Dom upokojencev Sežana
D O M S K E N OV I C E
M A J 2019
»PRIŠLA BO POMLAD, UČAKAL BI JO RAD, DA BI ZDRAV, VESEL, LEPE PESMI
PEL,« se pričnejo verzi lepe slovenske ljudske pesmi. In POMLAD JE ŽE TU!
Cvetoče drevje, zelenje, veselo ptičje jutranje »nažiganje«, sonce, ki nas kliče na plano,
mačje dvorjenje, ki se nadaljuje v napete mamine trebuščke in nato male mehke kepice, delo na vrtu... z vsem tem pa VESELJE, UPANJE, ki pokrije dolge dneve in temačne
misli zimskih dni—VSE TO JE POMLAD:-). In ta se je kar tako, skorajda čez noč, po
mrzlem in mokrem maju, prelevila v vroče poletje.

PA PRIČNIMO KOT SE SPODOBI, NA ZAČETKU LETA, KI GA KLIČEMO 2019.
V ČETRTEK, 3. JANUARJA 2019, NAS JE OBISKAL
MEŠANI PEVSKI ZBOR SENOŽEČE
IN NAM POLEPŠAL POPOLDAN.
V PETEK, 18.01.2019,
JE KULTURNO
DRUŠTVO KRAS
ODPRLO PRVO
RAZSTAVO SLIK
(V DOMSKI
JEDILNICI).
KULTURNI
PROGRAM SO
POPESTRILI NAŠI
STANOVALCI IN
HARMONIKAR
MARKO PETELIN.
V FEBRUARJU SMO MEDSE POVABILI
ČLANE KULTURNEGA DRUŠTVA
KAREL ŠTREKELJ. PRISLUHNILI
SMO UBRANEMU PETJU IN HARMONIKI.

8. MAREC KOT SE ZA TAK DAN SPODOBI:
Z RDEČIMI NAGELJČKI

VSE NAJBOLJŠE!
TAKO FEBRUARSKI SLAVLJENCI
KOT SLAVLJENCI MESECA MARCA SO
PRAZNOVALI V DRUŽBI OTROK IZ VRTCA.

NASTOP MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA SEŽANA
JE BIL ZELO DOBRO OBISKAN

V MARCU SO NAS OBISKALI TUDI PROSTOVOLJCI RK SEŽANA,
PREDSTAVNIKI RK HRPELJE — KOZINA,
NASTOPILI SO ČLANI TKŠD URBANŠČICA TER KULTURNO DRUŠTVO ŠATOR,
OB MATERINSKEM DNEVU PA ŠE VOKALNA SKUPINA VANDE KRIŽAJ

PUST JE BIL KOT MORA BITI: MASTEN, IGRIV, ŠALJIV, NAGAJIV...

