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Hiša po meri cloveka.
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Uvodnik - Veliko smo se naučili

Zagotovo poznate rek, da se celo življenje učimo. V zadnjem letu je bilo ogromno 
priložnosti za učenje in res smo se veliko naučili – o sebi, o ljudeh, ki nas obdajajo, o 
ljudeh, ki jih občasno srečujemo, o naravi, o družbi in o svetu. Včasih smo pridobili 
lepa spoznanja, spet drugič smo se naučili, da svet ni tako črno-bel. Več je bilo 
negotovosti kot miru, več je bilo vprašanj kot odgovorov.

Kot sem že omenila, smo spoznali ogromno lepega. Spoznali smo, da smo bolj 
povezani, kot smo morda mislili, in spoznali smo, da smo si bolj podobni, kot smo 
morda doživljali. In v naši hiši smo zelo povezani. Veliko raje smo skupaj kot 
narazen. Radi se pogovarjamo, radi se objamemo. Hvaležni smo, da lahko 
doživljamo tudi to bližino, čeprav smo še vedno izjemno previdni, saj je bila pot 
učenja zelo težka. 

Veliko razlogov imamo za veselje. V neposredni bližini Doma raste nov prizidek, ki 
smo ga poimenovali Hiša Gustav. Ime smo izbrali po Gustavu Ipavcu, ki je s svojo 
pokončno držo izkazoval vrednote v družbi in povezoval skupnost. Vsega tega si 
želimo tudi mi. V Hiši Gustav se bodo odvijale vsebine za skupnost, saj bomo v njej zagotovili mesta za dnevno 
varstvo starejših ljudi, ki živijo doma in bodo samo čez dan ali zgolj določene dni prihajali v naše prostore. V 
Šentjurju in Dobju primanjkuje mest za starejše, na kar kažejo številne prošnje za sprejem v dom in hude stiske 
ljudi, na katere se ne moremo odzvati, ker nimamo dovolj prostora. Ponosni smo, da bomo v Hiši Gustav zato 
omogočali začasno bivanje ljudem, ki nujno potrebujejo kratkotrajnejše bivanje, denimo v času rehabilitacije, v 
obdobju krajše odsotnosti družine, ki starejšemu človeku pomaga, ali za druge kratkotrajne namestitve. To je 
konkreten poseg v skupnost, ki jo bomo plemenitili z našo fleksibilnostjo storitev. 

Že drugo leto zapored izvajamo storitev pomoči na domu. S to storitvijo smo vstopili v domove naših sokrajanov in 
vas na novo spoznali. Veseli smo, da širimo našo družino Doma starejših Šentjur, in hvaležni smo za zaupanje, ki 
nam ga izkazujete. S tem širimo naše storitve in starejšemu človeku omogočamo večjo možnost izbire, da se sam 
odloči, katera storitev je zanj najustreznejša. 

Zagotovo so se nam v tem letu prioritete spremenile. Nekaj, kar se je včasih zdelo samoumevno, nam je danes 
podano v poduk za hvaležnost. Veliko bolj cenimo malenkosti. Ob tem bi želela v svojem imenu in v imenu naše 
celotne družine Doma starejših Šentjur izreči veliko zahvalo vam, dragi stanovalke in stanovalci. Vi ste tisti, ki nas 
vidite. Vi veste, kdaj nam nekaj uspe in kdaj se nečesa še učimo. Hvala vam za vašo izmerno hvaležnost in 
podporo. Navsezadnje ste vi razlog, da opravljamo svoje delo. Od vas se nenehno učimo in skupaj razvijamo 
storitve, kot da omejitve za nas ne obstajajo.

Iskrena hvala tudi vam, spoštovani svojci, ker ste v nas prepoznali zaupanja vredne strokovnjake in ste nas 
sprejeli v svoja družinska okolja v okviru skrbi za vaše najdražje. 

Navedene zgodbe, projekti in zahvale pa ne bi bili mogoči brez mojega izjemnega tima. Hvala vam, drage 
sodelavke in sodelavci, da z ramo ob rami hodimo izven uhojenih poti, da iščemo načine, kako dodajati življenje 
letom, in ob tem plemenititi sebe, da postajamo še boljši kot sodelavci, kot tim, kot mame, žene, hčere, očetje, 
sinovi, bratje, prijatelji … kot ljudje. 

Vsem želim čudovite praznične dni, oplemenitene z lepoto in mirom v srcu, ter predvsem zdrave in srčne dni. Lepo 
praznujte.
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Spominski znak

Za nami je najtežje leto odkar naš Dom starejših Šentjur opravlja 
svoje poslanstvo. V tem letu je bilo ogromno odrekanj, izjemnega 
napora, resničnega boja in mnogih učenj ter spoznanj o vsem, 
predvsem pa o ljudeh. O njihovi naravnanosti, o resničnih obrazih, o 
njihovih srcih. 
Svoje vloge, svoje družine, smo puščali doma, da smo skrbeli za 
našo drugo družino v Domu. Zaposleni v Domu starejših Šentjur 
smo starši skupno 86 otrokom, ki so stari do 15 let in niti eden od 
nas ni koristil varstva otroka na domu. Hodili smo v službo, naši 
otroci so bili doma. Vsi smo nekoga pustili doma.
Skupaj smo jokali, se bodrili in skupaj smo se veselili. Zmogli smo, 
ker smo se borili z ramo ob rami, ker drug drugemu zaupamo, ker 
leta in leta zavestno in zavzeto gradimo naš temeljni odnos, ker 
svoje delo jemljemo kot poslanstvo in ker skupaj soustvarjamo 
našo hišo po meri človeka. 
Ponosni smo, da smo zmogli in v čast nam je, da nam je danes  naš 
minister gospod Janez Cigler Kralj v imenu Vlade Republike 
Slovenije podelil Spominski znak za požrtvovalnost v boju proti 
COVID-19. Iskrena hvala, ker dajete priznanje našemu delu.

Moj tim, najboljši tim 



18. junij je bil zelo pomemben dan za zaposlene v Domu starejših Šentjur, stanovalce našega Doma kot tudi za 
Šentjur ter bližnjo in daljno okolico. Obiskal nas je minister s prav posebnim namenom, saj bo naš Dom, ki mu tudi 
radi rečemo "hiša po meri človeka"  postal večji in bo nudil domovanje še dodatnim uporabnikom, česar se vsi 
iskreno veselimo. Svečano smo položili oziroma odkrili temeljni kamen, ki je pomenil začetek novega projekta, 
gradnje prizidka, ki se bo imenoval Hiša Gustav. V Hiši Gustav bodo prostori namenjeni začasni nastanitvi in 
dnevnemu varstvu. Temeljni kamen so odkrili direktorica Doma starejših Šentjur mag. Vesna V. Razboršek, župan 
Občine Šentjur mag. Marko Diaci in poseben gost, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
gospod Janez  Cigler Kralj. Hiša Gustav bo stala neposredno v bližini doma, kjer se je pred gradnjo nahajala 
garaža. Z deli smo pričeli v ponedeljek, 28.06.2021.  Vse, stanovalce, zaposlene in obiskovalce prosimo za 
strpnost in razumevanje pri drugače urejenem dovozu k domu. Potrpljenje in strpnost se bosta obrestovala že čez 
nekaj mesecev.

Sonja Božič 
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Polaganje temeljnega kamna
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Od junija, kar smo položili temeljni kamen za izgradnjo prizidka, Hiše Gustav, pa do danes, je opaziti pri nas veliko 
sprememb, veliko napredka. Garaža in prostor, kjer je bilo rusko kegljišče, sta samo še spomin. Sedaj se že dobro 
vidijo stene naših novih prostorov.  Stanovalci redno nadzirajo gradnjo, seveda z varne razdalje, in modrujejo, 
kako se je delalo nekoč, kako je danes vse lažje in hitreje. Tudi zaposleni spremljamo napredek in se veselimo 
časa, ko se bo gradnja zaključila.

Sonja Božič 
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Gradnja Hiše Gustav



„Spoštovani stanovalci in stanovalke, zaposleni Doma 
starejših Šentjur ter ostali bralci glasila Vezi, lepo pozdravljeni. 
Od septembra sem nova članica Sveta Doma starejših Šentjur, 
zato so me ustvarjalci glasila prosili, naj se vam na kratko 
predstavim. Sem Silva Koželj, upokojenka, živim v Šentjurju, 
sicer pa opravljam funkcijo podžupanje v Občini Šentjur. 
Verjetno me večina od vas že pozna kot predsednico Društva 
upokojencev Šentjur, saj z Domom starejših Šentjur že vrsto let 
uspešno sodelujemo pri raznih projektih in aktivnostih. Zaradi 
trenutnih razmer in omejitev je to sodelovanje okrnjeno, 
vendar sem prepričana, da bomo ponovno aktivno sodelovali, 
takoj ko bodo razmere to dopuščale. Delovanje in razvoj Doma 
starejših Šentjur sem spremljala v okviru medsebojnega 
sodelovanja, pa tudi v vlogi svojca ene od stanovalk Doma. Z 
imenovanjem v Svet Doma starejših Šentjur bo to sodelovanje 
potekalo še na drugačnem nivoju. Skupaj z ostalimi člani Sveta 
se bom trudila za nadaljevanje uspešnega dela in razvoja 
Doma starejših Šentjur.
Ker se bliža konec leta in s tem praznični dnevi, bi vsem rada 
zaželela vesele božične in novoletne praznike, z upanjem, da 
bo leto 2022 prijaznejše od tega, ki se izteka.“

Silva Koželj

Na lastno željo je iz Sveta zavoda odstopila predstavnica lokalne skupnosti – Občine Šentjur, ga. Slavica Čoklc. 
Njeno mesto je prevzela ga. Koželj Silva. 
Ga. Pavla Prekupec, ki je bila predstavnica stanovalcev Doma starejših Šentjur, je odstopila iz osebnih razlogov. 
Njo je nadomestila stanovalka ga. Marija Sitar. Predstavljamo vam obe novi članici Sveta zavoda Doma starejših 
Šentjur.

Sonja Božič

„Sem Marija Sitar in sem v Dom starejših Šentjur prišla leta 
2009. 
Moje življenje me je precej preizkušalo. Svoje otroštvo sem 
preživela v Slovenskih Konjica. Kot mlada punca sem se 
zaposlila v tovarni Svile v Mariboru. V želji po boljšem kosu kruha 
sem odšla na delo v Nemčijo in tam spoznala svojega moža, ki je 
bil doma iz Celja. Poročila sva se in v Nemčiji sem rodila štiri 
otroke, dva fanta in dve dekleti. Ko sva dovolj privarčevala, da 
sva v Zagradu pri Celju kupila manjšo kmetijo, sem se z otroci 
vrnila, mož pa je še nekaj časa ostal. Tu sem rodila  še dvojčka 
Robija in Slavka.  Za mamo ni hujšega gorja, kot da pokoplje 
svojega otroka. In jaz sem pokopala dva.  Najmlajši Robi  pa je 
po hudi prometni nesreči invalid. Gospe direktorici gre zahvala, 
da so ga leta 2012 sprejeli v naš Dom v Šentjurju in tako sva 
lahko skupaj. Sin pravi, da me Sitarjeva trma drži pokonci in da 
sem kljub svojim letom dobro. Lahko sem dobro, saj tako lepo, 
kot mi je sedaj tukaj, mi ni bilo še nikoli. Najbolj se veselim dni, ko 
me obiščejo otroci, vnuki in pravnuki. Da bi le še trajalo.“
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Svet zavoda Doma starejših Šentjur
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Predavanje

Oktobra sem v imenu Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije izvedla niz predavanj, delavnic in 
podpornih srečanj za zaposlene v vašem Domu. Ti so zaradi narave in zahtevnosti svojega dela izpostavljeni 
številnim delovnim obremenitvam in travmatskim situacijam, še posebej v času epidemije koronavirusa. Cilji 
izobraževanja so bili, da zaposlene seznanimo s strategijami za obvladovanje stresa, krepimo pozitivno soočanje 
z aktualnimi okoliščinami, jih seznanimo s kriznim odzivanjem in z možnimi reakcijami ter jih spodbudimo k temu, 
da se s svojimi reakcijami naučijo ustvarjati podpirajoče in razumevajoče okolje. Udeleženci delavnice so imeli 
možnost spoznati in preizkusiti tudi različne tehnike sproščanja in čuječnosti. Naučili so se, kako pomembno je, 
da se zavedamo trenutka tukaj in zdaj, se naučimo poskrbeti zase, govorimo o svojih čustvih in v vsakodnevno 
rutino vključujemo stvari, ki jih imamo radi.  
Rada bi se zahvalila za prijazen in topel sprejem vodstva. Veseli me tudi, da ste se izobraževanja udeležili v tako 
velikem številu in z aktivnim pristopom. Med vami sem se počutila zelo prijetno in verjamem, da se naše poti v 
prihodnosti še kdaj srečajo.

