
POVEJMO SI...

Letnik 9, številka 28
November 2017



2 Letnik 9 številka 28

V tej številki

Glasilo izdaja: Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo starostnikov d.o.o.
Arkova 4, Idrija
Glavna in odgovorna urednica: Klavdija Prezelj
Grafično oblikovanje: Klavdija Prezelj, Andrej Potočnik
Uredniški odbor: Samo Beričič, Romana Kavčič, Ema Brelih, Metka Pavšič
Sodelavci: Justina Peternelj, Irena Hvala, Tanja, Sara Vidmar, Dunja Pirc, Špelca 
Velikanje
Fotografije: arhiv Doma upokojencev Idrija, arhiv ansambla Blisk
Jezikovni pregled: Nives Florjančič
Tisk: Etiketa, tiskarna d.d.
Naklada: 80 izvodov
Prispevke za naslednjo številko oddajte v delovno terapijo ali po elektronski 
pošti na naslov: info@duidrija.si ali klavdija.prezelj@duidrija.si

Uvodnik 3
Spoštovane bralke, spoštovani bralci!

Dogaja se... Enota Marof 22
Utrip poletja na Marofu
Rožnate pletenine 2017
Voščilnice
Jesenskopomladni triptih

Dogaja se... Enota Idrija 12
Srečanje s pisateljico Ivanko Gantar
Gledališki predstavi
Rojstni dan
Sladke, ja ali ne?
Kako smo v naših časih praznovali Božič
Zimska
Košarice za kruh

Lepo nam je skupaj 4
Vsak nastop je prigoda zase

Zgodbe, ki jih piše življenje  8
Od vsega najraje klekljam
Rada sem dežurala pri gasilcih

Iz stroke 34
Zdrav nasmeh je uspeh!

Razvedrimo se 38
Pregovor

Dogaja se... 32
Prekolesarili smo svet
Sodelovanje v akciji prekolesarimo svet 2017



3Povejmo si...

Spoštovane bralke, spoštovani bralci!
November, najbolj »pust« mesec je tu in z njim 
prihaja med nas nova izdaja domskega časopisa 
Povejmo si. Vzemite ga v roke in ga preberite, 
prelistajte, poglejte fotografije, … Zagotovo 
vam bo polepšal kakšen turoben dan. 

Mesec oktober je mesec vseh mogočih med-   
narodnih dni in kar sam me je silil v razmišljanje. 
Mednarodni dan starejših, pa otrok in bele palice 
in še mnogočesa. No, vsaj govori se o teh stvareh, 
o katerih sicer neradi govorimo, poslušamo. O 
naraščanju števila revnih otrok pri nas, staro-   
sti, izgubi vida ipd. Ja, treba je govoriti, toliko, da 
ozaveščamo, predvsem pa je treba kaj narediti, 
skupno, v družbi in vsak pri sebi. Z leporečenjem, 
zgražanjem ali obljubami se pač stvari ne premi-
kajo v smeri dobrega. 

In če tokrat pogledam bolj intimno plat človeka, 
in sicer kako se soočamo z izgubami in s stva- 
rmi, ki v tej družbi pač niso ravno cenjene, kot 
so otežena hoja, slabšanje vida in sluha, izguba 
spomina, službe, moči, … Kako si ob tem vsaj 
malo pomagati, kako usmerjati misli k lajšanju 
tegob, opogumljanju? 

Zame najlepša nagrada za opravljeno delo 
je vedno bila povratna informacija kakšnega 
posameznika. Ko sem nekoč pripovedovala na 
seminarju o težki izkušnji soočanja z izgubo vida, 
mi je kasneje nek udeleženec rekel: "Mislil sem si, 
če je Pavšička začela hoditi z belo palico, bom pa 
že tudi jaz." In je. Ena najdragocenejših stvari, ki 
se mi je v številnih gledaliških uprizoritvah zgodi-
la, je bila izjava mlajše gospe, ki se sooča s težko 
boleznijo. "Po vašem intervjuju, po ogledu pre-
dstave, ko ste delili izkušnjo kako težko ste začeli 
hoditi s palico, sem ta korak končno naredila tudi 
sama. Prej nisem zmogla, bilo me je sram, težko 
je bilo, pa četudi bi morala. To mi je dalo moč."

Takorekoč vsak dan se v domu srečujemo s taki-
mi rečmi, nekdo mora prvič prijeti v roke palico 

za oporo pri hoji, drugi rolator, tretji sesti prvič na 
invalidski voziček. To pomeni nekakšno "prizna- 
nje" nemoči, upada sposobnosti. Vsi zdaj vidijo 
kako je z menoj in predvsem sama pri sebi vidim. 
Ni lahko, prav grozno je včasih. A edina pomoč, 
edina smiselna pot je v tem, da presežemo te 
mučne občutke sramu, nemoči in pogledamo 
preko njih. Kako mi bo palica pomagala, kaj mi bo 
rolator olajšal, kaj bom s tem še ohranila, prido-
bila in ostala bolj samostojna, če je zmogel ta in 
oni, bom zmogla tudi jaz.  In ko vadiš in treniraš 
s pomočjo zaposlenih, ki imajo strokovno zna-                                 
nje, s pomočjo sorodnikov, znancev, ko vidiš, da 
te nihče ne gleda kot čudo, potem te obide ponos 
nad premaganim, hvaležnost nad preostalimi 
sposobnostmi. Obrniti pogled k pozitivnim stva- 
rem, ki ti jih nudi pripomoček, je edino smiselno. 
Stanovalka Justina pravi: "Ko človek to prema-
ga, ko začne, ko naredi prvi korak, takoj postane 
sproščen, počuti se bolj varnega, samostojnega 
in sploh ne razmišlja več." 

V življenju se moramo učiti iz dneva v dan in tudi 
obdobje starosti ni nič drugačno v tem. Vsak zase 
ve za svojo zgodbo, kako se je soočal z raznoterimi 
izgubami, težavami, ki jih prinaša življenje. Tu je 
le nekaj misli. Vsem čestitam za drobne korake v 
smeri samostojnosti. Mislim, da se s povečanjem 
števila uporabnikov pripomočkov počasi spre- 
minja tudi stigmatizirajoč odnos in z njo povezan 
odpor posameznika pred uporabo le-teh. Super 
je tako, a vendar prvi korak je še vedno prvi ko-
rak, ki ga mora narediti vsak sam, zbrati pogum, 
moč in preprosto stvar narediti. Naj postanejo 
hodniki in pločniki prava križišča za vse mogoče 
palice, rolatorje, vozičke in seveda, prijazne in za-
dovoljne obraze! 

Prihaja praznični mesec, naj bo topel kljub 
mrazu. Obilo drobnih radosti, moči in korajže za 
premagovanje vsakdanjih tegob vam želim. Zdaj 
pa obrnite list in pokukajte v jedro časopisa, ki ga 
skupaj ustvarjamo.

Metka Pavšič
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Romana Kavčič

Lepo nam je skupaj

Vsak nastop je prigoda zase

Ansambel Blisk, zanimivo ime ste si nadeli. 
Zakaj blisk in ne grom, ki je bolj slišen?

Z izbiro imena res nismo imeli težav. Ansambel 
Blisk prihaja iz Vojskega, prebivalci okoliških vasi 
pa so Vojskarjem že od nekdaj pravili "Bliskarji", 
saj se nad našo planoto pogosto bliska. Tako so 
nam kar drugi nadeli ime Ansambel Blisk. Nam je 
bilo ime seveda všeč in smo ga z veseljem spre-
jeli za svojega. Grom je prepočasen, blisk vedno 
pride prej.

Omenili ste, da ste iz Vojskarske planote. Kdo 
ste Bliskarji? 
Ko je ansambel leta 2002 nastal, ga je sestavljalo 
5 članov in vsi člani smo bili Vojskarji. Pevki Ta-
nja in Sonja, harmonikar Martin, basist Darko in 
kitarist Metod smo glasbeno pot skupaj hodili 
kar 10 let. Nato pa je sledila kar korenita spreme-
mba. Pevki sta postali mamici, kitarist Metod pa 
se je zaradi pomankanja časa poslovil od glas-
be. Tako   sta  preostala   člana   Martin  in  Da-
rko  v ansambel povabila harmonikarja Tadeja iz 

Zakriža pri Cerknem. V tem sestavu sedaj že 5 let 
ansambel sestavljajo: Tadej Prezelj iz Zakriža pri 
Cerknem, ki v ansamblu igra harmoniko, klavia-
ture in poje bariton, Martin Grošelj iz Vojskega, 
ki v ansamblu igra kitaro in poje prvi tenor ter 
Darko Gnezda, ki v ansamblu igra bas kitaro ter 
poje drugi tenor.
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Lepo nam je skupaj

Kakšno glasbo preigravate in kdo je vaša pub-
lika? Glede na to, da ste fantovski trio imate 
gotovo na ta račun kakšno mlado oboževalko 
več?
Vsi člani ansambla smo veliki oboževalci dobre 
slovenske narodno zabavne glasbe. Tako je tudi 
naš repertoar sestavljen pretežno iz te zvrsti gla-
sbe. Preigravamo melodije Lojzeta Slaka, Mihe-
liča, Mladih Dolenjcev, Petra Finka, Modrijanov, 
itd. Seveda pa z veseljem izvajamo tudi zabavno 
glasbo. Najraje zaigramo kakšno dalmatinsko, pa 
kakšno lepo slovensko zimzeleno. Naša publika 
so vsi, ki imajo to glasbo radi. Seveda se z njimi 
največkrat srečamo na vaških veselicah in raznih 
zasebnih praznovanjih.

