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Čar spomina - čar spominjanja
Hitro, a vendar nežno in tiho se približuje zadnji 
mesec december. Za  vse  nas  je  to  mesec  priča-
kovanj nečesa lepega. Je pa tudi čas, ko se običa-
jno ozremo nazaj, ko pobrskamo po spominih kaj 
vse smo v zadnjem letu, mesecu, tednu dožive-
li. Spominjali se bomo tistih stvari, ki se, vsaj 
tako smo prepričani, nikakor ne smejo izgubiti 
nekam v pozabo.

In lahko bi rekli, da tudi ta številka Našega  časo-
pisa skrbi za to, da naši spomini ne bodo kar 
tako odšli v pozabo. Vemo, da je v naši sredi, 
pa ne samo v obeh hišah našega doma, ampak 

tudi drugje, vedno več starejših, ki imajo težave 
z demenco. Prav za njih in njihove svojce smo v 
našem domu odprli Demenci Prijazno Točko, ki jo 
na kratko predstavljamo. Prav tako zanimiv, vre-
den vtisa v spomin, je utrip vsakdanjika v domu. 
Da pa bodo spomini "sladki", je važno tudi kaj 
jemo. V strokovni temi teče beseda prav o tem 
– kako s pravo hrano proti demenci. Želimo si, da 
bi s svojimi spomini lahko popisali čim več strani, 
da bi bili naši spomini kot praznično darilo, ki ga 
z veseljem odpremo in pogledamo vsebino. Naj 
bodo naši spomini povezani v najlepšo knjigo živ-
ljenja, ki jo bomo vedno z veseljem prebirali.

Klavdija Prezelj

In čisto na koncu naj vam letošnji december 
prinese veliko lepih trenutkov, še več lepih 
doživetij in naj vam pusti največ lepih spominov.
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Teja Simonič

Lepo nam je skupaj

Dom upokojencev Idrija je Demenci 
prijazna točka

Demenca. Zadnje čase vse bolj pogosto 
slišana beseda. Zdi se, da o demenci že veliko 
vemo, pa vendar se vsak dan o njej naučimo 
kaj novega.

Ste vedeli, da vsake 3 sekunde nekdo na svetu 
zboli za demenco?

Res je, s staranjem prebivalstva narašča tudi šte-
vilo oseb z demenco. Pa vendar ta bolezen ni 
sestavni del staranja in je zato pomembno, da se 
oboleli osebi pomaga z medicinsko oz. zdravstve-
no pomočjo, tako kot za vsako drugo bolezen ali 
poškodbo.
Demenca običajno ne pride kar čez noč, ampak 
nastaja postopoma, mesece, leta in zato nanjo 
niti ne pomislimo. Pomembno je, da osebi ponu-
dimo pomoč ob prvih zaznavah bolezni, saj se jo 
z ustreznimi pristopi lahko omili in upočasni njen 
razvoj. Zdravila zanjo sicer še niso odkrili, znano 
pa je, da je tako kot za marsikatero drugo nadlo-
go, tudi za demenco najboljše zdravilo topel in 
prijazen odnos, nasmeh in lepa beseda. 

Slednje v Domu upokojencev Idrija nudimo 
domskim stanovalcem in uporabnikom na terenu 
v storitvi pomoč na domu. Ker pa je pomembno, 
da se o demenci informira vso skupnost, smo v 
začetku oktobra odprli Demenci prijazno točko, 
ki jo označuje šopek modrih spominčic na vhod-
nih vratih doma, poleg pa najdete stojalo z infor-
mativnimi zloženkami in drugim gradivom.
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Lepo nam je skupaj

Na otvoritvi nas je z nastopom razveselil domski 
žoga bend, brbončice pa smo razvajali z okusi de-
menci prijazne hrane, o kateri si lahko več prebe-
rete v tej izdaji časopisa.

V sklopu točke, ki je namenjena osebam z de-
menco, njihovim svojcem in drugim, ki jih to 
področje zanima, bomo nudili informacije in 
pomoč, izvedli izobraževanja za širšo javnost, v 
planu je posneti informativni filmček, izdelati le-
take, izvesti akcije ozaveščanja, oblikovati skupi-
no za samopomoč idr. Preko različnih projektov 
in druženja bomo torej skupaj spoznavali de-
menco. Takih točk je po celi Sloveniji že čez 50,                                                            
koordinira pa jih Združenje Spominčica – Alzhei-
mer Slovenija. Namen točk je vzpostaviti deme-
nci prijazno skupnost in omogočiti osebam z de-
menco, da ohranijo spoštovanje in dostojanstvo 
ter da s pomočjo vse skupnosti čim dlje časa živi-
jo v domačem okolju.



6 Letnik 10 številka 30

Lepo nam je skupaj

3. Osebnostne, čustvene in vedenjske ter                 
razpoloženjske spremembe
primer: Oseba težko obvlada čustvovanje, npr. 
brez pravega razloga plane v jok in nato takoj v 
smeh ali se hitro in zelo razburi, potem je takoj 
pomirjena ali pa je oseba zelo sumničava, jo je 
zelo strah, da bi npr. padla, počuti se tesnobno ali 
pa reagira agresivno.

4.  Težave pri vsakodnevnih opravilih
primer: Oseba vse težje kuha, pospravlja, čisti, 
ne poskrbi za osebno higieno, učenje novih na-
log postane težko, ne pozna več pravil, za umi-
vanje zob namesto zobne paste uporabi kremo 
za obraz, ne ve čemu je namenjen glavnik.

5.  Težave pri krajevni in časovni orientaciji
primer: Oseba misli, da se bližajo božični prazni-
ki, čeprav je zunaj poletje, lahko zamenja dan za 
noč in misli, da je čas za zajtrk, pa čeprav je ravno 
po kosilu, ne more se spomniti kateri letni čas je, 
pozabi v katerem kraju se nahaja in na sprehodu 
po mestu ne najde več poti domov.

6.  Zapiranje vase in izogibanje družbi
primer: Oseba izgubi zanimanje za hobije, izogiba 
se druženju s sorodniki in prijatelji, ne spremlja 
več priljubljenih vsebin, npr. športa, oseba želi 
prikriti znake demence.

Za pokušino o čem vse bo tekla beseda pri  pro-
jektu,  vam   na   kratko   predstavljamo   nekaj   bi-
stvenih in uporabnih informacij v zvezi z deme-
nco. Kot omenjeno, je dobro ukrepati že ob prvih 
znakih bolezni, vendar pozor, vsako pozabljanje 
še ni demenca! O demenci govorimo takrat, ko 
so prvi znaki tako pogosti, da ovirajo posamezni-
ka pri vsakodnevnih opravilih. Predstavljamo vam 
nekaj prvih znakov demence:

1. Izguba spomina, neskončno ponavljanje 
enih in istih  vprašanj,   iskanje,   izgubljanje   in   
prestavljanje stvari
primer: Oseba se ne spomni več kdo je bil na 
obisku, ali je danes že jedla kosilo ali ne, kam je 
pospravila svojo torbico ali denarnico, pospravi 
hrano v omaro za čevlje, oseba večkrat pozabi iti 
na določeno dejavnost, neprestano ponavlja iste 
stavke ali sprašuje isto stvar.

2.  Težave   pri   govoru   ali   pisanju,   upad   in-
telektualnih funkcij
primer: Oseba ne najde prave besede ali napa- 
čno poimenuje stvari, tvori nerazumljive stavke, 
težko spremlja pogovor, ne zmore več dobro 
presojati in se odločati, npr. pozimi se za na spre-
hod obleče le v eno majico ali pa poleti naokrog 
hodi v debelem pletenem puloverju.
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Včasih se vsakdo izmed nas najde v kakšnem od 
zgoraj zapisanem primeru, pa to še ni razlog za 
preplah in urgentno ukrepanje. Zapiranje vase 
in izogibanje družbi je za nekoga lahko povsem 
običajna  stvar  in  je  že  od  nekdaj  bolj  samota-
rski, pomembno pa je, da smo pozorni, če se 
zapiranje vase prične kazati pri sicer običajno                  
odprtem in družabnem človeku. Potrebna je 

Zatorej demenco sprejmimo kot vse bolj prisotno bolezen, o njej govorimo, se učimo 
kako pristopati in komunicirati ter predvsem, ne sramujmo se je!

presoja zdravnika, da lahko potrdi, če sploh gre 
za  demenco  ali  morebiti  za  kakšno  drugo  zdra-
vstveno stanje, ki ima podobne znake (npr. neka-
tere infekcije, tumorji, možganska kap, …).
Zavedati se je potrebno, da je demenca bolezen 
in zato potrebujemo zdravniško pomoč. Ko si ne-
kdo zlomi roko ali kolk, gotovo obišče zdravnika, 
da mu pomaga. Pri demenci ne gre za norost ali 
duševno motnjo, niti to ni normalen del staranja, 
ampak za bolezen, ko se v možganih zgodijo ke-
mijske reakcije, ki le-te poškodujejo in ne deluje-
jo več tako kot prej. Ni se nam potrebno bati, da 
bomo zaradi demence stigmatizirani, označeni za 
psihiatrične bolnike ali da nas bodo zaradi tega 
odrivali stran. Nasprotno, če bodo drugi vedeli 
kaj se dogaja z našimi možgani, bodo lažje in bo-
lje razumeli tudi znake in nam znali ustrezno po-
magati. Zgodnje odkritje bolezni pomeni daljše 
življenje, saj jo upočasnijo že v zgodnjih fazah in 
tudi kakovostnejše življenje, saj se do časa orga-
nizira in ponudi dodatno pomoč in oskrbo.
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Zgodbe, ki jih piše življenje

Metka Pavšič

Domačo besedo sem razumela, le 
spregovoriti nisem mogla
Pogovor s stanovalko Rezko Peternelj

seveda takoj spregovorila v slovenščini, saj mi je 
ostala nekje v spominu. Razumela sem jo tudi ob 
prvi vrnitvi, le spregovoriti nisem mogla. Z nogo 
nisem imela težav celih osemintrideset let. Še 
plesala sem lahko. Leta 1981 sem morala spet v 
Valdoltro, da sem nadaljevala z zdravljenjem.  