Tjaša Dimec Časar
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CKZ Šentjur

S Centrom za krepitev zdravja Šentjur dobro sodelujemo vse od njegovega začetka. Tudi letos so nam ponudili, da 
pripravijo nekaj delavnic za naše stanovalce. Na prvi delavnici smo govorili o zdravi prehrani, zlasti zajtrku, o naših 
navadah in razvadah in o tem, kaj lahko z malo truda in dobre volje  naredimo za svoje telo. Nismo pa ostali samo 
pri besedah. Lotili smo se priprave zdravega namaza iz rdeče leče, ki smo ga namazali na polnozrnat kruh, in mu 
dodali zelenjavo, kar je dober primer zdravega zajtrka. Stanovalci so bili navdušeni. Hvala, Kornelija, držimo vas za 
besedo – naslednjič pečemo bananin kruh.
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Problematika padcev starejših občanov

Delež starejših v sestavi prebivalstva Slovenije se že nekaj let vztrajno povečuje. Od leta 1981 do danes se je 
delež starejših od 65 let podvojil in je leta 2020 znašal 20,2 % (1). Pričakuje se celo, da bo ta delež do leta 2050 
narasel na 31 %. (2)

Z večanjem deleža starejših v populaciji narašča tudi število padcev. Pod padce lahko štejemo vsa nenadna, 
nehotena ali nenadzorovana zrušenja na tla, ki se pripetijo zaradi fizioloških ali okoljskih vzrokov in se končajo s 
poškodbo ali brez nje. Zrušenj na tla, ki so posledica napada, samopoškodbe, živali, vozil, ognja, vode ali strojev, ni 
mogoče šteti med padce. (3)

Najpogostejše posledice padcev, pri katerih se pojavi poškodba, so zlomi kolka, zlomi roke, podplutbe in bolečine. 
(4) V Sloveniji letno na urgencah zaradi padcev sprejmejo skoraj 25.000 starostnikov, od katerih jih več kot 9.000 
potrebuje bolnišnično zdravljenje, za posledicami padca pa jih več kot 500 tudi umre. Umrljivost starostnikov 
zaradi padcev je pri nas 2,5-krat višja od povprečja v Evropski uniji. (5)

Dejavniki tveganja za padce so lahko notranji ali zunanji. (2) Med notranje štejemo starost, spol, predhodne 
padce, strah pred padci, krhkost in mišično slabost, motnje ravnotežja, okvare vida in sluha, ortostatsko 
hipotenzijo, kronične bolezni, debelost, demenco, inkontinenco in depresijo. Zunanji dejavniki tveganja pa so 
dejavniki bivalnega okolja, zdravila, neprimerna obutev, neuporaba ali neustrezna uporaba pripomočkov za hojo, 
uživanje alkohola in socialno-ekonomski dejavniki tveganja. Na osnovi ocene dejavnikov tveganja se lahko 
določijo učinkovite intervencije za zmanjšanje tveganja za padce. Najpogosteje se izvajajo z dokazi podprte 
intervencije, kot so telesna vadba, predvsem za izboljšanje ravnotežja, moči in hoje, ukinitev psihoaktivnih in 
drugih zdravil ali zmanjšanje njihove doze, obvladovanje ortostatske hipotenzije, dodajanje vitamina D, 
prilagoditve ali spremembe v bivalnem okolju, obvladovanje težav s stopali in izbira ustrezne obutve. (2)

Z vidika fizioterapije največkrat svetujemo preventivne dejavnosti, predvsem v smislu izboljšanja telesnih 
zmogljivosti posameznika, saj pri osebah z zadostno močjo, gibljivostjo in ravnotežjem obstaja mnogo manjše 
tveganje za padec. Tako kot smo vajeni, da vsak dan skrbimo za osebno higieno, bi morali v svoj vsakdan vključiti 
tudi t. i. gibalno higieno – vadbo in telesno aktivnost. Veliko lahko naredimo že z vsakodnevno hojo ter udeležbo na 
skupinskih vadbah ali aktivnostih, seveda pa lahko vsak dan individualno telovadimo tudi v svoji sobi. V 
nadaljevanju vam zato predstavljamo nekaj vaj, ki jih lahko izvajamo v svojem prostem času.
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Že kot pripravnica sem prakso zdravstvenega 
tehnika opravljala v enem od domov za starejše, in 
sicer v Pegazovem domu v Rogaški Slatini. Po 
končanem šolanju sem dobila možnost zaposlitve 
kot bolničar/negovalec, čez nekaj časa pa sem 
dobila redno zaposlitev. Po štirih letih dela sem si 
zaželela več izkušenj in novih znanj, zato sem 
svojo pot nadaljevala v Šentjurju kot medicinska 
sestra. Nesebična pomoč našim stanovalcem je 
moje poslanstvo.

Špela Kolar

Živijo, 
moje ime je Slavica Gorenak in od letošnjega julija 
sem zaposlena kot strežnica v Domu. Prihajam iz 
Dramelj, stara sem 54 let, sem poročena in mati 
trem otrokom. Hčerki sta že na svojem, sin pa je 
študent. V prostem času rada prepevam, 
planinarim in potujem.
Po poklicu sem ekonomistka in največji del svoje 
delovne dobe sem preživela v nekdanjem podjetju 
Aero, kjer sem delala v računovodstvu.
 
Spoznala sem, da me delo z ljudmi bolj privlači kot 
številke, k temu, da sem trenutno med vami, pa so 
botrovale še nekatere druge okoliščine. Vsako 
delo je častno, če je pošteno in vestno opravljeno. 
V Domu imamo korist vsi: mi, zaposleni in 
prakt ikant i ,  ker  imamo delo po zaslugi 
stanovalcev, in stanovalci od nas, ker skrbimo za 
njih. 
Tukaj se dobro počutim, ker se v hiši veliko 
pozornosti nameni skrbi tako za zaposlene kot za 
stanovalce. Hvala za to priložnost in vse dobro 
želim vsakemu posebej.

Slavica Gorenak
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Novi sodelavci



Sem Anja Brežnik, magistrica socialnega dela. Stara sem 26 let in prihajam iz Velenja. Pripravništvo na področju 
socialnega dela sem v Domu starejših Šentjur začela opravljati aprila 2021. 
V obdobju opravljanja pripravništva sem pridobila veliko neprecenljivih in zanimivih izkušenj, doživela lepe 
trenutke in spoznala čudovite ljudi. Začutila sem toplino Doma in srčnost zaposlenih. V službo sem prihajala z 
veseljem.
Za neprecenljive izkušnje, ki sem jih pridobila v tem obdobju, se želim zahvaliti socialni delavki Ljubici Gombač, ki 
me je v svoje delovno okolje sprejela srčno in toplo ter mi za nadaljnjo karierno pot predala znanja in veščine, za 
katere sem prepričana, da me bodo spremljala celo življenje. Za podeljene izkušnje sem hvaležna tudi socialni 
delavki Beti Prtenjak in gospe direktorici Vesni Vodišek Razboršek, ki sta mi bili pripravljeni pomagati in z menoj 
deliti svoje znanje. Hvaležna sem tudi vsem ostalim zaposlenim za čudovit sprejem v delovno okolje in 
nenazadnje vsem stanovalcem, ki so z menoj delili svoje življenjske zgodbe, se name obrnili za pomoč in me lepo 
sprejeli v svojo hišo. 
Pripravništvo zaključujem s čudovitimi spomini in upam, da se kmalu ponovno srečamo.  
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Moje pripravništvo



»Vsak dan je darilo. Bodi vesel, da ga živiš. Naj nasmeh ti bo vodilo, da dan najlepše preživiš.« 
(Ulica lepih misli)

Po jutru se dan pozna in naše stanovalce je prešerno veselje zajelo že dopoldan. V hiši smo imeli mladino, ki nam 
je dneve polepšala z glasbo in druženjem. Na praksi so bili učenci zdravstvene šole v Celju, ki igrajo različne 
inštrumente, to pa je pravi recept za dobro voljo. V procesu učenja morajo dijaki graditi pristne odnose s 
stanovalci. To so storili s harmoniko, petjem, plesom in druženjem.
Hvaležni smo, da so si dijaki srednje zdravstvene šole za opravljanje prakse izbrali naš Dom. Vsi skupaj smo se 
prijetno družili. 
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Praksa dijakov zdravstvene šole



Sreče se ne da kupiti, sreča se rodi.
Matic moje je ime. 5. 1. 2021 sem se rodil ter 
mamico Tino in atija Janija razveselil. Ko sem se 
rodil, sem bil pravi korenjak, velik 54 cm in težak 
4020 g. Zdaj sem že pravi fant, veliko čebljam, se 
igram in osvojil sem že prve korake. Mamici in atiju z 
mano ni nikoli dolgčas. 

Lepo vas pozdravljam, 
Martina Turniški

18. aprila letos se nam je pridružila Nuša. Vsi smo se je 
razveselili, najbolj pa njena starejša sestra Maša. Zelo 
hitro smo se navadili novega ritma. Čeprav je še majhna, 
je že zdaj zelo radovedna in zna biti tudi nagajiva. Zelo 
rada ima starejšo sestro Mašo, ki jo že zdaj dobro 
opazuje in komaj čaka, da jo nauči kakšno novo 
lumparijo. 

Lepo vas pozdravljamo,
Sintija Mohar
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Domski dojenčki



Živjo,

moje ime je Kai. 5. 5. 2021 ob 8.22 sem se rodil mamici 
Tadeji, atiju Andreju in sestrici Nii. Velik sem bil 49 cm in težak 
2970 g. Mojega prihoda na svet se je razveselilo veliko 
sorodnikov, prijateljev in znancev. Ker je vse potekalo brez 
zapletov, sva z mamico zelo hitro odšla iz porodnišnice 
domov. Prav kmalu so me prišli obiskat najbližji, ki so me 
razvajali v naročju, kot me še danes. Sem priden, živahen, 
igriv, potrpežljiv in radoveden malček. Zelo rad grem na 'teren' 
z mamico in atijem, zato pridno spoznavam ljudi in okolico. 
Obračam se okrog in okrog, se plazim in na svoji poti včasih 
naletim na kakšno oviro, saj se mi neizmerno mudi. Trenutno 
najraje spoznavam nove igrače in nove okuse hrane, 
poslušam mamino petje in vriskam, ko slišim zvok brnenja 
motorja. Ker me preganjata radovednost in igrivost, vam o 
sebi več povem, ko se vidimo v živo, saj mi je mamica 
obljubila, da me pripelje k vam v Dom.

Pozdravčke pošiljamo 
Kai z mamico Tadejo, atijem Andrejem in sestrico Nio 

Mamici Melani v veselje in atiju Denisu v ponos 
sem 2. 2. 2021 prikukal na svet Nik, težak 3000 g 
in velik 51 cm. Mamico in atija pogosto razveselim 
z nasmeškom in jima polepšam vsak dan. Hitro 
rastem ter sem vsak dan večji in močnejši.

