
Hiša po meri cloveka.

Pomlad / Poletje 2022   številka 61





61
Pomlad / Poletje 2022

Uredniški izbor:
Ivana Klepec
Elizabeta Prtenjak
Polona Hren
Suzana Koštomaj
Sonja Božič

Odgovorna urednica:
Vesna Vodišek Razboršek

Fotografije:
Arhiv Dom starejših Šentjur



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. Sveta maša poteka v domski

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
051 288 601

Finančno računovodska delavka 7461 822

20.
21.

hisnik1@dom-sentjur.si

dvorani vsak torek ob 9.45 uri.
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Uvodnik 

Hiša Gustav je naš odločen korak v skupnost

Pred desetimi leti smo si v Domu starejših Šentjur zastavili 13 ciljev. V zadanem 
roku smo uspeli realizirati vse, razen enega, in sicer prizidka k Domu. V letošnjem 
letu bomo dodali še zadnjo kljukico, saj bomo oktobra 2022 začeli izvajati program 
Hiše Gustav. Vse zainteresirane za začasno bivanje in dnevno varstvo že zdaj 
vabimo k oddaji vloge.

21. aprila 2022 smo obeležili zaključek gradnje prizidka, ki smo ga poimenovali 
Hiša Gustav. Objekt se neposredno povezuje 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. Storitve 
začasnega bivanja bodo uporabniki lahko denimo koristili v času rehabilitacije, 
takrat, ko osebe, ki starejšemu človeku nudijo pomoč v domačem okolju, 
odpotujejo 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 
izražata 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). Hiša Gustav je naš odločen korak v skupnost, saj bo 
uporabnikom, ki se bodo vključili v dnevno varstvo, omogočila 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 osebam iz Šentjurja in okolice. Glavni namen projekta je postavitev uporabnika (starostnika) v 
okolje, ki bo zanj domače ter v katerem se bo počutil dobro in sprejeto. Projekt se izvaja 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 nam je brezplačno podelila stavbno pravico za zemljišče, na katerem je 
zgrajena Hiša Gustav. S tem je Občina Šentjur izkazala posluh za potrebe starejše generacije, ki je ena izmed 
najranljivejših delov populacije; upamo in verjamemo, da bomo slišani tudi pri ureditvi lastništva zemljišča, na 
katerem stoji stari objekt Doma. Matični objekt Doma starejših Šentjur je namreč potreben prenove, saj so 
hodniki preozki in denimo ne omogočajo srečanja dveh oseb na invalidskem vozičku, primanjkuje nam kopalnic, 
imamo pa tudi veliko število večposteljnih sob, kar stanovalcem in njihovim družinam ne omogoča dostojnega 
bivanja in izvajanje psihosocialnega koncepta dela. 

Dom starejših Šentjur je del skupnosti, je pomemben glas starejših in njihovih družin, je glas vseh nas, ki se nam 
nabirajo dnevi, leta in desetletja ter upamo, da bomo dočakali zavidljivo starost. S starostjo pridobimo modrost in 
se naučimo, kaj je v življenju res pomembno, kaj je tisto, kar nas gradi in opredeljuje. Vedno in vsakič znova so to 
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odnosi. Pomembno je, da znamo odnose negovati, stopiti tudi korak nazaj, da lahko z razdalje vidimo, kaj je 
naslednji najpomembnejši korak, da naredimo starost dostojno za vse ljudi, ki tvorimo Dom starejših Šentjur. Tudi 
mi tvorimo našo skupnost in naši glasovi so pomembni.

Glasovi Doma starejših Šentjur danes pravijo, da užijmo poletje ter bodimo hvaležni drug za drugega in skupnost, 
ki jo sooblikujemo. Naj bo ljubeča, pozorna in dostojna.
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Naložbo sta sofinancirala Evropska unija in Republika Slovenija
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Zaključek gradbenih del Hiše Gustav

Naša ideja o prizidku se je uresničila. Aprila smo se ob zaključku gradbenih del skupaj veselili naše nove 
pridobitve – Hiše Gustav. Gradbena dela so res končana, a postoriti je treba še marsikaj, preden bomo zares lahko 
sprejeli prve obiskovalce in stanovalce. Kako smo si zamislili Hišo Gustav? Želeli smo, da naša hiša povezuje 
skupnost, zato smo jo poimenovali po dr. Gustavu Ipavcu. Bil je pogumen človek s pokončno držo in 
dostojanstvom. Vse to so vrednote, v katere verjamemo in jih negujemo v Domu starejših Šentjur ter jih želimo 
preko svojega plemenitega dela širiti naprej. Naš cilj je povezati skupnost z ohranjanjem dostojanstva in 
pokončne drže našega Doma in vseh ljudi, ki prestopimo njegov prag. S Hišo Gustav smo pridobili dodatne 
prostore, in sicer eno enoto za zagotavljanje dnevnega varstva (8 mest) in eno enoto za namen zagotavljanja 
začasnega bivanja (10 mest). Na slovesnosti ob zaključku gradnje so bili z nami poleg direktorice, gospe mag. 
Vesne V. Razboršek, še župan Občine Šentjur, gospod mag. Marko Diaci, državna sekretarka na Ministerstvu za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospa Mateja Ribič, državna sekretarka v kabinetu 
predsednika vlade, gospa Jelka Godec, in Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospod 
Janez Cigler Kralj, skupaj s svojo ekipo. Zadonela je ponarodela pesem Gustava Ipavca Slovenec sem, ki jo je 
zapel Moški pevski zbor skladateljev Ipavcev Šentjur. Recitacijo z naslovom Domoljubna je napisala in tudi 
prebrala naša stanovalka, gospa Ana Marija Justin. Za konec sta pevske moči združila moški zbor in naš domski 
zbor ter medse povabila ministra, ki se je vabilu z veseljem odzval. Po ogledu prostorov v Hiši Gustav so si bili vsi 
enotni, da je to res velika pridobitev za naš kraj. Dom se bo na ta način še bolj prepletal s skupnostjo.

Sonja Božič
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Novi sodelavci se predstavijo

Po končanem šolanju sem v Domu 
starejših Šentjur opravljala pripravništvo, 
ob koncu pripravništva pa sem dobila 
ponudbo zaposlitve za nedoločen čas. Po 
izobrazbi sem bolničarka negovalka in 
srednja medicinska sestra. Delo s 
starejšimi ljudmi me zelo veseli, saj rada 
prisluhnem njihovim zgodbam, jim 
pomagam, jih spoštujem ter upoštevam 
njihove želje. Čeprav so delovni pogoji 
včasih težji, svoj poklic vselej opravljam s 
srcem.

Ana Bincl

Pozdravljeni, 

že od nekdaj me je zanimalo zdravstvo in delo z ljudmi, zato 
sem se po končani osnovni šoli vpisala na srednjo 
zdravstveno šolo, smer bolničar negovalec. V času šolanja 
sem opravljala obvezno prakso v Pegazovem domu v 
Rogaški Slatini, kjer sem spoznala, da sem na pravi poti. Po 
opravljeni obvezni praksi in pripravništvu me je pot popeljala 
v Dom starejših Šentjur. Tukaj sem zaposlena že eno leto.
Delo s starostniki je zelo zanimivo, včasih zabavno, včasih 
naporno. Menim, da je nekaj najlepšega nekomu pomagati, 
ko te najbolj potrebuje, in mu polepšati dan.
Vesela sem, da sem del tega kolektiva, in zahvaljujem se 
vam za to priložnost.
 

Lara Jesih

Pozdravljeni, moje ime je Nina Tepeš. Prihajam iz Šentjurja, imam 36 let 
in sem mati treh otrok. Po izobrazbi sem vrtnarski tehnik, v Domu pa 
delam kot strežnica. Svoj prosti čas najraje preživim s svojimi otroki. 
Delo, ki ga opravljam v Domu, me zelo veseli, saj mi je delo s starejšimi 
priraslo k srcu. Z njimi se rada družim in jim kakšno zapojem. Tudi s 
sodelavci se razumem in upam, da bo tako ostalo še naprej.

Nina Tepeš
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Obisk župana

Vsako leto januarja imamo tradicionalno srečanje z županom in člani 
DU Šentjur. Župan prinese županovo vino ter nazdravi in pokramlja z 
našimi stanovalci. Lani januarja smo sredi epidemije preživljali najhujše 
trenutke in Dom je bil zaprt. Letos smo zdravi, vendar smo se večjim 
dogodkom z zunanjimi obiskovalci še izogibali, kljub temu pa smo 
organizirali srečanje z županom. To je potekalo na bolj moderen način in 
razmeram primerno, saj smo ga izvedli virtualno. V dvorani Doma smo 
zbrali stanovalce, ki jih je nagovorila direktorica Doma, ga. Vesna V. 
Razboršek. Pozdravili so jih še župan Občine Šentjur, mag. Marko Diaci, 
predsednica DU in podžupanja, ga. Silva Koželj, in ga. Judita Methans 
Šarlah. Na koncu je naša stanovalka, ga. Ana Justin, v imenu 
stanovalcev Doma vsem voščila in zaželela vse dobro v volilnem letu. 
Tudi županovo vino je ostalo del tradicije, saj so stanovalci z njim 
nazdravili pri kosilu.

Sonja Božič
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Nakup počivalnika s pomočjo donacij

Marca smo v Domu starejših Šentjur obeležili prav poseben dan. Poleg tega, da je k nam končno prišla pomlad in 
so nas že zjutraj pozdravili sončni žarki, smo v uporabo prevzeli počivalnik, za katerega so se sredstva zbirala kar 
nekaj časa. Konec lanskega leta, natančneje konec oktobra, se je ga. Mihaela Rožej spomnila na nas in naše 
stanovalce ter predlagala, da bi se sredstva v akciji Manj svečk za manj grobov zbrala in namenila za nakup 
medicinskega pripomočka za naš Dom. Akcija je bila zelo uspešna in marca smo v uporabo prevzeli poseben 
počivalnik za nepomične oskrbovance. Gre za izjemno dragocen pripomoček, ki tudi njim omogoča, da se vključijo 
v socialno življenje. Z njim lahko stanovalce peljemo na svež zrak ali skupna druženja, kar jim omogoča 
kakovostnejše preživljanje časa. Tako bodo naši oskrbovanci kljub hudim oviram zaradi težkih zdravstvenih stanj 
začutili sončne žarke, občutili piš vetra na svojem obrazu ali presenetili svoje najdražje pred vhodom v Dom. V 
kratkem kulturnem programu so poleg vseh, ki so pripomogli k nakupu počivalnika, nastopili tudi pevci Moškega 
pevskega zbora skladateljev Ipavcev Šentjur in naš domski pevski zbor Večno mladi.
Iskrena hvala vsem, tako tistim, ki ste to predlagali in akcijo izpeljali, kot vsem tistim, ki ste sredstva namesto za 
nakup sveče namenili za naš počivalnik.

Sonja Božič
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Obisk mladih odvetnic

Obiskali sta nas mladi pravnici, Teja in Tadeja, iz Inštituta Aequator (gre za latinsko besedo ekvator). Specializirani 
sta za ločena področja. Zavod je prejel sredstva Evropske unije (projekt podpirata Movit in Evropska solidarnostna 
enota) za osnovno pravno pomoč starostnikom v času epidemije covida-19, saj so bili starostniki v tem času še 
toliko bolj izolirani od sistema državne pravne pomoči. Najprej sta izvedli predavanje, v katerem sta obravnavali 
tipične pravne težave starostnikov. V drugem delu sta bili na voljo za individualna pravna vprašanja. Vsi prisotni so 
bili veseli obiska in zadovoljni, ker so dobili odgovore na svoja vprašanja.