Kaj je vplivalo na to, da ste se odločili prete-   
žno za narodno zabavne viže? Zakaj ne mlajšim 
bližje zvrsti popa, roka? Kako izbirate glasbeni 
repertoar?
Ta glasba nam je bila nekako položena v zibelko. Z 
njo smo odraščali in smo jo vzljubili. Vsa srečanja 
s prijatelji in družinskimi člani je pri nas vedno 
spremljala harmonika in tako je še danes. Zgleda, 
da nam je ta zvok harmonike zlezel pod kožo in 
tako nismo prav veliko premišljevali o kakšni dru-
gi zvrsti, pa čeprav 15 let nazaj ta glasba ni bila 
zelo lepo sprejeta med mladimi. Za vključevanje 
pesmi v repertoar se odločamo spotoma. Nekdo 
od članov poda idejo, potem probamo kako bi 
pesem zvenela v naši izvedbi in če nam je všeč, 
postane pesem del repertoarja. No, so tudi take, 
ki jih vsak ansambel pač mora znat. Na srečo nam 
je tudi veliko tistih všeč.

Kako pa je z vajami in kaj pravijo družine, punce, 
žene na to, da preko vikendov tolikokrat  "z ra-
zlogom" ponočujete?
Zaradi vseh družinskih, službenih in drugih ob-
veznosti je zares težko usklajevati urnike. Poleg 
nastopov, ki se odvijajo predvsem med vikendi, 
se skušamo redno dobivati na vajah na vsakih 14 
dni. Našim ženam smo zelo hvaležni, da nas pri 
tem podpirajo, saj vedo, da nam glasba veliko 
pomeni in da to delamo z vsem srcem.

Ste že napisali in uglasbili kakšno avtorsko skla- 
dbo? Kako so se oprijele pri poslušalcih? Že 
pritegnejo zraven?
Naredili smo že precej avtorskih pesmi. Melodi-
jo za nove pesmi največkrat naredimo kar sami, 
besedila pa nam poleg lastnih ustvarjanj prispe-
vajo tudi drugi pisci, kot so Matjaž Vrh, Ivan Sivec 
ter Igor Pirkovič. Poslušalci že kar dobro poznajo 
nekatere naše viže, kot je tista, ki smo jo posveti-
li hrabrim gasilcem, ali pa tista, ki govori, da se 
imata lahko dva rada kot krof in marmelada. V 
letošnji zimi planiramo pripraviti tri nove pesmi. 
Upamo, da bodo kmalu zazvenele tudi na vaših 
radiih.
V zvrsti glasbe, ki jo igrate, so tudi ženski glaso-
vi. Kako pa te nadomeščate v sedanji zasedbi 
treh moških? 
Pesmim z ženskimi vokali se trenutno pretežno 
izogibamo. Če pa že zaigramo kakšno, jo malo 
priredimo, da ustreza naši tonaliteti in spolu - 
zamenjamo kakšno besedo v besedilu.

Pravite, da ste skupaj že od leta 2002. To je že 
dobrih 15 let. Kje vse ste igrali?
Ja, v 15. letih smo z ansamblom nabrali kar nekaj 
kilometrov na cestah. Igrali smo na odrih gasi-
lskih in drugih veselic širom Slovenije in na veliko 
zabavah za zaključeno družbo. Na skupno življe- 
njsko pot pa smo popeljali tudi kar nekaj ženinov 
in nevest. 



6 Letnik 9 številka 28

Lepo nam je skupaj

Kako pa je z nastopi v tujini? Znano je, da je pri 
naših sosedih narodno zabavna  glasba zelo pri- 
ljubljena in cenjena. 
Slovenska narodno zabavna glasba je v tujini zelo 
cenjena. Predvsem tam, kjer živijo ljudje naših 
korenin. Ansambel Blisk je v vseh teh letih kar 
nekajkrat nastopil zunaj meje naše države. Podali 
smo se v Italijo, v Avstrijo, pa tudi v Švico smo šli 
igrat tamkaj živečim Slovencem.

V Domu upokojencev Idrija, posebej v enoti Ma-
rof, ste že vrsto let glavni akterji novoletnega 
plesa. Več kot 10 let. Od tega ste več kot polovi-
co nastopov in "žurov" izvedli povsem prosto-
voljno. Ob tej priliki se vam ponovno zahvalju-
jemo. Z vami se vedno izvrstno zabavamo. Kako 
se vi počutite med nami? 
Če se med vami ne bi dobro počutili, potem prav 
gotovo ne bi zahajali k vam tako pogosto. Seveda 
smo izredno veseli vsakega povabila z vaše stra-
ni. Z vaših dogodkov vedno odhajamo nasmejani, 
napolnjeni z energijo, ki jo oddajo vaši stanoval-
ci in delavci, zato smo tudi mi vam neizmerno 
hvaležni.

Zanima nas, če ste v vseh teh letih nastopov 
doživeli kaj posebnega? Kakšno zanimivo prigo-
do?
Vsak nastop je prigoda zase. Smo pa doživeli tudi 
nekaj takih, ki si jih bomo zapomnili za vedno. Kot 
na primer, ko sta se dva mladoporočenca na po-
ročni večer tako močno skregala, da so se med 
seboj skregali tudi svatje, poročno slavje pa je 
bilo zaključeno v pičlih treh urah. 

Kje se najbolj sproščeno "žura"? Na veselicah, 
porokah, v vasi, mestu, …? Kje se morate najbolj 
potruditi, da publiki vzdignete razpoloženje in 
jo poženete v ples?
Najbolj sproščeno se "žura" na zabavah zaprtega 
tipa, na porokah in raznih rojstno-dnevnih pra- 
znovanjih. Lokacija pa po naših izkušnjah nima 
velike vloge. Največkrat se izjalovi tista publika, 
za katero smo imeli največ pričakovanj pred na- 
stopom. Ali pa obratno, gremo na veselico z mi- 
slijo, da bo to "kar niki", pa potem nastane super 
zabava. Tako, da težko objektivno odgovorimo na 
to vprašanje.
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Lepo nam je skupaj

Kakšni so vaši glasbeni načrti v prihodnje? 
Planov za prihodnost imamo vedno polno. Od 
prvega CD-ja, udeležbe na narodno zabavnih fe- 
stivalih, snemanja videospotov do veliko nasto-            
pov. Kot pa je bilo že prej rečeno, nam trenu-   

tno ostale obveznosti ne omogočajo dovolj časa, 
da bi vse to realizirali. Upamo pa, da nam kmalu 
uspe posneti nekaj novih pesmi in morda kakšen 
videospot ter v prihodnjem letu odigrati veliko 
veselih in norih veselic.   
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Zgodbe, ki jih piše življenje

Metka Pavšič

Od vsega najraje klekljam
Pogovor s stanovalko Vido Lapajne

Pravkar sem se vrnila s sprehoda. Vsak dan 
grem do Policije in naredim še krog okrog 
doma. Vsak dan ista pot. Čudovita jesen 
je, sončna, drevje je prelepih barv. Zaradi 
zdravja hodim, da se malo nadiham svežega 
zraka. 

Rojena sem v Govejku leta 1950. Pri nas je bila 
bajtarija, h kmetom smo hodili pomagat, da smo 
preživeli. Sedem otrok nas je bilo. Jaz sem bila 
najmlajša. Kljub bolezni imam na otroštvo lepe 
spomine. Še se spomnim, kako sem šla h kmetu 
v žernado, pa mi je gospodinja v roke potisnila 
deset dinarjev, kako srečna sem bila tedaj. Kar 
sem zaslužila, sem porabila za obleke in šolske                 
stvari. Oče je delal v rudniku, mame se spomi-
njam kot gibčne, trdne ženske. Nikdar ni hodila 
okrog zdravnikov, lepo starost je dočakala. Po-                                                                                                      
vezani sva bili, kasneje me je vedno hodila obi- 
skovat tudi v dom na Marofu. 

Šest let osnovne šole sem končala v Ledinah, 
kasneje sem šla zaradi bolezni v zavod na Ig. 
Tam sem zaključila še sedmi razred. Veliko sem 

pretrpela zaradi bolezni, že v otroštvu. Imela sem 
napade, zamaknjeno sem gledala v kako točko, 
kasneje sem padala po tleh. Sošolci so rekli, da 
mrčim. Veliko sem prejokala zaradi vsega tega. 
Po osnovni šoli sem ostala doma. Tri mesece sem 
bila zaposlena v tovarni Alpina v Žireh. 

Imam pa tudi lepe spomine na osnovnošolske 
čase. Prijateljica je dala pobudo in med počitni-
cami smo šle punce na duhovne vaje v Štepanjo 
vas k Marijinim sestram. Kasneje smo vsako leto 
hodile tja. S sestro Mihaelo sva ostali v stalnih 
stikih. Redno sva si dopisovali. Kaj malega sem ji 
tudi sklekljala.

Za odhod v dom sem se odločila povsem sama. 
Petindvajset let mi je bilo. Na Marofu sem osta-
la dolga leta. Pomagala sem tudi pri hranjenju 
bolnikov, pometala sem sobe. Zdaj živim v idri-      
jski enoti doma. Samsko sobo imam na negovalni 
etaži, da sem bližje prvi pomoči. Zelo rada sem tu. 
Sobo sem si opremila tako, da je videti domače. 
Nekaj svojega pohištva imam v njej. A veste, da v 
domu živim že triinštirideseto leto? 
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Zgodbe, ki jih piše življenje

Od vsega najraje klekljam. V otroštvu sem se te 
umetnosti učila od sosede. V domu na Marofu 
me je učila upokojena učiteljica Marija Troha. 
Polpremet sem se naučila od nje. Tudi v VDC-ju 
sem marsikaj pridobila. Kar nekaj let sem hodila 
gor v službo, predvsem sem sestavljala kolektorje 
in klekljala voščilnice. Leta 2004 sem prejela ce-                                                                                                       
rtifikat za klekljanje. Ponosna sem na to. Uokvi-                                                                                              
rjen krasi steno moje sobe. Še vedno rada 
klekljam, da gre čas hitreje naprej. Za dom kaj 
naredim, to je še najlažje, ker se nič ne mudi. Po-
leg tega tudi kaj preberem, grem na raznorazne 
skupine, kjer kaj novega izvem, zapojem. Resni-                                                                                      
čno se dobro počutim tu. Soba mi gleda na            
vrtove, lepo je, ko lahko skozi okno opazujem 
naravo. 
  
