
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 8 ljudi, svete maše so do nadaljnjega
skladno z epidemiološkimi razmerami odpovedane.

Ponedeljek: od 11.30 do 14.30 ure, 
Torek: od 07.00 do 14.00 ure, 
Sreda: od 11.00 do 14.00 ure,  
Četrtek: /, 
Petek: od 7.00 do 14.00 ure.

Vsako sredo dopoldan.

Knjige si lahko izposodite vsak dan med 13. 
in 15. uro. Pri izbiri vam 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 8048.

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 hisnik@dom-sentjur.si

od 11.30 do 13.20
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PND - POMOČ DRUŽINI NA DOMU:
Uradne ure:  ponedeljek, torek, četrtek, petek

od 08.00 do 12.00
sreda
od 08.00 do 13.00

Pomoč družini na domu pnd@dom-sentjur.si

19.

Pomoč družini na domu 7462 534
031 693 525

Finančno računovodska delavka 7461 822

20.
21.

hisnik1@dom-sentjur.si
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Uvodnik - Mi zmoremo

Za nami je posebno obdobje. Vse, kar nam je bilo nekoč samoumevno, domače in 
poznano, se je spremenilo. Vsak nov dan je od nas zahteval veliko prilagajanja 
novim, izjemno zahtevnim situacijam, vsak dan je prinašal nove izzive. Čeprav z 
virusom tesno povezujemo izolacijo in odmik od sočloveka, smo mi skozi to 
obdobje šli skupaj. Vedeli smo, da smo skupaj močnejši, da je to naša skrivna 
moč, ki smo jo v danih trenutkih najbolj potrebovali. Četudi so prišli trenutki, ko 
smo mislili, da ne zmoremo, ko nismo vedeli, kako naprej, smo zmogli zaradi 
sodelavca na levi ali desni strani, z ramo ob rami. Zmogli smo zaradi naših 
stanovalcev. Zmogli smo zaradi vzpodbud, ki smo jih dobivali od njih. Zmogli smo 
zaradi svojcev, ki so nas bodrili. Zmogli smo zaradi ljudi, prijateljev Doma starejših 
Šentjur, ki smo jih v stiski na novo spoznali, ali tistih, s katerimi smo okrepili naše 
prijateljstvo. 

Ne vemo, kaj nam prinaša jutrišnji dan. Vemo pa, da optimistično zremo v 
prihodnost in da bo prihodnost svetla. Zakaj? Ker smo spoznali, da smo močnejši, 
kot smo si kadar koli mislili, ter svoje delo jemljemo kot poslanstvo in kot 

odgovornost do sočloveka. To je naša supermoč in ponosni smo nanjo.

Minulo obdobje nas je učilo in tudi izučilo. Bilo je težko in naporno, hkrati pa nam je dalo izjemno moč. Ne vemo, 
kako zelo smo močni, dokler je biti močan edina izbira, ki jo imamo. Mi smo to moč pokazali in še vedno jo kažemo. 
Velik poklon izrekam svojim dragim sodelavkam in sodelavcem – ponosna sem na našo ekipo in hvaležna, da mi 
je bilo dano vas voditi. 

Drage naše stanovalke in stanovalci, veliko smo prestali skupaj. Včasih smo se spraševali, od kod jemljete moč in 
ob tem bodrite tudi nas. Ves čas ste nam bili velik navdih. Vaša vera in moč v nas ter vaša hvaležnost so nas vsak 
dan znova gnale naprej, da smo zmogli. 

Svojci ste bili vedno pomemben del naše skupnosti. Vem, da je bilo to obdobje izjemno naporno za vas. Trudili smo 
se ohranjati stik in iskati nove poti, saj se zavedamo pomena medosebnih stikov. Hvala vam za vašo potrpežljivost, 
hvaležnost in podporo.

Hvala vsem, ki ste stali z nami, nam pomagali, ko sami nismo več znali naprej. Številni ste nam sporočali, da nismo 
sami. Vse dobrotnike, od organizacij do posameznikov, smo skušali objaviti na socialnih omrežjih in spletni strani. 
Iskrena hvala vsem, ki ste nas podprli in nam nesebično nudili pomoč. 

Marsičesa se lahko veselimo in vemo, da nas čaka svetla prihodnost. Sprejemamo jo z veliko radostjo in veselimo 
se projektov, ki so pred nami. V posebno veselje nam je, da bomo v tem letu pristopili h gradnji Hiše Gustav. Tako 
se bomo preko storitev dnevnega varstva in začasnega bivanja še bolj približali skupnosti ter postali odzivnejši na 
nujne potrebe starejših ljudi v lokalnem okolju. 
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Super junaki naše hiše

Ste že kdaj videli superjunake in superjunakinje? 

Pokazali vam bomo nekaj naših z največjimi srci. Gre za ljudi, ki naš Dom držijo pokonci, ljudi, ki skrbijo, da stvari 
dobro tečejo iz dneva v dan, ljudi, ki se ne ustrašijo novih in nepoznanih situacij, temveč pogumno stopijo pred 
vsak izziv, se soočijo z vsako težavo in skušajo pomagati ob vsaki stiski. Vsak po svojih najboljših močeh. Vsak 
zase je pomembna in nepogrešljiva enota, a vsi skupaj delujejo kot ena velika družina. S svojim pogumom, 
srčnostjo in občutkom za sočloveka skušajo kar najbolje skrbeti za naše stanovalce in drug za drugega. 

Hvala vam, naši superjunaki, da se trudite za vse nas, za našo družino, za naš skupni dom. Moj tim, najboljši tim!
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Rdeča cona

V našem Domu smo od 25. oktobra 2020 imeli vzpostavljeno rdečo cono. Nahajala se je v prostorih domske 
fizioterapije, ki smo jo med poletjem priredili za morebitne potrebe rdeče cone, v njej pa so bili nameščeni 
stanovalci s potrjeno okužbo s koronavirusom. Delo v tako imenovanem covidnem timu je bilo izjemno naporno. 
Izmena je trajala 12 ur in zaposleni so morali nositi popolno zaščitno opremo, v kateri je bilo izredno vroče, zaradi 
nje pa so bili zaposleni tudi okornejši. Delo z okuženimi stanovalci zahteva izjemno zbranost pri vsakem 
najmanjšem opravilu, da se okužba ne prenese na zaposlenega. Posledično to povzroča velik stres. Mnogi 
zaposleni so se zaradi možnosti prenosa okužbe izselili iz svojih domov in se samoizolirali od svojih družin. Šlo je 
za izjemno veliko odrekanje v našem boju z nevidnim sovražnikom. Ker je z dobro voljo mogoče premikati tudi gore 
in premagati težke dneve, smo si svoje delo včasih popestrili s humorjem. Izbrali smo si simpatična imena: 
sodelavci, ki so v rdeči coni delali z okuženimi stanovalci, so se poimenovali rdečke, sodelavci v sivi coni sivke, 
sodelavci v beli coni pa belke. Naša sodelavka Ida Kuk je ena izmed tistih, ki je odlično prestala delo v vseh treh 
conah. Žal Ida na sliki ni bila na dopustu v kampu, kot se morda zdi na prvi pogled, temveč smo jo ujeli med 
odmorom v njeni 13-urni izmeni v vlogi rdečke. Bravo, Ida, in bravo, Stanka Armič, ki nas je prav tako pozdravila iz 
rdeče cone.
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V objemu Covid vzponov in padcev

Hvaležna sem za pot, ki smo jo prehodili kot zmagovalci drugega vala epidemije. Posledično smo zdaj bogatejši za 
mnoga spoznanja, ki nam bodo pri našem nadaljnjem delu služila kot izjemno dragoceno merilo, ko bomo 
primorani sprejemati nove težke odločitve.

Z gotovostjo lahko rečem, da je to …
»… čas, ko nam je covid-19 naklonil vse drugo kot zgolj sledenje napredku in uvajanju izboljšav.«
»… čas, ko smo se morali boriti, da našim stanovalcem zagotovimo bivanje, vredno človeka, ob teži bremena, ki ga 
je prineslo obolenje.«
»… čas, ko je bilo obvladovanje okužb temeljno prvenstveno opravilo ob zagotavljanju pomoči pri osnovnih 
življenjskih potrebah.«
»… čas, ko smo se iz dneva v dan veselili malih zmag v boju z neznanim.«
»… čas, ko smo vedeli, da stopamo po poti, na kateri vemo, da se lahko zanesemo drug na drugega.«
»… čas, ko smo vedeli, da nas bo sodelavec dvignil v najtežjih trenutkih in nam bo pomagal naprej.«
»… čas, ko smo v nemogočih razmerah preprosto ZMOGLI.«

Če bi mi bilo dano še enkrat stopiti na začetek te poti in bi lahko izbirala, s kom si želim to početi, bi na isto pot 
ponovno stopila s svojimi sodelavci. To so ljudje, ki kljub veliki teži lastnega bremena, ki ga nakloni življenje, 
stanovalcem na obrazih pričarajo nasmeh in pokažejo, da se je vredno boriti za sleherni trenutek našega življenja.

Vem, da bo prišel čas, ko se bomo le še spominjali tega obdobja. 

HVALA, KER STE. 
Suzana Koštomaj
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Prvi zmagovalci karantene
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Stanovalci iz oskrbovanih stanovanj so bili eni izmed prvih zmagovalcev, ki so po prvem pojavu okužbe v našem 
Domu lahko zapustili svoja stanovanja. Več kot 14 dni so bili zaradi suma na okužbo v t. i. sivi coni. Dosledno so se 
držali priporočenih ukrepov in ves čas preživeli v svojih sobah. Ni bilo preprosto, pa vendar smo vsi skupaj verjeli, 
da zmoremo. Konec novembra je rizično obdobje minilo in sivo cono v tem delu hiše smo lahko razpustili. Gospa 
Milenka Oset je večer prej sporočila stanovalcem, da lahko gredo naslednji dan ven na svež zrak ali na sprehod. 
Nad njihovimi čustvenimi odgovori je bila tako ganjena, da si jih je zapisala. Ko smo jih brali, smo bili vsi v solzah. 

Še vedno s tresočim glasom jih delimo z vami. 
- »Bog vam daj zdravja vsem.«
- »Super, lepo. Hvala vam za vse.«
- »Super! Da ne bom samo rezance delala.«
- »Opa, to je pa res lepa novica!«
- »To je neverjetno!«
- »O, super! Noge so že čisto lesene. Dobro se imejte.«
- »Smo veseli! Končno se lahko vidimo.«
- »O, lahko gremo ven,« s tresočim glasom.
- »Hvala. Bomo videli, kakšno bo vreme. Čao.«
- »O, najlepša hvala. Lupčka vam dam.«

Naša Milenka pa je dodala: »Hvala, ker sem lahko jaz opravila to delo.«
Verjamemo, da bomo kmalu tudi vsi ostali postali zmagovalci v tej bitki z virusom. Takrat bomo zmago proslavili z 
nasmehi brez mask, stiskom roke, objemi, brezskrbnimi druženji in sprehodi. Seveda bodo sledili tudi zabava, 
praznovanje in še kakšen piknik. To si zaslužimo in k temu stremimo. Še bodo prišli lepi časi!



9

V krizi spoznaš prijatelja
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Veste kaj? Vemo, da smo slišani in vemo, da je Dom starejših Šentjur pomemben del skupnosti. In tej skupnosti je 
mar za nas. Pravijo, da v krizi spoznaš prijatelja in hvaležni smo, ker smo spoznali, da jih imamo veliko.
V mesecu novembru so nam na pomoč prihiteli člani Prostovoljnega gasilskega društva Šentjur. Pomagali so nam 
predvsem pri selitvah, ki smo jih morali izvesti zaradi vzpostavitve rdeče cone, zato so nam njihove močne roke in 
dobra okretnost prišli še kako prav. Potem ko so nam ves dan pomagali in nam vnovič ponudili svojo pomoč, so se 
celo oni zahvalili nam, ker opravljamo svoje delo. Nekaj dni kasneje se je ekipa gasilcev zamenjala in zopet so nam 
ponudili pomoč, tokrat pri urejanju in okrasitvi okolice. Pomagali so nam namreč namestiti lampijončke, ki so jih 
pred leti naredili šolski in vrtčevski otroci. Hvala vam, prijatelji gasilci, za vso pomoč pri selitvah, transportu in 
montažah. 
Še kako potrebno pomoč smo dobili tudi z vrst zdravstvenega osebja, saj smo se v določenem obdobju soočali z 
velikim pomanjkanjem lastnega kadra. Zato se zahvaljujemo gospe Tejki Žličar in gospe Sanji Gluvić, ki nam ju je 
prijazno posodil Zdravstveni dom Šentjur in sta svoje delo začasno bili pripravljeni opravljati tudi v našem Domu. 
Pravita, da je v naši hiši veliko hvaležnosti in da sta se med nami zelo dobro počutili. Hvala vama.
Seveda pa ne smemo pozabiti še na eno svojevrstno obliko pomoči, ki nam jo je prijazno ponudilo znano gostišče 
iz Šentjurja. Prijatelji iz Gostišča in prenočišča Bohorč so nam v lanskem letu brezplačno omogočili, da so se lahko 
naši zaposleni spočili in prespali pri njih. S tem so nam omogočili, da smo zaščitili svoje družine in se odpočili po 
dolgih izmenah dela ter nam prihranili pot do doma.

Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala. Nismo sami!
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Dragocena pomoč prostovoljcev

Pomlad / Poletje 2021   številka 59

Četudi človek dela preko svojih moči, se trudi in daje vse od sebe, mu ne uspe vedno. Takrat je treba poiskati 
pomoč. To ni šibkost, temveč veličina človeka, da si prizna, da ne zmore več sam in da potrebuje nekoga, da ga 
povzdigne. Na fakulteti za socialno delo so nas učili, da ko iščeš pomoč, greš k drugemu po moč, ker sam nimaš 
več moči. Mi sami ne zmoremo več, zato potrebujemo pomoč prostovoljcev, da nam dajo novih moči in da skupno 
krizo prebrodimo skupaj. Skupnostno je nastala in le skupnostno jo lahko končamo.
Virus je številne ljudi prisilil, da ostanejo doma in čakajo na vrnitev na delo. Nekateri to čakanje izkoristijo za 
opravljanje dobrih del, ki nas medsebojno bogatijo. Hvaležni smo, da smo del takšne skupnosti in radi smo del 
nje. Zato se na tem mestu zahvaljujemo Rdečemu križu Šentjur, štabu civilne zaščite in Društvu upokojencev 
Blagovna, ki so se odzvali našemu klicu na pomoč, nam pomagali pri koordinaciji in nam posodili nekaj svojih 
prostovoljcev. 
Pomagali so nam predvsem pri urejanju okolice, logističnih delih v Domu, razvozu in razdelitvi obrokov našim 
stanovalcem, transportu perila in vseh ostalih majhnih, a tako nujnih delih, ki jih ljudje potrebujemo. Za vsa dobra 
dela se moramo zahvaliti naslednjim prostovoljcem:
x Jožefa in Jože Žnidar
x Stanislav Repovš
x Rožica Kneževič
x Nika Romih
x Zdenka Kosaber
x Suzana Jager
x Majda Candir

Iskrena hvala, dragi prostovoljci, da ste nam vsakotedensko bili pripravljeni priskočiti na pomoč. Hvaležni smo za 
vsako minuto vašega časa in dobrega dela. Dobro se z dobrim vrača. Hvala vam, dobri ljudje.
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PND - naše delo v času Covida

Čas epidemije covida-19 je za vse nekaj novega, tudi 
za nas, ki opravljamo pomoč na domu.
Morali smo se naučiti živeti drugače in sprejeti razne 
ukrepe za preprečevanje okužbe z novim virusom. 
Oskrbovalke morajo tako na terenu dosledno 
uporabljati osebno varovalno opremo, jaz pa sem bila 
v skladu z ukrepi razporejena na delo od doma, kjer 
sem delala več mesecev. 
Kot vsaka stvar ima tudi delo od doma prednosti in 
slabosti. Prednosti sta zame bili manjša možnost 
okužbe z virusom in preživljanje časa s hčerama, ki 
sta imeli pouk na daljavo. Slabosti pa so bile, da sem 
doma delala še več, za ureditev določenih zadev pa 
sem morala za pomoč prositi sodelavce v Domu, za 
kar se jim zahvaljujem.
V času epidemije smo se tudi na terenu srečevali z 
okužbami tako uporabnikov kot tudi oskrbovalk, kar 
je zahtevalo dodatna usklajevanja z uporabniki, 
njihovimi svojci in oskrbovalkami.
Lahko rečem, da je za mano zahtevno leto, obdobje 
novih izzivov, nenehnih sprememb, prilagajanj in 
usklajevanj ob upoštevanju vseh ukrepov. Na srečo 
nam je z dobrim sodelovanjem vseh vpletenih uspelo 
prebroditi težave, ki so prišle na pot. Vse pohvale 
oskrbovalkam za njihovo nesebično delo in 
sodelovanje v teh težkih časih. Z epidemijo covida-19 
smo se morali naučiti živeti in delati, saj ta še vedno 
narekuje naš način življenja in dela.

Vodja pomoči na domu Marjetka Kravina

Epidemija covida nas je vse spremenila. Ko sem pri 
svojem delu na terenu kot oskrbovalka na domu 
opažala, da je število okužb vedno večje, je v meni 
naraščal strah, kdaj bom tudi sama zbolela. Prav tako 
me je bilo strah, da ne bi morda kot oskrbovalka 
okužila svojih uporabnikov, ki so še posebej ranljiva 
skupina v tej epidemiji, ali da bi se nemara sama 
okužila od njih. Kljub strahu sem skušala biti čim bolj 
sproščena ter uporabnike spodbujati in jih razvedriti, 
ker so bili nekateri čisto obupani, ko so poslušali 
poročila o epidemiji in dnevno statistiko umrlih.
Ko sem nato prebolevala okužbo s koronavirusom, so 
me moji uporabniki  pogrešali in želeli, da čim prej 
ozdravim in se vrnem k njim. Veliko jim namreč 
pomeni, da pridemo oskrbovalke k njim, ker so 
pogosto sami in osamljeni. Ta potreba se je v času 
epidemije še povečala, saj je bilo veliko njihovih 
družinskih članov okuženih ali so zboleli sami in jih 
posledično niso mogli obiskati, kar je samo 
povečevalo stiske vseh. Uporabnikom zelo veliko 
pomeni osebni stik – stisk roke, objem in podobno, 
kar pa je v teh časih praktično nemogoče zaradi 
izvajanja ukrepov za preprečevanja okužb.
Sama sem po preboleli okužbi s koronavirusom 
izčrpana, vendar se trudim, da svoje delo kljub temu 
opravljam kar najbolje in da so moji uporabniki z njim 
zadovoljni. To tudi mene navdihuje z notranjim 
zadovoljstvom in mi daje dodatno motivacijo za delo.
Opažam, da se na terenu okužbe še kar širijo, zato 
bomo morali imeti še veliko energije, da premagamo 
epidemijo. Včasih nam je sicer zelo težko, saj nam po 
dobrem letu epidemije že vsem zmanjkuje energije in 
volje.