Melani Ferlež 
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Delo delovnega inštruktorja v domu za starejše se dopolnjuje z ostalimi deli v hiši. V bistvu je del stroke, ki posega 
v vsa področja človekovega življenja. Sama se kot delovni inštruktor dnevno vključujem v delovne skupine 
gospodinjskih enot. Z uporabniki oziroma stanovalci sodelujem pri izvajanju aktivnosti na področju človekove 
okupacije. Sem štejemo skrb zase in skrb za kakovostno preživljanje prostega časa. Te aktivnosti izvajamo tako 
individualno kot skupinsko. S svojim delom na takšen način pripomorem k boljši kakovosti življenja uporabnikov 
in njihovem zadovoljstvu. Takšen pristop stanovalcem pomaga pri lajšanju raznih tegob in bolezenskih stanj, 
hkrati pa jim omogoča samostojno in zadovoljno življenje v Domu. Pri tem nujno upoštevamo predvsem njihove 
individualne potrebe in želje ter jim posledično omogočamo lažje vključevanje v ritem življenja, ki se odvija v hiši. 
Vsi vemo, da se ljudje različno prilagajamo na različne situacije, ki so včasih lahko tudi močno stresne. Takrat nam 
tovrstna pomoč pride še kako prav. Tudi naši stanovalci niso nič drugačni, celo še bolj potrebujejo strokovni, 
predvsem pa sočuten in empatičen pristop, ki jih vzpodbuja, usmerja in vodi pri izvajanju vsakodnevnih aktivnosti. 
Seveda je v prvi vrsti najprej treba oceniti njihove individualne želje in potrebe, pa tudi njihove zmožnosti. 
Stanovalcem je treba pomagati z vzpodbujanjem, vodenjem in usmerjanjem, da ohranjajo že naučene in 
uporabljene sposobnosti. Pri tem delu se je treba zavedati tega, da če nekaj storimo ali naredimo namesto 
stanovalca, mu s tem dejansko bolj škodimo kot koristimo. Torej več kot delamo namesto njega, več mu vzamemo. 
Ker se določeni stanovalci soočajo z različnimi stanji demence, je pri takšnem delu potrebnega tudi veliko znanja 
s tega področja. Tem stanovalcem je treba stati še bolj ob strani, jih pri izvajanju aktivnosti podpirati, strokovno 
voditi in vzpodbujati, vsekakor pa tudi pohvaliti. Pri individualnem delu s stanovalci med drugim izvajam 
relaksacijo z bazalno stimulacijo telesa v čudoviti kopalnici dobrega počutja. To je prostor, kjer se stanovalec lahko 
najbolj zave samega sebe in svojega telesa, saj sva v mirnem in prijetnem okolju samo midva. Določene aktivnosti 
se izvajajo skupinsko in stanovalci tudi takrat potrebujejo pomoč. Pri skupinskem delu se poslužujem raznih 
delavnic, na katerih stanovalci sodelujejo v skupini. Pri 
tem stanovalci utrjujejo svoje motorične sposobnosti in 
spretnosti, skupinsko izvajajo razne kognitivne treninge 
ter izvajajo že naučena in uporabljena znanja in 
spretnosti iz preteklosti z namenom njihovega 
vzdrževanja. Aktivnosti, ki jih s stanovalci izvajam bodisi 
individualno ali skupinsko, morajo biti smiselne in 
namenske ter morajo pozitivno vplivati na kakovost 
njihovega življenja. Pri stanovalcih, ki imajo postavljeno 
diagnozo demence, je delo še bolj zahtevno, saj takšen 
stanovalec potrebuje dodatno pomoč pri izvajanju 
življenjskih in dnevnih aktivnosti. Ker običajno gre za 
stanovalce, ki so krajevno in časovno dezorientirani, 
potrebujejo pomoč tudi pri obvladovanju ožjega in 
širšega okolja v času in prostoru. Ti stanovalci zaradi 
svojega stanja težje izražajo svoje potrebe, zato jih je 
treba prepoznati in – kar je zelo pomembno – jih znati 
zadovoljiti  z vzpodbujanjem, vodenjem in usmerjanjem. 
Delovni inštruktor mora imeti veliko sočutja in empatije, 
kar mora pri svojem delu znati uporabiti in kompenzirati s 
stanovalci. To je moje prvo in edino pravilo pri delu 
delovnega inštruktorja. Sama čutim, da s svojim delom in 
prisotnostjo med stanovalci in sodelavci v gospodinjskih 
skupinah pozitivno vplivam nanje. Stanovalcem 
osmislim dan, kar tudi olajša delo skupini sodelavcev, ki 
zanje skrbijo.

                                                                                                       
Damjana Arzenšek
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Delo delovnega inštruktorja



Šest milijonov ladjic za šest milijonov žrtev je dobrodelni projekt v spomin žrtvam genocidov in današnjim žrtvam 
človeške ignorance najranljivejših v naši družbi.
Tudi mi smo se odločili sodelovati pri projektu izdelovanja ladjic iz papirja. Namen tega projekta je opozoriti, da je 
spomin na žrtve holokavsta še živ in da se vojne grozote ne smejo nikoli več ponoviti. Prav tako izpostavlja, da je 
tudi v današnjem času med ljudmi prisotnega vse več nasilja. Zaznavamo vse manj prijaznosti, solidarnosti in 
tovarištva. V ospredje vse bolj stopajo sebičnost, koristoljubje, nespoštovanje in neupoštevanje drugih. Današnji 
čas so še posebej zaznamovali epidemija in z njo povezani razčlovečeni pogoji sobivanja in stikov. Zaradi 
raznovrstnih posledic, zlasti gospodarskih, slabšanja medsebojnih odnosov ter porasta revščine, negotovosti in 
strahu pred prihodnostjo so ljudje postali vse bolj nestrpni drug do drugega. Tudi v družinah se opaža vse več 
nasilja, pri tem pa je najbolj okrutno, da so žrtve najranljivejši – otroci in starejši, torej tisti, ki se ne morejo braniti 
in nimajo kam pobegniti.
Na vse našteto želi opomniti omenjeni projekt, ki smo se mu pridružili brez pomislekov. Do pisanja tega članka 
smo naredili že več kot 2.000 ladjic, izdelovali pa jih bomo vse do 22. maja 2022. Kadar koli ste prijazno vabljeni k 
sodelovanju. Preštete in zapakirane ladjice bomo na koncu odpeljali na sedež društva UP–ORNIK, ki je pobudnik 
projekta. Študentje arhitekture bodo iz vseh zbranih ladjic izdelali umetniško razstavo, ki bo na ogled širši 
javnosti.
Z vsako ladjico posebej sporočamo, da ne smemo spregledati ali sprejeti nobene oblike nasilja. Trkamo na vest 
vsakega od nas, da prispeva svoj delež k prizadevanju, da svet postane prijaznejši.

Barbara Jazbec
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Šest milijonov ladjic



Časi niso več enaki, kot so bili nekoč. Poleti smo dobili nekaj upanja, da se bomo kmalu vrnili v ustaljene tirnice, a 
jesen je prinesla svoja pravila. O tem, kakšen izziv je organizirati druženje v času epidemije novega koronavirusa 
ter kako izpeljati delo v skupinah, da bodo stanovalci in posledično tudi njihovi svojci čim bolj zadovoljni, se 
zaposleni sprašujemo vsak dan.
Ker to vzame veliko časa, energije in truda, je razočaranje, ko stvari ne izpadejo tako, kot smo si jih zamislili, včasih 
toliko večje, tako za zaposlene kot svojce.
Kljub upoštevanju poostrenega higienskega režima in stalnemu nošenju mask poskušamo delovati čim bolj 
enotno. Čeprav lahko svoj obraz skrijemo za maske in naše nihanje razpoloženja ni takoj opazno, nas stanovalci 
zelo dobro poznajo in vedo, kakšen dan imamo.
Veselimo se skupnih druženj, ki jih imamo vsako sredo, in dobrot, ki jih pripravimo, najbolj pa nam dušo pobožajo 
topli in iskreni pogledi in nasmehi.
Kaj si želimo v letu, ki prihaja, in kaj želimo pozabiti? Možnih je nešteto odgovorov, imamo pa le eno vodilo – s 
skupnimi močmi nam lahko uspe. 

Katja Romih
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Življenje v skupinah Rožmarin, Klasje, Žarek



Vsi si želimo, da bi nas ljudje imeli radi. Hrepenimo po razumevanju in želimo, da nas drugi sprejmejo takšne, kot 
smo. Enako željo gojijo tudi starejši ljudje. Naši prijazni stanovalci dajejo vtis preprostih in naravnih ljudi. Ko smo v 
njihovi družbi, se počutimo, kot da bi na sebi imeli star klobuk, star par čevljev ali star plašč, ker nikoli ne vemo, 
kako bodo sprejeli določene zadeve in kako se bodo nanje odzvali. Če želimo odstraniti zavestne in podzavestne 
elemente napetosti, moramo biti do njih iskreni ter jim nuditi odkritosrčno pozornost in spoštljivost. V našem 
vsakdanjiku poskušamo stanovalcem približati in uporabiti, kar je za njih smiselno in sprejemljivo glede na 
njihovo bolezen. Trudimo se, da so stanovalci v določenih situacijah sproščeni in mirni, zato smo do njih prijazni. 
Zavedamo se, da je od našega odnosa odvisno, ali bomo z njimi lahko delali z lahkoto. Naša skupina Zarja deluje 
usklajeno, delamo pa v svojem ritmu. Vsakodnevno sproti usklajujemo potek dela ter glede na posamezno 
obdobje in zdravstveno stanje stanovalcev prilagajamo aktivnosti. Stanovalci so najbolj veseli, kadar jih 
zaposlene znova in znova razvajamo z raznimi dobrotami, ki zadišijo po vsej hiši, ob tem pa radi zapojemo ljudske 
pesmi. Družabne igre so vsakodnevna sprostitev. V letu, ko nas je korona prikrajšala za veliko lepega, smo 
zaposleni stanovalcem želeli pričarati čim lepše praznične dni, ostale dni pa smo jim popestrili z raznimi pikniki in 
peko kostanja. Ob lepih sončnih dnevih smo jo tudi odrajžali na sprehod. Zavedati se je treba, da je včasih 
dobrodošla tudi tišina, ki je ozdravljajoča, pomirjajoča in zdrava, zato se takrat ustvarjajo velike stvari. Skupina 
Zarja vsem želi vse dobro in veliko lepega.
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Življenje v skupini Zarja - Moč ljubezni



Vse najboljše …
… za rojstni dan z lepimi željami ti želijo tvoji … 

Tako piše v voščilnici. Osebno voščilo pa pride iz srca ter je polno 
ljubezni, veselja in naklonjenosti do slavljenca. 
V navadi je, da se rojstni dan praznuje doma, v krogu družine, s torto, 
okrašeno s svečkami, in s kozarcem vina. Ni pa ta dom vedno tisti dom, 
v katerem smo preživeli večino življenja, temveč je to lahko tudi dom, v 
katerem sobivajo starejši ljudje.
»Vsak tiho zori počasi in z leti, a kamor že greš, vse poti je treba na novo 
začeti.« (T. Pavček)
Starši, stari starši, tete, strici, sosedje, znanci in prijatelji so morali 
bodisi zaradi bolezni, osamljenosti ali česa drugega sprejeti odločitev, 
da zapustijo svoj dom ali domači kraj in začeti na novo živeti nekje 
drugje. Zanje to ni bila lahka odločitev. Odločili so se za domovanje v 
Domu starejših Šentjur, v enoti Spodnji trg.
Gre za prisrčne, ljubeče in pozitivne ljudi in glavno poslanstvo Doma je 
pomagati ravno njim – starejšim, zanje storiti nekaj dobrega, z njimi 
vzpostaviti pozitiven medsebojni odnos in s tem ustvariti sproščeno 
vzdušje. 
Stanovalcem pomagamo, se z njimi družimo v skupini, se 
pogovarjamo, ustvarjamo, telovadimo, se zabavamo in nenazadnje 
tudi praznujemo. Ob katerih priložnostih to počnemo? Ob raznih 
praznikih ali uspehih naših športnikov, najbolj pa so nam pri srcu slavja 
ob osebnih praznikih naših stanovalcev. Večina jih je že starostnikov in 
nekateri izmed njih so dočakali že zavidljive obletnice (90 let ali več). 
»Dan, ko nam je preprosto lepo.«
Na praznični dan okrasimo stanovalčevo sobo, v skupnem prostoru pa 
sledi:
»Vse najboljše za te,« se glasi voščilo zbranih sostanovalcev. 
Privoščimo si tudi kozarček vinčka: »Na tvoje zdravje.«
Slavje se nadaljuje ob prigrizku, sladkih dobrotah, kavici, glasbi in 
kmalu cela hiša ve, da se v enoti Spodnji trg praznuje. Utrinke iz 
praznovanja vedno zabeleži fotoaparat.
Za slavljence je najlepše darilo izkazana ljubezen njihovih najbližjih. 
Obisk hčerke, sina in vnukov ter njihov objem ob prazniku jim daje 
občutek, da niso pozabljeni in da jih imajo njihovi najdražji radi. Ob 
pogledu na njih se veselo nasmehnejo, na njihov obraz pa se narišejo 
gubice sreče in iskrice v očeh. Tortica je le še pika na i.
»Obdržimo bližino.«
Zaposleni se trudimo, da se stanovalci pri nas dobro počutijo in da 
živijo, kot da bi bili doma. Pri tem so nam v veliko pomoč njihovi svojci, 
ki se vključujejo v domsko sobivanje. S svojim obiskom stanovalcu 
dajejo občutek, da je še vedno povezan z njimi, da se ne počuti 
samega.  
»Svojemu človeku lahko damo najboljše darilo – svojo ljubezen in čas, 
ki vse prehitro teče.«

Zaposleni enote Spodnji trg
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Življenje v skupini Spodnji trg



Gospa Tilinger vedno nasmejana do ušes, ko zagleda svojega soproga.
Pravijo, da je ljubezen kakor roža, ki vzcveti.