Predlani se mi je zdravje močno poslabšalo, a 
hvala bogu se je lepo povrnilo nazaj. Pri tem mi 
pomagajo zdravila, pa tudi to, da sama skrbim 
zase. Skrbim za hojo, svež zrak, osebno urejenost. 
Rada si kupim kak lep kos garderobe. Običajno 
na razprodaji. Rada imam urejeno frizuro. Pred 
kratkim sem si kupila tudi nov prstan in uhane. 
Najraje imam modro barvo, pravzaprav vse, le da 
niso preveč žareče.

Ogromno mi pomenijo tudi obiski. Prijateljica 
Rezka iz Žirovskega vrha me vsa leta redno obi-
skuje, tudi Marija iz Idrije pride k meni na obisk. 
Zelo vesela sem tudi brata Bernarda. Dopisujem 

si zdaj manj, le za praznike. Tudi telefon mi po-
maga, da ohranjam stike z dragimi ljudmi. Zelo 
hvaležna pa sem Zdenki, moji skrbnici, ki je po 
smrti mame prevzela skrb zame. Vsak dan se sliši-
va po telefonu. Vse potrebno mi uredi. Zares sem 
ji dolžna veliko zahvalo. Zanjo, ki ima tudi svojo 
družino, je to velika obveznost. 

Zdaj si želim le to, da bi še dolgo trajalo tako ži-  
vljenje, kot ga zdaj živim. Za nazaj sem pozabila 
vse hudo, za naprej pa ne premišljujem. Da bi se 
le še dolgo lahko sama oblačila, šla na stranišče, 
klekljala, …
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Zgodbe, ki jih piše življenje

Rada sem dežurala pri gasilcih
Pogovor s stanovalko Ivanko Tomše
Metka Pavšič

Otroštvo sem preživela v Radovljici. Čudo-
vito, staro mesto je to. Blizu graščine smo 
imeli hišo. Ata in mama sta se lepo razume-
la, zato je bilo moje otroštvo res lepo. Ime-
la sem štiri leta starejšo sestro. Rojena sem 
leta 1952. Oče je bil po poklicu mesar. Kar v 
hiši smo imeli mesarijo, mama mu je pri delu 
pomagala. Mesa nam res ni manjkalo. Od 
vsega sem imela najraje svinjska jetrca, taka 
pražena z vmešanimi jajčki. 

Po končani osnovni šoli sem opravila strojepisni 
tečaj. Vso delavno dobo pa sem bila zaposlena 
v tovarni Almira. Končne izdelke sem pakirala v 
vrečke. Izdelovali smo pletenine vseh vrst, od 
hlač do kril, jopic, brezrokavnikov, … Enaindvajset 
let delovne dobe sem si pridelala, potem sem se 
invalidsko upokojila. 

V mladih letih me je od vsega najbolj razvese- 
ljeval ples. Hodili smo po veselicah. Tudi po-
ročila sem se. Dvakrat. Nekaj časa sem živela na 

Javorniku, kasneje v gasilnem domu v Radovlji-
ci. Imam hčerko Metko in sina Cirila. Vesela sem 
zanju, imata svoji družini. Pia, Maša in najmlajša 
Pika so moje tri drage vnukinje.   
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Zgodbe, ki jih piše življenje 

V obdobju bivanja v gasilnem domu sem opra- 
vljala tudi dežurstva pri gasilcih. Imela sem svojo 
dežurno sobo, opremljena je bila z dvema UKV 
postajama in dvema telefonoma. Kadarkoli je 
bil požar ali druga nesreča, sem morala iti v to 
sobo, ki je bila poleg stanovanja. Tam sem spre-
jemala klice, jih oddajala, javljala sem se ljudem 
na terenu in poročala o dogajanju. Morala sem 
klicati dežurnega vodovodarja, električarja, ko-
munalo. Bila sem nekakšna vez med vsemi, ki so 
delali in živeli na terenu. Spomnim se neke težke 
situacije, ko je voda poplavila mesto in okolico. 
Tri dni sem dežurala. Ko pa so se zadeve malce 
umirile, sem skočila v stanovanje, si skuhala ka-
vico in malo podremala. Takrat je bilo res utru-
jajoče. 

Leto in pol zdaj živim v domu upokojencev na 
Marofu. Poslabšanje zdravja me je pripeljalo 
sem. Zelo težko je bilo zapustiti vse doma. Stano-
vanje, prijateljice, prijatelje. Kar jokala sem, res 
sem težko šla od doma. Od začetka sem imela 

precej domotožja, zdaj pa mi je tu prav fletno. 
Veliko berem, hodim na pevske vaje, na računa-           
lniku igram karte. Najraje berem knjige, ki opisu-
jejo življenje na kmetih. Pred prihodom v dom 
sploh nisem veliko brala, pa me je Karolina neke-
ga dne povprašala o tem in mi predlagala branje 
knjig. In je steklo, zdaj mi pa Darja prinaša knjige. 
Bolj lahkotne imam rada, nezakomplicirane, npr. 
pisateljico Viktorijo Holt. Uležem se na levi bok in 
čitam, tako ura hitreje teče. Ponoči pa ne berem. 

S prijateljicami sem v telefonskih stikih, vedno 
sem bila družabna. Ljudje so radi hodili k meni. 
So rekli, da delujem pomirjujoče. Sestra Marija 
in otroka me redno obiskujeta. Srečna sta, ko 
me vidita zadovoljno. Še to moram povedati, da 
je hrana tu v domu čudovita in še preveč jo je. 
Doma si nikdar nisem kuhala večerij. Priznam 
pa, da mi kavica in cigaret tudi veliko pomenita. 
Ah, da bi se le še naprej lepo razumeli in bili tudi 
malo bolj potrpežljivi drug z drugim. 
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Srečanje s pisateljico Ivanko Gantar
Ema Brelih

Pisateljica Ivanka Gantar je predstavila svojo 
knjigo V sekundi od angela do hudiča. Vsebi-
na je blizu stanovalcem, predvsem tistim, ki 
prihajajo s podeželja in so sami doživeli mno-
go opisanega. Pogovor je vzbudil mnoge 
spomine, hudomušne in vesele, pa tudi 
trpke in žalostne. Knjiga, kot je Ivankina in 
pisanje ter branje le-takih, je več kot obuja-                                     
nje spominov, je soočanje, urejanje in prese-
ganje preteklosti z modrostjo, odpuščanjem 
in hvaležnostjo. Izvedeli smo tudi skrivno-                                           
sti o nastajanju, pisanju in oblikovanju tako 
obširne in zanimive knjige. 

Karolina Kumar
"Sem kmečki otrok, s podeželja, zato me je to čti-
vo popolnoma prevzelo, vse vaše misli sem takoj 
dojela in bilo mi je, da sem mlada in hodim po 
lepih stezicah, gozdnih poteh, po senožetih, po 
čudovitih vasicah visoko nad Idrijco, v čudoviti 
naravi, ki so jo krajani vzljubili in negovali, saj jim 
je nudila vsakdanji kruh. Pri branju nisem spustila 
niti vrstice, vsaka mi je povedala kako tod kme-
tje živijo, kako skrbijo za svoje domove, svoj rod. 
V času pred drugo svetovno vojno se je zgodilo 
marsikaj hudega, a ljudje so verjeli, da bodo z 

božjo pomočjo vse to premagali. Da so se Šebre- 
lje in njeni zaselki lepo ohranili, je bila v njihovih 
srcih velika ljubezen do rodne zemlje, saj so se 
zanjo borili v obeh vojnah. Zmagali so! Škoda je 
le, da so nekateri poiskali dom v Cerknem, Idri-
ji ali še dlje, rezina kruha je bila doma pretanka. 
Danes se veliko sliši o Divjih babah. Ta najdba je 
veliko doprinesla, da jo turisti obiskujejo. Seveda 
pa ne pozabijo, da je v Šebreljah treba vprašati 
po njihovi specialiteti, šebreljskem želodcu. 
Knjigo je treba prebrati!«
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Gledališki predstavi
Ema Brelih

Županova Micka je veseloigra in velikokrat        
uprizorjena predstava, ki so jo že pred časom 
postavili na oder tudi člani DPD Svoboda iz Žirov. 
Kar nekaj časa pa je trajalo, da so se uskladili 
urniki in obveznosti vseh nastopajočih in seveda 
tudi termini v obeh enotah. Kar 25 članov je štela 
celotna ekipa. Preprosta zgodba, ki zahteva kar 
nekaj konkretnih in učinkovitih režijskih posegov,                                                                                                           

uigranost, energičnost in jezikovno "nabrušeno-            
st" igralcev, da gledalce resnično pritegnejo: 
Micka in njen Anže, ter nesojeni, oholi baron Tu-
plenhain, da se zasliši odločna očetova beseda, 
mešetarsko pregovarjanje itd. V tej predstavi so 
nastopili še pevci Moškega pevskega zbora Alpi-
na. Njihova pesem je, po mnenju vseh gledalcev, 
naredila celo predstavo bolj gledljivo in zanimivo. 

Skozi leto in dan je uprizoritev, ki so jo pripravili 
člani KUD Planika, Vojsko. Gre za izvirno besedi-
lo, saj je pisanje besedil za vsakoletne predstave, 
ki jih najprej "postavijo na ogled" na Jakobovo 
nedeljo v domačem kraju, postalo tudi tradicio-
nalno. Tokrat so domiselno predstavili življenje, 
običaje in navade na Vojskem včasih in danes. Na 

eni strani omizje starejše generacije, na drugi pa, 
z ozadjem sodobne vasi, mlajši. Za vsak mesec v 
letu so našli star običaj in ga predstavili in poka-
zali tudi mladim: pripovedovanje zgodb v zimskih 
večerih, ofiranje, ženitev, košnja, branje prešc, … 
Seveda ni manjkala harmonika in še marsikaj.
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Rojstni dan
Ema Brelih

Pogosto me nagovori stanovalec ali pa svojci 
z vprašanjem kako pri nas, v domu, praznu-
jemo rojstne dneve. Najprej vedno povem, 
da praznuje vsak na svoj način, tako kot se 
odloči. V prvem hipu jih tak odgovor pogo-                                                                                           
sto še bolj zmede. Ljudje smo taki, da 
pričakujemo jasna navodila, tudi če gre za 
zelo osebne zadeve. 

