko spim. Mamico in atija večkrat prikrajšam za spanec, ampak smo vsi srečni in 
zadovoljni.   

                                                                                        Mateja Peček                          
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Pripravniki in novozasposleni v Domu starejših

PRIPRAVNIŠTVO V DOMU STAREJŠIH ŠENTJUR

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 za tehnika zdravstvene 
nege, delo pa opravljam z veseljem in odgovornostjo. 
Razumem se tako s stanovalci kot tudi z zaposlenimi. 
Trudim se, da delo opravljam čim bolj korektno in v dobro 
počutje stanovalcev. V timu se počutim dobro sprejetega, 
saj sem tukaj opravljal  delovno prakso, pred tem pa sem 
delal tudi kot prostovoljec.
Delo je zahtevno, zato sta moji želji nadaljnje izobraževanje 
in strokovno izpopolnjevanje.
V prostem času se rad ukvarjam s športom, hodim v fitnes, 
hribe in naravo, s tem pa skrbim tako za fizično tudi kot 
psihično zdravje.

NOVOZAPOSLENA V DOMU STAREJŠIH ŠENTJUR

Stara sem 19 let in prihajam iz Dramelj. Končala sem Srednjo 
zdravstveno šolo smer bolničar/negovalec. V domu starejših 
Šentjur sem opravljala obvezno prakso ter pripravništvo, zdaj 
pa sem tukaj že pol leta zaposlena. Sodelavci so me zelo lepo 
sprejeli v svoj tim, prav tako tudi stanovalci. Ta poklic z 
veseljem opravljam, saj me delo in pomoč ljudem osrečujeta.

Urška Majer
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E-qalin

ZA VEČJO KAKOVOST ŽIVLJENJA STANOVALCEV IN BOLJŠE DELOVNO OKOLJE V DOMU STERJŠIH 
ŠENTJUR

V skrbi za večjo kakovost življenja stanovalcev in boljše delovno okolje v Domu starejših Šentjur izvajamo 
vseevropski model kakovosti za domove E-Qalin. Bistvo modela je naravnanost na stanovalce, na njihove 
vrednote in vrednote po 'kakovosti življenja', naravnanost na zaposlene, na obstoječe vire, na rezultate ter na 
strukture in procese.

Delo z modelom E-Qalin pomeni, da smo izbrali pot v smeri razvoja organizacije, katere hitrost določamo sami. 
Model ne upošteva samo bistvenih procesov, organizacijskih področij in delovanja Doma, ampak sistemsko 
podpira njihov nadaljnji razvoj. Udeležena so vsa funkcijska (delovna) področja ustanove in uporabniki storitev. 
Sprejemanje ukrepov in programov za izboljšave se delno dogaja že na nivoju skupin za kakovost (v Domu delujejo 
štiri takšne skupine, ki so sestavljene iz zaposlenih in predstavnika stanovalcev), v glavnem pa na nivoju skupine 
za razvoj, v katero so vključeni predstavniki funkcionalnih področij (vodstveni delavci), predstavnik stanovalcev in 
predstavnik svojcev.

Bistvo je oblikovanje procesov po metodi:
ü Načrtuj (PLAN)
ü Izvedi (ACT)
ü Preveri (CHECK)
ü Ukrepaj (ACT), tem pa je dodan element vključenosti (INVOLVEMENT) stanovalcev, svojcev in širše javnosti, 

ki so soustvarjalci rezultatov.