V mladih letih smo preživeli vojno. Vsega je bilo v 
tistih časih. Sicer pa sem delala doma in se učila 
šivanja. Sprva pri neki šivilji blizu Ledin, kasneje 
so me prišli vprašat, če bi šla k "Žnidarju v Ame-
riko". Pri njem sem šivala čez teden. Pet dinarjev 
na dan mi je plačal, imela sem hrano in seveda 
prenočišče. Fajn je bilo, ker sem dobila plačilo, 
le zelo dolgčas mi je bilo. Ko je prišla pomlad, 
sem rekla, da bom morala iti domov zaradi dela. 
Naslednjo zimo sem spet šla k Žnidarju. Tedaj sta 
tam pomagali še dve dekleti in bilo je vse dru-
gače. Ena izmed njiju je bila Justina, ki zdaj biva 
na istem hodniku kot jaz. Tokrat je bilo vse dru-
gače.  Dolgega  časa  nismo  poznale.  Bilo  mi 
je osemnajst let. Vrnila sem se domov. Pomagala 
sem pri delu. Moja mama je bila mlinarica. Tudi 
rekli so ji tako. Imeli smo le eno kravo, pa še je 
bilo po bregovih premalo krme zanjo. Kot otroci 
smo pomagali nositi žaklje v mlin. Marsikdo si ni 

Uradno mi je ime Alojzija, krščena sem za 
Rezko in to ime imam raje. Moj dekliški 
priimek je Likar, zdaj se pišem Peternelj. Moj 
dom je bil v Malnah nad Sp. Idrijo. Rojena 
sem oktobra, leta 1929.

Mama je bila vdova. Imela sem polsestro, dva 
brata in tri sestre. Svojih  otroških  let  se  spomi-
njam predvsem po tem, da me je kmalu pričela 
boleti noga. Bilo je po padcu. Udarila sem se v ko-
leno, ki se je sicer zacelilo, a kaj ko je kmalu zače-
lo boleti. Tedaj mi je bilo pet ali šest let. V šolo 
sem hodila le dobro leto, z letom in pol mlajšim 
bratom. Obiskovala sva jo v Ledinah. Italijanska 
šola je bila to.  Z  osmimi  leti  sem  odšla  v  Valdo-
ltro, kjer je bila bolnišnica. Tam sem ostala devet 
mesecev, se vrnila domov za mesec in pol, potem 
sem tam ostala še sedem mesecev. V Valdoltri so 
me ob prvem prihodu operirali. Spominjam se, 
da me je peljala tja sestra. Pripravili so mi poste-
ljo. Gledala sem v odprta vrata, kdaj se bo med 
njimi pojavila moja sestra. Ni je bilo, vrata so se 
zaprla, jaz pa sem planila v jok. Zvečer sem dobila 
malo "župce", povedali so mi, da bom operirana. 
Ah, kako sem jokala. Spominjam se, da sem se po 
operaciji zbudila šele zvečer, bila sem v isti sobi, 
le na drugi strani. Zagledala sem nuno, ki je ime-
la na nočni omarici lučko. Molila je Rožni venec. 
Najbrž je čakala, da se bom prebudila. V deve-
tih mesecih me ni prišel nihče obiskat. Danes 
si to težko predstavljamo. Kasneje se je nekega 
dne dopoldne oglasila sestra, ki se je poroči-
la z Italijanom. Spomnim se, da smo vsi govorili                 
italijansko. Ko sem prišla domov, sem govorila 
le v tem jeziku. Kokoško, ki je zašla v hišo, sem 
kar v italijanščini napodila iz hiše. Domači so se 
mi zelo smejali. Po drugem prihodu domov sem 



9Povejmo si...

Zgodbe, ki jih piše življenje

upal z vprego do hiše. Kdor je bil doma, je tekel 
na vrh hriba in pomagal znositi žaklje. Različno 
so bili težki in vsak je nesel po svojih močeh. Tam 
okrog 25, 30 kilogramov so tehtali. Nazaj smo 
znosili pa moko. Po dvajsetem letu sem pričela 
kuhati v peči. Mama si je namreč zlomila nogo. 
Treba je bilo pristopiti k vsakemu delu. Ni bilo 
lahko kuhati v peči. Ko si v peč potisnil lonec z 
burkljami, se je ta marsikdaj obrnil. Ojej, kako je 
bilo zoprno. Znova si moral olupiti krompir, tisti 
od pepela je bil le za živino. 

Leta so tekla. 1962 sem se poročila. Doma niso 
bili navdušeni nad tem. Želeli bi, da ostanem pri 
bratu. Mož je kupil hišo "v rajdah" pri Pelhanu. 
Preselila sva se tja. Rodila se  nama  je  hčerka  
Andreja. Skupaj sva živela le pol leta manj kot 
petdeset let. Bil je rudar. Jaz  sem  bila  doma.  Te-
kla so leta in mož je šel v penzijo. Ko je bil v pokoju 
že več časa kot je bil v delovnem razmerju, je imel 
navado reči: "Eno penzijo sem zaslužil, drugo bi 
mi morali pa dati". Ob slovesu mu je manjkalo 
le petdeset dni do devetindevetdesetega leta. Na 
Martinovo bo sedem let od njegovega slovesa. 

Za dom sva se odločila potem, ko sem jaz padla 
in si zlomila nogo. Spet sem bila operirana. Kako 
fajn je bilo, ker sta bili moji dve vnukinji v Lju-
bljani v šoli in sta me hodili v bolnišnico obisko-
vat. Nekaj časa sem bila kasneje v domu v Črnem 
vrhu, zatem v Idriji. Tu se mi je pridružil tudi mož. 
On je v domu težko živel. Vsako nedeljo je šel k 
maši. Neke nedelje, proti koncu oktobra je bilo, 
sem gledala skozi okno in videla, da moža nekdo 
podpira, ko so šli iz cerkve. Od tedaj naprej ni šel 
več k maši. 

Jaz se v domu resnično dobro počutim. Mislim 
si; le kje bi bolje živela. Zelo rada hodim v de-
lovno terapijo, kadar je kaj za izdelovati. Skupaj 
z drugimi ženskami delam vitre za Vinka, šivam 
na šivalni stroj ali na roko, tudi berem rada. Zdaj 
berem vse manj, ker sproti pozabljam in se mi ne 
zdi več vredno. Zdaj raje rešujem sudoku. Včasih 
mi ga prinese hči Andrejka, včasih pa Lidija. Na-
mreč, k meni hodi na obisk tudi Lidija. Njena teta 

je bila pred leti tu v domu. Z mojim možem sta se 
poslovila le par dni narazen. Lidija pravi, da ima 
občutek, kot bi šla k mami na obisk. Da gre k moji 
Rezki, ima navado reči. Zdi se mi kot bi imela dve 
hčerki, eno sem rodila, drugo pa "posvojila"  

Rada tudi pletem. Trenutno delam nogavice za 
vnuka. Lepo bivališče imam tukaj v domu. V njem 
je vse: spalnica, kopalnica, tudi garaža je v njem. 
Rada pogledam rože, ki mi krasijo okensko polico 
od znotraj in od zunaj. Zunanje cvetlične lončke 
imam privezane, da komu ne padejo na glavo. 
Rada hodim na telovadbo, pa na torkovo skupi-
no, na prireditve in k maši. Kadar le zmorem, 
grem tudi v našo kapelico, kjer se nas nekaj 
zbere, da skupaj molimo Rožni venec. Zdaj precej 
premišljujem o minulih časih. Predvsem ponoči, 
ko ne morem spati. Tudi na glas kaj povem sama 
sebi. Zaključila bi z mislijo, da se še nikdar nisem 
imela tako lepo. Vedno sem morala veliko dela-
ti, bolezni je bilo precej v mojem življenju, veliko 
sem prejokala. Veliko stvari me je teplo, zdaj pa 
pravim, da bi le bilo do konca tako kot je sedaj. 

Rada bi dodala še to, da mi dneve zares lepšajo 
moji domači; hčerka Andrejka, trije vnuki in trije 
pravnuki. Ko so zadnjič za najmlajšega ugotavljali 
komu je najbolj podoben, sem pripomnila: "Zakaj 
ne rečete, da je podoben tudi meni. Če dam pro-
tezo iz ust, sva oba prav enaka."
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Kot telefonistka na Občini Trebnje sem 
zelo uživala
Pogovor s stanovalko Veroniko Ziherl
Metka Pavšič

Rodila sem se v kmečki hiši, v vasi Slepšek pri 
Mokronogu. Številna družina smo bili, kar 
enajst otrok nas je bilo. Jaz sem bila deveti 
otrok. 

Zelo smo bili navezani eden na drugega.Če je bil 
kdo bolan, smo se izredno bali, da ne bi umrl. 
Mama je zelo dobro kuhala. Ko sva imela z bra-
tom ošpice, je nama spekla jajčka. To se je tedaj 
štelo za precejšnje razkošje. Zelo naju je razvaja-
la. Ata je preveč pil, a do nas ni bil grob.

V  osnovno  šolo  sem  hodila  v  Mokronog.  Za- 
ključila sem šest razredov. Zelo rada sem imela 
slovenščino, nemščino in srbohrvaščino. Iz tistih 
časov se spominjam dogodka, ko je mama na 
peči sušila vreče prosa. Otroci smo se preganjali 
po hiši in vrečo prosa vrgli na tla, da je počila. Ko 
je mama pritekla s palico v hišo, smo se vsi skrili 
pod posteljo. 