Pravijo, da je ljubezen kot ptica, ki v oblake vsa svobodna poleti.
Pravijo, da je ljubezen  reka in ogenj, ki gori. 
Jaz pa vem, da to je sreča, ki objema dva.
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Sreča v dvoje



26 Jesen / Zima 2021   številka 60

Obiski pevcev

Po dolgem, res dolgem času, smo junija imeli pevski obisk. 
Upokojenska pevska skupina Pesemca iz Braslovč nas je 
razveselila s prepevanjem ljudskih pesmi.  Pravijo, da pesem 
ljudska ali umetna, vsaka je po svoje fletna. Skupina ima pri 
poustvarjanju glasbe vselej pred očmi misel, ki jo je zapisal 
slovenski renesančni skladatelj Jakob Petelin Gallus: »Glasba 
je ustvarjena za razveseljevanje. Njena moč je tolikšna, da 
pomirja zaskrbljene, tolaži potrte in krepi utrujene.« In 
Pesemca nas je resnično razveselila.
Ker moramo veliko nadoknaditi, smo julija organizirali še eno 
glasbeno razvajanje.  Z obiskom so nas tokrat razveselili g. Viki 
Ašič in njegov trio. Vedno imajo širok nasmeh na ustih ter 
toplino in srčnost v očeh. S svojim glasbenim delovanjem so 
glas o Sloveniji ponesli daleč preko naših meja in z nežnimi 
zvoki domače glasbe napolnili mnoga srca doma in v tujini. 
Zvoki diatonične harmonike ter prijeten in nežen glas ge. 
Alenke in g. Ivana so božali našo dušo in srce. Imeli smo se fajn, 
saj smo na koncu tudi zaplesali. 
Da lepa pesem odpre vsaka vrata, vedo tudi ljudski pevci, ki so 
si nadeli ime Fantje z vasi. Ti so nas obiskali septembra. S 
svojim petjem so našim stanovalcem polepšali dan ter jim 
prinesli veselje in dobro voljo. Pred dvema letoma so se fantje 
odločili, da bodo zapeli v vseh domovih za starejše v Sloveniji – 
teh je kar 124. Koronavirus jih je nekoliko upočasnil, a po 
nastopu pri nas jim jih je ostalo še samo sedem. G. Tone 
Plevčak o vseh obiskih, dogodivščinah in pripetljajih, ki jih je 
bilo kar nekaj, piše tudi knjigo. Njihova srčna gesta ni ostala 
neopažena, zato so lani prejeli Plaketo Državnega sveta 
Republike Slovenije za humanost. Bravo, fantje. 
Hvala vsem za srčno gesto in nepozabne popoldneve. Petje 
nas zdravi, tolaži in zbližuje, zato mora ostati del našega 
vsakdana.
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Druženje in prepevanje
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Verjetno ni človeka na svetu, ki bi ga glasba pustila hladnega.
Glasba je ena izmed tistih človeških dejavnosti, ki praviloma sproža ugodje, zato se tako ob njenem poslušanju kot 
izvajanju počutimo bolje.
V naš Dom že dolgo prihaja prostovoljec g. Slavko Marš s svojo »ljubico«. Tako vsak torek po hodnikih odmeva 
vesela pesem. Med starejšimi je petje priljubljeno, saj so se mnogi z glasbo ukvarjali tudi v mladosti. Nekateri so 
prepevali v zboru, drugi igrali kak inštrument. Ko Slavko zabrenka na svojo ljubico, vse težave in bolečine čarobno 
izginejo. Znano je, da je v zrelih letih petje še posebej blizu ženskam. Tudi pri nas na vsakem pevskem druženju 
prevladujejo ženske, ne vemo pa, ali je vzrok petje ali prisotnost g. Slavka.
Cerkveni prazniki so našim stanovalcem precej pomembni in ob prazniku velike maše smo se s čudovitim 
prepevanjem spomnili tudi na našega duhovnika, g. Vinka Čonča.
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Razvajanje stanovalcev
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Ni dneva, ko zaposleni ne bi razvajali naših stanovalcev. Tudi ko gremo domov, se naše misli vračajo k njim. 
Večkrat že doma načrtujemo, kaj bomo skupaj delali naslednji dan. Ko so si zaželeli nekaj sladkega, je Maja 
zavihala rokave in jim pripravila pravo sladko energijsko bombo – sadje, sladoled in smetano. Le kdo se lahko 
temu upre? V skupini Zarja so stanovalci večkrat na dan izkoristili masažo rok in nog, pri čemer so gospe in 
gospodje zelo uživali. Čeprav nam je v vročih poletnih mesecih prijala ohladitev, so v skupini Spodnji trg prižgali 
pečico in spekli smo domačo zavihjačo s skuto in jabolki. Vmes smo še zložili perilo in se na koncu posladkali. 
Včasih se nam zgodi, da se dan neskončno vleče, smo brez prave energije, brezvoljni in brez nasmeha. Takrat se 
hitro zamotimo. Enkrat smo se lotili peke in ga. Marica je bila takoj pripravljena pomagati. Kako lepo je dišalo ... 
Nekaj sladkega nam vedno dvigne energijo in pričara nasmeh na obraz. Nek drug dan smo spekli pecivo, pripravili 
sadni napitek in kavico ter posedeli v prijetni senčki v atriju. Ko je bilo paradižnika v izobilju, smo si za malico 
pripravili 'najboljšo' solato, med pripravo pa izvedeli kar nekaj zanimivosti o paradižniku – denimo zakaj ga je 
vredno zaužiti.
Trudimo se, da si vsak dan naredimo po svoji meri, torej da nam je preprosto lepo.
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Jagode
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Vhod je ogledalo vsake hiše, zato vas ob prihodu v naš Dom pričakajo korita, bogata z lepim cvetjem. Od maja 
lahko pri vhodu najdete tudi jagode. Naš Franci je doma pripravil izvirno korito z jagodami in skupaj z Boštjanom 
sta zanj poiskala odlično mesto. Naj rastejo in razveseljujejo naše stanovalce.
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Vsakodnevno opravilo
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Navadno vsakodnevno opravilo je lahko tudi 
zabavno: tekmovali smo v zlaganju malih brisač in 
imeli frizerski salon na prostem. Lepo preživeto 
popoldne v dobri družbi, ki je bilo polno smeha.
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Sajenje rožic

Lep sončen dan je bil kot nalašč za sajenje. Da ne bi toliko deklet na kupu priklicalo dežja, je hitro pristopil in jim 
pomagal naš Martin, ki ima posebej dobro roko za rožce. Vse mu uspe in cveti. Polepšali smo vse naše balkone. 
Ker je naša hiša velika, je sajenje in zasajanje trajalo kar nekaj dni. 

V istem času smo s sadikami zelenjave zasadili še naše visoke grede. Z našimi mucami pogosto tekmujemo, 
čigave so. Letos smo s pomočjo moških rok grede zaščitili, zato lahko naša solata kljubuje toči in muckam.
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Kneippov park

V prvem vročinskem valu je prijal sprehod po Kneippovem parku, ki se nahaja v bližini našega Doma. V vročih 
poletnih dneh je park hladno zatočišče naših stanovalcev. Hoja po mrzli vodi, kamenčkih in lesenih ostružkih, 
čemur sledi izpiranje v kadi po Kneippu, je terapevtska metoda, ki se je redno poslužujemo. Park je odličen kotiček 
za druženje varovancev, od koder odmevata smeh in pogosto tudi pesem. V parku prav tako nabiramo zelišča, ki 
jih naše gospe očistijo in posušijo za čaj, ki nas bo grel v hladnih dneh.  Pridružil se nam je tudi stalni prebivalec 
parka. Ali veste, kdo je to?



Za naše stanovalce je daljši sprehod že skoraj izlet. Po deževnem aprilu in maju smo bili zelo željni sončka, zato 
smo v celoti izkoristili vsak lep dan. Ker nismo želeli zamuditi sončnega dopoldneva, smo se odpravili do gradbišča 
pri gostišču Bohorč. Pomagati ne moremo, radovedni smo pa lahko. Pogledali smo, kako potekajo dela in se 
spotoma ustavili še v cvetličarni pri gospe Majdi. Poznajo jo številni stanovalci, saj so pred leti pri njej kupovali 
cvetje. Z njimi je z veseljem pokramljala. Naša Marija si je na hitro ogledala cvetje v cvetličarni. »Moje lubike, kako 
ste lepe in kako lepe kiklce imate,« je nagovorila orhideje ter se z velikim zadovoljstvom in nasmejanim obrazom 
sprehajala med cvetjem.
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Sprehod
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Bezeg prav gotovo pozna vsak izmed nas. Toda ali veste, da ima bezeg precej zdravilnih lastnosti, zaradi česar 
so ga v preteklosti imenovali tudi zdravilna skrinjica za kmečke ljudi? Omenjeno rastlino že od nekdaj 
povezujemo s številnimi vražami. Nekoč so namreč verjeli, da v bezgu živijo dobri duhovi, ki skrbijo za dobro 
počutje in varnost ljudi. Še danes se veje posvečenega bezga ponekod uporabljajo za izdelavo čarobnih paličic. 
Zelo pogosto ga uporabljamo tudi v kulinariki. Cvetove sušimo za čaj, iz njih naredimo bezgov sok ali šabeso, 
drobne cvetke dodamo marmeladi (jagodna z bezgom je top), kasneje iz dozorelih jagod skuhamo zdravilno 
marmelado, v času cvetenja pa si pripravimo ocvrte cvetove. Teh smo si mi letos mnogokrat privoščili.
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Bezeg



Skupina Spodnji trg v svojih visokih gredicah pridela ogromno zelenjave. Pomladi vsi, tako zaposleni kot 
stanovalci, združijo moči ter nasadijo solato, nizek fižol, sadike paradižnika in paprike. Ena visoka greda je 
rezervirana za jagode, pred leti pa so nasadili tudi nekaj grmov aronije. 
Posadili so solato tipa gentile, ki ne oblikuje glav, temveč rozete. Stalni nadzor stanovalcev  je sadikam očitno 
prijal, saj so zrasle velike rozete. Gospa Ana rada redno pregleduje pridelke in pomaga. Nabrala je fižol za solato, 
gospa Bronka pa je pobrala še nekaj zrelih paradižnikov in že smo imeli zdravo popoldansko malico. Privoščili smo 
si jo kar na terasi in neizmerno uživali.
Aronija je sedaj v polni rodnosti. Naši stanovalci vedo, da je njen plod zakladnica hranljivih in zdravilnih snovi, ki jih 
naš organizem potrebuje za normalno delovanje. Dokazano je, da so jagode aronije najmočnejši antioksidant 
med jagodičevjem, ki organizem ščiti pred škodljivimi vplivi iz okolja ter krepi zdravje in dobro počutje. Mnogi 
aronijo imenujejo kar 'čudežna rastlina' ali 'kraljica antioksidantov'.
Njen temno vijoličen plod je trpkega okusa, marmelada iz aronije pa je manj kalorična kulinarična poslastica. 
Naša Jerca ve, da stanovalci obožujejo nekoliko bolj sladko marmelado, zato je aroniji dodala jabolka in breskve. 
Seveda so rokave zavihali tudi stanovalci in s skupnimi močmi so skuhali čudovito marmelado, ki nas bo razvajala 
v turobnih zimskih dneh.
Kaj je lahko še lepšega, kot užiti prav vsak trenutek, predvsem pa gledati zadovoljne obraze naših stanovalcev.
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Pridelki z naših gredic
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Žetev sivke



Sivka je razširjena po celem Sredozemlju. 
Predvsem v Dalmaciji, Grčiji, Severni Afriki, Iranu in 
Franciji jo gojijo za namene parfumerijske 
industrije. Pri nas ne raste divje, ampak kljub temu 
krasi številne vrtove, še posebej julija in avgusta, ko 
cveti. Tudi okolico našega Doma krasijo številni 
grmi. Žetev sivke smo opravili dopoldan, kot je 
priporočljivo. Cvetove smo osmukali in naredili 
sivkin macerat, ki božansko diši – zdelo se nam je, 
da smo sredi polja cvetoče sivke v Provansi. Kožo 
pomirja in neguje ter deluje protivnetno in 
protibolečinsko. Skuhali smo nekaj sivkinega 
sirupa, ki nas bo odžejal, nekaj vejic pa smo 
povezali v šopke, ki bodo odišavili naše pisarne.
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Barbara Narat Polanc in njena hči Katarina ter psički Libby in Demi so po dooolgih mesecih spet prišle opravljat 
čudovito poslanstvo. Pred koronačasom sta redno izvajali terapijo z našimi stanovalci in spreminjali svet na bolje. 
Ko stanovalci dobijo kužka v naročje, kakšna roka kar pozabi, da je prizadeta zaradi možganske kapi in se 
spontano dvigne, da lahko ljubkuje kosmato terapevtko. Na ženskah svet stoji.