Sonja Božič
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Trije najpomembnejši ukrepi za zaščito pred nalezljivimi boleznimi

Nalezljive bolezni so bolezni, ki se prenašajo s človeka na človeka in jih povzročajo s prostim očesom nevidni 
mikrobi (bakterije, virusi, glive ali paraziti). Po njihovem vdoru v naše telo  pride do tako imenovane okužbe.
Znani primeri teh bolezni so gripa, prehladna obolenja, črevesne nalezljive bolezni in v zadnjem času zlasti covid-
19 – marsikdo je prebolel mnoge od njih.
Za razvoj nalezljivih bolezni so dovzetnejši starejši ljudje in ljudje s pridruženimi boleznimi (srčna, žilna, ledvična 
obolenja …), saj je obrambna sposobnost njihovega organizma pred mikrobi zaradi starostnih procesov in bolezni 
zmanjšana.
V zadnjih dveh letih so nam izkušnje tudi potrdile zavedanje, da se bolan človek ne sme družiti z zdravimi ljudmi, 
pa naj bo to v službi, vrtcu, šoli ali doma.
V domove starejših občanov naj dnevno v službo ali na obiske prihajajo samo zdrave osebe, saj s tem izkažemo 
spoštovanje do drugih ljudi.
Vse premalokrat se zavedamo, da lahko za zaščito pred okužbami zelo veliko naredimo sami. Povzročitelji okužb 
se večinoma prenašajo preko umazanih rok, onesnaženih predmetov in nečistih površin, v zaprtih in 
neprezračenih prostorih ter prostorih z veliko ljudmi.
Katere ukrepe lahko torej izvajamo sami, da zagotovimo večjo zaščito pred okužbo?

Izpostavljam tri najpomembnejše osnovne preventivne ukrepe za zaščito pred okužbo:

1. Higiena rok 

Gre za najučinkovitejši in najenostavnejši ukrep preprečevanja prenosa nalezljivih bolezni. Preprost ukrep, kot je 
umivanje rok z milom in vodo večkrat na dan, je temelj lastne zaščite pri vseh ljudeh.
Roke je treba umiti, kadar so vidno umazane, po uporabi stranišča, pred jedjo, po kihanju, kašljanju in brisanju 
nosu, zaposleni naj si jih umijejo pred odhodom domov ipd. Ustrezen postopek umivanja rok z vodo in milom traja 
1,5–2 minuti. 
Kadar obstaja tveganje za prenos okužbe (stik rok s krvjo, urinom, slino, kontaminiranimi predmeti …) in kadar 
umivanje rok ni možno, se izvaja razkuževanje rok. 
Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor (tudi dom starejših občanov) je za vse ljudi obvezno razkuževanje rok z 
razkužilom. Za ustrezen postopek razkuževanja rok potrebujemo dovolj razkužila (stisnemo dlan in naredimo 
jamico, ki jo napolnimo z razkužilom), ki ga do suhega vtremo v roke (dlani in hrbtišča rok), za to pa potrebujemo 
do pol minute.

Pozorni moramo biti tudi na to, da se z rokami čim manj dotikamo obraza, oči in nosu, saj lahko tako prenesemo 
povzročitelje nalezljivih bolezni.

2. Higiena kašlja in brisanja nosu

Kadar kihamo ali kašljamo, si nos in usta pokrijemo s papirnatim robčkom, ki ga po vsaki uporabi odvržemo v koš 
za odpadke.
Če robčka nimamo pri roki, kihnemo/zakašljamo v zgornji del rokava.
Na koncu si roke umijemo z milom in vodo oziroma razkužimo z razkužilom, če v bližini ni umivalnika.

3. Zračenje prostorov in gibanje na svežem zraku

Zračenje prostorov, kot so sobe, hodniki, avle, jedilnice in drugi skupni prostori, naj se izvaja na naraven način. Z 
odpiranjem oken za kratek čas v vseh letnih časih prispevamo k zmanjševanju širjenja povzročiteljev nalezljivih 
bolezni preko zraka. 
Večkrat na dan za 5–10 minut na stežaj odpremo okna ali vrata, pri čemer pazimo, da se ne ustvari prepih.
Če je možno, poskrbimo, da se dovolj gibamo na prostem oz. na svežem zraku. 
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Pomembo je, da se v času širjenja respiratornih nalezljivih bolezni (gripe, prehladi, covid-19) izogibamo 
nakupovalnih centrov in drugih zaprtih prostorov z veliko ljudmi (npr. cerkev, razne dvorane …).

Čim doslednejše izvajanje vseh treh zgoraj navedenih ukrepov za zaščito pred nalezljivimi boleznimi je temelj 
lastnega zdravja vsakega posameznika ter predstavlja osnovo kakovostnega in varnega bivanja in dela tudi v 
domovih starejših občanov.

Vesna Jurkošek                                     
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Telovadba za zaposlene

Zdravo telo je temelj za uspešno življenje. Vedno hitrejši življenjski slog, vedno večje obremenitve na delovnem 
mestu in vedno več obveznosti v vsakdanjem življenju povzroča, da ljudje ne najdemo več časa za rekreacijo. 
Znano je, da rekreacija pozitivno vpliva na človeka. Omogoča boljše počutje in več energije tudi ob večjih 
obremenitvah. Dandanes vedno več časa preživimo na delovnem mestu. Programi rekreacije na delovnih mestih 
koristijo tako zaposlenim kot delovni organizaciji.

V okviru promocije zdravja na delovnem mestu smo junija začeli z desetminutno vadbo. Da bomo vsi imeli nekaj 
od tega in bo vadba potekala, kot je treba, sta rokave zavihala fizioterapevta Žiga in Jure. Vadba se v primeru 
slabega vremena izvaja v dvorani Doma, če je vreme lepo, pa v atriju Hiše Gustav – Livada. Čas izvajanja vadbe je 
omejen na 10 minut, poteka pa od 9.30 do 9.40.
Na ta način skrbimo za splošno dobro počutje vse zaposlenih ter dvig vitalnosti in energije. 

Sonja Božič                                     
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Novoletna zabava

Novo leto je običajno praznični dan, ki obeležuje začetek novega koledarskega leta. Vstop v novo leto je razburljiv 
in poln pričakovanj tako za odrasle kot otroke. Z našimi stanovalci smo praznovali nekaj dni prej. V kratkem 
kulturnem programu so se združili pevci, ki vsak torek prepevajo s Slavkom, in domski pevski zbor Večno mladi z 
Mileno. Čudovito je bilo prisluhniti njihovemu ubranemu petju. Nastopili sta tudi še zelo mlada flavtistka Mia in 
stanovalka Ana, ki je prebrala eno od svojih pesmi ter voščilo vsem stanovalcem in zaposlenim. Na koncu sta za 
dobro vzdušje poskrbela mlada nadarjena glasbenika Rok in Nik s harmoniko in kitaro. Zasrbele so nas pete in 
veselo smo se zavrteli. Imeli smo zabavo, ki bo vsem prisotnim še dolgo ostala v lepem spominu. Poleg lučk so 
gotovo najbolj žarele oči naših stanovalcev.

Sonja Božič                                     
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Obiskal nas je Božičkov pomočnik

Na Severnem tečaju vsako leto v začetku decembra kar brni od veselega pričakovanja. Škratki pridno zlagajo 
darila, pečejo piškote in pripravljajo sani za Božička. Dobri mož na božični večer obišče vse pridne otroke in dobre 
ljudi. Sta vam babica ali dedek kdaj pojasnila, kako so božič praznovali nekoč? Mnogi izmed njih povedo, da 
Božiček, rdeč debelušni mož, kot ga poznamo danes, v času njihove mladosti sploh ni obstajal. Na obisk je hodil 
sveti Miklavž, darila pa so bila skromnejša od današnjih. Čeprav ne vemo točno, od kdaj naše kraje obiskuje tudi 
Božiček, ne moremo zanikati, da mnogim prinaša veselje. Ste vedeli, da ima Božiček po vsem svetu posebne 
pomočnike, ki mu pomagajo pri obdarovanju? Sam nikakor ne bi mogel opraviti vsega dela. Na praznični dan je 
tudi naše pridne stanovalce obiskal njegov pomočnik, ki ni pozabil niti na kolege iz Nujne medicinske pomoči.

Sonja Božič                                     
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Usode in recepti življenja

V začetku leta je gospa Ninna 
Kozorog izdala kuharico, kot 
je še ni bilo. Knjiga ima obliko 
zvezka, v njej pa so zbrani 
preprosti, že pozabljeni in 
cenovno ugodni recepti. V 
knjigi  Le Vida – recepti 
življenja se recepti prepletajo 
z zgodbami starostnikov, ki jih 
je srečala na terenu v okviru
dela za društvo
H u m a n i t a r č e k .  I m e  j e 
posvečeno gospe Vidi, ki so ji 
želeli pomagati, vendar jim je 
žal ni uspelo rešiti. Sistem jo 
je obravnaval samo kot Vido, 
a društvu je pomenila veliko 
več.

Ninna je recepte zbirala zadnje desetletje. Gre za preproste, že pozabljene recepte, katerih skupna značilnost je, 
da so cenovno zelo ugodni.
Svojo prvo knjigo je Ninna želela pokazati gospe, katere zgodba je zapisana v knjigi. Gledala jo je. Obračala. 
Listala. Dolgo je brala svojo zgodbo in po dolgi tišini dejala: »Mene spominja na moj zvezek. Saj veš, tisti z recepti, 
ki sem jih pisala kot mlada. Ampak tvoja diši drugače. Tvoja diši po dobrih ljudeh.«
Pri pripravi kuharske knjige so pomagale tudi naše stanovalke Doma starejših Šentjur. Prepisale so recepte, ki so 
bili manj berljivi, njihovi lastniki pa so že pokojni. 
Poleg receptov so v knjigi predstavljene življenjske zgodbe starostnikov, ki so recepte posredovali.
Naj vam zaupam zgodbo gospe Olge, ki je bila rojena na vse svete leta 1944. V šoli ji ni šlo najbolje, začela je delati 
v tovarni in tam je spoznala moža: »Potem pa je prišla nesreča, v tovarni mi je zmečkalo in odrezalo štiri prste na 
roki.« Dolgo je bila v bolnišnici, ko je prišel čas za odhod domov, pa je zaman čakala moža. Domov je pešačila 
sama: »Mož je prišel ponoči. Hudo pijan je bil. A je dišal še po enem parfumu. Zbrcal me je, ko sem ga vprašala, če 
me je pozabil priti iskat.« Olga se je poslovila lani, pripoved o svojem življenju pa je končala z besedami: »Jaz se že 
dolgo ne smejim več. Pa ne zato, ker zaradi moževih rok nimam zob. Ampak ker se nimam za kaj ...«
Ninna pravi, da ve, da njena knjiga ni popolna. Toda kaj v življenju pa je popolno?

