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Spoštovane bralke in bralci, 
 
 
pred vami je nova številka domskega časopisa. V njej boste našli veliko 
zanimivih člankov ter povzetek dogajanja v našem domu. Spomnili se 
boste na pestro dogajanje v preteklih mesecih. V kulinaričnem kotičku 
se boste kaj novega naučili, v ugankarskem kotičku pa smo poskrbeli za 
vaše male sive celice. 
 
Uživajte ob branju! 
 
 
 
 



GLASILO DOMA NA ZELENICI OKTOBER 2018 

 

 

 5 

SOCIALNA SLUŽBA 
 

 
Marija Volk, socialna delavka 

 
 

IZLET STANOVALCEV V PIRAN 

 
V torek 15. maja smo se odpravili na izlet v Piran. Od velikih pričakovanj 
in navdušenja ni nihče opazil, da so se na nebo prikradli oblaki. Med 
potjo nas je nekaj časa spremljal tudi dež, kar pa nas ni motilo. Prvi 
postanek smo imeli na Ravbarkomandi, kjer smo pomalicali. Nadaljevali 
smo s potjo proti Črnemu Kalu. Pred nami je bil prvi pogled na morje. 
Med oblaki se je pokazalo sonce in vse je bilo tako kot mora biti. Kmalu 
smo prispeli v Piran. Avtobus se je ustavil. Izstopili smo na postaji in se 
počasi odpravili do Tartinijevega trga in akvarija.  
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Med potjo se je Nikola spominjal svojega življenja v bližnji hiši, kjer je 
preživel svoje aktivno obdobje življenja. V piranskem akvariju nas je 
prevzel pogled nad raznolikimi morskimi živalmi. Obisk Pirana smo 
zaključili v baru tik ob morju, kjer smo si privoščili kavico in sok in uživali 
ob zvokih morja in čudovitem pogledu na Tartinijev trg.  

Sledila je vožnja do Izole. V 
Domu dva topola smo si 
privoščili kosilo. Dogovorili 
smo se za sprehod do obale, 
ki je v neposredni bližini 
doma.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Za sprehod so se odločili le redki stanovalci. Pred domom je namreč 
čudovit park, kjer si je večina privoščila priboljške.  
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Ob prijetnem klepetu je vesela druščina pričakala sprehajalce. Sledil je 
povratek proti domu. Vidno utrujeni in polni prijetnih doživetij smo se v 
poznih popoldanskih urah vrnili v Prebold. Stanovalci pa so že razmišljali 
o naslednjem izletu.  

 
 

 
 
 
 



GLASILO DOMA NA ZELENICI OKTOBER 2018 

 

 

 8 

ZDRAVSTVENA SLUŽBA 
 

 
                                                                          
  Dragica Jezernik, vodja tima 

TEŽAVE Z ZOBMI  

 
PARADONTOZA – RESNA BOLEZEN 
 
Bolezen obzobnih tkiv oz. še enostavneje vnetje okoli zob je definicija 
paradontoze. Bolezen je resna, velikokrat s težkimi zapleti ob 
neustreznem in nepravočasnem zdravljenju.  
Pogosto se začne po 40. letu starosti, najpogosteje pa je prisotna pri 
starejši populaciji ljudi.  
Sprva so simptomi (znaki) blagi, tako da jih lahko celo spregledamo, 
zobozdravnik pa nas bo o težavi pravočasno obvestil, seveda ob rednih 
obiskih, ter nam podal natančna navodila kako in zakaj bo potrebno 
spremeniti izvajanje ustne higiene, kajti to je v prvi vrsti način kako si 
lahko pri bolezni pomagamo sami.  
V ustni votlini imamo ljudje veliko bakterij, ki se ob neustrezni higieni 
pretirano razmnožijo, na zobeh pa se začnejo nabirati mehke zobne 
obloge oz. plaki. Ob nepravilni, neustrezni in pomanjkljivi ustni negi 
začno obloge mineralizirati in nastanejo trde obloge oz. zobni kamen, ki 
pa ga sami ne moremo več odstraniti, nanj pa se tako še lažje nalagajo 
vedno nove in nove obloge. 
Bakterije se najbolj pogosto in pretirano začno razmnoževati v ti. žepku 
med zobom in dlesnijo, in zato ker bakterije izločajo strupe, organizmu 
začne »padati« obrambna sposobnost, v nadaljevanju pride do vnetja, ki 
pa sprva zajema samo dlesni; (strokovno) gingivitis. 
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Kronično vnetje obzobnih tkiv pa sicer traja več let, vendar je potrebno 
že veliko prej narediti mnogo na področju ustne higiene da do akutnega 
stanja bolezni sploh ne pride!  
Akutno stanje bolezni poteka precej dramatično; odstopati začnejo 
dlesni, zobje izpadajo eden za drugim; lahko tudi popolnoma zdravi. 
Bolezni se ne da ozdraviti tako kot npr. karies in ravno zato je bolezen 
lahko tako zelo nevarna. V kratkem času lahko ostanemo brez vseh zob 
če bolezen hitro napreduje.  
Eden izmed najpogostejših vzrokov za nastanek paradontoze je torej 
slaba ustna higiena, vendar pa so poznani tudi dejavniki tveganja ki prav 
tako lahko pripeljejo do takšnega stanja, in ti dejavniki so: 

- dednost 
- kajenje 
- stres 
- starost 
- diabetes 
- zobna protetika/neustrezne plombe 
- določena zdravila…. 

 
Kot sem že napisala, pride običajno najprej do vnetja dlesni (gingivitis), 
ki se pogosto začne tako, da ob ščetkanju opazimo krvavitev. Dlesni 
postanejo rdeče, lahko celo otekle, če je zraven prisoten še slab zadah 
in/ali gnojni izcedek pa je to sigurno že alarm za ukrepanje! 
Pomembno je zavedanje da z ustno higieno v primeru da opazimo 
krvavitev ob ščetkanju ne prenehamo, ampak nadaljujemo, predvsem 
tam kjer je krvavitev, čeravno bo to početje verjetno malo boleče! Se 
bodo pa pozitivni rezultati pokazali kmalu… 
Razširjeno vnetje v ustih v bistvu predstavlja odprto rano in številne 
bakterije se tudi po tej poti vnašajo v krvni obtok, ter tako bremenijo 
organizem. 
Velikokrat slišimo, da tudi težave z zobmi pomembno vplivajo na srčno 
žilne bolezni, bolezni dihal, diabetes mellitus (sladkorna bolezen), 
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bolezni okostja…itd, kar nedvomno tudi drži! Pride lahko do hudih 
sistemskih težav oz. obolenj organizma! 
 
ZDRAVLJENJE PARADONTOZE 
 
Ob prvih znakih obolenja je nujno izboljšati ustno higieno, pravilno 
ščetkati zobe, morda uporaba zobne nitke, ter preventivna odstranitev 
zobnega kamna pri zobozdravniku (samoplačniško). 
Ko bolezen napreduje je potrebno strokovno zdravljenje z različnimi 
metodami za zmanjšanje bakterijskih zobnih oblog, ter zaustavitev 
bolezni paradontoze (laser, kirurško zdravljenje). 
 
Slika 1: Prikaz zdravih zob, pojav vnetja dlesni ter stadiji paradontoze; 
od zgodnjega stadija do napredovane/ terminalne faze 
 

 
Internet (http://zzstombl.com/gingivitisi-i-parodontopatije/2018) 
 
 
Še vedno je premalo znano, kako pomembni so zobje za naše zdravje 
in kako pomembno je naše zdravje za zobe! Ponavadi zobe cenimo 

http://zzstombl.com/gingivitisi-i-parodontopatije/2018
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šele takrat, ko kakšnega izgubimo. Ko gremo skozi bolečo izkušnjo 
odstranjevanja - vrtanja, »pajsanja«, lomljenja,… odmrlega zoba ali v 
dobrem primeru zdravljenja obolelega zoba. Do takrat pa večinoma 
mislimo, da zadostuje le, če imamo na voljo svojega zobozdravnika. 
(Vogel) 
 
In moje razmišljanje: 
Zobozdravnika se bojim; to je dejstvo, resnica, ki se ji žal ne morem 
izogniti, pa vendarle ker vem, da ko boli lahko zobozdravnik naredi še 
najmanj, je to moja tolažba, da ga obiščem prej, oz. da grem na redne 
preventivne preglede.  
 