Vedno smo veseli naših simpatičnih pasjih obiskov. Iz slik je razvidno, kako naši stanovalci pri tem uživajo. Hvala 
zavodu Male zverinice in Barbari Narat Polanc. Upamo, da nas kmalu spet obiščete.
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Terapija s kužki
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Naša gospa Mari redno obiskuje gospe v 
pralnici in jim rada priskoči na pomoč. Po 
delu sledi več kot zaslužen počitek.
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Pomoč



Kako lepo nam je pri srcu, ker vemo, da se svojci naših stanovalcev velikokrat spomnijo na nas in nam prinesejo 
kakšen dar. Čez poletje smo si lahko večkrat privoščili prav posebno dopoldansko malico. Ker se trudimo 
vzdrževati kondicijo, vsak dan pridno telovadimo, zato se vsak od nas malce utrudi. Malica se potem še kako 
prileže. 
Nečakinja naše stanovalke, ga. Meznarič, nas je večkrat razvajala. Enkrat nam je prinesla tlačenko Mesarstva 
Kramžar iz Trbovelj. Zraven smo narezali čebulo in ji dodali malo bučnega olja (zagotovili smo, da se ne bo nihče 
ljubčkal) ter si ustvarili pravo kmečko pojedino. 
V toplih dneh smo imeli telovadbo zunaj v atriju. Naše pridne punce – Ida, Jana, Božica in Metka so nam malico 
pripravile kar zunaj. Prijetno je dišalo po kuhanih klobasah, Metka  je prinesla domač kruh, ki ga je spekla samo za 
nas, za piko na i pa smo dobili še litrček domačega vinčka. Njami, kako je bilo dobro. Hvala Mesarstvu Kramžar.
Gospa Zlatka Šuster,  hči naše stanovalke, nas  je prav tako večkrat razveselila s svojim darom, okusno domačo 
solato – naravnost z vrta na naše mize. Med drugim je prinesla solato endivijo, ki je nekoliko bolj čvrsta, a se 
odlično ujema s krompirjem.  Imela je je zelo veliko in bi jo v nasprotnem primeru zavrgla. 
Hvala, ker mislite na nas. Dobro srce je bogastvo, ki se ne prodaja in ne kupuje, temveč daruje.
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Donacije
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V našem Domu ob torkih že leta poteka sveta maša. Maševal je župnik Župnije Šentjur, g. Vinko Čonč, ki je julija po 
sedemnajstih letih v Domu opravil svojo zadnjo mašo. Bil je naš, imel je posluh za sočloveka in vedno je bil 
pripravljen priskočiti na pomoč, če smo ga potrebovali, zato ga bomo močno pogrešali. Kot je sam dejal, nobeno 
slovo ni lahko, a za vsakim koncem pride nov začetek. Želimo mu veliko uspeha in zadovoljstva na novi poti, v novi 
službi.
Od avgusta naprej je za duhovno oskrbo stanovalcev našega Doma starejših Šentjur odgovoren g. Alojzij Kačičnik, 
župnik Župnije Ponikva, v njegovi odsotnosti pa ga nadomešča g. Peter Orešnik, župnik iz Kalobja.

»Kdor vero izgubi, mu ugasne luč sredi trdne noči … Varujte luč vere, da je sovražni veter sedanjega sveta na 
ugasne!«
(Anton Martin Slomšek)
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Sveta maša



Za izvedbo sladolednega piknika smo izbrali popoln dan. Ni bilo preveč vroče, sladoled pa nam je kljub temu prijal. 
Po dolgem času, letu in pol, smo k nam ponovno povabili prostovoljca g. Slavka Marša, ki nam je s svojim ubranim 
petjem in brenkanjem na novo kitaro polepšal dopoldan. Naša življenja so se počasi začela vračati v običajne 
tirnice, zato smo v naš vsakdan postopoma začeli vključevati aktivnosti, ki jih vodijo prostovoljci.
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Sladoledni piknik



Avgusta je kar devet naših stanovalcev iz skupine Žarek praznovalo svoj rojstni dan. Seveda so ga praznovali 
posamezno, vsak s svojimi najdražjimi, nato pa smo se poveselili tudi skupaj. Tokrat jim nismo želeli spet postreči 
torte, temveč smo se odločili za spremembo in raje spekli okusne palačinke, ki smo jih okrasili s sadjem in 
smetano, ter slavljencem zapeli. Okusnih palačink so bili deležni tudi vsi ostali. Slavljenci so skupaj praznovali 
736 let. Nekdo je zapisal: »Uživajte vsak trenutek, kajti najlepše darilo v življenju je življenje samo.« 
To še kako drži za slavljenko Rezko oz. Zinko (ni pomembno, kako jo kdo pokliče), ki je praznovala svoj 90. rojstni 
dan. V njej je toliko življenja, volje in pozitivne energije, kot je ne premore niti marsikdo precej mlajši. Njen smeh se 
vsak dan razlega po naših hodnikih. Prijazna gospa, ki je vedno pripravljena pokramljati in – če je družba prava – 
na ves glas veselo zapeti. Neutrudna pohodnica, ki se vsak dan vsaj dvakrat sprehodi do naše 'špičke'.
Praznovali so tudi gospa Marija (85  let), gospa Ljudmila (87 let) in gospod Mirko. V skupini Spodnji trg je 83 let 
praznovala vedno nasmejana in dobrovoljna gospa Olgica Drobnak, gospa Ani Glas pa je dopolnila 93 let. Ko je 
gospa Ani Arzenšek praznovala svoj 87. rojstni dan, jo je obiskala tudi najmlajša petmesečna pravnukinja.
Sledil je kratek premor, nato pa sta svoj rojstni dan praznovali še gospa Marica (90 let) in gospa Marija Kokol (95 
let).
Vse najboljše vsem.

»Na koncu niso leta življenja, ki štejejo, ampak dejstvo, koliko življenja je bilo v teh letih.« (Abraham Lincon)
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Praznovanja
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Kolesarstvo je v Sloveniji zelo 
priljubljeno. Dirka po Sloveniji je 
p o  l e t u  p r e m o r a  p o n ov n o 
razveselila ljubitelje kolesarstva. 
S takšnimi dogodki Slovenija še 
povečuje svojo prepoznavnost 
kot  od l ična dest inac i ja  za 
kolesarjenje in aktivni oddih. V 
zadnjih letih je zelena dežela v 
srcu Evrope dobila svoje mesto 
med svetovno kolesarsko elito, 
predvsem po zaslugi izjemnih 
uspehov slovenskih kolesarjev 
Pr imoža Rogl iča  in  Tadeja 
Pogačarja. Z leti se je dirka razvila 
v edinstven športni projekt, ki z 
r a z g i b a n i m i  t r a s a m i  e t a p 
povezuje celotno Slovenijo in 
pritegne številne gledalce tako ob 
cesti  kot za ekrani.  Ker je 
kolesarje pot tudi letos vodila 
mimo Šentjurja, so jih naši 
stanovalci pričakali in pozdravili z 
bučnim ploskanjem in mahanjem 
zastavic.
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Kolesarska dirka



Naši stanovalci so spremljali olimpijske igre v 
Tokiu in glasno navijali za naše fante. Ko se je 
naša košarkarska reprezentanca v polfinalu 
pomerila s Francozi, so se stanovalci v sklopu 
dopoldanske aktivnosti pripravljali na tekmo. 
Bravo naši, za nas ste junaki.
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Košarka



Po dolgem času smo se julija ponovno družili ob igranju tom-bole. Zbrali smo se zunaj v atriju na svežem zraku, v 
prijetni senčki. Razdelili smo tri nagrade. Ga. Marija je bila zelo vesela prve nagrade – pedikure, ki jo je veliko-
dušno podarila naša Silvana. Sreča je opoteča, zato vsem želimo obilo sreče naslednjič.
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Tombola



Rdeči noski so klovni, ki obiskujejo bolne otroke v slovenskih bolnišnicah in svojo dobro voljo širijo tudi po domovih  
za starejše. Krajšajo jim čas, jih nasmejejo in popestrijo njihov vsakdan. Klovni delajo v paru, da ni katerega strah. 
Naše stanovalce sta obiskala klovn Zlatko, ki je imel obute zlate čevlje, in klovn Aleksander, ki je imel rdeče 
naramnice oz. hozentregarje.   
Skupaj smo zapeli, se iz srca nasmejali, predvsem pa se iskreno razveselili drug drugega. Hvala klovnoma in 
obiščita nas spet kmalu.
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Rdeči noski
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September – mesec, ko zadiši po jeseni. Drevesa počasi dobivajo čarobno barvo in tudi drevesa v bližini našega 
Doma so se odela v jesenske odtenke. Sodelavke in sodelavca s skupin Klasje in Žarek so se potrudili, da so našim 
stanovalcem pričarali lep, nasmejan in nepozaben dan. Topli sončni žarki so kar klicali in vabili v naravo. Vse naše 
stanovalce smo pospremili v mavrično obarvan Kneippov park, ki je nudil ravno pravšnjo senčko. Dobili so koruzo 
in fižol ter ju ob veselem kramljanju in smejanju luščili vsak v svojo posodo. Pravijo, da kar se Janezek nauči, to 
Janez zna. Bo že držalo. Čeprav se telo utrudi in ne zmore več vsega, kar je zmoglo nekdaj, spomini še vedno 
ostanejo. Nekaterim je šlo lažje, drugim malo težje, a vsi so se trudili po svojih najboljših močeh. Po opravljenem 
delu je sledila malica z dobrotami, ki so jih pripravile naše pridne domske sodelavke. Oglasili so se harmonika, 
kitara in veselo petje, nekateri so se celo zavrteli. Vsi skupaj, tako stanovalci kot zaposleni, smo preživeli čudovit 
dopoldan. Ko vidimo veselje in žar v očeh, se ponovno zavemo, kako malo je potrebno, da nekoga osrečimo. Hvala 
sodelavkam in sodelavcema, da ste in ostajate ljudje z velikim srcem.
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Jesen
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Narava nam tik pred zimo ponuja kostanj – okusen jesenski plod, ki je hkrati eden od simbolov tega letnega časa. 
Seveda se kostanj najbolj prileže, ko se pripravlja zunaj, v dobri družbi in ob kozarcu mošta.
Oktobra smo lovili zadnje sončne žarke in si pripravili kostanjev piknik. Stanovalci so pomagali in narezali kostanj 
za peko. Franci in Boštjan sta se potrudila in pripravila vse, da smo lahko izpeljali piknik. Franci je podaril ves mošt 
in prinesel lončene vrče, iz katerih je dober mošt še bolje stekel in bolj prijal. Povabili smo tudi g. Slavka s kitaro. 
Pečen in kuhan kostanj, mošt in dobra družba – česa bi si človek še sploh lahko želel. Dan je bil popoln.
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Kostanjev piknik



Narava nam tik pred zimo ponuja 
kostanj – okusen jesenski plod, ki je 
hkrati eden od simbolov tega letnega 
časa. Seveda se kostanj najbolj 
prileže, ko se pripravlja zunaj, v dobri 
družbi in ob kozarcu mošta.
Oktobra smo lovili zadnje sončne 
žarke in si pripravili kostanjev piknik. 
Stanovalci so pomagali in narezali 
kostanj za peko. Franci in Boštjan sta 
se potrudila in pripravila vse, da smo 
lahko izpeljali piknik. Franci je podaril 
ves mošt in prinesel lončene vrče, iz 
katerih je dober mošt še bolje stekel 
in bolj prijal. Povabili smo tudi g. 
Slavka s kitaro. Pečen in kuhan 
kostanj, mošt in dobra družba – česa 
bi si človek še sploh lahko želel. Dan 
je bil popoln.
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Narava nam tik pred zimo ponuja kostanj – okusen jesenski plod, ki je hkrati eden od simbolov tega letnega časa. 
Seveda se kostanj najbolj prileže, ko se pripravlja zunaj, v dobri družbi in ob kozarcu mošta.
Oktobra smo lovili zadnje sončne žarke in si pripravili kostanjev piknik. Stanovalci so pomagali in narezali kostanj 
za peko. Franci in Boštjan sta se potrudila in pripravila vse, da smo lahko izpeljali piknik. Franci je podaril ves mošt 
in prinesel lončene vrče, iz katerih je dober mošt še bolje stekel in bolj prijal. Povabili smo tudi g. Slavka s kitaro. 
Pečen in kuhan kostanj, mošt in dobra družba – česa bi si človek še sploh lahko želel. Dan je bil popoln.
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Kožuhanje
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Pridelki so že zreli in treba jih je spraviti za ozimnico. Če skupaj poprimemo za delo, je to mnogo lažje, zabavnejše 
in precej hitro opravljeno. Nekoč so člani celotne družine ob dolgih zimskih večerih sedli k mizi ter luščili in 
prebirali fižol. Ob tem se je veliko pelo. Starejši ljudje povedo, da se je tudi veliko molilo, zlasti ob nedeljah zvečer. 
To je za družino bil čas druženja. Bili so resnično povezani.
V preteklosti je bil fižol poleg krompirja, repe in zelja glavno živilo za številno družino. Fižol je zaradi visoke hranilne 
vrednosti in dostopnosti nekdaj veljal za meso revnih. Luščenje ni preveč zahtevno, če le prsti niso preveč okoreli, 
nekaj več pozornosti pa je potrebne pri prebiranju zrn, saj je vsa treba skrbno pregledati in odstraniti 
poškodovana ali premalo zrela zrna. Če je bil fižol nekoč hrana revnih, pa je danes navdih mnogim priznanim 
kuharjem. Dandanes si lahko naročimo fižolovo torto, pico, kruh, čevapčiče in – ne boste verjeli – celo sladoled.  
Tudi naši stanovalci so se z veseljem spominjali starih časov in ob luščenju veselo zapeli.
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Luščenje žola
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Trgatev