Milena Lubej, socialna oskrbovalka na domu

Čas epidemije je zame čas, ko:

-  je delo v naši mali ekipi pravi izziv;
-  se bolj kot kadar koli prej soočamo s stisko
   uporabnikov in izčrpanostjo svojcev;
-  nas naši uporabniki potrebujejo še bolj kot sicer;
-  se moramo maksimalno potruditi, da razmišljamo
   pozitivno in ostanemo optimistični;
-  se od nas pričakuje in zahteva zelo veliko;
-  pridobivamo nove izkušnje in smo nenehno na
   preizkušnji.

      Socialna oskrbovalka na domu Lidija Lapornik

Sem Marjana Horjak in opravljam pomoč na domu. 
Leto, ki je za nami, je bilo naporno in zahtevno, ne 
vedoč, kaj bo prinesel jutrišnji dan. Opazujem 
uporabnike in ugotavljam, da kljub častitljivi starosti, 
nenehni medijski izpostavljenosti in nič kaj 
vzpodbudnim novicam pri poročilih nekateri še vedno 
z nasmeškom zrejo naokoli. Na terenu smo imeli tudi 
obolele. Ob strogi zaščiti in pomoči od zgoraj sem zelo 
vesela, da sem lahko delala in tudi ves čas ostala 
zdrava. Pogosto pravim, da nam je ta čas le prinesel 
tudi nekaj dobrega. 
Vsakodnevno spremljanje maše gospoda Martina 
Goloba nam daje božje moči in blaži bremena mnogih 
utrujenih ramen, da zmoremo, kar nam življenje in 
služba nalagata.

Socialna oskrbovalka na domu Marjana Horjak
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Velik izziv za vse. Epidemija nam narekuje precej 
drugačen način življenja. Strah pred okužbo, 
predvsem pred tem, da bi nekoga okužila in bi bila 
okužba za to osebo usodna ali ji preveč spremenila 
življenje. Večen boj s časom in hkrati izvajati vse za 
preventivo, da se okužba ne pojavi oziroma da je 
prenesemo. Starejši ljudje lahko tudi slabše slišijo in 
so včasih brali z ustnic, zdaj pa nam obraz zakrivajo 
maske, zato je sporazumevanje oteženo in ljudje ne 
vidijo več našega nasmeška. Ukrepi ter pomanjkanje 
časa in druženja z drugimi ljudmi – vse to povzroča 
stisko pri ljudeh. Pomagati ljudem je naše poslanstvo. 
Pomemben del pomoči na domu je tudi socialni stik, 
zdaj pa se moramo stikom čim bolj izogibati.
Vsi si želimo, da bi se epidemija končala in da bi lahko 
živeli kot v časih pred njo. Ostanimo zdravi.

Socialna oskrbovalka na domu Sabina Gradič

Zadnje leto smo se vsi morali soočiti z nevidnim 
spremljevalcem, ki se je prikradel v naša življenja – 
virusom, za katerega smo vsi mislili, da bo odšel, kot 
je prišel. Na žalost ostaja z nami, mi pa čakamo čase, 
ko bo spet vse po starem, ko bomo lahko brez skrbi v 
svoj objem stisnili svoje najdražje ter s prijatelji 
poklepetali in spili kavico. 
Znano je, da koronavirus in njegove posledice najbolj 
ogrožajo starejše in ljudi s kroničnimi boleznimi. 
Mednje spadajo tudi stanovalci našega doma 
starejših, s katerimi se socialne oskrbovalke 
srečujemo vsak dan. Da je treba nositi maske, vizir in 
predpasnike ter skrbno razkuževati roke in predmete, 
s katerimi rokujemo, ni zame nič posebnega. Bolj je v 
meni kljuval strah, ali bom vse storila dovolj skrbno, 
da se ne okužim in okužbe ne prenesem naprej. 
Marsikateremu uporabniku od začetka ni bilo po 
godu, ko sem v njihove domove vstopala v videzu 
vesoljca. Marsikdo ni verjel v virus, dokler ni zbolel 
sam ali kdo v njegovi bližini. Danes je drugače. Vsi 
vemo, da virus obstaja in da zadeva ni povsem 
nedolžna. Decembra nam je bilo omogočeno 
cepljenje in jaz sem se za to odločila zaradi sebe, 
predvsem pa, da zaščitim tiste najbolj ranljive. 
Nekako sem se navadila na vso zaščito in sprejela vse 
ukrepe, ne morem se pa navaditi in sprejeti tega, da 
uporabnikom ne morem pokazati nasmeha, ki se 
skriva za masko, da ne smem brezskrbno stisniti 
ponujene roke ali podariti objema, ki je včasih še 
kako potreben, ko nekomu življenje prekrijejo oblaki. 
Upam in želim si, da se življenje čim prej vrne v 
normalne tirnice in bo spet vse po starem. Do takrat 
pa ostanimo zdravi, predvsem pa ostanimo ljudje.

Socialna oskrbovalka na domu Marinka Kotnik

Korona – ali smo ta termin poznali pred letom in pol? 
Kaj nam je čas korone prinesel? Kako gledamo na 
njene posledice? Pričakovali smo, da nam bo čas, ki 
smo ga preživljali v krogu najbližjih, prinesel več 
razumevanja in medsebojne bližine, da bomo bolj 
solidarni in empatični … Ali je to res? Korona nam je v 
bistvu postregla le z enim: nenavadnim izzivom. Kako 
se odzvati na nekaj, kar je novo, nepoznano, 
neraziskano, predvsem pa nenavadno? Nevede smo 
se spraševali, kaj to pomeni za nas in naš način 
življenja, ki smo ga bili vajeni. Notranje stiske, 
soočanje z nevidnim, strah, dileme, vse preveč 
vprašanj in mnogo manj odgovorov. Na novo smo 
morali ovrednotiti in osmisliti življenjske vrednote. 
Ostati zdravi, gledati na življenje s povsem drugega 
zornega kota, poiskati motivacijo, biti realno pozitivni, 
se spodbujati, krepiti duha, se opogumljati, 
predvsem pa ne pozabiti, da smo ljudje. Največ, kar 
lahko storimo, je to, da smo humani. Kot je zapisal Ivo 
Andrić: »Čudno, kako malo je treba, da bi bili srečni; še 
bolj čudno pa, kako pogosto nam prav tista 
malenkost manjka.«

Martina Zupanc 
oskrbovalka za pomoč družini na domu
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Cepimo se
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Jemanje D vitamina pomembno pripomore k zmanjšanju
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verjetnosti za hude zaplete pri covidu-19

S koronavirusom se lahko okužijo tako starejše kot mlajše osebe. Izkušnje kažejo, da se s težjim potekom bolezni 
soočajo starejše osebe s kroničnimi obolenji, kot so srčno-žilne bolezni, rak, sladkorna bolezen, bolezni kostno-
mišičnega sistema, kronične bolezni dihal, na primer astma ali kronično obstruktivna pljučna bolezen (KOPB), ter 
osebe z nekaterimi duševnimi boleznimi, kot so stres, tesnoba in depresija. Če zbolijo, se lahko pri teh osebah 
pojavijo zelo resni zapleti, ki lahko privedejo tudi do smrti. Zelo pomembno je, da se zato vsi obnašamo odgovorno 
do sebe in do drugih, zlasti do najbolj ranljivih, ter storimo vse, da preprečujemo širjenje koronavirusa. 

Interventna randomizirana študija, izvedena v univerzitetni bolnišnici v Cordobi v Španiji, v katero je bilo 
vključenih 76 bolnikov, ki so jih po okužbi z novim koronavirusom morali hospitalizirati, je prva, ki je nedvoumno 
potrdila, da lahko dodajanje vitamina D pomembno prispeva k zmanjšanju verjetnosti, da bo prebolevanje covida-
19 vodilo v zaplete, zaradi katerih bo zdravljenje v enoti intenzivne terapije neizogibno.
Vitamin D oziroma tako imenovan sončni vitamin je edini vitamin, ki ga telo lahko proizvede samo, in sicer z 
endogeno sintezo.
Vitamin, ki v telesu deluje kot hormon in ima receptorje v skoraj vseh celicah ter spodbuja prepisovanje več kot 
200 različnih genov, se tvori v koži pod vplivom sončnih žarkov (ultravijolični žarki B), ki jih je med aprilom in 
septembrom največ med 10. in 16. uro, ko sončna svetloba navpično potuje skozi atmosfero. Za preskrbljenost z 
vitaminom D v tem času zadostuje, če del kože, ki takrat ne sme biti premazana z zaščitno kremo, soncu 
izpostavimo za 10–15 minut – to pomeni, da zadosten odmerek dobimo že med običajnimi opravki ali med 
krajšim sprehodom, pri čemer velja paziti, da z izpostavljanjem kože soncu ne pretiravamo. 
Za ustrezno preskrbljenost organizma z vitaminom D je ključnega pomena tudi pravilna prehrana. Dobro je vedeti, 
da je veliko vitamina D v ribah (losos, sardine, tuna, postrv), jajcih, surovem maslu, siru, polnomastnem mleku in 
jogurtu ... Priporočeni količini dnevnega vnosa vitamina D zadostimo, če denimo pojemo 31 gramov lososa.

Jeseni in pozimi se zaloge in ravni vitamina D v organizmu zmanjšujejo. Vemo, da lahko v primeru pomanjkanja 
tega vitamina pričakujemo težji potek bolezni covid-19. Španska interventna randomizirana raziskava je prvi 
neposredni dokaz, da dodajanje vitamina D3 (25-hidroksivitamin D) pri covidnih bolnikih močno zmanjša potrebo 
po hospitalizaciji v enoti intenzivne terapije. Od 50 bolnikov, ki so jih zdravili v skladu z bolnišničnim protokolom in 
ki so prejeli terapijo s hidroksiklorokinom in azitromicinom, dodatno pa so prejemali tudi vitamin D, so le enemu 
morali pomagati v enoti intenzivne terapije, nihče ni umrl in pri nobenem v sklopu bolnišničnega zdravljenja ni 
prišlo do zapletov. Med preostalimi 26 bolniki, ki vitamina D niso prejeli, pa jih je kar 13 potrebovalo zdravljenje v 
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enoti intenzivne terapije, dva sta umrla, medtem ko se pri ostalih niso pojavili zapleti med zdravljenjem v 
bolnišnici.
Vitamin D ima dva mehanizma, pomembna za preventivno delovanje. Po eni strani povečuje človekovo naravno 
odpornost. Potrebujemo ga, da naše celice, bele krvničke – te so na sluznicah, kjer virus vstopa v telo – lahko 
izdelajo endogeni antibiotik, torej snov, ki ubije viruse, bakterije in glive. To lahko počne samo, če ima človek v krvi 
dovolj vitamina D; če ga nima, makrofagi ne morejo tvoriti aktivne oblike vitamina D in ne morejo tvoriti endogenih 
antibiotikov. Zato se torej priporoča, da dajemo, vzdržujemo ali vzpostavimo optimalne koncentracije vitamina D 
in tako zagotovimo, da bo pri človeku lahko deloval mehanizem naravne odpornosti.

Vitamin D skrbi za presnovo kalcija in fosfata, omogoča mineralizacijo kosti ter krepi delovanje imunskega 
sistema. V vseh življenjskih obdobjih je ključnega pomena za razvoj, obnavljanje kosti in zob ter krepitev 
odpornosti. Poleg tega znižuje krvni tlak, izboljšuje izločanje inzulina in zmanjšuje možnost za nastanek 
avtoimunskih bolezni.
Če je pomanjkanje vitamina D zmerno, se to kaže v obliki kronične utrujenosti ali slabše odpornosti proti akutnim 
(predvsem virusnim) okužbam dihal. Zaznamo ga lahko tudi kot neznačilne kronične bolečine v mišicah, zato se 
pri starejših posledično zmanjša mineralna kostna gostota, pogostejši so padci, pa tudi zbolevanje za rakom.
Pomanjkanje vitamina D je izrazitejše in pogostejše pri posameznikih, ki se cel dan zadržujejo v zaprtih prostorih 
bodisi zaradi dela bodisi zato, ker obsedijo za računalnikom oziroma ker zaradi bolezenskih težav ali fizičnih ovir 
ne morejo ven. Pri starejših koža slabše tvori vitamin D, pri posameznikih s preveliko telesno težo pa se ta vitamin 
skladišči v maščobnem tkivu. S pomanjkanjem vitamina D se soočajo tudi posamezniki z boleznimi jeter, ledvic ali 
prebavil, pa tudi bolniki, ki jemljejo glukokortikoide ali zdravila proti epilepsiji. V takšnih primerih je dodajanje 
vitamina D zato ključnega pomena.

Suzana Koštomaj
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Jubileji

Zaradi epidemije v letu 2020 nismo čestitali sodelavcem, ki so obeležili okrogli jubilej, odkar so se pridružili ekipi 
zaposlenih v Domu starejših Šentjur. Ko se je stanje umirilo, smo na prvem zboru delavcev združili jubilante 
lanskega in letošnjega leta. Ob upoštevanju vseh ukrepov smo se na lep sončen aprilski dan na varni razdalji 
sestali na sončku v atriju.

Priznanje za polnih dvajset leta dela v Domu starejših Šentjur prejmejo: 
· Damjana Arzenšek –  izpolnila v letu 2020
· Anica Jeremić – izpolnila v letu 2020
· Dragica Korošec – izpolnila v letu 2021
· Bernarda Kovačič – izpolnila v letu 2021

 Priznanje za polnih deset let dela v Domu starejših Šentjur prejmejo:
· Vesna Vodišek Razboršek – izpolnila v letu 2020
· Darja Kovačič – izpolnila v letu  2021
· Anica Peter – izpolnila v letu  2021

Med drugim smo čestitali tudi naši direktorici, ki že deset let uspešno vodi svojo ekipo. Skupaj smo premagali 
marsikaj, nazadnje smo se uspešno spopadli s korono. Vedno znova ugotavljamo, da smo skupaj nepremagljivi in 
da skupaj zmoremo vse.

Sonja Božič
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Hiša Gustav
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V letošnjem letu bomo v neposredni bližini Doma, kjer se trenutno nahaja garaža, začeli z gradnjo prizidka, ki smo 
ga poimenovali Hiša Gustav. Objekt se bo neposredno povezal z obstoječim Domom. S Hišo Gustav bomo 
zagotovili dodatne prostore za izvajanje dnevnega varstva in za potrebe začasnega bivanja. Potreba po obeh 
storitvah je v našem okolju zelo velika. Začasno bivanje bo uporabnikom denimo namenjeno v času rehabilitacije 
oziroma kot kratkotrajno bivanje, ko osebe, ki starejšemu človeku nudijo pomoč v domačem okolju, odidejo na 
dopust, ali za druge kratkotrajnejše oblike bivanja. Z izgradnjo Hiše Gustav bomo možnost dnevnega varstva 
omogočili vsem interesentom, pri čemer bomo več kapacitet namenili ožji lokalni skupnosti (Občini Šentjur) in 
bližnji okolici (Občini Dobje), ki že vrsto let izraža zanimanje in potrebe po tovrstni ponudbi. Z zagotovitvijo mest v 
dnevnem varstvu bomo v težišče postavili starostnika – uporabnika storitev, kar je temelj deinstitucionalizacije, 
hkrati pa bo uporabnik ostal v domačem okolju (uresničevanje temeljnih človekovih pravic). Dom se bo na tak 
način še bolj odpiral v skupnost ter uporabnikom, ki se bodo vključili v dnevno varstvo, omogočil določene 
aktivnosti, druženje, oskrbo in nego, ki jih zaradi različnih razlogov in bolezenskih stanj svojci ne zmorejo 
zagotoviti v domačem okolju.

Namen projekta je zadostiti potrebam po dnevnem varstvu in začasnih namestitvah starejših. Med prošnjami je 
vsako leto več prošenj za začasno namestitev, kar trenutno še ni mogoče, saj imajo prednost tisti, ki potrebujejo 
nujni sprejem.

Cilj projekta je zagotoviti nove prostore, ki bodo omogočali izvedbo dnevnega varstva in začasnega bivanja 
starejšim iz Šentjurja in okolice. Glavni namen projekta je postavitev uporabnika (starostnika) v okolje, ki mu bo 
domače ter v katerem se bo počutil dobro in sprejeto. 

Projekt se bo izvajal na programskem območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS). Skupna višina 
sredstev, namenjenih izvedbi projekta, je 1.467.538,68 EUR. Višina vseh upravičenih stroškov projekta je 
1.447.000,22 EUR. Delež upravičenih stroškov za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
sredstev iz proračuna znaša 91,56 % celotnih upravičenih stroškov projekta. Po pogodbi so zagotovljena 
nepovratna sredstva v višini 1.324.873,39 EUR: 
· 1.059.898,71 EUR iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, kar predstavlja 80 % skupnih 
upravičenih stroškov projekta, in
· 264.974,68 EUR iz sredstev slovenske udeležbe, kar predstavlja 20 % skupnih upravičenih stroškov 
projekta.

Ostala sredstva za izvedbo projekta bomo zagotovili sami iz lastnih virov. Ob tem se zahvaljujemo Občini Šentjur, ki 
ima posluh za starejše ljudi v občini in nam je brezplačno podelila stavbno pravico za zemljišče, na katerem bo 
zgrajena Hiša Gustav. S tem je Občina Šentjur izkazala posluh za potrebe starejše generacije, ki je ena izmed 
najranljivejših delov populacije. 

mag. Vesna V. Razboršek, direktorica 
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Svet zavoda Doma starejših Šentjur v novi sestavi

Rojena sem bila leta 1956 v Celju. Trenutno z družino živim v Šentjurju, sem 
poročena, imam dva odrasla otroka in sem ponosna babica vnuka Matica.
Po končani srednji šoli sem se takoj zaposlila in nato ob delu nadaljevala 
šolanje na Ekonomski fakulteti Maribor, kjer sem leta 1996 diplomirala in 
pridobila naziv univ. dipl. ekonomist. Vse delovne izkušnje sem pridobila v 
gospodarstvu na področju financ, od tega 28 let na vodstvenih delovnih 
mestih. V različnih gospodarskih družbah sem bila zaposlena v obdobju, ko 
so bile družbe uspešne, pa tudi v kriznih časih. Tako sem pridobila veliko 
izkušenj, ki sem jih uspešno uporabila pri svojem delu. Delovala sem v več 
nadzornih svetih in v Nadzornem odboru Občine Šentjur. 
Zdaj sem upokojena, ampak menim, da lahko svoje izkušnje, znanje in 
pozitivno energijo, ki jo imam, uporabljam še naprej, zato sem se prijavila na 
razpis za člana v Svetu zavoda Doma starejših Šentjur. Ker mi je mar za 

prihodnost vseh državljanov, sem se odločila, da lahko na lokalnem nivoju dodam svoj prispevek. Zanima me 
prihodnost vseh generacij, še posebej pa prihodnost starejših. Predvsem si  želim, da bi vsem starejšim bilo 
omogočeno preživljanje kakovostnega, lepega in prijaznega tretjega življenjskega obdobja. 
Vesela sem, da sem s članstvom dobila možnost in priložnost bolje spoznati 'naš' Dom starejših Šentjur, kot 
ga imenujemo v pogovoru s prijatelji in sosedi, ter za katerega vsi pravijo, da je zelo lep. V kratkem obdobju 
od septembra 2020, ko je bil imenovan nov Svet Doma starejših Šentjur, sem ugotovila, da je 'naš' Dom 
starejših Šentjur pravi dom vsem posameznikom, za katere ne morejo skrbeti drugi. Člani Sveta smo se 
spoznali z vodstvom, tj. z vodenjem in delom vodstva, ki ves čas našega delovanja dela v izrednih razmerah. 
Žal je covid-19 prišel tudi v Šentjur. Velika in iskrena zahvala gre vodstvu in vsem zaposlenim v Domu 
starejših Šentjur, da so zmogli, vzdržali in se učinkovito borili z epidemijo. Trdno verjamem, da bo tako ostalo 
tudi v prihodnje. 
Kot predsednica Sveta Doma starejših Šentjur se bom trudila za dobro in uspešno sodelovanje z vodstvom 
Doma, v prid vseh stanovalcev in zaposlenih.
Vodstvu pri delu še naprej želim veliko uspeha, energije in poguma, saj pogumne spremlja sreča.
 