Paradontoza je dejansko hudo obolenje, ki ti lahko vzame zob ali pa 
vrsto zob, zato primerna ustna higiena, redni pregledi ter pravočasno 
zdravljenje ob morebitnih težavah lahko omenjeno bolezen prepreči 
ali prekine najhujše!  
                                             (Jezernik) 
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10. OKTOBER – SVETOVNI DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA 

 
10. oktober obeležujemo kot Svetovni dan duševnega zdravja.  
Glavno sporočilo in povezovalna nit letošnjega Svetovnega dne je 
ozavestiti ljudi po vsem svetu o pomenu duševnih bolezni, o življenju z 
duševno boleznijo, ter pomembni vključenosti ljudi obolelih z duševno 
boleznijo v okolje.  
Letošnji svetovni dan duševnega zdravja poteka pod sloganom: 
Preprosti odgovori na zapletena stanja. 
V ta namen bodo na številnih lokacijah po Sloveniji izvajali predavanja in 
delavnice priznanih strokovnjakov s področja psihiatrije, ter 
psihoterapije. Delavnice in predavanja so večinoma brezplačna, in tako 
dostopna široki populaciji ljudi.  
Dobro je, da vemo kaj se dogaja kadar je govora o duševni bolezni, kako 
si morda lahko sami pomagamo ko zaidemo v stisko, ko se nas 
»dotakne« tesnoba/depresija? Oditi k zdravniku takoj, so rešitve 
zdravila, morda pomoč strokovnega delavca? Kako pomagati našemu 
svojcu če zboli za duševno boleznijo? 
Na takšna in podobna vprašanja se odgovarja, informira in ozavešča 
ljudi po vsem svetu, in svetovni dan duševnega zdravja je še posebej 
namenjen krepitvi znanja in ozaveščanja ljudi o duševnih stanjih, in 
pomenu zmanjševanja stigme v družbi!  
Zavedati se moramo, da ni pomembno samo telesno zdravje, ampak 
tudi duševno blagostanje. Organizem mora biti v telesnem in duševnem 

https://photos.app.goo.gl/QidCYmcb8L6fzoYw1


GLASILO DOMA NA ZELENICI OKTOBER 2018 

 

 

 13 

ravnovesju, da smo zdravi, dejavni, srečni, krepostni in pripravljeni na 
nove izzive, in vse kar nam življenje prinaša.  
Le če bomo zadosti poskrbeli zase, bomo lahko poskrbeli še za koga 
drugega, kar pa nas bo še dodatno izpopolnilo in uspešno bomo krmarili 
težavam ki nam bodo prišle naproti. 
Torej, imejmo se radi in zadosti poskrbimo zase… 
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ROZA OKTOBER 

 
     Jure Aškerc, vodja tima 

 
Oktober je mesec boja proti raku dojk. Zaradi prepoznavnosti v svetu, 
mesec oktober imenujemo tudi ROŽNATI OKTOBER. Po številnih državah 
sveta v tem mesecu potekajo različne akcije ozaveščanja, katerih skupni 
namen je opozoriti na bolezen, pomen pravočasnega odkrivanja in 
učinkovitega zdravljenja ter nenazadnje podpora vsem tistim, ki se jih je 
bolezen že dotaknila. 

Rak dojk 

Rak dojk je najpogostejši rak žensk v razvitem svetu in pri nas. V 
Sloveniji letno zboli okoli 1.100 žensk. Predvsem zaradi poznega 
odkrivanja bolezni je preživetje naših bolnic žal še vedno slabše od 
evropskega povprečja. 
Natančen vzrok za nastanek raka dojk še ni znan, obstaja pa nekaj 
dejavnikov tveganja, ki so povezani z njim: 

 rak dojk v družini, 
 zgodnja menstruacija in pozna menopavza, 
 starost (tri četrtine žensk zboli po 50. letu), 
 pozna prva nosečnost (prvi otrok po 30. letu) oz. ženske, ki niso       

          nikoli rodile, 
 debelost in neprimerna prehrana, 



GLASILO DOMA NA ZELENICI OKTOBER 2018 

 

 

 15 

 telesna neaktivnost. 
 
Kljub večjemu obolevanju se zadnja leta smrtnost zaradi te bolezni v 
razvitem svetu zmanjšuje. Razloga za to sta organizirano iskanje raka pri 
najbolj ogroženih ženskah (t.i. presejanje) in uvajanje novih 
učinkovitejših načinov zdravljenja. 
 
Zgodaj odkrit rak dojk je v večji meri ozdravljiv, pri odkrivanju pa ima 
pomembno vlogo tudi redno mesečno samopregledovanje. Dojke si je 
potrebno natančno pregledati 7 do 10 dan po začetku menstruacije, 
oziroma, če menstruacije ni, na izbran dan v mesecu. Z izogibanjem 
rizičnim dejavnikom tveganja, rednim samopregledovanjem ter rednimi 
ambulantnimi pregledi, lahko dokazano zmanjšamo smrtnost zaradi te 
bolezni. 
 
K odkrivanju manjših, netipnih sprememb (te so običajno manjše kot en 
centimeter) zagotovo pripomore organizirani državni presejalni program 
DORA, ki poteka od 21. aprila 2008 in je od januarja 2018 prisoten po 
vsej Sloveniji. V program so vključene ženske v starostni populaciji od 50 
do 69 let. Vsaki 2 leti lahko opravite v sklopu programa DORA 
preventivno mamografijo. 
 
KAJ STORITI, ČE OPAZITE SPREMEMBO NA DOJKI? 
V tem primeru čimprej obiščite svojega osebnega zdravnika, ginekologa 
ali najbližji center za bolezni dojk in opravite klinični pregled in nadaljnjo 
diagnostiko. 

http://www.lek.si/slo/skrb-za-zdravje/bolecina/rak-dojk/navodila-za-samopregledovanje-dojk.pdf
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PRIHAJA ZIMSKI ČAS 

 
V mesecu septembru smo lahko uživali v prijetno toplem in sončnem 
pozno poletnem vremenu. Oktober pa nam je že postregel z nekaj 
dežja. Temperature so postale bolj podobne jesenskim, počasi a 
vztrajno pa prihaja zima. Listje na drevesu in prvi jutranji mraz nas je že 
opomnil, da se narava odpravlja spat. Bliža se tudi 1. november, dan 
spomina na mrtve in nemalokrat je v preteklosti na ta dan že pošteno 
snežilo. Zdaj je takih dni vse manj, zgodi pa se tudi, da nas sonce v tem 
času lahko še pošteno greje. 
 

 
 
Zima pa je tudi čas prehladov, gripe in ostalih nevšečnosti ki nas lahko 
hitro doletijo. Tudi v naši ustanovi, kjer smo doma, delamo ali pa sem 
hodimo le na obisk. Izpostavljeni smo prav vsi, zaposleni, stanovalci in 
tudi njihovi svojci. Da bi se temu čim bolj izognili, je koristno upoštevati 
nekaj naslednjih nasvetov: 
 
 
ČISTOČA IN HIGIENA ZA MANJ PREHLADOV 

Veliko prenašalcev prehladnih obolenj se prenaša kapljično po zraku. To 
pomeni, da smo dovzetni za prenos virusov s prijemanjem raznih 
vratnih kljuk, ročajev in podobnih pripomočkov, ki se jih dotikamo 
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oziroma jih prijemamo. Paziti moramo, da si roke skrbno umivamo, po 
vsaki uporabi stranišča, pred vsakim obrokom, ko pridemo domov, itd. 
Na vidnih mestih pred vsakim dvigalom, ob vstopu na vsak oddelek so 
nameščena tudi razkužila za roke. Zaposleni si roke razkužujemo po 
veljavnem protokolu za zaposlene v zdravstveni negi. Stanovalci in 
njihovi svojci pa si roke lahko razkužijo pred vstopom na oddelke in ko 
jih zapuščajo. Razkužilno mesto se nahaja tudi na recepciji našega 
Doma. 
 
Poleg tega se čim manj zadržujemo v zaprtih prostorih, kjer je veliko 
ljudi, ki s kašljanjem, smrkanjem, podajanjem rok in podobnim širijo 
prehladna obolenja. Ker sami delamo v takih prostorih, v njih živimo in 
jih obiskujemo, moramo poskrbeti za redno prezračevanje in primerno 
ogrevanje, da bo v prostoru vedno dovolj čistega zraka, ki bo ogret na 
primerno temperaturo, da nam ne bo premrzlo, a tudi ne prevroče. 
 
 
HRANA BOGATA Z VITAMINI 

Skrb za zdravo prehrano, bogato s 
hranilnimi snovmi, ki jih telo dobi iz 
sveže zelenjave in sadja, predvsem pa 
naj bo oboje sezonsko: kislo zelje, kisla 
repa, pomaranče, grenivke, 
mandarine, jabolka iz domače kleti in 
še veliko druge zelenjave in sadja bo 
naredilo čudeže za naše telo. Ne 
smemo pa pozabiti na tople napitke, ki nas ob mrzlih zimskih dneh 
pogrejejo. Predvsem zeliščne ali sadne čaje, ki jih je danes na voljo 
veliko različnih vrst. Čaj si lahko posladkamo tako, da mu dodamo žlico 
medu, lahko pa ga izboljšamo tudi s sokom iztisnjene limone. K čaju 
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lahko postrežemo krhlje suhega sadja, ki bo poskrbelo za dodaten vnos 
vitaminov in ostalih hranilnih snovi. 
 
REKREACIJA IN SPROSTITEV 
 
Telesu privoščimo tudi rekreacijo in sprostitev, tako mu bomo omogočili 
zadovoljivo regeneracijo, da ne bo omagalo ob prvem prehladu. 
Odločimo se za rekreacijo, pri kateri se bomo pošteno zadihali in dobro 
razmigali. V Domu imamo za stanovalce na voljo veliko aktivnosti v 
katere se lahko vključijo in s tem pripomorejo k boljšemu počutju. 
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FIZIOTERAPIJA 
 

OBISK FESTIVALA »SPECULUM ARTIUM«  
   Marija Vrtačnik,  
   Fizioterapevtka 
 

Trbovlje so na opotekajoči poti skozi zgodovinski razvoj vedno 
dokazovale svojo avantgardnost na področju kulture. Propad 
organizacijskih sistemov sociale in produkcije 20. stoletja nujno vodi v 
razmislek – kako naprej. Novomedijska kultura vsekakor nudi 
zgodovinsko priložnost, da v našem prostoru ponovno vzpostavimo 
občutek samozavesti in vere v bodočnost. Sodobna umetnost je pristala 
v rokah parcialnih znanj in interesov, brezkompromisnega diktata 
postkapitalistične miselnosti in trgovcev z novci.  