Osebna praznovanja so po eni strani zelo inti- 
mna, po drugi strani pa nas povezujejo z drugimi 
ljudmi. Praznujemo to, kar se nam zdi pome- 
mbno, na tak način, ki nam je ljub, s tistimi, ki si 
jih sami želimo poleg in seveda v skladu s svojimi 
zmožnostmi. 

To velja tudi za praznovanje rojstnih dni stano- 
valcev v domu upokojencev. V nadaljevanju bom 
navedla nekaj zelo različnih oblik in načinov; 
VSAK JE PRAVILEN, zato, ker ga je izbral stanova-
lec sam, je o njem razmislil in se tudi posvetoval, 
če se mu je to zdelo potrebno. 

Nekateri ne želijo praznovati, ne želijo, da se ja-
vno pove, kdaj imajo rojstni dan. Nekateri pra- 
znujejo godovni dan, držijo se tradicije iz otroških 
let. Ob tem seveda ne marajo vprašanj in nepo-
trebnega ugotavljanja, zakaj niso nič povedali, 
kdaj imajo rojstni dan. 

Nekateri se dobijo s sorodniki, znanci, gredo na 
skupno kosilo, ali pa se dobijo v sobi, poklepetajo 
in nazdravijo. Nekateri se odločijo, da bodo temu 
dodali še praznovanje s tistimi, s katerimi se v 
domu največ družijo. To pomeni, da se zberejo 
skupaj na nadstropju, da pripravijo pogostitev v 
določeni skupini, na zdravje nekaterih pa nazdra-
vi kar cela jedilnica. Z veseljem! Ker gre navadno 
za večje število ljudi, so včasih svojci tisti, ki pri- 
pravijo nekaj peciva in pijače, nekateri pa pravijo, 
da se najlažje obrnejo name in se dogovorimo, kaj 
bomo "spekli". Včasih je to torta, piškoti, nekateri 
pa pravijo, da praznovanja ni brez pršuta. 

Sama sem prepričana, da je pravo praznovanje 
tisto, v katerem se uresniči želja slavljenca. To, 
kar je obvezno in brez česar ne sme miniti noben 
rojstni dan, je dober namen, iskrena želja, do-
brohotno voščilo. Vsak od nas si na svoj praznik 
zasluži našo pozornost, ki jo izrazimo s stiskom 
rok, vzpodbudo, pohvalo, zahvalo, … 

"Nikoli še nisem praznovala v tako veliki družbi, 
sem prav vesela tega." 

"Doma sem bila pogosto sama, zdelo se mi je, da 
se ne splača vabiti nikogar, kdo bi to vzel tudi za 
nekakšno vsiljivost. Tu je drugače. Počutim se, kot 
bi bila med svojimi, ko smo tako skupaj."
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101. rojstni dan Marije Bezeljak
Vsi smo počaščeni, ganjeni, kadar imamo 
priložnost praznovati visoke jubileje sostanoval-
cev. 

Z veseljem, hvaležnostjo in mislijo na vse prežive-
to, smo se stanovalci, skupaj s sorodniki, znanci 
in prijatelji veselili častitljivega jubileja dolgo-
letne stanovalke doma Marije, ki jo po domače 
kličemo Mici. "Lepo je, naj bo še lepše," nam je 
zaželela dobro razpoložena slavljenka, ki ima rajši 
žlikrofe in pečenko kot torto, a na tak dan, je re- 
kla, da jo bo vseeno pojedla en košček. Za veselo 
vzdušje je poskrbel naš Janez Kogovšek.

Okrogle obletnice 90., 80., 70. in 60. let letos 
praznujejo: 

Veronika Jurjavčič, Alfred Kumar, Marija Oblak, 
Frančiška Peternelj, Florjana Vidmar, Pavla Mla-
kar, Ivan Pirc, Vida Kokošar, Marija Seljak, Marija 
Kenda, Marija Rupnik, Veronika Mavrar, Marjan 
Kobal, Pavla Razpet, Marija Lapajne, Ljudmila 
Jereb, Ana Hadalin, Ivana Uršič, Branka Vehar in 
Vlado Poljanec.

Iskrene čestitke!

"Lepo je, da za vse poskrbijo moji domači. Jaz bi 
morda naredila vse skupaj bolj skromno, ampak 
pravijo, da naj kar bomo veseli."
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Sladke, ja ali ne?
Ema Brelih

Ko so bile letošnjo jesen po dolgem času na 
jedilniku, smo jih bili prav res veseli. Ob tem 
se je razvnel dolg pogovor, vsak ima svo-
jo izkušnjo in malodane svoj recept. Nekaj 
misli smo zbrali na papir, nekatere izjave so 
nepodpisane, ker za take "malenkosti" ni 
bilo časa. Saj si lahko predstavljate kako je, 
če trideset in več ljudi zagovarja vsak svoj 
recept! Če boste prebrali prispevek do kon-
ca, boste uganili, o čem smo se pogovarjali, 
a glej ga šmenta, čisto na koncu pa spet en 
vprašaj, ki ne bo dal spati.

Florjana 
"No, počasi se je navadil na take, kot smo jih 
delali pri nas. Mož je bil doma iz Vipavske doline 
in tam delajo krvavice na drugačen način kot v 
naših krajih. Največja razlika je v tem, da so čisto 
drugačnega okusa, ker so sladke. Mi tega nismo 
navajeni. Prav tako domačih, okajenih klobas ni 
maral na začetku, potem pa se je tudi na te na-
vadil." 

Milan 
"Normalne so boljše. Normalne so take, kot jih 
delamo v naših krajih. Pa tudi tu niso vse enake. 
Eni dajejo noter glavino in meni se je zdelo vse 
skupaj premočno. Pri nas smo dali ajdovo moko, 
riž, kruh ter začimbe." 

Justina 
"Sestra, ki je bila poročena na Sežanskem koncu 
je prišla domov na obisk in se pohvalila, da je s 
sabo prinesla eno dobro stvar. Prav pohvalila se 
je s tem, saj se ji je zdelo, da je nekaj posebnega. 
Izkazalo se je, da ni bila ta reč nikomur všeč. Bile 
so namreč sladke krvavice." 

"Imela sem cel spisek sestavin, pravzaprav recept 
za krvavice. Na njega sem se zanašala in po tem 

spisku sem vse sestavine pripravila v posodicah 
na mizo, preden sem začela mešati kri. Tako sem 
potem sproti dodajala. Tudi danes ne bi znala na 
pamet povedati teh sestavin, vem pa v kakšnih 
posodicah in v kakšnem vrstnem redu sem prip-
ravljala.«

Ivan
"Grdo in neokusno se mi zdelo, ko so iz skupne 
posode kar vsi malo s prstom poskuševali. Je pa 
zelo pomembno, da se, ko je vse zamešano, po-
skusi, preden se dokončno napolni. S kuhanjem 
se lahko spremeni okus, slanost. Pri nas so v ma-
jhno posodico dali nekaj te mase in jo spekli oz. 
skuhali in potem poskusili, pa tudi videli so koliko 
med kuhanjem naraste. Zelo pomembno je, da so 
čreva ravno prav polna. Če je masa pregosta in 
če so krvavice preveč napolnjene, potem med ku-
hanjem rade popokajo in vse steče ven."

Rezka
"Uf, kako je bilo mrzlo, ko smo prali čreva. Pri 
nekaterih hišah so jih mesarji pripravili, dru-       
gje pa so morali kar sami najprej razvozlati celo 
reč, očistiti proč loj, potem pa pod močnim cu-
rkom tekoče vode, največkrat pri studencu, spra-
ti vso nesnago ven in jih obrniti. Prsti na rokah 
so bili čisto trdi, ker je bil mraz in ledena voda. 
Problem je bil, če se je črevo raztrgalo in vsebina 
razlezla naokoli, saj tistega skorajda ni bilo več 
mogoče počistiti. Potem je bilo treba čreva še v 
posodi "zribati" in dodatno očistiti tako, da se je 
narezala repa na nekoliko večje kose in se je po-
tem to vse skupaj mešalo. Tanko črevo za klobase 
se je še ožemalo. Če niso čreva dobro oprana so 
krvavice neužitne.«

Milan
"Danes tega ne dela nihče več, saj se jih kupi v 
klavnici. Poskusili so tudi s plastičnimi, ampak to 
se ne obnese. Smo jih pa pred leti švercali iz 
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Gorice, ker se jih pri nas še ni dobilo."

Vinko
"Enkrat sem čreva kupil v klavnici in so mi že tam 
nekam smrdela, potem pa še naprej v avtu, cel 
je bil zasmrajen in doma jih nikakor nisem mogel 
očistiti, da bi bila še uporabna. Nisem jih mogel 
uporabiti."
 
Valči
"Dobili smo krvavico in godlo, v katero je mama 
zakuhala riž. To je bilo zelo dobro in smo se tega 
zelo veselili. Čez leto smo dajali pomije in druge 
ostanke, s katerimi so hranili prašiča in ob kolinah 
so nam potem dali nekaj tega, da smo bili tudi mi 
deležni."
 
Drago
"Oče jih je dal za en dan ali dva v dimnik, da so 
dobile nekaj na okusu."

Mici
"Krvavice bodo šle v pozabo. Mladi jih ne marajo. 
Tisti, ki smo jih navajeni od včasih jih imamo radi, 
mladi pa ne."

"Kjer so bili nekoč prašiči, so zdaj garaže."

"Tudi kuhanje ni enostavno. Vmes so jih s špilo 
prebodli in če je še teklo ven, je bil znak, da še 
niso kuhane."