Matilda Kočar

·Na prvi ustanovni seji 25.09.2020 je bil konstituiran novi Svet zavoda Doma starejših Šentjur. Svet zavoda šteje 
sedem članov in novi člani so: Matilda Kočar, Lovro Perčič, Robert Maruša, Slavica Čoklc, Selma Vareško, Katja 
Romih in Pavla Prekupec.

Sem 35-letna diplomirana medicin-ska sestra, zaposlena kot vodja tima v vašem in 
našem Domu.  Tesno sem povezana s stanovalci, svojci in zaposlenimi v skupinah 
Klasje, Žarek in Rožmarin, vsakodnevno pa se srečujem tudi z ostalimi stanovalci in 
sodelavci.
Kot zaposlena sem redno priča veselim in manj veselim dnevom sta-novalcev, 
svojcev in tudi zaposlenih. Ker je prav, da so želje in potrebe stanovalcev in 
zaposlenih slišane in rešene, če je to le mogoče, sem se odločila za  kandidaturo v 
Svet Zavoda.
Kot pravi rek: »Ne moremo usmerjati vetra, lahko pa prilagodimo jadra.«

Katja Romih
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Spoštovani stanovalci in zaposleni v 
Domu starejših Šentjur,
 
v čast in zadovoljstvo si štejem, da sem 
bil imenovan za člana Sveta Doma 
starejših Šentjur. DS Šentjur poznam kot 
prebivalec Šentjurja, o vaši skrbi za 
stanovalce pa sem slišal same pohvale.
Skupaj z ženo in tremi otroki živim v hiši 
na Pešnici v Šentjurju, ki si jo delimo tudi 
z mojimi starši. Zaposlen sem na Zavodu 
z a  p o k o j n i n s k o  i n  i n v a l i d s k o 
zavarovanje, OE Celje, kot vodja oddelka 
za  poko jn insko  in  mednarodno 
zavarovanje. Delo s starejšo populacijo 
mi je domače in ga z veseljem opravljam, 
zato sem se tudi prijavil in s strani vlade 
RS bil imenovan za člana Sveta DS 
Šentjur. V teh nekoliko drugačnih časih 
stanovalcem in zaposlenim v DS Šentjur 
želim predvsem, da bi bili zdravi in da vas 
bi prevzemala pozitivna energija.
 

Lovro Perčič

Sem Selma Vareško, stanu-
jem in delam v Šentjurju. Po 
izobrazbi sem magistrica 
upravnih ved. Poklicna pot me 
je pred 22. leti po naključju 
p r i p e l j a l a  n a  p o d r o č j e 
socialnega dela in odtlej sem 
predana temu delu. Delo, ki ga 
v s a  t a  l e t a  o p r a v l j a m , 
o p r a v l j a m  z  v e s e l j e m , 
srčnostjo in odgovornostjo do 
sočloveka. To poslanstvo 
želim prenesti tudi v Svet 
z avo d a  D o m a  s t a r e j š i h 
Šentjur.
Ž e l i m  v a m  p r i j e t n o 
soustvarjanje in prebiranje 
časopisa Vezi. Naj strani 
polnijo le vedre, navdihujoče 
in srčne zgodbe.
Vsem stanovalcem, njihovim 
svojcem in neutrudni ekipi 
vseh zaposlenih v Domu 
starejših Šentjur želim mirne 
in zdrave pomladne dni, 
prežete z optimizmom.

Selma Vareško

Rojena sem bila leta 1938 in sem po 
rodu iz Ljubnega. Pridobila sem si 
znanje dveh poklicev: gostilničarke in 
kuharice. Zaradi natančnosti in 
marljivosti sem napredovala v vodjo 
kuhinje. Nekaj časa sem delala kot 
kuharica v Domu upokojencev 
Poljane. Vedno sem si želela na 
deželo, da bi imela svoj vrtiček, za kar 
sem pridno delala in varčevala. Z 
možem Josipom sva si skupno 
življenje ustvarila v samskem domu 
nekdanje Keramične industrije Liboje.
Zdravje nama je na začetku služilo. Po 
upokojitvi sva imela svoj vrt in rada 
sva pomagala drugim, dokler tudi v 
najino življenje ni prišla bolezen. 
Uvidela sva, da tako ne bo šlo naprej in 
da bo treba razmisliti, kje in na kakšen 
način bova živela v prihodnje. 
Od loč i tev  za  odhod v  dom za 
starostnike ni bila lahka. Podrobno 
sva se pozanimala o domovih in 
informacije pridobila od oseb, ki sva 
jim zaupala. Tehtnica se je odločno 
nagnila v smer Doma starejših Šentjur 
i n  t a ko  s v a  s t a n o v a l c a  t e g a  
čudovitega Doma že skoraj sedem let. 
Sem članica Sveta stanovalcev, 
stanovalci pa so me že pred leti izvolili 
za njihovo predstavnico v Svetu 
zavoda, na kar sem še posebej 
ponosna, ker je to dokaz, da mi 
zaupajo.

Pavla Prekupec

Dom starejših Šentjur je v širšem okolju 
dobro znan po svojem odličnem delu in 
počaščena sem, da sem že drugi mandat 
bila imenovana za članico Sveta zavoda. V tem obdobju sem delo Doma 
zelo dobro spoznala in o ljudeh, ki v njem delajo in živijo, lahko rečem le 
najboljše. Odnosi med zaposlenimi so zelo dobri, kar se kaže v njihovem 
delu in zavzemanju za stanovalce. Ponosna sem, da lahko s svojim 
delom v Svetu zavoda tudi sama nekoliko pripomorem k temu, da se vsi v 
Domu dobro počutijo in da stanovalci živijo, kot da bi bili doma. Veselim 
se vseh novih uspehov Doma starejših Šentjur, saj verjamem, da jih bo 
še veliko.

Slavica Čoklc
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Diamantna poroka
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Ni ga lepšega meseca v letu, kot je mesec maj, ves v zelenju, ves v cvetju, za ljubezen pravi raj. Prav v tem mesecu 
smo v naši hiši praznovali ljubezen, in sicer biserno poroko zakoncev Vincenca in Albine Tilinger. Ona je bila ljubka 
s cvetličnim venčkom v laseh, on eleganten s kravato, oba pa z ljubeznijo v očeh.
»Obljubim, da ti bom ostala zvesta v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, da te bom ljubila in spoštovala vse dni 
svojega življenja.«
Pred petinšestdesetimi leti sta se skupaj začela učiti strpnosti in potrpežljivosti. Trud in volja obeh sta bila močna. 
Sčasoma je romantična ljubezen ugasnila in nadomestila jo je nova, poglobljena ljubezen. Ta je s skrbno nego in 
obnavljanjem temeljila na zaupanju v partnerja. Samo v ljubezni človek najde razlog za večni praznik.

Sonja Božič

Kar ljubim, ne želim posedovati,
kajti pod prisilo ne cvete nobena vrtnica.

Kar ljubim, ne morem imeti v oblasti,
ker občutki dobijo perutnice samo v svobodi.

Kogar ljubim, mu zaupam,
kajti nezaupanje ubije vse tisto, kar raste.

Izkušnja nas uči,
da ljubezen ni v tem, da si dve osebi gledata v oči,

temveč da gledata v isto smer.
(Antoine de Saint-Exupery)
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Dobra dela dobrih ljudi

Pomlad / Poletje 2021   številka 59

»Tisti, ki stori kaj dobrega, naj molči; tisti, ki mu je bilo dobro delo storjeno, naj pripoveduje.« (Seneka)

Nekateri ljudje so preprosto dobri. Slišijo klic, ko potrebuješ pomoč, pridejo in pomagajo ter ničesar ne želijo v 
zameno. Niti javne zahvale, čeprav je to edino, kar jim lahko damo. Takšen je naš prostovoljec Marko Kovačič. Je 
izjemen mojster, ki se spozna na ogromno stvari in nam je v tem času dragoceno pomagal. Zase pravi, da je samo 
Marko, ki želi ljudem pomagati, in da je vedel, da imamo ogromno dela, vendar je neverjetno, koliko moramo 
prenesti. Mi pa dodajamo, da je Marko izjemen človek. 
Dobre ljudi imamo tudi med svojci naših stanovalcev in povemo vam, da imamo najboljše svojce, saj nas 
vzpodbujajo, verjamejo v nas in nam zaupajo. Eden izmed njih je g. Peter Žvegler, katerega mati je naša 
stanovalka. Obdaril nas je z zaboji dišečih in okusnih mandarin, ki smo jih naslednji dan z veseljem razdelili pri 
zajtrku in tako poskrbeli za vnos svežih vitaminov. 
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Hvaležni smo, da naše delo spremljajo tudi ljudje, ki se z našim delom in storitvami neposredno še niso srečali. 
Ena takšnih je gospa Irena Nuč, ki naše delo spremlja od daleč, iz tujine. Pravi, da nas spremlja že dlje časa in da je 
vesela, da ohranjamo človečnost. Obdarila nas je s čudovitimi glinenimi potičnicami, ki jih bomo z veseljem 
zapolnili z našimi domačimi poticami.  
Dobro delo so prispevale tudi gospe iz okoliških krajev, ki so na pobudo lokalnega odbora SLS pripravile sladka 
darila za vse naše stanovalce in zaposlene ter nam z glasbo in dobrotami polepšale dan. S podobno gesto nas je 
na božični dan presenetila tudi Krajevna skupnost Grobelno skupaj z njenim predsednikom, gospodom 
Romanom Hriberškom, ki se je združila z izjemnim ansamblom Pik in našimi prijatelji PGD Šentjur, vsi skupaj pa so 
v našo hišo prinesli veselje, čudovite pesmi in lepa voščila. 
Iskrena hvala vsem dobrim ljudem za vsa vaša dobra dela in pomoč. Verjamemo, da se dobro z dobrim vrača. 
Nismo sami!
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Donacije
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Odpreti svoje srce, prisluhniti drugim in videti stisko bližnjega so v sodobnem svetu pogosto spregledane vrline, a 
med nami so ljudje, ki s svojimi plemenitimi dejanji najdejo pot do sočloveka. Njihova humanost in solidarnost sta 
vrlini, ki se še posebej pokažeta v težkih trenutkih, kot je trenutno spopadanje z epidemijo. V zadnjih mesecih smo 
bili deležni številnih dobrih del, ki nam sporočajo, da veliko ljudi misli na nas. Občutek, da v teh težkih trenutkih 
nismo sami, je za nas velika spodbuda za naprej. Zato se zahvaljujemo vsem podjetjem in posameznikom, ki so 
nam v danih razmerah kakor koli pomagali, nam kaj prispevali, olajšali delo ter zagotovili boljše pogoje za oskrbo 
in bivanje naših stanovalcev. 
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Hvaležni smo za vsako donacijo, ki smo jo dobili, zato se v imenu stanovalcev in zaposlenih iskreno zahvaljujemo:
- trgovini Akvonij;
- podjetju Sensilab, ki je prav vse stanovalce in zaposlene obdarilo s škatlicami vitamina D3;
- podjetju Income PRO z direktorjem Markom Novakom za številne pakete kave Barcaffee;
- podjetju Red Bull za donirano energijsko pijačo;
- podjetju Valba d. o. o. za podarjene vizirje z božičnim motivom; 
- podjetju Korez-Sorting Group za izjemno donacijo 7 samostoječih postaj za razkuževanje, 5 dozatorjev in
            6000 mask; 
- Šolskemu centru Šentjur za čudovito in okusno donacijo njihovih domačih pridelkov;
- Ljubljanskim mlekarnam za njihove mlečne izdelke;
- Celjskemu mladinskemu centru za donacijo dobrot v okviru projekta Misija človek;
- gospe Ireni Ratej za donacijo sestavljank
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Upokojitev
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Pozdravljeni,

prišel je čas, ko sem dokončala svojo delovno obveznost, torej je nastopil tudi čas za 
zaslužen počitek in hobije, za katere je prej zmanjkovalo časa. Kar skoraj tretjino življenja 
sem preživela z vami in to obdobje je zame hitro minilo. Včasih je bilo zelo naporno, sploh 
v času korone, a bilo je tudi ogromno lepih in veselih trenutkov, sploh ko sem zaznala 
iskrice v vaših očeh in hvaležnost za storjeno dobro delo ali uslugo. Ni bolj prijetnega 
občutka in topline pri srcu od tega, ko vidiš, da so te ljudje veseli in te hitro pogrešajo, ko te 
ni. Z vami sem se ogromno naučila, spoznala prave vrednote življenja in hkrati rasla z 
vami. Res začneš drugače gledati na življenje in ceniti stvari, ki so bile poprej 
samoumevne ali nepomembne. Hvaležna sem vam za to izkušnjo in znanje, ki sem ga 
pridobila. Z veseljem vas bom še obiskovala, vam priskočila na pomoč ali se družila z 
vami. Bili smo odlična ekipa in upam, da bo tako ostalo tudi z novo mlajšo močjo. Prav vse 
vas imam rada in ostali mi boste v najlepšem spominu.

Vaša Silva

Pisalo se je leto 2000. Bil je ponedeljek, 10. 3., dan mučenikov – tega ponedeljka se zelo 
dobro spominjam, kot bi bilo danes. Ta dan sem namreč obrnila nov list v svojem 
življenju, saj je šlo za moj prvi delovni dan v Domu starejših Šentjur. Ko zdaj pomislim na 
preteklo obdobje, ugotovim, kako hitro čas beži. V teh letih sem pridobila veliko novih 
izkušenj in veliko lepega, bili pa so tudi manj lepi, žalostni dnevi – denimo ko prideš v 
službo in izveš, da nekoga ni več med nami. Spoznala sem tudi, kako krhko je življenje 
stanovalcev, kako potrebujejo našo pomoč, podporo, toplo besedo in prijaznost, ter kako 
malo je potrebno, da jim polepšaš dan.
Meni je bilo v teh letih v Domu zelo lepo, dobro sem se počutila med stanovalci, pri srcu 
mi je bilo toplo, ko sem jim lahko pomagala. Zame je Dom kot ena velika družina in srečna 
sem, da sem lahko bila del te družine.
Delo v domu je težko, vendar zelo lepo, če ga opravljaš z veseljem in srcem. Zase lahko 
rečem, da je bilo delo v domu sanjsko. V teh letih so se stkale prijateljske vezi, skupaj smo 
se smejali, pogovarjali, včasih tudi jokali, drug drugemu smo dajali moč in oporo.

Hvala za vse dobro, dragi stanovalci, sodelavci in sodelavke, pogrešala vas bom. Ostanite 
zdravi.

Silva Verbovšek
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Novi sodelavci se predstavijo
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Sem Samanta Cvibovšek, imam 28 let in sem mamica mali princeski. Po poklicu 
sem slaščičarka, vendar me po končanem šolanju to področje ni več zanimalo, 
zato sem se podala na druga pota. Dolgo časa sem delala kot natakarica. Imela 
sem veliko željo delati s starejšimi ljudmi, ampak na začetku nisem imela te 
sreče. Nato pa je prišel dan, ko sem brskala po strani zavoda za zaposlovanje in 
videla objavljen razpis za strežnico v Domu starejših Šentjur. Takoj sem poslala 
prošnjo in že naslednje jutro so me poklicali na razgovor, nato je sledilo poskusno 
delo. V Domu starejših Šentjur sem začela delati 19. 10. 2020. Veselila sem se 
novega začetka, saj me to delo zelo veseli. Delam v skupini Zarja, kjer se zelo 
dobro počutim, saj so me  stanovalci in osebje sprejeli odprtih rok. Tu sem 
spoznala, da največ štejejo pristni in odkriti odnosi, da je vsak član zelo 
pomemben in da s skupnimi močmi zmoremo vse, pa naj bo dan še tako pester. 
Spoznala sem, da je jutro kot sonce, ki prižge svojo luč, in zato smo tudi mi tu, da 
prižgemo ljubezen in jo delimo, ker se ob tem vsi dobro počutimo. Dodala bom še 
to misel:
»Biti moraš srečen, da lahko nekoga osrečiš. Treba je nekoga osrečiti, da lahko 
ostaneš srečen.«

                                                                                                                      
Samanta Cvibovšek

Stara sem 47 let in prihajam iz Vojnika. Zaključila sem osnovno šolo v Šentjurju. Imam 4 
hčerke in moža. Rada pomagam in delam s starejšimi ljudmi, ker me to zelo veseli, prav tako 
pa se od njih še zdaj veliko naučim. V Domu sem trenutno zaposlena 6 mesecev in moje 
izkušnje z delom so zelo pozitivne. Všeč mi je, da delo poteka v sproščenem timu in da drug 
drugemu pomagamo, ko potrebujemo pomoč. Veliko mi pomeni, da stanovalce vidim 
nasmejane in dobre volje, zato jim rada namenim zadostno pozornost.

»Najbolj dragoceno darilo, ki ga lahko daš sebi in drugemu, je čas.«

Metka Brezovšek

Sem Jožica Uršič in v Domu starejših Šentjur sem zaposlena 6 mesecev. 
Skupno imam že 39 let delovne dobe, vendar sem za upokojitev še 
premlada, kar vsakomur rada povem. Doslej sem bila zaposlena v 
proizvodnji, zato je bila zaposlitev na delovnem mestu strežnice zame 
velika sprememba. Delo sem sprejela z veseljem, ker rada pomagam 
starejšim in bolnim. Čeprav je večina članov kolektiva precej mlajša, so 
odnosi med nami dobri, pa tudi vodje so odlične. Delo je odgovorno, tudi 
naporno, še posebej v času epidemioloških razmer, vendar ga opravljam 
z ljubeznijo in spoštovanjem do ljudi. Od stanovalcev slišim mnogo 
življenjskih zgodb, na podlagi katerih se nato večkrat vprašam, kako bo v 
naši starosti. V Domu je za stanovalce lepo poskrbljeno. Vesela sem, da 
sem lahko del tega kolektiva.