Sonja Božič                                     
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Ona

Ona pride kadar hoče
Ona pride kamor hoče
Ona pride k vsakemu
Ona pride, se premisli in 
odide
Ona ne izbira časa
Ona ne izbira kraja
Ona je najbolj gotova
Ona pride v kajžo in v grad
Ona povzroča žalost 
In odrešitev

Ana Marija Justin                                     

Kje so leta, dnevi

Kje so leta,
kje so dnevi,
ko po stopnicah 
sem letela.
Bila metulj sem.
Danes le betežna starka,
korak je negotov,
telo utrujeno je od življenja.
Zdaj prosim le še potrpljenja.
Razumite, tako se vsem godi
na zrela leta,
le dočakati jih je treba.

Ana Marija Justin                                  
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Koline

V hladnih zimskih dneh je tradicionalna sezona kolin. Nekoč so bile koline praznični dan in na ta pomemben 
dogodek so bili povabljeni tudi sorodniki in sosedje. Mesa takrat ni bilo v izobilju, zato so vsi bili veseli vabila in so 
se na dan kolin skupaj poveselili ob številnih dobrotah, ki jih ob tej priložnosti ni manjkalo na mizi.
Danes so kljub široki dostopnosti mesa v trgovinah še vedno priljubljeni doma rejeni prašiči, hranjeni z domačo 
hrano: koruzo, pšenico in ječmenom. Ljudje se še vedno odločajo za koline, saj so meso in izdelki doma rejenega 
prašiča kakovostnejši in okusnejši.
Pri nas je veliko stanovalcev, ki so imeli svoje kmetije in vsakoletne koline. Veliko se pogovarjamo in obujamo 
spomine, zato pogovor nanese tudi na to čudovito tradicijo. Z zasanjanimi očmi jim misli kar odtavajo in naenkrat 
se v njih vzbudi želja: »Kako fino bi bilo pojesti domače koline, jetrca. Ta so bila na dan kolin najboljša dobrota in 
smo jih komaj čakali. Sveže pražene, z veliko čebule in narezane na malo večje koščke.« Jerica in Bernarda vse 
slišita in radi presenetita, zato sta šli v akcijo. Ena je prinesla zelje, druga jetrca, ostale sestavine pa smo vzeli iz 
domače kuhinje. Spekel se je kruh in v Spodnjem trgu je spet dišalo. Zadovoljnih obrazov ni manjkalo.

Sonja Božič                                  
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Mama je ena sama,
prva radost je mama,
prvi spev nina-nana,
prva beseda: mama!
Dajmo vse rože mami,
dajmo vsa sonca mami,
pesem, ki v nas se drami,
dajmo, zapojmo mami:
naj ne ostane brez mame
nihče na širnem svetu,
naj žive naše mame,
mame – najlepše na svetu!
(T. Pavček)

Ob rojstnem dnevu mame Silve so jo obiskali 
in ji zapeli vsi njeni najdražji – otroci, vnuki in 
pravnuki. Priredili so ji pravi koncert, ki so ga 
bili deležni tudi drugi naši stanovalci. Šlo je 
za glasbeno poslastico za vse ljubitelje 
glasbe.

Sonja Božič                                    

Mamin praznik
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Ljubezen ostane 

Pred kratkim smo med stanovalce našega Doma sprejeli dva zakonska para.
V prvem paru je gospod samostojen, gospa pa potrebuje pomoč. Zakonca, odkar ju poznam. Ljubezen in 
spoštovanje ju druži že več kot 50 let. Gospod jo večkrat na dan obišče. Nasmeh in raznežen pogled gospe, ki vidi 
svojega moškega, nam orosi oko. Skupaj spijeta kavico in včasih jo na vozičku pelje naokoli. Počasi se skloni k njej, 
ko mu želi kaj povedati. Kot bi se čas ustavil … Lepo je videti starejše ljudi tako povezane med seboj, raznežene, še 
vedno zaljubljene. Zaradi takšnih trenutkov verjamem, da je prava ljubezen res brezčasna.
Pri drugem paru je zgodba nekoliko drugačna. Tudi njiju ljubezen in spoštovanje druži že več kot 50 let. Gospoda 
so pred leti po kapi zaradi slabega zdravstvenega stanja namestili v Dom starejših Štore. Zbolela je tudi gospa. 
Dobila je mesto v našem Domu in preseliti so želeli tudi gospoda. Pa je prišla korona, z njo pa prepoved obiskov in 
selitev kar naenkrat ni bila možna. Sedaj so se stvari uredile in junija je v naš Dom prišel tudi gospod. Po nekoliko 
daljšem času sta se zakonca spet srečala. Presenečenje, veselje, solze – slike povedo več kot vse besede. 
Štejemo si v veliko čast, da smo lahko priča takšnim trenutkom, ki poplačajo ves trud našega dela.

Sonja Božič                                  
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Flancati
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Priprave na pust

Še zadnje priprave na pustni torek. Manjši popravki, še malo detajlov in izvirne, unikatne maske, ki so delo pridnih 
rok naših stanovalcev, bodo pripravljene. Nekoliko smo 'našemili' tudi skupne prostore. 

Sonja Božič                              
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Slasten zajtrk

Kaj se najbolj prileže na mirno jutro, ko za pripravo zajtrka ne želimo porabiti preveč časa? Pečena jajčka na oko so 
vedno izvrstna izbira. Naši kuharji te jedi žal ne morejo pripraviti za vse naše stanovalce, ker bi peka trajala precej 
dolgo. Ker poznamo želje naših stanovalcev, se je Ida odločila, da bo za vse stanovalce v skupinah Rožmarin in 
Livada spekla jajčka na oko z veliko dobrih ocvirkov. Kaloričen, a zelo dober zajtrk. Bo že držalo, da se po jutru dan 
pozna, ker smo imeli krasen dan.

Sonja Božič                                  
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Pust

Glavno dogajanje ob pustu se odvija v času od debelega 
četrtka do pepelnične srede. Pustne maske obiskujejo 
prebivalce, odganjajo zle duhove ter prinašajo veselje in 
smeh. Vse se zaključi na pepelnično sredo, ko pust 
obsodijo in pokopljejo. Letošnji pustni torek smo 
doživljali veliko bolj optimistično kot zadnji dve leti, saj 
so se sprostili covidni ukrepi. Pri nas smo bili še previdni 
in nismo pustovali tako na veliko kot pred leti, vendar so 
nas maškare kljub temu obiskale. Tudi naši stanovalci 
so si nadeli maske, ki so jih izdelali sami. Luštno je bilo.

Sonja Božič                         
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Regrat

Našim stanovalcem resda včasih nekoliko 
ponagaja spomin, a naših obljub nikoli ne 
pozabijo. Večkrat nas spomnijo nanje in nam 
vzbujajo slabo vest, če jih ne izpolnimo. Dekleta 
so svojim stanovalcem s skupine Spodnji trg 
obljubila, da bodo dobili regrat. Ni kaj, dale so 
besedo in morale so iti v akcijo. Nabrale so regrat, 
prinesle domača jajčka in vmes spekle še kruh. 
Seveda so jim pri tem pomagale naše pridne 
stanovalke. Medtem ko se je kruh pekel in 
ohlajal, so stanovalci kramljali in nestrpno čakali 
na dobrote. Spodnji trg je tisti dan užival v slastni 
večerji.

Sonja Božič                             
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Dan žena in 40 mučenikov

Noben cvet ni tako lep kot ženska. Noben 
vetrič ne piha tako nežno, kot je nežna 
ženska. Noben kamen ni tako trd, kot je 
trda ženska. Noben vihar ne prenese 
toliko dežja, kolikor solz pretoči ženska, in 
nihče ne premore toliko ljubezni, kot jo 
ima v sebi ženska.
Kot vsako leto smo tudi letos obdarili vse 
stanovalke. Pozabili nismo na naše 
stanovalce in tudi njim čestitali ob 
njihovem prazniku – dnevu mučenikov. 

Sonja Božič                                   
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Pozornost

Ob torkih imamo sveto mašo in ta dan je za naše stanovalce mali praznik. Marca pa se je obred združil še z enim 
praznikom – dnevom žena. Od lanskega avgusta pri nas mašujejo trije župniki, ki prihajajo iz Ponikve, Kalobja in 
Slivnice. Vsak torek se izmenjujejo. Na praznični torek je maševal g. Marko Šraml iz Slivnice, ki je vsaki stanovalki 
in zaposleni, ki je bila prisotna pri sveti maši, podaril nageljček. Vse stanovalke so bile vesele in raznežene. »Kaj 
takega, da mi je rož'co podaril sam gospod župnik, še nismo doživele,« je bilo slišati v njihovih pogovorih. Hvala, g. 
Marko, za lepo gesto in veselje, ki ste ga prinesli našim stanovalkam.

Sonja Božič                                     
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Jožef, Jože, Joško

Praznovanje godu je bilo včasih mnogo pomembnejše od praznovanja rojstnega dne. Kadar so praznovali Jožefi, 
Joški in Jožefe, je bila v hiši prava veselica, saj je bilo to ime prisotno v skoraj vsaki hiši.
Tudi pri nas imamo nekaj Jožkov. G. Artnak se je odločil, da bo nekoliko pohitel in svoje domske prijatelje na 
praznovanje povabil že dan prej. Nečakinja, ga. Branka Artiček, je pripravila toliko dobrot, da je bila miza za vse 
skoraj premajhna. S stanovalci so veselo nazdravili in se na koncu posladkali z zelo dobro skutino potičko. Ker je 
med nami kar nekaj pevcev, je bilo lepo slišati njihovo ubrano petje starih pesmi.
Mi smo si za jožefovo zaželeli samo lepo vreme, ker star ljudski pregovor pravi: »Če je Jožef lep in jasen, je dobre 
letine prerok glasen.«

Sonja Božič                                    
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Materinski dan v skupini Spodnji trg

Mama. Le ena beseda, a tako veliko pove. Mama. Nežne roke, topel objem, pogled, ki miri ali svari pred 
neumnostmi. Mama. Oseba, ki nam je dala življenje, in oseba, za katero so otroci njen cel svet. Mati je srcu 
največja dragotina, mati je zaklad vse lepote in dobrote. Materino naročje je detetu raj, zato otrok materine 
podobe nikoli ne pozabi. Ni večje ljubezni od tiste med materjo in njenimi otroki. Nobenega dvoma ni, da je ta vez, 
ki se prične že pred rojstvom otroka, zares posebna. Vse druge ljubezni sčasoma izpuhtijo, samo materina 
ljubezen je neupogljiva in nepremagljiva.
Tako smo pocrkljali naše mamice v skupini Spodnji trg.

Sonja Božič 
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Cvetna nedelja

Cvetna nedelja je zadnja nedelja pred veliko nočjo. S cvetno nedeljo se začne neposredna priprava na veliko noč, 
ki velja za največji praznik v krščanstvu, saj predstavlja uvod v veliki teden. Pri nedeljski maši se blagoslovijo v 
šope ali butare povezano pomladansko zelenje ali oljčne veje. Novo poganstvo pravi, da je obredje verjetno 
povezano tudi z zelo staro šego, ko so ljudje zbirali 'sveto' rastlinje, ki naj bi varovalo pred strelo in drugimi ujmami, 
ter pospeševalo rast, izboljševalo plodnost ter odganjalo zle sile in bolezen. Tudi z našimi stanovalci smo ta dan 
izkoristili za izdelavo butaric in praznično okrasitev našega Doma. Na vsakem koraku je bilo čutiti skorajšnje 
praznike.