 
Speculum Artium predstavlja produkcije, 
ki se porajajo znotraj same strukture 
novomedijskih praks v svetu: 

 sinteza principa umetnosti in 
tehnologije, 

 socializacija novomedijske 
produkcije, 

 peljati rdečo nit med tradicionalnimi 
vizualnimi in novomedijskimi 
praksami, 

 vzpostaviti kritično refleksijo – 
surbvezivni vmesnik med 
umetnostjo, tehnologijo in družbo. 
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V četrtek, 13.9.2018 se je skupina stanovalcev skupaj s fizioterapevtko 
odpravila na obisk festivala »SPECULUM ARTIUM«. 
Ogledali smo si tehnike, kako so s senzorji opremljeni predmeti 
projecirani na platno. Najbolj nas je fascinirala ogromna gumijasta kača 
- piton, razpotegnjena preko celega gledališkega odra. Piton se je gibal, 
zvijal, kot prava živa kača. V njej so se aktivirali senzorji po ritmu glasbe.  
Ogledali smo si štiri mogočne robote, ki so predstavljali štiri člane 
skupine Laibach. Roboti so udarjali s kladivom. Njihov moto je bil »MI 
KUJEMO PRIHODNOST«.  
V naslednji dvorani smo si ogledovali roj kresničk (60). Njihovo gibanje 
je bilo preneseno iz narave na osnovi robotskega obnašanja. 
V kletnih prostorih smo otipavali žive naelektrene rastline. Naš dotik je 
sprožil, da so se procesirale na zaslon (virtualna rast rastlin). 

 
Znanstvenik iz Kitajske nam je 
predstavil očala, ki jih 
uporabljamo pri zdravljenju 
paretičnega živca na obrazu (N. 
facialis). Ta očala so delovala 
tako, da so aktiviran gib na veki 
zdravega očesa preko senzorjev 
prenesli na paretično veko, ki je 
le ta zaprla oko, kot zdrava 
veka. 
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DELOVNA TERAPIJA 
 
 

Meta Rojšek Breznik,  
del. terapevtka 

 

DRAMSKA IGRA » TELEVIZIJSKA ODDAJA NA ZELENICI«  

Prišla sem na idejo, da bi stanovalci postali igralci in se preiskusili še v tej 
vlogi. Že od vsega začetka imamo dramsko skupino, ki sodeluje pri 
pripravi različnih prireditev, ampak igre se še nismo lotili. Že lansko leto 
smo se dogovarjali, katero igro bi igrali. Vedela sem da bo treba najti 
nekaj kar jim bo ležalo. S pomočjo naše prostovoljke sem našla zbornik v 
katerem so bile kratke igre. Seveda je bilo potrebno vse na novo 
napisati in prilagoditi na današnji čas.  
 
 
 
 

Nastala je dramska igra »Televizijska oddaja na zelenici«. V nadaljevanju 
se je bilo potrebno odločiti kateri stanovalec bo imel katero vlogo. 
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Konec lanskega leta smo pričeli z vajami. Vmes smo naredili še nekaj 
popravkov. Prišel je dan, ko smo igro predstavili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premierna predstava je bila 3.5.2018 ob 16.00 uri v naši avli. Predstava 
se je začela s petjem domske himne. Sledil je pozdrav napovedovalke in 
napovedovalca, ki sta vodila celo oddajo. S pomočjo vedeževalke smo 
pogledali v zvezde, potem pa je sledilo še reklamno sporočilo s tematiko 
pranja perila na način, kot so ga uporabljali včasih. Prisluhnili smo 
novicam, vremenu in športnim novicam. Vmes je bil še literarni kotiček. 
Vse pa je bilo popestreno z glasbo. Za konec pa nas je začaral še čarodej.   
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Gledalci so bili navdušeni. Predstavo si je prišel ogledat tudi župan 
občine Prebold, ki nas je na koncu še nagovoril in zelo pohvalil naše 
stanovalce. Z dramsko igro smo nastopali še v DUFS Trbovlje, OŠ 
Preboldu, Osrednji knjižnici Žalec in še enkrat v domu za zaposlene. 

Stanovalci, ki igrajo si želijo, da bi v naslednjem letu pripravili novo igro. 
Zato velja vabilo, da se nam pridruži še kakšen nov igralec.  
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ŠPORTNO DRUŽABNO SREČANJE DOMOV CELJSKE 

REGIJE  
 

Vsako leto en dom v Celjski regiji organizira Športno družabno srečanje 
domov. Tega dogodka se vedno zelo veselimo. Komaj čakamo, da 
dobimo vabilo in navodila za igre. Seveda pridno vadimo. Tudi letos 
smo. Doma nam je šlo odlično in prišel je dan iger. 

V petek, 25.5.2018 zjutraj se je ekipa 4 stanovalcev odpravila na Športno 
družabno srečanje domov Celjske regije. Letos jih je gostil Lampretov 
dom Slovenske Konjice. Igre so se z uradnim delom pričele ob 10 uri.  
 
Vsi smo komaj čakali, da gremo tekmovat. Tekmovali smo v štirih 
disciplinah: miselni igri – sestavi besedo, sprehod obročka ob palici, 
sestavljanje piramide in aqua pong. Stanovalci so se trudili po svojih 
močeh, ampak trema je naredila svoje.  
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Dosegli smo 8 mesto. Ker nam je na treningih šlo bolje smo bili malo 
razočarani. Po končanih igrah je sledilo kosilo, razglasitev rezultatov in 
druženje ob glasbi. Tudi vreme je zdržalo. Bilo je prijetno druženje. 
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ALZHEIMER CAFE 

 
Društvo Spominčica je organizacija, ki pomaga svojcem oseb z demenco. 
Ena od njihovih dejavnosti je Alzheimer Cafe, ki redno poteka tudi v naši 
ustanovi. 
Alzheimer Cafe je druženje, namenjeno svojcem oseb z demenco. Svojci 
v sproščenem vzdušju pridobivajo informacije o poteku bolezni ter o 
predvidenih in nepredvidenih težavah povezanih z njo. Na Alzheimer 
Cafejih so prisotni strokovnjaki za demenco, predstavniki Spominčice in 
prostovoljci, ki zbranim nudijo možnost pogovora, razbremenjevanje 
stisk in medsebojno podporo. Svojci najprej prisluhnejo predavanju o 
demenci, v nadaljevanju imajo možnost pridobiti odgovore 
strokovnjakov, v zadnjem delu sledi sproščen pogovor in izmenjava 
izkušenj. Vzporedno se informirajo o oblikah pomoči v skupnosti, 
podrobneje spoznajo aktivnosti Spominčice in dobijo brošure, letake ter 
glasilo združenja. 
 
 ALZHEIMER CAFE: POMOČ OSEBAM Z DEMENCO V RAZLIČNI FAZI 

 
Tema aprilskega 
srečanja je bila Pomoč 
osebam z demenco v 
različni fazi. Predavala je 
gospa Barbara Pajk, 
diplomirana medicinska 
sestra. Delala je na 
različnih področjih.  
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V dolgoletnem delu na psihiatriji se je srečevala z različnimi oblikami 
demence v različnih fazah. Preko primerov nam je razložila vse tri faze 
demence in kako jim lahko pri vsaki fazi pomagamo. Na koncu pa nam je 
še povedala kaj je pomembno za preventivo v boju proti demenci. 
  
 ALZHEIMER CAFE: PROSTOČASNE AKTIVNOSTI ZA OSEBE Z 

DEMENCO 
Tema junijskega srečanja je bila 
Prostočasne aktivnosti za osebe z 
demenco. Predavanje je za nas 
pripravila gospa Elizabeta Štrubelj, višja 
delovna terapevtka, ki je zaposlena v 
Psihiatrični kliniki Ljubljana in se 
dnevno srečuje z osebami z demenco.  
Predstavila nam je aktivnosti, ki se 
lahko izvajajo pri različnih stopnjah 
demence. Poudarila je da je za naše 
možgane najbolj pomembno gibanje.  
 
 
 
 

 DELAVNICA - IGRE IN VAJE ZA KREPITEV KOGNITIVNIH 
SPOSOBNOSTI 

 
Zaposleni društva Spominčica in zunanji sodelavcI so pripravili delavnico  
- IGRE IN VAJE ZA KREPITEV KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI. Najprej so 
malo povedali o kognitivnih sposobnostih. Potem so predstavili različne 
igre. Nato pa je sledilo še preizkušanje le teh. Z veseljem smo posegli po 
igrah, ki so bile na mizah in komaj čakali navodila, da smo jih lahko 
preiskusili. Čas je res hitro minil in že je bila ura kosila. Mi pa smo super 
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razmigali naše možgančke in bomo še z veseljem ponovili takšno 
delavnico. 
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METODA MONTESSORI ZA STAREJŠE IN OSEBE Z 

DEMENCO 

 
V Domu Sv. Jožef v Celju so v juniju organizirali izobraževanje na temo 
Metoda Montessori za starejše in osebe z demenco, katerega smo se 
udeležile tri zaposlene. 
 
Predavanje je vodil gospod Dr. Cameron J. Camp iz ZDA. Preko teorije in 
praktičnih primerov je ponazoril, kako lahko metodo, ki jo je pri svojem 
delu uvedla Marija Montessori uporabljamo tudi pri starejših. S to 
metodo jim lahko polepšamo in omilimo življenje v domu starejših.  