Suzana Koštomaj
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Športne igre socialnih zavodov 2019

Bil je res lep sončen dan, ko so se na Turistični kmetiji Žurej odvijale Športne igre socialnih zavodov Slovenije, 
katerih soorganizator je bil tudi naš dom, Dom starejših Šentjur. V idiličnem okolju prelepe narave so se odvijale 
naslednje panoge: kros, oviratlon, odbojka in lokostrelstvo. Zlato medaljo v krosu nam je zopet priboril naš Drago 
Gros, ki ga je z glasnim navijanjem in vzpodbudo do cilja pospremil preostali del ekipe, ki je zastopal šentjurski 
dom. Prav tako smo se dobro odrezali v odbojki in lokostrelstvu. Ves dan so nas spremljale dobra volja, jedača in 
pijača, za vrhunec dneva in popestritev večera pa je poskrbela glasbena skupina Victory, ki je s svojim pestrim 
glasbenim žanrom poskrbela za vse glasbene okuse. Na tem mestu bi se zahvalili tudi direktorici Vesni Vodišek 
Razboršek, ki nas je moderno in usklajeno opremila za ta športni dogodek ter za vsa ostala presenečenja.

Bernarda Kovačič
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Tombola

Igranje tombole pozitivno vpliva na medsebojno povezanost, poleg tega pa preko preproste igre krepimo svoje 
miselne sposobnosti. 

Ker radi poskrbimo za naše stanovalce in želimo, da se imajo lepo, smo se odločili, da bomo enkrat mesečno z 
njimi igrali tombolo. Na deževno sredo so stanovalci lahko preizkusili svojo srečo. V velikem številu so se zbrali v 
večnamenskem prostoru, ki ga imenujemo Hiša. Vsak od igralcev si je izbral svoj tombolski listek in potem je šlo 
zares. Po dobri uri igranja se je oglasil stanovalec, ki je na svojem tombolskem listu kot prvi imel vse izžrebane 
številke. Prejel je lepo nagrado. Še prej smo podelili nagradi stanovalcema, ki sta prva imela vse izžrebane 
številke ene vrstice in dveh vrstic. Tako smo razdelili tri lepe in uporabne nagrade. Ob prijetnem druženju je čas 
hitro minil, vsi pa že z veseljem čakamo naslednje srečanje, saj bomo tombolo igrali vsak mesec.
 

Sonja Božič
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Jutranja telovadba

Za zdravje in vitalnost naših stanovalcev v 
Domu skrbimo z vsakodnevno jutranjo 
telovadbo. Redna in zadostna telesna 
dejavnost je zelo priporočljiva tudi v starosti 
– tako za svoje zdravje naredimo največ. 
Oblika človeškega telesa se s staranjem 
precej spreminja, telo pa izgublja tudi moč 
in gibalne sposobnosti, zato jih je toliko bolj 
pomembno vzdrževati.
 
Vedno pričnemo z dihalnimi vajami, da 
izboljšamo predihanost pljuč. Najprej 
globoko vdihnemo skozi nos, dih za 
trenutek zadržimo in izdihnemo skozi usta. 
Nato si na trebuh položimo dlan, da 
začutimo, kako se dvigne ob vdihu in stisne 
ob izdihu. Nadaljujemo z razgibavanjem 
vratu, ramen, trebušnega dela in nazadnje 
nog. Zadnjih petnajst minut izvajamo vaje z 
žogo, s trakovi ali s palico. Vsaj enkrat na 
teden pa malo treniramo tudi naše 
možgančke z raznimi miselnimi vajami. Ob 
kakšni vaji tudi zapojemo. V toplejših 
mesecih (junij, julij in avgust) pa se vsako 
sredo, seveda ob lepem vremenu, podamo 
na pohod v okolico Doma. S takšno 
aktivnostjo in druženjem zmanjšujemo 
stres, depresijo, osamljenost in izoliranost 
ter dvigujemo kakovost življenja in 
zadovoljstva  s samim seboj.  

Starost je pomemben del življenja, ki ga 
lahko preživimo zelo lepo, če pravilno 
poskrbimo za zdravje in krepko telo. Z 
ustrezno vadbo je mogoče bistveno vplivati 
na gibalne sposobnosti starostnikov. Nikoli 
ni prepozno je rek, ki ga zagotovo pogosto 
slišite in velja tudi za športno aktivnost v 
zrelejših letih. Tudi če redna rekreacija ni 
bila del vašega vsakdana v najbolj aktivnih 
letih, to nikakor ne pomeni, da z vadbo ne 
morete pričeti, ko vstopite v šesto, sedmo 
ali celo kasnejše desetletje.