Sonja Božič 
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Blagoslov živil

Na veliko soboto se blagoslovijo velikonočne jedi. Med njimi so najpogostejši 
kruh, pirhi, šunka in hren. Vsaka od teh jedi ima svojo simboliko. Med 
velikonočne jedi naj bi spadala tudi pomaranča, kar sicer ni splošno znano, 
predstavlja pa simbol gobe. Tudi naši stanovalci so v nedeljo zjutraj pri 
velikonočnem zajtrku zaužili žegnane jedi, saj smo v soboto imeli blagoslov jedi 
zunaj v atriju prizidka Hiše Gustav. Jedi je blagoslovil župnik Alojz Kačičnik. Na 
koncu smo vsi skupaj molili za mir v Ukrajini in povsod po svetu. Zaželeli smo si, 
da bi lahko vsi začutili čar velikonočnih praznikov ter da bi jih preživeli v miru in 
ljubezni, s tistimi, ki jih imamo najraje. 

Sonja Božič
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Velika noč

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik, ki ga pri nas praznujemo prvo nedeljo po polni luni, ki sledi 
spomladanskemu enakonočju. Velikonočne tradicije se od države do države razlikujejo, večina pa pozna barvanje 
jajc – pirhov. Pri barvanju se poslužujemo različnih tehnik in metod barvanja, vse v želji, da bi bile naše pisanice 
nekaj posebnega. Nekateri še vedno prisegajo na tradicionalno rdečo barvo, drugi na bolj živahne odtenke, tretji 
jajca porišejo z voskom, četrti barvo pridobijo iz naravnih barvil, kot so čebula, pesa in špinača, ter za piko na i 
morda dodajo še kakšno nalepko. Rdeča barva ima prav poseben pomen, saj med drugim simbolizira sonce, 
energijo, ogenj, ljubezen, srce, obnovitev življenja, zdravje, moč in vero, zato ne sme manjkati na nobeni mizi. Tudi 
pri nas smo v petek pred veliko nočjo ves dopoldan barvali jajčka in pekli potičke, in sicer vsaka skupina posebej. 
Skupina Spodnji trg je bila še posebej pridna, saj se je lotila peke zajčkov. Jerici so pomagale tudi pridne roke naših 
stanovalk. Zraven smo veselo kramljali in obujali spomine. 
Namerno smo spekli eno potico več, da smo jo lahko čim prej poskusili in zadovoljili našo radovednost. Ostale so 
počakale do nedelje. Naša Metka je zamesila in naredila tudi kolač. Ponovno se je izkazalo, kako vedno mislimo 
na naše stanovalce, tudi takrat, ko nismo v službi. Vedno se najde nekdo, ki pripravi in poskrbi za kakšen 
priboljšek. Izurjena Metka je doma spekla kruh iz moke, katere žito pridelajo sami. Ko smo barvali jajčka, ga je 
narezala, da je lažje šel po grlu, pa je dodala še domačo salamo.
Rada bi se zahvalila štirim dijakinjam Šolskega centra Šentjur, ki so veselo priskočile na pomoč ter s svojo 
mladostjo in razigranostjo popestrile naše ustvarjanje. Luštno nam je bilo.

Sonja Božič
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Prvomajska budnica

Letos smo praznik dela po več kot dveh letih ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 lahko znova obeležili v 
skladu z dolgoletno dediščino prvomajskih praznovanj, za katera so značilni rdeči nageljni in rdeče zastave kot 
simbol delavstva, mlaji in prvomajske budnice.
Budnica je na prvomajsko jutro zadonela po številnih krajih Občine Šentjur. Godbeniki Pihalnega orkestra Šentjur 
so se na pohod podali v zgodnjih jutranjih urah in prva postaja je bila Planina pri Sevnici ob četrti uri in trideset 
minut. Kot vsako leto so se tudi tokrat ustavili pri nas in našim stanovalcem polepšali praznik.
Hvala vam, dragi prijatelji, da se vsako leto spomnite na nas in nam pričarate pravo praznično vzdušje.

Sonja Božič
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Smrekovi vršički

Maj je čas nabiranja smrekovih vršičkov, ki so prava zakladnica zdravja. Ti nežni vršički so nepogrešljivi v domači 
lekarni. V ljudski medicini se iz roda v rod prenaša recept za sirup iz smrekovih vršičkov. Odličen je pri zimskih 
tegobah, pomaga pri kašlju, razkužuje dihalne poti in pomaga krepiti odpornost. Kot smo že pogosto omenili, v 
naši hiši skrbimo za zdravje naših stanovalcev in marsikaj naredimo s skupnimi močmi. Tako smo v steklene 
kozarce izmenjaje polagali plasti vršičkov in plasti sladkorja, vsako plast dobro potlačili, da smo iztisnili zrak, 
kozarce pa napolnili do vrha. Za okoli 40 dni smo jih postavili na sonce in jih vmes nekajkrat dobro pretresli. 
Skuhali smo tudi sirup, ki je namenjen mešanju z vodo. V višji lonec smo nalili vodo, dodali sladkor, zavreli in 
mešali, da se je sladkor popolnoma raztopil, nato smo dodali smrekove vršičke in vse skupaj postavili na ogenj še 
za dve minuti. Po opravljenem delu se je prilegla kavica, ki smo jo popili v senci in dobri družbi. 

Sonja Božič
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Turistični boni

Ne glede na to, kako turoben je dan, si pri nas znamo pričarati sonce in veselje. Naša stanovalka ga. Marija Žmavc 
se je odločila, da bo svoj lanskoletni turistični bon delila s svojimi sostanovalci. V Gostišču Bohorč je naročila več 
porcij odojka in na turobno petkovo dopoldne so stanovalci imeli posebno malico. Celotnega bona naenkrat ni bilo 
mogoče zapraviti. Dogovorili so se, da v kratkem naročijo še pice – idej jih nikoli ne zmanjka. Prijetno druženje v 
prijetni družbi.

Sonja Božič
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Lepo preživet dan

Ljudje smo taki, da nam nikoli ni nič prav. Če sije sonce, se pritožujemo nad vročino, če pada dež, se jezimo, ker ne 
moremo ven. Nam je po več dneh dežja in hladu toplota sončka resnično ustrezala. Spekli smo pecivo in se 
odpravili ven, srkali toploto in se sladkali. Naša dekleta res prinašajo sonce v življenje naših stanovalcev.

Sonja Božič
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Lepi trenutki storitve pomoč družini na domu

Skoraj dve leti in pol je minilo, odkar je Dom starejših Šentjur postal izvajalec storitve pomoč družini na domu v 
občinah Šentjur in Dobje. Za nami je že veliko lepih trenutkov in dogodkov tako z našimi uporabniki kot tudi med 
sodelavkami storitve pomoč družini na domu. Lepo je slišati, ko uporabnik ali njegov svojec v živo ali po telefonu 
pove, kako vesel in hvaležen je za pomoč, ki mu jo nudijo socialne oskrbovalke. Nekateri zaradi zdravstvenih težav 
tega ne morejo izraziti z besedami, a stisk roke, nasmeh in prijazen pogled dajo vedeti, da so za prejeto pomoč 
zelo hvaležni. To so trenutki, ki štejejo in nam dajo vedeti, da smo na pravi poti. Uporabnikom veliko pomeni lepa 
beseda ter zavedanje, da jim nekdo prisluhne in malce poklepeta z njimi. Zadovoljstvo je v tem primeru 
obojestransko in delo lažje steče, četudi se kdaj pojavijo stiske in težave.
Tako uporabniki kot sodelavke storitve pomoč družini na domu smo bili zelo veseli konca epidemije covida-19. 
Sodelavke smo to proslavile s skupnim pohodom na hrib Handil, ki je najvišji vrh v Občini Dobje, visok 651 metrov. 
Zbralo se nas je nekaj sodelavk, ki smo skupaj preživele zelo lepo majsko soboto. Dogovorile smo se, da bomo 
takšna druženja še ponovile, saj so neformalna druženja najprijetnejša in sproščena ter nam vlijejo novih moči za 
nadaljnjo delo. Ob koncu se želim zahvaliti sodelavkam in svojcem naših uporabnikov za zelo dobro sodelovanje z 
osebami, ki potrebujejo pomoč na njihovem domu, saj na ta način mnogim omogočimo, da lahko do konca 
življenja živijo doma.

Marjetka Kravina, 
vodja storitve pomoč družini na domu

Na terenu izvajam storitev pomoč družini na domu in sem zelo vesela, da je končno prišel dan, ko nam ni več treba 
nositi mask, da lahko dihamo in živimo človeka dostojno življenje. To je bilo tudi zame precej naporno, a vse smo 
prestali s pomočjo od zgoraj in nekaterih varovancev, ki so nas veseli, kadar potrkamo na njihova vrata. Četudi jih 
bolezen in leta slabijo, so z našo pomočjo in pozitivno naravnanostjo v prihodnost njihovi dnevi lepši in svetlejši. 
Za njihov nasmeh in nežen pogled se je vredno potruditi. Tudi jaz sem vesela, ko so varovanci zadovoljni in srečni. 
Naj še dolgo ostane tako.

Marjana Horjak, 
socialna oskrbovalka storitve pomoč družini na domu
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Naša služba PND v sklopu Doma starejših Šentjur deluje dve leti in pol, kar ni tako dolgo obdobje, vendar imamo 
dolge korenine še iz Centra za socialno delo Šentjur. Delujemo kot majhna skupina, ki je navzven sicer dokaj 
nepoznana, za družine, ki nas potrebujejo, pa smo nepogrešljivi. Večkrat smo edini vezni člen med našimi 
uporabniki in zunanjim svetom. Pri opravljanju naše službe je pomembno, da imamo rade svoje življenje in 
seveda delo. Delo prinaša vsakodnevne izzive, ki jih premagujemo s srčnostjo. Prav tako nas ta služba vsak dan 
vzgaja – starejši nas s svojo modrostjo in izkušnjami učijo spoštovanja različnosti v razmišljanju, izgledu in slogu 
življenja. Predvsem pa nas učijo, da se človekova veličina ne kaže z njegovo sposobnostjo prepričevanja, temveč s 
sposobnostjo poslušanja in razumevanja.

