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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 12.30 do 15.00 ure, 
Torek: od 07.00 do 14.00 ure, 
Sreda: od 11.45 do 14.00 ure,  
Četrtek: zaprto, 
Petek: od 7.00 do 14.00 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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Uvodnik - skupaj rastemo

Morda včasih kdo reče, da se stara. Morda včasih kdo reče, da otroci rastejo, 
odrasli pa se starajo. Ne rastemo samo navzgor, rastemo lahko tudi od znotraj 
navzven. In tako rastemo v naši hiši, v Domu starejših Šentjur. Skupaj rastemo že 
polnih 20 let. Vsak stanovalec, zaposleni, svojec zase in vsi skupaj. Ta skupna rast 
nam omogoča, da smo močnejši, predvsem pa povezani drug z drugim in drug 
drugega plemenitimo. Nič od tega, kar smo skupaj ustvarili, ne bi bilo mogoče, če 
ne bi ustvarjali vseh povezav in vsak dan znova dokazovali, da nam je mar za 
druge. Vem, da ni vedno enostavno, ni vedno lahko, vendar nam takšne povezave, 
tovrstna plemenitost in skupna rast omogočajo, da nam je vsaj nekoliko lažje.

Največja dragocenost naše hiše so njeni zaposleni. Vsa leta dajejo več, kot je 
nekje napisano – dajejo svojo moč, svoje zdravje, svoj zasebni čas, dajejo sebe. 
Iskreno, v svoji karieri nisem spoznala bolj predanih zaposlenih od vas, dragi 
sodelavke in sodelavci. Hvala vam za vašo predanost, zaupanje in podporo. 
Skupaj smo najboljši tim.

Vseh dvajset let je bilo pestrih, bilo je živahno, včasih naporno, a hkrati veselo, ganljivo in zabavno. Veliko smo 
doživeli skupaj. Tudi v odhajajočem letu smo veliko doživeli in veliko naredili. Zagotovo je velik pečat pustilo 
praznovanje 20. obletnice Doma, ki smo jo praznovali obkroženi s podporo in spodbudo udeleženih. Ob tem smo 
tudi sami sebi podarili darilo, in sicer novo kopalnico dobrega počutja. Ni pa to bila edina investicija, ki smo jo 
izpeljali. Uredili smo dostopno pot, požarne lopute, dva nova prostora za zdravila in hrambo materiala ter številna 
druga vzdrževalna dela.

Že celo leto zbiramo sredstva za defibrilator, pri čemer smo za pomoč prosili tudi lokalno organizacijo Rdečega 
križa, ki se ji zahvaljujem za odziv, da nam pomaga pri zbiranju sredstev. Iskreno upamo, da bomo do konca leta 
uspeli zbrati dovolj, da bomo lahko kupili defibrilator in s tem morda kdaj tudi rešili človeško življenje.

Hkrati še vedno zbiramo sredstva za namenitev dela dohodnine, ki so namenjena nakupu počivalnikov, ki 
nepomičnim stanovalcem izboljšujejo kakovost življenja, tako da jih omejitev gibanja ne izključuje iz skupnosti. 
Nekatera zdravstvena stanja stanovalcev so namreč takšna, da niti ne zmorejo sedeti na invalidskem vozičku, 
zato so počivalniki zanje zelo dragoceni. Več let že zbiramo sredstva iz dohodnine, vendar nam do danes žal še ni 
uspelo zbrati dovolj sredstev niti za nakup enega. Verjamemo, da smo na dobri poti in da se boste odzvali na ta 
zapis ter del dohodnine namenili Domu starejših Šentjur in stanovalcem v izredno zahtevnih bolezenskih stanjih 
bistveno izboljšali kakovost življenja. Vsem, ki ste to že storili, izrekam srčno zahvalo, ker vidite širše in izkazujete, 
da ste človek sočloveku. Hvala tudi vam, ki boste del dohodnine še namenili.

Praznični čas je res poseben. Smisel božiča je ravno v tem, da smo človek sočloveku in da občutimo mir v srcu, pot 
do miru pa vodi prav preko ljudi. Zato začnimo pri sebi ter bodimo sočlovek sami sebi in sočlovek do drugih. To je 
največje darilo, ki ga premoremo.

Dragi stanovalke in stanovalci, spoštovani svojci ter cenjeni sodelavke in sodelavci, želim vam čudovite praznike, 
prežete z veliko miru in ljubezni, v novem letu pa dneve polne zdravja, sreče in radosti. Srečno!
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20 let Doma starejših Šentjur
Jubilejnih dvajset let Doma
Obisk ministrice
Prejem priznanja za vodenje prijekta Družini prijazno podjetje
Večno mladi zmagali
E-Qalin
Imamo novo kopalnico dobrega počutja
Najino bivanje v domu
Novi sodelavci se predstavijo
Dobrote v času adventa
Praznični jedilnik
Božični meni nekoč
Sprehajalne poti okoli Doma
Živi prav vsak trenutek
Aromaterapija in demenca
Osteoporoza in aktivnost
Oživljanje osebe s srčnim zastojem in naša vloga
Prihaja sezona gripe
Strokovno usposabljanje za dietnega kuharja
Srečanje s svojci Spodnji trg
Srečanje s svojci v Zarji
Strokovna ekskurzija 2019
Domski dojenčki
Diamantna poroka zakoncev Perc
Miha Iskra je praznoval 89. rojstni dan v Domu
Bodi dober, bodi kul
Trgatev
Blagoslov mošta - martinovanje
Kriv sem, priznam, saj nisem vedel, kaj delam!
O ironiji in smehu, ki osvobaja
Naravno mazilo za ustnice
Lectarstvo - poslikava medenjakov
Mariši si svojo mandalo
Bioptron ali svetlobna terapija
Ženske so z Venere, moški so z Marsa
Ko ima življenje žur
Obisk iz tujine
Večgeneracijski center Pod Vrbco Šentjur
Obisk Doma starejših Šentjur - poslovili smo se od medicinskega modela
Obisk strokovnih delavcev Doma Tisje v Domu starejših Šentjur
Park
Pesmi
Malo za šalo, malo za res...
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20 let Doma starejših Šentjur
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27. september je bil za naše stanovalce in zaposlene poseben dan. Kljub meglenemu jutru smo vedeli, da bo dan 
lep in da bo za nas posijalo sonce, kajti slavili smo 20. rojstni dan. Že dvajset let odgovorno stopamo po svoji poti. 
Gre za dvajset let izkušenj in prijateljstva. Slavili smo, kot se za tako obletnico spodobi, in sicer z ljudmi, ki nas 
poznajo. Z ljudmi, ki so si vzeli čas in prišli z nami praznovat, ker nas poznajo. ČAS. Kaj je pravzaprav čas? Razdalja 
med jutrom in večerom, razdalja med otroštvom in starostjo? Prostor za življenje, za delo, za užitke. Prostor za 
sončne vzhode, za ptice, ki pojejo, za cvetlice, ki cvetijo, za nekoga, ki se ti nasmehne in smeji. Je prostor za  lepo 
besedo, ki ti jo kdo izreče.  In vsega tega se je v teh letih veliko nabralo. Med drugimi so si čas za nas vzeli nov 
državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Urban Krajcar, 
predsednica Upravnega odbora Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, mag. Melita Zorec, in naš župan, mag. 
Marko Diaci.

Naša pot je stkana iz trenutkov, drobnih kamenčkov, iz katerih naše življenje sestavi čudovit mozaik. Vsak izmed 
nas ima drugačnega, kot je drugačno življenje vsakega izmed nas. Življenjska pot je dolga in nepredvidljiva, zato 
so posamezni trenutki še kako pomembni, saj nam zagotavljajo stabilnost. Pravijo, da če podarjamo, naokrog 
sejemo srečo. Naše bogastvo se z dajanjem veča. In če res obstaja več vrst sreč, je podarjanje zagotovo največja 
sreča. 

Sonja Božič
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Jubilejnih dvajset let Doma 
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Konec septembra smo dvajseto obletnico delovanja Doma starejših Šentjur obeležili na posebni prireditvi, ki je 
odlično uspela, dodatno pa smo ta jubilej proslavili še v mesecu novembru na zboru delavcev, kjer smo čestitali 
triindvajsetim delavcem, ki v Domu starejših Šentjur delajo že od samega začetka, torej že dvajset let, in vsem 
delavcem, ki so v Domu zaposleni že deset let.

Čestitke za polnih dvajset let dela v Domu prejmejo:

1.   Anica Blaj                                
2.   Magdalena Čepin                    
3.   Slavica Črep                          
4.   Magdalena Fajs                      
5.   Marjanca Gaberšek                 
6.   Tanja Gajser                             
7.   Ljubica Gombač                        
8.   Robert Gorenak                       
9.   Robert Gorjanc                        
10. Barbara Jazbec                         
11. Marjana Jurenec                       
12. Božica Jurič                               
13. Ida Kuk                                      
14. Irena Majger                                 
15. Darja Mlinarič                           
16. Milenka Oset                             
17. Darja Rebernik                        
18. Metka Supovec                         
19. Franja Štante                              
20. Aleksandra Tacer                     
21. Janja Tovornik                          
22. Barbara Vertačnik                   
23. Martin Žučko                                

Deset let delovne dobe v Domu pa so letos obeležili naslednje delavke:

1. Minka Jerovšek                                       
2. Milena Obrez                                            
3. Irena Pongračić    

Ljudje, ki prihajajo k nam, večkrat pripomnijo, da je pri nas zelo lepo, da se čuti domačnost. Za ta občutek se vsi 
vsak dan trudimo in veseli smo, da se to opazi. To nas dela drugačne, boljše. Po tem nas prepoznajo. Vso to 
domačnost, toplino in poimenovanje naše hiše – hiša po meri človeka – pa lahko zagotovijo samo dobri delavci, ki 
v Domu delajo z dušo in s srcem ter dajo od sebe bistveno več, kot se od njih pričakuje.

Življenje nam prinaša različne preizkušnje in takrat se pokaže, kako pomembna je kakovost medsebojnih 
odnosov v družini, med prijatelji, v službi in v okolju, v katerem živimo. Če prisluhnemo življenjski modrosti naših 
stanovalcev, bomo slišali, da so od materialnih dobrin pomembnejši prijaznost, strpnost, pripravljenost pomagati 
sočloveku, prijateljstvo in ljubezen.
Naša pot je stkana iz trenutkov, drobnih kamenčkov, iz katerih naše življenje sestavi čudovit mozaik. Vsak izmed 
nas ima drugačnega, kot je drugačno življenje vsakega izmed nas. Življenjska pot je dolga in nepredvidljiva, zato 
so posamezni trenutki in medsebojni odnosi še kako pomembni tako za stanovalce kot tudi za nas delavce. 

� � � � � � � � � Metka Supovec                                           
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Obisk ministrice

Ker ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Kseniji Klampfer, zaradi službenih 
obveznosti ni uspelo priti na praznovanje 20. obletnice našega Doma, nas je obiskala v oktobru . Spremljali so jo 
poslanka SMC, Janja Sluga, in še dva člana njenega kabineta. Kot prve so jih s cvetjem pozdravile predstavnica 
Sveta zavoda in dve stanovalki. V spremstvu naše direktorice, mag. Vesne V. Razboršek, so se sprehodili po naši 
hiši in začutili utrip našega vsakdana. Ministrica je bila navdušena nad našo strokovnostjo ter nam izrekle 
pohvale in čestitke za vse poslovne uspehe.

Sonja Božič
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Prejeli smo posebno priznanje za vodenje projekta Družini prijazno podjetje

V sredo, 11. decembra 2019, so nas z inštituta Ekvilib povabili na podelitev osnovnih certifikatov, polnih 
certifikatov in priznanj za vse, ki že imajo oba certifikata ter uspešno vodijo in izvajajo vse ukrepe, ki so določeni v 
sklopu projekta Družini prijazno podjetje. 

Dogodka smo se skupaj z direktorico, mag. Vesno Vodišek Razboršek, udeležile vodja projektne skupine za DPP, 
Milena Bukovšek, in štiri članice projektne skupine: Darja Rebernik, Romana Romih, Tanja Gajser in Bernarda 
Kovačič.
      
Bilo je lepo doživetje, zato se z novimi vtisi in motivacijo podajamo v drugo leto. Iskali bomo nove možnosti in poti, 
da še bolj izboljšamo možnost usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

                                                                                          Vodja projektne skupine DPP,
                                                                                            Milena Bukovšek
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Večno mladi zmagali
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Glasba spremlja človeka že od pradavnine, od rojstva do smrti. Nam Slovencem pa je petje nekako v krvi. 
Statistika kaže, da imamo največ pevskih zborov na prebivalca. Kdor poje, slabo ne misli, pravi stara modrost. Jaz 
pa vem, da petje združuje, povezuje, sprošča, odganja slabe misli in odvrača bolezen – še posebej, če petje 
spremlja harmonika.
V Domu starejših Šentjur zelo radi in veliko prepevamo. Ni dogodka, na katerem se ne bi predstavil naš domski 
pevski zbor, ki si je nadel ime Večno mladi, ker ko zapoje, vsa teža let izgine. Velike zasluge za to ima prostovoljka 
Milena Kajtna,  ki zbor vodi že tri leta.  S svojo energijo je okužila vse pevce.
Naši pevci se redno udeležujejo revij. Vsako leto oktobra se odvija Revija  pevskih zborov stanovalcev v 
socialnovarstvenih zavodih Slovenije. Tokrat je potekala v Podčetrtku in je bila že 26. po vrsti. Tekmovalo je 16 
zborov in vsak zbor je zapel eno pesem. Glasbeno dogajanje je povezovala Teja Leskovšek z izbranimi besedami, 
ki so se navezovale na vsebino pesmi in zgodovino zbora. Srečanje je strokovno spremljala in ocenjevala 
štiričlanska komisija, ki so jo sestavljali igralka in pevka Tanja Ribič, Denis Sahernik, strokovni sodelavec SSZ 
Slovenije,  Gorazd Pavčnik in Tatjana Šolman, ravnateljica Glasbene šole Rogaška Slatina, ki so ob koncu podali 
pisno oceno nastopov zborov. Naše petje je odmevalo in naš zbor je z energijo, mladostno živahnim ubranim 
petjem ter izpiljeno ritmiko in harmonijo glasov zmagal.  Razlog za uspeh zbora pripisujemo več dejavnikom, med 
katerimi je treba omeniti predvsem kemijo med pevci in vodjo, saj jih prav ona s svojo sproščenostjo, posebnim 
vodenjem in igranjem na harmoniko odpelje v nek čarobni svet. Veselje vseh je bilo veliko. Nastop in zmaga jim 
veliko pomenita, hkrati pa je to za njih še dodatna  motivacija za nadaljnje delo. Ob povratku v Dom nas je 
pričakala penina. Sedaj se bomo še nekaj časa veselili, prav kmalu pa bomo pričeli razmišljati o naslednji reviji, ki 
jo mora organizirati naš Dom.
»Pa se sliš', naj se sliš',« da je zbor Večno mladi Doma starejših Šentjur najboljši v Sloveniji v kategoriji pevskih 
zborov stanovalcev v socialnovarstvenih zavodih.