 
Maria Montessori je pričela z metodo. Gospa je 
bila zdravnica in je to metodo uporabljala pri 
otrocih. S svojo metodo dela pri otrocih je 
tlakovala nove poti in možnosti. Uspelo ji je idejo 
o enakosti, svobodi in bratstvu spremeniti od 
besed k dejanjem. Njena metoda dela z otroki je 
še danes med pomembnejšimi širom sveta. 
 
 

Cameron J. Camp se je kot psiholog ukvarjal z demenco, preko žene in 
otrok pa prišel tudi v stik s pedagogiko montessori. Kmalu je začel 
postavljati okvirje metode montessori za delo s starejšimi in osebami z 
demenco, pri čemer je poudarek zagotovo bil na načinu kako osebe z 
demenco enakopravno vključiti v življenje. Metoda montessori za 
starejše in osebe z demenco je danes poznana po celem svetu 
(Montessori Methods for Dementia). 
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Dr. Camp pravi :“Kadar je neko zdravilo učinkovito, je prav, da ga 
uporabljamo!”, zato smo po njegovem mnenju dolžni osveščati ljudi o 
Metodi montessori za starejše in osebe z demenco, saj je bila s 
pozitivnimi učinki dokazana že v mnogih člankih. 

TEMELJ METODE: 
Metoda montessori sloni na treh temeljih : 

- pripravljeno okolje 
- rutine, vloge, aktivnosti in interesi,  
- zaposleni, prostovoljci in svojci. 
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PRINCIP METODE: 
Principi predstavljajo temeljna načela, ki naj bi bila vidna in 
prepoznavna v sleherni aktivnosti, dejavnosti, vlogi, rutini.  

1.       Aktivnost naj bi posamezniku nekaj pomenila, odsevala njegov  
      smisel. 

2.       Posameznika vedno povabimo k sodelovanju. 
3.       Ponudimo izbiro. 
4.       Govorimo manj in več demonstriramo. 
5.       Gradimo na tem kar posameznik še zmore. 
6.       Prilagodimo se tempu posameznika. 
7.       Ponudimo poznane in estetske materiale, namige, pripomočke. 
8.       Pripravimo takšno dejavnost, da posameznik uporablja roke. 
9.       Aktivnost pripravimo tako, da je mogoče stopnjevanje od  

      lažjega k težjemu, od konkretnega k abstraktnemu in obratno.  
10. Materiale pripravimo tako, da napaka ni možna.  
11. Ni pravega ali napačnega  odgovora. 
12. Razdelimo opravilo/dejavnost na manjše dele. 
13. Zahvalimo se za sodelovanje in vprašamo, če bi posameznik     

      želel še kdaj sodelovat. 
14. Ali je bil posameznik vključen? 
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GOSPODINJSKA SKUPINA 
ISKRICA 

 
 

Monika Skočaj, 
Animatorka 

KAM LE ČAS BEŽI, LE KAM SE MU MUDI? 

Pa še res je, le kam ta čas beži, saj se je komaj začelo poletje, pa na 
vrata skoraj že trka zima. Mi na naših treh oddelkih Iskric smo letošnjo 
pomlad in poletje izkoristili v največji možni meri. Hodili smo na 
sprehode ali pa dneve preživljali v atriju, kjer smo igrali različne 
družabne igre, se pogovarjali in obujali spomine. Seveda pa nismo 
pozabili na sadove narave in jih iz meseca v mesec izkoriščali. Iz bezga 
smo naredili pohan bezeg in bezgov sok. Smrekove vršičke smo 
uporabili za sirup in si tako naredili zalogo za prihajajočo zimo. Jedli smo 
češnje. Seveda pa nismo pozabili na savinjsko zlato HMELJ, o njem pa 
nam je kar nekaj povedal gospod Lesjak, ki je bil hmeljarski starešina.  
Na našem oddelku je v spomladanskem času oživela visoka greda, ki jo 
je izdelal Simon naš javni delavec. V njej imamo posajenih kar nekaj 
zelišč, jagode, solato itd…  
Sedaj pa dovolj besed, naj slike govorijo za sebe.  
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PREDSTAVITEV RECEPCIJE 
 
Ob vstopu v Dom obiskovalec najprej uzre velik napis, ob katerem se 
ustavi, in si z zanimanjem ogleduje velik prostor, imenovan avla doma. V 
njej ugleda mize s stoli, barvne sedežne, prečudovite okraske,  domski 
bar in seveda prekrasen pult, ki ga zasedamo receptorji – telefonisti, ki 
se trudimo, da bi vsakega obiskovalca toplo sprejeli, ga pravilno usmerili 
in ob odhodu pospremili s prijaznimi besedami.  
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Receptorka Branka Hrastelj 
pravi: »Delo receptorja je 
zelo zanimivo, razgibano, 
pestro. Občasno s stanovalci 
izvajam razne aktivnosti, 
kjer sem spoznala, da 
stanovalci veliko vedo, se 
radi smejijo, zabavajo in 
družijo. V svojem delu zelo 
uživam in z veseljem hodim 
v službo.« 
 

 
 
 
Natakar Damjan Pucelj 
pravi: »Delo natakarja je 
zelo zanimiv poklic, ker 
opravljam raznovrstna 
dela. Stanovalci so pa 
najbolj veseli, ko jim 
skuham kavico. » 
 

 
 



GLASILO DOMA NA ZELENICI OKTOBER 2018 

 

 

 43 

ZGODBA SVOJCA  
 

DOBERLET IRENA: »Skozi različna obdobja - različno 

življenje.« 

 
Tako je moja mama, Irena Doberlet, končala pogovor z menoj, ko sva s 
pomočjo intervjuja oblikovali njeno življenjsko zgodbo oziroma 
sestavljali spomine. 
Ga. Meta Rojšek, delovna terapevtka v Domu starejših občanov v 
Preboldu, me je že pred časom prijazno nagovorila, češ, da ima občutek, 
da ima Irena Doberlet zanimivo življenje in če bi kaj napisala o njej. Ideja 
se mi je zdela odlična, še bolj pa odnos, ki je vključeval pristanek moje 
mame.  
Neko nedeljsko popoldne sva ob kavi zunaj na toplem, a bolj kot ne 
oblačnem vremenu sestavljali zgodbo, ki je pred vami. 
Irena Doberlet je hčerka Ivanke in Ivana Miklavca. Rojena je bila          
22.9.1937 v Ljubljani, kjer je živela vse do prihoda v Trbovlje, ko je 
nastopila delovno mesto učiteljice zgodovine in geografije. Učiteljevala 
je najprej na osnovni šoli Ivana Cankarja in kasneje na osnovni šoli 
Revirski borci Trbovlje. Domačini to šolo poznajo kot »nova šola« in še 
vedno se jo drži takšno poimenovanje. 
Življenjske spomine sva sestavili skozi razvojna obdobja in tako začeli z 
otroštvom. Mamin prvi stavek se je glasil: »Imela sem lepo in ljubeče 
otroštvo!«. Težko pričakovani otrok Ivanke in Ivana. Rodila se je Irenca, 
obdana z ljubeznijo in varnostjo kljub vojnemu obdobju. Med vojno sta 
bili z mamo Ivanko sami, a na srečo sta imeli v Ljubljani tudi sorodnike. 
Oče je bil vojaški pilot, katerega polk je 6. aprila 1941 poletel iz Banja 
Luke nad Avstrijo. Mama pravi, da je bil »rad v zraku« in očitno je to 
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nasledil tudi vnuk Jaka Doberlet. Blizu Dunaja je bil sestreljen. Nesrečo 
je preživel, bil zaslišan s strani nemške vojske s spoštovanjem na nivoju 
oficirskega čina. Novačili so ga v nemško vojsko, a je odklonil, saj je bil 
velik domoljub. Vse do konca vojne je bil v taboriščih, o čemur priča tudi 
njegova knjiga spominov Skozi 10 taborišč. Svojci so prejeli novico o 
njegovi smrti ob sestrelitvi, a na srečo jim je kmalu pisal iz taborišča. 
Ivan Miklavec je bil akademski slikar in ustvarjal je tudi v taboriščih. 
Angleški prijatelji, sojetniki, so mu priskrbeli barve, platna, papir, 
svinčnike. Nastale so mnoge karikature, portreti in tudi avtoportret. 
Drug zanimiv spomin otroka Irence sega v okupirano Ljubljano v času 
italijanske okupacije. Z mamo sta prosili visokega komisarja za 
ljubljansko pokrajino Emilia Graziolija za izpustitev iz zapora Ireninega 
bratranca Bogdana, ki je bil aktivist OF. Mala Irenca se spominja, kako se 
je pod mizo igrala s čudovitim belim pudeljnom. 
Vojne spomine je zaključila z osvoboditvijo in prihodom očeta in 
bratranca nazaj domov. Oče ji je prinesel čokolado, ki jo je dobil 1941 od 
Angležev in jo kljub lakoti v taboriščih čuval za »svojo Irenco«. Prav tako 
je bratranec Bogdan z veliko ljubeznijo prinesel zanjo pomarančo. Ostali 
spomini v času vojne se vrtijo okrog polente, pripravljene na 101 način, 
da ne bi bila spet polenta. 
Obdobje mladosti je bilo življenja in dejavnosti polno. Deset let je 
študirala klavir in preigravala Čajkovskega, Rahmaninova, Griga, 
Beethovna in ostale velike skladatelje. Učiteljica klavirja je bila zahtevna, 
a znala jo je tudi navduševati. Ljubezen do glasbe in igranja je postal 
način življenja. Družinski glasbeni večeri, ki so se podaljševali pozno v 
noč, so bili stalnica Miklavčevih. Irena na klavirju, oče na violini. Pogosto 
se jima je pridružil z violino tudi Rajko Ranfl (pokojni slovenski režiser). 
Povezovalo jih je boemstvo, zato mama pravi, da je imela v življenju 
najraje očeta in še ga ima. Papan, pači kot ga imenuje, jo je imel 
neizmerno rad in pomenila mu je vse na svetu, zamišljeno pripoveduje. 
Z glasbo v povezavi so bili tudi plesi, ki so bili pomemben del 
družabnega življenja mladih v Ljubljani. Sobote in nedelje so bile 
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rezervirane za šolske plese. Urejenost in eleganca glede oblačil in 
vedenja. 
Poleg glasbe, družabnega življenja, šolanja je svoj prosti čas Irena 
Doberlet posvečala tudi plavanju. Trenirala je za Ilirijo in bila izvrstna v 
kravlu. Veselje do plavanja ni nikoli izginilo. 
Razgibano in veselja polno mladostniško obdobje je prekinila in 
zasenčila bolezen. Tuberkuloza. Takrat je bolezen veljala za 
neozdravljivo. V vojaški bolnici Mladika v Ljubljani, je bila deležna vse 
strokovne skrbi in nege. Uspelo jim je rešiti mlado življenje. Primarij 
bolnice dr. Repe je strokovno bedel nad najmlajšo pacientko v bolnici in 
kasneje postal celo njena poročna priča. 
Poročila se je z Ljubljančanom Janezom Doberletom, inženirjem 
geodezije. Strokovna pot ga je najprej vodila v Frankfurt, a ženino 
domotožje je pomenilo vrnitev nazaj v Slovenijo. Kmalu v Trbovlje na 
IBT. Irena pa se je posvetila učiteljevanju. »Zelo rada sem bila 
učiteljica;« je posebej poudarila v najinem pogovoru. Jaz to vem, prav 
tako tudi mnogi njeni učenci. Tovarišica »a, ne« se jo je oprijelo zaradi 
ljubljanskega narečja. V bistvu je to bil zanjo prehod iz meščanskega 
okolja in njegovega načina življenja v rudarski kraj. Najbolj so jo motile 
psovke in v začetku se kar ni in ni mogla navaditi drugačne komunikacije 
ljudi.  
Poleg ljubljanskega narečja in mestne zunanje urejenosti, jo je 
zaznamoval tudi njen način poučevanja zgodovine. Učencem je 
približala vsebino zgodovine z risanjem po tabli, predvsem front, 
revolucij. Nagrajena je bila mnogokrat kot dobra učiteljica po izboru 
učencev in učiteljev. Zelo rada je imela otroke, oni pa njo. »Dobri so bili 
in dobro so znali zgodovino«, pravi.  
Med vsemi različnimi in številnimi razredi, pa je bil njen najljubši 8.A. Bili 
so dober kolektiv, nezahtevni in zelo sočutni z njo ob očetovi smrti. 
Doma pa dva otroka, hčerko in sina. »Dve različni naturi, ena realistična 
in druga romantična«, zatrjuje in me pogleduje. Dvema otrokoma, so se 
pridružili še štirje vnuki; Miha, Marko, Jaka in Tina. »Miha je moj 
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najljubši vnuk«, odkrito prizna. Priznanje ni potrebno, saj vsi ostali to 
vemo. Veliko skupnih spominov ju povezuje. Lošinj, Kranjska gora, 
sobotni in nedeljski izleti po zasavskem hribovju. In sedaj se veseli 
rojstva svoje prve pravnukinje.  