Martina Zupanc, 
socialna oskrbovalka storitve pomoč družini na domu

Pri svojem delu se dnevno srečujem z uporabniki, ki imajo težave z motnjami spomina oziroma z demenco. 
Marsikdo se dobro spominja preteklosti, sedanjost je pa medla ali je včasih sploh ni, zato sem pogosto 
postavljena pred izzive, ko mi uporabniki razlagajo razne pretekle dogodivščine ali me s kom zamenjajo. Takrat 
poskušam krmariti med njihovimi spomini in se trudim, da jih z odzivom preveč ne zmedem. Ponavadi kimam, jim 
pritrjujem ali jih kaj povprašam, da se vsaj nekako odzovem oziroma rešim situacijo tišine, ki nastane. Zanimivo 
je, da me nobeden uporabnik nikoli ne vpraša, kdo sem. Med nami se je spletla posebna nevidna vez in 
prepričana sem, da so nas s sodelavkami sprejeli za svoje. Pridejo dnevi, ko so uporabniki precej odsotni, in takrat 
se mi trga srce. Skušam se postaviti v njihovo kožo, saj verjamem, da občutek ni dober. Potem pa so tukaj tudi 
dnevi, ko zasije mavrica. Jaz jih imenujem 'dobri dnevi'. Te dni prepoznam takoj, ko uporabnika obiščem.
Gospod Franček je ob mojem prihodu v postelji. Po mojem pozdravu odzdravi in vpraša: »Si le prišla?« Običajno 
nega poteka brez posebnosti, dovoli, da ga obrijem in postrižem nohte, če je potrebno. Pripravim mu zajtrk, zelo 
rad ima čokolino. Če ga ni, povpraša, če ni danes nič sladkega. Vedno me pohvali, da sem pridna in ga zanima, ali 
mu bom prinesla kosilo. Ko mu kaj razlagam, mi pokaže uho in pove, da slabo sliši.
Ob mojem prihodu je v postelji tudi gospod Gusti. Takoj mi pove, da sta sin in snaha v službi, vnuka pa v šoli. Po 
negi se dogovoriva za zajtrk. Največkrat si zaželi pašteto in čaj. Vmes debatirava o tem, da mu bo soseda Zlatka 
prinesla kosilo in da bo zagotovo dobro. Pohvali, da Lesjakova Ančka zelo dobro kuha. Če je sreda, gospod Gusti 
ve, da bodo za kosilo vampi, ki jih obožuje. Pred časom me je ganil do solz. Ko sem ga povprašala, če me pozna, je 
stegnil roko, me pobožal po licu in rekel: »Seveda te poznam, kako te ne bi, saj prideš vsako jutro.«
Za konec pa naj vam zaupam še zgodbico gospe Rozi, ki je skoraj slepa. Vidi samo sence in obrise. Gospa je še 
pokretna, če ima dober dan, me čaka v dnevni sobi. Že pred mojim prihodom poje zajtrk, ki ji ga pripravi hči. Med 
umivanjem in oblačenjem mi potarna, da je čisto zanič in verjetno prihaja njen čas. Potem jo hecam, da gospa 
Rozika še ni za tja, ker jih je tam že dovolj. Hitro se obregne, da ona ni Rozika, ne Rozalija, ampak Rozi. Zelo 
občutljiva je glede imena. Ko se urediva, jo poležem na kavč. Običajno se usedem zraven nje, jo primem za roko in 
še na kratko poklepetava. Pove, da ji je žal, ker odhajam in naj naslednji dan ne pozabim nanjo.
Še bi lahko pisala o naših mavričnih ljudeh, ki jim s sodelavkami prinašamo sonce. Z veseljem v naslednjih Vezeh. 
Vsem želim lepo poletje.

Marinka Kotnik, 
socialna oskrbovalka storitve pomoč družini na domu
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Pri delu me najbolj razveseli, ko me uporabnik pričaka z veselim izrazom na obrazu, ko vstopam skozi vrata in v 
njegovih očeh vidim, kako me je vesel. Moja uporabnica Tončka Lešek me denimo pričaka z razprtimi rokami in mi 
pove, da je prišel njen angelček. S takšnimi prijaznimi besedami se pripravim na delo, ki me čaka, vendar mi ni 
težko, ker z dobro voljo in komunikacijo obveznosti pri njih hitro minejo. Ker delo lepo teče, smo vsi zadovoljni – 
tako jaz kot uporabniki.
Veliko zagona mi daje tudi dobro sodelovanje z vodjo Marjetko Kravina. Vedno nam je pripravljena prisluhniti in 
urediti težave, če se morebiti pojavijo. Za popestritev v kolektivu nam je celo organizirala pohod na Handil. Čeprav 
so bile nekatere sodelavke žal odsotne, smo ta dan preživele zelo lepo in sproščeno ter na drugačen način kot v 
službi.
Uporabniki so čudoviti in me imajo radi, kot imam tudi jaz rada njih, tako da delo z njimi ni nobena težava. Vsi 
rabimo zdravje, vključno z zdravjem za dušo. Čeprav sem pred leti izgubila sina, mi to delo daje moč do življenja.

Milena Lubej, 
socialna oskrbovalka storitve pomoč družini na domu

Kako lepo je, ko najdem dobre ljudi in me na domu obiščejo dobre delavke, meni najljubše socialne oskrbovalke 
Milena, Lidija in Marinka. Ko sem bila najbolj prizadeta ob izgubi moža, so me tolažile in skrbele zame, kar še 
vedno počnejo. Prej so skrbele tudi za moža, in sicer zelo požrtvovalno, z veliko empatije. Tudi vodja storitve 
Marjetka je vseskozi zelo razumevajoča, že odkar me obiskujejo. Sprašujem se, kako bi tem delavkam lahko 
omogočili nagrado za njihov trud, požrtvovalno delo in dobro srce. Še enkrat moram poudariti, da so najboljše 
delavke. Na prvem mestu moja Milena, potem Lidija in Marinka – vedno so prijazne in delavne. Za konec si želim, 
da občina delavkam storitve pomoč družini na domu omogoči nagrado, ker so vzgled ljudem, ko najbolj trpijo. So 
res prijazne in dobre. Nadvse jih cenim, ker mi vedno pomagajo. 

Antonija Lešek, 
uporabnica storitve pomoč družini na domu

Želim izraziti svoje zadovoljstvo in zahvalo delavkam Doma starejših Šentjur, ki izvajajo pomoč na domu in mi 
omogočajo, da lahko živim doma. V mojem 93. letu me tarejo različne zdravstvene in gibalne težave, srčne osebe 
pa mi pomagajo pri temeljnih vsakodnevnih opravilih, mi dajejo občutek varnosti in imajo do mene spoštljiv 
odnos. Vsakodnevni obiski mi dajejo čustveno podporo, občutek varnosti in delno preženejo osamljenost. Pomoč 
na domu opravljajo izurjene ženske, delavke z velikim srcem, ki so požrtvovalne, potrpežljive, vljudne in prihajajo z 
nasmehom na obrazu, ki mi polepša dan. Hvala in velik poklon.

Vera Kokošar, 
uporabnica storitve pomoč družini na domu
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Obisk sestre

Moja sestra me nasmeji. 
Briše moje solze. Objame me močno.
Gleda moje uspehe. Vidi moje padce.
Včasih mi gre na živce.
Ampak sestra je obljuba od Boga, 
da imam prijateljico za vedno. 

Vez med sestrama presega tisto, kar je vidno na prvi pogled. Ne glede na to, kakšna je starostna razlika, sta sestri 
lahko najboljši prijateljici in si vedno stojita ob strani.
Za gospo Heleno je bil poseben dan, zelo čustven, poln spominov, ko jo je obiskala sestra, ki živi v sosednjem 
domu. Sestri sta kot dve različni roži, zrasli na enem vrtu. Ker se ne vidita preveč pogosto, je srečanje obe še toliko 
bolj osrečilo. 

Sonja Božič
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Kosmati smrčki

Maja so nas po krajšem premoru ponovno obiskali Kosmati smrčki, skupina za aktivnosti in terapijo s psi. Vsak 
član Kosmatih smrčkov je v prvi vrsti ljubitelj živali, predvsem psov, zato imajo razvit tudi poseben odnos in čut do 
ljudi. Druženje z živaljo lahko koristi na različnih področjih. Stanovalci so vedno veseli, ko lahko k sebi stisnejo 
kosmato kepico. Ob njih se popolnoma raznežijo in na obrazu marsikaterega našega stanovalca se izriše iskren 
nasmeh.

Sonja Božič
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Rdeči noski

Maja so nas obiskali klovni. Rdeči noski so društvo v javnem interesu na področju zdravja in imajo status 
humanitarne organizacije. Delujejo od leta 2003. V Sloveniji jih je ustanovila Eva Š. Maurer. Klovnske vizite 
Rdečih noskov so namenjene predvsem otrokom na otroških oddelkih bolnišnic, vendar bolnišnični klovni 
obiskujejo tudi druge ustanove, kot so domovi za starejše in varstveno-delovni centri. Umetnost prinašajo tja, kjer 
so otroci in odrasli, ki se za tovrstna doživetja sicer prikrajšani. Do njih pristopajo z odprtostjo, iskrenostjo in 
humorjem ter jim lajšajo dneve. Da res delajo čudeže, je razvidno iz nasmejanih obrazov naših stanovalcev. 

Sonja Božič
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Prve sadike v Spodnjem trgu

Sonce nas je priklicalo ven v naravo. Zimskega lenarjenja smo bili že siti, zato smo se lotili dela. Ena skupina je 
pripravila visoko gredo in posadila prvo solato, drugi pa so posadili trobentice, da nas bodo naslednjo pomlad 
razveseljevale s svojim cvetenjem. Gospa Helena je pomagala Špeli, naša Mari pa je z dopoldansko malico 
nahranila Marico. V slogi je moč. Ob popoldnevih bomo lahko skupaj posedali, pili kavico in opazovali sadove 
našega skupnega dela.

Sonja Božič 
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Sajenje rožic

Cvetje ima pozitiven vpliv na ljudi – srečnejši so in bolj pripravljeni pomagati. Rože so sonce, hrana in zdravilo za 
dušo.
Toplejši dnevi nas nagovarjajo, da se lotimo urejanja okolice svojih hiš in balkonov, čas pa je primeren tudi za 
zasaditev cvetličnih gred. Pri nas imamo vsi – tako moški kot ženske – radi cvetje, zato se ob vsakodnevnih 
sprehodih ustavljamo in občudujemo naše zasaditve. Celoten proces sajenja in presajanja je precejšen zalogaj, 
zato smo za pomoč zaprosili dijake Šolskega centra Šentjur in gospo Mojco Oset. Odzvali so se in na pomoč je 
prišlo kar osem dijakov z gospo Mojco. Z dodatkom mlade moči je delo ob hecanju in smehu hitro steklo. Pomagali 
so tudi obesiti korita in zasaditi gredice. Stanovalci ne morejo več pomagati, so pa z veseljem opazovali, dajali 
modre nasvete in se spominjali svojih še ustvarjalnih dni. 
Hvala Šolskemu centru Šentjur, osmim dijakom in gospe Mojci, da nas slišite in pomagate. Veseli smo, da lahko 
vedno računamo na vas.