Sonja Božič
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E-Qalin

Jesen / Zima 2019   številka 57

ZA VEČJO KAKOVOST ŽIVLJENJA STANOVALCEV IN BOLJŠE DELOVNO OKOLJE

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

Slika 1: Model merjenja zadovoljstva

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

Slika 2: Pomembnost in zadovoljstvo
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Rezultati raziskave spremljanja zadovoljstva v letu 2019

Zadovoljstvo stanovalcev

V raziskavi je sodelovalo 76 stanovalcev. Ocena zadovoljstva v letošnjem letu znaša 4,66.
Pri primerjavi letošnje ocene zadovoljstva z oceno v prejšnjem merjenem obdobju ugotavljamo, da ocena 
zadovoljstva ostaja na približno enaki ravni. Pri tem je upoštevan interval zaupanja z odstopanjem za –/+ 0,1 
stopnje ocene zadovoljstva, kar pomeni, da je razlika med letošnjo stopnjo in stopnjo zadovoljstva v prejšnjem 
merjenem obdobju manjša od 0,1, zato trdimo, da trenda ni možno določiti oziroma ostaja nespremenjen.

Slika 3: Ocene po posameznih področjih

Najvišjo oceno zadovoljstva beležimo na področju navad in življenjskega sloga, in sicer 4,86. Najnižjo oceno 
zadovoljstva beležimo na področju prehrane, in sicer 4,40.

Slika 4: Grafična predstavitev povprečnih ocen zadovoljstva na vseh merjenih kazalnikih glede na dolžino bivanja v domu

Jesen / Zima 2019   številka 57
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Zgornji graf prikazuje porazdelitev ocen zadovoljstva na vseh merjenih kazalnikih na podlagi demografske 
spremenljivke dolžina bivanja v domu. Glede na razhajanja med najnižjo in najvišjo oceno zadovoljstva 
ugotavljamo, da do največjih razlik med posameznimi skupinami stanovalcev prihaja na področju prehrane. Na 
tem področju je namreč razlika med najnižjo in najvišjo oceno zadovoljstva najvišja in znaša 0,65.

Zadovoljstvo svojcev

V raziskavi je sodeloval 101 svojec.
Sumarna ocena zadovoljstva v letošnjem letu znaša 4,55. Pri primerjavi letošnje ocene zadovoljstva z oceno v 
prejšnjem merjenem obdobju ugotavljamo, da ocena zadovoljstva ostaja na približno enaki ravni. Pri tem je 
upoštevan interval zaupanja z odstopanjem za –/+ 0,1 stopnje ocene zadovoljstva, kar pomeni, da je razlika med 
letošnjo stopnjo in stopnjo zadovoljstva v prejšnjem merjenem obdobju manjša od 0,1, zato trdimo, da trenda ni 
možno določiti oziroma ostaja nespremenjen.

Slika 5: Ocene po posameznih področjih

Najvišjo oceno zadovoljstva beležimo na področju obveščanja, in sicer 4,69. Najnižjo oceno zadovoljstva 
beležimo na področju izgleda doma, in sicer 4,46.

Slika 6: Grafična predstavitev ocen 
zadovoljstva na vseh merjenih 
kazalnikih glede na pogostost 
obiska
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Zgornji graf prikazuje porazdelitev ocen zadovoljstva na vseh merjenih kazalnikih na podlagi demografske 
spremenljivke pogostost obiskov. Glede na razhajanja med najnižjo in najvišjo oceno zadovoljstva ugotavljamo, 
da do največjih razlik med posameznimi skupinami svojcev prihaja na področju možnost pogovora. Na tem 
področju je namreč razlika med najnižjo in najvišjo oceno zadovoljstva najvišja in znaša 1,20.

Zadovoljstvo zaposlenih

V raziskavi je sodelovalo 44 zaposlenih.
Sumarna ocena zadovoljstva v letošnjem letu znaša 4,19. Pri primerjavi letošnje ocene zadovoljstva z oceno v 
prejšnjem merjenem obdobju ugotavljamo, da se je ocena zadovoljstva zvišala. Pri tem je upoštevan interval 
zaupanja z odstopanjem za –/+ 0,1 stopnje ocene zadovoljstva. Če bi bila razlika med letošnjo stopnjo in stopnjo 
zadovoljstva v prejšnjem merjenem obdobju manjša od 0,1, bi trdili, da trenda ni možno določiti oziroma ostaja 
nespremenjen.

Slika 7: Ocene po posameznih področjih

Najvišjo oceno zadovoljstva beležimo na področju vključenosti zaposlenih, in sicer 4,38. Najnižjo oceno 
zadovoljstva beležimo na področju priznanj in vzpodbud, in sicer 3,88.

Slika 8: Grafična predstavitev povprečnih ocen zadovoljstva na vseh merjenih kazalnikih glede na dolžino delovne dobe

Jesen / Zima 2019   številka 57
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Zgornji graf prikazuje porazdelitev ocen zadovoljstva na vseh merjenih kazalnikih na podlagi demografske 
spremenljivke delovna doba. Glede na razhajanja med najnižjo in najvišjo oceno zadovoljstva ugotavljamo, da do 
največjih razlik med posameznimi skupinami zaposlenih prihaja na področju psihičnega zdravja. Na tem področju 
je namreč razlika med najnižjo in najvišjo oceno zadovoljstva najvišja in znaša 0,95.

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

                                                              Suzana Koštomaj
.
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Imamo novo kopalnico dobrega počutja

Pa smo jo dočakali!

V mesecu septembru smo dobili novo kopalnico dobrega počutja. To je v zadnjem času že naša druga kopalnica, ki 
je izpod pridnih in spretnih rok različnih mojstrov nastala s prenovo že obstoječe kopalnice. Kopalnica zaradi 
preureditve izgleda večja, saj je vse od zidov naprej novo, nudi pa popolno intimo, sproščanje in izjemno 
ambientalno počutje. K temu veliko prispevajo tudi svojci, ki se vključijo v kopanje svojega stanovalca.

                                                                                                                     Damjana Arzenšek
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Najino bivanje v domu

Jesen / Zima 2019   številka 57

Ne vem zakaj, vendar nas življenje vedno znova postavlja pred nova vprašanja, nove preizkušnje, nove odločitve … 
Z ničemer nam ne prizanaša. 
Nikoli se nisva vprašala, kaj bi bilo sprejemljivo za naju. Ko sva uvidela, da tako ne bo šlo naprej in da morava 
razmisliti, kje in na kakšen način bi želela živeti v bodoče, sva sprejela odločitev. Sprejela sva jo in živiva dalje. 
Drugače. Nekateri tu odkrijemo novo življenje. Ob začetku bivanja v Domu starejših Šentjur je bila seveda prisotna 
tudi bolečina. Zapustila sva svoj dom, domači kraj, vrt. Sem, v dom prijaznih ljudi, sva prišla leta 2008 in tukaj se 
dobro počutiva. Zaposleni nam s pozdravom in nasmehom lajšajo naše tegobe, z raznimi prireditvami pa nam 
krajšajo dneve. Po zajtrku dan pričnemo s telovadbo, nato je vsak dopoldan na programu kakšna aktivnost, npr. 
pevske vaje, pogovorne urice, tombola, tekmovanje v balinanju ali metanju na koš. Če nam ni do družbe, se lahko 
umaknemo v svojo sobo. Nekajkrat na mesec pa se kakšna zanimiva dejavnost odvija tudi popoldan. Vsak si 
lahko najde nekaj zase, če tako želi.
Morda je naša usoda res nekje zapisana, prepričana pa sem, da je od nas odvisno, kako jo preberemo. 

Vida Koprivc
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Novi sodelavci se predstavijo

Sem Darja Šuštar, po rodu Kamničanka, a 
me je ljubezen pripeljala na Ponikvo. Sem 
mati 26-letnemu sinu, ki si je svoje življenje 
ustvaril v Kamniku. S selitvijo iz Kamnika je 
bilo treba najti tudi novo službo, zato sem 
hvaležna, da sem dobila priložnost v Domu 
starejših Šentjur, kjer sedaj delam že četrto 
leto. V svoj tim na skupini Spodnji trg so me 
sodelavke in sodelavec zelo lepo sprejeli, 
prav tako vodja tima in stanovalci. V vseh teh 
letih sem pridobila veliko lepih izkušenj, ki jih 
z veseljem prenašam na stanovalce. V 
prostem času grem najraje na sprehod v 
naravo, še raje pa se vračam v Kamniške 
planine. 

Darja Šuštar

Sem Barbara Pušnik in živim v Šentjurju. Končala sem 
izobraževanje na Srednji zdravstveni šoli Celje, smer 
bolničar/negovalec. V Domu sem že opravljala obvezno prakso in 
počitniško delo, sedaj pa opravljam pripravništvo. S stanovalci in 
zaposlenimi se zelo dobro razumem. Delo, ki ga opravljam, je 
težko, ampak vsekakor vredno truda, saj rada vidim zadovoljne 
starostnike.

Jesen / Zima 2019   številka 57
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Lansko pomlad sem pridobila naziv magistrica socialnega dela, 
službo pa sem opravljala kot vzgojiteljica. O iskanju službe v 
socialnem delu nisem veliko razmišljala, dokler se nisem 
odločila prijaviti na razpis za pripravnika, ki so ga iskali v Domu 
starejših Šentjur. »Zakaj pa ne,« sem si rekla ter pustila službo v 
vrtcu in se podala v iskanje novih izkušenj. Pretiranih težav z 
navajanjem na novo delovno mesto nisem imela, saj so me vsi, 
tako zaposleni kot tudi stanovalci, izjemno lepo sprejeli. Svoje 
znanje socialnega dela poglobljeno spoznavam s pomočjo dveh 
socialnih delavk, ki imata veliko let izkušenj. Seveda je poleg 
opravljanja dela na določenem delovnem mestu nujno 
potrebno tudi sodelovanje z ostalimi strokovnimi službami, ki mi 
vedno priskočijo na pomoč. Poleg vseh vlog in dela z uradnimi 
dokumenti se zelo rada udeležujem raznih dogodkov, ki so 
vsakodnevno organizirani za stanovalce. Tako sem na primer 
prvič v življenju igrala tombolo in sodelovala pri telovadbi za 
starejše ter ugotovila, da ni vse tako preprosto, kot sprva 
izgleda. Kmalu sem opazila, da je v ospredje postavljeno 
razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov, kar ustvarja prijetno 
in sproščeno vzdušje, zato vsak dan zelo rada prihajam na svoje 
delovno mesto. Kot osebi, ki se ima še veliko za naučiti, mi je 
pomembno, da med pripravništvom usvojim čim več znanja 
tako s področja socialnega dela kot tudi s področja osebnostne 

V mesecu novembru sem zaključila študij delovne terapije 
na Zdravstveni fakulteti Ljubljana in postala diplomirana 
delovna terapevtka, decembra pa sem začela opravljati 
pripravništvo kot delovna terapevtka v Domu starejših 
Šentjur. Dom, zaposlene in stanovalce sem spoznala že 
prej, saj sem med letošnjim poletjem tukaj delala kot 
študentka v negi. V Domu so me lepo sprejeli tako 
stanovalci kot tudi zaposleni, zato se tukaj dobro počutim. 
Delo z ljudmi sem začela spoznavati kot dijakinja na 
Srednji zdravstveni šoli Celje, kjer sem pridobila ogromno 
znanja in spretnosti za delo v zdravstvu. Delo s starejšimi 
mi je zelo blizu in v veliko veselje, med izobraževanjem pa 
sem največ delala ravno s starejšimi in si na tem področju 
pridobila največ izkušenj. Sem pozitivna in skoraj vedno 
nasmejana oseba. V svojem prostem času se rada 
ukvarjam s športom, pogosto berem knjige, najraje pa se 
družim s prijatelji in družino.

Patricija Jug

rasti, kar mi vsekakor uspeva iz dneva v dan. Vso vloženo delo in trud se povrneta, ko se ti ljudje zahvalijo za 
prijaznost. Življenje v današnjih časih poteka zelo hitro, prehitro. Tukaj pa sem spoznala, da si je treba vzeti čas za 
ljudi, jim posvetiti tistih nekaj minutk, zaradi katerih bomo napisali nekoliko manj povedi na papirju. Kot pravi moj 
najljubši avtor Jorge Bucay: »Čas, ki ga uživamo, je sestavljen iz trenutkov, ki so resnično živeli.«

Laura Oblak



20

Dobrote v času adventa

Gospodinje v adventnem času že od nekdaj veliko pečejo in kuhajo. Kaj se peče in kaj se kuha, je največkrat 
domena gospodinje. Sama izhajam iz srednje generacije. Kar nekaj božičnih dni je že za mano in s tem tudi nekaj 
izkušenj pri pripravi božičnih jedi. Do božiča so največkrat na mizi zdrave jedi: stročnice, žitarice, močniki, 
zelenjava, krompirjeve jedi itd., seveda pa se na krožniku znajdejo tudi slastne mesne jedi in nekaj sladkega. Šele 
na božični večer pa pride na mizo tista prava praznična pojedina. Takrat ne manjka svinjine, saj prašiči rijejo z 
rilcem naprej, perjad ima pa kremplje in praska nazaj. To modrost so mi povedali že stari starši. S svinjino lahko 
praznični dan tudi začnemo, kar je pravilo zlasti v novem letu. Ob praznikih je torej pomembno, da poskrbimo za 
mesno izobilje, zato se kot priprava nanj v zadnjem mesecu leta odvijajo številne koline. K domače priskrbljeni in 
dobro pripravljeni svinjini se podajo pražen krompir z ocvirki ter kislo zelje ali repa. Za posladek se priležejo 
štruklji, ki so lahko kuhani ali pečeni. Njihov nadev lahko izberemo po okusu. Pravi specialiteti sta sadni kruh in 
kraljica sladkih razvajanj marsikatere mize – potica, ki je lahko orehova ali polnjena s kakšnim drugim nadevom. V 
zimskem času, času kolin, se prileže tudi ocvirkovka, s katero se ob kavi ali čaju prične krepak božični zajtrk. 
Običajno smo takšnega božičnega menija veseli, saj ga sestavljajo jedi, ki so na mizi občasno ali pa samo ob 
zimskih praznikih. Velikokrat je obloženost mize odvisna od družinskih navad, ki se prenašajo iz roda v rod. Kljub 
navadam in vsemu dobremu naslednji dan v krožniku prija kakšna kisla juha, v katero je spet stopil prašič, pa tudi 
kislo zelje v družbi najboljšega prijatelja, ponovno prašiča, ali vsaj malo ocvirkov. Ne pozabite: prašič z rilcem rije 
naprej, perjad pa s kremplji praska nazaj.
Božični čaj ali skodelica prave kave ob domačih piškotih se po dobrem božičnem kosilu še kako priležeta. Ne glede 
na to, kakšen je vaš božični jedilnik, pa te praznične dni najbolj bogatita toplo ognjišče in domača miza, za katero 
smo zbrani vsi domači.