»Že čriček prepeva, ne morem več spat', v trgatev veleva, spet pojdemo brat.
Za stare, za mlade, za luštne ljudi, za vsakega trta rodi.«

(Anton Martin Slomšek)

V deželo je tiho prišla jesen, saj klopotci glasno pojejo svojo pesem. Zjutraj se po naših gričih tiho spuščajo 
meglice, ki naznanjajo, da se bosta iz naših vinogradov spet zaslišali pesem in harmonika. Tudi letos se obetata 
sladek mošt in dobra letina.
Naša domska trta je lepo obrodila. Trgatev je bila letos takšna, kot smo je bili vajeni. Spet so se slišali čebljanje 
naših obiralcev, petje, vriskanje in glas kitare. Delo je dobro steklo in vedra so se hitro napolnila. Tu in tam smo 
med obiranjem pozobali kakšno jagodo in tako preverili kakovost letine. Po opravljenem delu je sledila zaslužena 
malica, ki so jo pripravili v naši kuhinji. Na sončku smo še malo posedeli in veselo prepevali ob zvokih kitare. Lepo 
se je bilo družiti in veseli nas, da smo skupaj dobro opravili še eno delo.
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Oktobra je v Zgornjem trgu potekala tradicionalna trgatev potomke najstarejše trte na svetu, mariborske modre 
kavčine. Prav letos mineva četrt stoletja, odkar  jo je Šentjur prejel v dar. Mariborska trta je potrjeno stara vsaj 400 
let in je celo vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta na svetu. 
Zanjo zelo dobro skrbita mestni viničar in njegov pomočnik, zato ju vsako leto razveseli z obilnimi žlahtnimi grozdi.
Kot vsako leto, tudi letos župan mag. Marko Diaci ni pozabil na nas. S podžupanjo go. Silvo Koželj sta našim 
stanovalcem prinesla lepe, zdrave grozde modre kavčine, da so se lahko z njimi posladkali. Hvala, ker se vedno 
spomnite na nas.
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Najstarejša trta



Naša zakonca Tilinger sta se 
popoldan razvajala in crklja-
la na sončku. Tudi ostali 
stanovalci so odlično izkoris-
tili tople sončne žarke.
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Jesensko sonce



Pozimi je dobro jesti kuhano hrano, saj z njo ogrejemo tako telo kot duha. Zaradi nizkih zimskih temperatur, krajše 
dnevne svetlobe in hitrega tempa življenja se v nas prebudita veselje in notranji mir, ko se vsi zberemo za jedilno 
mizo ob topli jedi. Oglejmo si, s katerimi živili se je priporočljivo okrepčati pozimi.
Dobra piščančja juha na naravni način pripomore k ohranjanju učinkovitega imunskega sistema. Bogata je z 
glutaminom – aminokislino, ki krepi imunski sistem. Že od nekdaj velja za učinkovito krepčilo za oslabele in bolne 
ter je še dandanes nepogrešljiva hrana za boj proti prehladu. Kokošje meso namreč vsebuje cistein, ki deluje proti 
vnetju dihal, hkrati pa ima visoko vsebnost cinka, ki dokazano zmanjšuje trajanje in intenzivnost prehladnih 
obolenj.
Odlična izbira so tudi razne zelenjavne ali mesno-zelenjavne enolončnice, ki veljajo za preprosto jed: gre za gosto 
in hranljivo juho z idealno kombinacijo ogljikovih hidratov, beljakovin, vitaminov in rudnin.
Kislo zelje ali kislo repo s fižolom in proseno kašo z dodatkom ocvirkov običajno ponudimo ob pečenici ali 
pečenem pustem svinjskem mesu. Kislo zelje dobimo na kmetiji, kjer ga kisajo še po starem načinu, tako kot so ga 
kisali moji starši in generacije pred njimi (uporabljajo samo sol in dišavnice). Ta obrok vsebuje vse hranilne snovi, 
tudi če vanj ne vključimo mesa, saj potrebe po beljakovinah pokrijemo s stročnicami.
Dobronamerno opozorilo: ocvirki vsebujejo veliko nasičenih maščobnih kislin, zato z njimi ni dobro pretiravati, še 
posebej, če imamo težave z večjo telesno težo, diabetesom ali srcem. Naj jih bo na našem krožniku le za okus.
Čebula naj bi blažila kašelj, zato čebulni sirup še danes velja za eno izmed najbolj učinkovitih domačih zdravil proti 
kašlju. Njene žveplove spojine uničijo bakterije ter preprečujejo njihovo razmnoževanje in širjenje. Kadar vas 
premaga prehlad, čebulo narežite na pol in jo položite v bližino svoje postelje. Vonj čebule bo prevzel sobo, vi pa jo 
boste na ta način lahko ves čas vdihovali. Pomagala vam bo odpreti dihalne poti in sčistiti sinuse. Lahko jo tudi 
narežete in zavijete v krpo ter ob njej zaspite. Vdihovali jo boste vso noč in se zjutraj zbudili boljšega počutja.
Ingver velja za rastlino s številnimi zdravilnimi učinki, saj je bogat vir vitaminov, mineralov in antioksidantov, ki 
nase vežejo škodljive proste radikale v našem telesu. Še posebej priporočljivo ga je uživati v zimskih mesecih, saj 
vsebuje učinkovine, ki delujejo protivnetno ter uničujejo bakterije in viruse v našem organizmu. Pomaga tudi pri 
lajšanju simptomov prehladnih obolenj, vnetem grlu in povišani telesni temperaturi. Olupite koreninico, jo 
narežite na kolute ter jih kot običajen čaj za deset minut prelijte z vročo vodo. Napitek blaži simptome bolečega 
grla, pripomore h krepitvi imunskega sistema in je odličen v boju proti slabosti. V hladnejšem delu leta bi lahko 
zato vsak dan začeli s skodelico ingverjevega toplega napitka. Prav tako so za napitek priporočljivi čaji z dodatkom 
medu, nekaj kapljic limone ali celo žganice. Tudi 'kuhanček' se lahko občasno znajde na vašem meniju.
Roko na srce, koronačas nam je prinesel tudi nekaj dobrega. Nekaj, po čemer smo vsi hrepeneli. Zdi se, da čas 
teče nekoliko počasneje in da ga imamo vsaj navidezno dovolj za opravljanje osnovnih življenjskih stvari. Pri 
procesu priprave hrane in prehranjevanja je to zelo pomembno.
Ne smilite se sami sebi, ker se vaš vsakdan spreminja. Začnite uživati v hrani iz vaše mladosti, hrani vaših mam in 
babic, že skoraj pozabljenih jedi iz preteklosti, ki so mnogo bolj zdrave kot marsikatera današnja specialiteta. Spet 
je čas za ričet, matevž, fižol, proso, žgance in polento, kislo zelje in repo …
Vedno jejte z mislimi na hrano. To počnite počasi, z vztrajnim žvečenjem.
Zdaj imamo končno dovolj časa, da lahko hrano brez slabe vesti in preganjavice pojemo počasi in z užitkom. Jo 
zgrizemo in prepojimo s slino. S tem pomagamo sebi in pojemo manj, saj nam telo uspe pravočasno sporočiti, kdaj 
ima dovolj hrane. To je eden izmed ključnih dejavnikov za dobro počutje, ohranjanje zdrave telesne teže in zdravo 
življenje.
To, kar jemo, se odraža na našem počutju. Čeprav se je včasih težko odločiti za zdravo pot, se ta na koncu izplača. 
Bodite dobre volje, zadovoljni in zdravi.
 

Polona Hren
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Hrana v zimskih dneh



Znano je, da ima polna luna močan vpliv na ljudi in to velja tudi za naše stanovalce.  Takrat so bolj občutljivi, 
nekateri zelo slabo spijo, so nekomunikativni ali čustveni. Če polni luni sledi še turoben dan, je to nemogoča 
kombinacija. Naša Metka ima veliko srce in težko gleda mrke obraze stanovalcev. Odločila se je, da bo vse 
povabila na slastne kvašene miške in dobro kavo. Skupaj smo se sladkali in smeh je ponovno odmeval po naših 
hodnikih.
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Peka mišk
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Peka klobas



Ogenj ima za ljudi že od pradavnine poseben pomen – 
vedno smo se zanašali nanj, da nas bo ogrel, nam 
skuhal hrano in razsvetlil temno noč. Ste kdaj pomislili, 
zakaj je ob odprtem ognju ali topli peči na drva tako 
prijetno? Zakaj je tovrstna toplota tako drugačna od 
toplote iz radiatorja ali električnega grelca? Odgovor je 
popolnoma preprost: ogenj. V primerjavi z drugimi viri 
toplote je ogenj veliko bolj telesu prijazen vir toplote. Ko 
zakurimo v peči, traja kar nekaj časa, da se prostor 
prijetno ogreje, a ta toplota je veliko bolj 'mehka in 
dišeča' ter se dlje časa obdrži.
Mi smo izkoristili lep jesenski dan in si pripravili zabavo 
ob odprtem ognju. Franci in Boštjan sta na dvorišču naredila večje kurišče in okoli nanosila klopi. Multipraktik 
našega Doma, Franci, je od doma pripeljal drva in naredil dolge palice, na katere smo nataknili klobaso, narezano 
na kolobarje. Ob obilici smeha je vsak vrtel svojo palico nad ognjem. Nastala je gneča, saj je vsak želel biti čim 
bližje prijetni toploti. Ob glasbi, ki je prihajala iz manjšega  radia, smo zapeli in se tudi zavrteli. Čeprav moški 
mislijo, da so glavni mojstri peke, peka na odprtem ognju ni tuja niti ženskam – dokazale smo, da jo obvladamo 
tudi me.
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Kuharice in kuhar v našem Domu se morajo znati dobro organizirati, da pripravijo tri obroke za stanovalce in 
zaposlene. Lupljenje jabolk za štrudelj ali kompot ni mačji kašelj … Naši stanovalci radi priskočijo na pomoč in jim 
olajšajo delo. Pri lupljenju veselo kramljajo in se smejejo.
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Pomoč v kuhinji



Pri običajnem nedeljskem kosilu na mizi včasih ni smela manjkati domača goveja juha oziroma župa. Goveja juha 
je zelo dišeča in okusna jed, ki je izjemno hranljiva in krepi naše telo. Le koga goveja juha ne spomni na otroštvo in 
mamo ali babico, ki sta jo skrbno pripravljali za družino. Vsi okusi so med seboj lepo povezani, okus pa je skoraj 
malenkost sladek. Na koncu pa seveda ne smemo pozabiti vanjo dodati domačih rezancev.
Tudi naša nedeljska 'župca' je bila  obogatena z domačimi rezanci, ki smo jih naredili s pomočjo naših stanovalcev. 
Njihov okus se nikakor ne more primerjati z industrijsko različico, pa tudi barva je drugačna – domači rezanci so 
lepe zlatorumene barve, ki jo dobijo zaradi domačih jajc. Ti rezanci, narejeni z ljubeznijo in malce nostalgije, so 
juhi dodali poseben čar. Naši stanovalci so med pripravo obujali spomine na otroštvo in trenutke, ko so babico 
opazovali med valjanjem in rezanjem na roko.
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Delanje rezancev



Našega dela ne more 
opravljati vsak. To lahko 
počnejo samo tisti, ki ga 
opravljajo  z vsem srcem. 
Takšna je naša Maja. Še 
doma večkrat pomisli na 
naše stanovalce. Rada jih 
razvaja, zato je svojo prija-
teljico, ki ustvarja unikatne 
tortice na palčki – cake 
pops, prosila, naj jih nekaj 
naredi tudi zanje. Skuha-la 
j e  kav i c o  i n  n a  m i z o 
postavila slastne tortice 
cake pops. Stanovalci so jih 
najprej samo občudovali, 
potem pa so vse tortice 
čudežno izginile s palčk.
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Cake pops