 
Zadnjih šest let preživlja kot varovanka doma starejših občanov. Pravi, 
da je domska ženska. Številni obiski domačih pomenijo vez med domom 
in domom. Prebold je prijeten kraj s prijetnimi krajani, ki starostnike 
sprejemajo v svoje življenje. Tudi najmlajši prebivalci Prebolda prijazno 
pozdravljajo.  
In, če se vrnemo na začetek… skozi različna obdobja, različna življenja! 

 
Zapisala po pripovedi hči Nasta Doberlet 
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DRUŽABNO DOGAJANJE 

 
 
 
 
 
 
Veste kaj, pri nas v Domu Na zelenici 
nam res ne more biti nikoli dolgčas. Saj 
se vsak dan nekaj dogaja in vedno je kaj 
novega. Pripravili smo vam pregled 
dogajanja od meseca aprila do meseca 
septembra. Veliko smo se družili, hodili 
na sprehode in zabavali. 
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POGOVORNA SKUPINA 
DRUŠTVA HOSPIC 
 
 

Nada Trzan – Herman, 
društvo Hospic 

 

Pogovorna skupina društva Hospic, ki ga vodi prostovoljka Nada Trzan – 
Herman poteka vsako tretjo sredo v mesecu ob 10.30 uri. Gospa Nada 
pripravi različne teme. Spodaj pa si lahko preberete dogajanje v skupini 
od aprila do septembra. 

Gospa Nada je zapisala: 
»V aprilu smo najprej spregovorili o velikonočnih praznikih. Tisti, ki so 
bili pri domačih, so bili seveda veseli, a hkrati so zelo, zelo pohvalili 
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praznično vzdušje v domu, krasen velikonočni zajtrk in sploh vse, kar 
spada zraven. 
Pogovor smo nato zasukali v smer pomladi in ljubezni in na spomine na 
šolsko, platonsko ljubezen. 
Nasmejali smo se ob pripovedi, kako so fantu, ki je pristavil lestev in 
splezal k dekletu, izmaknili to lestev in ni mogel nazaj oz. ven in je moral 
plezati... 
Pri dekletih, ki so bile mlade v šestdesetih, se kaže sproščenost v 
spominih na mladostni čas. Če niso bili starši preveč strogi, so dekleta 
znala najti urice v dvoje in ohraniti lepe spomine do današnjih dni. 
Velja nasvet, da so spomini na mladostna leta kot poživljajoča 
meditacija. 
Poleg Kekčeve pesmi pojemo tudi "Anko, Ančice". Za zdaj so glasovi še 
vedno plahi. Pesmi so po njihovem izboru.« 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»Maja meseca smo se pogovarjali o starih starših. Nekateri so jih 
poznali, nekateri ne. Spomini so bili vsi po vrsti lepi in prežeti s 
spoštovanjem do starih staršev. Hkrati pa so se  prisotni spominjali 
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mladosti, ki je bila največkrat povezana z delom na zemlji. Ena gospa je 
povedala, kako je bil že njen ded mojster v izdelovanju košev; nato pa je 
to dejavnost nadaljeval njen oče. Bilo je tudi nekaj pripovedi o 
nenavadnih pojavih, ko je umrl kdo od starih staršev - kako so to npr. 
zaznale živali. Petnajst minut smo posvetili glasbi; sicer pa dobim tudi 
jaz "domačo nalogo" in do drugič je to pesem Que sera.« 

»V mesecu juniju sem za iztočnico vzela god Antona Padovanskega; 
povedala sem njegov življenjepis in kako se je v Padovi zavezoval za 
izobraževanje. Želela sem vzpodbuditi pogovor o spominih na lastno 
izobraževanje in vlogo staršev, učiteljev... kdo jih je vzpodbujal, kdo jih 
je oviral... 
Bilo je nekaj lepih zgodb, predvsem ta, kako se je gospa z lastnim 
prizadevanjem izobraževala na področju solopetja in kako veliko je 
potem sodelovala pri raznih zborih v Ljubljani.«  
»V mesecu juliju so za izhodišče pogovora bila naključja in lepa doživetja 
v življenju. Gospa Kristina je povedala lepe doživljaje, ko je peljala dva 
vnuka z vlakom na relaciji Lj-Kamnik in nazaj. Gospod Marjan in gospa 
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Zofija pa sta bila na mladinskih delovnih akcijah; doživljaji so bili 
nepozabni! Druženje, glasba, petje, ples... 
G. Stane pa je kljub dokončani ekonomski šoli ostal taksist, ker je imel to 
delo rad in je veliko delal ponoči, ko so bile situacije včasih zelo težke; 
velikokrat pa tudi lepe.« 

»Avgusta je bilo izhodišče pogovora poezija oz. njihovo doživljanje 
pesmi; če se spomnijo kaj iz otroštva, šole in sploh o naših pesnikih. 
Pogovor se je kar lepo razširil. Ob pesmi Cirila Zlobca, ki sem jo 
prečitala, smo se spomnili lastnih spominov na očeta in mater... 
Spomnili so se v prvi vrsti Prešerna in nato še Simona Gregorčiča, 
Antona Aškerca, Karla Destovnika-Kajuha, Mile Kačičeve itn. 
Izjemno me je presenetil gospod Ivan, ki je znal recitirati kup pesmi – od 
Soči do Vrbe.« 
»V mesecu septembru sem se želela pogovarjati o pravljicah; prinesla 
sem faksimile Kekca, da bi jih malo spodbudila, pa se nekako niso mogli 
ničesar spomniti. 



GLASILO DOMA NA ZELENICI OKTOBER 2018 

 

 

 52 

Zato sem začela pogovor o gorah in je bilo kar živahno. Sedem oseb je 
bilo na Triglavu, sicer pa lepi spomini z vseh koncev - od Pohorja, do 
Kamniških in Julijskih Alp in veliko spominov na sprehode po Zasavskem 
hribovju in hoje po gozdu ter nabiranja gob.« 
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KNJIŽNICA ŽALEC 
 
 
 
Že več kot leto prihajajo v dom knjižničarke iz Osrednje knjižnice Žalec. 
Za nas pripravljajo dopoldan ob knjigi, ki poteka vsak tretji četrtek v 
mesecu. Poleti je bilo malo premora. V septembru pa se je ponovno 
pričelo. 