Damjana Arzenšek
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Praznični jedilnik
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Decembrski dnevi vedno znova prinašajo prav posebno čarobnost. Prežeti so s svetlikanjem, živimi barvami, 
okusi, vonji. Vendar pomislimo: bistvo praznikov ni v obilnih pojedinah, dragih darilih in pisanih okraskih. 
Najdragocenejše darilo, ki ga nekomu lahko podarimo, je naš čas, najboljša božična večerja, ki jo lahko 
pripravimo, pa bo tista, ki jo začinimo z veliko ljubezni.

Naj bo torej naš praznični 'jedilnik' malce drugačen, poseben.
 

Hladna predjed
Izstopimo iz vsakdanjega vrveža, se ustavimo in razmislimo, kako živimo, kaj počnemo in kakšni so naši odnosi.

Juha
Poskrbimo za iskrena druženja v krogu družine in prijateljev brez zunanjega razkošja. Uporabimo le prižgano 
svečko, dober zimski čaj, piškote, vonj domačnosti … Vse to nam lahko pričara prav prijetno vzdušje. Vzdušje, v 
katerem smo srčni, iskreni drug z drugim in čutimo, kako nas nevidna ljubeča vez združuje in izpolnjuje.

Glavna jed
Prepustimo se čarobnosti in uživajmo v drobnih stvareh.
Zahvalimo se in izrazimo hvaležnost. Zahvala poraja ljubezen. Je razumevanje, da nas ima nekdo rad in nas jasno 
zaznava. Izrazimo hvaležnost. Izpovejmo jo. Kar tako, povsem iz srca. Izpovejmo jo takrat, ko jo iskreno začutimo. 
Brez leporečja in narejenosti. Včasih tiste popolne hvaležnosti pač ne moremo ujeti v besede. Dopustimo, da srce 
začuti, da je za sencami dnevnih dogajanj vse tako, kot mora biti. Prepustimo se radosti in veselju, sprejmimo nov 
dan, obsijan z novo zarjo nad zemljo, brez pridržkov in senc.

Sladica
Želje, želje …
Preprosto si zaželimo jutranjih prebujanj z nasmehom, ki bo ožarjal naše obraze, in priložnosti, da izkoristimo 
dan, ki se nam ponuja. Zaželimo si srečevati ljudi z lepo besedo na ustnicah in z ljubeznijo v srcu, zaželimo si, da bi 
imeli dovolj moči pomagati nekomu, ki je potreben pomoči  in lepe besede, vzpodbude.
Zaželimo si, da ne pozabimo tistih vrednot, ki štejejo: ljubezni, hvaležnosti, iskrenosti, skromnosti, preprostosti.

Polona Hren



22 Jesen / Zima 2019   številka 57

Božični meni nekoč

Moji božični spomini segajo v otroška leta. Pred božičem smo morali počistiti hišo in hlev. V gozdu smo našli 
smrečico in jo odnesli domov. Postavili smo skromne papirnate jaslice. Smrečico smo okrasili z domačimi piškoti, 
pa tudi kakšen oreh smo zavili v svetleč papir, če smo ga seveda imeli, saj takrat ni bilo lučk in drugega kiča. Po 
skromni večerji smo šli k polnočnicam. Zjutraj nas je za božični zajtrk pričakal najboljši domač bel kruh v kavi, 
posebno pa je bilo tudi božično kosilo. Jedli smo juho in prato, ki je bila najslajša. Prata je narečno ime za mrežno 
pečenko. Kot prilogo smo postregli pražen krompir in zeljno solato. Piškotov je bilo na smrečici vsak dan manj. V 
božičnem času smo bili veseli in srečni, čeprav je bilo vse bolj skromno. Leta so minevala, takšna in drugačna. 
Včasih božiča v službi sploh nismo poznali. To je bil navaden delovni dan in dobili smo malico kot druge dni. A kljub 
temu smo bili ob delu in vsej skromnosti zadovoljni in srečni. Takrat ni bilo takšnega razkošja, lučk in drugih 
okraskov, kot jih poznamo danes, niti ni bilo na voljo tako bogatih in različnih menijev kot danes. Vse je bilo bolj 
pristno in domače. Danes ni več čutiti tistega tihega veselja kot nekoč, temveč se zdi, kot da bi se to izgubilo v zelo 
zgodnjih pripravah na praznike. Božič se praznuje 25. decembra, razne okrasitve in zimsko-božične napeve pa 
lahko vidimo in poslušamo že precej prej. To ubije in izniči tisto pravo pričakovanje. Midva z možem se sedaj 
veseliva vsega, kar nama nudi Dom starejših Šentjur. 

                                                                                                    Pavla Prekupec
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Sprehajalne poti okoli Doma
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Okoli našega Doma je kar nekaj sprehajalnih relacij, ki našim 
sprehajalcem služijo kot krajše sprehajalne poti. Dom lahko 
peš obhodijo krožno, torej ga lahko obhodijo okrog in okrog. 
Kar nekaj je takšnih 'kerlcev', ki to pot prehodijo vsaj enkrat na 
dan. Drugi, pogumnejši, se lahko na sprehod podajo po bližnji 
ulici med stanovanjskimi hišami in tam srečajo tudi kakšnega 
domačina na štirih tačkah, ki jih prijazno pozdravi z laježem ali 
veselim mahanjem repka. Tu in tam se jim pridruži tudi kakšna 
prijazna muca, ki jih veselo pozdravi z mijavkanjem. 
Stanovalci se večkrat poslužijo poti, ki vodi skozi domski 
vinograd in Kneippov park. Tam lahko ob prijetnih dnevih tudi 
malo posedijo in kakšno rečejo. Če je sonce premočno, se 
lahko zadržujejo kar v vrtni uti, ki je nedaleč stran. Kar nekaj je 
tudi takšnih stanovalcev, ki se vsakodnevno sprehodijo po 
malo bolj zahtevni potki na Špičko. To je sprehajalna pot, 
katere izhodišče se prične, ko stopimo iz Doma. Tam 
prečkamo dovozno pot in se podamo po stopničkah, ki so do 
ceste prijetno speljane po škarpi. Ko pridemo na vrh, pridemo 
na Špičko – takšno ime so temu hribčku dale naše stanovalke. 
Špičko vsakodnevno osvajajo posamično ali v parih in 
skupinicah. Z vrha Špičke se lahko počasi spustimo nazaj na 
izhodišče ali pa se sprehodimo po dovozni cesti. To pot 
pogosto uporabljajo tudi okoliški stanovalci. Traja približno 
dvajset minut, kar je za naše stanovalce ravno dovolj, da si 
malo pretegnejo noge, se nadihajo svežega zraka in drug od 
drugega kaj izvedo. Potka po stopničasti škarpi je še toliko bolj prijetna v dnevih, ko zapiha veter. Škarpa, po kateri 
so speljane stopničke, nudi zavetrje, stopničasto pot pa obdaja železna ograja, ki je bila v letošnjem letu na novo 
pobarvana, kar prijetni potki daje še dodaten čar.

                                                                                                  Damjana Arzenšek
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Živi prav vsak trenutek
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 »Tvoj čas je omejen, zato ga ne zapravljaj s tem, da živiš življenje nekoga drugega.« 

                                                                     (Steve Jobs)

Tako kot rojstvo je tudi smrt del življenja. Vsekakor pa je pomembno, kako je naše potovanje od enega do drugega 
obogateno z izjemnimi trenutki, ki jih opazimo šele takrat, ko se ustavimo in zares zaužijemo trenutek tukaj in 
sedaj. So trenutki, za katere je vredno živeti. So trenutki, ko se čas ustavi, ko sonce sveti svetleje, ko je zelena 
zelena in rdeča rdeča, ko je ljubezen ljubezen in življenje življenje.
Naši spomini in misli, naše veselje in tudi bolečina so reči, ki sestavljajo in dopolnjujejo naša življenja. Ljudje se 
pogosto odzivamo in delujemo na podlagi doživetih življenjskih izkušenj. Slednje lahko v naš vsakdan prinesejo 
tako dobre kot tudi slabe navade.
Življenje je sestavljeno iz trenutkov – dobrih in slabih. Mi obstajamo v tem trenutku, ne včeraj, ne jutri, ampak 
zdaj. Vse ostalo je vizija prihodnosti ali pa spomin. To, kar delamo oz. o čemer razmišljamo v tem trenutku, ima 
vpliv na oboje, tako na prihodnost kot tudi na preteklost. Če danes storimo nekaj dobrega, bomo jutri na boljšem.
Z dejanji v sedanjosti vplivamo in spreminjamo svojo prihodnost in tega se premalo zavedamo. Preteklosti seveda 
ne moremo spreminjati, jo pa ustvarjamo. Vsak trenutek. Ravnokar. Jaz, ko pišem te vrstice, vi, ko jih berete. 
Ko vam je lepo, se tega zavedajte, prepustite se občutkom, ne razmišljajte, kako bo sedaj, kako bo šlo še na bolje, 
kaj bo jutri, kaj vse boste še naredili. S tem izgubljate najpomembnejši trenutek – to je trenutek sedanjosti, 
trenutek zdaj!
Bodite del vsakega trenutka, čutite ga z vso svojo bitjo, kajti vsi trenutki, ki ste jih doživeli, so del vas in vedno 
bodo. Pripeljali so vas do sem, kjer ste sedaj. Vprašanje, ki si ga velja postaviti, pa je, ali ste zadovoljni s 
svojim zdajšnjim trenutkom?
Vsak dan je lahko zadnji, saj zvečer, ko ležemo spat, ne vemo, ali bomo naslednji dan odprli oči. Zato je prav, da se 
zavedamo, da je dragocen vsak dan, da je dragoceno vsako srečanje z našimi otroki in z našimi ljubljenimi ter da si 
zasluži vso našo pozornost, ker – za začetek – ne vemo, kako dolgo bomo živeli.  
Srečno v trenutku tukaj in sedaj.

Suzana Koštomaj
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Aromaterapija in demenca

Aromaterapija ne zdravi demence, ponuja pa odlično podporo osebam, ki obolijo za demenco, posebej tistim, 
ki ne zmorejo več komunicirati z okolico, saj lahko s pomočjo vonjev eteričnih olj doživijo zanimivo neverbalno 
interakcijo.
Naše delo z osebami, obolelimi za demenco, temelji na stimuliranju različnih čutov, npr. vonja in dotika, pri 
čemer so nam lahko v veliko pomoč eterična olja. Njihova uporaba je zelo enostavna: dodamo jih lahko v 
izparilnike ali difuzorje z namenom odišavljanja prostora, poleg tega pa v naši hiši številna eterična olja 
uporabljamo še za pripravo masažnih olj in enostavnejših krem za masažo. V nekaterih oljih maceriramo tudi 
določena zelišča, npr. ognjič, šentjanževko, sivko, te macerate pa uporabimo kot osnovo za razna masažna 
olja in kreme, ki jim dodamo različne vrste masel (karitejevo maslo, kakavovo maslo …), čebelji vosek in druga 
eterična olja, odvisno od namena uporabe.
Po končanem kopanju z našimi olji izvajamo tudi bazalno stimulacijo celotnega ali posameznega predela 
telesa, odzivi naših stanovalcev pa so odlični. Tudi če ne zmorejo besedne komunikacije, da bi s tem izrazili 
svoje zadovoljstvo, lahko z njihovih obrazov ter na podlagi njihove sproščenosti in umirjenosti razberemo, da 
jim negovanje na takšen način zelo ugaja.
                                                                                                           

 Milena Bukovšek
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Osteoporoza in aktivnost
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Osteoporoza je eno od najpogostejših bolezenskih stanj pri starejših ljudeh, predvsem pri ženskah po 50. letu 
starosti. Povzroča zmanjšanje gostote kosti, ki se z zmanjšano količino aktivnosti še pospeši. Dokazano je, da 
predvsem vadba, pri kateri težnost vpliva na telo, npr. hoja, tek ali ples, pozitivno vpliva na delovanje celic, ki 
povečujejo gostoto kosti. Kosti igralcev tenisa so na roki, v kateri držijo lopar, recimo kar 30 % močnejše od kosti 
na drugi roki. Strah pred zlomi zaradi telovadbe je odveč, saj se večina zlomov zgodi zaradi padcev pri 
vsakodnevnih aktivnostih, kot je stopanje v kad. 
Največ, kar lahko storimo za preventivo, je previdnost pri hoji po spolzkih površinah in izvajanje vsakodnevne 
aktivnosti. Sprehod od postelje do televizije ni dovolj – ugoden učinek lahko dosežemo le z daljšimi sprehodi 
večkrat tedensko in telovadbo vsaj dvakrat tedensko, pri čemer uporabljajmo pravilo, da je najboljša telovadba 
tista, v kateri uživamo in se dobro počutimo!