V PRIPRAVAH NA VELIKO NOČ SO NAŠE STANOVALKE PRIDNO BARVALE PIRHE

PREPLETANJE GENERACIJ,
ENERGIJ…
NASTOP PEVSKEGA
ZBORA IN ŽOGA BENDA V
OSNOVNI ŠOLI SEŽANA,
26.4.2019

SLAVLJENCEM MESECA APRILA
SO VOŠČILI TUDI OTROCI IZ VRTCA

ZA 1. MAJ MORA BITI BUDNICA!
IN BILA JE :-)
ZA TO SO KOT VSAKO LETO POSKRBELI
ČLANI PIHALNEGA ORKESTRA IZ DIVAČE

8. MAJA SE NAM JE PREDSTAVILA
DRAMSKA SKUPINA PIKA NOGAVIČKA

Ker me je zanimalo, kako se je ta ljubljansko

Povabilu, da se nam predstavi v tokratni številki govoreči gospod znašel v našem Domu, sem
Domskih novic, se je prijazno odzval naš
ga nekega dne povprašala, ali je za to, da bi
stanovalec, gospod Franc ZABUKOVEC.
nam povedal kaj več o sebi. In pristal je.
HVALA!
Rojen je bil pred vojno, v centru Ljubljane, zraven Ljubljanice. V OŠ je hodil na Prule (4 leta), po štirih letih
gimnazije je končal srednjo tehnično šolo. Zaposlen je bil v Litostroju, pa 18 let v Metalki, ter v tehničnih
delavnicah Tobačne tovarne. Sledil je svoji želji, da bi delal v komerciali in po spletu srečnih naključij prišel
v Elektrotehno, kjer je postal šef komerciale za tehnično blago. Tam je ostal 25 let. Z delom je bil zelo zadovoljen, imel je proste roke pri nabavi, sklepanju pogodb, ogromno je potoval po tujini, predvsem po nekdanjem vzhodnem bloku. Predvsem je prekrižaril Nemčijo, ki je bila takrat z berlinskim zidom še razdeljena na
vzhodni in zahodni del, veliko je bil na Češkem, pa po Poljski, Avstriji. Veliko je prevozil tudi po republikah
nekdanje skupne države, Jugoslaviji. Pri delu je bilo velikega pomena navezovanje stikov, saj včasih trg ni bil
tako odprt, blaga se ni dalo dobiti kar tako. Veliko poslov se je sklepalo v Leipzigu, Dresdenu v Nemčiji. Poleg poslovnih stikov je stkal tudi veliko pristnih prijateljstev.
Vedno je vozil velike, ameriške avte, kot na primer Chevrolet: Dodge, Plymouth, zaradi katerih je marsikoga
razjedala zavist. Doma je imel tudi obrt, kovinsko galanterijo.
Tudi v privatnem življenju mu je pot lepo tekla. Leta 1969 za Miklavža sta se z ženo Bernardo poročila; spominja se, da ko jo je šel iskat v Kamnik, je bilo ¾ m snega. Žena je bila sicer doma v graščini, ki jo je kupila
njena babica 1907. leta za 4500 goldinarjev v zlatu od grofa Davida Moline-ja. V graščini je prej živelo veliko
proučevalcev Prešernovega življenja, med njimi pa 100 let prej tudi dve nesojeni Prešernovi ljubezni—Minca
Miklavčič, Bernardina prababica, krčmarica, ter Jerica Podbojeva, ki se je zaradi materinega nasprotovanja
zvezi z vihravim pesnikom poročila z bogatim Angležem Molinejem in bila zaradi tega zelo nesrečna. Bernardina mama, zelo izobražena ženska, je svoje življenje posvetila Prešernu. Tekoče je govorila nemško in
prebrala in zbirala vse o Prešernu, prav tako kakor že dve generaciji po ženski liniji pred njo. Vse dokumente, povezane s Prešernom, je Bernardina mama izročila zetu Francu, ki je zapuščino skrbno hranil naprej.
Dragoceno rezljano skrinjo iz leta 1773, medeninasto oljenko na tri stenje ter več pesmi, posvečenih Minci, je
pripeljal s sabo v Lokev.
Nekatere od pesmic simpatiji Minci gredo takole:
MINCA, NA LICIH

KO SEDIM IN PREMIŠLJUJEM,

PREBREDEL BI VODO,

TI ROŽCE CVETO;

TEBE, DEKLE, OBČUDUJEM.

PREPLAVAL MORJE

SKRBI ME, BOLI ME

SI L' ZATO TU SEM PRIŠLA,

PREHODIL BI GORO

KDO TRGAL JIH BO.

DA S' MI SRCE RANILA?

ZA TVOJE SRCE.

Žena je nekaj časa delala v računovodstvu, nato pa je ostala doma z otroci. Kazati so se začeli tudi znaki
bolezni, zaradi katere je danes priklenjena na voziček in povsem odvisna od pomoči drugih.
V zakonu sta se jima rodili dve hčerki. Ena živi v Kamniku, druga v Sežani.
Kako sta prišla na Kras? Z nekega izleta po Primorski so se s
prijatelji vračali čez Kras. Zaslutila sta lepoto Krasa, se nato
vrnila, da sta si ga temeljito ogledala in bila nad pokrajino
prevzeta: Še posebej ju je očaral Štanjel. Odločila sta se, da se
na Kras preselita. V Lokvi sta kupila manjšo obnovljeno hišo
in se 19. junija 2000 vanjo preselila. V naslednjih letih sta prehodila in prekolesarila cel Kras, podolgem in počez.
Življenje pa teče prehitro in zaradi ženine bolezni sta se v
lanskem letu odločila za bivanje v Domu.