Jožica Uršič
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Moje pripravništvo
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Lani junija sem zaključila študij na fakulteti za socialno delo in pridobila 
naziv magistrica socialnega dela. Kmalu zatem sem začela z iskanjem 
prve zaposlitve na tem področju in v mesecu septembru dobila možnost 
opravljanja pripravništva v Domu starejših Šentjur. Zelo sem se 
razveselila te priložnosti, saj je moja želja bila, da svoje prve delovne 
izkušnje kot socialna delavka pridobim ravno pri delu s starejšimi ljudmi, 
čemur sem že tudi med študijem dajala več poudarka. Kmalu po začetku 
dela se je izkazalo, da bo moje pripravništvo v marsikaterem pogledu 
precej drugačno, kot so ga bile vajene moje predhodnice. Zaradi 
epidemije se je namreč tudi delo v socialni službi moralo prilagoditi 
trenutnim razmeram. Osebni stiki s stanovalci in svojci so bili omejeni, v 
Domu se je odvijalo veliko manj aktivnosti, pa tudi vse druge stvari so se 
urejale bolj na daljavo, prek telefonov in elektronske pošte. Kljub vsemu 
sem v tem času pridobila dragocene in edinstvene izkušnje, ki se jih 
lahko naučimo obvladovati le takrat, ko smo tudi sami del tovrstnih 
težkih razmer. Predvsem sem spoznala, koliko ljudem resnično 
pomenijo svoboda in socialni stiki, kako pomembno je biti drug drugemu 

Sem Laura Hudournik in imam 21 let. Zaključila sem šolanje na srednji 
zdravstveni šoli, zdaj pa opravljam pripravništvo v Domu starejših Šentjur 
kot bolničarka negovalka. To delo zelo rada opravljam, še bolj pa me veseli, 
da ga imam možnost opravljati v Domu starejših Šentjur, kjer imam super 
sodelavce in stanovalce.

v pomoč ter koliko strpnosti, vztrajnosti in notranje moči je potrebne pri premagovanju vsakodnevnih izzivov. 
Ni bilo vedno lahko, vendar smo s pomočjo dobrih ljudi, usposobljene ekipe in potrpežljivih stanovalcev uspeli 
prebroditi tudi najtežje čase. Kljub pestremu dogajanju sem rada prihajala v službo, saj sem imela občutek, 
da so me tako zaposleni kot stanovalci lepo sprejeli medse in upam, da sem tudi sama naredila dober vtis 
nanje. Čeprav ni bilo veliko priložnosti za medsebojna druženja, sem uspela vsaj deloma spoznati stanovalce 
in zaposlene v Domu – nekatere bolj, druge manj. V mesecih svojega pripravništva sem največ sodelovala s 
socialnima delavkama, go. Ljubico in go. Beti, od katerih sem dobila tudi največ znanja, seveda pa je bilo 
pogosto treba sodelovati tudi z vodji zdravstvene službe in drugimi sodelavci, ki so mi pokazali utrip Doma z 
drugih vidikov. Zato izrekam velik hvala vsem, da ste poleg vseh obveznosti v svoje delo bili pripravljeni 
vključiti tudi mene. Hvala tudi vodstvu Doma za možnost opravljanja pripravništva, ki mi bo več kot dobra 
popotnica v mojem življenju in nadaljnji službeni karieri. Zahvaljujem se tudi stanovalcem, da sem lahko 
spremljala utrip njihovega življenja v domu, spoznavala njihove osebne zgodbe in jim pomagala pri reševanju 
vsakodnevnih izzivov. Dom starejših Šentjur mi bo ostal v lepem spominu in upam, da bom še kdaj imela 
priložnost vstopiti v vašo hišo.

Gabrijela Ducman
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Praktično usposabljanje in počitniško delo
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Sem Tina Aužner in trenutno opravljam praktično 
usposabljanje z delom v Domu starejših Šentjur. 
Obiskujem Srednjo zdravstveno šolo Celje. To smer 
izobraževanja sem izbrala, ker rada pomagam ljudem. 
V prostem času grem rada v naravo, se družim s 
prijatelji, ustvarjam in fotografiram. V domu starejših 
rada opravljam svoje delo, saj je zanimivo in raznoliko, 
prav tako pa se vsak dan naučim nekaj novega.

Sem Sara Jevšinek, stara sem 23 let in prihajam iz Grobelnega. 
Obiskovala sem srednjo zdravstveno šolo v Celju. Ker me je delo z 
ljudmi od nekdaj veselilo in sem pripravljena nuditi pomoč, sem se 
odločila za nadaljevanje šolanja za diplomirano medicinsko 
sestro. V času epidemije covida-19 sem se udeleževala 'covid 
odprav', ki so po Sloveniji potekale kot dodatna pomoč v domovih 
za starejše. Januarja sem prišla v Dom starejših Šentjur, kjer sem 
že opravljala svojo redno prakso. V Domu so me lepo sprejeli tako 
zaposleni kot tudi stanovalci, zato zdaj nadaljujem z delom preko 
študentskega servisa. Svoj prosti čas rada preživljam v naravi, z 
družino in prijatelji. Za sprostitev z veseljem hodim v hribe. 
Ker rada opravljam svoje delo, si želim, da bi svoje znanje 
dopolnila z novimi izkušnjami. 
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Domski dojenčki
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Moje ime je Žan. Na svet sem pokukal 
30. 7. 2020, težek 3185 g in velik 50 
cm. Zdaj sem že velik, priden fant ter 
največji ponos mamice Anje in atija 
Primoža.    
Na koncu pa še ena misel: »Kar je lepo, 
je ljubezen, ki jo mati čuti do svojega 
otroka, in to, da je ljubezen sposobna 
prenesti vse hudo, vsa odrekanja pa so 
poplačana z vsem tistim, kar je lepo.«

Anja Bračun
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Revija pevskih zborov Vsi v en glas

Pesem je čudovita in nepogrešljiva sopotnica v življenju. Naše življenje bi bilo brez nje prazno in tiho. Kadar naše 
besede ustvarjajo tišino, pesem postane naš glas. Glasba nas razveseljuje in olepša naše vesele trenutke. Glasba 
nam pomaga preboleti najhujše žalosti. Glasba nas opogumlja, nam pomaga pri zbranosti in nas tudi duhovno 
plemeniti. Kdor poje, zlo ne misli. 
Lani je bil med pevskimi zbori stanovalcev za zmagovalni zbor proglašen zbor stanovalcev Doma starejših Šentjur, 
imenovan Večno mladi. Nenapisano pravilo določa, da v naslednjem letu organizacijo prireditve prevzame zavod, 
katerega zbor stanovalcev je proglašen za zmagovalca, zato smo to leto revijo organizirali v Domu starejših 
Šentjur. Dolgo smo oklevali, vendar sta naša volja in moč botrovala temu, da smo se odločili, da bomo pevsko 
revijo izvedli – sicer bo potekala nekoliko drugače, vendar bo in skupaj bomo v en glas zapeli tri ljudske pesmi. 
Tako je v četrtek, 29. 10. 2020, Dom starejših Šentjur organiziral že 27. revijo pevskih zborov stanovalcev in 22. 
revijo pevskih zborov zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih z naslovom Vsi v en glas. Zaradi aktualnih razmer je 
letošnji dogodek bil nekoliko drugačen, saj je prvič doslej potekal virtualno. K sodelovanju se je letos prijavilo 
rekordno število socialnovarstvenih zavodov, in sicer kar 21. Pevke in pevce, ki so zapeli tri ljudske pesmi (Moje 
dekle je še mlado, En hribček bom kupil in Mi se imamo radi), je spremljal harmonikarski orkester Glasbene šole 
skladateljev Ipavcev Šentjur. Prireditev in vse sodelujoče so pozdravili in nagovorili tudi predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, 
predsednica skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Valerija Lekić Poljšak in župan občine Šentjur mag. 
Marko Diaci.

Sonja Božič 
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Zelenjava z domačega vrta

Nekoč je imela vsaka hiša svoj zelenjavni vrt. Pridelava zelenjave je bila nekaj vsakdanjega za vse družine. Doma 
pridelana zelenjava je bila vedno pri roki, možnosti za kupovanje zelenjave pa so bile omejene. Skoraj vsaka hiša 
ima še danes bolj ali manj velik vrt in nobena izjema ni niti naš Dom, kjer smo si omislili nekoliko sodobnejšo 
obliko vrtnarjenja ter v ta namen postavili visoke grede. Tako je za naše stanovalce urejanje gredic in zasaditev 
zelenjave veliko prijaznejše opravilo, saj se jim pri delu ni treba sklanjati. Dokaz, da znamo v našem domu dobro 
vrtnariti, so naši vrtički, ki obrodijo bogate sadove in so polni različne zelenjave. Zadovoljstvo, ki ga imamo ob 
pobiranju svojih pridelkov in uživanju v domačem paradižniku, solati in drugi zelenjavi, je res neprecenljivo. V 
poletnih mesecih smo si tako z veseljem pripravili ocvrte bučke ali svežo solato iz dozorelih paradižnikov in 
paprike, ki je bila še posebej dobrega okusa.
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Sladoledni piknik

Pomlad / Poletje 2021   številka 59

Čeprav še vedno skriti za maskami in z 
vonjem po razkužilu, ki nas opozarja na 
čisto drugačne čase, smo dočakali nekaj, 
kar je zadišalo po svobodi, četudi smo še 
vedno omejeni. V času popolne izolacije 
smo v vsaki skupini uvedli plakate, na 
katere smo zapisali, kaj bomo najprej 
naredi l i ,  ko se stanje normal iz i ra. 
Največkrat je bilo zapisano, da si bomo 
pripravili zabavo in da se bomo veliko 
objemali. Za prvo še ni čas, saj nas je 
preveč, pa tudi objemati se še ne smemo. 
Lahko pa imamo piknik, zato smo si na lep 
in topel avgustovski dan omislili sladoledni 
piknik. Sicer je potekal nekoliko drugače, 
kot so naši stanovalci vajeni, a vendar nam 
je uspelo prirediti piknik. Luka, ki pri nas 
opravlja počitniško delo in ga imamo že za 
'našega', je s kitaro krožil med stanovalci in 
jim prepeval. Izpolnjeval je glasbene želje, 
dodal pa je tudi nekaj svojega programa. 
Skupaj smo preživeli res lepo dopoldne in 
dodali še en kamenček v mozaik našega 
koronačasa. Upamo, da bomo lahko kmalu 
ponovili podobno druženje ali si naredili 
pravo veselico, saj smo po tolikšnem 
omejevanju in izolaciji že vsi željni dobre 
zabave in sproščenega medsebojnega 
druženja.
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Zelišča za domačo lekarno
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»Za vsako bolezen rož’ca raste,« so rekle naše 
stanovalke …
V poletnih dneh smo se z našimi stanovalci lotili 
nabiranja zdravilnih zelišč v Kneippovem parku v 
neposredni bližini našega doma. Najprej je bila na 
vrsti žetev sivke, ki s svojo čudovito vijolično barvo 
in svežim vonjem očara marsikaterega 
sprehajalca. Sivke ne uporabljamo zgolj za 
preganjanje moljev, temveč lahko naredimo tudi 
suh šopek, ki krasi marsikatero poličko, vse 
pogosteje pa se uporablja tudi v kulinariki. Mi smo 
naredili nekaj šopkov, nekaj vrečic za odganjanje 
moljev, ostale cvetove pa smo namočili za olje. 
Naše stanovalce bomo v zimskem času po 
kopanju ali prhanju zmasirali s sivkinim oljem, ki 
je pravi balzam za dušo in telo.
V mesecu avgustu je sledilo obiranje cvetov 
šentjanževke, ognjiča in materine dušice, iz 
katerih smo pripravili macerate s pomočjo 
olivnega olja. Tudi ti pripravki so nepogrešljiv del 
vsake domače lekarne, zato jih bomo tudi v 
našem domu pridno uporabljali za razvajanje 
stanovalcev in hitro pomoč pri  manjših 
zdravstvenih tegobah. 
Na koncu nam je v Kneippovem parku ostalo le še 
nekaj vrst nepobranih zelišč, ki smo jih namenili 
predvsem za pripravo čajnih mešanic. Naj bo 
hladen ali vroč, čaj vedno prija. Prijetno ohlajen 
nam poleti pogasi žejo, pozimi pa nas pogreje. 
Lanske zaloge gredo počasi h koncu, zato smo 
poleti pridno nabirali in sušili nove cvetove ter 
liste mete, melise in žajblja. Verjamemo, da nam 
bodo jeseni in pozimi prišli še kako prav, ko se 
bomo skušali izogniti prehladom in drugim 
virusnim obolenjem. Še prijetneje pa bo, ko si 
bomo roke lahko pogreli ob skodelici domačega 
čaja, iz katerega se kadijo dišeči hlapi.
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Dobrote izpod naših rok

Kako lepo se je sprehoditi skozi naš Dom, ko v njem zadiši po domačih dobrotah, ki jih stanovalci skupaj z 
zaposlenimi pripravljajo v posamezni skupini. Okusne vonjave nas spominjajo na tiste dni, ko smo nadobudno 
spremljali vsak korak svoje babice ali mame, ki je v kuhinji skrbno pripravljala kruh, potico, pletenice, štrudelj ali 
kolače. Takrat se je prijeten vonj pečenih dobrot razširil po celotnem prostoru in z navdušenjem smo čakali, kdaj 
bodo okusne dobrote končale na domači mizi. Naši stanovalci, predvsem pa stanovalke, se radi spominjajo tistih 
dni, ko so tudi sami doma pripravljali različne jedi in so radi pocrkljali svoje družine z domačimi sladicami.
Tudi v Domu smo si včasih popoldneve zapolnili s peko različnih dobrot. Ob kramljanju smo zraven na hitro 
zamesili testo, nalupili jabolka in naredili okusen jabolčni zavitek ali jabolčno pito. Med peko smo zapeli še kakšno 
ljudsko pesem in si skuhali kavico. Kadar pri roki ni bilo drugih sestavin, smo si omislili preprosto ocvirkovo potico, 
ki je včasih veljala za hrano revežev in je nasitila še tako lačne trebuščke. Danes se ocvirkova potica na mizi 
odlično obnese ob različnih priložnostih ter osupne in zadovolji marsikaterega gurmana. Tudi naši stanovalci so 
bili zelo zadovoljni s končnimi rezultati našega kuharskega ustvarjanja in le redko je na mizi ostala še kakšna 
drobtinica. 
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Sprehod za spomin

Pomlad / Poletje 2021   številka 59

September je mesec, ki je posvečen ozaveščanju javnosti 
o bolezni demence, 21. september pa je svetovni dan 
Alzheimerjeve bolezni. Na ta dan domovi za starejše in 
nekatere druge organizacije organizirajo tako imenovan 
Sprehod za spomin, s katerim ozaveščajo o težavah, 
povezanih z demenco v Sloveniji. Gre za srečanje oseb z 
demenco, prostovoljcev in širše javnosti, ki s krajšim 
pohodom po središčih različnih slovenskih mest 
opozarjajo na to, da si osebe z demenco, tako kot vsi ostali, 
zaslužijo enakovredno obravnavo v družbi. 
Tudi naš Dom se redno udeležuje tega dogodka, vendar ga 
letos zaradi drugačnih razmer nismo izvedli v takšni obliki 
kot sicer. Nekaj članov in članic društva Spominčica 
Šentjur in Društva upokojencev Šentjur se je sprehodilo do 
nas ter z varne razdalje nagovorilo naše stanovalce, ki so 
zunaj lovili sončne žarke. Vsi udeleženci so imeli oblečene 
modre majice s simbolom spominčice, s čimer so še 
dodatno poudarili namen tega dogodka. Na ta način smo 
letos obeležili svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, upamo 
pa, da se bomo prihodnjo jesen zopet lahko brezskrbno 
sprehodili po okolici doma ter Sprehod za spomin izpeljali v 
družbi čim več stanovalcev in drugih udeležencev.



43Pomlad / Poletje 2021   številka 59

Obiranje sliv

Zgodnja jesen nas obdari z mnogimi sadovi in eden od njih so sladke, dišeče slive, ki veljajo za izredno hranljivo in 
zdravo sadje. Poznamo več vrst sliv, ki se med seboj razlikujejo po obliki, barvi in okusu. Prve dozorijo poleti, 
preostale slive pa zorijo vse do jesenskih dni. Našim stanovalcem so se svetile očke, ko so na prvo septembrsko 
jutro na mizah, vozičkih in velikih vazah zagledali veje, polne sliv. Pri sodelavki Jani je takratno neurje podrlo drevo 
slive. Jana ne bi bila Jana, če ne bi takoj pomislila na naše stanovalce. Preveliko njihovih zgodb pozna, zato točno 
ve, kaj pogrešajo in s čim jih lahko najbolj razveseli. Nalomila je veje in jih nastavila po vsej hiši. Kako so stanovalci 
hiteli z obiranjem in med seboj tekmovali, kdo bo utrgal lepšo slivo. Lepšega jutra jim ne bi mogla omogočiti. 
Pohvale, ki jih je prejela, so pokazale, da je bilo dejanje vredno truda.
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Trgatev

»Že čriček prepeva, ne more več spat’, v trgatev veleva, spet pojdemo brat.« (A. M. Slomšek)

Trgatve so za vinogradnike poseben čas in na nek način tudi praznik. Trdo delo v vinogradu se poplača z zrelim 
grozdjem in kasneje dobrim vinom. Čas trgatev je sicer odvisen od vremenskih razmer in zrelosti grozdja, a 
običajno potekajo od konca avgusta do konca septembra. Takrat vinograde preplavijo zvoki harmonike in pesem 
trgačev, ki obirajo sladke grozde, iz katerih iztisnemo mlado vino ali razne domače dobrote, ki jih pripravijo skrbne 
gospodinje.