Sonja Božič 
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Praznovali smo

Pravijo, da se po prvem tednu v letu vidi, kaj bomo počeli vse preostale dni leta. Kot kaže, bomo v Domu imeli 
same zabave. Za prvo je poskrbel g. Franci Gregorc, ki je praznoval osebni praznik – častitljivih 90 let. Z ženo 
Albino sta naša stanovalca slabo leto. Stanovalce in nekaj zaposlenih je povabil, da z njim nazdravijo. Kljub 
lepemu številu let mu spomin še zelo dobro služi, zato nam je pojasnil svojo pot, čas vojne, prve zaposlitve, kje je 
spoznal ženo, kako sta si ustvarila dom. Na koncu je dodal, kako sta z ženo vesela, da sta pri nas. Besede, ki nam 
povedo, da delamo dobro in prav. 
Okroglo število let je nabrala tudi gospa Olga Mastnak. Okoli nje se je zbrala pisana druščina sostanovalcev in 
skupaj so nazdravili.
Kmalu zatem je ga. Neža Hochkraut praznovala 93. rojstni dan. Vse najboljše se je glasilo voščilo zbranih 
sostanovalcev. Na njeno zdravje so dvignili kozarce in se posladkali s tortico. Ob obisku hčerke pa se je slavljenki 
na obrazu narisala čista sreča. Nazdravili smo tudi z gospo Jožico Ipšek in ji zaželeli predvsem zdravja in dobrega 
počutja. Sin ji je prinesel tortico, mi pa smo skuhali še kavico in imeli smo se lepo. Ko je praznovala gospa Fanika 
Kidrič, je pogostila vse svoje sostanovalce, s katerimi je v času bivanja pri nas stkala prijateljske vezi. Obujali so 
spomine, klepetali in tudi zapeli. Častitljivo število let, 91, je praznovala gospa Mara Regoršek. Na njeno željo so 
spekli pogačo, ki jo je z veseljem postregla kar sama. Gospod Jože Martinšek je v svoj šopek dodal en cvet več, 
praznoval je 92 let. Stanovalci so zopet dvignili kozarce, se posladkali s tortico, ki mu jo je pripravila gospa Andreja 
iz naše kuhinje, in nazadnje še zapeli vse najboljše. Gospod Jože se je najbolj razveselil obiska in čestitke naše 
direktorice. Popoldan je Jerica je zanj spekla ocvirkovko in mu tako obudila spomine na domačo kuhinjo.
Gospod Anton Cingl je sam poskrbel za svoje praznovanje in svoje sostanovalce, ki so prav tako kot on iz Slivnice in 
se poznajo že vrsto let, v torek po sveti maši povabil na prigrizek in kozarček. Bil je zelo vesel, ker je tisti torek 
maševal ravno župnik iz njegove župnije in se je odzval njegovemu vabilu.
Gospa Olga Bračko zelo rada prepeva in je prava zakladnica starih pesmi. Na svoj rojstni dan je povabila vse svoje 
nove prijatelje, da je z njimi nazdravila in, kot se pritiče, je odmevala tudi pesem.
Gospa Marija Sitar o številu let ne govori, z veseljem pa pove, da se jih je nabralo kar nekaj. Ker je njeno zdravje na 
rojstni dan nekoliko šepalo, takrat nismo nazdravili, a smo nadoknadili in praznovali nekoliko kasneje. Gospa je 
prinesla penino in tortico, naša dekleta pa so skuhala kavico. Skupaj smo nazdravili, ji zaželeli zdravja in se 
pogovarjali o njenih spominih. Življenje ni bilo vedno prijazno do nje, prestala je precej preizkušenj, padla, se 
pobrala in vztrajala. Zase, za svoje otroke, za svoje vnuke. Pove, da je z nami srečna in da ji tako lepo, kot ji je sedaj, 
ni bilo še nikoli. Naj traja. Tudi vedno nasmejana in z vsem žavbami namazana gospa Helena Pepevnik ne govori o 
letih, z veseljem pa pove, da je že dolgo polnoletna, a v srcu še vedno mlada. Naj ji zdravje služi še naprej. 
Praznovala je tudi gospa Emilija Ocvirk. Sodelavke so jo razvajale, ji zmasirale noge, voščile in nabrale šopek.
V skupinah Žarek in Klasje imajo navado, da stanovalci kvartalno praznujejo skupaj. S prihodom pomladi so 
zadihali s polnimi pljuči in si pripravili praznovanje. Za vse, ki so imeli rojstni dan januarja, februarja ali marca, so 
naša pridna dekleta pripravila sladico, prav tako pa so se skupaj poveselili, zapeli in se imeli lepo.

Tudi mi želimo vsem, ki so praznovali, vse najboljše.

Čeprav ste v življenju doživeli veliko žalostnih zgodb, vaše življenje ni žalostna zgodba, temveč zgodba velike 
ljubezni. Ljubezni do življenja. 

Sonja Božič
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Praznovanje v skupini Zarja

V skupini Zarja smo najbolj veseli in srečni takrat, ko kateri od naših stanovalcev praznuje rojstni dan. Tokrat je na 
naša lica pričaral nasmeh naš g. Franci Urleb, saj nas vsakodnevno razveseljuje s svojim humorjem. Vsi smo si 
enotni, da je sreča povsod, kjer jo želimo videti, edino darilo, ki ne bo v življenju nikoli šlo iz mode, pa je nasmeh. Pri 
nas se vedno odločimo za veselje, ker svetle misli prinašajo radost. Gospodu Francu želimo veliko veselja in 
zadovoljstva med nami.         

Skupina Zarja 
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Fondi

Fondi ni zgolj jed, temveč pravzaprav kar poseben družabni dogodek. Z njim lahko presenetimo večjo skupino 
gostov, uživamo v dvoje ali pocrkljamo osebe, ki jih imamo radi, da jim pričaramo čudovito dopoldne. To je storila 
Maja, ki je stanovalcem pripravila čokoladni fondi – pravo eksplozijo okusov. Na lesena nabodala je nabodla 
koščke sadja in stanovalce posedla okoli mize. Vsak je vzel svoje nabodalo in ga veselo pomakal v stopljeno 
čokolado. Tako so hiteli, da si niso vzeli niti toliko časa, da bi se obrisali okoli ust, kaj šele da bi klepetali. Po naših 
hodnikih vedno odmeva govorjenje, petje ali smeh, danes pa je bilo vse tiho.

Sonja Božič 
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Peka žemljic

Verjetno že veste, da se pri nas vedno nekaj dogaja. Običajnih trenutkov skorajda ni. Velikokrat od svojcev naših 
stanovalcev slišimo, da jih objame prijeten občutek, ko vstopijo v naš Dom. Občutek, kot da so doma. Pri nas se ta 
občutek prebudi zlasti takrat, ko se po hiši širi dišeči vonj sveže pečenega kruha, ki nas spomni na toplo zavetje 
domačega ognjišča. Noben vonj ne oplemeniti doma bolj kot sveže pečeni kruh. 

»Ko lačna sem zares,
mi ni za štruklje ali gres,
takrat nočem piškotov,
ne sadja, ne kompotov.

Všeč mi ni ne sadna pita,
od krompirja nisem sita.

Ne diši mi juha,
vzela bi le kos kruha.«

(Pesem iz igre Od kod si, kruhek?)

Kruh naš vsakdanji … Kljub izobilju sodobne prehrane si dan težko predstavljamo brez kruha. Včasih so naše 
babice in mamice večkrat tedensko zamesile mehko testo in v krušni peči spekle zlato zapečene hlebce. Danes je 
veliko lažje priti do kruha. Večkrat se spominjamo starih časov. Ko nas preplavijo spomini, se lotimo peke žemljic. 
Ob delu pogosto slišimo, kako so bili stanovalci včasih željni koščka kruha, ki ga je bilo vedno premalo za vsa lačna 
usta. Kako je mama skrivala solzne oči, ko so jo prosili za več. V skupinah Žarek in Klasje so med vzhajanjem in 
peko žemelj pridne stanovalke zložile perilo, po opravljenem delu pa je sledila pokušina.

Sonja Božič 
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Obiski glasbenikov

Pandemija nas je za določeno obdobje ustavila in spremenila naš način življenja. Spoznali smo, da lahko marsikaj 
postorimo prek ekranov: hodimo v službo, v šolo, v trgovino. A prek ekranov ne moremo vonjati majskega cvetja, 
ne moremo steči skozi mladi zeleni gozd, ne moremo začutiti vetra v laseh, ne moremo se objeti. V tem času smo 
se takega življenja navadili in se ga obenem naveličali. Tudi glasbo lahko poslušamo po radiu ali gledamo 
ansamble na televiziji, nikakor pa se to ne more primerjati z gledanjem in poslušanjem v živo. Takoj ko so se ukrepi 
nekoliko omilili, smo to izkoristili, da smo k nam povabili pevce, zbore in ansamble.
Kot prve so nam popoldan polepšala tri mlada dekleta, ki so zaigrala na citre, te pa je spremljal nežen glas mlade 
pevke. Dve sta vnukinji našega stanovalca Martina. Ponosen dedi je imel solzne oči. Bravo, dekleta.
Teden kasneje so nas že dopoldan ogreli Mladi Štajerci s Hano. Hana v našem Domu opravlja študentsko delo in 
še kako dobro ve, kaj razveseli naše stanovalce. Čeprav so še zelo mlad ansambel, je bilo njihovo petje in igranje 
čudovito. Vse po vrsti so zasrbele pete in nekaj poslušalcev se je veselo zavrtelo. 
Aprila nas je obiskala vokalna skupina Jakobčani. Skupina je pred nekaj leti nastala kot posledica druženja po 
vajah mešanega pevskega zbora. Takrat so člani začutili posebno moč, ki se rodi, ko se v prijateljstvu združijo 
moške sile ter po moško pametujejo, se šalijo in lepo zapojejo. Pridobili so usposobljeno vodstvo, da se je petje na 
posluh nadgradilo, da se mu je dodala umetniška teža in da je glas bolje zazvenel. Za vse to je poskrbel umetniški 
vodja, g. Luka Černe. Nad njihovim ubranim petjem so bili stanovalci naravnost navdušeni.
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Nekega sončnega majskega sobotnega dopoldneva pa so nas s svojim obiskom in nastopom razveselili mladi in 
zelo simpatični fantje ansambla Špas kvintet iz okolice Šentjurja. Ime Špas kvintet so si nadeli z razlogom – fantje 
so veseljaki in vedno dobre volje. Kljub svoji mladosti imajo za seboj že nekaj uspehov na glasbenem področju, saj 
so že večkrat očarali občinstvo tako na prireditvah, porokah in zabavah kot na festivalskem odru. Pred kratkim so 
se odločili, da svoj zven obogatijo z ženskim vokalom in z Evo Šolinc so takoj našli skupni jezik. Pričakovali smo, da 
jo bodo pripeljali tudi k nam, vendar ji zaradi obveznosti žal ni uspelo priti, so pa fantje obljubili, da se kmalu vrnejo 
še skupaj z njo. Že po prvi odigrani viži se je plesalo in na plesišče so se podali tudi tisti, ki si pri hoji sicer pomagajo 
s palico. Naše dame so si malo spočile oči na mladih fantih, zraven pa veselo popevale, ker so igrali dobro znane 
viže. Tudi fantje so bili veseli, ko so videli, kako so s svojim igranjem vsaj za nekaj trenutkov pregnali skrbi in 
bolečine ter na obraze stanovalcev pričarali prešeren nasmeh. Fantje bodo skupaj z Evo jeseni tekmovali na 
izboru Slovenska polka in valček 2022 z valčkom Lahko noč, moj dragi. Vsi bomo močno navijali in glasovali za 
vas, da zmagate.
Hvala vsem glasbenikom za obiske. Hvala, ker se zavedate, da starostnikom taki trenutki veliko pomenijo, da jim 
pričarate mladost in jih popeljete v spomine. Hvala, ker veste, da je poslušanje glasbe balzam za dušo in telo. 

Sonja Božič
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Ljudski pevci iz Blagovne

Nekega popoldneva so naše 
stanovalce s svojim nastopom 
razveselili ljudski pevci iz 
B lagovne.  Z  n j imi  je  do 
nedavnega prepeval tudi g. 
A n to n  B r e z ov š e k ,  k i  j e 
trenutno naš stanovalec. Na 
nastopu se jim je z veseljem 
pridružil in skupaj s člani 
veselo zapel. V prijetnem 
v z d u š j u  i n  s k u p n e m 
prepevanju je čas druženja kar 
prehitro minil.