Po osnovni šoli sem šla v Ljubljano, kjer sem 
opravila strojepisni tečaj. Pri neki družini sem 
pazila otroke. Rada sem imela to delo. Po kakih 
štirih letih  sem  odšla  domov  iskat  službo.  Zapo-
slili so me na Občini Trebnje. Delala sem kot tele-
fonistka. Prav uživala sem. Še sedaj se slišim kako 
sem se oglašala: "Izvolite prosim, Občina Trebnje 
tukaj. Želite prosim?". To delo sem resnično ime-
la rada. Po sedmih letih sem odšla živet k sestri 
na Vrhniko. Sestra mi je plačevala zavarovanje, 
jaz pa sem v zameno pomagala v gospodinjstvu 
ter pazila na otroke. Po tem obdobju sem se spet 
vrnila domov in se zaposlila v čevljarskem po- 
djetju, kjer sem lepila in brusila podplate. Na tem 
delovnem mestu sem bila kasneje upokojena. 

Živela sem doma, na dolenjskem. Odločila sem 
se in se javila na ženitni oglas. K nam je prišel Viki 
iz Idrije in nekaj časa je ostal pri nas, a kmalu sva 
odšla živet v ta njegov kraj. Moram reči, da mi 
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je bil Viki všeč, le premajhen je bil zame. Soliden 
mož je bil. Skupaj sva uredila stanovanje. Oba 
sva imela nekaj prihrankov. Lepo sva živela. Viki 
me je imel zares rad. Oba sva bila upokojenca. 
Jaz sem tudi  pazila  otroke.  Še  se  spominjam  
deklice  Almedine, ki sem jo pazila. Viki je kasne-
je zbolel za astmo. Prenehal je piti in kaditi. Pri 
tem sem mu pomagala jaz. Z njim sem hodila v 
bife in naročala kašaste sokove. Uvidel je, da bo 
to postala hudo draga stvar in je počasi prenehal 
s tema razvadama. Po njegovi smrti sem prišla v 
dom. Že šestnajsto leto sem tu. Sem letnik 1940 
in bom letos dopolnila oseminsedemdeset let. 
V domu imam prijetno družbo žensk, z moškimi 
se pa ne družim veliko. Rada hodim na skupi-
no, rada prepevam. Tu me poznajo kot pevko, ki 
pozna zelo veliko pesmi. Ko sem živela še doma, 
sva z mamo, ki je bila zelo dobra pevka, veliko 
prepevali ob kuhanju in pomivanju posode. Ple-
sati pa nisem nikdar znala. Številne popevke sem 
se naučila tudi prek radia, ki ga redno poslušam. 
Moj priljubljeni radio je Prvi program radia Slo-
venije. Najraje poslušam oddaji Četrtkov večer 
in torkovo oddajo Naša zemlja v pesmi in besedi. 
Nemalokrat zraven tudi zapojem. 

V sobi se lepo razumemo. Pravzaprav mi nihče v 
domu ne gre na živce. Rada imam ljudi. Zdaj sem 
precej nesrečna, ker sem padla in si pri tem zlo-
mila kolk. Tudi z očmi imam težave. Že dolga leta 

slabo vidim. Ko sem bila na negovalni etaži, so se-
stre zelo lepo skrbele zame. Vesela sem, da imam 
še vedno stike s svojimi domačimi. Po telefonu se 
slišim z bratoma. Brat Sandi me je prišel obiskat 
tudi v bolnišnico v Ljubljano. Sorodnica Branka 
pa me redno obiskuje tu, v domu.   
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Male sive celice
Ema Brelih

Danes je beseda demenca zelo pogosto     
uporabljena in nasvetov za pomoč tudi kar 
mrgoli. Težave zaradi slabšanja ali izgube 
spominskih in še kakšnih drugih možganskih 
funkcij niso nič novega. Pozabljivost in ra- 
ztresenost, ki nas spremljata – ene bolj, 
druge manj – celo življenje, se včasih sto-
pnjujeta in postaneta resna težava. 

Ena od pogostih želja vsakega od nas je, da bi do 
konca svojih dni ohranili bister um, zdravo pamet! 
Naravnemu poteku staranja tako na telesnem 
kot tudi na psihičnem področju se ni moč izogniti 
in se ga ne da preprečiti ne z zdravili, ne z vaja-
mi, … Lahko pa smo do svojih let, svojega telesa, 
svojega uma spoštljivi, odgovorni, razumevajoči. 
To pomeni, da se potrudimo in poskrbimo kolikor 
zmoremo za svoje zdravje. 

Skrb za zdravje niso le tablete, pogosti obiski pri 
zdravniku, vsakodnevna telovadba, … Vse to je 
seveda potrebno. A temu lahko dodamo še kaj. 
Pri sprehodu okoli doma gre več kot samo za delo 
mišic in premikanje telesa – srečamo znance, se 
pozdravimo, zvemo kaj novega, poklepetamo 
o vremenu. Druženje nam pomaga, da smo del 
prijateljskih skupin, del sorodstvenih skupnosti. 
Smo cenjeni in spoštovani. Pogovor bistri misli, 
nam pomaga izraziti čustva, občutja, posredovati 
znanje in nas ohranja žive in vitalne.

Vrsto let se v domu enkrat tedensko zberejo sta-
novalci v skupino, ki smo jo poimenovali Male 
sive celice. Ime se je ponujalo kar samo, saj za 
ogrevanje ali za zaključek srečanja zelo pogosto 
uporabimo zbirko Male sive celice, v kateri so 
zbrane uganke in kvizi iz istoimenske tv oddaje, 
ki smo jo z zanimanjem spremljali na tv ekranih. 
V sproščenem in prijateljskem vzdušju, a vseeno 
resno in zavzeto poskušamo aktivirati dolgoročni 
in tudi kratkoročni spomin. Ker pa so možgani še 

kako povezani z vsemi čutili in s celotnim tele-
som, je pomembno, da ozavestimo vse poti po 
katerih potujejo impulzi. Z govorom, pisanjem,                                                                                  
gledanjem in poslušanjem aktiviramo tudi 
miselne procese in obratno.

Navadno za začetek, po uvodnih stavkih, nare- 
dimo kakšno ogrevalno vajo: kratka uganka, hi-
ter kviz, ali pa kar ob pregledu domače naloge 
še med seboj izmenjamo rešitve. Ja, domače 
naloge so izbrane vaje, ki jih med tednom vsak 
zase rešuje. Marički pomaga vnuk, ki se teh nalog 
kar veseli in bi rad tudi on hodil na Male sive ce-
lice. Včasih je kakšna naloga tudi bolj zapletena in 
medsosedska pomoč ali pa pomoč sošolk pride 
kar prav. Včasih pa kdo pride tudi brez naloge, 
samo z opravičilom. Opravičila so približno taka: 
"Ni šlo, bilo je pretežko, nisem videla, ni bilo časa, 
res se mi ni dalo."

Nadaljujemo z vajami. Vaje so izbrane name- 
nsko in z njimi želimo ohraniti miselno prožnost, 
priklicati in ozavestiti informacije, podatke, ki so 
spravljeni v možganih. Pomembne kognitivne 
funkcije, ki jih želimo stimulirati so ohranjanje 
pozornosti, spomina, orientacija, razumevanje, 
odzivanje, uporaba čutil, fine motorike, logične-
ga razmišljanja, uporabe čutil.  Z raznolikostjo 
in prilagojenimi vajami ohranjamo tudi homog-
enost skupine. Vsak, ne glede na predznanje in 
trenutno razpoloženje, je vključen, motiviran. 

Člani skupine opišejo nekaj vaj takole: bistrimo 
um, rešujemo križanke in male probleme, se 
spomnimo, kar smo pozabili, debatiramo, doda-
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jamo, kuhamo z besedami, spoznavamo našo do-
movino, zgodovino naših krajev. 

Navdihe, nasvete, ideje in uganke črpamo iz ra-
zličnih virov. Veliko knjig in virov sem pregledala, 
prelistala, našla kaj zanimivega in uporabnega. 
Nepogrešljive in največkrat uporabljene so: Dar-
ko Hederih, Marjan Škvorc: Male sive celice (vsi 

deli), Jasna Rižnar Kosm, Andreja Kurbus: Ugan-
karski kotiček ter spletni mesečnik Petre Čelik: 
Aerobika možganov. Brez googlanja seveda ne 
gre več, a največ "materiala" se najde na: www.
uciteljska.net, www.otroci.org, www.modrijan.
si ter seveda nepogrešljiv Slovar slovenskega kn-
jižnega jezika.
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V enem dnevu sem zavrtal 70 oselnikov
Peter Erjavec

Doma sem izdeloval razna kmečka orodja. 
Že moj stari oče je bil spreten v tem in je znal 
vse narediti, od njega sem se naučil. 

Izdeloval sem vse, kar se je rabilo na kmetih: če-
bre, grablje, pine za mleko, kovaške reči, žeblje 
za čižme, … Tisti, ki so vedeli, kaj delam, so prišli 
kar na dom. En možakar iz Dabra je prinesel pet-
deset kosov raznega orodja za nasadit, še šušta- 
rsko kladivo je bilo vmes. Cene sem postavil tako, 
da sem malo pogledal kakšne so pri Ribničanu in 
sem postavil nekoliko nižje. Ko so zvedeli, da je 
pri meni ceneje, so kupovali moje. Pa še za povrh 
sem dal: kdor je kupil grablje, je dobil še nekaj 
rezervnih zob, saj se mimogrede kakšen zlomi. 
Nazadnje sem naredil serijo 2400 zob za grablje, 
najbrž je še kakšen doma. 