Sonja Božič
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Družabne igre domov Celjske regije

Kot vsako leto so tudi letos potekale družabne igre domov naše, celjske regije in seveda smo sodelovali tudi mi oz. 
naši stanovalci.

Igre so letos potekale nekoliko drugače, kot je bilo v navadi. Tokrat je morala vsaka skupina, ki je zastopa svoj 
dom, pripraviti desetminutno točko v obliki predstavitve svojega kraja, doma ali neke druge posebnosti oziroma 
značilnosti, po kateri je prepoznavna. Zaželeno je bilo, da se s čim več domišljije prikaže pestrost dogajanja v 
domu. 

Stanovalci našega doma so se predstavili s hudomušno glasbeno točko, ki jo je v celoti pripravila ga. Milena, 
prostovoljka, ki zbor vodi že dobri dve leti.  Pričeli so s himno, nato s pesmijo o kraju, od koder prihajamo, 
nadaljevali pa s prikazom aktivnosti, ki se vsakodnevno dogajajo pri nas: telovadba, štrikanje, kvačkanje, 
gnetenje, kot pika na i pa je bil hišni bend. Vsi zbrani so z njimi zapeli in pomagali s ploskanjem. 
 
Po predstavitvi je sledilo glasovaje, ki je bilo sestavljeno tako iz glasov priložnostne strokovne komisije kot tudi 
glasov občinstva, predstavitve pa so se ocenjevale glede na izvirnost, ustvarjalnost, hudomušnost … Navdušili 
nismo samo strokovne žirije, ki nas je ocenila s tremi deveticami, ampak tudi ostale domove, saj so nas zelo dobro 
ocenili. Skupaj smo zbrali 99 točk in na koncu zgolj za eno točko zgrešili tretje mesto. 

Prav lepo je bilo videti, koliko energije in dobre volje so izžarevali pevci. Nastop jim je veliko pomenil, hkrati pa je to 
za njih bila še dodatna motivacija za nadaljnje delo. Milena je bila zelo ponosna na svoje pevce, saj petje jemljejo 
zelo resno in so mu predani. Vsi se med sabo zelo dobro razumejo in nikoli jim ne manjka dobre volje. 

     Sonja Božič
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Rusko kegljanje

Sončno, umito jutro po deževnem dnevu je 
napovedalo lep dan, kot nalašč za 
tekmovanje med stanovalci in zaposlenimi 
Doma starejših Šentjur. Kaj je kegljanje? 
Šport ali samo rekreacija! Vse, kar je 
povezano s kegljanjem, je druženje – 
poudarek je torej bil na druženju. Zbrali 
smo se v senci naših dreves zraven 
pripravljenega kegljišča. Sestavili smo 
ekipe, nekaj pa je bilo samo navijačev. Prva 
ekipa stanovalcev je bila zelo dobra in je za 
osem več podrtih kegljev premagala ekipo 
zaposlenih. Druga ekipa nam je bila bolj 
enakovredna, saj je bil rezultat izenačen. 
Ob glasnih navijačih je čas hitro minil. 
Preživeli smo prijetno urico in pol ter 
pozabili na tegobe in razmišljanje o 
bo lezn ih  a l i  osaml jenost i .  Kmalu 
ponovimo.