Gospod Franc, Vam in vaši ženi Bernardi želimo krasnih uric na Krasu še naprej:-)
KAJ SE NAM JE PRED KRATKIM — V MAJU IN JUNIJU — ŠE DOGAJALO?
23. maja 2019 je bil sestanek sveta stanovalcev DU Sežana:
- predstavniki stanovalcev so se seznanili z rezultati ankete o ugotavljanju zadovoljstva,
- prejeli so informacije o začetku prenove na 1. nadstropju,
- predstavnica stanovalcev v svetu zavoda je prisotne seznanila z vsebino zadnje seje sveta
zavoda.
30. maj 2019 — Dom upokojencev Sežana je postal
demenci prijazna točka.
To pomeni, da tu dobijo osnovne informacije, napotila in gradiva o
tej bolezni vsi, ki bi to želeli: svojci, krajani, občani, uradniki...

Otvoritve demenci prijazne točke sta se med drugimi povabljenimi gosti udeležila tudi predstavnica Spominčice — Slovenskega združenja za pomoč pri demenci, ga. Jelena Stepanovič,
ter župan Občine Sežana, gospod David Škabar.
V TOREK, 4.6.2019, SE JE NEKAJ NAŠIH STANOVALK S SPREMSTVOM UDELEŽILO
TRADICIONALNEGA LETNEGA SREČANJA-PIKNIKA RDEČEGA KRIŽA
V LOVSKI KOČI KAZLJE

PRENOVA SE NADALJUJE...
Po neuspelih javnih razpisih v lanskem letu se bomo v letošnjem letu,
in sicer še pred poletjem, ponovno lotili prenove. Sedaj nas za prenovo čaka prvo nadstropje, v nadaljevanju še stopnišče in zimski vrt.
Stanovalci se bodo začasno preselili v prostore delovne in fizioterapije.
Vsem želimo karseda dobro počutje, navkljub delavcem, ki bodo hodili okrog nas, glede hrupa in prahu pa bomo potrebovali tudi malce (več) potrpežljivosti. Bo pa potem toliko boljše in lepše :-)
DELO V SISTEMU E-QALIN
Anketo o zadovoljstvu smo v Domu upokojencev Sežana izpolnjevali
tudi v letošnjem letu.
Rezultati v kratkem kažejo naslednjo sliko:


STANOVALCI: v raziskavi je sodelovalo 45 stanovalcev, 42% teh
biva v DUS od 2-5 let, skupni rezultat je za malce boljši kot v lanskem letu, z oceno 4,46. Večina stanovalcev (87%) navaja, da so
veseli, da bivajo v tem domu.



SVOJCI: za letošnjo raziskavo je odgovarjalo 41 svojcev,
POVEJTE NAM,
kar je nekaj manj kot lani in predlani. Trend stopnje
VPRAŠAJTE NAS…
zadovoljstva je v porastu in tudi večina svojcev (88%)
bi ponovno izbrala ta dom, splošno zadovoljstvo je z
TU SMO ZA(RADI) VAS!
oceno 4,02 nekoliko višje od lanskega.
OBISKOVANJE FILMSKIH MATINEJ
Filmske matineje v Kosovelovem domu so se dobro prijele, stanovalci so z navdušenjem pričakovali torkove dopoldneve, ko so jih naši fantje prepeljali v sežanski hram kulture.

Povprečno se je matinej udeleževalo 8 stanovalcev. Nekateri filmi so jim bili bližji, nad drugimi so se skoraj malce jezili, odvisno od tematike filma. Zelo pa so bili zadovoljni s prijaznostjo, ki so je bili — po filmu je bil navadno tudi pogovor o njem — deležni s strani organizatorjev.
Kaj so povedali o matineji stanovalci?

gospod Bruno: najbolj mi je bil všeč film Sodnica, ki je imel globoko, žalostno vsebino,
povezano tudi z medicino, ki mene zelo zanima.
gospod Mirko: Lepo je bilo. Vsi so bili z nami prijazni.
gospod Sandro: Eni filmi so bili dobri, drugi manj, ma je bilo dobro, in če bo še, bomo šli.
Upajmo da v jeseni na svidenje spet!

PETEK, 14.6.2019,
domski piknik
s svojci stanovalcev

V poletnih dneh pričakujemo tudi soglasje ministrstva ter v avgustu nastop
novega mandata nove-stare
direktorice, gospe Rosane Šturm.
ČESTITAMO IN ŽELIMO VELIKO
IZPOLNJENIH CILJEV!

VSEM ŽELIMO LEPO POLETJE, PA PRIJETNO
SENČKO, LAHKO HRANO IN DOBRO DRUŽBO. PA
ZDRAVJA SEVEDA!