Ko sem naredil nekaj več zaloge sem naložil 
poln avto in peljal naprodaj. Najprej sem oddal 
v Kmetijski zadrugi v Cerknem in v Idriji. Potem 
sem šel okoli, po vaseh in prodajal. Naredil sem 
veliko oselnikov. To je taka ”posoda”, v kateri 
ima kosec spravljeno oslo, poleg pa je obešeno 
še kovinsko ognilo, s katerim se na grobo pora-
vna rezilo, če se udari ob kakšen kamen. Oselnik 
mora biti seveda tak, da ne pušča vode, saj je tre-
ba imeti oslo vedno mokro. Za to je bil najboljši 

les nagnoja, kasneje pa sem ugotovil, da je boljša 
trepetlika. Videl sem namreč, da je imel en moža-
kar več kot petdeset let star oselnik iz trepetlike 
in je bil še kot nov. Najboljši je toliko debel kos 
debla, poleno, da ga lahko razsekaš na četrtine in 
iz vsake narediš en oselnik. Les mora biti posekan 
v avgustu, stare lune. Ko sem napravljal drva za 
zimo, sem spotoma pripravljal  še  les  za  te  izde-
lke. Potem je bilo treba zvrtati. Naredil sem pose-
ben sveder, da sem vrtal strojno in je šlo hitre-
je. Spomnim se, da sem v enem dnevu zvrtal 70     
oselnikov in še kosilo sem skuhal vmes, če bi to 
delal ročno, bi naredil samo tri. Naredil pa sem 
tudi dva velika, zelo velika, okoli 50 cm dolga in 
leseno oslo ter ognilo, da je bil komplet. To so bili 
posebni primerki in rekli so mi: "Kdo bo to kupil?" 
Pa sem hitro prodal. Eden je najbrž še vedno v 
gostilni v Trebuši, drugega pa je kupil en možakar 
na Šentviški planoti; za en kmečki praznik je rabil. 
To si bili taki posebni kosi, tudi malo za reklamo.

Res sem imel veselje do tega dela, z leti dobiš 
tudi veliko izkušenj in še posebno veselje je bilo 
videti ljudi, ki so bili zadovoljni s tem, kar so dobi-
li v roke. Zdaj moje delavnice ni več. Sin jo je pre-
delal, ker se je preusmeril na kovinske, strugarske 
stvari. Tudi on je uspešen.
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Presenečenja na hišnem pragu
Dragica Kumer

Naš dom stoji na zelo strmem bregu, na re-
bri, spodaj je Idrijca, nekaj metrov nad hišo 
pa cesta. Cesta, ki povezuje Idrijo in Tolmin 
je bila v preteklosti slabo vzdrževana, lega 
ni bila dobra in še nepregleden, ovinek je      
ravno nad hišo. Zato je bilo treba biti pri    
vožnji zelo pazljiv, le malo večja hitrost in 
avto je dobesedno vrglo pod cesto. Seveda 
tega, posebno kdor ceste ni poznal, ni mogel 
vedeti. 

V spominu imam mnogo zanimivih dogodkov. 
Večinoma so bili potniki in šoferji prestrašeni, ko 
so se znašli z avtomobilom vred pred našo hišo ali 
še nižje. Vsem smo pomagali, kolikor smo lahko: z 
mirno besedo, poklicali smo pomoč, če je bilo po-
trebno in dali kakšno okrepčilo. Ko so malo prišli 
k sebi, so bili zelo hvaležni. Med njimi je bilo kar 
nekaj tujcev. Saj oni še posebej niso pričakovali 
ostrega ovinka, ki se je skrival za bregom in ga 
je bilo treba lepo zvoziti. Enkrat so se tako znašli 
spodaj pri Idrijci štirje študenti iz Belgije. Avto so 
imeli v gmajni, denarja tudi niso imeli prav ve-
liko, bili pa so dobre volje, nasmejani. Vzeli smo 
jih pod streho. Ko so uredili z vlečno službo in so 
odpeljali avto, so tudi oni odšli naprej. Res so bili 
simpatični, pa ne le to. Ostali smo v stikih preko 
pošte. To se je dogajalo v času Jugoslavije, ko je 
bila na oblasti Milka Planinc. Takrat se marsičesa 
ni dobilo pri nas, nositi preko meje pa tudi ni bilo 
dovoljeno. Oni so to brali v njihovih časopisih in 
so nam pisali, če kaj rabimo in so nam bili pri-
pravljeni vse dostaviti. Odgovorili smo, da tako 
hudo ni, a vseeno smo bili prijetno presenečeni 
nad njihovo pozornostjo. 

Enkrat je en domačin, iz Kobariškega, pristal z 
avtom pred hišnim pragom. Mudilo se mu je na-
prej. Rekel je, da bo popoldne prišel in da bodo 
zvlekli avto na cesto. Do takrat pa je prosil, če je 
lahko kar tam. Za vsak slučaj, če bi bil v napoto, 

nam je pustil celo ključe. Nekoč se je z dopusta 
na našem morju vračal nemški par. Ker ju je za-
nimala pokrajina in naše doline, sta se odločila, 
da se po naši cesti vračata proti domu. Presenetil 
ju je ovinek in nespretno speljana cesta. Z avtom 
vred sta se znašla sredi naše njive s krompirjem. 
Dobesedno priletela sta dol. Avto je obstal na 
kolesih in onadva sta izstopila vsak na svoji stra-
ni. Sosed, ki je ravno šel mimo po cesti, je po- 
klical moža, naj gre pogledat, kaj se je zgodilo. 
Ugotovili smo, da je avto videti nepoškodovan, 
lastnika pa tudi. Seveda sta bila zelo prestrašena, 
zato smo ju povabili domov, v hišo. Postregli smo 
jima in svetovali, naj pri nas prespita, naslednje 
jutro pa bomo poskrbeli, da bi s pomočjo vlečne 
službe avto spravili nazaj na cesto. Naslednje 
jutro smo res začeli reševati avto. Prispela je po-
moč, privezali so avto in ga vlekli po bregu na ce-
sto. Toda, joj, vlečna vrv se je utrgala in avto se je 
zapeljal ponovno navzdol, naravnost proti Idrijci, 
na srečo je bila tam skladovnica butaric, ki ga je 
zaustavila. Tako da je reševanje avta uspelo šele 
v drugem poskusu. Najpomembnejše je bilo, da 
potnikoma ni bilo nič hujšega, razen šoka. Prija- 
zna Nemca sta nam bila zelo hvaležna, nas sta se 
pogosto spominjala s pismi in darili, ki so bila kar 
prevelika. 

Ko so na cesto, ki je pošiljala avtomobile navzdol 
proti Idrijci,  pravilno rekonstruirali in položili nov 
asfalt, so preprečili mnogo nesreč.
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Presenečenja na moji življenjski poti
Justina Peternelj

Po drugi svetovni vojni, leta 1945, ko se pri 
nas ni dobilo sladkorja in soli in še marsikaj 
drugega, smo hodili po nakupih v Italijo. 
Večinoma smo kupovali za denar, včasih pa 
smo naredili tudi kakšno zamenjavo. 

Spomnim se, da smo se podale tri mladoletne so-
sede v Gorico. Nesle smo maslo, jaz tudi en večji 
kozarec medu. Imele smo namen to prodati ali 
zamenjati. Naletele smo na neko gospo, ki bi vze-
la vse, le dovolj denarja ni imela s sabo. Prosila 
nas je, naj jo počakamo, da gre po denar domov. 
A nam se je mudilo in smo jo ubrale kar po poti 
med hišami in na veliko presenečenje smo se 
znašle točno pred hišo omenjene gospe. Seveda 
smo takoj sklenile kupčijo. Bilo je res srečno na-
ključje in vesele smo bile. A zamudile smo avto-
bus. Ker smo imele dovolj časa do naslednjega, 
smo šle malo naokoli po mestu. Naenkrat se za 
nami ustavi avto in nekdo nas vpraša, če se gre-
mo peljati. Šofer je bil črne polti. Seveda smo se 
prestrašile in tekle stran, kar so nas nesle noge. 
Nismo vedele, kam naj gremo. Zatekle smo se 
na naše predstavništvo. Dekleta v pisarni so nas 
lepo sprejela. Uredile so nam prenočišče. Nasle-
nje jutro, ko smo se že odpravljale, pogleda ena 
od prijateljic skozi okno in vidi eno gospo: "Glejta 
kako mašira Brdarska Albina po sredi placa." Pre-
poznala je sovaščanko. Kako je svet majhen!

Drugič  se  mi  je  zgodilo  nekaj  let  kasneje.  Obi-
skovala sem obrtno šolo v Idriji. Nastanjeni smo 
bili v realki. Spodaj je bil internat. Tam se je sple-
tlo veliko prijateljstev. Nobenih izgredov ni bilo. 
Fantje so bili dostojni. Bilo je prav prijetno. Pri 
učenju smo pomagali drug drugemu. Vsak večer 
smo se zbrali zunaj in prepevali. Učenci so bili 
iz različnih krajev. Vipavci in Kraševci so bili res 
dobri pevci. Z eno sošolko sva postali dobri pri-
jateljici in vse sva si zaupali. Ob koncu šole, ko 
smo se razšli, so tekle tudi solze. A zaradi razdalj 

se nismo več videvali. Po dolgih leti, ko sem šla 
kupit zelenjavo v eno trgovino, pa opazim, da 
me ena ženska ogleduje. Ko sem spregovorila s 
prodajalko, me nenadoma objame in spregovori 
moje ime in pravi, da me je prepoznala po gla-
su. Živi v Postojni. Moža je imela v Idriji v bolnici 
in ga je takrat obiskovala. Toliko sva se imeli za 
pogovoriti, ker sva bili že od začetka prijateljici. 
Od tega srečanja naprej pa sva ohranili stike in 
sva se obiskovali. 

Nekega dne me  pokliče vnuk Matic. Sedaj živi 
v Idriji in ima družino. Takrat je bil doma še na 
Koroškem. Ob devetih zazvoni telefon in pravi, če 
bi lahko pri meni prenoči en mlad fant, njegov pri-
jatelj. Najprej me je zanimalo, če je pošten. Pravi, 
da se lahko zanj da roko v ogenj, ker je njegov pri-
jatelj in mu je kot brat. Zanimalo me je tudi, kako 
bo prišel k nam, saj je bil še v Kobaridu. Vseskozi 
sta bila na zvezi po telefonu, pravi, da naj za to 
nič ne skrbim. Pustila sem luč zunaj in v hiši tako, 
da je srečno prišel, dobil večerjo in zjutraj po za-
jtrku odšel naprej. Vsi smo bili zadovoljni, on pa 
še najbolj. Po več letih, ko se je vnuk poročil, mu 
je bil ta fant za pričo. Ker si je pustil malo brade in 
brke ga nisem več prepoznala. Pa pravi: "Jaz sem 
tisti, ki sem pri vas prenočil!"