Jure Bedek, dipl. fiziot.
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Oživljanje osebe s srčnim zastojem in naša vloga

V Sloveniji svetovni dan oživljanja obeležujemo 16. oktobra. Da bi se strah pred situacijo, ko je treba ukrepati, 
zmanjšal, se v teh dneh po vsej državi izvajajo poučni dogodki, ki nas učijo o osnovah in pomembnosti takojšnjega 
ukrepanja. Znanje o osnovah temeljnih postopkov oživljanja je treba razširiti med čim večje število ljudi, saj s 
takojšnjim ukrepanjem povečamo možnost preživetja kar za trikrat.
V Sloveniji srčni zastoj doživi kar 1700 oseb na leto, kar pomeni 3–5 oseb na dan. Nobena služba nujne 
medicinske pomoči ne more nadomestiti vloge prisotnih oseb, ki pričnejo z oživljanjem v prvih minutah. Dovolj je 
podatek, da se kar 60 % srčnih zastojev zgodi v prisotnosti ali bližini sorodnika, prijatelja … To pomeni, da bomo 
najbrž morali ukrepati doma ali na kakšnem dogodku, prireditvi, srečanju, ko bomo to najmanj pričakovali.
Opišimo tri enostavne korake oživljanja: prvi korak je prepoznavanje srčnega zastoja – oseba se ne odziva in ne 
diha. V takšnem primeru takoj pokličemo številko 112 in dispečerji bodo pomagali z navodili, kako oživljati in kje je 
najbližji defibrilator (AED). Nemudoma začnemo s stisi prsnega koša, ki ga izvajamo na sredini prsnega koša z 
globino od 5 do 6 centimetrov in s frekvenco 100 stisov na minuto. To počnemo do prihoda reševalcev oz. s 
pomočjo defibrilatorja, če je to mogoče. Za njegovo uporabo so nam v pomoč slikovna in zvočna navodila 
defibrilatorja, pomagajo pa nam lahko tudi dispečerji na telefonski številki 112. Naj dodam še to, da je defibrilator 
izredno enostaven aparat, ki nam daje natančna navodila v slovenskem jeziku, torej je ves strah pred uporabo 
odveč. V Šentjurju se nahaja v zdravstvenem domu in na policijski postaji, dostopen pa je 24 ur na dan.
Pomemben je tudi podatek, da ni treba klicati dežurnega zdravnika, temveč komuniciramo z dispečerji na 112. 
Nato oni obvestijo najbližjo zdravstveno službo, mi pa ne izgubljamo dragocenih minut, temveč se lahko 
posvetimo ogroženi osebi.
Možnost preživetja po srčnem zastoju je danes zahvaljujoč vsem ukrepom in znanju trikrat večja kot pred 
dvajsetimi leti. K temu največ pripomoremo prav očividci! Pri mnogih se pojavlja strah, kaj bi se zgodilo, če stisov 
prsnega koša ne izvajamo dovolj hitro, vendar je vsakršna pomoč boljša, kot če je sploh ne bi bilo! 
                                                                                    

Aleksandra Tacer
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Prihaja sezona gripe

Akutne okužbe dihal se pojavljajo preko celega leta. V toplejših mesecih je število obolelih majhno, saj so okoljski 
dejavniki (temperatura zraka, osončenost) manj primerni za širjenje povzročiteljev okužb dihal. V jesenskih 
mesecih število akutnih okužb dihal prične pričakovano naraščati in običajno doseže vrh v januarju ali februarju. 
Vzrokov je več – po eni strani se spremenijo okoljski dejavniki, ki omogočajo boljše preživetje mikrobov v okolju, pa 
tudi možnost prenosa se poveča, saj se predšolski otroci in šolarji v vrtcih oz. šolah ponovno intenzivno družijo. 
Največji porast števila akutnih okužb dihal pa je zaznati s pojavom in kroženjem virusov influence – povzročiteljev 
gripe. Večino akutnih okužb dihal povzročajo virusi, precej redkeje bakterije. Oboleli največkrat ne potrebujejo 
nasveta zdravnika, saj so okužbe samoomejujoče, tj. v nekaj dneh ali tednu dni izzvenijo same po sebi. Le manjši 
del obolelih poišče zdravniško pomoč.  Gripa (influenca) je akutna virusna bolezen dihal, ki se zelo hitro širi. 
Pojavlja se predvsem v zimskih mesecih na severni polobli in ogroža vse prebivalstvo, še posebej starejše ljudi, 
bolnike s kroničnimi srčnimi, pljučnimi, presnovnimi in drugimi boleznimi ter majhne otroke.

Inkubacijska doba
Čas od okužbe do pojava bolezni je kratek. Bolezenski simptomi in znaki gripe (vročina, nahod, bolečina v žrelu, 
kašelj) se pojavijo 1–3 dni po okužbi.

Načini okužbe
Povzročitelj gripe, virus influence, se prenaša s kužnimi kapljicami in preko površin, ki so onesnažene z izločki 
dihal obolelega za gripo. Kužne kapljice nastanejo ob kihanju, kašljanju in glasnem govorjenju. Prepotujejo 
razdaljo največ do enega metra, zato je za prenos virusa influence potreben tesnejši stik z okuženo osebo, 
običajno v zaprtem prostoru. Na površinah v posušeni sluzi lahko virus influence preživi več ur. Če se onesnaženih 
površin dotaknemo s prsti, lahko virus influence prinesemo na sluznice nosu in ust ter se okužimo.

Dovzetnost za okužbo
Za gripo lahko zbolimo vsi. Po okužbi z virusom influence je potek lahko precej raznolik in odvisen predvsem od 
splošnega zdravstvenega stanja, starosti, imunskega sistema in tega, ali smo se v preteklosti že okužili s 
podobnim virusom influence. Pri mlajših, sicer zdravih osebah okužba poteka brez simptomov, torej kljub okužbi 
ne zbolijo, pri starejših, kronično bolnih osebah pa je potek lahko težak in zapleten.

Simptomi in znaki bolezni
Približno 1–3 dni po okužbi se pojavijo bolezenski simptomi in znaki: mrazenje, izčrpanost, visoka temperatura, 
glavobol, bolečine v mišicah in kosteh, dražeč občutek v žrelu in suh kašelj. Razen kašlja, ki lahko traja več tednov, 
znaki običajno izginejo v dveh do sedmih dneh.

Virus influence poškoduje sluznico dihal in bakterijam omogoči prodor v pljučno tkivo, zato se lahko kot zaplet 
gripe razvije bakterijska pljučnica. Ta zaplet je pogostejši pri starejših ljudeh in kroničnih bolnikih. Pri kroničnih 
bolnikih se v času prebolevanja gripe poslabšajo osnovne bolezni. Zaradi tega se v času epidemije gripe število 
sprejemov v bolnišnice močno poveča. Poveča se tudi umrljivost.

Kužnost
Največja kužnost je tik pred pojavom bolezni in nekaj dni po začetku gripe (3–5 dni). Majhni otroci izločajo večje 
količine virusa, zato so kužni dlje časa (7 dni ali več). Dolgotrajnejše izločanje virusa je značilno za bolnike z 
okrnjenim imunskim sistemom.

Zdravljenje
Pri večini bolnikov zdravljenje s protivirusnimi zdravili ni smiselno. Najpomembneje je, da si olajšamo težave in 
počakamo, da gripa izzveni.
Če imamo povišano telesno temperaturo nad 38 °C, jemljemo antipiretike – zdravila, ki znižajo telesno 
temperaturo. Posebej ponoči je zamašen nos zelo moteč in povzroči, da dihamo čez usta, kar dodatno izsuši 
sluznico zgornjih dihal in poslabša počutje. Svetuje se uporaba kapljic za nos, da se poveča prehodnost nosu 



29Jesen / Zima 2019   številka 57

in olajša dihanje.
Zaužiti moramo dovolj tekočin, saj jih zaradi vročine izgubimo več kot običajno, da ne nastopi izsušitev, ki še 
dodatno poslabša naše počutje. Med vročino se svetujeta počitek in izogibanje telesnim naporom.
Jeman je  an t ib io t i kov  ( če  n i  bak te r i j sk ih  zap le tov )  n ima  smis la  in  j e  l ahko  škod l j i vo .
Pri starejših, ki se zdravijo zaradi kroničnih bolezni, in pri ljudeh s slabšo obrambno sposobnostjo je gripa lahko 
težka bolezen. Če v nekaj dneh ni izboljšanja, predvsem če visoka telesna temperatura vztraja in kašelj postane 
vse bolj gnojav, pomeni, da se je potek gripe zapletel s pljučnico. V tem primeru sta pregled in nasvet zdravnika 
nujno potrebna.
 
Poskrbeti moramo, da virusa influence ne prenesemo na svoje bližnje – večkrat dnevno si umijemo roke in 
kašljamo v rokav. Sproti odstranimo uporabljene robčke. Roke si umijemo vsakič, ko jih onesnažimo z izločki 
dihal. Uporabljamo svoje kozarce in jedilni pribor.

Preprečevanje okužb
Najbolj učinkovita zaščita pred gripo je cepljenje. S cepljenjem običajno začnemo novembra. Cepljenje je 
priporočljivo za vsakogar, še posebej za starejše od 65 let, bolnike s kroničnimi boleznimi pljuč, srca in ledvic, 
diabetike, osebe z imunsko pomanjkljivostjo, zdravljene s kemo- ali radioterapijo, osebe z malignomi, ter za 
majhne otroke, stare od 6 do 23 mesecev. Cepljenje priporočamo nosečnicam.
Po cepljenju se zaščita pri mlajših osebah razvije po tednu dni, pri starejših pa razvoj imunosti traja 14 ali celo več 
dni. Ker se virusi gripe pogosto in hitro spreminjajo, strokovnjaki vsako leto na novo izdelajo cepivo proti virusom, 
za katere so ocenili, da bodo krožili. Prav zaradi tega moramo cepljenje proti gripi ponoviti vsako leto.
Vzdrževati moramo dobro telesno kondicijo, se veliko gibati na svežem zraku in uživati zdravo hrano z veliko sadja 
in zelenjave. V mesecih, ko je okužb dihal veliko, se izogibamo zaprtih prostorov in si večkrat skrbno umijemo roke, 
da virusa influence in drugih mikroorganizmov ne prenesemo na dihala. Okužbo preprečimo z dobrimi higienskimi 
navadami – ne delimo osebnih predmetov, kot so zobne krtačke, ne pijemo iz istega kozarca ali steklenice, ne 
uporabljamo istega jedilnega pribora ipd.

Anna Maria Nowakowska Prezelj
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Letos marca sem se udeležila prvega dela strokovnega usposabljanja na Srednji gostinski šoli Celje na temo Dieta 
v vrtcu, šoli in domu starejših, v mesecu novembru pa še drugega dela, katerega tema je bila Prehrana pri 
medicinsko induciranih dietah.

V prvem delu smo obnovili znanje o sistemu HACCP. Pomembno je, da je skladno s sistemom HACCP na voljo 
proizvodna shema za sleherno jed, ki jo pripravljamo v kuhinji, da ne pride do križanja poti živil, ki so alergeni, s 
potjo živil, ki niso alergeni oz. so namenjeni pripravi dietne prehrane.
Posebno pozornost smo namenili alergenom, ki povzročajo zatekanje obraza, dušenje in anafilaktični šok. To so 
jajca, arašidi, oreščki, ribe in morski sadeži.
Niso pa vsi alergeni tako nevarni, da bi pripeljali do anafilaktičnega šoka, denimo v primeru alergije na gluten (v 
pšenični moki) in alergije na laktozo (v mleku).
Ker se najlažje naučimo, na kaj moramo biti pozorni pri pripravi jedi za različne alergije in intolerance, smo v šolski 
kuhinji tudi sami pripravili različne jedi. V jedeh smo se izognili uporabi jajc, mleka ali glutena oziroma vseh teh 
sestavin in jih nadomestili z njihovimi nadomestki, ki bolniku ne povzročajo stranskih učinkov.

V  d r u g e m  d e l u  s t r o k o v n e g a 
usposabljanja pa smo obravnavali 
predvsem zdravo prehrano v različnih 
življenjskih obdobjih.
Medicinsko inducirana dieta je 
prehrana, ki jo moramo jesti po 
različnih operativnih ali bolezenskih 
stanjih.
Pri tej prehrani se izogibamo težje 
prebavljivim živilom, živilom, ki dražijo 
prebavni trakt, pikantnim jedem in 
preostrim začimbam.
Podučili so nas, katera živila so oz. 
niso primerna pri pripravi žolčne diete, 
sladkorne diete, ledvične diete, 
želodčne diete ter diete za bolezni 
srca in ožilja.
Poseben poudarek je bil tudi na 
prehrani starostnikov in pripravi 
različnih konsistenc hrane glede na 
njihove potrebe (mleta, pasirana, 
sondna hrana).
Na koncu smo se ukvarjali še s 
pravilnim sestavljanjem jedilnikov, ki 
so energijsko in hranilno polnovredni 
za posamezno skupino ljudi ali 
posameznika.
V naslednjem letu bom svoje znanje 
dokazala s pridobitvijo certifikata NPK 
dietni kuhar.
Izobraževanje je bilo zelo poučno in ga 
bom lahko uporabila v kuhinji našega 
Doma, saj je pri nas vedno več 
stanovalcev, ki potrebujejo različno 
dietno prehrano.

Darija Fidler
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Srečanje s svojci Spodnji trg

Ko jesen že tiho počasi trka na naša vrata ter se listje začne barvati in nas očara z vso svojo lepoto, že 
tradicionalno nekaj let zapored delavci pripravimo srečanje za svojce, stanovalce in njihove bližnje. Tako je bilo 
tudi letos v sredo, 13. 11. 2019, na enoti Spodnji trg.
Spekli smo nekaj sladkih dobrot in kmalu se je po celi hiši razširil njihov omamen vonj. Pripravili smo tudi 
kuhančka, pico, ocvirkovko in kavico, hči naše stanovalke, ge. Ane Arzenšek, pa je spekla orehovo rolado. 
Druženje je potekalo v prijetnem vzdušju in pogovoru. Zaposleni smo bili prijetno presenečeni nad dobrim 
obiskom svojcev, ki jih je vsako leto več, tako da je prostor na Spodnjem trgu že skoraj premajhen. Pozabili nismo 
niti na tiste stanovalce, katerih svojci se niso mogli udeležiti srečanja, niti na tiste, ki so zaradi bolezni ostali v 
sobah. Tudi njim smo odnesli priboljške in si vzeli čas za pogovor z njimi.
Kot pravi Andrej Šifrer v svoji pesmi: »Za prijatelje si je treba čas vzet', se poveselit' in kdaj znat potrpet'.«
Želimo si, da bi se ta druženja ohranila in da bi se naslednje leto zopet srečali, da bomo obudili spomine na 
preteklo leto in pokramljali. Čas namreč vse prehitro teče …
                                                                                                  

                                                                                                                   Zaposleni na Spodnjem trgu
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Srečanje s svojci v Zarji

Minilo je leto naokoli, ko smo zopet povabili naše svojce na prijetno druženje ob kavici in prigrizku. V veselem 
pričakovanju so jih stanovalci – nestrpni, da bodo videli svoje najdražje – pričakali v zimskem vrtu, kjer se je miza 
šibila od dobrot. Magda je ob prihodu pozdravila vse prisotne in na kratko opisala naše delo. Zaposlene smo bile 
res vesele, ker se je srečanja udeležilo tako veliko svojcev, da so se naši stanovalci počutili res lepo in prijetno. Ob 
takšnih srečanjih in druženju resnično spoznavamo, kaj v življenju šteje. Dovolj so malenkosti in poklonjen čas, ki 
je najdragocenejši. Tako malo je potrebno, da pričaramo nasmeh na oči.

Skupina Zarja
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Strokovna ekskurzija 2019
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V mesecu septembru smo se zaposleni odpravili na strokovno ekskurzijo v Bosno in Hercegovino. Pot nas je vodila 
do Mostarja, naslednji dan pa do Sarajeva. Prvi dan smo si ogledali Titov bunker v Konjicu, ki ni bil nikoli v uporabi, 
in dom upokojencev.
Povsod, kamor nas je pot zanesla, smo bili toplo sprejeti. V dveh dneh smo se pošteno najedli pravih bosanskih 
čevapčičev in napili bosanske kave.
Vsepovsod je še mogoče občutiti posledice vojne, vendar se ljudje trudijo živeti naprej in obnoviti svojo državo.
Imeli smo se lepo in se nazaj vrnili polni vtisov, z mislijo, da bomo v prihodnje zagotovo še kdaj obiskali Bosno in 
Hercegovino.