Sonja Božič
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La la la la la banda

Na sončno popoldne so nas dodatno ogreli Rdeči noski, pevci glasne in zabavne zasedbe La la la la la banda. Božo 
je poprijel za bas, Tonka je močno pihala na prečno flavto, Anastazija je dajala ritem harmoniki, ki jo je igrala Lena, 
Vandra pa je vse zaokrožila s svojim lepim in milim glasom. Izbor glasbe je bil zelo primeren za starejše občane. 
Kalinka, Pastirče, Ptičice, Marko skače so le nekatere od pesmi, ki so odmevale v našem atriju. Nekaj pesmi je bilo 
prirejenih, a so bile zaigrane s toplino in zanosom. Naš Franci ima še danes povišan srčni utrip zaradi Anastazije, 
ki mu je dodatno polepšala popoldne. Bilo je zabavno, z veliko smeha in veselja. Res smo bili srečni, da so si vzeli 
čas za nas in s svojim obiskom našim stanovalcem polepšali dan.

Sonja Božič 
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Metanje na koš

Pred nami je sezona druženja, telovadbe in športnih iger na prostem. Sezono smo otvorili tako, da smo stanovalce 
povabili na igro metanja na koš, pri čemer smo se zelo zabavali. Prijateljsko smo se pomerili v košarkarskih 
spretnostih, a kaj hitro se je v vsakem od nas prebudila zdrava tekmovalnost. Drugouvrščena sta že izzvala 
zmagovalca, da bo treba kmalu spet pomeriti moči. Na koncu se nam je pridružila tudi gospa direktorica. Veseli 
smo bili, da je prišla tako pozno, ker smo po pokazanem hitro ugotovili, da proti njej ne bi imeli nobenih možnosti – 
z vsemi bi pometla kot za šalo.

Sonja Božič 
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V Kneippovem parku se družimo

Verjetno že veste, da se v neposredni bližini našega doma nahaja Kneippov park. Tisti, ki se večkrat odpravite na 
sprehod v naši okolici, zagotovo vidite, kako pogosto posedamo v njem. Tam se družimo in si v lepem mirnem 
okolju spočijemo dušo in telo. Občasno opazujemo tamkajšnje prebivalce. Eni imajo štiri tačke, spet drugi krila, 
srečamo tudi tiste, ki jim rečemo plazilci. Iz krošenj bližnjih dreves nam veselo melodijo pošiljajo krilati prijatelji, ki 
kar zborovsko ali pa orkestralno razvajajo naša ušesa. V pomladnem času, pred začetkom toplega in vročega 
poletja, nas ta prostor razvaja tudi s prijetnimi vonjavami. Žajbelj, materina dušica, pelin, tavžentroža, 
šentjanževka, ameriški slamnik, meta, melisa, sivka – to so zelišča, ki krasijo naš prostor sproščanja, razvajajo 
naše vohalne sposobnosti, včasih pa kar sredi parka aktivirajo tudi okušalne brbončice. Prav prijetni so trenutki v 
tem našem Kneippu, kot mu radi rečemo. Mimogrede si ob vrnitvi v našo hišo naberemo bogastvo narave in 
poskrbimo za pravilno spravilo zelišč. To smo včasih delali tudi doma, le da smo takrat šli v svoj domači vrt ali na 
bližnji travnik. Tam smo se oskrbeli z zelišči, ki smo jih v hladnih mesecih porabili za pripravo čaja, ki nam je 
pomagal v primeru prehladnih obolenj in še za marsikaj drugega. Hvala zemlji in naravi za vse, kar nam nudita. 
Prav z veseljem bomo posrkali čajčke, kakšen sirup in ostale zadeve, ki jih bomo pripravili iz zelišč.

Damjana Arzenšek 
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Vaje v skupini Zarja

S starostjo povezan upad kognitivnih funkcij, ki največkrat prizadene spomin in sposobnost reševanja problemov, 
je nekaj običajnega in se zgodi skoraj vsakemu, ki je že v letih. Za preprečevanje tega pojava lahko največ 
naredimo sami. Strokovnjaki v prvi vrsti priporočajo reden trening možganov, vsaj pol ure na dan. V skupini Zarja je 
za trening poskrbela Lidija, ki je s stanovalci reševala uganke. 

Sonja Božič 
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Dan v skupinah Žarek in Klasje

Da smo se lahko popoldan sladkali, smo morali dopoldan pridno delati. Ni nam težko, saj imamo ob sebi pridne 
stanovalke, ki so vedno pripravljene pomagati. Ena skupina je pomagala zlagati perilo, druga ekipa je pomagala 
lupiti jabolka za okusno pito, tretji pa so pripravljali spomladansko dekoracijo. Nekaj stanovalcev je celotno 
dogajanje nadzorovalo, da je res vse potekalo, kot je prav. Popoldan smo se razvajali s pito in kavico ter prijetno 
klepetali.

Sonja Božič 
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Sladoledni piknik ob spremljavi citer, kitare in Zvenečih jelš

Koledarsko poletje se začne junija in s tem se odpre tudi sezona sladolednih piknikov. 
Stanovalci se tovrstnih piknikov vedno veselijo, saj je bil v času njihove mladosti sladoled pravo razkošje. Ena od 
stanovalk nam je zaupala svojo zgodbo v zvezi s sladoledom:
»Spomnim se dogodka daleč nazaj, v času svojega otroštva. Vsi otroci v vasi smo dobro poznali poseben zvok 
zvonca, sladoledarja Franca in njegovo kolo, na katerem je imel hladilnik. V pesti sem stiskala dinar, ki mi ga je 
mama dala za sladoled. Proti njemu sem tekla, kolikor so me nesle noge. Vedno nas je prijazno vprašal, ali želimo 
čokolado ali vaniljo. Najraje bi vzela kar oboje, a tisti časi so bili drugačni. »Samo eno kepico lahko,« je rekla mama. 
Prav tista ena kepica je pustila tako lep spomin na otroštvo. Čisto počasi sem lizala sladoled in upala, da bo ta 
občutek trajal večno. Včasih nam je tekel po prstih in pustil kakšno sled na obleki, vendar nam to ni pokvarilo 
veselja.«
Na našem pikniku nismo imeli veliko časa za obujanje spominov, ker so nam dogodek polepšali Jasmina Levičar s 
svojimi citrami in pevci z imenom Zveneče jelše.
Kdo ne pozna Jasmine Levičar? Nežne, krhke dame kodrastih las in iskrivega pogleda. Jasmina Levičar je ena 
najboljših in najbolj prepoznavnih citrark pri nas. Sodelovala je že z več znanimi glasbeniki, denimo Miho 
Dolžanom in Prifarskimi muzikanti. Je zelo aktivna, saj že leta vodi študijski krožek pri UTŽO Šmarje pri Jelšah in je 
voditeljica dveh pevskih zborov – Luš'ni orkester z Ljudske univerze Šentjur in Zveneče jelše iz Šmarja pri Jelšah, ki 
pogosto sodelujeta skupaj. Tudi danes so združili glasove, prišli na naš sladoledni piknik in stanovalcem polepšali 
dan. Pridružile so se nam še tri citrarke, ki so se za igranje citer odločile v zrelih letih. Zapeli so dobro znane pesmi 
in stanovalci so jim z veseljem pomagali. Predstavili so tudi pesem, ki jo je napisala njihova pevka, ga. Nada, 
uglasbila pa Jasmina – Vera, upanje, ljubezen.
V skupinah Zarja in Spodnji trg je stanovalce zabaval prostovoljec Slavko, ki je že dokaj stalni del naše ekipe, ker 
vsak torek redno prihaja k nam in prepeva s stanovalci. Stanovalke ga rade vidijo, zato so si ob ponovnem 
snidenju malce spočile oči in nahranile dušo.
Sladoledni piknik je vsekakor uspel, saj smo preživeli čudovito dopoldne. 

Sonja Božič 
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Vabilo za prostovoljstvo v Domu starejših Šentjur

»Ali poznaš tisti občutek, ko nekomu polepšaš dan, čeprav se ti na prvi pogled zdi, da nisi naredil nič? Tisti občutek 
zadovoljstva, sreče in pristnosti, ko nekomu podariš toplo besedo in nasmeh; ko z nekom deliš svoje znanje; ko si 
odtrgaš košček časa v svojem navidezno še tako natrpanem urniku, da ga nameniš človeku v domu za starejše; ko 
z nekom preprosto širiš obzorja – tako, čisto nevsiljivo; ko se spletajo vezi, v svojem bistvu tako krhke, a tako 
dragocene … Ker ne glede na to, kolikor kdo da, vedno dobi nekaj več nazaj.« 
To je prostovoljstvo.
Prostovoljec je lahko vsakdo, kakršne koli starosti, ki ga zanima delo s starejšimi in ima čut do sočloveka. Vključite 
se lahko kadarkoli med letom. Prostovoljsko delo v okviru družabništva stanovalcem doma poteka predvsem 
individualno (pogovori, sprehodi, branje, pisanje pisem, igranje družabnih iger, šah, prepevanje …). Od 
prostovoljcev pričakujemo sodelovanje za daljše časovno obdobje ter komunikativnost, prijaznost in zanesljivost. 
Našim stanovalcem želimo, da z vami kakovostno preživljajo prosti čas.
Ljudje se za prostovoljstvo odločijo iz različnih razlogov – nekateri želijo nuditi pomoč posameznikom v stiski, 
drugi vrniti uslugo organizaciji, od katere so sami prejemali pomoč, tretji pa enostavno spreminjati svet na bolje. 
Vključitev v prostovoljstvo pomeni tudi spoznavanje novih ljudi ter pridobitev novih znanj in izkušenj, ki vam lahko 
pridejo še kako prav.
Vabimo vas, da se nam pridružite. Da postanete oseba, ki nesebično in srčno podarja svoj čas, znanje in energijo 
za drugega in za skupnost. To je gotovo eden od pravih receptov za dolgo življenje. Dobri občutki koristnosti, 
aktivnosti, vpetosti v družbo in vera v pozitivne spremembe imajo dober vpliv na zdravje, tudi v letih, ko nam to ne 
služi več tako, kot bi si želeli. Ljudje smo dejavna bitja. Večina nas potrebuje aktivnosti, pri katerih se počutimo 
uspešni, koristni in povezani z drugimi. Prostovoljstvo je aktivnost, ki je pri vsem tem lahko v pomoč.
Pridruži se nam in postani prostovoljec tudi ti!

Sonja Božič 
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Obisk kavarne

Dan pred našim napovedanim potepom je nevihta nekoliko ohladila ozračje. Odločili smo se, da ne bomo kofetkali 
v naši kavarni, ampak smo se raje odpravili na sprehod in kavo v kulturno kavarno pri IKC. Tudi nas so dosegle 
govorice, da tam strežejo dobro kavo. Prijetno vzdušje, klepetanje vsepovprek in odlična kava, ki jo je postregel 
postaven in nasmejan Tomi – na to bi se lahko kar hitro navadili. Zagotovo se še vrnemo.

Sonja Božič
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Gobe za zajtrk

Junij. Pričela se je sezona gob. Slovenija je bogata z gozdom zato imamo dobre možnosti za njihovo nabiranje. V 
časopisu je polno slik gobarjev, ki se "bahajo" s svojimi gobarskimi uspehi. V pogovoru z našimi stanovalci so 
povedali, da so v času njihove mladosti gobe v koših nosili iz gozda - sedaj so se malo izrodile. Veliko so jih sušili in 
pozimi skuhali dobro juho s krompirjem in korenčkom. Najboljše  so bile zagotovo pečene z jajčko. Pa ne jajčke z 
gobami, ampak gobe z jajčki. Za to bi rabili veliko gob, a družine so bile številčne, več je bilo od sušenih gob. 
Zaposlene imajo posluh za "lušte" naših stanovalcev in s tem so okužile tudi svoje domače.  Tako je Bernardin mož 
poskrbel za najboljši zajtrk in podaril košaro nabranih gob.  Mmmmm, kako omamno je spet dišalo.