Tudi tu v domu sem doživela presenečenje. Pride 
nova stanovalka, mlajša, prijazna, zgovorna. Ko 
se je na skupini predstavila, sem prepoznala, da 
je bila nekoč moja varovanka. Takrat je bila stara 
deset mesecev, jaz pa dvanajst let. Bila je prav 
pridna deklica in večkrat sva se o tem pogovarjali.

Največje presenečenje pa so mi pripravili domači 
za moj 89. rojstni dan, lansko leto. Hči, ki živi na 
Koroškem, me je po telefonu poklicala, da bo pri-
šla z možem na obisk in da me vabita na žlikrofe 
v bližnjo gostilno. Seveda sem vabilo z veseljem 
sprejela. Prišla me je iskat v dom in ko sva prišle 
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v gostilno, me je peljala proti največjemu pro- 
storu. Pomislila sem: "Le kaj bomo tam počeli, če 
smo samo trije?" Ko smo vstopili, sem videla, da 
je že zbranih polno ljudi. Nekaj časa sem samo 
gledala, zdaj enega, zdaj drugega, naposled sem 
le ugotovila: "Saj so vendar sami moji!" Otroci, 
vnuki, cele družine. Od presenečenja mi je kar 
srce poskočilo. Res, največje presenečenje, seve-
da zelo, zelo prijetno!

S poslušanjem sem se veliko naučila
Marica Rovtar

Kar nekaj let sem delala v kmetijski zadrugi. 
Prodajala sem in ljudje so pričakovali, da jim 
bom tudi svetovala kaj naj kupijo. Nekaj sem 
že vedela, veliko stvari pa je bilo takih, ki jih 
nisem poznala in tudi nisem znala svetova-
ti. Z leti sem se navadila, zvedela marsikaj, 
saj sem pogosto samo poslušala, če je kdo 
kaj povedal ali če so se kmetje, ki so prišli v        
trgovino med sabo pogovarjali. 

Nekega dne je prišel en možakar kupiti koso. Pro-
sil me je, naj mu svetujem, kakšno koso naj kupi. 
Bilo je na razpolago kar nekaj različnih kos. Seve-
da sem bila najprej v zadregi in negotova, potem 
pa sem se spomnila in mu rekla, da bi bilo mo-
rda najbolje, če bi koso stehtali in naj kupi najbolj 
lahko. Malo je bil začuden, ampak je kar zares 
vzel moj nasvet in kupil najlažjo koso. Po nekem 
času je prišel in se mi zahvaljeval, da sem mu zelo 

dobro svetovala, da je bila kosa res dobra in je 
veliko pokosil z njo. Zanimalo ga je tudi od kod 
meni tako znanje. Bila sem vesela, da je bilo tako, 
kaj več pa nisem izdala. Par dni prej sem namreč 
poslušala nekoga, ki je prav tako kupoval koso in 
je rekel, da je najboljša kosa tista, ki je lahka. To 
pomeni, da je dober material in da dobro reže.

Poslušanja sme se kot otrok naučila doma. Tata 
je pustil nas otroke, da smo lahko poslušali, ko 
so se odrasli pogovarjali, le tiho smo morali biti, 
da jih nismo motili. In res smo poslušali in zapo- 
mnila sem si veliko stvari, ki so mi v življenju zelo 
prav prišle. Z leti in zdaj v starosti, se marsičesa 
ne spomnim več. Spomini prihajajo na dan tako, 
tu pa tam. Škoda, ker ne morem več pisati, da bi 
si takrat zapisala, ko se spomnim. Tako pa spet 
nazaj pozabim. Tata je imel beležnice in v njih je 
bilo vse zapisano, škoda, ker je vse zgorelo. Res 
škoda.
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Zgodilo se je
Ema Brelih

Ogled dveh razstav čipk v mestu
Nikoli se ne bomo mogli do konca načuditi in na-
gledati kaj vse zmore človeška roka in domišlji-
ja. Ogledali smo si poučno in izredno zanimivo 
razstavo čipk iz Rusije. Po razstavi v kripti nas 
je z razlago vodila predsednica društva idrijskih 
klekljaric ga. Andreja Uršič, ob njeni razlagi smo 
še bolj natančno in poglobljeno pregledovali vse 
razstavljene umetnine. Človek dobi kar nove ide-
je in ponosni smo, da smo tudi mi del svetovne 
klekljarske druščine.

 Suči, suči!
Okoli nas same gasilske in druge veselice.       
Naredimo jo še mi! Z živo glasbo Janeza Kogo- 
vška, nastopom otrok, ki so celo leto plesali pod 
mentorstvom Nastje Lakner in seveda poskočen 
plesni korak. Kdor se ni mogel zasukati, je inte- 
nzivno opazoval in vsi smo švicali.

Čas je za izlete
Kobariško - za izlet do Kobarida in ogled sirarske-
ga muzeja je bilo veliko zanimanja, tako da smo 
se s kombijem odpravili kar v treh skupinah. Iz-
birali smo stranpoti, tako da smo videli še mno-
go več: Oblakov vrh, Šentviško planoto, Solarije, 
Bovec, … Lepo je v naših krajih!

Potepanje po Spodnji Idriji - človek kar ne more 
verjeti, da je pri Fari dan mimogrede naokoli. 
Razstava čipk, župnijska cerkev Marijinega vne-
bovzetja in pokopališče, srečanja z domačini ter 
za zaključek kavica na Kendovem dvorcu.

Bled! Nekateri ga niso videli že od mladih let. 
Čeprav je vse bolj moderno, promet, turisti, pa 
vendarle jezero, otok, grad in gore v ozadju osta-
jajo iste, občudovanja vredno. In blejska rezina, 
po domače kremšnita tudi!
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Morje vabi - pred napovedano ohladitvijo smo 
pomočili noge v morje, se naužili zdravilnih  mo-
rskih hlapov in sončnih žarkov. Nismo bili sami; 
prav zanimivo je bilo opazovati številne turiste,  
ki  so,  tako  kot  mi,  zajemali  poletje  z  odprtimi 
rokami.

Skavtski dan
Obisk velike skupine skavtov, ki so iz Gorenjske 
prišli na tabor v Žirovnico, dolino med Idrijo in 
Žirmi, je bilo sproščeno, spontano in prijateljsko 
druženje, na katerega smo se vsi dobro pripravili. 
Res da smo skupaj delali žlikrofe, klobuke iz pa-
pirja, čipke, a največ je vreden klepet, pogovor, 
čas ki smo ga namenili drug drugemu.

Nastop  mladih pevk iz Cerkna
Ubrani glasovi, dobro pripravljen program in lepe 
pesmi so navdušile vse poslušalce. Seveda ne 
smemo pozabiti tudi staršev, ki budno in skrbno 
spremljajo svoje otroke. 

Žiga Lakner
Z velikim zanimanjem smo pričakovali koncert 
Žige Laknerja. Domačini ga poznamo kot prija- 
znega, dobrodušnega, talentiranega mladeniča, 
tokrat nas je navdušil tudi kot umetnik, pevec. 
Slišali smo priljubljene slovenske popevke, tuje 
popularne uspešnice in klasične operne arije, … 
Vse to nam je na poseben način podaril Žiga. Se-
stra Nastja je poskrbela, da je program lepo tekel 
in nam predstavila Žigovo glasbeno pot.

Idrijski kvartet saksofonov
Koncert, ki je bil nekaj posebnega: saksofoni, 
melodije in seveda Nace Kogej, Jaka in Jakob Jež 
ter Urban Munih in dodatek: bobnar. "Ne le, da 
so lepo igrali, tudi prijazni, dostopni, urejeni – da 
so že zdaj pravi mojstri!" so ugotavljali številni 
navdušeni poslušalci. Slišali smo nekaj klasičnih 
skladb, nekaj pa tudi takih, ki jih imamo že dolgo 
v ušesih, npr. Pink Panter.
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Koncert za dušo in srce -  Maja Tajnšek in Branko 
Brezavšček
Pianistka Maja Tajnšek in violinist Branko Bre-
zavšček sta v tričetrturnem programu zaigrala 
melodije svetovnih mojstrov kot so Bach, Mozart, 
Straus, filmsko glasbo in nekaj domačih zimzele-
nih. Poslušali smo s srcem in ušesi. To je glasba, 
ki blagodejno vpliva na dušo in ustvarja posebno 
razpoloženje in iskrena hvala za lep petkov večer.

Minka Bezeljak je praznovala
Stanovalka Minka Bezeljak je praznovala 102. ro-
jstni dan. Že kar nekaj let je najstarejša stanova- 
lka v domu. Včasih se počuti kar dobro, naslednji 
dan spet malo slabše. A prav vse, tudi slabe dne-
ve, zmore popestriti z iskrivimi pripombami, kra- 
tkočasnimi dovtipi. Vedno je vesela obiskov. Tudi 
na praznik je bilo tako.  

Kanomeljske punce
Najlepše je videti na odru domače ljudi! Tako pra-
vi marsikateri stanovalec ali stanovalka v domu. 
Kanomeljske punce imajo med stanovalci mnogo 
poznanih, sosedov, sorodnikov, znancev in prav 
zato je njihov nastop nekaj posebnega. Med na- 
stopajočimi in poslušalci se pretaka prav pose-
bna energija. Hvala.

Revija pevskih zborov stanovalcev in zaposlenih
Letos smo se zbrali v športni dvorani v 
Hočah. Veseli smo, da lahko tudi mi z zborom                                             
Karlinca vsako leto zastopamo naš dom. Na 
srečanje ne morejo vsi pevci, ki se zbirajo na pe-
vskih skupinah v obeh domovih, zato pa doma 
navijajo za nas. Zapeli smo ljudsko Dober večer, 
ljubo  dekle!  Ponovno  smo  doživeli  pevski  pra-
znik. Gostitelji, stanovalci in delavci Doma upoko-
jencev Tezno so najprej poskrbeli, da so vsi zbori 
opravili nastop. Po prireditvi so nas pogostili v 
prostorih Doma, ki so moderni, a hkrati domači 
in topli. 