 

Na prvi bralni urici, ki začenja novo sezono sodelovanja med 
Medobčinsko splošno knjižnico Žalec in enoto Doma upokojencev Franc 
Salamon v Preboldu, so se varovanci z bibliotekarko Ireno Štusej 
dogovarjali, kaj bi radi poslušali v novi sezoni branja. Glede na 
raznovrstne odzive bodo srečanja kar pestra.  
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Tokrat jim je pripovedovala o Fanny Haussmann, domnevno prvi 
slovenski pesnici, ki je živela v dvorcu Novo Celje in o Celjanki Almi 
Karlin, svetovni popotnici. Štusejeva je druženje zaključila z zgodbo o 
kozarcu s teniškimi žogicami, s katero je ponazorila, kako pomembno je, 
da v življenju razlikujemo med pomembnimi in manj pomembnimi 
stvarmi. 
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TAČKE POMAGAČKE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veste sreča je pri naših določenih stanovalcih nepopisna, ko pride v 
dom na obisk Lara s svojo psičko Taro.  
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Še na tako žalosten obraz se nariše smeh in veselje. Tara nas obišče 
dvakrat mesečno. Z nami se druži individualno, ko nas obišče v sobi ali 
skupinsko ko skupaj počnemo vodene aktivnosti. 
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Najraje se pa stisnemo k njej in jo božamo. Komaj čakamo, da po 
poletnih počitnicah ponovno pride. 
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DOMSKI KINO 

V poletnih mesecih je bil tudi kino poletno obarvan. Če že nismo mogli 
na morje smo si to pričarali v našem večnamenskem prostoru. Ko je 
zadišalo po kokicah je bilo kot v kinu in smo lahko sanjarili o stvareh. 

 
Junija smo si ogledali prvi del filma Poletje v školjki. Poletje v školjki je 
slovenski mladinski film iz leta 1985, ki ga je režiral Tugo Štiglic, 
producent pa Ivan Mažgon. Zgodba se odvija sredi poletja 
v Piranu in Portorožu. Tomaž živi tipično življenje najstnika. Od tega da 
se njegov oče in mama ne razumeta, do veselja, ki mu ga prinese 
školjka, ki mu jo je podaril stari mornar Luka. Luka je edina odrasla 
oseba, ki ga razume. Tomaž se zaljubi v lepo Mileno in postaneta par. S 
svojimi prijatelji ušpičijo marsikatero neumnost, pomembno pa je tudi 
rivalstvo med najstniki iz obeh mest. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Tugo_%C5%A0tiglic
https://sl.wikipedia.org/wiki/Piran
https://sl.wikipedia.org/wiki/Portoro%C5%BE
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Avgusta pa smo si ogledali drugi del Poletje v školjki, slovenski 
mladinski film iz leta 1988. Drugi del filma se precej razlikuje od prvega. 
Vse se vrti okrog plesa in plesne šole. Tomaž malce odraste in se preseli 
v Ljubljano, kjer poišče svojo prijateljico Mileno.  

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Film
https://sl.wikipedia.org/wiki/1988
https://sl.wikipedia.org/wiki/Poletje_v_%C5%A1koljki
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TOMBOLA  
 

Tombola je ena zelo priljubljena aktivnost v našem domu. Igramo jo 
vsako prvo sredo v mesecu ob 10.30 uri. Vedno jo komaj čakamo. 
Nekateri bi jo igrali vsako sredo v mesecu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadnje mesece so številke zelo pomešane. Tabla je že skoraj polna, ko še 
noben listek ni polen. Se pa ob tem zelo nasmejimo in šalimo.  
Komaj čakamo, da je nova tombola na sporedu. 

 
 



GLASILO DOMA NA ZELENICI OKTOBER 2018 

 

 

 62 

KULINARIČNA URICA  
 

PEČEN BEZEG 
 
Pečen bezeg si privoščimo vsako leto. Komaj čakamo mesec maj, da 
prične cveteti. Stanovalec nam je nabral res lep bezeg. Mi smo ga malo 
pregledali. Potem naredili maso in ga spekli. Ker pa vsi nismo mogli 
pomagati pri peki smo bezeg ovohavali in razmišljali kaj vse se lahko 
dela iz bezga ter obujali spomine. Ugotovili smo, da je bezeg zdravilen. 
Letos je bezeg že odcvetel zato vam bo tale recept prišel prav drugo 
leto. 

SESTAVINE: 

 bezgovi cvetovi  

 jajca 

 moka 

 mleko 

 štiri žlice 
sladkorja  

 1 ščepec soli  

 olje za cvrtje 

 sladkor v prahu 
za posip  

 
PRIPRAVA: 
Rumenjake ločimo od beljakov; beljake shranimo. V skledo presejemo 
moko, dodamo mleko, olje, rumenjake, sladkor in sol ter z metlico na 
hitro zamešamo gladko testo, ki ga pustimo počivati 30 minut. Bezgove 
cvetove očistimo.  
 

http://okusno.je/recepti/ingredients:20
http://okusno.je/recepti/ingredients:223
http://okusno.je/recepti/ingredients:230
http://okusno.je/recepti/ingredients:146
http://okusno.je/recepti/ingredients:221
http://okusno.je/recepti/ingredients:221
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Beljake stepemo v trd sneg, ki ga previdno vmešamo v testo. V globoki 
ponvi segrejemo olje. Bezgove cvetove vsakega posebej pomočimo v 
testo in jih približno pet minut cvremo v vroči maščobi, da zlato 
zarumenijo. Med cvrenjem jih obrnemo, da so enakomerno zapečeni z 
obeh strani. Cvetove odlagamo na papirnate brisače, ki popijejo 
odvečno maščobo, jih razporedimo na servirni krožnik, potrosimo s 
sladkorjem v prahu in ponudimo s češnjevo sodo ali limonado. 
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OBIRANJE ČEŠENJ 
 
Letos nas je narava zelo 
nagradila in bilo je veliko 
sadja. Tudi mi smo se 
sladkali z njim. En junijski 
petek so bile prostočasne 
aktivnosti zelo posebne. V 
dom smo dobili dve gajbi 
češenj, ki so bile še na 
vejah. Tako smo tudi mi 
uživali v obiranju češenj in 
se seveda sladkali z njimi.  
Češnja sadno drevo ali 
njegov sadež. Češnja 
(sadež) sodi med koščičasto 
sadje. V sredini rdečega, 
pogosto tudi rumeno-
rdečkastega sadeža je 
seme, ki ga raznašajo ptiči. 
 

Že od nekdaj je znano, da so češnje koristne. Temu slastnemu sadežu 
lahko pripišemo več zdravilnih lastnosti; učinkovit je za zdravljenje 
protina in artritisa, znan pa tudi kot živilo, ki pripomore k boljšemu 
spancu. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Sade%C5%BE
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1%C4%8Di%C4%8Dast_plod
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1%C4%8Di%C4%8Dast_plod
https://sl.wikipedia.org/wiki/Seme
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pti%C4%8Di
https://www.bodieko.si/cesnje
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Čeprav so češnje zelo dober 
vir vitaminov, ne vsebujejo 
veliko vitamina C, kot na 
primer jagode, vendar pa so 
bogate z antioksidanti in z 
drugimi koristnimi 
sestavinami. Poleg 
omenjenega vitamina C 
vsebujejo še vitamine A, B1, 
B2 in B6, železo, fosfor, 
bioflavonoide, elagično 
kislino, antocianine in 
melatonin. Te sestavine 
pomagajo v boju proti raku, 
pri preprečevanju bolezni 

srca, lajšanju bolečin in še bi lahko naštevali. Našemu telesu na varen in 
zdrav način pomagajo proizvajati melatonin ter okrepiti fiziološke in 
duševne funkcije. Sveže češnje 
so dobre za odpravo telesne in 
duševne izčrpanosti, medtem 
ko kisle češnje pripomorejo k 
boljšemu razpoloženju. 
Podobne zdravilne lastnosti 
imajo tudi višnje. 

 

https://www.bodieko.si/melatonin
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DRUŽENJE V AVLI 

 

Radi se družimo in komaj čakamo kakšne družabne aktivnosti. Eni gredo 
po kosilu počivat, eni se družimo v avli. Naš javni delavec Marko pripravi 
za nas različne aktivnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igrali smo se igro vislic. Besede so bile kar težke, ampak s skupnimi 
močmi smo vse pogruntali. Naši možgančki pa so malo potelovadili.  
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Kegljanje je super aktivnost in še tekmujemo. Joj ti keglji, kar nočejo 
tako padat kot smo si želeli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žogica je šla vedno rada po svoje. Barvna ponjava, ki jo vsi primemo je 
tudi super. Joj kako te žogice rade uidejo iz ponjave. Veste so zelo 
navihane žogice in kar malo poskočijo. Mi pa si krajšamo čas in je tako 
popoldan krajši. Igramo se družabne igre. Pogovarjamo se o spominih. 
Tako urica hitro mine. 
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Najbolj pa smo veseli, če nam vreme dopušča in lahko gremo na 
sprehod in raziskujemo Prebold. Imamo veliko srečo, da smo na ravnini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zato imamo veliko izhodiščnih točk za sprehajanje. Zelo radi pa se 
sprehodimo do Preboldski park »GAJ«. Nahaja se ob potočku obdan z 
drevesi. Tam pa je tudi otroško igrišče in fitnes na prostem. Lahko 
opazujemo naravo in poslušamo ptičke. Ta korajžni pa preizkusijo fitnes 
na prostem.  
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PRIREDITVE 
 

NASTOP MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA KUD FRANCE 

PREŠEREN VOJNIK  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V četrtek, 5.4.2018 nas je ob 16. uri obiskal Moški pevski zbor KUD 
France Prešeren Vojnik. Pri nas so prvič nastopali. Zbor deluje od 1936 
leta. Njihova zborovodkinja je gospa Emilija Kladnik – Sorčan. S petjem 
so nas popeljali po naših različnih narečjih. Pesmi so se lepo prepletale. 
Za konec pa so zapeli Vinček nas razveseli. Zahvalili so se in povedali, da 
bodo veseli še vabila.  
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NASTOP GODCA SREČKA PAJKA 

 

V četrtek, 19.4.2018 ob 16. uri nas je obiskal godec Srečko Pajk, ki nam 
je s harmoniko in petjem polepšal popoldan. Na odru se mu je pridružila 
njegova žena in skupaj sta zapela. Res je bilo zabavno, saj je za nas 
prepeval same znane pesmi. Mi pa smo peli in plesali. 
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PROSLAVA OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU 
 

V četrtek, 

26.5.2018 ob 16.30 

smo v domu 

pripravili  proslavo 

ob dnevu upora 

proti okupatorju. 