"V vsakem kraju so drugačne. So pa tudi različne 
po okusu, bile so tudi neužitne, predvsem zato, 
ker niso dobro oprali črev. Ene so bile "puste", da 
si jih lahko narezal kot salamo, druge pa so se kar 
razlile. Nekaj srednjega mora biti."

"Nobena od začimb ne sme prevladati, vsega 
mora biti ravno prav! Nobena začimba ne sme iz-
stopati, tudi meta ne. Biti morajo zelo zabeljene."

"Nekatere začimbe so obvezne, druge pa se 
spreminjajo, odvisno od okusa, navad, tradicije. 
Vsaka gospodinja je nekoliko po svoje naredila: 

meta, poper, peteršilj, majaron, sol, piment, veg-
eta, ješprenj, riž, ajdova moka, kruh svež ali po-
sušen, kimel, česen."

"Čebulo smo scvrli in precedili, da je bil notri 
samo okus." 

"Zaseka; ne sme biti notri loj, tisto ni nič, mora 
biti prava zabela!"

"Pri nas je mama na masti glavino čisto na drob-
no narezala in spekla, včasih je dala poleg tudi 
česen in zabelila. Fajn zabelila!"

"Pomembno je, da se meša z rokami, s prsti, da 
se res dobro premeša. Kri smo premešali tudi z 
nožem, da so se strdki razbili, potem smo jo pa še 
precedili." 

"Na vasi se ni klalo po vseh hišah hkrati, ampak 
vsak dan kje drugje. Seveda je bilo treba gledati 
tudi na luno. "Koline", predvsem krvavice, so po-
tem dali takim, ki so jim bili dolžni kakšno uslu-
go."

"Najboljše so bile tiste, ki so se spekle v peči, na 
zaglavnku." 

"Godla je voda, v kateri so se kuhale krvavice in 
v kateri je na dnu ostala usedlina. Uporabili so jo 
tako, da so dodali riž in krompir v kosih, je bila 
zelo dobra juha, enolončnica ali obara."

"Ena ženska iz Idrije je vedno prosila znance za 
godlo, da jo prišparajo, potem je sama doma ku-
hala naprej."

Zanimivost: 
Godla(r), nekdaj ena najhujših ža-ljivk, zaradi 
katere si, kot je povedal eden izmed šenčurskih 
domačinov, hitro dobil kakšno okoli ušes – "to je 
bila pač jed najslabše sorte, s kašo zmešani os-
tanki živalskega drobovja, hrana za reveže" –, je 
zdaj ena največjih, če ne največja značilnost vasi, 
po infrastrukturi skoraj mesteca, Šenčurja, v bliži-
ni Kranja.  
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Kako smo v naših časih praznovali Božič 
Justina Peternelj

Spominjam se še, kako smo se kot otroci pri-
pravljali na praznovanje božičnih praznikov. 

Še pred tem smo se otroci neznansko veselili pri-
hoda sv. Miklavža. Tiste čase smo otroci dolgo 
verjeli v resničnost tega dobrodelnega svetnika. 
Naša družina je bila številna, 14 otrok. Živeli smo 
skromno, vendar za tiste čase kar solidno. Starši 
so lepo skrbeli za nas. Na Miklavžev večer smo vsi 
nastavili peharje na mizo, na mesta, kjer smo na-
vadno sedeli. Zjutraj smo navsezgodaj radovedni 
prihiteli pogledati, kaj je v peharju. Bili so kar po-
lni. V njih so bili orehi, suhi krhlji, kvašeni ptički, 
ki jih je spekla mama, pa kakšne nogavice in kar 
smo potrebovali za obleči. Tiste dni je k nam pri-
šla šivilja, ampak nismo nikoli videli kdaj nam je 
vse sešila. Neznansko smo bili vsega veseli. 

Za božične praznike smo šli k spovedi tako, da 
smo se pripravili tudi duhovno. Mah za jaslice so 
prinesli bratje, pa tudi postavili so jih na prvem 
oknu pri vratih v "hiši". Malo so še povečali pro-
stor, tako da so na okensko polico dali široko de-
sko. Na vsaki strani sta bili dve gosti smrekovi 
veji, na kateri so obesili polno različnih balončkov 

in drugih okraskov. Na mah so postavili štalico s 
sveto družino ter razporedili pastirce z ovčicami, 
še kamela in slon sta bila otovorjena. Vse to je 
oče naredil iz lesa, prav lepe figure so bile. 

Celo hišo smo pred prazniki temeljito pospravili, 
počistili, poribali. Mama je spekla bel kruh in po- 
tico. Malo bolj skromno, kakor se peče zdaj, a za 
nas je bilo silno dobro. 
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Pred prazniki smo šli k spovedi in se tako tudi 
duhovno pripravili. Na sveti večer smo pokadi-
li prostore v hiši in hlev ter skupaj molili. Otro-
ci smo se veselili polnočnice, eno uro hoda do 
cerkve smo imeli. Fantje iz vasi in moji bratje so 
šli malo pred prazniki odsekat  nekaj debelih, do-
ber meter dolgih leskovih palic. Na enem koncu 
so jih nasekali, posušili v peči in napojili z nafto, 
to so bile bakle, po domače fagle, ki so jih na sveti 
večer prižgali in z njimi svetili na poti do cerkve. 
Maša je bila slovesna. Čudovito je bilo slišati, ko 
so pevci zapeli Sv. noč. Takrat smo rekli, da je Božič 
sveti dan. Tisti dan smo bili vsi doma, ker je bilo 
rečeno, da se res praznuje in se ne sme preglasno 
govoriti. Bog varuj, kregati se! Na svetega Štefa-
na dan pa je bila navada, da smo otroci hodili po 

hišah v soseščini gledat jaslice, spotoma zapeli 
kakšno božično pesem in še potico smo dobili.
 
Spominjam se, da smo nekoč prišli od polnočnice 
in smo se s sosedovimi otroci šli sankat. Osem se 
nas je usedlo na sani. To so bile sani, ki smo jih 
sicer uporabljali za spravilo sena s senožeti. Luna 
je sijala, sani so kar letele po zmrznjenem snegu. 
Božični prazniki so se potegnili do Sv. treh kraljev.
 
Tudi tukaj, v domu, so božični prazniki lepo 
doživetje. Pridne kuharice spečejo potico, pros-
tori so praznično okrašeni, naredimo jaslice, za to 
poskrbi sestra Ema. Zavedamo se, da smo zdaj tu 
doma. K maši imamo blizu in kdor želi lahko gre. 
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Zimska
Justina Peternelj

Zima je in pada sneg, 
mi pa se grejemo ob pečeh.
Se veje od teže lomijo 
in ptički od glada čivkajo. 
Le otroci se zime veselijo,
da se na sneg spustijo. 
Se smučajo in kepajo,
zraven veselo vriskajo. 
Srečen zdaj je njihov svet,
saj v idilo zimsko je odet. 
Le uživajte otroci zdaj
in vriskajte kot le kaj. 
Sedaj je vaš ta srečni čas,
tudi mi smo srečni zraven vas. 
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Košarice za kruh
Irena Hvala

Kulturno prosvetno društvo Planika Vojsko je 
tudi letos pripravilo srečanje pevskih družin 
in skupin, ki v svoje nastope uvrščajo pre-
dvsem stare ljudske pesmi. Na drugo septe-
mbrsko soboto je Pri nas je pesem doma 2017 
združila nad sedemdeset pevcev iz različnih 
krajev Slovenije. Tema letošnje prireditve je 
bila vasovanje in z njim povezane navade, 
ki so že postale del preteklega časa. Številni 
poslušalci so lahko prisluhnili pripovedim o 
časih, ko so fantje hodili z lojtrco pod okna 
deklet in jih prosili za rože.  

Organizatorji se vsako leto zahvalijo nastopa-
jočim za udeležbo s simboličnim darilom – hle-
bcem kruha iz krušne peči. Tokrat so bili hle-                         
bčki nameščeni v lično izdelane košarice. V okviru 
delovne terapije so jih pripravili stanovalci enote 
Idrija pod vodstvom delovne terapevtke Eme 
Brelih. Glavni oblikovalec je bil Vinko Mrak, doma 
iz Vojskega. Slednji je na prireditvi požel močan 
aplavz in priznanje, saj so bile košarice posebno 
lepe in domiselne.
 
Ne vemo pa ali je Vinko številnim občudovalcem 
pletenih izdelkov posredoval patent za izdelavo 
ali je o tem modro molčal. 

Kulturno društvo Planika zato izreka iskreno zahvalo Vinku Mraku in vsem, 
ki so spretnost prstov uporabili za izdelavo košaric, ki sedaj zagotovo krasijo 
prostore, kjer se pogosto oglasi domača pesem. Posebna zahvala pa seveda 
delovni terapevtki Emi, z željo za še veliko dobrih idej pri poklicnem delu.
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Klavdija Prezelj

Utrip poletja na Marofu

Poletje je čas, ko si vsi radi oddahnemo, od 
vsakodnevnih skrbi, vpetosti v rutino, ko si 
želimo doživeti nekaj novega, dan prežive-
ti drugače. Tudi na Marofu se trudimo, da 
stanovalcem poletje popestrimo z različnimi  
aktivnostmi, tako v domu kot bližnji okolici.

Na začetku poletja smo se tako najprej odpravi-
li na daljši izlet v prestolnico dolenjske, Novo 
mesto. Res smo imeli kaj videti. Najprej smo si 
ogledali muzejsko zbirko Industrije Motornih Vo-
zil. Predstavljena nam je bila celotna zgodovina 
izdelave vozil tako znamke IMV, kot današnjega 
Revoza in Adrije. Le kdo ne pozna legendarne 
"katrce" in "petke"? Zanimive so bile tudi avto-
kamp prikolice in avtodomi, tako tisti iz začetka 
kot današnji moderne izvedbe in seveda mobilne 
hiške. 