Društvo upokojencev Idrija za stanovalce
Tudi letos je gospa Lada Bizjak pripravila, organi-
zirala in vodila prireditev, ki se jo bomo še dolgo 
spominjali. Zaradi pesmi, besed, vzdušja in me- 
dsebojne naklonjenosti, ki so ga pripravili nasto-
pajoči: Mešani pevski zbor društva upokojencev 
Idrija,   harmonikar   Žan,    recitatorke,    učenke 
osnovne šole Idrija pod mentorstvom Danice Kle-
menčič in pevska skupina, ki jo vodi Majda Lužnik.
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Čudoviti cekarji
Irena Hvala

Na Vojskem je 9. septembra potekalo že 
13. srečanje družin in skupin, ki v svoje                   
repertoarje uvrščajo slovenske ljudske pe-
smi. Prireditev Pri nas je pesem doma so tudi 
tokrat oblikovale pevske zasedbe iz različnih 
koncev Slovenije. 

Organizatorji Kulturno društvo Planika Vojsko so 
nastopajoče nagradili s prav posebnim darilom. 
V okviru delovne terapije Doma upokojencev v      
Idriji so nastali čudoviti cekarji za hlebce domače-
ga kruha. Za izdelavo pletenih izdelkov je potre- 
bna   spretnost   prstov,   vztrajnost   in   smisel   za 
oblikovanje. Tega zagotovo ne manjka stano- 
valcu Vinku Mraku, ki se je za to priložnost še 
posebno trudil in z izdelavo cekarjev pričel že                                
letošnjo pomlad. Menil je namreč, da je boljše, 
če se zadeve lotiš dovolj zgodaj in da čas ne pri- 
ganja. Dokončane cekarje je delovna terapevtka 
Ema Brelih okrasila z lepimi idrijskimi čipkami.  

Slednje so prispevale stanovalke doma, ki jim 
klekljanje pomeni sprostitev in občutek koristno-
sti. 

Prav vsi nastopajoči na vojskarski pevski priredit-
vi so občudovali lične izdelke stanovalcev doma. 
Z zanimanjem pa so prisluhnili tudi Vinku Mraku, 
ki je zatrdil, da je bivanje v ustanovi lahko prav 
prijetno. Treba se je pogumno spoprijemati z 
novimi izzivi in vsako stvar delati z veseljem!      

KUD "Planika" VOJSKO se iskreno 
zahvaljuje delovni terapevtki 
Emi Brelih, rojaku Vinku Mraku, 
vsem klekljaricam in ostalim, ki 
so sodelovali pri izdelavi daril za 
naše nastopajoče!
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Izlet po Gorenjski
Klavdija Prezelj

Letošnje leto smo "domski izlet" pričakovali 
z nestrpnostjo. Običajno se na pot odpravi-
mo spomladi, letos pa temu ni bilo tako, saj 
smo se na pot podali septembra. Že res, da 
so ideje za izlet začele "padati" že ko je bil zu-
naj še sneg, a prav to pričakovanje po nečem 
novem ga je naredilo še bolj vznemirljivega. 

In kam nas je vodila pot? Na Gorenjsko, natančne-
je na osrednje slovensko letališče "Letališče Jože-
ta Pučnika", nato pa še na Šmarjetno goro. Glede 
na to, da je potrebno termin za ogled letališča 
predhodno rezervirat, ni bila odveč skrb, če bo 
vreme lepo, a nas bo kaj zeblo, a bo šlo vse po 
planu, …

Na pot smo se tako odpravili v za nas zgodnjih 
urah, kmalu po osmi uri. Pot nas je najprej vodila 
do Logatca, nato pa po avtocesti do letališča. Tam 
nas je že čakal prijazen vodič Ervin. Najprej smo 
se skupaj sprehodili po letališki stavbi, spoznali 
kako poteka prijava na let, kje dobimo karte, kako 
potuje prtljaga. 

Nato je sledil prehod čez "Shengensko mejo", 
zato smo kot pravi potniki šli čez varnostno                        
kontrolo. Vse, kar smo imeli v žepih, ure, pasove 
smo morali odložiti v za to pripravljene zabo-
jčke, ki so potovali čez rentgensko napravo, vsak 
od nas pa je moral čez prav posebna vrata, ki so 
"piskala", če so na nas zaznale kaj sumljivega. 

Vsi smo brez težav prečkali mejo, ampak, da so 
nam lahko pokazali kako poteka dodaten pregled 
"sumljivih" oseb, so par stanovalcev dodatno 
pregledali. Bilo je prav tako kot vidimo v filmih ali 
po televiziji. Ko smo zapustili prostore varnostne 
kontrole, smo bili že na zunanji strani letališča, 
tako rekoč na pisti. 

Tam nas je čakal avtobus, prav tak, kot običa-
jno pelje potnike od letališke stavbe do leta-
la. Nas je peljal na ogled. Videli smo postajo za 
letala. Parkirnih mest je bilo preko štirideset. 
Vsako letalo ima točno določeno kako in kje 
mora parkirati. En del je namenjen potniškim, 
drugi del pa tovornim letalom. V posebnem                                                               
hangarju pa je parkirano tudi vladno letalo. Prav 
tako smo videli stopnice, ki jih pripeljejo do leta-
la, po katerih nato potniki vstopajo v letalo. Na-
prej pa smo videli zelo zanimive škatle – izvemo, 
da je to embalaža za tovor. Pri prevažanju tovo-
ra morajo namreč biti zelo pazljivi, ostri robovi 
namreč lahko poškodujejo letalo in nesreča bi 
bila neizbežna. 
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Varnost je na letališču prva stvar. Prav zato ima-
jo tudi svojo gasilsko službo. Njihova vozila so 
prav zanimiva, "špricajo" lahko dobesedno na 
vse strani. Eno izmed njih smo videli tudi čisto od 
blizu, vodič jih je namreč poklical in zapeljali so se 
mimo. Na žalost jih je klicala dolžnost, tako da jim 
dodatnih vprašanj nismo mogli postaviti. 

Ogled letališča se je tako bližal koncu. Čakala 
nas je še pot nazaj do letališke stavbe, nato pa 
še sprehod do 63 let starega letala, spomin na         
začetke komercialnega letalstva tako v Sloveniji 
kot nekdanji Jugoslaviji.

Pot nas je nato vodila na Šmarjetno goro, hrib nad 
Kranjem, kjer nas je v tamkajšnjem hotelu čakalo 
kosilo. Ali ste vedeli, da je bila Šmarjetna gora, 
ki je danes visoka 646m, nekoč za kar 8m višja? 
Njen vrh so namreč pri gradnji hotela odrezali. 
Prav  tako  je  z  vrha  lep  razgled  na  Kranj  in  bli-
žnjo okolico. Pravijo, da se ob lepem vremenu 
vidi do 20% Slovenije. 

Ime je dobila po cerkvici svete Marjete, ki prav 
tako stoji na vrhu. Predvidevajo, da je bila zgra-
jena med 9. in 10. stoletjem. V obdobju cesarja 
Jožefa II.  je  bila  na  seznamu  nepotrebnih  usta-
nov, leta 1785 dokončno opuščena in nato kar 
200 let prepuščena propadanju. Leta 1989 pa 
je bila na pobudo takratnega župnika ponovno    
obnovljena. V ljudskem izročilu se danes širi glas, 
da bi imela skala v južnem delu cerkve zdravilno 
moč,  ki  širi  okrog  sebe  močan  naboj  pozitivne
energije. Pravijo ji "živa skala". 

Res je ta cerkvica nekaj posebnega. Vsakega izmed 
nas je očarala s svojo preprostostjo, skromnostjo. 
Skupaj smo še zapeli, na tiho pomolili in se res 
polni pozitivne energije odpravili proti domu.

Ko smo se v naslednjih dneh pogovarjali o vtisih 
iz izleta so z navdušenjem pripovedovali:

"Dolgo je že od takrat, ko sem sama potovala z 
letalom. Vrnili so se spomini na tiste čase."

"Zanimivo je bilo videti kaj vse je potrebno, pre-
den zares odpotujemo na drug konec sveta."

"Prvič sem bil na letališču, zanimivo. Vseeno pa 
mi je bilo malce neprijetno iti čez varnostno kon-
trolo."

"Zanimivo bi bilo kdaj prav zares poleteti."

"Zelo lepo, škoda da nismo videli še Falcona."
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Jesen
Klavdija Prezelj

Letošnja jesen je zelo bogata tako s plodovi 
kot lepim vremenom in take smo jo vsi na-
jbolj veseli. Prenekateri stanovalec ali sta-
novalka mi je z velikim veseljem in žarom v 
očeh pripovedoval kako so se že kot otroci 
veselili jeseni. Takrat je bilo polno dela. Na-
jprej na njivi in po vrtovih, kasneje ob hla-
dnih in dolgih večerih pa v hiši ob krušni peči. 
Ko vidiš ta žar, ko začutiš to ljubezen do dela, 
do kmečkih opravil, veš, da je to tisto nekaj, 
kar je potrebno, da ponovno vzbudimo tisti 
občutek domačnosti in topline. 

Tako smo se letos, že kar tradicionalno, zbrali 
na druženju ob kmečkih opravilih. Dobili smo se 
v veliki jedilnici – tako kot nekoč v kmečki hiši. 
Čakalo nas je kar nekaj dela. Najprej smo trgali 
in luščili fižol. V začetku v tišini – slišalo se je le 
šumenje suhih strokov in rahlo ropotanje fižola. 
Nato se je začel zanimiv pogovor o tem katere 
vrste fižola poznamo, ali bogato obrodi, za kaj 
vse ga uporabljamo in še bi lahko naštevali. Vmes 
pa vprašanja in prošnje: "A imate še kaj fižola, mi 
prosim podate vrečo, saj je tako v redu, a ne, …"

Ko je fižola zmanjkalo, je bila na vrsti čebula, ki 
jo je bilo potrebno povezati v kito. Čeprav se 
zdi, da so prsti včasih okorni, so čebulo lično in                     
trdno povezali v lepo kito. Nazadnje je bila na 
vrsti koruza. Le to smo olupili in pustili, da se po-
suši. Tako bomo nato uporabili v dekoracijah po 
domu. 