»Tam gori za hramom en trsek stoji, je z grozdjem obložen, ga komaj drži.«

Tudi naša domska trta je letos lepo obrodila, saj smo celo leto lepo skrbeli zanjo in jo skrbno negovali. Trgatev je 
letos potekala nekoliko drugače, brez glasu harmonike ali kitare, pa tudi petja ni bilo slišati. Samo čebljanje in 
smeh naših obiračev. Na lepo sončno dopoldne se nas je zbrala kar lepa skupina pridnih pomagačev, zato je delo 
dobro steklo od rok, vedra pa so se hitro polnila s sladkim grozdjem. Tu in tam smo med obiranjem pozobali 
kakšno grozdno jagodo, da smo tudi z okušanjem preverili letošnjo letino. Po končanem delu v vinogradu je sledilo 
še pecljanje grozdnih jagod za kuhanje marmelade. Spretni prsti naših stanovalcev so tudi to delo opravili več kot 
odlično. Na koncu je sledila še zaslužena malica. Lepo se je bilo družiti ob dobri pijači in jedači ter z mislijo, da smo 
dobro opravili še eno jesensko opravilo.
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Sadovi najstarejše trte

Leta 1998 je Občina Šentjur od Mestne občine Maribor 
prejela v dar cepič najstarejše trte na svetu – modre 
kavčine (žametne črnine), ki so jo posadili ob Ipavčevi 
hiši. Okrog 440 let stara vinska trta raste v osrednjem 
delu mesta Maribor, na Lentu. Ime je dobila zaradi svoje 
častitljive starosti, saj spada med najstarejše domače 
vinske sorte na Slovenskem in je uvrščena tudi v 
Guinnessovo knjigo rekordov. Pravijo, da skrb za trto ni 
zahtevna, a ji vseeno posvečajo posebno pozornost, 
predvsem ob rezu trte in trgatvi. Ravno zaradi tega jih 
vsako leto razveseli z lepim pridelkom. Trgatev je 
poseben praznik, ko se zbere prijetna druščina, tudi 
župan. Prav on nam vsako leto pošlje nekaj za pokušino. 
Tudi letos nam je poslal zaboj grozdja, ki smo ga pri 
kosilu razdelili našim stanovalcem. Hvala, ker vedno 
pomislite na nas in z nami delite takšne dobrote. 
Prijetno se je bilo osvežiti z jagodami žlahtne žametne 
črnine.
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Kmečki običaji - ličkanje

Ličkanje, lupanje ali kožuhanje, kot se temu opravilu reče v 
različnih krajih naše domovine, je pred desetletji veljalo za 
najpomembnejše jesensko opravilo. To je bil tisti kmečki običaj, 
ki je na kmetijah krajšal oziroma popestril večere. Odkar delo na 
njivi opravijo stroji, ta čar izginja, zato je prav, da nanj ne 
pozabimo in del tradicije ohranjamo še naprej.
Ker naši stanovalci večinoma izvirajo iz kmečkih družin, je bilo 
to opravilo pomemben del njihovega življenja. Da bi jih spomnili 
na stare čase in jim polepšali dan, je naša Jerica na njivi 
nalomila zrele koruzne storže in jih pripeljala v Dom, kjer se je 
začelo ličkanje. Pridne roke so koruzne storže hitele ličkati tako, 
da so na njih pustili po dva do tri liste, ki so jih nato spletli v kito. 
Med ličkanjem smo si čas krajšali tudi s pogovorom, z 
obujanjem spominov, pa tudi s pripovedovanjem šal in prigod 
 naših stanovalcev. Čas in delo sta ob 
tem minila res hitro, zato smo kmalu 
imeli lep kupček vezane koruze in 
ličja. Seveda po opravljenem delu 
običajno sledi tudi zaslužena malica. 
Tako imenovanega 'likofa' so se 
nekoč veselili stari in mladi, saj se je 
večkrat spremenil v pravo veselico. 
Naše punce so z Jerico spekle 
ocvirkovo pogačo, s katero smo se 
dobro okrepčali in se je lepo prilegla 
ob druženju na terasi. Tako smo 
podoživeli življenje in delo na vasi kot 
nekoč.
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Zadnja jesenska opravila
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Jesen je čas pobiranja pridelkov, ki smo jih celo 
leto skrbno negovali, zalivali, okopavali, pleli in 
zanje skrbeli. Je tisti del leta, ki najbolj nagradi 
vestnega pridelovalca sadja in zelenjave.  To je 
tudi čas pospravljanja in priprave na zimski 
počitek. Tudi na našem vrtičku smo pridelke že 
pospravili in na vrsti je najprijetnejše delo – 
shranjevanje in priprava ozimnice. Luščenje 
fižola je opravilo, ki ga navadno opravljamo v 
zimskem času. A ker si naši stanovalci 
popoldneve radi zapolnijo z aktivnostmi, smo pri 
nas to delo opravili že v mesecu septembru.  Res 
so naši prsti že bolj okorni, a se ne damo. Delo 
smo opravili in na koncu smo ob dobri domači 
malici tudi zapeli. Ob tem smo se skupaj 
spominjali časov, ko se je vsak večer ob petrolejki 
zbrala celotna družina, ki je čas ob druženju prav 
tako izkoristila za nekatera domača opravila in 
pripravo ozimnice.
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Dan slovenskega zajtrka
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Ne dovolimo si odvzeti tistega, kar smo desetletja gradili. Vsa ta leta smo za naše stanovalce gradili dom. Nismo 
gradili bolnišnice niti negovalne bolnišnice, nismo gradili sivih, belih ali rdečih con, gradili smo dom. Dom v 
pravem pomenu besede. Dom, po katerega kotičkih se sprehajaš v miru, dom, v katerem s prijateljem spiješ 
kavico ali kozarček, dom, kjer imaš svojo gredico, dom, kjer se družiš, plešeš, poješ in veseliš, dom, kjer so ljudje 
sproščeno oblečeni in te ne nagovarjajo skozi kombinezone, maske in vezirje, da jih ne moreš niti slišati. Ne 
dovolimo si vzeti našega doma. Zato tudi sedaj težimo k domačnosti in toplini, po kateri smo poznani. Dom je 
topel, varen prostor, dom je vonj sveže pečenega domačega kruha. Naša kuhinja je na dan slovenskega zajtrka 
pripravila zajtrk za naše mlade in stare korenjake, zajtrk za naše junake. Sveže dišeč domači kruh, domače maslo, 
med, domače jabolko in za lepoto oči domači prtič. Hvala vam, ker skrbite za vse majhne pozornosti, ki nas 
grejejo.
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Rdeči noski
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»Nasmeh nas nič ne stane, vendar čudežno deluje. Ne osiromaši tistega, ki ga poklanja, in obogati tistega, komur 
je namenjen.« (Mila Kačič)

Živimo v času, ko je pozitivna miselnost še kako nujna, naše zdravje pa potrebuje tudi učinkovito obrambo: smeh 
je tista čudežna sestavina, ki združuje oboje in ponuja še veliko več. A žal velikokrat pozabljamo na njegovo 
čarobno moč, sploh v časih, ko se zdi, da ves svet izgublja upanje na boljši jutri. Rdeči noski ali klovni zdravniki so 
tisti, ki vzbujajo radoživost, veselje in pogum tam, kjer je to življenjskega pomena. K otrokom in odraslim, ki so še 
posebej ranljivi, pristopijo z odprtostjo, iskrenostjo in humorjem ter jim lepšajo dneve, sprožijo vedre misli, pogum 
in zaupanje. 
Rdeči noski so naš Dom letos obiskali dvakrat. Prvič so nas na soparno avgustovsko dopoldne obiskale tri 
klovnese. Izvedle so parado s harmoniko okoli doma, pozdravile naše stanovalce, jim prepevale in jih nasmejale s 
svojimi vragolijami. Ob drugem obisku nam vreme ni bilo najbolj naklonjeno, pa vendar so klovni v naš dom uspeli 
prinesti sonce in veselje. S plesom po dežju so nam ustvarili zelo lep dan. Stanovalci so jih z veseljem opazovali z 
varnega zavetja svojih sob in balkonov, jim mahali v pozdrav ter z nasmehom sledili njihovemu nastopu.
Hvala, Rdeči noski, da ste nas obiskali in v naš dom prinesli dobro voljo. Vedno ste dobrodošli in vrnite se čim prej!
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Adventni čas - čas pričakovanja

V nekaterih mestih se že v začetku novembra prižgejo praznične luči. Trgovci so še hitrejši, saj že sredi oktobra 
polnijo police s prazničnimi darili in okraski. Ko nastopi zadnji mesec v letu, pa se pompu okrog praznikov ni več 
mogoče izogniti. To dogajanje nas prisili, da začnemo razmišljati o darilih, okrasitvi doma, praznični pojedini … o 
vsem, da bo 'tisti' dan popoln. A najbolj čaroben božič nam pričara šele zavedanje, da bistvo praznikov ni v obilnih 
pojedinah, dragih darili in pisanih okraskih … Najdragocenejše darilo, ki ga lahko nekomu podarimo, je naš čas, 
najboljša božična večerja, ki jo lahko pripravimo, je tista, ki je začinjena z veliko ljubezni, najlepše okrašeno 
božično drevo pa je tisto, ki ga okrasimo z okraski, ki nam prikličejo spomine na naše najdražje.
S temi mislimi smo letos stopili v adventni čas, ki je čas medsebojnega povezovanja, miru, ljubezni in 
pričakovanja. Simbol adventa je adventni venček in v tednu pred prvo adventno nedeljo so sodelavke v skupini 
Spodnji trg skupaj s stanovalci spletle čudovit adventni venček, ki smo ga postavili v atrij, da so ga lahko videli še 
vsi ostali. Hvala vsem zaposlenim in celotni družini naše sodelavke gospe Jerice Nuč, ki je pomagala pri pripravi. 
Zahvaljujemo se tudi naši prostovoljki gospe Sonji Mastnak, ki nas je obdarila s čudovitim adventnim 
aranžmajem, ki je odlično dopolnil prostor nad našim kaminom. Tako smo tudi v našem Domu skupaj s stanovalci, 
našimi družinami in prijatelji pripravili praznično vzdušje.
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Lučka miru
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Sporočilo letošnje poslanice nas poskuša spomniti, da sta 
ljubezen in bližina v teh nekoliko tesnobnih časih 
ključnega pomena. Vsako majhno dejanje, ki izkazuje 
bližino, dobroto in ljubezen, danes namreč sveti še veliko 
svetleje in nam vliva upanje, ne glede na to, kako majhno 
je. Vsaka luč šteje, saj se v temi vidi tudi čisto drobceno 
lučko. Naš svet dandanes še posebej potrebuje ta dejanja 
– tiha in drobna sporočila, da v mrzlih časih oddaljenosti 
nismo sami. Da nekdo misli na nas, da nekdo moli za nas, 
da je nekomu mar za nas. Zato je naloga vseh, da 
poskrbimo, da se v tem času nihče ne počuti sam. Da po 
svojih močeh, na kakršen koli način že, drug drugemu 
prižgemo bližino. To si dolgujemo kot ljudje. Hvala vam, 
dragi Skavti Šentjur 1, ker nas vsako leto obiščete in 
prinesete lučko miru. Letos naj še posebej močno sveti in 
nam daje mir.  
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Vesel božič!
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Prazniki nas zbližujejo – četudi smo narazen, nas povezujejo, čeprav si ne sežemo v roko. Prazniki dišijo, zato je 
pomembno, kaj damo v lonec. Naša kuhinja se je tudi letos izjemno potrudila ter pripravila slavnostno kosilo za 
oko in telo. Sladici smo za posebno piko na i dodali čudovita voščila iz Vrtca Šentjur in Osnovne šole Franja 
Malgaja, da se je ogrelo tudi naše srce. Naš stanovalec gospod Malinovsky se je osebno želel zahvaliti svojemu 
novemu dopisovalcu. Takole je napisal: »Hvala, dragi Matjaž Gobec iz 5. a OŠ Franja Malgaja Šentjur. Lepo te 
pozdravljam, Drago.« Prepričani smo, da se bodo novi dopisni prijatelji srečali tudi v živo. Poleg voščilnic so se naši 
stanovalci razveselili tudi majhnih darilc enega izmed dobrih mož, ki jih obdari vsako leto. Naj vam povemo drobno 
skrivnost, da ima v domski kuhinji svoje palčice pomagalčice, ki so mu pomagale pri pripravi daril. Seveda pa 
gospod Božiček ni pozabil niti na otroke naših zaposlenih, za katere pravi, da so eni izmed najbolj pridnih, zato je 
obdaril vse naše otroke do 15. leta starosti (okoli 60 otrok). V tem neverjetnem letu so se naši otroci znašli v 
povsem drugačnih vlogah, saj smo starši večino časa preživeli v službah. S pomočjo Božička se jim bomo vsaj 
malo zahvalili, da so z nami delili svoje mamice in očke.
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Pismo direktorice
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Božični večer
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Ob koncu leta  me vedno prevzame občutek topline, ko se spominjam, kako smo pred leti praznovali božič. Takrat 
je bil sin še v rosnih letih, jaz pa v svojih najboljših.
Starejši kot je bil, bolj je dvomil v Božička. Za vsako ceno smo mu hoteli podaljšati tisti prijeten in svečan občutek, 
ko metuljčki letijo po želodcu v pričakovanju, kaj bo tokrat Božiček prinesel. Sin naju je z ženo z leti vedno bolj 
opazoval – kot krokar naju je imel na očeh. Vse bi še nekako izpeljala, a za veliko težavo se je izkazalo cingljanje 
zvončka v dnevni sobi, medtem ko je v kuhinji potekala večerja. Kdo od naju se bo odtihotapil v dnevno sobo in tam 
zatresel zvonček? Končno sem našel dober sistem. Na prazno kaseto sem posnel 20 minut tišine in zatem 
cingljanje zvončka. Tisti večer sem magnetofon odnesel v dnevno sobo. Pred večerjo je žena šla s sinom v 
kopalnico, da si umijeta roke. Med tem časom sem dal darila pod smreko, na stežaj odprl balkonska vrata in 
vklopil magnetofon. Vsi smo se usedli za mizo in večerjali. Med večerjo se je  zaslišal zvonček. Sin je takoj 
odbezljal proti vratom dnevne sobe, jih nestrpno na hitro odprl in že je bil pri smreki. Vrata je odprl s takšno silo, da 
je skozi odprta balkonska vrata potegnilo zrak, to pa je zanihalo zavese. Njegov komentar je bil: »Božička sem 
skoraj ujel! Zavese še zdaj nihajo za njim!«
Nekoč je le prišel z besedo na dan in rekel nekako takole: »Nehajta me nategovati kot gumico z Božičkom! 
Priznajta!« In sva priznala. Takoj me je vprašal, kako sva izvedla to, da smo vsi sedeli v kuhinji in je zvonček zvonil v 
dnevni sobi. Rade volje sem mu razložil. Tako je božični večer izgubil kanček svojega sijaja.
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Božična zabava malo drugače
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Vsi pogrešamo tiste lepe praznične dni ter druženja s pesmijo in plesom. Zaradi vseh omejitev se zdaj zagotovo 
zavedamo tistih vrednot, ki so nam bile včasih samoumevne. To leto s stanovalci žal ne moremo imeti božične 
zabave, kot smo je bili vajeni. V običajnih časih bi se božično-novoletna zabava namreč morala odvijala v domski 
dvorani, kjer bi se za bogato obloženimi mizami zbrali stanovalci in zaposleni, se med sabo družili in se veselili ter 
uživali ob zvokih žive glasbe, vendar nam je letos virus žal prekrižal te načrte. Ker pa smo prepričani, da nič ni 
nemogoče, smo poiskali drugo pot. Manjšo zabavo oziroma druženje smo si pripravili kar v atriju na prostem, kjer 
smo za prijetnejše vzdušje zakurili nekaj vrtnih kurišč in prižgali veselo glasbeno spremljavo. Stanovalce in 
zaposlene smo obdarili s prazničnimi torticami, veselim kuhančkom in vročo čokolado, ki ji ne sme manjkati 
izdatna mera sladke smetane. Zdaj smo pripravljeni na božično kosilo.
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Ob novoletni jelki

Pomlad / Poletje 2021   številka 59



63Pomlad / Poletje 2021   številka 59

Pa jo imamo tudi mi – novoletno jelko namreč. To leto so naše božično drevo okrasili stanovalci oskrbovanih 
stanovanj in sodelavke iz socialne službe, gospa Beti Prtenjak, gospa Ljubica Gombač in gospa Gabrijela 
Ducman. Hvala vam. Naj nam sveti in nas razveseljuje. Zahvaljujemo se tudi naši vodji kuhinje, gospe Polonci 
Hren, ki je kljub obilici dela našla čas in nam postavila čudovite jaslice. Verjamemo, da nam bodo prinesle mir in 
zdravje.
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Voščila, ki pogrejejo srce
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V vse hitrejšem tempu življenja si ob božično-novoletnih praznikih pogosto pozabimo izreči vse dobro ali pa se v ta 
namen poslužujemo kar multimedijskih naprav. Dejstvo je, da na roke pisana beseda počasi izginja. Na srečo še 
obstajajo ljudje, ki znajo ceniti vrednost napisanih voščilnic in jim to veliko pomeni. V ta namen se je pred tremi leti 
začel odvijati projekt z naslovom Mala pozornost za veliko veselje, s katerim se ljudi spodbuja k temu, da božično-
novoletne želje napišejo na papir in voščilnice pošljejo v domove za starejše. Temu projektu so se letos pridružili 
tudi otroci okoliških šol in vrtcev ter za naše stanovalce izdelali čudovite voščilnice z lepimi in iskrenimi željami. 
Zato se zahvaljujemo mladim prijateljem z Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur in Osnovne šole Dramlje za 
njihovo srčno gesto, s katero so ogreli marsikatero srce in orosili marsikatero oko naših stanovalcev. Hvala tudi 
Radiu Štajerski val, ki je zbral kar 227 risbic vrtčevskih otrok. V letošnjem letu zelo pogrešamo naša skupna 
druženja, zato smo toliko bolj radostni ob prejemu čudovitih voščilnic, ki so jih otroci pripravili za naše stanovalce 
in uporabnike pomoči na domu. 
Pravijo, da na mladih svet svoji. Mi imamo upanje v ta svet in najmlajši nas tega učijo. Hvala vam, dragi prijatelji.
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Ustvarjalnost, inovativnost, proaktivnost posameznika in skupin, prožno prehajanje med osnovno šolo in okoljem 
… Vse to so cilji in namen projekta Pogum, v katerem sodelujejo učenci Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur. V 
projektu sodeluje tudi oddelek učencev s posebnimi potrebami (lažja motnja v duševnem razvoju). Na šoli 
trenutno delujejo trije oddelki, v katerih se izvaja prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom. 

Sprva so učenci prilagojenega programa načrtovali obisk stanovalcev DSO Šentjur. Želeli so jih razveseliti s 
kratkim kulturno-zabavnim programom, ki so ga pripravljali sami, a jim je epidemija v prazničnem decembru žal 
onemogočila obisk.
Zato so učenci kljub omejenim stikom v začetku meseca polni pričakovanj in v polnem zamahu pouka na daljavo 
razmišljali o možnostih sodelovanja na daljavo. V sklopu razrednih ur smo se pogovarjali o medgeneracijskem 
sodelovanju: kako krepiti socialno mrežo, o možnostih vključevanja v lokalno skupnost na daljavo, o lastnem 
prispevku za boljšo družbo ... Ob vodenju mentoric so dobili zamisel, da bi stanovalcem Doma starejših Šentjur 
napisali elektronske voščilnice. 
S to gesto so v časih, ko smo omejeni in izolirani, želeli razveseliti stanovalce, hkrati pa prispevati k temu, da bi jim 
čas izolacije hitreje minil. Z veliko vnemo in veseljem so se lotili pisanja in oblikovanja e-voščilnic ob prihajajočih 
praznikih. Ideje so kar deževale. Pri delu so uporabljali računalniški program Canva. Navdušeni so bili nad idejo 
drobne pozornosti, ki so jo lahko nekomu namenili. Zavedajo se, da je lepo biti obdarovan z lepo mislijo in željo, še 
lepše pa je z njo obdarovati druge. 
Učiteljici, ki poučujeva v oddelku, sva zadovoljni z delom in vsebino zapisa voščila, saj je vsebovalo osebno noto 
vsakega učenca. Pridobili so pomembne kompetence in veščine, razvijali lastno ustvarjalnost, kulturno in 
upovedovalno zmožnost ter jo tudi prenašali drug na drugega. Pridobljena znanja so in bodo lahko uporabili v 
učne namene (neumetnostno besedilo – voščilo, uporaba IKT-ja in zmožnost samostojnega vključevanja v 
lokalno skupnost). Pridobljene izkušnje so tako uspešno razširile in utrdile njihove socialne kompetence. 
Učenci so bili izjemno veseli tudi povratnih pisem, polnih lepih želja in pozdravov, ki so jih stanovalci Doma 
namenili kot odgovor vsakemu posameznemu učencu. 
Zavedamo se, da sta medkulturni dialog in medgeneracijsko sodelovanje priložnost za izboljšanje sožitja med 
generacijami ter krepitev prijateljstva. Zato gre na koncu zahvala tudi osebju Doma za trud in izkazano 
pripravljenost za sodelovanje. Upamo in verjamemo, da se bo naše sodelovanje krepilo in nadaljevalo tudi v 
prihodnosti.