Po kosilu smo si ogledali še mestno jedro in 
obiskali samostansko knjižnico pri frančiškanih, 
kjer smo si ogledali njihovo zbirko. Za vse je bil 
najbolj zanimiv znameniti rokopisni gradual na 
pergamentu, ki je nastal nekje v Italiji leta 1418.  
Ta s svojimi prelepimi poznogotskimi iluminaci-

jami ter z velikostjo in težo še danes zbuja obču-
dovanje. Prav tako veliko vrednost predstavlja 
preko 30 inkunabul (prvotiskov) in tudi te so nam 
pokazali, nekateri izmed nas pa smo imeli tudi to 
možnost, da smo jih lahko previdno prelistali.  

Odpravili smo se tudi na par krajših izletov. Tako 
smo bili na obrobju Banjške planote, na pikniku v 
Pancali v Idrijskih Krnicah in Cerknem, kjer smo 
se v okviru letošnjih Bevkovih dni na osnovni šoli 
udeležili zaključne prireditve natečaja z naslovom 
“PETER KLEPEC; lepo bi bilo, če bi bilo mnogo 
Petrov Klepcev na svetu”. V Idriji pa smo si ogle-
dali razstavo slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami 
ter obiskali filmsko gledališče.
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Že kar tradicionalno smo se v poletnem soncu 
odpravili v manjših skupinah na prijeten oddih v 
hladno senco dreves na kopališču v Idrijski beli. 
Krajši sprehod, sladoled, opazovanje in posluša-
nje žuborenja vode in dopoldne je hitro minilo. 

Prav tako smo se odpravili tudi na kopanje na 
slovensko obalo. Strunjan je bil naš cilj. Senco 
smo našli pod krošnjami borovcev, osvežitev pa 
v morju. Že kar utečeni pa so tudi obiski bazena 
v cerkljanskem hotelu. Po prenovi smo ga leto- 
šnje poletje obiskali prvič. Prav prijetno je, ko si 
po vodni vadbi zmasiraš hrbet z vodnim curkom 
ali pa preprosto uživaš na ležalniku v vodi.
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Prav tako se je v domu odvilo kar nekaj zanimivih 
srečanj. Obe enoti je obiskal gledališki in filmski 
igralec Pavle Ravnohrib. Pogovor z njim in njego-
va interpretacija pesmi ter proze so bili pravi ba- 
lzam za dušo. 

Portugalski otok Madeiro smo spoznali na poto-
pisnem predavanju. 

Na literarnem srečanju pa smo ob sodelovanju 
knjižničark Jelke in Nade gostili Tinko Gantar, ki 
poleg tega, da skrbi za Skopolijev vrt v Idriji, tudi 
zelo rada hodi v gore, ljubiteljsko fotografira in si 
vse zapisuje. Tako je napisala že več knjig, ki so 
opremljene z njenimi fotografijami. Vsi prisotni 
so bili veseli, da jim je Tinka polepšala dopoldne 
z lepimi fotografijami in prijetnimi prigodami z 
njenih poti. 

Ob lepih in ne prevročih dnevih smo se družili 
na vrtu za domom. Kar nekaj teh druženj nam 
je s harmoniko popestrila Metka iz Idrijske bele. 
Glasba, sladoled, dobra volja in dopoldne je hitro 
minilo. 

Družili smo se ob družabnih igrah, kreativnih 
delavnicah, po neurju pa smo s skupnimi močmi 
uredili okolico doma.
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Za zaključek poletja pa smo imeli že tradiciona-
lno veselo dopoldne s harmonikarjem Janezom 
Kogovškom. Plesali in zabavali smo se vse do 
kosila. 

Za dobrodošlico jeseni pa druženje ob jesenskih 
kmečkih opravilih. Tako smo potrgali fižol ter ga 
nato še oluščili. Koruzo smo olupili in shranili za 
poznejše jesenske dekoracije. Nekateri so z veli-
kim veseljem spletali kite iz čebule ter to znanje 
predajali še ostalim stanovalcem.

Ob vseh teh dogodkih je poletje hitro minilo, lepi 
spomini pa bodo ostali še dolgo v jesen.
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Klavdija Prezelj

Rožnate pletenine 2017

Meseca avgusta smo v domu dobili povabi-
lo za sodelovanje v akciji Rožnate pletenine 
2017. Akcijo že tretje leto organizira orga-
nizacija Europa Donna Slovenija. Tudi letos 
so si zadali cilj, da meseca oktobra – mesec 
ozaveščanja o raku dojk, za en mesec ovijejo 
vsaj eno drevo v občini v rožnate pletenine.

Gospa Sanda Velić iz organizacije Europa Donna 
Slovenija je v povabilu k sodelovanju zapisala:

"Ustvarjalnost neposredno povezujemo s                  
skrbjo zase in svoje zdravje. Spodbujamo med-
generacijsko sodelovanje, saj vključujemo roko-
delska društva, domove za upokojence, različna 
društva, bolnice ter posameznike v skupni cilj z 
dobrodelno noto. S spoštljivim odnosom do na-
rave in dreves, ki nam predstavljajo simbol moči, 
ki je prisotna v vseh nas. Z nežnimi pleteninami, ki 
jih ovijajo, povezujemo moč in ranljivost, ki nam 
jo obdobje bolezni prinaša.  

Letos bi akcijo želeli razširiti po celotni Sloveniji in 
zato vas vabimo k sodelovanju, in sicer z vabilom, 
da svoje varovance spodbudite, da ustvarjalno 
ustvarjajo rožnate pletenine. V sklopu vaših že 
obstoječih kreativnih delavnic ali pa posredujete 
informacijo posameznicam, ki pletejo in kvačka-
jo. 
Naj bo to šal, babičin kvadratek, odejica, rožna-
ta pentlja, različni vzorci rožnatih odtenkov. Izve-
dbo prepuščamo vaši domišljiji pri ustvarjanju 
različnih vzorcev rožnatih odtenkov! Veseli bomo 
vseh oblik in velikosti. Šteje vaša volja do ustva- 
rjalnosti in ne izgled."

Vsi vemo, da rak ne izbira. Prizadene lahko nas 
same, naše bližnje ali prijatelje. Tako so tudi med 
nami mame, očetje, žene, možje, prijateljice in 
prijatelji, ki so se ali se srečujejo in borijo s to 
boleznijo. Prav zato smo se odločili, da se odzove-
mo povabilu za sodelovanje. 
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Ko sem gospe Mariji predstavila projekt, je na-
jprej malce v negotovosti vprašala: "Ali bom 
znala?", hkrati pa v isti sapi nadaljevala "Seveda, 
takim povabilom se moramo odzvati. Vsi vemo, 
da so tudi med nami posameznice, ki jim rak do-
jke ni prizanesel. Z veseljem sodelujem." In sva 
začeli, poiskali sva volno rožnatih barv, okvirno 
določili velikost šala in posameznih kvadratkov, 
kako velike bodo rožnate pentlje, kam jih bova 
prišili. Skrbno in z velikim veseljem se je lotila 
dela. Kvadrat za kvadratom je nastajal kvačkan šal 
– rožnata pletenina. Vse v podporo ozaveščanju. 
In ko je bil končan, ga je z velikim veseljem poka-
zala in z njim ovila drevo. 

Tako je bila tudi Rožnata pletenina gospe Marije 
delček mozaika vseslovenske akcije za ozavešča- 
nje o raku dojk
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Voščilnice
Klavdija Prezelj

Ko je jeseni zapihal prvi mrzel veter, se nam 
je zdelo, da že diši po prvem snegu, da se 
bliža december. Pogovor je stekel o prazni-
kih, o pričakovanju, o treh dobrih možeh, o 
drobnih pozornostih, ki jih namenimo drug 
drugemu, prijateljem in svojcem. Med te 
drobne pozornosti vsekakor sodijo vošči-
lnice. V domu jih vsako leto izdelujemo. S  
skupimo mlajših stanovalcev jih tako že več 
let izdelamo tudi za Dom. 

Ko smo se prvič pogovarjali o tem, da bomo 
izdelali voščilnice, so ideje kar deževale. Ves 
pogovor je potekal nekako takole: "Dajmo jih na-
risat. Ne, jaz bi kaj pobarvala, pa ne prezahtev-
no. Ma, a ne bi rajši sami kaj narisali? Pa še kaj 
napišimo. Važno je, da vsi ustvarjamo. Kdaj pa 
bomo delali? Komaj čakam, da vidim kaj lepega 
bomo naredili."

Pogovor je tekel dalje o tem, kako mi vidimo in 
doživljamo praznike in kaj novoletne praznike 
simbolizira. Vsi smo trdili, da jih simbolizira sm-
rečica. Ena izmed stanovalk je nadaljevala, "Naj 
smrečice krasijo letošnje voščilnice." "Ja, naj bojo 
letos smrečice", so si bili edini, "pa darila pod 
njo", so nadaljevali. Ker pa je voščilnica pozor-
nost, naj bo darilo voščilo.

Ko smo se lotili izdelovanja, pa je prišlo novo pre-
senečenje. Na mizi je bil nepopisan, neporisan 
list snežno belega šeleshamerja, tempera barve 
v različnih odtenkih zelene in čopiči. Najprej se 
je porajalo vprašanje kaj, kako? Ko sva povedali, 
da naj "preprosto čečkajo", je prva negotovost 
zbledela. Prepustili so se trenutku, sproščeno 
ustvarjali, pozorni so bili na poteze, kar tekmov-
ali so, kdo bo bolj zapomnil praznino. Pogled na 
prej bel, nato pa z zelenimi linijami prepreden še-
leshamer, je bil pomirjujoč. 