Delo je bilo končano in zaslužili smo si malico, 
prav tako kot so jo včasih pripravljale nekatere 
gospodinje. Kruh in zaseka, zraven pa kompot 
iz suhih jabolk in hrušk. Ko je bila koruza dodo-
bra posušena, nas je čakalo še ličkanje. Potrebno 
je bilo le nekaj parov pridnih rok in delo je bilo 
končano. 

Nedolgo nazaj sta bili dve naši stanovalki skupaj 
z delovno inštruktorico Laro na delavnici izdelo-
vanja mozaikov v DU Impoljca. Pogled na koruzo 
je tako kar sam ponujal idejo – naredimo mozaik 
iz koruze, namesto koščkov keramičnih ploščic 
uporabimo koruzo. Vse lepo in prav bi rekli, a 
naša koruza je le ene barve – rumene. Malce po-
brskamo za idejami, pogledamo po internetu in 
ideja je tu. Koruzo pobarvajmo! Vzamemo vrečko 
za shranjevanje, vanjo damo koruzo in barvo ter 
neprodušno zapremo. Nato pa gnetemo, stresa-
mo, valjamo po rokah in med prsti toliko časa, da 
se barva enakomerno porazdeli po zrnih. Prav za-
nimivo je bilo opazovati stanovalke kako so uživa-
le, pa kakšne odtenke barv so dobile. Zrnje se je 
moralo le še posušiti in že je bilo pripravljeno za 
izdelavo mozaika.
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Manjkal nam je samo še motiv mozaika, a ve-
ndar je tudi ta hitro nastal. Narisale so ga spretne 
roke mlajših stanovalcev, ki se tedensko srečujejo 
na skupini. Da pa naloga ni bila preveč enosta- 
vna, je moral vsak član narisati nekaj po svojem 
izboru oziroma želji. Risali so pa vsi na eno de-
sko. Tako je nastala zanimiva slika devetih avto- 
rjev. Na srečanjih skupine mlajših stanovalcev je 
tako slika dobivala končno podobo mozaika, ki bo 
krasil naš dom.

Za letošnjo jesen tako lahko rečemo, da se nas je 
res dotaknila. Preko druženja ob kmečkih opravi-
lih in ustvarjanju mozaika iz pobarvane koruze 
je tako večina stanovalcev položila svoj delček v 
ustvarjanje mozaika povezanosti in domačnosti 
naše enote doma na Marofu.
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Rožnate pletenine
Klavdija Prezelj 

Ko smo lansko leto v delovni terapiji do-
bili "povabilo" za sodelovanje v projektu 
Rožnate pletenine, se je nanj odzvala go-
spa Marija. Spletla je šal in poslali smo ga 
na Europa Donna Slovenija s sedežem v Lju-
bljani. Par tednov kasneje pa so nas obiskale 
predstavnice Europa Donna Slovenija v Idri-
ji. Podarile so nam pregrinjala, ki so nastala 
iz rožnatih pletenin, ki so v mesecu oktobru 
ozaveščale o raku dojk. Z veliko hvaležno- 
stjo smo jih sprejeli in obljubili, da se letošnje 
leto v še večjem številu pridružimo projektu.

In res. V začetku oktobra smo dva dneva namenili 
skupnemu ustvarjanju rožnatih pletenin, pri tem 
pa so se nam pridružile prostovoljke in koordina-
torka Europa Donna Slovenija v Idriji ga. Dorica 
Gnjezda. Srečale smo se v knjižnici, kjer smo v 
sproščenem vzdušju ustvarjale. Ene smo pletle, 
druge kvačkale, vse pa smo ustvarjale za projekt 
rožnatih pletenin. 

Ob sproščenem pogovoru smo tako izvedele: "Za-
kaj rožnate?" Projekt ROZA je Razvojni program 
za Opolnomočenje in Zdravo Aktivacijo žensk z 
izkušnjo raka dojk in rodil. 

Samo ime projekta ROZA je tudi ime nežne barve, 
ki predstavlja žensko nežnost, ki je ob srečanju z 
boleznijo rak še bolj ranljiva, ki še bolj potrebu-
je oporo, varnost in razumevanje. Prav zato se v 
namen ozaveščanja in detabuiziranja bolezni v 
rožnate pletenine ovija drevesa, ki predstavljajo 
trdnost, varnost in oporo.
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Hitro sta minila dneva skupnega ustvarjanja.      
Skupaj smo tako izdelale 4 rožnate pletenine, s 
katerimi smo naslednji dan ovile drevesa v mestu 
Idrija. Vesele, da smo tudi me dodale svoj del, 
smo obljubile, da se bomo temu in podobnim 
projektom v prihodnje še pridružile.

Branka: "Bilo je lepo, polno lepih izdelkov v lepih 
barvah. Pa še prijeten klepet."

Nada: "Bilo mi je zelo lepo. Spomnila sem se na 
mamo, ki je tudi rada pletla. Če je le imela čas, je 
vzela pletilke v roke."

Nuša: "Všeč mi je bilo, ker sem sodelovala pri ovi-
janju dreves."
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Zgodilo se je
Lara Bevk

Likovna kolonija
V petek 28. 9. 2018 smo se udeležili likovne 
kolonije v Domu upokojencev in oskrbovancev 
Impoljca. Vsi udeleženi iz vseh koncev Slovenije 
smo po začetnem spoznavanju in okrepčilu začeli 
z ustvarjanjem. Preizkusili smo se v izdelovanju 
mozaikov iz odsluženih keramičnih ploščic. Izdela-
va mozaikov različnih motivov je od nas zahtevala 
umirjeno in natančno roko, kaj kmalu pa so pod 
našimi rokami nastali čudoviti in unikatni izdelki. 
Po treh urah soustvarjanja in druženja smo dan 
zaključili ob glasbi harmonike in petja.

Anita: "Bilo je zelo lepo in poučno. Všeč mi je bilo, 
da smo se v krogu predstavili eden drugemu. 
Delali smo mozaike, počutila sem se sproščeno. 
Bila sem vesela, ker smo poslušali harmoniko. 
Prišla nas je pozdravit tudi direktorica."

Angela: "Bilo mi je všeč, da smo skupaj sedeli v 
skupini in delali mozaike. Lepo mi je bilo, ker smo 
plesali in poslušali harmoniko."

K maši na Brezje
Oktober, mesec rožnega venca, je bil kakor 
naročen, da smo obiskali romarsko cerkev Marije 
Pomagaj na Brezjah, ki letos praznuje 30-letnico, 
30 let odkar so jo oklicali za malo baziliko. In sicer 
smo  se  v  sredo  10.  10.  2018  odpravili  v  roma-
rsko središče na Gorenjskem, kjer smo se udeleži-
li tamkajšnje svete maše. 

Marija: "Prav vesela sem bila, da sem prišla na 
Brezje, kjer že dolgo nisem bila. Pri maši sem 
sodelovala in v srcu mi je bilo toplo."

Angela: "Počutila sem se odlično. Najbolj so mi 
bile všeč slike v cerkvi."
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Naj zadiši po domačem kruhu
V petek 12. 10. 2018 je na oddelku Sončnica za-
dišalo po domačem kruhu. Prav vse stanovalke 
so pomagale, da je iz navadnega testa nastalo kar 
nekaj krušnih izdelkov – žemljice, štručke, ma-
jhni hlebci, bagetke, ... In prav vsi so bili odlični. 
S hrustljavo skorjico in mehko sredico. Nekaj 
sveže pečenega kruha smo pustile na oddelku, s 
preostankom pa so se vsi stanovalci enote Ma-
rof okrepčali po petkovi sveti maši. A vonj po 
domačem kruhu je ostal skozi cel dan ter nas 
združeval v spominih na čudovito preživeto do-
poldne. 

Violeta: »"Všeč mi je bilo, ko smo zamesili testo in 
ga oblikovali."

Jožefa: "Jaz bi še zdaj delala kruh. Kako lepo je 
vzhajal in kako lepo je bilo, ko smo ga oblikovali v 
žemljice, štručke, hlebe."
 
Angela: "Všeč mi je bilo, kako je kruh vzhajal in 
rastel."
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Gajin svet v filmskem gledališču Idrija
Tudi to jesen smo en dan namenili kulturi in 
slovenskemu filmu ter se odpravili v filmsko gle-
dališče Idrija. Na filmskem platnu so nam zavrteli 
pravkar nagrajeni slovenski mladinski film Gajin 
svet, ki je letos v kinematografe pripeljal že več 
kot 25 tisoč gledalcev. Sodobna, dinamična in 
mladinska romantična komedija nam je v slabi 
uri in pol postregla z naborom smešnih prizorov, 
napetih akcij mladih nadobudnežev in toplimi 
družinskimi odnosi. Nad filmom smo bili na-
vdušeni tudi stanovalci in zaposleni enote Marof.

Izak: "Najboljši slovenski film, kar sem jih videl."

Branko: "Bilo je zelo lepo."

Suzana: "Čudovit, simpatičen film."

Drago: "Dobro je bilo, vse mi je bilo všeč."

Nuša: "Bil je smešen film, zelo sem se nasmejala." 

Pisana jesen na oddelku Sončnica in Mavrica
Jesen nas vsako leto znova preseneča in očara s 
tisočerimi barvami, ki počasi, a vztrajno padajo iz 
dreves. Camus jesen opisuje kot drugo pomlad, 
kjer je vsak list pravzaprav cvetlica. Nekaj te pi-
sanosti pa smo prinesli tudi na varovana oddelka 
Sončnica in Mavrica, kjer smo različne jesenske 
liste pobarvali z barvami in odtisnili na bel papir. 
Nastali so različni motivi, vzorce listov javorja, 
leske, oreha, bukve smo izrezali ter nanizali na 
vrvico. Obešeni na oddelka pa bodo še dolgo v 
jesen prinašali barvitost in toplino tega čudovite-
ga letnega časa. 
 