Romana Romih



34 Jesen / Zima 2019   številka 57

Domski dojenčki

Ota Mastnak

Čisto nepričakovano je prišla. A kljub temu več kot zaželena. Usoda igra svojo igro, svojo zapoved, uporablja svoj 
tok življenja.
Ota. Punca, ki ima svojo voljo, ki je borka že čisto od začetka, ko je spregledala! Ki je samosvoja, a vedno in edino 
samo mamina.
Začeli sva hudo. Nihče ni vedel, kako in kaj bo. Bili so dnevi in bile so noči, ko sem jo gledala, medtem ko je spala 
najlepše na tem svetu in se spraševala: »Ali si v redu? Si okej?«
In ja, je! Je v redu, je okej! Zmogli smo in zmoremo še dalje!

S svojim prihodom je razveselila mamico, atija in sestrico.

Na koncu pa naj še dodam: Dom starejših Šentjur, HVALA za vse! Za razumevanje, za podporo!
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Diamantna poroka zakoncev Perc

»Ljubezen vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane, ljubezen nikoli ne mine.« (1 Kor 13)

Vsako leto praznujemo obletnico poroke in se spomnimo svojega romantičnega poročnega dne, preživetega v 
prijetnem vzdušju s svati. Te obletnice so – tako kot rojstni dnevi – dogodki, ki jih zakonca na koledarju ne smeta 
spregledati. Niso pomembne le okrogle obletnice, kot so srebrna, zlata in biserna, temveč tudi tiste začetne, saj 
poseben uspeh predstavlja prav vsako leto, ki ga srečna zakonca preživita v zvezi.
Čeprav imajo tisti, ki se ljubijo in so uspešni v zakonu, razlog za praznovanje vsak dan, se je nekako ustalila 
praksa, da se posebej proslavijo srebrna, zlata in diamanta poroka. 28. 11. 2019 sta diamantno obletnico 
poroke, to je kar 60 let skupne ljubezni in povezanosti, praznovala stanovalca našega Doma, Alojz in Marija Perc. 
Čas, naš neusmiljeni spremljevalec, ki nam kroji vsakdan, je bil do zakoncev prijazen, da sta dočakala tako visok 
jubilej. S svojim obiskom sta ju razveselila  direktorica Doma, Vesna V. Razboršek, in župan, mag. Marko Diaci. 
Pražnje oblečen ju je g. Perc pričakal ob postelji svoje gospe. Jerca in Bernarda  sta poskrbeli za mala naprsna 
šopka.
Bolezen zakoncev, sploh bolezen gospe, ju je prisilila, da sta zapustila domačo kalobško zemljo in se leta 2014 
preselila tja, kjer je za gospo bolje poskrbljeno. G. Perc je še vedno v dobri kondiciji, zato ga na hodnikih našega 
Doma lahko redno srečujemo, kako večkrat na dan zahaja k svoji ženi. Rad pokramlja in pove, da današnja 
mladina ne zna potrpeti. Ko se poročimo, se pričnejo dnevi učenja strpnosti in potrpežljivosti. Najlažje se je ločiti. 
Če sta trud in volja obeh močna, romantična ljubezen počasi ugasne, nadomesti pa jo nova, poglobljena ljubezen. 
Ta s skrbno nego in obnavljanjem temelji na zaupanju v partnerja in na sprejemanju vsake različnosti. V zakonsko 
skledo se ne stekata vedno samo med in mleko. Vsaka kriza, ki se prej ali slej pritihotapi v odnos, pomeni tudi 
izziv. Kriza vselej predstavlja dvoje: nevarnost in priložnost. Ni recepta, kako brez večjih pretresov preživeti v 
zakonu toliko let. Vsekakor pa slavljenec daje nasvet: »Potrpljenje je božja mast!« Ne smete dovoliti jeznih besed, 
ranjenih čustev, prizadetosti in prikritih zamer. Samo v ljubezni človek najde vzrok za večni praznik. G. Perc pravi, 
da je včasih bilo treba 'fejst' delati, znali pa so se tudi poveseliti. Od nekdaj je igral v godbah, tudi pri vojakih v 
Bihaću. Glasba je od nekdaj bila del njegovega življenja in še danes vsaj enkrat na teden vadi igranje na trobento. 
»Da ne bom čisto pozabil in prišel iz vaje, a prsti so sedaj malo okoreli,« pravi.
Živimo v času, ko zaradi vseh mogočih in nemogočih stvari živimo zelo hitro, prehitro.  Treba se je znati ustaviti, si 
vzeti čas zase ter negovati zakon in zaobljubo.
Prepričana sem, da njegovi nasveti za preživetje zakona držijo, njune izkušnje pa so nam lahko v poduk, kaj je v 
življenju pomembno. Veseli in ponosni smo, da smo lahko del njune čudovite zgodbe.  Čestitke obema.

Sonja Božič
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Miha Iskra je praznoval 89. rojstni dan v Domu 

Odzvala sem se na nedavno povabilo, zato bom napisala nekaj o lanskem rojstnem dnevu očeta Mihaela 
Iskre, ki ga prijatelji in znanci že od nekdaj kličejo Miha. 18. oktobra 2018 je Miha postal stanovalec Doma 
starejših Šentjur, prežetega z domačnostjo, toplino in srčnostjo osebja. Dva meseca kasneje je praznoval 89. 
rojstni dan  v družbi svojih najbližjih in prijateljev – in to ne kjerkoli, ampak v prijetnem prostoru v Domu 
starejših Šentjur. Zamisel za praznovanje v domski kmečki sobi se je porodila njegovi hčerki Jelki. Vedela je, 
da bo hrana, pripravljena v domski kuhinji, odlična, prav tako postrežba. In res: bilo je prelepo!

Rojstni dan je nekaj posebnega. Je drugačen od splošnih praznikov, saj intenzivno »poboža«  slavljenca, zato 
spomini tedaj hitijo v preteklost še pogosteje kot sicer. Miha Iskra, rojen 13. 12. 1929, je večino otroških in 
najstniških let preživel v Polju pri Ljubljani. Leta 1947 je na zavodu za fizkulturo v Ljubljani diplomiral na dvoletni 
fizkulturni šoli in leta 1955 pridobil diplomo o strokovnem izpitu za naziv strokovni učitelj. Leta 1966 je diplomiral 
na fakulteti za športno vzgojo v Ljubljani ter dosegel višješolsko izobrazbo in pridobil naziv predmetni učitelj 
telesne vzgoje. Septembra 1947 je pričel kariero učitelja športne vzgoje na gimnaziji v Brežicah, od 1948 do 1950 
je poučeval športno vzgojo na srednji šoli v Idriji, leta 1950 tudi na nižji gimnaziji v Dobju.
Iz kronike osnovne šole v Šentjurju je razvidno, da je od 1. januarja 1951 do 28. februarja 1989, ko se je upokojil, 
poučeval športno vzgojo na višji stopnji na osnovni šoli v Šentjurju. V tem obdobju je učence uvajal v vse panoge 
telesne vzgoje ter v Šentjurju organiziral športne dneve in vodil telesnovzgojne aktivnosti. Skrbel je za harmoničen 
telesni razvoj in zdravje učencev. Učenci so bili v državnem merilu uspešni zlasti na področju atletike. Udejstvoval 
se je tudi pri izvenšolskem delu: bil je načelnik TVD Partizan, predsednik telesnovzgojne komisije pri Svetu za 
šolstvo občine ter okrajni funkcionar Partizana, deloval je pri šahovskem klubu. Nenehno se je dodatno 
izobraževal, obiskoval tečaje za sodobno poučevanje zimskih in letnih športov. Vseskozi je stremel k realizaciji 
ciljev, ki jih je reformacija šole nalagala tudi telesni vzgoji. Uspešno je uvajal novosti na športnem, družabno-
rekreativnem in kulturnem področju. Od leta 1952 do leta 1976 je bil prvi direktor šentjurskega kina v okviru 
prosvetnega društva in tako je bil povezan z delom vseh društvenih organizacij v kraju. Leta 1953 je pričel z 
organizirano plesno vadbo prebivalcev Šentjurja. Plesne vaje so sprva izvajali ob glasbeni spremljavi gospoda 
Kovačiča, ravnatelja osnovne šole na Ponikvi in odličnega harmonikarja. Kasneje, ko je izposloval nabavo 
gramofona, je plesne vaje izvajal tudi na kmetijski šoli in drugih okoliških šolah. Od izglasovanja samoprispevka 
leta 1971 do otvoritve nove telovadnice v šolskem letu 1973/1974 je vložil veliko energije, da je šentjurska 
osnovna šola končno pridobila novo, moderno telovadnico. Služila je telesni vzgoji šolske in starejše mladine ter 
organizirani telesnovzgojni dejavnosti odraslih. V zadnjem obdobju službovanja je vlagal veliko truda, da bi 
Šentjur pridobil primeren športni stadion.
V svoji bogati poklicni karieri je bil uspešen trener različnih športnih panog in aktiven član športnega društva 
Partizan, za kar je leta 1971 prejel tudi priznanje. Za uspešno  strokovno in organizacijsko delo na področju 
športne vzgoje je leta 1976 prejel Bloudkovo priznanje.
Leta 1952 se je poročil z ovdovelo kolegico učiteljico Valčko, njun skladen zakon pa je trajal 61 let, vse do Valčkine 
smrti. V Šentjurju sta ustvarila topel dom in družino s tremi otroki: Jelko, Mihijem (žal že pokojnim) in Zlatko, 
hčerko iz Valčkinega prvega zakona, ki jo je Miha takoj sprejel za svojo. Otroci so jima podarili šest vnukov, ti pa 
štiri pravnuke. Avgusta 2002 ob njuni zlati poroki je vnukinja Brina zapisala: »Pa naj še kdo reče, da je služba nujna 
le zaradi finančne podpore. Kje pa! Ravno delo je združilo Valčko in Mihata. Spoznala sta se na osnovni šoli v 
Šentjurju, kjer je ona poučevala 1. razred, on pa je mladim vlival športni duh, kar je bilo zelo zelo potrebno. Saj 
veste, kakšni smo mladi. Vse drugo bi raje postorili, kot pa malo pomigali s svojimi lenimi telesi.  In tako se je 
končalo samsko življenje za oba – ali je bilo to prav, vesta le ona. A kot tiha opazovalka bi lahko rekla, da se dedi 
Miha in babi Valčka prav fino dopolnjujeta. Toliko različnih vrlin ima vsak od njiju, da sta skupaj ena velika potica – 
tista nasitna, ali kako se že reče, ki je polna drugačnih sestavin. In ravno zaradi tega je tako slastna. Babico moram 
pohvaliti, da zna odlično speči potico. K okusni hrani pa se vedno poda dobro vino. In tu nastopi dedi. Žlahtno 
kapljico že dolga leta prideluje v svojem vinogradu. Skoraj ni dneva, da ga ne bi tam videli pridno garati.«

Zakonca sta se dopolnjevala tudi tako, da je Miha svoje otroke in vnuke vseskozi vzgajal v športnem duhu, Valčka 
pa je uspešno negovala kulturno stran vzgoje otrok in vnukov, še zlasti na glasbenem področju. Skupaj sta tudi 
pomembno krojila bogato družabno življenje v Šentjurju in po mnenju mnogih predstavljala nekakšno jedro 
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»starih« šentjurskih prijateljev. 
Prav to veselje do življenja, predvsem pa ljubezen do soljudi, sta tisti Mihovi lastnosti, ki mu ob vsakodnevni 
aktivnosti pomagata ohranjati izrazito vitalnost, čeprav bo kmalu dopolnil 90 let. V petek, 13. decembra 2019, bo 
oče namreč praznoval devetdeseti rojstni dan v družbi najbližjih prav tam kot lani – v prijetni domski kmečki sobi. 
Ob tej posebni priložnosti se bodo družinski člani in prijatelji zbrali ob slastni hrani in dobrih željah. Z Jelko sva 
prepričani, da bo slavljencu zaigralo srce ob pogledu na pravnuke, ki bodo komaj dočakali torto.

Zlatka Felc
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Bodi dober, bodi kul
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Vseslovenskemu projektu Bodi dober, bodi kul so se pridružili tudi otroci Vrtca Šentjur. Projekt 
nagovarja starše, vzgojitelje, učitelje in druge ljudi, naj bodo dobri vzorniki mladim. Vzorništvo je 
izjemno pomembno v življenju vsakega posameznika, saj vzorniki odločilno oblikujejo vedenjske 
vzorce, stališča, prepričanja  in vrednote. Naši vzorniki nas lahko motivirajo, da presežemo celo 
sami sebe.
Ali poznate vzornike svojih otrok? To so lahko svetovno znane osebe, a nanje še zdaleč nimajo 
toliko vpliva kot osebe, s katerimi otrok preživi veliko časa. To so starši, vzgojitelji, učitelji, trenerji 
… Mislim, da so starši najpomembnejše osebe v otrokovem življenju. Namerno ali nenamerno 
smo njihovi vzorniki, od katerih se največ naučijo.   
Otroci Vrtca Šentjur, enota Pešnica, so se v  sklopu projekta  odločili, da naše stanovalce povabijo 
na prijetno druženje v svoje igralnice. Starejši so z velikim veseljem uporabili svoje znanje in 
izkušnje pri sestavljanju  kock in besed ter napeljevanju vrvice. Naši stanovalci so zakladnica 
lepih zgodbic, ki so jih otroci z zanimanjem poslušali. Lepo je bilo gledati, kako se je otroška 
igrivost združila z zrelo, umirjeno miselnostjo. 
Ko smo odhajali, smo se vsi vprašali, kakšni vzorniki smo. Vsi smo vzorniki na vsakem koraku, pa 
če to želimo ali ne, vsak pa se lahko sam odloči, ali bo drugim ljudem dober ali slab vzornik.

Sonja Božič  
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Trgatev
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Pozno poletje in zgodnja jesen sta obdobji, ko se radi naužijemo dobrot, ki nam jih v tem času v izobilju ponuja 
narava. Poleg številnih vrst sadja je grozdje tisto, za katerega nestrpno čakamo, da dokončno dozori. Slovenija je 
majhna, a kljub temu bogata vinorodna država. Vsaka tretja hiša ima na svojem dvorišču majhen vinograd ali vsaj 
brajdo. Slovenci trgatev jemljemo tudi kot nekakšen praznik, kjer se na kupu zberejo ožji in širši člani družine, 
sosedje, prijatelji in znanci. Združimo se ob delu, dobri jedači in pijači ter se veselimo.
Tudi mi imamo v bližini našega Doma majhen vinograd, ki ga obdeluje naš stanovalec. Tudi letos je grozdje dobro 
obrodilo in ponovno smo imeli pravo trgatev. Zbrali smo se kmalu po zajtrku, si razdelili škarje in pričeli z delom. 
Med obiranjem grozdja smo se šalili in pogovarjali. Nekaj naših stanovalcev, ki bi srčno radi, a žal niso mogli 
pomagati, so ob zvokih kitare našega Slavka prepevali in nas tako razveselili. Čeprav smo vsi trdo delali, je to delo 
bilo zabavno in predvsem sproščujoče. Po končani trgatvi je naša kuhinja poskrbela za krepko malico, ki se je 
prilegla prav vsem. 
Potrgano grozdje običajno konča v mlinih za grozdje. Ker ga pri nas ni bilo tako veliko, smo ga nekaj razdelili našim 
stanovalcem, da so se z njim posladkali, saj je grozdje izjemno bogato z vitamini in minerali, preostalo grozdje pa 
smo uporabili za kuhanje marmelade. V našem vinogradu je veliko jurke, ki je idealna za delanje marmelade, saj 
takooo lepo diši. Tisti, ki poskusijo marmelado iz jurke, povedo, da je to daleč, daleč najboljša marmelada. Polna 
je bogatih okusov, arome in lepe barve. Mi smo pripravili kar nekaj kozarcev, da nam bo sladkala turobne zimske 
dni.