Učenci prilagojenega programa so takole zapisali svoje vtise: 

Celotno ustvarjanje od pisanja do lepljenja v računalniški program je bilo zelo lepo. Pa še počutil sem se zelo 
prijaznega, ko sem poslal voščilo. 
ALJAŽ, 5. č 

Bilo je super, ampak sem pogrešal, da nismo šli na obisk, tako kot smo načrtovali pred covidom. 
JAN, 6. r 

Počutil sem se srečno in veselo. Program za voščilnice je bil težek, a sem se potrudil in naredil voščilnico s 
smrečicami in željo. Vesel sem, da so odgovorili in da so bili veseli. 
ISUF, 4. r 

Z veseljem sem delal voščilnice. 
ŽAN, 4. r 

Meni je bilo zelo všeč, da smo lahko kaj naredili za stanovalce doma. Počutila sem se zelo lepo in bilo je zelo 
zabavno. Všeč mi je bilo, ko je prijazna gospa odgovorila. 
LARISA, 6. r 

Voščila malo drugače
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Meni je bilo zelo v
redu. Užival sem
zelo. Rad delam
voščilnice za
starejše. 
LUKA, 5. r 

Počutila sem se fino. 
Bila sem vesela
pohvale gospe iz
doma, ki je
učiteljica. Bila sem
srečna in ponosna
nase. 
PIJA, 5. r

Za zaključek so
učenci izdelali še
plakat, ki krasi
šolsko avlo. 

Mentorici projekta Pogum: Tatjana Ivačič in Sabina Jager
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Malo za šalo, malo za res...

NOVA POSLEDICA COVIDA-19

Zdaj imamo novo zabeleženo neželeno posledico prebolega covida-19.
Ker na svetu obstaja premalo registriranih primerov, to še ni uradno.
Pri nekaterih moških, starejših od 65 let, so kot posledico zabeležili erekcijo, ki je trajala približno 4 ure. Prvi 
takšen pacient se je pojavil v Ameriki. Po injekciji za raztapljanje strdkov je po nekaj urah umrl (to sem 
prebral v Slovenskih novicah 15. 3. 2021). V Angliji so zabeležili še enega pacienta s takšno erekcijo. Iz 
penisa so mu izpustili odvečno kri. Zadeva je delovala in pacient je preživel.
Če bi po prebolelem covidu-19 sam imel enake težave, bi z obiskom pri zdravniku raje še malo počakal. 
Najprej bi obiskal kakšno luštno nimfomanko in se pri njej po naravni poti ozdravil do konca. Bojim pa se, da 
bi po 4-urni intenzivni 'telovadbi', ko naj bi prihajal, v resnici odhajal zaradi infarkta.
Mislim, da se bo ta zadeva iz neželene posledice kmalu preimenovala v zaželeno posledico za skupino 
moških, starejših
od 65 let. 

Drago Malinovsky
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OBSEDENI PROFESOR

Z goljufanjem v šoli  je tako: dobro je treba razmisliti, ali se res splača. Včasih je preprosteje in varnejše, da se 
snov kar naučimo. Vem, da vsak tu in tam vsaj malo goljufa in profesorji se proti temu borijo na razne načine. 
Sem pa v času svojega šolanja naletel na profesorja, ki se je proti temu boril na skrajno nenavaden način – pri 
tem je bil ves pasji! V elektro-gospodarskem šolskem centru v Mariboru je učil električne inštalacije. Nikoli ni 
napovedal, kdaj bomo pisali kontrolno nalogo. Enkrat je denimo ob koncu ure zgodovine pridrvel v razred in 
oznanil, da bomo takoj pisali kontrolno nalogo. Vsi smo morali razmakniti klopi, tako da je vsak sedel za svojo 
in je bil razmak med nami vsaj 1 meter, čeprav takrat še nismo poznali koronavirusa. Profesor je svoj kateder 
postavil na sredino ob tablo. Razdelil nam je 10 cm visoke kartone, ki smo jih morali oblikovati v odprti 
kvadrat. V njegovo sredino je vsakemu dal prazen list. Nato je stopil na kateder s hrbtom, obrnjenim proti tabli, 
vzel v roke svoj listek z vprašanji in štoparico. Prebral je številko vprašanja, ki smo jo morali napisati na list. 
Nato je prebral še vprašanje, vklopil štoparico in rekel: »Piši!« Takoj smo morali hitro napisati odgovor. Če 
nismo bili prepričani, nismo imeli veliko časa za dolgo premišljevanje. Ko je čas potekel, je rekel: »Konec!« ter 
že postavil naslednje vprašanje in ponovno vklopil štoparico. Če nismo uspeli napisati prejšnjega odgovora, 
smo ga morali pustiti in nadaljevati z naslednjim. Ko je prišel do konca testa, je to oznanil, takoj skočil s 
katedra, potem pa je že bezljal med klopmi in pobiral teste. Če smo želeli imeti dobro oceno, smo se morali 
snov učiti vsak dan, ne glede na predmete, ki smo jih imeli ta dan. Testi so običajno bili gotovi do konca 
odmora. No, ja. Po koncu šolanja sem inštalacije resnično obvladal. Moram priznati, da nas je profesor s 
takšnim surovim sistemom dobro namučil, a vsak, ki je opravil njegov predmet, je pridobil solidno znanje s 
tega področja.
Naj vam povem še eno šalo na to tematiko: 
V šoli so pisali test. Po testu dijak vpraša sošolca iz sosednje klopi, kako mu je šlo. Ta pojamra, da ni nič 
znal, zato je oddal prazen list. Dijak se udari po glavi in reče: »Jaz tudi! Joj, stara bo mislila, da sem zopet 
prepisoval od tebe, kakor zadnjič!« 

Franček
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Priprave na cvetno nedeljo

Pomlad je tu. Počasi, a vztrajno se dnevi daljšajo, sončni žarki so vedno toplejši, mi pa se že pripravljamo na 
velikonočne praznike. Vsako leto se jih veselimo, saj je to največji krščanski praznik.
Ko smo se lani pripravljali na veliko noč, je bila epidemija že razglašena in naš Dom je bil zaprt. Niti predstavljali si 
nismo, da bo ta pogubni virus vztrajal tako dolgo. Že več kot leto dni se ves svet na različne načine bori proti virusu, 
ki za sabo pušča takšne in drugačne posledice. Skupaj smo prestali hudo preizkušnjo in se soočili s tem, kako smo 
ranljivi. A pokazalo se je tudi, da skupaj zmoremo marsikaj.
Velikonočni čas se začne s cvetno nedeljo, ko po cerkvah blagoslavljamo zelenje, butare. Vsako leto smo skupaj s 
stanovalci v dvorani izdelovali butare. Na pomoč so nam priskočili ter z nami ustvarjali dijaki Šolskega centra 
Šentjur in otroci iz vrtca. Šlo je za prijetno, medgeneracijsko druženje, polno smeha in tudi pesmi. Letos smo 
ustvarjali sami, ločeni po skupinah, saj se zaradi varnostnih ukrepov nismo smeli družiti. Nekaj butaric pa so nam 
podarili učenci šolskega centra. 
Za največje veselje pri naših stanovalcih je poskrbel naš župnik, g. Vinko Čonč, ki je prišel k nam in na dvorišču 
blagoslovil vse butare. Stanovalci so ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov, z maskami in ustrezno 
medsebojno razdaljo, sodelovali pri obredu. 
Po starem običaju se del blagoslovljene butarice zatakne v polje za dobro letino in odnese v hlev za zdravo živino, 
vse ostalo pa se zatakne na podstrešju za tram, da varuje hišo pred ognjem in neurjem. Mi smo jo zataknili v koriti 
z rožami pred vhodom, da nas bo varovala pred virusom.

Sonja Božič
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Robijev Abraham
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Zelo redko se zgodi, da kakšen stanovalec Doma praznuje 50. rojstni dan. Pri nas se je to prvič zgodilo pred 
kratkim. Skupaj z Robijem smo nazdravili njegovemu abrahamu. Le kdo ne pozna Robija – fanta na invalidskem 
vozičku, vedno nasmejanega in pripravljenega na pogovor, ki je kljub svoji 'mladosti'  naš stanovalec že več kot 
devet let.
Da se lahko življenje kruto poigra z našo usodo, je Robi spoznal že zelo mlad. Star je bil 25 let, ko se je na motorju 
vračal s celjskega pokopališča, kamor je šel prižgat svečo bratu dvojčku, ki je umrl dve leti prej. Sekunda 
nepazljivosti, padec, udarec z glavo v betonsko škarpo in svet se mu je obrnil na glavo. Poškodba je bila tako huda, 
da je bil kar nekaj mesecev v komi. Zdravljenje se je nadaljevalo v Univerzitetnem rehabilitacijskem centru Soča, 
kjer je preživel dobri dve leti in spoznal, da ne bo nikoli več hodil. Čeprav se je takrat težko sprijaznil z usodo, se je 
kmalu navzel optimizma, ki je, kot sam pravi, temelj za srečo.  Hudo je bilo, vendar se ni želel zapreti v svoj svet in 
se smiliti samemu sebi. 
Preden je prišel k nam v Šentjur, je zamenjal kar nekaj zavodov. Pred devetimi leti pa smo ga na prošnjo njegove 
mame, ki je že bila naša stanovalka, sprejeli v Dom. 
V pogovoru z Robijem spoznaš, da so naše težave v resnici nepomembne, če smo le zdravi, lahko hodimo in 
počnemo stvari, ki si jih srce poželi. Skozi njegovo zgodbo spoznamo resnično življenje. Invalidski voziček je 
sprejel kot pripomoček, ki mu olajšuje življenje in omogoča samostojnost.
Ima sina Denisa, ki je bil star tri leta, ko se je ponesrečil. On je njegova največja sreča in ponos. Veseli se vsakega 
njegovega obiska.
Redno se udeležuje telovadbe in sodeluje po svojih najboljših močeh. Nemalokrat ga vidimo, kako s trudom 
naredi par korakov ob ograji ali kako ob stebru nekajkrat vstane. Dejal je: »Za nas, ki smo na invalidskem vozičku, 
je gibanje najboljše in edino zdravilo, ki pripomore k boljšemu počutju. Priporočam pa tudi veliko smeha.«
Pri nas se počuti dobro. Najbolj ga veseli, da je lahko skupaj s svojo mamo. Vsak od nas se kdaj pa kdaj znajde v 
situaciji, ko potrebuje spodbudo, lepo besedo, topel objem, ljubeznivost in prijaznost nekoga … Zna kdo to bolje 
narediti kot mama?
Robi, tudi mi se dobro počutimo v vaši družbi. Všeč sta nam vaš optimizem in pogum. 

       Sonja Božič

Nikjer ni takšnega zdravila, kot je upanje.
Nobena spodbuda ni tako močna
in nobeno poživilo tako poživljajoče,
kot je pričakovanje jutrišnjega dne.
(Orison Sweet Marden)
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Zakonca Vincenc in Albina Tilinger

Gotovo ni lepšega na svetu, ko se dva skupaj starata
in sta zmeraj bolj do ušes zaljubljena drug v drugega.

(Phillips Brooks)
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Tistega lepega dne

Pomlad / Poletje 2021   številka 59

Tistega lepega dopoldneva... 
ko smo na skupini Spodnji trg dali radio in zvočnik "naglas" ter peli in plesali...

....in še kako velja spodnja misel....

"Iz glasbe prihaja čar, ob katerem se morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine srca." William Shakespeare
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Budnica za prvi maj

Prvi maj – praznik dela. Po letu premora so se po vsej Sloveniji znova zbrali godbeniki in zadonele so prvomajske 
budnice. Lani je bila tradicija budnice zaradi epidemije covida-19 po več kot stotih letih prekinjena, saj so jo 
predvajali samo na radijskih in TV-sprejemnikih. Letos so glasbeniki lahko zaigrali v živo, vendar v okrnjeni 
zasedbi največ desetih glasbenikov in ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov. To staro tradicijo letos morda 
cenimo še bolj kot prejšnja leta. Godbenikom so se, kot vsa leta prej, pridružila tudi gasilska društva, ki so s svojimi 
vozili krožila po domačih krajih in predvajala koračnice.
Tudi v našem domu so za dobro razpoloženje stanovalcev že zjutraj poskrbeli godbeniki Pihalnega orkestra 
Šentjur. Številni stanovalci so se zbrali na dvorišču, drugi so zvokom koračnic prisluhnili s svojih oken in balkonov, 
vsi pa so glasbenike pozdravili z aplavzom. Pri kosilu so jih nato presenetili še gasilci Gasilskega društva Šentjur. 
Mladi člani so lani oktobra, v mesecu požarne varnosti, z zabavno koreografijo zaplesali na pesem Jerusalema, 
posneli video in ga delili na družbenih omrežjih. Video je postal pravi hit. Tokrat so na dvorišču zaplesali našim 
stanovalcem.
Prvi maj je za stanovalce vedno nekaj posebnega, saj jim obudi lepe spomine na mladost. Letos jih dogajanje ni 
spomnilo le na praznik dela, temveč se z njim to pomlad simbolično vrača tudi življenje.

Sonja Božič
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Če si človek do ljudi
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Ta svet je lep,
če nekomu nekaj daš.

Ta svet je lep,
če nekoga rad imaš,

če stisneš roko komu,
ki ga kaj boli.
Ta svet je lep,

če si človek do ljudi. 
(Tone Pavček)

Vsi ljudje nosimo v sebi svoje zgodbe, težave, skrbi, načrte in upe za prihodnost. Pa vendar je potrebno tako malo, 
da nekomu narišemo nasmeh na obraz, mu vzbudimo upanje, mu pomagamo. Vsi si zaslužimo lepo besedo, 
prijazen pogled, morda nežen, vzpodbuden dotik.
Gospa Marija je bila nekoč medicinska sestra. Še vedno ima občutek za sočloveka in želela je pomagati. Pod 
našim nadzorom je nahranila gospo Lizo.
Sliki dveh zakonskih parov pa povedo več kot tisoč besed. Trenutki, ko se čas ustavi, ko nasmeh razneži in obsije 
obraz kot sonce, ko je ljubezen ljubezen. Dvojina je najlepša bližina. 

Zato bodimo človek človeku. Nasmehnimo se, pomagajmo si.
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Eno leto na morju

Že v rani mladosti sem začel potovati in spoznavati tuje dežele – na začetku seveda ne sam, ampak s starši.
Tako sem po šolanju, sicer nerad, 'odpikal' svojo dolžnost v JLA. Začel sem v Senti (blizu Somborja) v Vojvodini. Po 
šestih mesecih sem zaključil šolanje za radarskega mehanika. Na prekomando so me poslali v Boko Kotorsko, v 
Herceg Novi. Tu sem bil še eno leto. Servisirali in popravljali smo radarje od Dubrovnika do Ulcinja. Po zaključku 
vojnega roka sem ugotovil, da bi rad videl še več sveta, a ni bilo finančnih zmožnosti za turistična potovanja. Po 
daljšem premisleku sem se pri 24. letih odločil, da bom združil prijetno s koristnim. Zaposliti sem se želel na 
prekooceanski tovorni ladji kot ladijski električar. Nisem želel na našo ladjo, temveč na tujo. Te so omogočale 
boljše pogoje in dvojno višje plače kot naše ladje, plačilo pa je bilo v dolarjih. Menil sem, da bom na ta način lahko 
potoval po svetu. Na ladji bom delal, zaslužil denar in spoznaval druge dežele. Stopil sem v akcijo in končno mi je 
uspelo najti agenta za posadke neke švicarske ladjarske družbe. Povedal mi je, da je njegova družba pravkar 
kupila 20 let staro ladjo – to je ladja v srednjih letih. Takrat je ladja plula z grško posadko pod panamsko zastavo, 
vendar so posadko v kratkem želeli zamenjali z novo (njihovo), ki se bo pridruževala postopoma po pristaniščih. 
Leta 1973 so tej zastavi sicer rekli ciganska, zato sem nekoliko okleval. Agent mi je predložil pogodbo, ki je 
vključevala kar lepo mesečno plačo, nadure pa so bile posebej plačane, za trajanje enega leta, ki mu naj bi sledil 1 
mesec dopusta. Če svojega dela ne bi dobro opravljal, bi v prvem pristanišču dobil nogo in letalsko karto za 
domov, strošek zanjo pa bi se seveda odbil od zadnje plače. Pred podpisom pogodbe sem se pozanimal, kako 
ukrepati v tujini, kadar pride do krize. Svetovali so mi odhod v naše veleposlaništvo, kjer naj opišem svoje težave, 
nato pa mi bodo pomagali pri rešitvi situacije. Dobro sem se zavedal tveganja, vendar kdor ne riskira, tudi ne 
profitira. Takoj po podpisu sem začel urejati potni list in opravil obvezno cepljenje. Na koncu sem bil napikan kot 
sito – še vulkanizer me ne bi mogel več pošteno 'zaflikati'.
Približno po enem mesecu sem dobil telegram, naj v poslovalnici družbe Alitalia v Trstu dvignem letalsko karto 
Trst–Rim, od tam pa naj bi letel v Dar es Salam (Tanzanija), kjer me bo čakala ladja po imenu Pegaz. Naslednji dan 
me je oče peljal v Trst, kjer sem dvignil karto in odšel na tržaško letališče. Ker sem tja prispel debelo uro pred 
poletom (odhod naj bi bil ob 12. uri), sem odšel na razgledno teraso in si naročil kavico. Ugotovil sem, da cigarete 
imam, vžigalnika pa ne. Odšel sem v trafiko in želel kupiti vžigalice. Nisem se mogel spomniti, kako se to pove v 
angleščini. Kljub pošteni telovadbi mi pri trafikantki ni uspelo. Razočarano sem se vrnil nazaj na teraso brez 
vžigalic, da svojo kavo popijem do konca. Oprezal sem naokoli, kje bi lahko koga prosil za ogenj. Kmalu so na 
opoldansko pavzo prišla dekleta. Pila so kavo, kadila in čebljala po italijansko. Med njimi je bila tudi moja 
trafikantka. Uspelo mi je se jim pridružiti. Med pogovorom v polomljeni angleščini – po sistemu jaz biti/hoditi – in 
pošteni telovadbi so me vprašale, od kod sem. Povedal sem, da iz Slovenije. V tistem je moja trafikantka rekla: »Pa 
zakaj ne govoriste po slovensko?« Takoj zatem me je vprašala, kaj sem pravzaprav hotel kupiti. Povedal sem ji in 
izvedel, kako se vžigalicam reče po angleško: matches. To besedo sem si zapomnil za vse večne čase, saj sem se 
zanjo zelo namučil. Ob prijetnem pogovoru je čas hitro minil in po zvočniku so objavili polet za Rim. Vkrcal sem se 
na letalo. 
Kasneje mi je v Rimu uslužbenec po pregledu dokumentov dejal, da ne smem na letalo za Dar es Salam, ker 
nimam veljavne vize za Tanzanijo. V slabi angleščini sem razlagal, da Jugoslovani ne potrebujemo vize za 
potovanje po svetu, kot se je takrat govorilo, a to očitno ni držalo. Razložil sem mu, da se bom vkrcal na ladjo, ki me 
čaka, in da bomo odpluli takoj po mojem prihodu. Trdil sem, da sem tranzitni potnik, zato viza ni potrebna. Pokazal 
sem mu tudi svojo pogodbo s podjetjem v angleščini. A uslužbenec je bil neomajen. Nisem odnehal in zahteval, 
naj me odpeljejo k šefu. Tudi njemu sem razložil enako. Na koncu se je le omehčal in me pustil dalje. Ves prepoten 
od telovadbe sem se vrnil v terminal in čakal na odhod letala. Polet je trajal osem ur. Med poletom me je zagrabila 
panika. Kaj če med plovbo po odprtem morju ne bom sposoben popraviti kake okvare? Nihče mi ne more 
pomagati, saj nobeden nima pojma o elektriki. Po pristanku  v Dar es Salamu sem z vsemi potniki šel v letališko 
zgradbo. Pri kontroli potnih listov so vsi šli dalje, le meni je policist vzel potni list in mi naročil, naj grem v kot in tam 
počakam. Kasneje so prišli pome in me odpeljali v pisarno. Za pisalno mizo sta bila dva policista v uniformah. 
Razložila sta mi, da nimam veljavne vize za Tanzanijo, zato se moram vrniti domov na stroške družbe Alitalia. 
Obupno sem jima prodajal svoje 'pravljice' v različnih variantah in jima pokazal pogodbo. Ostala sta neomajna. 
Kar naenkrat me je prešinila ideja. Vprašal sem ju, ali bi lahko vizo kupil, torej plačal postopek za izdajo ustrezne 
vize. Vprašala sta me, ali sem res pripravljen plačati. Ko sem pritrdil, sta takoj postala prijaznejša. Na moje 