Ohranimo lep spomin in darujmo za reševanje življenj.
Tudi letos je po slovenskih krajih konec oktobra potekala že deveta ekološko-humanitarna akcija Manj svečk za 
manj grobov. Njen namen je, da ljudje ne bi zapravljali denarja za pretirano okraševanje grobov s svečami, ki 
predstavljajo obremenitev za okolje, temveč da bi sredstva raje namenili za nakup medicinskih pripomočkov in 
naprav, ki rešujejo življenja.
Svečke na grobu so močan simbol spomina na naše najdražje, vendar tega spomina ne smemo okrniti s 
pretiravanjem. Svoje pokojne vsak dan nosimo v mislih in srcih, s sodelovanjem v akciji Manj svečk za manj grobov 
pa lahko naredimo nekaj dobrega za tiste, ki nas najbolj potrebujejo.
V Šentjurju smo dolgo zbirali sredstva za nakup počivalnika za nepomične oskrbovance Doma starejših Šentjur. 
Gre za izjemno dragocen pripomoček, ki tudi nepomičnim oskrbovancem omogoča, da se vključijo v socialno 
življenje. Z njim jih lahko peljemo na svež zrak ali skupna druženja, kar jim omogoča kakovostnejše preživljanje 
časa.
V zameno za donacijo prejmete zastavico sočutja, ki jo lahko pustite na grobu. 
Dan po končani humanitarni akciji smo ostali brez besed, hvaležni in ganjeni. Že leta smo z namenitvijo dela 
dohodnine zbirali sredstva za počivalnik za nepomične stanovalce, vendar nam to ni uspelo. Zato smo bili toliko 
bolj ganjeni, ker se je  v okviru Fundacije Svečka in njihove akcije Manj svečk za manj grobov v Šentjurju v enem 
tednu zbralo 2.599,34 EUR sredstev za nakup posebnega počivalnika, kar je preseglo vsa pričakovanja. 
Globoko smo hvaležni vsem donatorjem in prostovoljcem, ki so našim stanovalcem omogočili, da bodo lahko kljub 
hudim oviram zaradi težkih zdravstvenih stanj začutili sončne žarke, občutili piš vetra na svojem obrazu in 
presenetili svoje drage pred vhodom v Dom. Iskrena hvala vsakemu posebej.
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Manj svečk



Novembra so nas s svojim nastopom razveselile pevke etno skupine Stari časi iz Rimskih Toplic. Gospe v najlepših 
letih prepevajo stare, že pozabljene pesmi naših babic in prababic, ki izginjajo v pozabo. Zraven igrajo na zelo 
zanimive instrumente, od katerih smo prepoznali samo harmoniko. Marsikateri stanovalec se je spomnil katere 
od odpetih pesmi. Pevke so s svojo energijo vse zbrane spodbudile, da so prepevali z njimi. Hvala dragim damam 
za čudovito popoldne. Kmalu jih spet povabite, so bili enotni vsi poslušalci.
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Stari časi



S prvo adventno nedeljo se začenjajo priprave na božič, ki ga kot družinski praznik praznujejo tudi mnogi neverni. 
Fizični simbol priprave in pričakovanja je adventni venec, ki s svečami ponazarja štiri adventne nedelje pred 
praznikom. 
28. 11. smo prižgali prvo svečko in naslednje tri nedelje bomo vsakič dodali po eno več. Dodajanje luči simbolizira 
rast dobrega v našem življenju. Okrogla oblika pomeni popolnost in večnost, zimzelene veje govorijo o življenju, 
simbolika vijolične barve pa predstavlja upanje.
Tudi naši stanovalci se z veseljem pripravljajo na adventni čas. V tednu pred prvo adventno nedeljo  smo okrasili 
vso hišo in pripravili adventne venčke. Na pomoč so nam priskočile dijakinje Šolskega centra Šentjur, za kar se jim 
najlepše zahvaljujemo. V vsakem kotičku je čutiti duh prihajajočih praznikov in upanje, da ostanemo zdravi.
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Adventni čas
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V času praznikov smo s poslikanimi 
lampijoni že peto leto okrasili vso javno 
razsvetljavo okoli našega Doma. Letos 
smo na okrasitev še posebej ponosni, 
saj imamo nove lampijone. Ti so daljši, 
zato lepše izgledajo. Tudi tokrat so nam 
na pomoč priskočili otroci iz Vrtca 
Šentjur in OŠ Franja Malgaja Šentjur, ki 
so jih poslikali. Da je bil prižig nekoliko 
bolj slovesen, so v avli Doma zapeli 
naši domači pevci, Večno mladi, ki jih 
vodi energična prostovoljka Milena 
Kajtna. Tako smo tudi mi vstopili v 
praznični december.
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Prižig lampijonov



V začetku decembra vse pridne otroke, tako mlajše kot nekoliko starejše, obišče sveti Miklavž. Ker so naši 
stanovalci zelo pridni in dobri, je parklja pustil kar pred vrati. Sveti Miklavž ali sveti Nikolaj simbolizira darežljivost, 
zato je prinesel darila za vse. Prisotnega je bilo veliko smeha in veselja.
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Obisk Miklavža
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V Šentjurju so lani v sklop praznične okrasitve 
dodali pešpot ob Pešnici. Ob njej so bile 
postavljene smrečice in veliko lučk, ki so 
krajane vabile na prijeten sprehod. Letos so k 
sodelovanju pri projektu, ki nosi ime Praznični 
december v mestu glasbe, povabili tudi društva, 
šole, vrtce in javne zavode. Dom starejših 
Šentjur je izziv z veseljem sprejel in svojo 
smrečico smo dobili na Mestnem trgu pred 
občinsko stavbo, kjer so postavili Božičkov 
gozd. Vse okraske za smrečico smo z našimi 
stanovalci izdelali sami in tudi okrasili smo jo 
skupaj z njimi. Veseli smo, da smo tudi mi 
postali del skupine, ki ustvarja praznični duh v 
mestu.
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Praznični december v mestu glasbe
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Aktualno



ARGUMENTI ZA IN PROTI CEPLJENJU
PROTICEPILNO GIBANJE NAVAJA : Virusa ni. To je zarota vlad.

+ DEJSTVO : Obstoj virusa so odkrili v 18-tem stoletju, ko so izdelali močnejše mikroskope. Kasneje so naredili tudi 
cepivo proti črnim kozam,  otroški paralizi in ošpicam. Z množičnim cepljenjem smo te bolezni v glavnem iztrebili. 
To je zgodovinsko dejstvo. Res je, da so za izdelavo varnega cepiva potrebovali kar nekaj let. Sedaj, 200 let 
kasneje, imamo mnogo večje znanje(DNK) in sodobnejšo tehnologijo(elektronski mikroskopi), ki takrat niso bili na 
razpolago. Vse to nam je sedaj pomagalo pri hitrejšem razvoju varnih cepiv. Da virusi obstajajo in se lahko z njimi 
okužimo, se lahko ti neverneži prepričajo ob obisku intenzivnih covid oddelkov v bolnišnicah.

PROTICEPILCI : S cepljenjem nas posiljuje farmacevtska industrija, katera hoče s tem mastno zaslužiti.

+ DEJSTVO : S prodajo cepiv bo ta industrija zaslužila krepko manj kot s prodajo testov. Te moramo tedensko 
ponavljati. Po vsem tem vidimo, da so zaslužki pri cepljenju manjši, kot pri testiranju in ta trditev ne drži vode ! V TV 
dnevniku je neka zdravnica iz bolnišnice Celje lepo razložila, zakaj cepljenje :  "Kadar zbolite, kam greste? K 
zdravniku in ne k nekemu šušmarju ! Torej zaupate nam. Prosim vas, zaupajte nam še naprej. Ne bomo vas 
izneverili, kot vas nismo do sedaj. Zato vas prosim, cepite se !!!“ Prepričan sem, da nima smisla odklanjat 
cepljenja samo zato, da nagajamo Janši. S tem ne škodujemo njemu. Škodujemo sebi in ostalim v naši državi.
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Ujet na jablani

V prejšnjih prispevkih sem opisoval peripetije iz svoje mladosti, dogodek, ki ga bom danes delil z vami, pa se mi je 
zgodil po šestdesetem letu starosti. Kdor se z nenavadnimi dogodki sooča že od začetka, ga ti spremljajo celo 
življenje. 
Ko sem se preselil iz mesta na podeželje v naravo, so me pritegnila zdravilna zelišča, s katerimi sem se začel 
ukvarjati malo iz radovednosti, največ pa zaradi zdravja. Kupil sem nekaj knjig o nabiranju rastlin, ki opisujejo, 
kako izgledajo, kdaj in kako jih nabiramo, za kaj in kako se uporabljajo, kako jih sušimo, skladiščimo itd. 
Začel sem delati tinkture, mazila, praške, skratka vse, kar se je dalo. Nabiranje se začne spomladi z lapuhom in 
konča z nešpljami v jeseni. Vsako leto spoznam nekaj novih zelišč, znanje, ki ga pridobim, pa s pridom uporabljam. 
Že v otroštvu sem poznal belo omelo, bolj znano kot ptičji lim. Rastlina je to ime dobila, ker so iz njenih plodov delali 
lepilo, s katerim so izdelovali t. i. limanice za lovljenje ptic pevk, ki so jih potem prodajali. Od tod tudi izhaja 
besedna zveza 'ujeti koga na limanice'. V zdravilstvu se bela omela uporablja za urejanje krvnega obtoka in 
zdravljenje težav s srcem, skratka, zelišče ima širok spekter zdravilnih učinkovin. 
Nekega dne sem na vejah stare jablane pri sosedovem kmetu opazil precej bele omele. Bela omela je zajedavec in 
če je je na jablani preveč, se ta lahko posuši. S sosedom sem se dogovoril, da mu bom odstranil to nadlogo in 
bomo vsi imeli korist, pa še odmrle veje jim bom porezal. 
Vzel sem škarje za rezanje vej z dolgimi ročaji in tri metre dolgo lestev ter se podal na drevo. Veje sem začel rezati 
od spodaj proti vrhu. Belo omelo sem pustil kar na vejah, ki sem jih porezal, ker sem jo želel odstraniti na tleh. Ko 
sem rezal veje proti vrhu, so se te nakopičile na eni od spodnjih vej. Bil jih je kar zajeten kup in ko sem jih odstranil, 
da padejo na tla, so večje veje podrle lestev na tla. No, pa sem bil v težavah! Kako pa sedaj priti z jablane na tla?
Ker je bila jablana visokostebelna in povrhu še na hribu, nisem mogel skočiti z drevesa na tla, saj je bilo precej 
visoko, pa še veje in lestev so bili na tleh; gotovo bi se poškodoval, če bi skočil.
Gospodarja sta bila na pogrebu, hiša, kjer so v tistem trenutku postavljali nadstrešek, je bila oddaljena 70 metrov, 
pa še videli me niso. Mimo je vodila cesta, ki se je dvakrat približala 'usodni' jablani. Sosedje so se po njej vozili iz 
službe. Menil sem, da bom katerega od njih uspel ustaviti z mahanjem rok, da bi mi prislonil lestev in bom rešen. 
Vsaj šest avtomobilov je peljalo mimo. Vsi so videli, kako vneto maham z rokami. Ker so mislili, da jih pozdravljam, 
so mi z nasmeškom vračali pozdrav, jaz pa sem še vedno stal na drevesu kot opica. Vmes sem še glasno žvižgal in 
kričal, misleč, da me bodo slišali tisti, ki so v bližini delali nadstrešek, toda mislili so, da ima pač nekdo radio na ves 
glas. Po dobrih dveh urah sta gospodarja prišla s pogreba, saj jima je sosed povedal, da je na njuni jablani ujet 
Marš. Takoj sta odšla domov in me rešila, ko sta prislonila lestev k jablani. Zraven sta prinesla še banane, ker jih 
opice baje obožujejo. 
Jaz sem si na koncu nabral bele omele in čeprav je njena uporabnost že potekla, jo hranim za spomin. Sosedje so 
čez čas to jablano podrli – za vsak slučaj. Od tega dne pa še na stranišče ne grem več brez mobilnega telefona – za 
vsak slučaj – saj nikoli ne veš, kje bi lahko obtičal …

          Slavko Marš
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Trije decembrski možje