Sonja Božič
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Blagosolov mošta - martinovanje
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Pošteno smo že zakorakali v jesenske dni, trgatve so že za nami, sedaj pa je čas, da vinogradniki uživajo v sadovih 
svojega dela. Praznik svetega Martina predstavlja vrhunec vsega vloženega truda in dela v vinogradih. Je najbolj 
razširjen praznik v Sloveniji, ki je povezan z vinom in vinsko kulturo, saj velja za dan, ko se mošt spremeni v vino, 
obenem pa poskrbi za številne zabavne trenutke. Praznujemo ga 11. novembra, slavje pa lahko traja še ves teden 
ali celo dva. Takšnega jesenskega rajanja drugod po Evropi ne boste doživeli.
Pri nas v Domu smo se na ta praznik pričeli pripravljati že dan prej, saj smo skupaj s stanovalci spekli potice. 
Naslednji dan smo se zbrali v jedilnici. S svojim obiskom so nas razveselili ljudski pevci iz Laškega, ki so nam med 
drugim prikazali star običaj – blagoslov vina, ki ima že dolgo tradicijo. Ob blagoslovu naj bi po izročilu iz mošta 
dobili žlahtno vino. Pevcem sta se pridružila naša prostovoljca Slavko s kitaro in Milena s harmoniko, ki so skupaj z 
vsemi zbranimi stanovalci ubrano prepevali napitnice in druge pesmi iz naše bogate glasbene zakladnice, nekaj 
pa se jih je tudi zavrtelo.
Veseli smo preživeli lep dan, nekoliko pozabili na svoje težave in slabo zdravje ter si napolnili baterije za naslednje 
dni.

Sonja Božič
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Kriv sem, priznam, saj nisem vedel, kaj delam!
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Največ lumparij, ki se jih je zgodilo v osnovni šoli, sem zakrivil jaz. Bil sem živahen, nepremišljen in naiven. Če je 
kdo hotel, da sem kaj ušpičil, je bilo dovolj vprašanje: »Ali si upaš?« in že je zadeva bila strojena. 
Bilo je proti koncu šolskega leta in konec kurilne sezone. V peči se je nabralo polno raznih lističev in papirčkov, ki 
smo jih odlagali v kurišče. Peč je bila zidana in obložena s keramiko (na fotografiji). Imeli smo učiteljico, ki je bila 
udeleženka NOB. Bila je dobrega srca, toda rada je pogledala tudi v kozarček, še zlasti v takšnega, napolnjenega s 
konjakom oz. vinjakom, zato je za katedrom pogosto 'zakinkala', zadremala. Tako je nekega dne prišla v razred 
dobre volje, se z glavo naslonila na svojo mizo in zadremala. Učenci smo bili tiho kot miši, da je ne bi zbudili.
Jaz sem sedel v predzadnji vrsti, tik ob peči. Že takrat sem kadil in sem imel v žepu vžigalice. Eden izmed sošolcev 
mi je zašepetal, ali si upam zažgati papirčke v peči. Rečeno – storjeno! Previdno sem odprl vrata peči, vzel 
vžigalice in že je gorelo. Sošolcu, ki me je izzval, sem pokazal, kako lepo gori in zatem še figo s prsti, saj takrat še ni 
bilo moderno pokazati iztegnjenega sredinca na roki. Dan je bil lep in sončen, dimnik peči pa je bil na vrhu strehe 
segret, tako da dim iz peči ni izhajal iz dimnika, temveč se je nabiral v njem. Po nekaj minutah se je iz peči zaslišal 
zvok 'vuuuf', saj dim ni šel iz dimnika na plano, temveč se je vrnil v peč in iz vseh fug na ploščicah peči se je kadilo v 
prostor. 
Kmalu nisem videl niti učiteljice niti table. Šele naše kašljanje je zbudilo učiteljico in po pripovedovanju sošolcev iz 
prve klopi, ki so videli učiteljico, si je dvakrat obrisala oči in šele tedaj ugotovila, da ne vidi zaradi dima in ne zaradi 
konjaka. Takoj smo morali odpreti vsa okna, da se je dim razkadil iz učilnice. Ko je učiteljica vprašala, kdo je to 
naredil, sem takoj priznal, da sem to bil jaz. Nagradila me je z besedami: »Pragozdna opica, dinozaver …« Ostale 
prispodobe sem pozabil. 
Medtem ko se je dim valil skozi okno, je mimo prišel ravnatelj in vprašal, kaj se je zgodilo. Učiteljica mu je povedala, 
kaj in kdo je to naredil, on pa je samo zamahnil z roko in dejal: »Saj sem vedel.« 
Tako se je končala še ena od mojih lumparij. 

          Slavko Marš

Slavko Marš je v drugi vrsti, tretji nagajivec z leve proti desni.
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O ironiji in smehu, ki osvobaja

Karel Gržan je duhovnik in doktor literarnih ved. Ni običajen duhovnik, saj živi odprto med ljudmi, in sicer sredi 
gorske doline, na videz sam, a ne osamljen. Poznan je po osebnih pogovorih z ljudmi v stiski, sodeluje v  radijskih 
in televizijskih oddajah in zelo veliko predava po vsej Sloveniji. Sam pravi, da je bilo zanj najuspešnejše tisto leto, ki 
ga je preživel na cesti - v breznu trpljenja. Takrat je doživel stisko ljudi, ki so živeli v nedopustnih razmerah, za 
katere niso bili krivi sami. V tem času se je seznanil tudi s problemom zasvojenosti in z odvisniki od drog delal kar 
10 let. Širši javnosti je postal bolj znan leta 1997, ko je na Razborju pod Lisco ustanovil Don Pierinovo komuno za 
dekleta. Ljudje ga poznajo po številnih literarnih delih, ljudskih igrah in tudi arheološkem delu. Trenutno biva na 
samotni domačiji nad Lučami skupaj s kobilo Kapro, kamor se je pred leti umaknil po možganski kapi.
Pater Karel Gržan nenehno išče odgovore in poti zase in za ljudi v stiski. Loteva se aktualnih družbenih tem, 
medčloveških odnosov, včasih na poljuden, drugič na filozofski način, pogosto s pridihom humorja in samoironije. 
Izdal je več kot 30 knjig za otroke, mladostnike in odrasle, njegova zadnja uspešnica pa se imenuje Le kaj počne 
bog v nebesih, da je na zemlji toliko trpečih. Med pisanjem knjige ga je zadela možganska kap in pravi, da mu je 
prav bolezen pomagala, da je prišel k pameti.
Povabili smo ga v naš Center pod vrbco, kjer nam je predaval o ironizaciji in tistem smehu, ki osvobaja. Smeh 
osvobaja – ne prežene le notranjih tegob, temveč tudi telesno krepi, pravi pater Karel. Poslanstvo smeha in 
ironizacije je osvobajanje, ne pa poniževanja sebe, drugih ali družbe. Za zdravo ironizacijo je potrebna 
samozavest, ki jo pridobimo s primerno vzgojo. Kdor nima uvida v pozitivno, naj se raje ne izpostavlja z negativno 
ironijo, ker je destruktiven. Smeh gradi, posmeh pa izpodbija. Ko se sami izpostavimo smehu, zmanjšujemo svoj 
ego in se tako vračamo v svoj resnični jaz. Tako kot se napihne žabica, ko je ogrožena, se napihuje tudi naš ego, ker 
smo menili, da je bila naša osebnost ogrožena – morda razvrednotena, ponižana in prezrta. Da bi se v tej silni 
občutljivosti zaščitili, smo napihnili ego in zakrili oz. zaščitili svojo resničnost. S samoironijo zmanjšujemo ego, ki z 
našim bistvom nima nobene povezave; je le obramba in lahko postane naša igra. Vračati se k pristnosti skozi 
smeh in ironijo je za nas in naše odnose lahko zelo osvobajajoče. Ironizacija, ki temelji na (samo)zavesti, pomaga 



45Jesen / Zima 2019   številka 57

smeh in ironijo je za nas in naše odnose lahko zelo osvobajajoče. Ironizacija, ki temelji na (samo)zavesti, pomaga 
k preraščanju, ironija brez te zavesti pa je pritlehnost.
Karel Gržan nam je na koncu še predstavil svojo veliko uspešnico Jaz, Čarli Čeplin, ki je ena velika doza smeha v 
26 zabavnih zgodbah. Že ob uvodni se človek nasmeji do solz. Najprej nam je pojasnil, zakaj se v naslovu pojavi 
ime Čarli Čeplin. Gospod Gržan je nekoč dobil vabilo na sprejem norveškega kralja na Ljubljanskem gradu in kot 
pravi, se je njegov ego napihnil od ponosa. Ko so ga med drugim vprašali, kako naj ga predstavijo, je povedal, da je 
Karli in da je kaplan, kar je zvenelo podobno kot Čarli Čaplan in na koncu kot Čarli Čeplin. Glavni del zgodbe pa je 
povezan s frakom: krajani so bili navdušeni nad visokim povabilom in so mu priskrbeli frak, ki je bil naveden kot 
zaželeno oblačilo. Toda preozke hlače so mu na zadnji plati počile prav takrat, ko se je priklonil visokemu gostu, in 
pod črnino so posvetile bele spodnjice. Seveda je po hitrem postopku odšel s sprejema in se najprej napotil v 
cerkev, tam pa je neki otrok vzkliknil: »Glej, maškara!« Pove, da je res izgledal kot maškara. Sesut je sedel v zadnjo 
klop, nenadoma pa je vse skupaj videl v novi luči in se začel sam sebi smejati tako glasno, da ga je neka gospa 
opozorila, da se tako obnašanje v cerkvi pač ne spodobi. S svojimi duhovitimi življenjskimi prigodami nas je 
nasmejal in nam pokazal, da lahko smeh, še posebej na svoj račun, resnično osvobodi človeka. Vse pripovedi v tej 
knjigi so polne vedrine, sproščenosti, veselja do življenja in šaljivosti, ki se prepletajo tudi z resnejšimi temami. 
Zapisane so zato, da bi se ob avtorjevih nebogljenostih ne le nasmejali, ampak se tudi sami mirno soočili z vsemi 
svojimi nerodnostmi, jih lažje sprejeli in se nasmehnili v življenje. 
Doma si je na kopalniško ogledalo napisal: »Daj no, nasmehni se že vendar!« Še zlasti v temačnih in mrzlih 
mesecih, ki so pred nami, sta dobra volja in z njo smeh kot zdravilo, kot lučka in pečka, ki nas ožari in pogreje.
Mislim, da bo vsem udeležencem to druženje ostalo v lepem spominu.

Sonja Božič
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Naravno mazilo za ustnice

Ko se temperature spustijo proti ledišču, vsi pazimo, da zaščitimo roke in glavo, se odenemo v debele plašče in 
obujemo tople čevlje, a kar prevečkrat pozabimo na zaščito najbolj izpostavljenega dela telesa s tanko kožo – 
naših ustnic.
Ustnice so zelo obremenjen in eden od najranljivejših delov našega  telesa. Koža na ustnicah je precej tanjša kot 
na drugih delih obraza. Ne le mraz in veter, ustnicam pozimi nagajajo tudi prekomerno ogrevani suhi prostori. 
Tako hitro postanejo suhe in razpokane. Čeprav v hladnejših mesecih nimamo tako močnega občutka žeje, 
moramo poskrbeti, da dovolj pijemo, priporočljivo pa je tudi vlažiti zrak v sobah, kjer se zadržujemo dalj časa.
Eden od načinov, s katerim lahko nahranimo svoje ustnice, je balzam. Gre za zelo preprost negovalni izdelek, ki ga 
lahko naredimo tudi sami. Veliko komercialnih balzamov vsebuje kemikalije, ki našemu organizmu predstavljajo 
tujek, pred katerim se je treba braniti.
Privoščimo svojim ustnicam nego, ki si jo zaslužijo, in si balzam naredimo kar same. S tem namenom smo v  
Center pod vrbco povabili zeliščarja Miho Sreša, ki nas je podučil, na kaj moramo paziti in biti pozorni. Večino 
sestavin najdemo kar v domači kuhinji. Osnova so kakovostno olje (šentjanževo, olivno, kokosovo, mandljevo, iz 
grozdnih pečk) ali maslo (karitejevo) in čebelji vosek.  Za osnovo lahko uporabimo tudi olivno olje, v katerem smo 
2–3 mesece namakali cvetove domačega ognjiča. Dodamo tudi nekaj kapljic svojega najljubšega eteričnega olja, 
po želji pa lahko dodamo še malo propolisa in vitamina E. Pri izdelovanju balzama je najpomembneje, da smo 
potrpežljivi, saj je treba vosek topiti v vodni  kopeli na nizki temperaturi, ker lahko s hitrim in močnim segrevanjem 
uničimo zdravilne lastnosti. Mešamo z leseno palčko. Ker smo želeli izdelati balzam žive rdeče barve, smo dodali 
naravno barvilo (posušili smo na tanke lističe narezano peso in jo zamleli v prah). 
Da si naredimo svoj balzam za ustnice, torej potrebujemo le malo časa in dobre volje. Le tako bomo prepričani, da 
ne vsebuje nobenih kemikalij in snovi, ki našim ustnicam ne ustrezajo.

Sonja Božič
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Lectarstvo - poslikava medenjakov

V Centru pod vrbco se v sklopu kulinarične srede že drugo leto vsako drugo sredo v mesecu izvajajo kuharske 
delavnice. Te so vedno zelo dobro obiskane in medgeneracijsko obarvane. Ugotavljamo, da se vedno bolj ceni 
doma pripravljena hrana. Tako smo v našem Centru gostili že kar nekaj gospa in enega gospoda, ki so nam vedno 
povedali in prikazali kaj novega. Ena od želja udeležencev je bila, da bi se naučili lepo porisati medenjake. V 
navdih nam je bilo lectovo srce, ki je bilo včasih  cenjeno in dragoceno ljubezensko darilo, ki so ga fantje podarili 
dekletom. Mi smo se želeli naučili porisati medenjake, ki bi razvajali brbončice in oko. Tako smo k nam povabili 
gospo Šolar iz Laškega, ki se s tem ukvarja že od leta 1985. 
Lect je pisano okrašen piškot iz medenega testa raznih oblik. Naše roke, ki morajo biti kar precej mirne, medeno 
testo okrasijo iz popolnoma neoporečnih sestavin z različnimi pisanimi motivi. Najprej smo se naučili zmešati 
kremo za krašenje, ki mora biti prave gostote – dobiti občutek za to res ni mačji kašelj. Če je zmes preveč tekoča, 
teče iz medenjakov, če je preveč gosta, pa ni mogoče risati na njih. Vse skupaj sploh ni tako preprosto, kot je videti. 
S pomočjo ge. Šolar nam je uspelo. Vsaka udeleženka je porisala svojega medenega parklja in Miklavža. Izgled 
sicer ni bil ravno primeren za razstavo, vendar smo izdelek ustvarile same in vsaka se je kar najbolje potrudila. Ker 
vemo, da vaja dela mojstra, verjamem, da bodo naši parklji drugo leto popolni, letos pa jih bomo prihranile samo 
za domačo uporabo. 
Vsaka pot se začne s prvim korakom in me smo ga naredile.