Sonja Božič
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Kolesarska dirka skozi Šentjur

V mesecu juniju je od 19. do 23. potekala 26. etapna kolesarska dirka po Sloveniji. Med tekmovalci so bili seveda 
tudi naši slovenski kolesarji. Dirka je potekala v petih etapah. Prva etapa je potekala po trasi od Ljubljane do 
Rogaške Slatine, dolgi 178 km, torej je dirka potekala tudi skozi našo občino. To je bilo tako blizu nas in tako 
mamljivo, da smo se tudi zaposleni skupaj s skupino stanovalcev odločili, da gremo v bližino našega Doma ob 
traso vzpodbujat in navijat ter izkazat podporo tekmovalcem. Kot pravi navijači smo se opremili z navijaškimi 
rekviziti. Ob trasi smo se v prijetni senčki utaborili, naš tabor opremili z baloni, ki nosijo logotip našega Doma, in v 
roke prijeli slovenske zastave. Bili smo priča ureditvi trase po glavni cesti skozi Šentjur. Večina nas je prvič v živo 
videla ta protokol. Čudili smo se, koliko je priprav, da lahko takšna dirka varno poteka za tekmovalce in navijače. 
Moram priznati, da smo vsi močno vzpodbujali vse tekmovalce, in tudi čisto pošteno povedati, da smo najbolj 
navijali za naše slovenske fante. Ko so tekmovalci kot veter švignili mimo nas, smo vsi skupaj ugotovili, da smo 
doživeli nekaj enkratnega in neponovljivega. Tako je minilo še eno čudovito popoldne,  ki nam je ostalo v lepem 
spominu. Ta dogodek je bil vroča tema naslednjih nekaj dni, ko smo o doživetem hiteli pripovedovati vsem tistim, 
ki se iz kakršnih koli razlogov navijaški skupini niso mogli pridružiti.

Damjana Arzenšek
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Mešani pevski zbor DU Laško v Domu starejših

Mešani pevski zbor Društva upokojencev 
Laško deluje na področju ljubiteljske 
kulture in beleži enajsto leto delovanja, že 
četrto leto pa deluje v sestavi z virtuozno 
zborovodkinjo go. Tejo Štremfelj. Namen 
njihovega pevskega zbora  so ohranjanje 
slovenske ljudske pesmi in izročila kot 
kulturne dediščine vseh Slovencev, 
druženje ter širjenje dobre volje med ljudi 
in pozitivne energije. Zbor trenutno šteje 
22 rednih članov v okviru DU Laško.
Pevci so veliko svoje pozitivne energije 
prinesli tudi med stanovalce in stanovalke 
DS Šentjur ter jim polepšali popoldan s 
slovenskimi ljudskimi pesmimi. Med njimi 
sta se znašli tudi pesem V dolini tihi in 
Prišla bo pomlad, petju katerih so se 
pridružili tudi stanovalci našega Doma. 
Vzdušje je bilo lepo, še posebej ob koncu 
njihovega nastopa, ko smo skupaj ob 
stoletnici ge. Zofiji Kincl s skupnimi močmi 
zapeli in združili glasove v pesmi Kol'ko 
kapljic, tol'ko let ter se poklonili njenemu 
častitljivemu jubileju. Ko smo go. Kincl 
povprašali, kakšen je recept za tako dolgo 
in kakovostno življenje, je dejala: »Dobra 
volja je najbolja, kar je že Vandotov Kekec 
opeval, a dobra volja je tista, ki nas gor 
drži«. S tem smo ponovno dokazali, da 
človek v tretjem življenjskem obdobju 
lahko živi kakovostno, dobro in lepo ter da 
nikoli ni prepozno za novo poglavje v naših 
življenjih.