Kot se za proslavo 

spodobi smo pričeli 

z Zdravljico.  

Stanovalci doma so recitirali pesmi Karla Destovnik Kajuha. S 

partizanskim pesmi se spolnimo na tiste dni ko so se borili za našo 

svobodo. S petjem je proslavo obogatil zbor Savinski cvet iz Gotovelj. 

Zbor deluje pod okriljem Kulturnega društva Gotovlje. Prej so bili ženski 

pevski zbor Gotovlje, sedaj pa imajo novo ime Savinski cvet.  
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NASTOP FOLKLORNE SKUPINE PROSENIŠKO 
 
V četrtek, 10.5.2018 je bilo v našem 
domu spet zelo veselo. K nam je 
namreč prišla folklorna skupina 
Blagovna, katera prihaja iz Šentjurja, 
natančneje iz Proseniškega.  
Skupino sestavlja 7 plesnih parov, 
muzikanta in strokovni vodja 
Katarina Pavlič.  

Povprečna starost plesalcev je 72 let. Letos imajo jubilejno leto saj 
obeležujejo 10 let delovanja. Zapeli so nam dve ljudski pesmi, zaplesali 
splet štajerskih plesov Zibenšrit, Šamarjanko, Klobuktanc, Krajc polko in 
Vrtenico. Med nastopanjem so na oder povabili tudi naše stanovalce in 
se z njimi v poskočnih ritmih zavrteli in skupaj zapeli. Stanovalci so bili 
zelo navdušeni nad nastopom in vsi smo zelo uživali. Veselimo se 
ponovnega obiska.  
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NASTOP SUŠKE BANDE  
 
V sredo, 23.5.2018 16.54 uri pa smo imeli še eno prireditev. V goste je 
prišla Suška Banda iz Rečice ob Savinji. Bando vodi znan harmonikar 
Darko Atelšek.  

 
Najprej se je z nekaj pesmimi predstavila Suška Banda. Vmes je Darko 
povedal tudi kaj šaljivega. Potem so se predstavili njegovi harmonikarji. 
Na koncu pa še vsi skupaj. Z njimi pa sta igrali tudi punci iz zasedbe Duo 
Opala. Zaigrali so nam same znane pesmi Rozamunda, Meseček, Ta prvi 
valček, Na Gorenjsko, Lastovke, S harmoniko na rajžo, V dolini tihi, Snoč 
pa dav, Na Mozirski koči, Kukavica, Od Celja do Žalca, Kam le čas beži, 
Radi se vsi imejmo in Roblek. Bil je čudovita prireditev. 
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NASTOP PLANINSKEGA PEVSKEGA ZBORA ŽALEC  

 
V četrtek, 24.5.2018 ob 16.00 uri nas je obiskal Planinski pevski zbor iz 
Žalca. To je že kar tradicija da pridejo v mesecu aprilu ali maju nastopati 
k nam. Zapeli so nam različne pesmi od narodnih do popevk. Njihova 
zborovodkinja je gospa Breda Veber.  
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NASTOP MePZ GOSTINCEV CELJE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V četrtek, 31.5.2018 nas je obiskal ob 16. uri Mešani pevski zbor 
gostincev iz Celja. Pri nas so bili prvič. Leta 1975 je sindikat gostinskega 
podjetja Celje,  dal pobudo za ustanovitev pevskega zbora za interne 
potrebe podjetja (proslave, jubileji, državni prazniki ipd.). Zbor vodi 
Vesna Turičnik Popovski. Za nas so pripravili lep progam z nam znanimi 
pesmimi. 
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NASTOP MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA PREBOLD  

 

V sredo, 6.6.2018 so nas  popoldan, ob 16.30 uri obiskali Moški pevski 
zbor Svoboda Prebold, pod vodstvom zborovodkinje Ane Rudnik Pavlica. 
Pri nas so bili že nekajkrat. Nastop je bil zelo prijeten, stanovalci pa so 
seveda zelo so uživali.  
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NASTOP FOLKLORNE SKUPINA ŠMARTNO V ROŽNI 

DOLINI 

 

V četrtek, 7.6.2018 ob 16.30 uri nas je obiskala FS Šmartno v Rožni 
dolini. Za nas so pripravili splet treh plesov. Vmes so nastop popestrili s 
pesmijo. Na koncu pa kot se za »veselico« spodobi smo skupaj zaplesali 
na Avsenikovo Na Golico.  
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PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI  
 

V torek, 19.6.2018 ob 

10. uri smo se zbrali v 

avli doma s posebnim 

namenom. Pripravili 

smo proslavo ob dnevu 

državnosti. Kot se za 

proslavo spodobi smo 

pričeli z Zdravljico.  

 

Sledil je govor gospoda Rada Gašperiča, predsednika policijskega 

veteranskega društva SEVER za Celjsko območje odbor Žalec in gospoda 

Adija Vidmajerja, predsednika Območnega združenja veteranov vojne za 

Slovenijo Spodnje Savinjske doline.  

Za kulturni program je 

poskrbel Mladinski 

pevski zbor OŠ Prebold 

pod vodstvom gospe 

Bojane Hrovat, na 

klaviaturah jih je 

spremlja gospa Zala 

Irugolič. Pridružila pa se 

jim je solo pevka gospa 

Bernarda Rošer.  
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NASTOP MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA DRUŠTVA 

UPOKOJENCEV VELENJE  

 
V četrtek, 21.6.2018 ob 16. uri nas je obiskal Moški pevski zbor Društva 
upokojencev Velenje. Zbor deluje že od 1962 leta. Trenutno v zboru 
poje 18 pevcev. Da vse pesmi lepo zvenijo poskrbi gospa Metka 
Smirnov. Zapeli so nam 15 pesmi. Nekaj nam znanih in nekaj tujih. 
Zaključili pa so s svojo himno Nimam cajta, ki jo je napisal gospod Franc 
Žerdoner.  
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ČAROVNIŠKI NASTOP – PREBOLD 

 

V četrtek, 19.7.2018 je imel naš stanovalec čarovniški nastop. Ker se je s 
tem ukvarjal še preden je prišel v dom, je izrazil željo, da bi tudi pri nas 
imel nastop. Stanovalcem je bila njegova predstava zelo všeč, saj jim je 
pokazal kar nekaj magičnih trikov.  
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POLETNE ŠPORTNE IGRE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V petek, 20.7.2018 smo okoli 10.00 ure zjutraj, preden bi nas vročina 
utrudila, organizirali poletne športne igre. 
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Naši stanovalci so se udeležili v zelo velikem številu. Igrali smo aqua 
pong, sestavljali piramido iz plastičnih kozarcev in brez štafete, pri kateri 
smo si podajali kozarce z vodo, tudi ni šlo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na koncu iger je vsak od stanovalcev dobil še spodbudno priznanje za 
udeležitev na igrah, v upanju da se nam pri naslednjih prav tako 
udeležijo v takšnem številu.  

 



GLASILO DOMA NA ZELENICI OKTOBER 2018 

 

 

 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLASILO DOMA NA ZELENICI OKTOBER 2018 

 

 

 84 

SLADOLEDNI PIKNIK 
V petek, 3.8.2018 ob 

10. uri pa smo se družili 

pred domom. Imeli smo 

sladoledni piknik. Kaj je 

boljšega, kot se v tej 

vročini posladkati s 

sladoledom.  