Sonja Božič
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Nariši si svojo mandalo

Včasih smo nemirni in ne vemo, od kod ta nemir izvira. To se nam lahko zgodi na povsem navaden dan, ko se ne 
zgodi nič posebnega, pa vendar ni vse, kot bi moralo biti. Takrat je treba najti način, kako ta nemir izgnati. Za 
umiritev lahko poskrbimo z risanjem in barvanjem mandal. Ker je več obiskovalcev našega centra izrazilo željo, da 
bi se radi naučili risati mandale, smo k nam povabili Alenko Jovanovski, ki se s tem ukvarja že kar nekaj časa. 
Mandala je energijska slika z močnimi vibracijami, ki nam pomaga vzpostaviti ravnovesje na vseh nivojih našega 
obstoja: fizičnem, intelektualnem, čustvenem in duhovnem. Izhaja iz kroga, ki velja za najpopolnejšo obliko. Krog 
je znamenje absolutnega, zbran sam v sebi, ki nima ne začetka ne konca. Izraža popolnost, enotnost, večnost, 
povezanost in cikličnost. Predstavlja tudi čas in karmični cikel (setev in žetev). Risanje mandale se začne v točki – 
središču, ki se odpira navzven. To središče ponazarja nas oz. naše jedro, kar pomeni, da se iz našega bistva 
odpiramo navzven v svet oz. se obratno vračamo v lastno središče. 
Mandala je prisotna tudi v naravi. Vse, kar ustvari, ima obliko krožnice ali kroga. Okrogli so cvetovi, plodovi, deblo 
itd. Če deblo prerežemo, vidimo letnice, ki se širijo iz sredine navzven. Zemlja je okrogla, če nanjo gledamo iz 
vesolja, tudi ostali planeti so okrogli.
Mandala je postala simbol za sprostitev, ki je s svojimi detajli, ritmi in barvami pomenila center meditacije pri 
hinduistih in budistih, krasila je svetišča še mnogih drugih religij in različnih kultur, bogatila grajske vrtove, 
cerkvena okna in vhode.
Za risanje potrebujete le nekaj ustvarjalnega navdiha, barvne svinčnike izrazitih in žarečih barv ali akrilne barve. 
Narišite krog, vanj pa simbole, ki sestavljajo mandalo: križ, krog, kvadrat in trikotnik. Povežite jih med seboj in jih 
enakomerno pobarvajte, iz sredine navzven.  Izdelano mandalo lahko obesite na steno ali jo imate na delovni mizi. 
Opazujte jo in se prepustite domišljiji. S pomočjo podob, ki se oblikujejo v podzavesti, izrazite svoje občutke in 
prepoznajte, kaj vam govori. Pri tem imejte zaprte oči, po želji meditirajte in poskušajte najti stik s seboj.
Z risanjem mandale se v človeku ustvarijo globok mir, sproščenost, povezanost, zbranost, harmonija in izpolnitev. 
Prikazuje tudi, kako majhen delček celotnega vesolja predstavlja vsak posameznik, a hkrati nudi zavedanje, da je 
vsak še tako majhen košček pomemben za ustvarjanje čudovite celote.

Sonja Božič
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Bioptron ali svetlobna terapija

Prvi vir svetlobe, ki se je uporabljal za zdravljenje, je bila sončna svetloba. Ta postopek se imenuje helioterapija in 
prvi zapisi kažejo, da se je kot način zdravljenja uporabljala že leta 1400 pr. n. št. Leta 1893 je danski zdravnik 
Niels Ryberg Finsen razvil eno od prvih naprav, ki so bile zmožne ustvariti umetno sončno svetlobo. Za svoje 
izjemne dosežke pri zdravljenju in raziskovanju na področju svetlobne terapije je leta 1903 prejel Nobelovo 
nagrado. Od takrat je svetlobna terapija cenjen način zdravljenja in eden od najmočnejših naravnih postopkov 
zdravljenja na svetu.
Sistem za svetlobno terapijo Bioptron je medicinski pripomoček, njegova svetloba pa ima biostimulativne učinke. 
Za Bioptron so značilni zelo preprosta  uporaba ter izjemni učinki pri preprečevanju, zdravljenju in rehabilitaciji 
mnogih težav. Izkušnje in stalne klinične raziskave kažejo, da nima znanih negativnih stranskih učinkov. Primeren 
je za vse poškodbe mišic, kit in vezi, poleg tega pa celotno telo napolni z energijo. Pomaga pri številnih 
dermatoloških obolenjih in težavah s kožo. Zelo učinkovit je tudi pri zdravljenju vnetij zgornjih dihalnih poti, torej 
pri prehladu, vnetju sinusov in vnetju mandeljnov. Staranja z njim ni mogoče ustaviti, lahko pa se uporablja za 
blaženje  številnih zdravstvenih stanj, ki ga spremljajo, kot so revmatološke bolezni, preležanine, rane in bolečine. 
Ker nima stranskih učinkov, ga je mogoče varno uporabljati pri otrocih, tudi pri novorojenčkih.
Bioptron je v vsakdanjem življenju lahko koristen za celotno družino. V prodaji je več različnih velikosti. Za 
vsakdanjo domačo uporabo je primeren Bioptron MedAll, ki nudi dnevno zaščito in predstavlja idealno dopolnilo 
klasičnim postopkom, saj deluje hitro, preprosto in brez bolečin. V Centru pod vrbco smo organizirali predstavitev 
in praktični prikaz njegovega delovanja.

Sonja Božič
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Ženske so z Venere, moški so z Marsa

Vsak je drugačen, narava žensk in moških pa je nenavadno različna. Kje leži ključ do srca in pozornosti ter 
zvestobe moškega? Kaj potrebujejo moški in kaj povsem očara ženske? 
O tem zapletenem odnosu nam je predaval Andrej Pešec, politolog mednarodnih odnosov, ki deluje kot 
predavatelj in mentor mladim družinam po Sloveniji. Obožuje proučevanje odnosov, družinske psihologije, 
naravnih zakonov in starodavnih modrosti ter odkriva skrivnosti, ki iz naših življenj naredijo pravo malo 
pustolovščino. Pravi, da  pogosto pozabljamo, da se moški in ženske neverjetno razlikujemo v miselnosti, 
pričakovanjih in psihologiji, kar pogosto privede do nesporazumov med nami. Kako torej do harmonije v odnosih? 
Andrej Pešec pravi, da moški od ženske pričakuje le, da bo ženska, ženska pa od moškega, da bo moški. Skrb 
vzbujajoče stanje družin in posameznikov je kazalnik tega, da smo zašli. Ko trpi moški, trpi navadno le on, ko pa je 
težko ženski, trpi vsa okolica, saj imajo ženske kar nekajkrat intenzivnejše misli, občutke in želje kot moški. Ko je 
nezadovoljna ženska, so vsi nesrečni, ko pa je ženska zadovoljna, žarijo vse in vsi okrog nje. Vzdušje v domu in 
odnosu ustvarja ženska, zato je zelo pomembno, da je zanjo lepo poskrbljeno. Moški bo vedno poskrbel za 
žensko, ki kaže svojo nežno naravo in mu zaupa svoje težave in izzive, ne zdrži pa ob skrivnostni in prepirljivi 
ženski. Kakor ženska misli o moškem, takšen ta postane. Ženska vedno uporablja hkrati razum in čustva, moški 
pa med tema stanjema nenehno preklaplja. Vsi iščemo ljubezen in srečo, razlikujemo se le v metodah, s katerimi 
to počnemo. Poudaril je, da imamo ženske razvit šesti čut in večjo psihološko inteligenco. Me lahko združimo 
razmišljanje in čustva ter takrat vemo, kako in kaj. Pri moških pa je malo drugače. Oni razmišljajo samo z glavo ali 
samo čustveno, nikoli pa z obeh vidikov hkrati. Ženske lahko močno psihično vplivamo na stanje v družini, 
negativno ali pozitivno. Medsebojni odnosi so zelo pomembni za razmerje med partnerjema in za družino. Tako 
gradimo odnos na zaupanju in razumevanju. Pomembno je, da se partnerja spoštujeta in se pogovarjata ter sproti 
rešujeta težave.
 Ljubezen je res zapletena, toda moški so preprosta bitja, ženske pa smo kar malce zapletene. Me mislimo, da 
boste kar prebrali naše misli oz. to od vas tudi pričakujemo, toda to je nemogoče. Ženska pa z lahkoto prebere 
misli moškega in ve, kaj potrebuje. Ženske smo psihično močne, moški pa ste močni v mišicah. Malo za šalo, a v 
tem se skriva tudi nekaj resnice.

Predavanje je bilo res zanimivo in nam je dalo misliti.

        Sonja Božič
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Ko ima življenje žur

V oktobru smo v Centru pod vrbco ponovno gostili Minko Gantar. 
Tokrat nam je prišla predstavit vsebino svoje druge knjige Ko ima 
življenje žur. S svetovanjem glede zdravja se ukvarja že več kot 25 
let. Za vsako težavo nekje tiči vzrok. Na predavanju smo izvedeli, 
kako odstraniti vzroke, ki kalijo zdravje, srečo in zadovoljstvo.
Vsak od nas vpliva na okolico, vsak od nas se dotika ljudi. Ni 
pomembno, kako pomembno delo opravljate, ni pomembno, 
kakšen naziv imate … Vse, kar boste naredili v svojem življenju, 
bo imelo vpliv – mogoče se niti ne zavedate kakšnega. In ko v srcu 
nosiš mir, ga oddajaš okoli sebe. Ko ceniš sebe, ne tekmuješ; ko 
spoštuješ sebe, spoštuješ druge; ko si zvest sebi, imaš lahko 
partnerski odnos, ki temelji na zvestobi; ko delaš stvari, ki te 
osrečujejo, se bo tvoja sreča zlivala v svet okoli tebe. In tako se bo 
širil val sreče … od srca do srca – ker vsak vpliva na svet okoli 
sebe!

Zelo pomembna je vzgoja. Ko smo bili otroci, so nam govorili, naj bomo pridni in naj si najdemo varno službo. To 
nam ne koristi, ker varnosti ni. Živimo v svetu, kjer se vse spreminja, in bolj kot se oklepamo navidezne varnosti, 
bolj nas je strah. Strah pred izgubo je ena od najhujših oblik strahu. Ničesar več ne delamo iz veselja in radosti, 
temveč vse delamo, da ohranimo obstoječe stanje.
Ko ljudje želijo obdržati varnost, iz njih privre strah, ki se izraža skozi hudobijo in zlobo. Hočejo zaščititi sebe. V njih 
kriči strah pred preživetjem, ki na plano izvabi najslabše. To se kaže v službah, kjer strah pred izgubo iz ljudi 
potegne preračunljivost, zahrbtnost, manipulacijo, zlorabo informacij … To se kaže v partnerskem odnosu, kjer 
eden od partnerjev postane preračunljiv in žaljiv; želi vam dati vedeti, da sami ne boste zmogli in da ga/jo nujno 
potrebujete za svoje preživetje.  Ljudje, ki so si nekoč pomagali, delali kot ekipa, si sedaj nagajajo in eden pred 
drugim skrivajo podatke, včasih si podtikajo neresnice, govorijo eden čez drugega itd., vse v želji, da bi sebe 
prikazali v lepši luči in imeli več možnosti, da obdržijo delovno mesto, ki jim predstavlja varnost preživetja. In tako 
se ujamejo v divji ples igre, kjer so vsi poraženci, kjer nihče ni zmagovalec in kjer ni nobenega napredka.
Od devetega meseca do enega leta starosti otrok potrebuje popolno varnost. Če otrok v tem obdobju, ko se začne 
zavedati sveta okoli sebe, ne dobi občutka varnosti, ga ne bo imel nikdar v življenju. Enako se zgodi otrokom, 
katerih mame gredo prav v tem obdobju nazaj v službo. Občutijo strah. Malček pristane v vrtcu, med neznanimi 
ljudmi … prestrašen. Do šestega leta otrokove starosti se programi dobesedno pišejo v podzavest, zapečatijo pa 
jih doživetja do štirinajstega leta. To se dogaja na podoben način kot se podatki zapisujejo na disk. Celični spomini 
se podedujejo. Nosilec informacije je DNK – genski zapis, ki se prenaša naprej. Spočetje je čaroben začetek 
novega življenja. V trenutku spočetja se zapiše identiteta novega človeka, ki je neponovljiv. Novo bitje, ki nastaja, 
je neponovljivo, je enkratno – tako bitje še nikoli prej ni obstajalo in nikoli več ne bo obstajalo. V trenutku spočetja 
se določijo spol, barva oči, barva las, velikost stopala; zapišejo se tudi čustvene lastnosti in celični spomini 
prednikov.
Vse se vidi: če ima partnerjeva družina psihične težave, jih lahko imajo tudi vaši otroci; če je partner odvisen od 
česarkoli, se bosta  slej kot prej spopadla z zasvojenostjo; če je partner svojo ženo varal z vami, bo slej kot prej 
prevaral vas z drugo žensko … Vse se vidi že prej, vendar potrebujemo določene izkušnje v svojem življenju, ki nas 
učijo, in to so lekcije življenja.
V novi knjigi je opisano, kako se znebiti dediščine družine in kako dekodirati podzavest. Ponudila vam bo odgovore 
na vprašanja glede preobčutljivosti na gluten ter nasvete za težave s tihimi vnetji na celični bazi. Knjiga vsebuje 
tudi opis zelišč, ki vsebujejo sončno informacijo in silicij, ter stare slovenske recepte z nasveti glede glikemičnega 
indeksa (s seznamom živil po glikemičnem indeksu glede na vsebnost glutena).
Osredotočite se na mir in strah bo izginil.
Osredotočite se na ljubezen in sovraštvo bo izginilo.
Osredotočite se na radost in bridkost se bo razblinila.
Gojite cvetje in plevel se ne bo prijel.