76 Pomlad / Poletje 2021   številka 59

 vprašanje, koliko to stane, sta v en glas odgovorila: »Five dollars and no problems.« (Pet dolarjev in konec težav.) 
Plačal sem jima, za kar seveda nisem dobil potrdila, in v potnem listu sem takoj imel potrebno vizo, zato sem se 
lahko odpravil na ladjo. Tu pa še ni bilo konec mojih težav. Agenta družbe, ki bi me moral čakati na letališču in 
odpeljati na ladjo, ni bilo. Kaj pa zdaj? Sam v neznanem mestu in v tuji deželi. Odločil sem se, da bom vzel taksi. 
Toda kje je ladja Pegaz? Taksistu sem naročil, naj me odpelje do luške kapitanije, kajti tam morajo vedeti, kje so 
privezane ladje. Tam so me napotili do Pegaza.
Pegaz (leteči konj iz grške mitologije) je bil ogromen in visok kot dvonadstropna hiša ter dolg 150 m. Prevažal je 
lahko 10.000 ton tovora v petih skladiščih. Njegov motor je razvijal 10.000 KM (visok je bil 3 etaže). Plul je s 
hitrostjo 15 vozlov (slabih 30 km/h) in imel je centralno klimo, kar nam je še kako prišlo prav pri zunanjih 
temperaturah 42 °C (to je bila stalnica). Znotraj smo imeli 26–27 °C. Leta 1973 je bila klima še eksotika, kaj šele 
leta 1953, ko je bila ladja zgrajena.
Sprejel me je kapetan. Naslednji dan mi je grški električar razkazal ladjo in mi povedal bistvene podatke o 
električnih napravah na njej. Ladja je bila zgrajena v Franciji in je bila solidno izdelana. Posadka je štela 32 mož, 
uradni jezik pa je bila angleščina. Po prespani noči je električar zapustil ladjo in odletel domov v Grčijo. Po kosilu je 
prišel trenutek resnice. Kapetan me je poklical k sebi in povedal, da bomo zvečer odpluli v Massawo (Etiopija). Pot 
bo predvidoma trajala tri dni. Tako se je začela moja pomorska pustolovščina, ki je trajala eno leto. Obkrožili smo 
Afriko prek Rdečega morja, Indijskega oceana, Atlantskega  oceana do Sredozemskega morja. Skozi Sueški 
prekop nismo pluli, ker je bil takrat zaprt. Sem pa imel to srečo, da smo bili v vsakem pristanišču najmanj 10 dni. 
Tako sem lahko mirno užival v ogledih mest. Povsod sem prvega taksista vprašal, kaj si je vredno ogledati. Tako 
me je kar on pripeljal do želene lokacije. Običajno sem prve tri dni turistično raziskoval mesto, potem sem zvečer 
vprašal naše pomorce, kam se gredo zabavat in smo tja tudi odšli. V Durbanu (Južnoafriška republika) smo bili 
dvakrat po 15 dni. Tu mi je lastnik osebno povišal plačo za 200 dolarjev in odobril pavšalnih 100 nadur mesečno. 
Durban je bil pravi mali New York. Pa še to: ko sem bil v Južnoafriški republiki (JAR), so imeli tam za naše pojme 
neverjeten delavnik. Delali so od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00 oziroma od 13.00 do 17.00. V petek so 
delali samo od 8.00 do 12.00. Potem so bili prosti do ponedeljka. V službo so ponovno prišli v ponedeljek ob 
13.00 in delali do 17.00. Vikend je v bistvu trajal 3 dni – super, mar ne?
V Aleksandriji v Egiptu smo denimo bili cel mesec. Takrat sem se prepričal, da prevažamo ogromno količino tovora. 
Luški žerjavi so praznili naša skladišča noč in dan (res pa je, da so delali kot upočasnjeno predvajan film). Ko so 
napolnili eno vlakovno kompozicijo, so jo odpeljali in pripeljali novo. Aleksandrijo sem takrat poznal kot Ljubljano. 
Pred odhodom v Benetke sem se z vlakom odpravil v 250 km oddaljen Kairo, v Gizo, na ogled Keopsove piramide. 
Med drugim sem si ogledal tudi Benetke v Italiji, Lizbono na Portugalskem, Antwerpen v Belgiji in Le Havre v 
Franciji. Tu sem zaključil svojo 'turnejo'. Na ta način sem obogatil svoje praktično znanje angleščine, zemljepisa in 
posledično tudi svoj devizni račun. 
Na ladji sem ugotovil, da popolnoma drži dalmatinski pregovor: »Kad bi bila uvik bonaca, čak bi i popovi 
navigavali.« (Če bi bilo vedno mirno morje, bi še župniki pluli.) Zdaj se držim njegovega drugega dela: »Hvali more i 
drž' se obale.«
To bi bilo vse.

Drago Malinovsky 
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Petarde in maščevanje - drugič

V prvi polovici šestdesetih let prejšnjega stoletja so v Velenju za potrebe 
RŠC-ja (Rudarskega šolskega centra) zgradili 12- nadstropno stolpnico. V 
vsakem nadstropju so bila štiri stanovanja s sanitarijami, velikim 
predprostorom, velikim dnevnim prostorom, ki je obenem služil kot 
jedilnica in prostor za druženje, in veliko kuhinjo, ki je služila za potrebe 
gospodinjstva za vse, ki smo živeli v tem stanovanju. V vseh stanovanjih 
so bile štiri manjše sobe z dvema posteljama (pozneje jih je bilo še več) in 
velika spalnica za družino, ki je skrbela za dijake RŠC-ja. Oskrba je 
vključevala prehrano, nastanitev in higieno za osem, pozneje pa za deset 
dijakov.
Tak sistem družinskega internata je bil edini v takratni Jugoslaviji in je bil 
prenesen iz Kitajske. Disciplina je bila stroga. Ni bilo kajenja, ne 
prevelikega razgrajanja, imeli smo celo ure za učenje. V glavnem smo bili 
ena velika družina. Nekatere gospodinje so bile pri disciplini popustljive, 
druge pa prestroge, kot da bi bili pod nadzorom gestapa. Dve gospodinji 
sta bili še posebej pozorni na dijake kadilce in sta nas zatožili našim 
skrbnikom ali celo upravniku internata, če sta nas videli, ko smo kadili 
kjer koli v senci dreves.
Meni je šla ena od njih še posebej na živce, saj nas je zasledovala po ulici 
in opazovala, kam smo šli kadit. Običajno skrivališče za kajenje smo imeli 
pod mostom reke Pake in tudi tja nam je sledila. Sklenil sem, da ji bom to 
početje nekoliko popestril.
Tisti teden sem imel praktični del pouka popoldan, zato sem imel čas za 
pohajkovanje po mestu. Na sprehod smo se podali štirje prijatelji in bili 
smo ravnokar na našem mostu čez Pako, kamor smo hodili kadit. Že smo 
hoteli zaviti pod most, ko sem zagledal 'čarovnico', kako je šla z dvema 
cekarjema po nakupih. Rekel sem prijateljem: »Bodimo pridni in ji 
pustimo, da nakupi, kar namerava, ko se bo vračala, se bo pa oglasila 
petarda.«
Po ulici smo hodili tako, da nas je lahko imela ves čas na očeh. Trajalo je 
približno pol ure, da je napolnila cekarja. Ko je izstopila iz trgovine in imela 
v vsaki roki poln cekar, sem začel hoditi kakšne tri metre pred njo, kot da 
je ne vidim. Po približno petdesetih metrih sem zagledal koš za smeti, ki je 
bil poln papirčkov in ostale nesnage. Tik pred košem sem iz žepa vzel 
škatlico vžigalic in jo držal tako, da jo je 'tožibaba' lahko videla, z drugo 
roko pa sem vzel petardo, a ji je nisem pokazal. Tedaj je moja tarča 
pospešila korak in začela vpiti: »Zdaj sem te pa dobila, sredi ulice boš 
kadil! Zatožila te bom upravniku!« 
Bil sem že pri košu za smeti, na hitro sem prižgal petardo in jo odvrgel v 
koš za smeti. Očitno je petarda zdrsnila nižje v koš in ko se je gospa 
približala košu, da bi našla odvržen cigaret, je petarda eksplodirala in 
smeti so ob poku zletele proti njeni glavi. Takšen krik in odskok nazaj sem 
videl samo v filmih. Istočasno je iz rok izpustila oba cekarja in obnemela. 
Po tem dogodku ni več tožarila in tudi povedala ni nikomur, kaj se je 
zgodilo. Jaz še danes kadim, čeprav vem, da ni zdravo, pa tudi kakšna 
petarda se še najde pri meni …

        Slavko Marš 
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Že v prejšnjih dveh zgodbah sem opisal, kako so nas zaradi malo daljših las, načina oblačenja in obnašanja na 
javnih mestih gledali nekoliko postrani. Nič drugače nas niso obravnavali tedanji organi pregona: miličniki in 
redarji. 
Na vsakem koraku smo jih imeli za sabo in nas karali z besedami »Tega ne smete«, »To ni lepo«, »Vas bomo 
kaznovali« in podobno. Počasi so mi šli na živce in nalašč smo počeli stvari, ki so jih prepovedovali. 
Neko poletno popoldne smo videli, kako patrulja miličnikov na ulici maltretira voznika mopeda. Imel je čelado, 
čeprav v tistih časih uporaba čelade še ni bila obvezna. Prišli smo prav v tistem trenutku, ko je eden od miličnikov 
primazal klofuto mopedistu, ko je ta snel čelado. Udaril ga je tako močno, da je mopedist padel po cesti. Patrulja je 
imela fička in Milanu sem rekel: »Daj mi petardo, da jo vržem pod avto.« Ker je ni imel pri sebi, je skočil domov in 
prinesel štiri petarde. Med tem časom pa je patrulja že odšla. 
Kaj pa sedaj, kako se bomo maščevali miličnikom za (po našem mnenju) njihovo barabijo? 
»Nič,« sem rekel fantom, »Milan, daj mi petardo, da jo bom vrgel kar v prostore milice.« 
Blok, kjer se je nahajala postaja milice, je bil novogradnja. Zgoraj so bila stanovanja za miličnike, spodaj pa vse 
pripadajoče pisarne, vključno s celicami za pridržanje lumpov. Znotraj vhoda je bila kabina za dežurnega 
miličnika, ki je tam sedel ter dežural na telefonu in ostalih aparatih. 
Bil je lep poletni večer in vhodna vrata so bila odprta, da dežurnemu miličniku v kabini ni bilo vroče. Kaj boljšega si 
ne bi mogel želeti. Preostala klapa se je spravila na zahodno stran kulturnega doma, da bi opazovala, kaj se bo 
dogajalo. Jaz sem spravil petardo in vžigalice v žep ter stopil v akcijo. Oblečen sem bil v kratke hlače, srajco s 
kratkimi rokavi, na nogah pa sem imel japonke, ki sem jih zatlačil zadaj za pas, da bi lahko hitreje tekel. Ker se je že 
mračilo, sem lahko neopazno prišel do postaje milice. Hodnik je bil razsvetljen, prav tako kabina dežurnega 
miličnika in videl sem, da v kabini sedi miličnik, ki mi je nedolgo nazaj primazal klofuto, ker sem se mu besedno 
uprl. Krasno, sem si rekel, vse je na kupu za dvojno maščevanje. Priplazil sem se pod stopnišče ob vhodu, prižgal 
petardo in jo vrgel v hodnik pred kabino. Kaj se je zatem dogajalo na postaji, sem izvedel šele naslednji dan. Jaz 
vem samo to, da sem petam dal vetra kot malokdaj. Ko je počilo, sem bil že deset metrov stran. Ker tedaj v bližini 
še ni bilo stanovanjskih blokov, temveč samo njive s koruzo in fižolom, sem se hitro znašel v kritju in zavetju njiv. 
Kdor se spominja Velenja iz leta 1967, ve, kako daleč je bila postaja oddaljena od gostilne Obirc. Celotno pot sem 
bežal po njivah med koruzo in fižolom, in sicer bos. Nisem občutil nobene koruze niti fižolovke. Pri Obircu sem šel 
čez cesto, preko Bevč in Gorice do Šaleka ter nato v Velenje. Prijatelji so se prav tako razbežali na vse strani, zato 
nisem srečal nobenega od njih. Med begom sem si strgal srajco in izgubil japonke, ki sem jih prej zatlačil za pas, 
poleg tega pa sem bil po celem telesu popraskan od koruze in fižolovk.
Naslednji dan so mi prijatelji pripovedovali, kaj se je po poku petarde dogajalo na postaji milice. Ko je počilo, so 
ugasnile vse luči in miličniki so z baterijskimi svetilkami kukali skozi okna v pritličje. Trije avtomobili milice z 
miličniki so se podali proti Slovenj Gradcu, Šoštanju in Celju. Če bi me hoteli ujeti, bi morali imeti helikopter in 
tanke, da bi mi lahko sledili med njivami.
Kaj sem jaz imel od tega? Bil sem opraskan, imel sem strgano srajco, bil sem brez japonk, toda adrenalina poln za 
naslednjih šestih mesecev!

Lep pozdrav                        lump Slavko Marš

Petarde in maščevanje - tretjič
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Zgodbe

LEKCIJA

V dijaških letih (po končani osnovni šoli) sem obiskoval elektro-gospodarsko šolo v Mariboru in stanoval v 
njihovem internatu. Večina dijakov nas je bila Celjanov. Ob vikendih smo se odpeljali domov in se vrnili v 
ponedeljek zjutraj. Po končanem prvem letniku in poletnih počitnicah smo se vrnili nazaj v šolske klopi. Že prvi 
dan smo doživeli hladen tuš. Razredničarka je takoj začela predavati o tem, da se moramo že od prvega dne 
pridno učiti. Pozneje je od vseh zahtevala lanskoletno spričevalo, vendar ga nihče od nas ni imel s sabo. Naročila 
nam je, da se moramo še isti dan vrniti domov in ga prinesti naslednji dan. Zavedal sem se, da to nima nobenega 
smisla, saj lahko spričevalo takoj preverijo v svojem arhivu in je to le njena 'muha'. Odločno sem ji povedal, da tisti 
dan ne bom šel nikamor in da bom spričevalo prinesel v ponedeljek. Saj se moram popoldan učiti, kot nam je malo 
prej tudi naročila. Naslednji dan spričevala ni prinesel nihče, z mano na čelu. Učiteljica je verjetno smatrala, da 
sem sprožil upor proti njej. Pričakoval sem, da me bo hotela nekako disciplinirati in preprečiti podobne bodoče 
dogodke. Še kako sem imel prav. Neko jutro sva s prijateljem šla po hodniku internata in mimogrede brcala 
pokrovček paste za čevlje Ilirija. Vzgojitelj v internatu naju je pošteno nadrl, češ da namerno uničujeva njihovo 
imetje. Naslednji dan sva med glavnim odmorom morala v zbornico k ravnatelju. Pred polno zbornico naju je 
obtožil namernega uničevanja. Razlagal sem mu, da je to pokrovček, težak le nekaj gramov. V kolikor bi zares 
hotela kar koli uničevati, bi vzela nekaj težjega in ne tega pokrovčka, saj nisva bebca. Za kazen naju je izključil iz 
internata. Dejal je, da lahko tam ostaneva do konca tedna, potem pa se morava izseliti. Nisem ga mogel prepričati 
v nasprotno, zato sem ga vprašal, ali ga ne zanima, kje bova spala? Odgovoril nama je, da lahko zaradi njega 
stanujeva tudi na železniški postaji.
Pogovor je bil zaključen. Poparjena sva odšla iz zbornice. Popoldne sva šla v uredništvo časopisa Večer in tam 
dobila naslov ženske, ki je oddajala sobe dijakom. Takoj sva jo poiskala in se dogovorila za namestitev. Cena je bila 
zgolj malenkost višja kot v internatu. Tako je bila najina težava hitro rešena. Po nekaj tednih od preselitve je 
razredničarka od mene zahtevala naslov novega prebivališča. Nekajkrat me je opomnila, a ji naslova kljub temu 
nisem dal. Na vsem lepem je med glavnim odmorom prišla pome in me pripeljala v zbornico k ravnatelju. Zbornica 
je bila zopet nabito polna, kot že pred tedni. Ravnatelj se je vzrojil, češ da razredničarki nočem dati svojega novega 
naslova in zahteval, naj mu ga takoj povem. Spomnil sem ga: »Pred tedni sem vas prosil, da naju ne vržete ven. Ko 
sem vas vprašal, ali vas ne zanima, kje bova spala, ste mi odgovorili, da lahko zaradi vas stanujem tudi na 
železniški postaji. Torej, zapišite. Moj naslov je železniška postaja!« Vsi so se namuznili. Lepo sem se poslovil in 
odšel. Do konca šolskega leta mojega naslova ni potreboval nihče več. 