 

 

Seveda je bila tudi glasba. Za njo 

je poskrbel mladi nadobudni 

harmonikaš Matej Jager. 
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OBISK DUFS TRBOVLJE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V torek, 28.8.2018 po zajtrku se je skupina šestih stanovalcev z delovno 
terapevtko odpravila v DUFS Trbovlje. Bili smo povabljeni na druženje z 
ledeno kavo. Najprej smo se skupaj s stanovalci podružili ob ledeni kavi, 
ki je bila okusna. Potem pa smo bili povabljeni še na kosilo. Bil je čudovit 
dopoldan. 
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NASTOP LJUDSKIH PEVK LIPA IZ ŠMARNEGA OB DRETI  

 
V četrtek, 6.9.2018 ob 16.00 uri so nas obiskale LP Lipa iz Šmartnega ob 
Dreti. Obiščejo nas vsako leto. So pa s tem tudi otvorile sezono 
prireditev ker so bile sedaj počitnice. Sedaj se bomo pa spet vsak četrtek 
popoldan družili in zabavali. Pripravile so program nam znanih ljudskih 
pesmi, zapele pa so tudi nekaj svojih pesmi. S seboj so za popestritev 
pripeljale še mlado harmonikarico, ki je odigrala nekaj za naše uho. 
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PREDAVANJE – SPOZNAJMO PTIČKE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V četrtek, 13.9.2018 ob 16.00 uri nas je obiskal gospod Vojko Hvaliček iz 
društva DOPPS (Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije). Za 
nas je pripravil predavanje »Spoznavanje ptic«. Predstavil nam je ptice, 
ki jih lahko vidimo tudi v bližini doma. Poslušali smo kako se oglašajo in 
kakšne so njihove značilnosti. Predavanje je bilo poučno. Konec leta ga 
bomo ponovili saj je ostalo še veliko materiala. 
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OGLED FILMA »POZDRAV IZ KRVAVIH REVIRJEV«  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V sredo, 19.9.2018 smo si ogledali film zasavskih umetnikov »Pozdrav iz 
krvavih Revirjev«. Na začetku ogleda nas je pozdravil režiser filma.  
Najnovejša celovečerna komedija, ki ga je ustvarilo Filmsko Društvo 
LOKE STUDIO. Film govori o policijskem inšpektorju, ki prispe v Zasavje 
da bi preiskoval nerešene primere umorov. Vendar pri tem odkrije 
veliko zaroto, ki grozi naši regiji. Stanovalci so z velikim veseljem 
pogledali film, nasmejali so se hudomušnim zapletom. Najbolj pa jih je 
nasmejalo zasavsko narečje. Da je bilo pa kot v kinu so morale zraven 
biti še kokice. 
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PRIREDITEV OB MEDNARODNEM DNEVU 

STAROSTNIKOV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V petek, 28.9.2018 ob 16.00 uri smo imeli prireditev ob mednarodnem 
dnevu starejših. V teh dneh tudi mineva osem let odkar so se vselili prvi 
stanovalci v dom. Prireditev so obogatili otroci iz Vrtca Prebold in učenci 
iz OŠ Prebold, Tamburaška skupina iz Polzele ter Ansambel Kapla. Za 
povezovanje pa so poskrbele stanovalke. Na koncu je Ansambel Kapla 
poskrbel za pravi žur. Stanovalci pa so se posladkali še s pecivom in 
sokom. Tisti, ki so si pa upali so pa zaplesali. 
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DRUŽENJE Z OTROKI  
 
 

PRAVLJIČNA URICA  

 
Obiska otrok iz vrtca Prebold se vedno veselimo. Vsak mesec jim naša 
stanovalka Majda pripravi pravljično urico. Gospa Majda se na pravljico 
skrbno pripravi, če je potrebno ji v delovni terapiji pripravimo rekvizite 
in komaj čaka, da pridejo otroci. Na pravljico hodijo otroci od starosti 3 
do 6 let s svojimi vzgojiteljicami. Prisluhnili so različnim pravljicam O 
treh prašičkih, Pepelki, Mojci pokraculji. Skupaj so tudi deklamirali 
otroške pesmice in zapeli. Pravljično urico so zaključili z druženjem. 
Otroci so se posladkali s sokom. 
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PROSTOVOJSTVO 
 

Že od vsega začetka v dom radi prihajajo učenci iz Osnovne šole 
Prebold. Radi pa se tudi odločijo, da opravljajo prostovoljno delo v šoli 
in se eno uro na teden družijo s stanovalci. V šolskem letu 2017/2018 je 
v dom vsak četrtek prihajalo 7 učenk skupaj z učiteljico Bojano Hrovat, 
ki je bila koordinatorka na šoli. Učenke so se družile s stanovalci, igrale 
družabne igre, se pogovarjale, odšle z njimi na sprehod. Tako so jim 
popestrile eno urico vsakdana. 
Od punc smo se junija poslovili saj so zaključile osnovno šolo. S 
stanovalci smo se jim zahvalili za vsako tedenske obiske. Podelili smo 
jim priznanja. Na koncu pa smo se skupaj posladkali s sladoledom  ter 
jim zaželeli srečno pot v srednjo šolo.  
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PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsak mesec proslavimo rojstne dni stanovalcev, ki v tistem mesecu 
praznujejo. Praznovanje nam s svojim nastopom polepšajo otroci iz 
Vrtca Prebold. V poletnih mesecih pa nam je praznovanje polepšal mlad 
harmonikar Matej Jager.  V kuhinji pripravijo slastno torto. Ob koncu pa 
še posedimo in se ob kavici sproščeno pogovarjamo in obujamo 
spomine. 
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V mesecu aprilu 2018 je praznovalo  13 stanovalcev: 
- Teršek Milena 
- Lučič Cvitko 
- Govek Franc 
- Zdolšek Viktor 
- Gojkovič Mirjana 
- Kos Marko 
- Jagodic Janez Franc 
- Tovornik Viktor 
- Bergant Marjan 
- Golavšek Vojko 
- Halilovič Muhamed 
- Podlogar Draga 
- Rihter Alojzija 

 
V mesecu maju 2018 je praznovalo  6 stanovalcev: 

- Jambrek Krunoslav 
- Uratnik Ana 
- Srnovršnik Ljubo 
- Hofler Taša 
- Cigler Nada 
- Žibret Alojz 
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V mesecu juniju 2018 je praznovalo  12 stanovalcev: 
- Rutar Rudolf 
- Kofol Magdalena 
- Kolčan Ana 
- Poznič Justa 
- Vrhovec Štefanja 
- Bajda Anton 
- Videnšek Ana 
- Zemljič Regina 
- Vinkšel Alojzija 
- Škrinjar Zlatka 
- Petrovec Anton 
- Voga Alojzija 

 
V mesecu juliju 2018 je praznovalo  17 stanovalcev: 

- Pajk Ludvik 
- Omladič Ana 
- Veber Olga 
- Juvančič Izidor 
- Arzenšek Ana 
- Pust Marija Magdalena 
- Lužar Marta 
- Knez Ana 
- Opresnik Miroslava 
- Jamšek Ivan 
- Robič Ana 
- Rovere Frančiška 
- Breznika Ljudmila 
- Faktor Ana Marija 
- Žohar Ivana 
- Železnik Ljudmila 
- Koren Jože 
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V mesecu avgustu 2018 je praznovalo  8 stanovalcev: 
- Založnik Vladinir 
- Brezar Marija Marijana 
- Miodragović Ranko 
- Treglav Ivana Marijana 
- Kastelec Marija 
- Konig Ana 
- Strožar Ljudmila 
- Sadar Zvonka Marija 

 
 
 
V mesecu septemberu 2018 je praznovalo  16 stanovalcev: 

- Kosi Bronislava 
- Seme Marija 
- Tratnik Jožefa 
- Jelen Marjan 
- Mubi Antonija 
- Kukec Barbara 
- Hladin Srečko 
- Kuhar Ernest 
- Doberlet Irena 
- Grabnar Stanislav 
- Marušek Mihael 
- Pavkovič Erik 
- Berce Stanko 
- Bergant Mirko 
- Žohar Ana 
- Lesjak Milan 
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UGANKARSKI KOTIČEK 

KRIŽANKA 
 
V TABELI POIŠČITE :DECEMBER – PRIJATELJ – VESELJE – BANANA – 
AVTOBUS – KOKOŠ – KRAS -  VESOLJE – ZID – MIZAR – SANKE – KRUH – 
ČESEN – RADIO – MAVRICA - MILO 

B U T C P D K L Č A T O 

D V C M F E O L E E O L 

S N O I S C Z A S G K Ž 

A L P L C E K P E G S M 

N R R O N M A J N C E A 

K A I J K B E A P B Z V 

E D J P V E S E L J E R 

S I A Z U R M S O F A I 

Ž O T Č Z B A N A N A C 

G I E K N A K L E T V A 

P C L O L V Š Č T F T K 

E P J K R A S C E P O O 

V E S O L J E O P A B Š 

Z O A Š M O T P L T U O 

A E M Z B I K I S T S T 

R I M I Z A R Z J L Č I 

S A V D E L O G K R U H 
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SUDOKU 

 

 1 5 3   8   
  2    7 4  
  9 7    1 5 

  8 5 7 1    
1 2   8 6    
6     2 9 8  

 3   1 9 5 7 4 
8  4  5    3 
 7  2 4     
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ZAKLJUČEK 
 

Upamo, da ste uživali ob branju časopisa ter da ste izvedeli kaj novega. 
Verjetno se je našlo za vsakega nekaj ter ste si z branjem zapolnili nekaj 
prostega časa. Želim vam da uživate v dneh, tednih in mesecih, ki 
prihajo. Ponovno se beremo v letu 2019.  
 

 
 

KO HODIŠ, POJDI ZMERAJ DO KONCA. 
 

SPOMLADI DO ROŽNE CVETICE, 
POLETI DO ZRELE PŠENICE, 
JESENI DO POLNE POLICE, 

POZIMI DO SNEŽNE KRALJICE, 
V KNJIGI DO ZADNJE VRSTICE, 

V ŽIVLJENJU DO PRAVE RESNICE, 
V SEBI DO RDEČICE ČEZ ENO IN DRUGO LICE. 

 
A ČE NE PRIDEŠ NE PRVIČ NE DRUGIČ 

DO KROVA IN PRAVEGA KOVA, 
POSKUSI: VNOVIČ IN ZOPET IN ZNOVA. 

(Tone Pavček) 
 
 

 
 
 
 

Pozdravljeni do naslednjič! 