Sonja Božič
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Obisk iz tujine

Bili smo soorganizatorji dvodnevnega srečanja predstavnikov domov za starejše Slovenije, Nemčije in Avstrije. 
Danes smo gostili kolege iz nemških in avstrijskih domov. Včasih smo se mi učili od njih, danes pa so nam rekli, da 
se oni učijo od nas in da jih je presunilo, ko so videli, kaj vse smo v teh letih dosegli in predvsem presegli. Ob tem 
velja omeniti, da imamo dvakrat manj kadra in sredstev. Navdušeni smo nad izjemno izkušnjo in ganjeni zaradi 
pohval, ki smo jih bili deležni.

mag. Vesna V. Razboršek
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Večgeneracijski center Pod Vrbco Šentjur
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Hiša generacij Laško že tretjič obiskala Večgeneracijski Center pod Vrbco Šentjur

V sklopu Ustvarjalnega poletja s Hišo generacij Laško vsako poletje v času poletnih počitnic v medgeneracijskem 
centru pripravimo sklop aktivnosti, med katere uvrstimo tudi potep z vlakom. Pred tremi leti smo se opogumili in 
se odzvali prijaznemu vabilu, da pridemo v Center pod vrbco in nekaj dopoldanskih ur preživimo v Domu starejših 
Šentjur. Letos se je 8 prostovoljcev in 14 otrok počitnikarjev 18. julija 2019 podalo na popotovanje v Šentjur, 
kamor smo se pripeljali z avtobusom in vlakom, nato pa smo sledili pešpoti do prijetno ohlajenega in vedno 
prijaznega medgeneracijskega Centra pod vrbco. Pozdravili sta nas direktorica Doma, Vesna V. Razboršek, in 
koordinatorka aktivnosti, Sonja Božič. Poleg slastnega kosila so nam pripravili tudi športne igre. Na vso moč smo 
se borili v balinanju, metu pikada, obročev in žoge na koš, a premoč so pokazali stanovalci Doma starejših Šentjur. 
Za nagrado in veselje, da smo se imeli priložnost družiti, smo skupaj zapeli kar nekaj ljudskih pesmi, ki jih – na 
naše veliko veselje – pozna tudi mlada generacija, ki se je pridružila zlati generaciji. Polni vtisov smo se odpravili 
na železniško postajo v Šentjurju, kjer smo v prijetni senci dreves odpeli in odigrali bans o tovarni Zlatorog, ki ne 
izdeluje več preprog, si povedali šalo ali dve ter se zadovoljni in rahlo utrujeni odpravili na vlak, ki nas je pripeljal do 
železniške postaje v Laškem.
Znova smo drug drugemu pokazali, kako malo je potrebno, da v preprostosti vsakdanjega druženja drug od 
drugega naprej odidemo za občutek in spoznanje bogatejši.
Hvala vam za domačnost, s katero nas vedno znova sprejmete medse.

Petra Kolšek, koordinatorka aktivnosti v Hiši generacij Laško
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Obisk Doma starejših Šentjur – poslovili smo se od medicinskega modela

Zelo sem vesel, da smo v petek, 15. 11. 2019, obiskali Dom starejših Šentjur. Obiska smo se udeležili Svjetlana 
Miljanovič, namestnica direktorja za področje zdravstvene nege in socialne oskrbe, Branka Krivec, kuharica, 
Monika Cvirn, arhitektka, in Matej Križanič, direktor.
Naš obisk se je začel nekoliko nenavadno, saj smo zaradi moje napake prišli en teden prehitro. V svoj koledar sem 
vpisal napačen datum, zato so nas pri recepciji ob prihodu zanimivo pogledali, ker niso bili seznanjeni, da 
pričakujejo obisk. Direktorica Doma Vesna Vodišek Razboršek nas je sprejela in takoj organizirala delo, tako da je 
v času njene odsotnosti z nami bila socialna delavka Beti Prtenjak.
Predstavila nam je prehod iz medicinskega modela doma v psihosocialni model (na podlagi koncepta kulture 
usklajenih odnosov), pri čemer je bil zelo pomemben element izobraževanja za vse delavce doma.
Zelo resno so začeli razmišljati o normalizaciji življenja v gospodinjskih skupnostih, kar so dosegli s  poenotenjem 
ciljev, ki so si jih zastavili. Tako so ustvarili vizijo doma: hiša po meri človeka.
Ključna sprememba se je začela s pisanjem življenjskih zgodb stanovalcev, kjer so v ospredje postavili človeka 
(stanovalca) z vsemi svojimi potrebami, medtem ko je dosedanji primat nege zavzel drugotno vlogo. O stanovalcih 
so se začeli pogovarjati na tedenskih srečanjih v nadstropju, v katerem so načrtovali ustanovitev gospodinjskih 
skupnosti.
Zelo nas je nagovorila uvedba referenčnih oseb (zaposlenih), ki so na treh ravneh prevzeli skrb za vsakega 
stanovalca, in sicer naloge do stanovalcev, do svojcev in do ekipe (zaposlenih).
Osebno je to zame pomenilo dokončno potrditev psihosocialnemu modelu delovanja v domu za starejše ter 
poslovitev od medicinskega modela.
Izjava Svetjlane Miljanović: »Najbolj mi je bilo všeč, da so nas vsi sprejeli z nasmehom. Videli sta se povezanost 
med zaposlenimi in sodelovanje. Še posebej moram pohvaliti urejenost in  prijetnost v gospodinjskih skupnostih, 
da ne govorim o kopalnici dobrega počutja in odličnem vzdušju v oazi. Za to enostavno nimam pravih besed. 
Čestitam.«
Projektantka (arhitektka) Monika Cvirn je povedala: »Pri projektiranju se srečujem z različnimi izzivi glede na 
namembnost objektov. Ne samo namembnost objekta, tudi specifika dela in vizija zaposlenih so pogoj za dobro 
funkcijo objekta in dobro počutje uporabnikov.
V veliko pomoč mi je ogled podobnega objekta, ki odlično deluje, kot smo opazili na ogledu. Prijazno sta nam 
pomoč ponudili direktorica doma za starejše občane v Šentjurju pri Celju, ga. Vesna, in socialna delavka Beti. Tako 
podrobna predstavitev doma in prikaz bivanja v njem sta mi res v veliko pomoč pri delu. Specifika gospodinjskih 
skupin je zame novost in z veseljem se sedaj spopadam s to temo.«

Hvala za topel sprejem in upamo na dobro sodelovanje v prihodnosti.

Matej Križanič, direktor DSO Preddvor
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Obisk strokovnih delavcev Doma Tisje v Domu starejših Šentjur

Predstavitev doma iz Šentjurja pri Celju na posvetu Delo s starejšimi, ki ga je izvedla direktorica omenjenega 
doma, gospa Vesna V. Razboršek, nam je vzbudila zanimanje, da si ogledamo vaš Dom. Tako smo v petek, 29. 
novembra 2019, strokovni delavci Doma Tisje prišli na ogled in predstavitev vaše dobre prakse. Zanimale so nas 
zlasti oaze in vaš koncept dela z najbolj nemočnimi stanovalci, najpogosteje v zadnjem stadiju bolezni demence. 
Prijazna strokovna delavka vašega Doma, gospa Beti Prtenjak, nam je obširno predstavila vaš način dela. Skupaj 
z vodjo tima Barbaro Vertačnik sta nam opisali organizacijo Doma ter inovativno prakso oaz v povezavi s 
kopalnicami dobrega počutja in aromaterapijo, povezano z biografijo. Ugotovili smo, da smo si v več ozirih tudi zelo 
podobni, saj v obeh domovih delamo po metodi kongruentne odnosne nege, ki temelji na biografskih podatkih 
stanovalca, sodobnih spoznanjih o nevrologiji in nevroznanosti, predvsem pa si vsi prizadevamo za dobre odnose 
s stanovalci, njihovimi svojci in med zaposlenimi, ne smemo pa pozabiti niti na standard kakovosti Eqalin, ki nas 
nenehno spodbuja k razvoju. Ogledali smo si tudi enoto, na kateri so nameščeni stanovalci z demenco, kjer je 
poskrbljeno za stik stanovalcev z naravo, saj v Domu omogočate možnost sprehodov v varnem okolju.

Ob tej priložnosti se vam zahvaljujemo za gostoljubnost in nesebično delitev vašega znanja.

 Leonida Razpotnik in Irena Špela Cvetežar
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Park
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Sledi časa so 
spremenile obličje kraja, 
dediščino živečih ljudi,

tako se pač zgodi, si pravim,
in zatiskam oči.

Zagledam drevored kostanjev sredi Šentjurja, 
lesene klopce, 

ozko speljane poti,
gredice pisanih rož in majhen vodomet.

Tam v parku sredi Šentjurja
bil je park, majhen, 

a čisto pravi, 
Šentjurju je dajal mestni pridih.

Z njim so živeli otroci in starejši 
v lepem odnosu, čeprav takrat je vladal kruti,

vojni čas.

V parku se je marsikaj zgodilo.
Za mlade bil je zmenkov kraj.
Starejši so tam ustavili korak, 

počili v senci kostanjev, 
takrat so veliko peš hodili.

Pod kostanji si lahko poslušal 
glasbo ptic, ki v krošnjah so bile doma.

Vonjal cvetove poletja do večera poznega. 
Ja, park bi še imeli, 

toda kje?
Zaslužimo si ga ljudje in naše mesto.

Za bodoče rodove ga zgradimo, 
da zanamcem vrednote narave zapustimo.
Grm, drevo in trava nam bodo hvalo peli, 

ko se na pomlad v zelenilo bo naše mesto odelo.

        Ivana Klepec
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Pesmi

Po tisoč letih suženjstva,
ponižanja, trpljenja,
slovenski narod stopa zdaj
v srečnejša življenja.

Že zarja vzhaja v mladi dan,
se iz teme zbuja naš tlačan,
koliko vzdihov čulo je nebo,
koliko solz je gruda pila,
ko naša ljuba zemljica
le tujca last je bila.

Le zanj je delal naš trpin,
slovenske zemlje zvesti sin, 
zato pozdrav vam naj velja,
pozdrav iskrenega srca
v imenu bratov, sester vseh,
na domovino naših tleh.

Po spominu deklamirala 
Marija Vodišek

Šolski dan

Ena, dva, ena, dva,
Ana je v šolo šla.

Ptičice je gledala,
na poti jih preštevala.

V šoli se je jokala,
ker bila je prazna torbica.

Hitro se je umirila,
ko se poštevanko je naučila.

Pridna v šoli je bila,
da ni enke kdaj dobila.

Stanovalke skupine 
Spodnji trg
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Malo za šalo, malo za res...

 Življenjske poti

V času obiskovanja osnovne šole sem si zadala več življenjskih poti: 
prva je bila šola v Sloveniji, in sicer sem tam končala tri razrede, nato pa 
sem pristala v nemški šoli, saj smo bili pod nemško oblastjo.  
V Šentrupertu je bilo pet učiteljev: Julči Beiz, ravnateljica Antonija 
Doberšek, samska učiteljica Magda Vrečko, Ivan Bertoncelj in Rudi 
Svete.
Sedaj sem v domu starejših že sedem let. Nekega dne je domska sestra 
prišla vprašat, če je v Šentrupertu res bila moja  birmanska botra 
Magda Vrečko, poročena Drobnič iz Slivnice. Zanimalo jo je, ali imam 
kakšno sliko od birme. Mene so slikali, botre pa nekako niso ujeli. 
Domska sestra je sorodnica moje botre in je želela vedeti, ali obstaja 
kakšna birmanska slika.
V Domu imam tri rojakinje iz Šentjurja – upokojene učiteljice: Marijo 
Stopinšek, Ivano Klepec in Romano Jazbec. Spraševala sem jih, če bi 
katera kaj vedela o tej učiteljici, a nobena ni vedela nič.
Tako teče življenje mimo nas in marsikaj pozabimo.
Svoj 90. rojstni dan sem praznovala v krogu svojih najdražjih v Domu 
starejših Šentjur in v krogu  sorodnikov. Bila sem zelo vesela.

Martina Iglar

Glas

Po Sloveniji gre glas, dobra volja je pri nas v Domu starejših Šentjur.

Mladenič je praznoval 20. rojstni dan. Želi si izvoljenko, s katero bi sklenila zakonsko zvezo za vse 
življenje.

Z Boštjanom sva govorila in je povedal, da si želi imeti srečen zakon. Leta bodo prihajala, Abraham ga 
bo srečal. Trupejeva družina živi solidno.

Malo za šalo, malo zares. Na mizi morata biti kruh in nepogrešljiva čebula. Obrni jo na drugo stran, da 
se ne izgubi okus.
 
So poti, ki jih ni bilo. Osel je šel h peku, da bi dobil službo. Da bi nosil vodo, komar pa moko. To je 
premalo kruha. Peki ga niso prejeli, so ga poslali naprej. 

Kruh mora bit', če ti pade na tla, poberi in poljubi ga. 

Martina Iglar
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Šala dneva: PRESTRAŠENE DAME

Policist ustavi kombi, poln starejših dam, 
ki ga vozi stari gospod, ker vozijo le 25 
km / h, in ustavljajo promet sredi 
največje dneve konice. Policist voznika 
vpraša, zakaj  vozi tako počasi.

»Pa saj to je omejitev hitrosti, kajne! Tam 
je bil napis 25 in še nekaj! » se voznik 
brani.

Policist vzdihne: »Ne, gospod, to je 
številka avtoceste, na kateri ste. Ta nima 
nobene zveze z omejitvijo hitrosti.«

»O, tako … da to pomeni … « se zamisli 
voznik.

Policist pogleda preostali del kombija in 
opazi, da so starejše gospe čisto 
prestrašene in zaprepadene.

»Kaj pa je z damami?« vpraša voznika.

»Hm … « se voznik praska po glavi, 
»Veste, pravkar smo prišli z avtoceste 
200 …«
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Pozdravljeni

Kam le čas beži, kam se mu mudi.
24 ur na dan rada vas imam.

Danes se moj 91. rojstni dan slavi,
ga bomo nazdravili, prepevali bomo zdravice,
veselo bo.

Slava Bogu, ki nam daje žlahtno kapljico.
Glažke prim'mo, skup ga zaužijmo,
društvo naj veselo bo. 
Vince v glažku rumeni, mene srčno vseli.
Pijmo ga vsak en glaž,
da bi bil Jezus naš.
Pijmo ga vsak po dva,
da bi še Marija bila.
Pijmo ga vsak po tri,
da bi še bli angelci.
Pijmo ga vsak po štir',
da bi bil vesel oštir.
Pijmo ga vsak po pet
na zdravje slovenskih deklet.
Pijmo jih vsak po šest,
da bi bili Bogu zvesti.

Martina Iglar

Vic

Pikel pokel, prazen žakelj.
Kdor bo dal, bo v nebesih spal,
kdor pa ne, bo fige sejal.

Jemljem slovo, nikdar več tako,
mene med vami ne bo.
Na mojem grobu naj rože cvetijo
in lučke v pozdrav gorijo. 

Martina Iglar
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Miren božič
in

srečno novo leto
2020!





Živeti je ena izmed najbolj redkih 
stvari na svetu. 

Večina ljudi obstaja in to je to. 

(Oscar Wilde)