Rojstna hiša mojega očeta je po njegovi smrti leta 1944 postala moj dom, kjer sem živela skupaj s staro mamo in 
teto. Hiša, ki je zgodovinsko zaščitena, stoji pod škofjeloškim gradom. Danes je prenovljena ter je izgubila čar 
domačnosti in zavetja ljudi, ki smo nekoč v njej živeli.
Bila je vojna in prišli so prazniki. Seveda je od decembrskih mož bil prvi na vrsti Miklavž. Na Miklavžev večer je v 
našo hišo prispel sam sveti Miklavž ter z njim dva angela in grd parkelj. Angela sta imela svoj koš, parkelj pa 
svojega. Miklavž mi je ukazal moliti. Vsa prestrašena sem molila in lezla za hrbet svoje dobre stare mame, ki me je 
imela rada in me vedno varovala pred vsem hudim. Miklavž je bil kar zadovoljen in je ukazal parklju, naj mi da velik 
paket. Bila sem srečna.
Ko je ta zunajzemeljska delegacija, ki je imela nalogo, da pridne otroke obdari in poredne prestraši, odšla, sem 
začela odvijati paket. Presenečenje je bilo za majhno, že tako ranjeno deklico, ki je ostala brez očeta in bila stran 
od stare mame, popolno. Iz paketa se je privalila velika glava zelja, tri čebule, tri repe in trije korenji. Prav na dnu pa 
je bil okoli 30 cm dolg papirnat rdeč jezik, na katerem je pisalo: »To je tvoj dolgi jezik.« Pisava je bila podobna pisavi 
moje tete, to sem že vedela. Tega pa res nisem pričakovala. Začela sem jokati, kaj jokati, tuliti, kot da me dajejo iz 
kože, kar se je menda slišalo po vsej ulici. Jokala sem, dokler nisem zaspala na topli kmečki peči. Mi je pa ponoči 
Miklavž prinesel prava darila. Punčko, ki je klicala mama, železnico, kocke in slikanico. Toda Miklavž se mi do 
danes ni mogel oddolžiti za večerni paket. Že sedemdeset let mu obljubljam povračilni ukrep.
Konec decembra smo bratranca, sestrična in jaz nestrpno čakali Božička. Starejši so nam kar naprej trobili, naj 
bomo pridni. Bila sem pridna, morala sem biti. Pomivala sem posodo in današnja mladina nima pojma, kako težko 
je bilo čistiti maščobo z vimom, ribati lesen pod, hoditi s kanglico po mleko in biti še velikokrat lačen. 
Toda pričakovanje Božička je bilo nekaj čarobnega. Zadnjih štirinajst dni pred božičem sva s teto postavili velike 
dragocene družinske jaslice. Drevesce je na predvečer božiča prinesel sam Božiček, seveda skupaj z darili.
Nekaj dni pred božičem sem ugotovila, da je izginil velik ključ v vratih poleg spalnice. To mi ni dalo miru in začela 
sem stikati za ključem, čeprav sem dobro vedela, da se stikati ne sme. Prav hitro sem ključ našla pod žimnico, v 
postelji stare mame. Ob prvi priložnosti sem odklenila kamro in na mizi je stalo drevesce. Vedela sem, da ga je 
naredila teta. Moje zaupanje v Božička je izpuhtelo. V meni sta se razlegla žalost in razočaranje. Zdaj sem vedela, 
izdal me je tudi Božiček, ki je izvajal sicer prijetne poteze, a se je skrival v koži moje bolj ali manj hude, včasih tudi 
hudobne tete.
Sprašujem se, kako otroci doživljajo to izgubo iluzije. Naša petletna Ana že dvomi in postavlja vrsto vprašanj. 
Sprašujem se tudi, ali me bo nekdo, ki mu zaupam, razočaral. Seveda me skoraj gotovo bo, razen redkih izjem, 
prijateljev in družine.
Nekoč ali pa prav kmalu bom imela priložnost Miklavža pocukati za brado. Če mu je je sploh še kaj ostalo, saj sem 
tisti večer, ko me je tako kruto razočaral, po celi hiši pobirala plastične dlake. Parklja bom brcnila tja, kjer ga najbolj 
boli – če ga bom v peklu sploh videla, saj so trenutno vsi hudiči na terenu. Angela bom objela, saj me vedno rešuje 
iz vseh težav, z Božičkom pa ni šale. Če mu kaj nastavim, mi lahko še nekaj prinese. Dedek Mraz je že star skoraj 
toliko kot jaz. Revež je onemogel in zazebe me že ob misli na besedo mraz, zato ga bom pustila pri miru.

December, 2012                                                          Ana Marija Justin
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70 let od opravljene mature 

Romana Jazbec se je kot najstarejša od šestih otrok rodila leta 1932 v Šentjurju. Njeno življenjsko pot zaznamuje 
predanost šoli in delu. Trenutno v pokoju prebiva v Domu starejših Šentjur. Zanjo je leto 2021 zelo posebno, saj 
obeležuje že sedemdesetletnico mature na I. gimnaziji v Celju.
Romani so starši in sorojenci pomenili vse. Vseskozi so se dobro razumeli in si med seboj pomagali. Otroci so imeli 
radi svoje starše, čeprav je bil njihov oče zelo strog in mati zelo dosledna. Romana je v otroštvu pomagala na 
domači kmetiji. »Otroci smo pri delu pomagali po svojih najboljših močeh ter s tem pridobili delovne navade in 
ostale vrednote, ki so nam v življenju prišle še kako prav.« V času njenega otroštva je bila tudi vojna, kar je bilo zelo 
hudo in težko obdobje.
Doma so imeli mesnico. Mama je bila odlična kuharica, ki je člane družine razvajala z dobro hrano. V družino so 
velikokrat sprejeli otroke iz zelo revnih družin. Na otroke niso nikoli gledali kot na hlapce, čeprav so jim včasih 
pomagali pri nekaterih lažjih opravilih na kmetiji. Vsi, tako 'domači' kot 'tuji' otroci, so se med seboj vedno dobro 
razumeli in kasneje vzdrževali stike.
Romana je osnovno šolo obiskovala v Šentjurju. Med vojno je morala v nemško šolo, kjer se je naučila nemškega 
jezika. Leta 1945 je opravljala tečaj za srednjo šolo. Priznali so ji prvi in drugi razred nižje gimnazije ter prvo 
polletje tretjega razreda. Leta 1947 je z izpitom uspešno zaključila tečaj za nižjo gimnazijo. Leta 1951 je svoje 
šolanje končala na I. gimnaziji v Celju. Velik zaključek srednje šole je bila matura, od katere letos mineva že kar 70 
let.
Po končani gimnaziji se je Romana vpisala na naravoslovno-matematično fakulteto v Ljubljani, smer biologija, 
kemija in geografija, in postala je profesorica biologije za srednje šole. Veliko je delala z mladimi ter dosegala 
odlične rezultate in izjemne uspehe na področju kemije. Njeni dijaki so osvajali najvišja mesta na republiških in 
zveznih tekmovanjih. Kot pripoveduje, so s tem pridobili višjo štipendijo, sama pa je dobila številne materialne 
nagrade, kot so nalivno pero, kristalni pepelnik ali celo fotoaparat. Ker je bila pri svojem delu uspešna, se je z 
veseljem udeleževala mnogih kongresov in simpozijev po vseh republikah takratne Jugoslavije in drugod.
Leta 1973 se je odločila, da konča svoje službovanje na gimnaziji v Mariboru in se zaposli na Zavodu Republike 
Slovenije za šolstvo – organizacijska enota Maribor. Tam je delovala vse do upokojitve leta 1992. Svoj prosti čas je 
rada preživljala aktivno. Hodila je na pohode, se udeleževala ekskurzij in uživala v svojem vrtičku v Šentjurju.

Letos obeležuje sedemdeset let od opravljene mature. Takole pravi: »Kakšno čudo, kak privilegij. Tega res ne 
dočaka vsak. Kje so tista leta, ko smo skupaj sedeli v gimnazijskih klopeh – s strahom in živčno napetostjo ob  
preverjanju našega znanja. Od 34 dijakov, ki smo skupaj zaključili gimnazijsko pot, nas je danes živih še 13, 8 
deklet in 5 fantov, ki smo razpršeni po Sloveniji.« Že 70 let se vsako leto uspešno srečujejo na obletnici mature. 
Vsakega srečanja so nadvse veseli, tam pokramljajo ter si izmenjajo izkušnje in modrosti. Žal jim je lani in letos 
tradicijo prekinila pandemija.
Kljub vsemu so maturantje generacije 1951 svojo sedemdesetletnico izpeljali na daljavo. Sošolka Tinka je v 
kratko pismo, ki so ga prejeli vsi še živeči sošolci, povzela kratko zgodovino od takrat do danes, na koncu pa takole 
zaključila: »Tu v Celju smo se oblikovali za življenje in tu smo ob maturi zapeli: Gaudeamus igitur, iuvenes dum 
sumus. Zdaj lahko samo še prepričljivo dodamo: Post molestam senectutem, nos habebit humus. Pa srečno do 
naše 80-letnice mature.«

Sonja Božič  
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MODROSTI

Nekoč je blizu bogatega kmeta živel mladenič. Govoril mu je: »Jaz nimam kaj obleči in kaj 
sleči. Zakaj je tako?« Slišal sem govorico, dajte zasluženemu plačilo, da bo zadovoljno živel. 
Imam tukaj zadevo, ki je ne morem izgovoriti. Tisti, ki ima en dinar, mu ga vzemi in ga dajte 
tistemu, ki ima deset dinarjev, da ga bo pravilno vnovčil. Kamen na kamen, palača, zrno na 
zrno, pogača. Lepo je, če imaš kaj prihrankov. Delati je treba. Tudi ptice so pele pesmico: 
»Vrabček, mlad lenuh, vrabček potepuh, milostno je prosil, siromak sem jaz, prosim, prosim 
vas.« Lastovka gospa, mimo je prišla, mašnico odpela in se vanj ozrla. »Vrabček, vse ti dam, 
da te ne bo sram.« Nekaj ga je speklo, nekaj ga je steklo, nekaj mu je reklo, mlad in zdrav 
berač. Ta oseba ni želela priti na zeleno vejo ali je bil delosmrditis. Slišati je lepo, tvoj domek 
je vreden več kot bobek.

Martina Iglar

Jesen / Zima 2021   številka 60

PRIJATELJICI V SLOVO

Marija Salobir iz Trobnega dola se je poslovila od svojih najdražjih. 
Odšla je za svojim možem, da bosta skupaj preživljala nebeški raj. 
Nas je objela žalost. Midve sva bili rojeni v isti desetici – 
šestindvajsetega in osemindvajsetega. 
Dan, ki ga ni bilo. Dan, ki je bil. Dan, ki ga ne bo nikoli več. Ne žalujte, 
kajti Bog jo je poklical. 

Angelček moj, na moji desni strani stoj, ponoči in podnevi roko drži 
nad menoj. 

Martina Iglar

ZLATO

Na olimpijskih igrah je v disciplini metanje 
kladiva (zdaj metanje diska) prepričljivo 
zmagal Črnogorec. Ko so ga novinarji 
vprašali, kako dolgo je treniral za to zmago, 
je odgovoril, da vse življenje.
Ko so ga začudeno vprašali, kaj to pomeni, 
jim je razložil:
»V Črni gori nas že od malih nog učijo, da 
moramo vse orodje vreči čim dlje od sebe.« 

BOŽIČNO VOŠČILO

Danes me je s prisrčno rojstno-
dnevno čestitko presenetila 
novinarka. Izvedela je, da 
p išem č lanke  za  domsk i 
časopis in me prosila, naj 
napišem pesem o božiču. 

Božično drevo, kako si lepo, 
od vrha do tal ga zima odela je v 
srebro.
Najlepši okras za dom in vas, ko 
polnoč zvonovi pojo. 

Božično drevo, kako si lepo od 
vrha do tal.
Verižice zlate in zlati okraski, 
na smrekici se marsikaj dobi, 
zvončki in bombončki,
ljudi pa lepo in bogato razveseli. 

Martina Iglar 

Zbrane misli naših stanovalcev in stanovalk
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NOVOLETNO VOŠČILO

Ko zvonovi zazvone, naj kozarci žvenketajo, 
naj srca vztrepetajo, naj dobre misli v kristalni božični noči širom 

sveta polete, 
želje za vse ljudi, da bi mir imeli.

Da zdravi bi bili, da otroci vsega sveta ob toplem ognjišču k 
staršem bi se stisnili, 

da osamljenim in bolnim bi roko podali in jim lajšali gorje
in da celo leto 2022 bi tako bilo!

         Ana Marija Justin



Ni res, da je eno samo sonce
in da samo ono greje.

Sonc je na Zemlji in nebu,
da jih nihče ne prešteje.

-Tone Pavček