Petra Zavasnik, dipl. del. ter.
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Tam ob potočku,
ob tisti žuboreči vodi,
lipjek star stoji in veje raztezava
kar na vse strani.
Ptički po njem se spreletavajo
gor in dol,
kot da po zraku plavajo, oj joj.
Mimo njega se sprehaja star gospod,
v roki palico drži,
da mu pomaga prehoditi te poti.
A ptički med sabo ščebetajo,
motiti se ne dajo,
saj po naše govoriti pač ne znajo.
On pa gleda jih, 
se z njimi veseli
in naprej v dom upokojencev že hiti,
da tam si stare ude odpočije.
Tam v svoji sobi obmiruje,
pa saj nihče ga več ne čuje,
ko sam zase malo pomodruje, govori,
spomin v mlada leta spet mu pohiti.
Z ženo živela sta v hišici svoji, kar prijetni,
in ob hišici vrtiček sta imela,
ga obdelovala, tud' za roke se držala,
ko na sprehod sta se podala.
A poglej ga zlomka, kak hitro mine čas,
ko postane uvel že tvoj obraz 
in noge se šibijo,
nič več tako ne pohitijo
in roka trese se in vse bolj okorna je.
In te oči, se meni zdi,
vse manj vidim, poglej še ti
in pomagaj sinek, vnuček, zdaj mi ti.
Veš, čas prehitro mine, se mi zdi,
saj kar zbeži …
A tega ti sedaj ne veš, še ne poznaš,
a prišel bo, dragi vnuček, tisti čas,
ko na glavi imel boš ti, kot jaz,
srebrne niti las.
In tako, ko se obrneš na »zasuk«,
starost je hitro tukaj, moj dragi vnuk.
Ni poti nazaj, je ni,
tiste, veš, poti, je ni, je ni, je ni. 