Manjkali so še okraski. Tudi te smo dodali. Na-
jprej smo izdelali štampiljke, tiste preproste – iz 
krompirja. Narisali zvezdice, luno, zvonček, ba-
lonček. Ena izmed stanovalk je povedala: "Tudi 
včasih smo delali take štampiljke." Pripravili smo 
barvi – zlata in srebrna sta nam bili všeč. Šele-
shamer je bil kmalu okrašen s preprostimi okras-
ki. Na koncu smo le še izrezali smrečice.
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Kaj pa želje, voščila za darila, smo se spraševali. 
Sprva preprosta naloga se je v dani situaciji zdela 
težka. Po začetni negotovosti so poizkušali misli 
najprej ubesediti, nato zapisati: "Uspešno, sre-                                                                                                
čno, zadovoljno, čarobno, družabno, zaba-                   
vno, prijetno, iskreno, ljubeznivo, …" Še bi lahko 
naštevali, toliko je bilo želja, vsaka je bila nekaj 
posebnega.

In še zadnji del, oblikovanje vizitk. Izbirali smo 
smrečice, izbirali smo voščilo, postavljali, lepili. 
Nazadnje smo zadovoljni, veseli, srečni, da smo 
spet naredili nekaj lepega, majhno pozornost, ki 
pa tistemu, ki jo dobi, pomeni veliko. Ob pogledu 
na končni izdelek smo strnili misli na ustvarjanje:

Timotej
"Težko, ker grem "težko" z vozičkom okrog mize, 
drugače pa sproščujoče. Ko so rekli čečkajte, 
nisem vedel kako naj se lotim, potem je pa kar 
steklo. Zanimivo je bilo, ko smo mogli z eno samo 
besedo povedati kaj voščimo."

Angelca
"Zanimivo je bilo, kako smo se letos lotili vošči-
lnic, vsak postopek je bil po svoje zanimiv."

Erika
"Mi je bilo lepo. Najlepše mi je bilo, ko smo čečkali 
s temperami. Lepe barve so bile. Vesela sem bila, 
da sem tudi jaz ustvarjala."

Nada
"Najbolj sem uživala, ko smo čečkali. Tudi štampi- 
ljke so bile zanimive, kar iz krompirja."

Miha
"Najrajši sem čečkal, napisal sem pa tudi nekaj 
misli. Lepe voščilnice smo izdelali."

Melina
"Najbolj mi je bilo všeč, ko smo delali s štampi- 
ljkami, všeč so mi bile oblike. Tudi misli sem hitro 
izbrala in zapisala."

Željko
"Tudi jaz sem rad delal s štampiljkami, lepo smo 
naredili. Misli sem z veseljem zapisal. Izdelane 
voščilnice so mi zelo všeč."

Suzana
"Meni je bilo sproščujoče, nekaj posebnega, sploh 
čečkanje, pa štampiljke tudi. Nad končnim izgle-
dom voščilnic sem navdušena."
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Jesenskopomladni triptih
Tanja 

Tanja Barbara
je danes pesem 
otožnega 
jesenskopomladnega 
večera.
Plahtice: rumene, oranžne,
rjave in svetle sive.
Božajoč veter:
Kako rad bi še pel!
Moj lahkonogi. Harfa.
Belle kaplice slapka.

Slona je 
težko razumet.
Ker je težak
in obenem
lahak
kot
barve oblak.
Ljubek
krompir:
Z dvema 
sanjama 
pokrit.
Imata pa
krompir.
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Večkrat ponoči je
storž otožen,
Ker se ga ne čuti, sluti.
Kdaj bo dan, storž zeleni.
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Prekolesarili smo svet
Sara Vidmar

10. septembra smo obeležili Svetovni dan 
preprečevanja samomora. Ob tej priložnosti 
je bil svet že četrto leto zapored povezan v 
svetovni   akciji Prekolesarimo svet, ki sim-
bolizira po- vezanost celega sveta v priza-
devanjih za preprečevanje samomora. 

V svetovni akciji so letos prvič sodelovali tudi 
stanovalci naše enote. Kar 27 jih je med 18.                     
avgustom in 10. septembrom kolesarilo na so-
bnih kolesih v naši fizioterapiji. Pridno so nabi-
rali kilometre in na koncu skupno zbrali 749 kilo-
metrov. S tem so pomembno prispevali osebam v 
stiski, saj so opozorili na dejstvo, da je reševanje 
težav možno tudi na bistveno boljši in pametnejši 
način, torej preko gibanja! Čestitamo in zahvalju-
jemo se vsem udeležencem akcije!

Sodelovali so : 
Leban Vinko, 109 km,
Mrak Vinko, Peternelj Ivan, 86 km, 
Velikonja Emil, 69 km,
Klemenčič Milan, Gnezda Gabrijela, 53 km,
Peljhan Angela, 44 km, 
Lapajne Ida, Poljanec Ivana, 33 km,

Šuligoj Marija, 31 km,
Čižman Drago, 28 km,
Kobal Marjan, 23 km,
Lapajne Marija, 21 km,
Jurjavčič Marija, 20 km,
Grošelj Marija, 14 km,
Pakiž Majda, Fortuna Marija, Viler Vojislava, 6 
km, 
Leskovec Jožefa, 5 km,
Oblak Marija Ana, Kogoj Ema, Uršič Ivana, 4 km, 
Semec Marija, 3 km,
Tušar Gabrijela, Primožič Zdravko, Prebil Veroni-
ka, Smolej Alojzija, 2 km
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Sodelovanje v akciji prekolesarimo svet 
2017
Dunja Pirc

Že četrto leto zapored je bila v okviru IASP 
(International Association for Suicide Pre-
vention) organizirana akcija Svetovni dan 
preprečevanja samomora. To je simbolična 
podpora kolesarjev, ki ima namen, da razši-
rja zavedanje, da samomore lahko prepreči-
mo. Obenem pa se želi z akcijo vzpodbuja-
ti druženje med ljudmi in s tem premagati 
osamljenost, ki je eden izmed poglavitnih 
dejavnikov tveganja za razvoj duševnih stisk. 

Letošnje geslo je bilo: Vzemi si trenutek, reši živl-
jenje. S tem geslom se je želelo poudariti pomen 
skupnosti in pozornosti do bližnjega. V akciji se je 
lahko sodelovalo v času od 10. 8. 2017 do 10. 9. 
2017, ko se obeležuje svetovni dan preprečeva-                 
nja samomora. V akciji so lahko sodelovali vsi 
kolesarji, na kakršnem koli kolesu, zunaj ali v 
zaprtih prostorih. Kolesar je lahko kolesarjenje  
izvedel sam, v družbi svojih bližnjih ali v okviru ra-
zličnih organizacij. Na kolo so bili tudi tokrat po-     
vabljeni vsi: odrasli, otroci, mladostniki in družine 
z željo, da bi se kot skupnost povezali in angaži-
rali v nameri za preventivno delovanje in ohra- 
njanje življenj. Naš dom je pri tej omenjeni akciji 
sodeloval že drugo leto. Na to skoraj ne smemo 
pozabiti, saj nas o bližajoči se akciji spomnijo tudi 
drugi sodelavci. K sodelovanju se je povabilo vse, 
tako stanovalce kot tudi sodelavke. Z odzivom 
le-teh smo zelo zadovoljni. V fizioterapiji se je te 
dni povečalo število "zagnanih kolesarjev", zato 
smo bili zelo veseli tudi sodelovanja in pomoči 
delovne terapevtke, ki je pogosto pomagala sta-
novalcem pri uporabi sobnih koles in beleženju 
dobljenih rezultatov. Letos smo bili še posebno 
veseli tudi odziva sodelavk, ki so se posamično 
odločile za sodelovanje v tej akciji, še bolj pa tis-
tih, ki so se organizirano odpravile na kolesarje- 
nje v Idrijsko belo. Rezultate, to je skupno število 

prevoženih kilometrov, posebej pri stanovalcih 
in sodelavkah, smo ves čas trajanja akcije skrbno 
beležili. Na tabeli, kjer so sodelovale sodelavke iz 
DUM smo zbrali skupno 755 km. Na tabeli, kjer 
smo beležili sodelovanje stanovalk in stanovalcev 
pa 268,25 km. Torej smo skupaj prekolesarili kar 
1023,25 km! Na to smo lahko zelo ponosni, saj 
je omenjeno število prevoženih kilometrov podo- 
bno razdalji od Ljubljane do Berlina. Po podatkih, 
ki sem jih zasledila v mojem službenem koledar-
ju, namreč piše, da bi do tam morali prevoziti 
1028 km, torej nam je do tam zmanjkalo le slabih 
pet kilometrov. Ob zaključku akcije se je omenje-
ni rezultat poslalo na Nacionalni inštitut za javno 
zdravje, za kar smo prejeli potrdilo o naši udelež-
bi. Verjamem, da ste bili v času trajanja akcije vsi 
vedri, nasmejani in zdravi in da ste v kolesarje- 
nju uživali. Želim vam, da taki ostanete skozi celo 
leto in v omenjeni akciji prihodnje leto ponovno 
sodelujete.
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Zdrav nasmeh je uspeh! 
Špelca Velikanje

Iskren, bleščeč nasmeh nam lahko polepša 
dan. Zdravi zobje prispevajo k naši lepši zu-
nanji podobi, prijeten videz pa nam zbuja 
zadovoljstvo in ugodno vpliva na ljudi okoli 
nas. Brez dvoma so zdravi in lepi zobje pred-
pogoj za splošno zdravje in zadovoljstvo 
vsakega človeka. Toda ni lepega nasmeha 
brez veliko vloženega truda in časa. 

Kakor druge dele telesa, lahko tudi ustno votlino 
prizadenejo številne bolezni, na katere lahko v 
večji meri vplivamo sami, in sicer:

a) s pravilno nego,

b) z zdravim življenjskim slogom,

Zdrav življenjski slog predstavlja tako skrb za fizi-
čno kondicijo ter zdravo in uravnoteženo prehra-
no.
Zdrava prehrana oziroma zdravo prehranjeva- 
nje vključuje varno, energijsko in hranilno ura- 
vnoteženo ter varovalno hrano, ki ohranja in 
krepi človekovo zdravje.

Priporoča se 3-5 uravnoteženih obrokov. Zajtrk 
je najpomembnejši obrok v dnevni prehrani. Za 
dobro zdravje potrebujemo živila iz vseh skupin 
prehranske piramide v pravem razmerju, saj 
hranila ene skupine ne morejo nadomestiti živil 
druge skupine.