Drago Malinovsky

BISER ČRNE GORE

Na eno od številnih terenskih nalog sem se s sodelavcem odpravil v Plav v Črno goro. Šlo naj bi za turistično 
mestece ob Plavskem jezeru, ki so ga imenovali biser Črne gore.
Z letalom sva letela iz Ljubljane v Beograd. Tu sva počakala na drugo letalo, s katerim sva letela do takratnega 
Titograda (današnja Podgorica). Po pristanku okoli poldneva sva takoj poiskala avtobusno postajo. Ugotovila sva, 
da prvi avtobus za Plav prispe šele ob 20. uri. Malo sva si ogledovala mesto, posedala po kavarnah in čakala na 
odhod. Bil je lep, vroč poletni dan. Končno je napočil čas odhoda. Vkrcala sva se na star kavbojski avtobus. 
Ugotovila sva, da mu manjka nekaj stranskih stekel, kar ni motilo nikogar razen naju. Saj je bilo poletje in nam vsaj 
vroče ne bo. Vso noč smo se cijazili po številnih vaseh v okoliških hribih. Tu je očitno veljal sistem dostave do vrat, 
saj je šofer vsakogar pripeljal do njegove hiše, malo poklepetal in odpeljal dalje. Nikamor se mu ni mudilo, očitno 
tudi ostalim ne. Nihče se namreč ni razburjal zaradi tega. Ko smo sredi noči prispeli v Plav, sem izkoristil ta sistem 
dostave. Šoferja sem prosil, naj naju odpelje do hotela. V trdi temi naju je 'dostavil' pred hotel in odpeljal dalje. 
Hotel je bila stara enonadstropna zgradba. Že po poti naju je prestregel čuvaj. Razložila sva mu, da sva Slovenca in 
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bi se rada tu nastanila za približno tri dni. Razložil je, da lahko izbirava med hotelom in bungalovi ob jezeru. 
Bungalovi so bili nekakšni leseni kurniki, zato sva se odločila, da bova raje v hotelu. Namestila sva se v 
dvoposteljno sobo. Zjutraj me je po zajtrku pritisnilo na veliko potrebo. Odšel sem na stranišče na hodniku. Ko sem 
odprl vrata kabine, sem se zgrozil. Školjka ni imela pokrova, bila je ponesnažena, od nje do vrat pa se je vila prava 
avtocesta človeškega blata. Hitro sem zaprl vrata in se v hipu odločil za plan B. Svoje sem opravil kar v bližnjem 
grmu, ki je postalo moje zatočišče do konca bivanja. Potem sva šla v podjetje in se dogovorila, kako naprej. 
Popoldan sva si ogledala jezero. Videti je bilo kot nekakšna malo večja mlaka – in to naj bi bil biser? Očitno še niso 
videli našega Bleda! V hotelski restavraciji sva se odločila za pozno kosilo. Lahko sva izbirala samo med kislim 
zeljem z ovčetino in jajcem na oko. Drugega niso imeli. 
Ko sva zvečer slišala glasbo, sva odšla v restavracijo. Najina zabava se je kar hitro končala, kajti malo pozneje se 
je tam pojavil pravi črnogorski 'čiča' s košatimi brki. Izza pasu je potegnil starinski revolver, ga tresnil na mizo, se 
usedel in naročil deci rakije. Hitro sva plačala in jo urno odkurila nazaj v sobo. Po treh dneh prisilne diete in 
opravljanja potrebe v grmovju je napočil čas odhoda. Z avtobusom sva se odpeljala nazaj v Titograd. Ta, hvala 
bogu, ni bil nočni taksi, zato sva nazaj prispela pol hitreje. V letališki zgradbi se je kar trlo potnikov za Beograd. 
Letalo je letelo samo enkrat dnevno. Stevardesa na pultu mi je povedala, da bodo morali nekateri počakati na 
naslednji let. Predal sem ji karte in povedal, da sva Slovenca. Vračava se domov in se nama mudi. Pomežiknila mi 
je in zatrdila, da bo že nekako uredila. Res je držala besedo. Nekoliko pozneje naju je po zvočniku poklicala po 
karte in objavila odhod. Ljudje so se malce razburjali. Odpravila jih je, češ da sva iz Slovenije in se vračava domov, 
oni pa lahko prespijo doma in odpotujejo naslednji dan.
Ni mi jasno – od vseh biserov, kot sta Budva in Boka Kotorska, so za najlepšega izbrali prav to mlako!?

GORILA

S sodelavcem sva odšla na službeno pot v podjetje Progres v Mladenovac v Srbijo. Nastanila sva se 10 km od 
centra, in sicer v motelu ob tamkajšnjem jezeru. Motel je bil v malem gozdičku, obkrožen z bungalovi. V osrednjem 
delu je bila restavracija. Midva sva zasedla enega izmed bungalovov. Zvečer sva se odpravila v restavracijo na 
večerjo. Kot je v tej regiji v navadi, so glasbeniki skupaj s pevko okoli 20. ure začeli izvajati svoj glasbeni program. 
Kmalu je prišla večja skupina ljudi, ki je začela proslavljati. Pozneje sem izvedel, da ima eden od moških v njihovi 
družbi rojstni dan. Bili so dobro razpoloženi in ružica (srbsko roza vino rahlo sladkega okusa) je tekla v potokih. 
Kmalu so se razživele še ženske. Ko so kozarce spile do dna, so jih začele metati na tla.
Brez besed so prihitele snažilke in odstranjevale črepinje. Prišel je še receptor in na steni v kotu s kredo narisal 
kvadrat, ki je služil kot tarča. Vanj so lahko metali kozarce in ostale steklene predmete, razen pepelnikov. Ko jim je 
zmanjkalo kozarcev, so pri natakarju naročili novo porcijo, ki jim jo je brez težav tudi prinesel. Tako so bili založeni z 
novim 'strelivom'. Za sodelavca je bilo to prvo terensko delo, jaz pa sem imel za seboj že kar precejšnjo 
'kilometrino'. Najprej je hotel oditi. Pomiril sem ga in mu zatrdil, da ni nobene nevarnosti. Lepo sva pojedla do 
konca in si po večerji naročila še dva kozarca ružice. V miru sva srebala vsak svojega. Naenkrat je nek moški 
zalučal prazno steklenico piva pod svojo mizo. Dno steklenice se je prikotalilo do mojega čevlja in se odbilo. Moški, 
ki jo je vrgel, je vstal in se s steklenimi očmi napotil naravnost do naju. Bil je visok in nabit, skratka poln mišic, kot 
velika gorila. Sodelavec je skoraj zlezel pod mizo in tudi jaz sem bil iz trenutka v trenutek manj prepričan v svojo 
teorijo, ko je 'gorila' prikorakala do najine mize. Moški se je naslonil nanjo in vprašal, ali je koga poškodoval. Zatrdil 
sem mu, da ne. Opravičil se je, nama častil pijačo in odšel k svoji mizi. Pijače nisem odklonil, kajti če bi jo, bi ga po 
tamkajšnjih običajih užalil. Pozneje je k njihovi mizi prišel receptor in jim razložil, da sva Slovenca. Vsi so se veselo 
obrnili k nama in naju pozdravili. Pozneje sva morala z njimi še zaplesati kolo. Zelo zanimivo je, kako tam 
nagrajujejo pevke in ostale glasbenike. Pevki zataknejo bankovec v nedrček, moškim pa pljunejo na bankovec in 
mu ga prilepijo na čelo. Nato z bankovcem na čelu igrajo dalje. Po kolu sva se poslovila od vesele družbe in odšla 
spat. Skratka, v Srbiji smo vedno brez težav povedali, da prihajamo iz Slovenije, medtem ko se je Hrvatom bolj 
slabo pisalo.
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ČUDNA NAKLJUČJA

Pred leti, ko sem bil še zaposlen, so me poslali v Vzhodno Nemčijo na popravilo  naše mobilne betonarne, ki jo je 
Gradis Ljubljana uporabljal pri gradnji tamkajšnje rafinerije.
Rafinerija je bila od letališča v Vzhodnem Berlinu oddaljena 250 km. Dogovorili smo se, da me bo na letališču 
pričakal voznik, ki me bo odpeljal k objektu. Za vsak slučaj sem si priskrbel telefonsko številko kontaktne osebe na 
tem gradbišču. Letel sem z zagrebškega letališča, polet pa je trajal uro in pol. Po pristanku sem odšel v letališko 
zgradbo. Po pregledu dokumentov sem se po glavni avli sprehajal z očmi na pecljih in pozorno gledal, ali kdo drži v 
rokah napis z mojim imenom, kot je navada v teh primerih. Obenem sem pozorno poslušal, ali me bodo po 
zvočniku poklicali k informacijam, kjer bi se lahko dobil z voznikom. Vedel sem, da bo pome prišel z modrim 
volvom. Nekaj časa sem čakal, nato pa odšel do okenca za informacije in vprašal, ali me je kdo iskal. Zatrdili so mi, 
da ne. Kaj pa zdaj? Bil sem sam v tujini na ogromnem letališču. Poiskal sem prvi telefon in poklical kontaktno 
osebo, ki mi je povedala, da se je voznik pravočasno odpeljal in me verjetno išče. Odpravil sem se do parkirišča, ki 
je bilo ogromno – avtomobilov se je kar trlo. Le kje bom zdaj našel modrega volva? Po neuspešnem iskanju sem 
opazoval mimoidoče, ki so vsi nekam hiteli. Mojo pozornost je vzbudil moški s plastično vrečko v roki, ki je hodil 
nekako brez cilja. Kar na slepo sem pristopil k njemu in ga v slovenščini vprašal, ali je iz Gradisa. Potrdil mi je in že 
sva se peljala proti gradbišču. Rafinerija je bila okoli 5 km iz mesta – ogromna, obdana s 25 km žice. Naslednje 
jutro se je zopet zataknilo s prevozom iz hotela na gradbišče. Po telefonu so mi povedali, da imajo vse avtomobile 
na terenu in da je volvo v okvari. Predlagali so mi, da delo prestavimo na naslednji dan. Odločil sem se, da bom 
opravil nekoliko daljši  sprehod in poskusil štopati. Tako sem po širokem pločniku ob glavni cesti hodil proti 
rafineriji. V rokah sem imel torbo z orodjem, v plastični vrečki pa kombinezon. Naenkrat mi je zahupal tovornjak in 
ustavil. Povabil me je v kabino in vprašal, ali grem na gradbišče. Potrdil sem mu in ga vprašal, kako je vedel, da 
sem Slovenec. Povedal mi je, da Vzhodni Nemci ne poznajo takih vrečk, saj imajo samo papirne vrečke ali 
platnene cekarje. Pojasnil mi je, da je to tukaj naš prepoznavni znak. Izvirno, mar ne?

Franček
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Pomembna je embalaža

Prvi dan v prvem razredu osnovne šole. 
Učiteljica razlaga, kako je mleko zdravo za nas, zato bi ga 
morali piti vsak dan. Ker so okusi različni, ljudje pijemo 
različno mleko, od kravjega do kozjega, kameljega in še 

mnogo drugih. Začela je klicati posamezne otroke. Vsak je 
moral povedati, katero mleko ima najraje.

Vstane prvi. Pove, da ima najraje kravje mleko, drugi kozje 
mleko in tako dalje, dokler ne pokliče Janezka. Ta vstane in 
nekoliko sramežljivo pove, da ima najraje mamino mleko. 
Učiteljica se začudi in vpraša: »Mamino mleko? Kaj nisi 
malo prevelik za to?« Janezek pa pohlevno: »Ne toliko 

mleko kot embalažo.«

Čudno nagnjenje

Nekega dne pride moški k zdravniku in se pritožuje, da so 
mu moški nekako bolj všeč kot ženske. Zdravnika prosi za 
zdravilo, če to sploh obstaja. Zdravnik odpre predal mize in 
ven potegne majhno belo kartonasto škatlico, polno roza 
tablet. Preda jo moškemu in mu pove, da mora dvakrat 
dnevno vzeti eno tableto. Po enem tednu naj pride na 

kontrolo in bosta videla, kako naprej.
Po tednu dni pride moški na kontrolo in potoži, da odkar 
jemlje to zdravilo, mora dvakrat dnevno na blato. Nato 
zdravnika vpraša, ali mu je tablete dal zato, da bi imel 

ženske raje kot moške. Zdravnik pa nejevoljno odvrne: »To 
so odvajalne tablete, ki sem vam jih dal, da vam pokažem, 

čemu vam pravzaprav služi rit.«

Pomirjevalo Apaurin

Nekega jutra se je zdravnik 
navsezgodaj skregal z ženo in za 
povrh še z medicinsko sestro v 

ambulanti. Kasneje je prišel 
pacient, ki se je pritoževal, da mu 

najmanj dvakrat dnevno blato 
uide v hlače in je že čisto obupan. 
Zdravnika je prosil, naj mu napiše 

recept za ustrezno zdravilo. 
Zdravnik ga je raztreseno poslušal 
in mu na hitro pomotoma napisal 

recept za Apaurin. Pacienta je 
naročil na kontrolo po enem 

tednu. 
Naslednji teden pride pacient na 

kontrolo. Zdravnik ga vpraša, ali je 
zdaj vse v redu. Moški samo 

pokima in je tiho. Nato ga 
zdravnik vpraša: »Vam blato ne 
uhaja več?« Možakar pa izjavi: 

»Uhaja še, uhaja. A sekiram se nič 
več!«

Horoskopsko znamenje

V osmem razredu so imeli učitelja matematike, ki je bil 
obseden s horoskopom. Nekega dne je v razred prišel nov 
učenec. Učitelj ga je hotel nekoliko bolje spoznati in ga je 

strogo vprašal: »Kaj si po horoskopu?« Ta mu je 
samozavestno odgovoril: »Od zadaj devica, od spredaj pa 

strelec!«

Velikost je pomembna

Dva možakarja se srečata na starinskem 
moškem javnem stranišču. V njih pred 
leti ni bilo pisoarjev. Imela so le steno, 
premazano s katranom, na katero so 
moški lahko urinirali. Prvi je bil zelo 

majhne rasti, drugi je bil visoki košarkar. 
Postavila sta se k steni, potegnila ven 
vsak svoje 'orodje' in praznila mehur. 

Mali možakar pogleda velikega in opazi, 
da ta mežika z očmi in vsake toliko časa 

stresa z glavo. Malo pomisli in vpraša 
velikega možakarja: »Kako to, da 

mežikate in stresate z glavo?« Veliki 
možakar mu razloži, da so to pač živci. 
Kasneje opazi, da mali možakar prav 
tako mežika z očmi in stresa z glavo. 

Malega možakarja sočutno vpraša: »Ali 
tudi vas dajejo živci?« Mali možakar mu 

nejevolno odvrne: »Sploh ne, samo 
šprica mi v oči!«  
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Presenečenje za 40 mučenikov in kostanjev piknik

Kuharica nam je 10. marca voščila dobro jutro in rekla, da imamo samo enega slavljenca, čeprav nas je bilo 
prisotnih več. »Ga boste kaj častile?« je vprašala. Sorodnik mi jeseni vedno pošlje kostanj, ki ga je pri nas dovolj in 
ga nudi svojim prijateljem, da v njem uživajo. Odločila sem se, da bom ta dan dala kostanj na mizo in organizirala 
piknik, kuharica pa je omenila, naj o tem dogodku napišem članek za domski časopis. Kuharica se je poslovila, jaz 
pa sem pristopila do slavljenca in skupaj sva preštela ostale slavljence. Pet slavljencev – mučenikov – in pet žena, 
ki smo slavile dan žena, torej skupaj deset. Tudi šefico Polono smo povabili na piknik. S slavljencem sva imela 
nekaj prihrankov, zato sem stopila do kuhinje in natakarice, ki nam je priskrbela jedačo in pijačo ter vse 
slavnostno postregla. Pri tem je na pomoč priskočil Rupert. Piknik je trajal dve uri. Imeli smo se zelo lepo, zato nam 
je čas hitro minil.
V Domu sem osem let. Sestra Barbika je imela delavnico in vsakega posameznika povabila k sodelovanju. 
V Domu je med drugim stanoval gospod, ki je bil ugleden mož. Dočakal je 100 let, zato je zapisan v spominsko 
knjigo. Leta so odhajala in prišel je dan, ko se je moral gospod Šet posloviti od sorodnikov in prijateljev. 
Naslednji dan so me ostali spraševali, kaj se je dogajalo pri polni mizi s petjem. Pojasnila sem jim, da smo 
praznovali 40 mučenikov in imeli kostanjev piknik, ki nam je bil v veselje. Še isti dan smo se pridružili ostalim pri 
večerji in sestra je povedala, da smo v zahvalo od Šetovih dobili pladenj sladic. Imeli smo se krasno, vendar je bilo 
zelo kratko.     
Težko je ljubiti brez upanja in srca, še težje pa pozabiti, kaj ima človek rad.

Martina Iglar
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Dnevi odhajajo, jesen prihaja
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Po gorici sva hodila, se rezati učila. Če rezat' ne boš znal, domov te bom poslal. 

Rojena sem bila osmega novembra, oče mi je dal ime Martina. Ko so začeli pošiljati čestitke, so mi govorili, naj se 
združim z Martinom, da bo veselo. Oče pa je govoril: »Ne bo tako šlo. Martin ima svoje slavje 11. novembra, on naj 
ima svojega zase, Martina pa ga ima 30. januarja in tako naj vsak po svoje nadaljujeta.«
Leta so minevala, dobivali smo koledar in vedno sem z veseljem pogledala svoj god. Z leti se je zapis na koledarju 
spremenil. To se mi je zdelo nenavadno in nisem vedela, kaj je razlog. Vprašala sem prijatelje, a mi nihče ni znal 
odgovoriti. V tem letu pa me je razveselila profesorica Romana, ki je prišla v Dom. Takoj sem ji povedala o zadevi. 
Povedala je, da je Medianta latinsko ime in zadeva je bila rešena. 

Celjski uslužbenci so vpeljali dobro idejo, ki deluje že vrsto let in nas  razveseljuje. Na lep jesenski dan se je zopet 
zaslišal glas iz Celja: »Pozdravljeni, slavljenci. Vabimo vas na martinovanje, da bomo nazdravili in se veselili.« 
Nobenega slavja ni brez vinca sladkega, tudi nobene maše ni, da bi ne bila pozvana, zato jo častimo. V našem 
kraju jeseni poteka veliko slavje, ker je veliko slavljencev. Oče je bil Karel, ki goduje 4. novembra. Slavljenci so bili 
Karel, Drago, Karolina in Dragica. Martinov pa je bilo malo, komaj za krst novega vina. Naj se to nadaljuje, da ne bi 
šlo v pozabo.

Martina Iglar

 





Skrivnost življenja in sreče 
je v tem, da ceniš vsak trenutek dneva.

-Pam Brown