Marica Stopinšek 
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V prejšnji zgodbi o lumparijah sem povedal, kako sva ga s Pepijem zagodla vozniku in sprevodniku avtobusa, ki sta 
zapeljevala naša dekleta, danes pa bom opisal, kako so – ali smo – krivdo za kakšno lumparijo, ki smo jo zakrivili 
drugi, velikokrat zvalili na Pepija.
Pri Pepiju so imeli kovačijo, ki še danes stoji in je spomeniško zaščitena. Pri njih so v uk sprejemali mlade fante, ki 
so se želeli izučiti za poklic kovača. Ker so delali cel dan, jim je lastnik kovačnice moral zagotoviti tudi prehrano, 
zato so pri Lindnerjih redili dve ali tri svinje, da so imeli hrano za vajence. Pred desetletji ostankov hrane nismo 
metali v smeti ali jo kako drugače zavrgli, temveč so to hrano mešali med hrano za prašiče. Temu smo rekli pomije, 
ker se je tudi voda od pomivanja posode znašla v pomijah. Ker vode ni bilo v pipi, ampak smo jo morali iz vodnjaka 
nositi v stanovanje, smo tudi z vodo varčevali. Takrat ni bilo sredstev za pomivanje posode, zato voda od 
pomivanja ni bila onesnažena in smo jo lahko brez strahu vlili med ostanke hrane – od tod ime pomije.
Ker je bil Pepi najmlajši član družine, je bil zadolžen za pobiranje pomij. Tako je zvečer vzel dve vedri ('ajmerja') in 
po Rogatcu od hiše do hiše pobiral pomije ter jih nosil domov. Bilo ga je sram, ker smo se ostali pobalini zabavali z 
raznimi igricami, on pa je moral hoditi z vedri od hiše do hiše. To je bilo zgodaj jeseni in ljudje so si pripravljali drva 
za ogrevanje. Fantje smo drug drugemu pomagali spravljati drva in nek dan smo to počeli pri Marjanu, ki je 
stanoval v zadnji vrsti hiš na robu trga. Bilo nas je pet, ki smo spravljali drva v klet oz. drvarnico. Ko smo se hoteli 
malo spočiti, smo šli na vrt za hišo in si prižgali kakšno cigareto. Ob enem takih počitkov je beseda nanesla na to, 
kdo lahko dlje zaluča kamen. Jaz sem bil najbolj glasen, saj me še nihče ni prekosil v lučanju kamnov v daljavo. 
Beseda je dala besedo in dejal sem, da lahko kamen zalučam preko dveh vrtov in preko dveh vrst hiš, tako da bo 
padel na trg. »Kako boš pa vedel, da je padel na trg?« so spraševali. Rekel sem, da na trgu stoji avtobus in ko bo 
kamen padel nanj, bo to zelo bučno. Razdalja do želenega cilja je bila približno 60 metrov. Poiskal sem kamen v 
velikosti marelice, to je približno 3,5 cm. Lepo se je prilegal med prsti roke in pripravil sem se na zmagoslavni met. 
S tremi koraki sem se zagnal naprej in zalučal kamen. Tisti trenutki čakanja, preden je kamen pristal, so se zdeli 
neskončno dolgi. Nato pa smo res zaslišali žvenket stekla in spoznali, da kamen ni pristal na avtobusu sredi trga, 
ampak mnogo bližje. To je bil zvok razbitega stekla na oknu! Takoj sem vedel, da sem se uštel glede svojih 
sposobnosti in da moramo pobrati šila in kopita ter oditi v varno zavetrje drvarnice, kjer smo zlagali drva.
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Ni minilo pet minut, ko je učitelj tehničnega pouka v osnovni šoli prišel s kamnom v roki, ki sem ga jaz zalučal. Na 
njem so bili kosi solate in jedilnega olja. Učitelj z družino je namreč stanoval v zadnji vrsti hiš, ki so mejile na trg. Iz 
oči so mu švigale strele. Ko je prišel do nas, nas je vprašal, kdo je vrgel kamen, ki je priletel skozi njihovo okno in 
pristal v njihovi skledi za solato, ko so ravno večerjali. Mi pa vsi v en glas: »Ne vemo!« To je potrdila tudi Marjanova 
mati in rekla: »Ti fantje tega niso naredili, saj so bili ves čas ob meni in spravljali drva.« Imeli smo tako dobro pričo, 
da boljše nismo potrebovali. Toda eden je rekel, da je malo pred tem videl Pepija, ko je šel z vedri mimo nas. 
Kaj se je potem dogajalo s Pepijem, ne bi govoril. Moral je klečati na koruzi, da navitih ušes in ostalih kazni niti ne 
omenjam. 
S Pepijem sva leta 1964 skupaj odšla v poklicno šolo v Velenje. Še dandanes se srečujeva, toda šele pred 
desetimi leti sem mu povedal resnico o nesrečnem kamnu v solati. Nič ni bil jezen, toda povedal mi je, da telesne 
kazni niso bolele tako kot to, da mu nihče ni verjel tega, da ni bil kriv. 
Po vseh teh letih se mu nisem opravičil in on tega od mene niti ni pričakoval, zamere pa tudi ni pokazal. 
Takšni smo bili lumpi v tistem času. Spomini so pa zanimivi …

    Slavko Marš
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Srečanje ob palačinkah

Nekega dne smo vsi bili povabljeni v spodnjo kuhinjo na peko palačink, udeležili pa smo se je le nekateri. Za to 
kuhinjo do sedaj nisem vedela, ampak sem ugotovila, da so prostori prav prijetni.
Posedli smo se k mizam. V kuhinji so se kar po domače začele vrteti naše strežnice (očitno vajene prostorov) in se 
izkazale za odlične kuharice. Kdo je to bil? To sta bili naša ga. Ida in ga. Anica. 
Imenitno je zadišalo po palačinkah. Me smo se ves čas spogledovale, ko smo vdihovale ta vonj, in bile zelo vesele, 
da smo se udeležile peke, vendar ne zaradi hrane, saj nismo bili tako lačni, temveč smo bile pozitivno 
presenečene zaradi vzdušja, ki je tam nastalo.
Hvala vam, drage gostiteljice, hvala vam za vaš trud, da ste nas spravile v dobro voljo in nas za kratek čas popeljale 
tja, kjer smo doma, saj smo se v duhu preselile domov, zapustile svoje sobice tukaj v Domu starejših Šentjur in 
vonjale domači dom. Hvala ge. Sonji, ki je vse to celo poslikala. Fotografije bodo lep dokaz. Še enkrat hvala vsem 
za ves trud, ki ste ga v to vložile, še posebej ge. Idi, ge. Anici in seveda ge. Sonji. Želimo si še kakšnih podobno 
spontanih dogodkov, saj ste nam popestrili oblačen, malo žalosten, a razmišljujoč dopoldan.