Živila na vrhu piramide vsebujejo predvsem 
maščobe, sol in sladkorje in imajo zelo visoko 
energijsko vrednost, zato jih uživajmo v majhnih 
količinah in bolj poredko.

REDKO

MESO, RIBE IN 
ZAMENJAVE

V MANJŠIH 
KOLIČINAH

MLEKO
IN MLEČNI
 IZDELKI

ŽITA, ŽITNI 
IZDELKI 

DRUGA OH 
ŽIVILA

SADJEZELENJAVA

TEKOČINA

TELESNA AKTIVNOST
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c) rednimi pregledi pri zobozdravniku

Če so vaše dlesni rdeče, otekle in zakrvavijo ob 
ščetkanju zob, imate vnete dlesni. Glavni po- 
vzročitelj vnetja dlesni so bakterije v mehkih 
zobnih oblogah (zobnem plaku), ki se nabirajo 
po robu dlesni. Zaradi strupov, ki jih izločajo, in 
imunskega odgovora organizma pride do vnetja 
in propada obzobnih tkiv. Glavna kritična mesta, 
na katerih se mehke zobne obloge hitreje nabira-
jo, so rob dlesni-zob, medzobni prostori, mesta 
pod mostički in okrog zobnih vsadkov.

Z vzdrževanjem pravilne ustne higiene se lahko 
vnetje dlesni prepreči. Nezdravljeno vnetje dle-
sni pa lahko prizadene globlja obzobna tkiva.

Dejavniki, ki poslabšujejo stanje obzobnih tkiv: 
kajenje, stres, sladkorna bolezen, hormonske 
spremembe, dedna dispozicija, …

Vnetje obzobnih tkiv običajno napreduje brez 
bolečin in se lahko konča z izgubo zob.

Parodontalna bolezen pomeni razgradnjo kosti 
in tkiv, ki držijo zob v čeljusti. Ko so te strukture 
prizadete, je tkiva nemogoče obnoviti v prvotno 
stanje; lahko pa še dodatno poslabšanje zaustavi-
mo.

Dokazano je, da parodontalna bolezen vpliva na 
sistemsko zdravje človeka. Parodontalna bolezen 
povzroči in pospeši srčno-žilna obolenja, po-

slabša metabolno urejenost sladkornih bolnikov. 
Pri starejših ljudeh s parodontalno boleznijo so 
pogostejše pljučnice in kronična pljučna obole-
nja.

Vzroki za izgubo naravnih zob so zelo različni. 
Tičijo lahko v poškodbah, zobni gnilobi ali pa ra-
zličnih težavah z zdravjem ustne votline. Čeprav 
je primarna naloga zob grizenje in žvečenje, 
sodelujejo tudi pri govoru. Tako lahko rečemo, 
da več kot zob v ustih manjka, bolj je okrnjena 
funkcija žvečenja, govora, ne nazadnje pa je manj 
privlačen tudi videz oziroma nasmeh. 

Sodobne tehnologije in materiali ponujajo na 
področju izdelave zobnih nadomestkov veliko ra-
zličnih rešitev, možnosti in oblik pomoči. 

Protetika v zobozdravstvu pomeni nadomešča- 
nje manjkajočih zob. Poznamo fiksno in snemno 
protetiko.
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ZOBNA PROTEZA predstavlja nadomestek nara-
vnih zob, ki je narejen iz akrilata, prozorne smole, 
posebne plastike in občasno lahkih kovin ter         
izgleda kot pravi zobje. 

Kadar je izgubljenih več zob, predvsem na ko- 
ncu zobne vrste jih je mogoče nadomestiti z de-        
lno protezo. Kadar manjkajo vsi zobje pa s tota- 
lno protezo (zgornjo, spodnjo ali obe).

Totalna proteza
Totalna proteza je snemno-protetični zobni na-
domestek v primeru popolne izgube zob v eni ali 
obeh čeljustnicah.

 Delna (parcialna) proteza
Delna proteza je snemno-protetični zobni nado-
mestek, kadar zobnih vrzelih ni možno nadomes-
titi z mostički. Izdelana je lahko iz akrilata.

Kako pravilno skrbeti za nadomestke?
Negovanje protetičnih nadomestkov ni pome- 
mbno le za njihovo uporabno dobo, temveč tudi 
za zdravje vseh tkiv, ki jih protetični nadome- 
stki obdajajo. Načeloma velja, da po osnovnem 
čiščenju zob in medzobnih prostorov nekaj časa 
namenimo še čiščenju mest pod mostički in 
okrog zobnega vsadka (implantata). Dodatni pri-
pomočki so še super nitke in ščetke za čiščenje 
implantatov.

Kaj pa nega proteze?
Proteze je potrebno čistiti po vsakem obroku z 
večjo ščetko z mehkimi ščetinami in milnico. Pri 
čiščenju nikoli ne uporabljamo zobne paste, ker 
abrazivni delci v pasti poškodujejo zobno pro-
tezo. 

Na voljo so tudi posebne ščetke namenjene 
čiščenju protez. 
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Zobne obloge niso sovražnik le naravnim zobem, 
ampak tudi zobnim protezam. Nabirajo se po-
vsod. Negovanju zobne proteze je potrebno 
nameniti posebno pozornost. Obloge je potre- 
bno očistiti na zunanjih in notranjih površinah, 
kjer so v stiku z dlesnimi. To je pomembno, saj 
se ostanki hrane odlagajo pod površino in lahko 
povzročijo vnetje. Skriti ostanki hrane povzroča-
jo tudi slab zadah. Poleg zobne proteze je potre- 
bna skrbna higiena dlesni, preostalih zob, neba in 
jezika. Brezzobo čeljust očistimo z mehko krtačko, 
potrebno pa je tudi ščetkanje jezika. 
Če so se vam na protezi nabrale obloge, ki jih 
sami ne morete odstraniti, se odločite za obisk 
pri vašem zobozdravniku ali ustnem higieniku. 

Vsaj dvakrat tedensko je zobno protezo priporo-                                                                                     
čljivo tudi dezinficirati s čistilno tableto za pro-
teze, ki jo pustimo v vodi. Tablete za čiščenje 
protez lahko uporabimo kot dodatek, ne pa kot 
nadomestilo čiščenja s ščetko.
Da bi pri čiščenju zobno protezo zavarovali pred 
poškodbami,se jo priporoča čistiti nad umivalni-
kom polnim vode ali brisačo.

Kadar proteze ne nosimo, jo hranimo v posodici 
z mrzlo vodo.

Vaša ustna votlina se navaja na novo protezo, 
zato jo na začetku ne nosimo ponoči. 
Če so s protezo kakršnekoli težave, se je dobro 
posvetovati z osebnim zobozdravnikom in se 
držati njegovih navodil. Potrebno se je držati 
naročenih ur za kontrolo.

Zdravje je naše bogastvo, zato ga je potrebno spoštovati in čuvati. 
Zobna gniloba, bolezni obzobnih tkiv ter različne nepravilnosti v naših 
ustih lahko vplivajo na naše zdravje. Zato si ustno votlino čistimo vsaj 
dvakrat dnevno, saj je bolje preprečiti kot zdraviti.
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Pregovor

Pred vami je kviz. V polja za rešitev vpišite 
črke. Številka v polju vam pove, na katerem 
mestu v abecedi je črka. Za lažje reševanje si 
pomagajte s spodnjimi trditvami. Prvo črko 
pravilnega odgovora vnesite v geslo na mes-
to, kot ga navaja številka v oklepaju.
Pa veliko sreče pri reševanju. 

Klavdija Prezelj

 

 

2 16 13 11 6   23 18 1 2 6 3 23 

18 16 12 10 12 16 21 8 16 13 16 2 

15 1 19 21 18 6 9 10 

1) Bliža se december, ko postavimo tudi novole-
  tno jelko. Najpogosteje jo okrasimo z okraski v
 obliki krogle. 
To so: (2)_ _ _ _ _ _ _ _

2) Ob praznovanju novega leta nebo velikokrat
  razsvetlijo raznobarvne iskre, ki jih spremlja pok.
  To je: (16)_ _ _ _ _ _ _ _

3) Ena najbolj znanih ptic selivk, ki jo prepozna
   mo po škarjastem repu. 
  To je: (13) _ _ _ _ _ _ _ _

4) Običajno jih znesejo ptice in kure. Odlagajo pa 
    jih tudi nekatere vrste kač in želve. 
   To so: (11) _ _ _ _ _ 

5) Njegova domovina je Avstralija, z njegovimi
    listi pa se prehranjujejo koale.
   To je: (6) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6) Majhna prebivalka gozdov s košatim repom. 
    To je: (23) _ _ _ _ _ _ _ _

7) Kar umetnik na ogled postavi. 
    To je: (18)_ _ _ _ _ _ _ _
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8) Steklena posoda, v kateri živijo ribe.
     To je: (1) _ _ _ _ _ _ _

9) Kamor hočemo nas vodi, sama z nami pa ne
    hodi. 
   To je: (3)_ _ _ _ _

10) Leseno orodje, ki so ga ob zimskih večerih
      uporabljale žene, da so lahko predle. 
      To je: (12) _ _ _ _ _ _ _ _

11) Majhen, oster kovinski predmet, ki ga upora-
      bljamo za šivanje. 
      Toje: (10) _ _ _ _

12) Najpogostejša oblika rekreacije. 
       To je: (21) _ _ _
13) Z njim si uredimo in počešemo lase. 
       To je: (8) _ _ _ _ _ _ _
14) Če imamo na rokah rokavice, kaj imamo na 
nogah?
To so: (15) _ _ _ _ _ _ _ _ 

15) Sladica, ki se nam najbolj prileže v poletni 
vročini. 
To je: (19) _ _ _ _ _ _ _ _

16) Stavba, v kateri običajno živimo.
To je (9) _ _ _ _
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