Sonja Božič 
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V zadnjih letih opazujem nesposobnost evropskih poslancev, ki nam obljubljajo konec prestavljanja ure. Nikakor 
se ne morejo dogovoriti, kateri čas bo obveljal – zimski ali poletni. Izgleda, da bomo tako dolgo prestavljali ure, 
dokler se ne bo nekdo od njih zbudil iz otopelosti, udaril po mizi in rekel: »Dovolj je te demokratične sračke! Od 
danes naprej imamo naravni čas, ki velja za vse živo na Zemlji!«
Einstein je že vedel, kaj govori, ko je izjavil: »Neskončna sta samo vesolje in človeška neumnost.«
V zavodu za metrologijo v Parizu imajo izredno natančno atomsko uro, ki meri čas. Ta ura je v razredu točnosti +/– 
1 sekunda na 5.000 let. Kljub temu se je našla neka skupina butalcev, ki je kljub atomski uri sklenila prestavljati 
čas za eno celo uro, in to kar dvakrat letno.
Adijo pamet. Neumnost pa taka!

Drago Malinovsky 

Saj ni res, pa je!

Sveti Peter

Po dolgoletnem napornem delu se Bog odloči za teden dni dopusta. 
Svetega Petra prosi, naj ga v tem obdobju zamenja. Razloži mu in 
pokaže, kako iz posebne mase vsak dan izdela človeka. Na koncu ga 
potreplja po zadnjici in človek oživi. Pred odhodom mu pripravi dovolj 
mase in zaželi uspešno delo. Po tednu dni se Bog vrne in vpraša Petra, 
ali je imel kakšne težave. Peter skesano odvrne: »Do srede mi je šlo 
dobro, a v četrtek, ko sem človeka potrepljal po zadnjici, ni hotel 
nikakor oživeti!« Bog: »Joj, pozabil sem te opozoriti, da ob četrtkih 
delam državne birokrate. Te moraš pošteno brcniti v rit, da oživijo!«

Drago Malinovsky 
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Kaj bi moral vedeti vsak moški in 
se zavedati vsaka ženska

Mislim, da je neumno, da se ženske pretvarjajo, da so enakovredne moškim.

One so daleč boljše in vedno so bile.

Karkoli daš ženski, bo naredila nekaj več.

Če ji daš spermo, ti bo dala otroka.
Če ji daš hišo, ti bo dala dom.

Če ji daš živila, ti bo naredila jed.

Če ji daš nasmeh, ti bo dala svoje srce.

Ona pomnoži in poveča vse, kar ji je dano. 

Torej, če ji narediš kakršnokoli grdobijo bodi prepričan, da ti bo vrnila najmanj dvojno!

Britansdki dramatik in pesnik
William Golding  
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Tombola
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Posojilo se vračila veseli

To je star slovenski pregovor, ki se nanaša na denar ali druge materialne dobrine, ki jih posodimo ali si jih 
izposodimo, nato pa jih je treba vrniti. Tudi pri nematerialnih zadevah se včasih zgodi, da je treba komu kaj vrniti, 
zlasti če nas potegnejo za nos. Meni se je to zgodilo pri 22. letih. Delal sem v remontni delavnici rudnika lignita v 
Velenju. Skupaj nas je delalo od deset do petnajst delavcev. Mnogokrat se je zgodilo, da smo med malico zapeli in 
naše petje ni zvenelo tako slabo. Enkrat sem jim predlagal, da bi se kakšen dan dobili v gostilni in jaz bi prinesel 
kitaro, da bi naše petje zvenelo še lepše. Nobeden sodelavec me še ni slišal igrati, pa so si mislili, dajmo ga 
nasrat', pa naj hodi po svetu s kitaro. Tako je tudi bilo. Dogovorili smo se, da se dobimo v gostilni Melanšek v Pesju. 
Takrat Pesje še ni bilo del Velenja, med obema krajema so bile njive in med sabo sta bila oddaljena približno štiri 
kilometre. Ta dan sem po kosilu oprtal kitaro na ramena in vzel pot pod noge. Kitare nisem imel v etuiju, ampak 
sem jo nosil na ramenih kot poleno. Ljudje so me nekoliko čudno gledali, ampak tega sem bil že vajen.
Ko sem malo pred dogovorjeno uro prišel do gostilne Melanšek, sem se usedel za mizo in si naročil pijačo – Oro, 
ker takrat še nisem bil tak vinoljubec kot danes. Po desetih minutah še ni bilo nikogar in pomislil sem, da smo se 
morda dogovorili za kakšno drugo gostilno, ker sta bili v bližini še dve, in sicer gostilna Hartl in gostilna Marn. Popil 
sem svojo pijačo in se odpravil še v ostali dve gostilni. Naših 'pevcev' ni bilo nikjer. Ni mi preostalo nič drugega, kot 
da sem oprtal kitaro na ramena in se podal nazaj v Velenje. Na polovici poti se je za mano pripeljal sodelavec in 
sosed iz bloka, se ustavil in me s širokim nasmeškom na ustih vprašal, ali me pelje domov. Prisedel sem v avto in 
med vožnjo proti domu mi je priznal, da so me naplahtali. Nič nisem zameril, zapomnil sem si pa. V ponedeljek po 
prihodu v službo je bilo polno smeha in tudi sam sem se nasmejal svoji naivnosti. 
To se je zgodilo spomladi, jeseni pa smo imeli sindikalni izlet na Piršev dom nad Mislinjo. Po kosilu smo bili že 
dobre volje in smo začeli prepevati. Peli smo dokaj uglašeno, zato sem sodelavcem rekel, da bi še lepše zveneli ob 
spremljavi kitare. Beseda je dala besedo in eden od sodelavcev se je ponudil, da me pelje domov po kitaro. Res 
sva se zapeljala v Velenje in nazaj. Naše prepevanje se je zavleklo pozno v noč. Vsi so bili navdušeni nad petjem in 
so se mi opravičili za potegavščino rekoč, da niso vedeli, kako lepo igram na kitaro. Zatem je nekdo izrazil željo, da 
bi se še dobili in skupaj prepevali. Opsa, pa vas imam, sem si mislil. Takoj sem pristal, da se naslednjo soboto 
dobimo v gostilni Obirc v drugi smeri iz Velenja, ki je iz mesta prav tako oddaljena približno štiri kilometre.
Rečeno, storjeno, prišla je sobota, meni pa ni prišlo niti na pamet, da bi šel tja, vendar sem kljub temu prosil 
prijatelja, ki je imel avto, da greva pogledat, koliko se jih je zbralo. Ko sva se pripeljala do gostilne, je bilo parkirišče 
polno avtomobilov. Prosil sem Pepija, naj gre pogledat, koliko naših 'pevcev' je v lokalu. Kmalu se je prikazal na 
vratih z nasmeškom do ušes. Rekel je, da jih je bilo približno deset. 
Tako, jaz sem svoj dolg poplačal, sodelavci pa bodo dobro premislili, ali bodo Marša še kdaj potegnili za nos.
V ponedeljek po prihodu v službo ni bilo nobene zamere, samo kisli nasmehi pri vseh. 
Ali sem dobil zadoščenje? Ja, sem ga, vendar smo kljub tem dogodkom ostali prijatelji in na vse naslednje 
sindikalne izlete sem kitaro vedno vzel s seboj.

         Slavko Marš 



Poletna noč

Poletna noč bila je najin dom,
vse stene iz dreves, za strop nebo,

preproga travnih bilk, zvezd nebroj za luč,
brez strehe, brez zidov, mladim je toplo.

Poletna noč, ljubezni spev, šepet,
sij čustev, žar strasti, vse mine, vse,

ostane pest spoznanj in prgišče sanj,
spominov sto za stare dni.

Pridi kdaj pome z ognjem v očeh,
bova ljubila se vso noč,

po pogled in nasmeh in poljub.

Vsak zase zdaj živiva, srečna sva
samo na videz kdaj kot vsi ljudje.

Mlada kot prej ne bova več.
Vse dam, vse dam za eno noč.

Pridi kdaj pome z ognjem v očeh,
bova ljubila se vso noč,

pridi kdaj po nasmeh in poljub.

Vsak zase zdaj živiva, srečna sva
samo na videz kdaj kot vsi ljudje.

Mlada kot prej ne bova več.
Vse dam, vse dam, za eno noč,

za eno noč, poletno noč.

Elza Budau 



Pozdrav jagrom

Od jutra do mraka nam sonce daje toploto. Zvečer se sonce skrije in poslovi. Mi se pripravljamo na 
večerno molitev, ki se bo nadaljevala na Radiu Ognjišče. Molili bomo za lahko noč. 

Soseda ima zeta, ki je jager in bo nadaljeval z lovstvom.
Ob tem se pogosto spominjam pesmice, ki gre nekako takole: 
Lisica je prav zvita zver, pod skalovjem ima svoj kvartir.
Z repkom miglja, s tačkami kremplja in vpraša, če je jager doma.
Jager zraven prijatelja sedi, novo leto nazdavljajo. Želimo si, da bi bilo novo leto enako kot preteklo, za 
to bi bili hvaležni.
Nam vam zaupam še eno lovsko pesmico:
Jager gre na jago, v globoko Drago,
medvedi so ga dobili, ga na tla pobili.
Medved je zatulil, je križ pred jagrom nesel.
Srna je skakljala, je jagra pokopala.

Za konec pa še ena resnična zgodbica:
Imeli smo psička. Nek dan ga bilo domov. Mož je zaslišal, da se je psiček oglasil, kot da bi bil nekje 
zaprt. Šel je pogledat, kaj se dogaja. Na kraju dogodka je videl prepad, kjer je tekla voda. Psiček se je z 
lisico prerival na vodi in jo potisnil na travo. Oba sta bila mokra in blatna. Lisica ni kazala znakov 
življenja, zato jo je odnesel domov in vrgel na tla. Ni minilo niti pet minut, ko je lisica zbežala v tri 
krasne. Zdaj smo jo videli in ne videli. Pregovor pravi: »Kdor zbeži, na zdravi koži leži.«
 

Martina Iglar 

Radio Ognjišče

Ognjišče želi vedeti, kaj je to vlečenje.
Dobra volja je najbolja in tako naj tudi ostane.
V domu sem že 10 let. Imam nekaj misli. Po hodniku 
pride sestra, ki odnese štiri vrečke v pralnico. Tam vse 
očistijo, zlikajo in odpošljejo na naš dom. To nam je zelo 
všeč. 
Zima je. Tudi gozdovi se veselijo. Pridejo gospodarji, 
posekajo lepo drevje in ga dajo na žago, da bodo imeli 
strokovnjaki dovolj dela za naprej. 
Poznam eno pesmico:
»Sem Ribnčan Urban, po celem svetu znan.
Delam žlice vsake sorte, kar jih pač izmislit morte.«
Iz papirja se izdelujejo tudi denar, položnice in čestitke. 
Vse pride prav.

Martina Iglar 



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

-Pam Brown