Hvala še enkrat!

Marica Stopinšek, 
stanovalka Doma
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14. DM tek

Pa smo se zopet udeležile dm teka, tokrat že štirinajstega po vrsti. Tekle smo za dober namen, in sicer za tiste, ki 
tega ne zmorejo, ter za naše zdravje. Vsaka je progo odtekla po svojih najboljših močeh, ves čas z iskrico v očeh in 
nasmehom na obrazu. Kot vedno smo bile lepo stilsko usklajene, za kar gre zahvala naši direktorici Vesni Vodišek 
Razboršek, ki vsako leto poskrbi za športno opremo. Po koncu teka je sledilo prijetno druženje, pa še dekliščino 
smo imele, saj se naša sodelavka Karmen Planinšek poroči. Dobre volje in lepih občutkov tako res ni manjkalo, 
zato se ponovno vidimo prihodnje leto.                            

Darja Šuštar
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100 letnica v Domu starejših Šentjur

26. 2. 2019 je častni prag stoletnice prestopila 
naša stanovalka Zofija Kincl, rojena 26. 2. 1919. 

Praznovanje svojega jubileja je zasnovala do 
potankosti. Poleg domačih, zaposlenih Doma 
starejših Šentjur in predstavnikov lokalne zveze 
borcev ji je voščil tudi župan Občine Šentjur, mag. 
Marko Diaci. Ga. Kincl je bila čudovita oseba in 
kljub častitljivim letom izredna sogovornica, zelo 
komunikativna in z  jasnim stališčem o marsičem. 
Oseba, pri kateri smo opazili odsev izjemne 
življenjske energije in bistrosti, ki sta občudovanja 
vredni. Sanje, ki prepletajo zgodbe z resnico in pred 
nas postavljajo neskončen niz priložnosti, morajo 
biti  izpolnjene. Tako je naša stanovalka sledila 
svojim sanjam in jih izpolnjevala. Opravljala je 
poklic knjižničarke, ki ga je neizmerno oboževala, 
velik zagon in motivacijo pa je črpala tudi v podpori 
družine. Bila je mama dveh čudovitih hčera. Aktivno 
je sodelovala v več društvih (AFŽ, RK …) in vodila 
dramski krožek. Bila je prejemnica mnogih 
priznanj, med katerimi posebej izstopajo: priznanje 
za uspešno in požrtvovalno delo na kulturnem 
področju, častna članica za pomoč pri uveljavljanju 
in razvijanju knjižničarstva v Občini Šentjur in 
Listina mesta Šentjur za njeno dolgoletno delo v 
knjižničarstvu in aktivnostjo v kulturi, s čimer je 
veliko pripomogla k ugledu in promociji mesta 
Šentjur. Ga. Zofija Kincl je bila oseba, ki je znala 
uživati trenutke življenja, zavedajoč se, da so to 
utrinki večnosti, ki drsijo mimo nas. Žal se je v času 
priprave časopisa ga. Kincl po sedemnajstih letih 
bivanja v naši hiši poslovila od nas. Pogrešali jo 
bomo.  

Zaposleni Doma starejših Šentjur
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Vrtinec dogodkov

ROŽICE RONDO
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OBISK OTROK, KI SO BILI NA ORATORIJU
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IZLET STANOVALCEV NA SLIVNIŠKO JEZERO
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VSESLOVENSKO PETJE S SRCI
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PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA, MATERINSKEGA DNE IN 40 MUČENIKOV
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KUHARSKA DELAVNICA - SLASTNI ŠTRUKLJI



85Pomlad / Poletje 2019   številka 56

KUHARSKA DELAVNICA - PEKA KROFOV
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OBISK OŠ LOKA PRI ŽUSMU
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Malo za šalo, malo za res...

Presenečenje slavljencu Valentinu 2019

Sestri Ida in Franja sta lepo okrasili Dom. Katera 
bo prva, naj šteje do deset. Ko bo desetkrat po 

deset  sto, bomo prišli na obisk ter voščili za rojstni 
dan in god.

Približuje se 8. marec, dan žena. Otroci se veselijo, 
da bodo mamicam natrosili rožic. Veselo bo. 
Pesmica naj se oglasi, vsak korak se čuje ob 
polnoči. Mene pa srce boli, če sem ti nagajal, 

oprosti mi. Ker brez tebe, draga, mi življenja ni. 
Srce mi v samoti blodi.

Martina Iglar

Življenje je kratko, uživaj ga 
sladko. Bodi vesela, rada se 

smej, srček pa vedno 
zaklenjen imej.

Martina

To se je zgodilo nekoč v Jurkloštru.
Nevesta se je morala posloviti in svate 
zapustiti. Dnevi so dolgi, še daljše so 
noči. Te iščem, te najdem, to bila si ti. 

Imam pesmico, jo bodo slišali vsi.
Poslušaj, poslušaj, ti verni kristjan, eno 

pošto za povedati imam.
Midva bi morala v zakon stopiti, vernim 
kristjanom veselje storiti. Je prišla pošta 
od Boga, da moram oditi iz tega sveta.
Svatje jo bodo spremljali, godci bodo 

zagrebali. Mrzel grob odprt stoji, v njem 
počivala boš ti. Sem mislil, da imam 
kamnito srce, pa moram točiti solze.

Dekle ob grobu stoji, rožni venec v rokah 
drži, za tebe, draga, molimo vsi,

lepšega na svetu ni, če na sreči dom 
stoji.

Martina Iglar

Na Ojušu imam dve sosedi, sestri Marijo 
in Justiko, ki sta kmetici.

Prijateljstvo nam krepi življenje.
Brečkova družina ima dva duhovnika, ki 

delata v dobro ljudi.

Martina

Šala dneva: OSEL IN SORODNIKI

Se pelje župnik z avtom in naleti na 
mrtvega osla, ki leži na cesti, pa 
pokliče policijo in reče:

»Tukaj župnik Anton, imate enega 
mrtvega osla na cesti, pa sem hotel, 
da ga umaknete, da se ne bi kdo 
zaletel v njega.«

Dežurni policaj se hoče malo pošalit in 
reče: »Hej župnik , a ste mu že zmolili 
očenaš?«

»Še ne, sem hotel prvo obvestiti 
najbližje sorodnike.«
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Spominčica Šentjur

 

 

PROGRAM PREDAVANJ SPOMINČICE ŠENTJUR 

2019 

Četrtek, 19. 9.  2019 DOM STAREJŠIH ŠENTJUR ob 17h 

Pravilen pristop in metode dela z osebami z demenco 

( primer iz prakse ) 

Predava: Jerica Nuč, bolničarka 

Četrtek, 17. 10. 2019 DOM STAREJŠIH ŠENTJUR ob 17h 

Stres in demenca 

Predava: Aleksandra Tacer, SMS, org. soc. 

Četrtek, 14. 11. 2019 DOM STAREJŠIH ŠENTJUR ob 17h 

Palia�vna oskrba obolelega z demenco – temelj dimenzije človekovega obstoja 

Predava: Suzana Koštomaj, mag. zdr. nege

 





Poglej vrabčke - ne vedo, kaj bodo 
v naslednjem trenutku počeli. 
Dovolite nam, da dobesedno 
živimo iz trenutka v trenutek.

 
(Mahatma Gandhi)