Violeta: "Všeč mi je bilo mešanje in prelivanje 
barv."

Mirica: "Lepi so mi bili različni jesenski listi. Z ve-
seljem bi to še delala."

Ivanka: "Lepo je bilo, ker so bili različni jesenski 
listi, ki so bili zelo lepi. Lepo je bilo, ko smo jih po-
barvali z različnimi barvami in odtisnili."

Jožefa: "Bilo mi je zelo lepo, vsak dan opazujem 
listke v kuhinji. Všeč so mi različni odtisi listov in 
njihove barve."
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Eno jabolko na dan, odžene zdravnika stran
Slovenski rek pravi, da eno jabolko na dan odžene 
zdravnika stran. In stanovalci oddelka Mavrica 
bodo zagotovo še dolgo v zimo zdravi in čili, saj 
smo zadnji petek v oktobru ustvarjali ravno s tem 
jesenskim sadežem. Spekli smo jabolčni zavitek 
iz kvašenega testa. Da pa bo malica še bolj kre-
pka in nasitna, smo si poleg zavitka postregli še 
z okusnim jabolčnim kompotom, ki smo ga sku- 
hali v kuhinji mavričnega oddelka. Čas ob gnete-
nju testa in lupljenju jabolk je hitro minil, vonj po 
pravkar pečenem zavitku in cimetu pa je ostal še 
dolgo v popoldan.    

Ivanka: "Super je bilo, lahko pa bi bil bolj sladek 
zavitek. Testo je bilo čudovito, zelo dobro in me-
hko."
 
Nada: "Dobro je bilo, da smo bili skupaj in nekaj 
ustvarili."

Srečko: "Najboljše je bilo, da smo kompot in za-
vitek imeli za malico. Bil je zelo dober."
 
Anica: "Super je bilo, da smo se vsi malo zaposlili 
in nekaj delali."

Kozarec dobrih želja
Včasih se zjutraj zbudimo  slabe  volje  ali  
pa  vstanemo  z levo nogo. Takrat nam lahko                                
nasmeh nariše in v dobro voljo spravi že kakšna 
dobra beseda, lepo voščilo, nasmeh ali objem. Da 
bodo dnevi polni dobre volje, smeha in veselja, 
smo prvi petek v novembru poskrbeli na IV. etaži. 
Kozarec smo napolnili z neštetimi listki, na ka-
terih so bile zapisane dobre želje, pozitivne misli 
in voščila. Kadar bo dan bolj teman, bo listek z 
dobro željo zagotovo ogrel naša srca in polepšal 
še tako mračen dan.

Kati: "Fajn se mi je zdelo, da smo pisali o ljubezni, 
željah."

Vera: "Fajn je bilo, vse mi je bilo všeč."

Marinka: "V redu je bilo, da smo skupaj iskali lepa 
voščila, dobre želje."

Nuša: "Všeč mi je bilo vse, kar smo zapisali. Poču-
tila sem se dobro."
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Izbira prave hrane v boju proti demenci
Lara Bevk

Demenca velja za največji zdravstveni, so-
cialni in finančni izziv 21. stoletja. Poleg tega 
pa je tudi najpogostejši krivec za smrt pri 
osebah, starejših od 65 let ter glavni krivec 
smrti med ženskami. 

Demenco definirajo kot "/…/kronična napredujo-
ča bolezen možganov, ki jo povzročajo spremem-
be na možganskih celicah." (Lukič, 2017:13)

Poznamo več različnih oblik demence, a prav 
vsem je skupno to, da pri uporabniku povzroči-
jo pešanje spomina in poslabšanje kognitivnih 
funkcij. Najpogostejša med njimi je Alzheimerje-
va bolezen, ki prizadene približno 2/3 vseh 
obolelih za demenco. Prvi znaki demence po 
Lukič (2017:19) so postopno izgubljanje spomi-
na, težave pri govoru, osebnostne in vedenjske 
spremembe. Uporabniku pešajo intelektualne 
sposobnosti, nezmožen je presoje in organizaci-
je ter vsakodnevnih opravil. Prisotno je iskanje, 
izgubljanje in prestavljanje predmetov, upora- 
bnik se težje ali sploh ne znajde v času in pro- 
storu. Začne ponavljati ena in ista vprašanja, pris-
otne so spremembe čustvovanja in razpoloženja, 
oseba se začne zapirati vase in se izogibati družbi. 
Vzrok za nastanek demence še ni definiran, med 
največje dejavnike tveganja pa spadajo staranje, 
manjša miselna aktivnost, socialna izključenost 
ter nižja izobrazba. (Lukič, 2017:13-14)

Nekateri demenco povezujejo tudi s sladkorno 
boleznijo. Diabetes tipa 2 naj bi tako povečal 
tveganje za nastanek Alzheimerjeve bolezni. Za-
kaj? Zato ker sladkorna bolezen predstavlja ene-
ga izmed ključnih vzrokov za razvoj demence. Po-
leg visokega krvnega tlaka, srčno-žilnih bolezni in 
visokega holesterola, je sladkorna bolezen glavni 
dejavnik tveganja. Poleg tega pa je tako pri Alzhei-
merjevi bolezni kot diabetesu prisotna ista "na-
paka". In sicer nepravilno presnavljanje glukoze 

v možganih. Neizkoristek glukoze pri možganskih 
celicah privede do životarjenja in odmiranja, 
slednje pa se kaže kot pomanjkanje energije, slab 
spomin in oteženo razumevanje sveta. 

In kaj je najpomembnejši korak, ki ga storimo pri 
sladkorni bolezni? Sprememba prehrane.

Zdrava in kvalitetna prehrana je torej tista, ki      
ključno vpliva na zdravje naših možganov. Sherzai 
(2017) tako navaja 5 ključnih dejavnikov, ki skrbi-
jo za zdravje in pravilno delovanje naših možga- 
nov: 
1. Prehrana uporabnika
2. Fizična aktivnost
3. Obvladovanje stresa
4. Počitek oziroma spanje
5. Aerobika možganov (vaje za spomin in tren-

ing možganov)

Hrana namreč predstavlja pomemben del naše-
ga funkcioniranja. Pomembna je za naše delo-
vanje in rast, poleg tega pa z njo v telo vnesemo 
pomembne vitamine in minerale, ki so ključni za 
delovanje naših možganov. A hrana ni le gorivo za 
naše telo, ampak tudi za možgane. Izbira prave, 
kvalitetne hrane bistveno prispeva k delovanju 
naših možganov, upočasnjuje njihovo staranje, 
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izboljšuje kognitivne in druge funkcije. Z njo la-
hko močno vplivamo na našo koncentracijo, dol-
goročni in kratkoročni spomin ter nenazadnje, 
verjeli ali ne, preprečimo (ali vsaj upočasnimo) 
nekatere oblike demenc. 

Pri varovanju našega zdravja se je zdravemu 
življenjskemu slogu, zadostni količini zaužitih 
ključnih maščob in vitaminov, v zadnjem času 
pridružila tudi ketogena dieta, ki se že nekaj let 
uspešno   uporablja   za   zdravljenje   težjih   oblik 
epilepsije, saj nudi izjemno dobro oporo živčnemu 
sistemu. 35-letna raziskava, ki je potekala na Fin-
skem in v raziskavo zajela večje število oseb, je 
pokazala, da uživanje nasičenih maščobnih kislin 
zmanjša dejavnike tveganja za nastanek sindro-
mov demence. Poleg tega so ugotovili, da višja 
vsebnost  ketonov  v  telesu  prispeva  k  izboljša-
nju  kognitivnih  in  fizičnih  sposobnosti  ter   ču-
stvovanju. Ketogeno prehranjevanje je sestavlje-
no pretežno iz  maščob,  nekaj  beljakovin  in  izje-
mno malo ogljikovih hidratov. Telo tako namesto 
glukoze za vir energije začne uporabljati ketone. 
Poleg tega pa s  tem  načinom  prehranjevanja  la-
žje preprečimo ali omilimo ključne dejavnike 
tveganja za razvoj demence kot so previsoka te-
lesna teža, visok krvni tlak in sladkor ter holeste- 
rol. A čudežnega zdravila ni, kajti upoštevati 
moramo vse dejavnike tveganja. Lahko pa naše 
telo in možgane podpremo z možganom prijazno 
hrano. 

Katera je torej tista hrana, ki pozitivno vpliva 
na naše možgane? Kako torej izbrati tisto preh-
rano, ki bo varovala naše zdravje, predvsem pa 
možgane?

V jedilnik vključimo tista živila, ki so bogata z vi-
tamini in minerali ter kvalitetnimi maščobami, 
predvsem nenasičenimi maščobnimi kislinami 
omega 6 in 3. Z maščobami bogata prehrana 
omogoči topnost za telo ključnih vitaminov in 
mineralov. Slednje pa potrebujemo za razvoj in 
trdnost kosti ter zob in zdravje možganov. Poleg 
tega umikanje maščob iz prehrane povečuje la-

koto ter sproži hlastanje po ogljikovih hidratih, ki 
obremenijo žlezo slinavko, ter povečajo tveganje 
za nastanek sladkorne bolezni ter prekomerne 
teže. 

V prehrano tako vključite:
chia semena, ki so z vitamini in minerali izjemno 
bogato živilo. Tako naj bi chia semena vsebovala 
toliko omega 3 nenasičenih maščobnih kislin kot 
kilogram lososa. 100g chia semen vsebuje toliko 
kalcija kot pol litra mleka, toliko kalija kot dve ba-
nani, toliko železa kot tri četrt kilograma špinače 
in toliko vlaknin kot 350g otrobov.
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indijski trpotec ali psyllium, eno izmed na-
jučinkovitejših naravnih zdravil za lajšanje pre-
bavnih težav. Poleg tega uravnava krvni tlak ter 
nadzoruje diabetes. 

jajce, znano superživilo, ki vsebuje popolno 
razmerje omega 3 in omega 6 maščobnih kislin. 

kakav, ki spodbuja delovanje srčno-žilnega siste-
ma in je vir antioksidantov, železa, magnezija ter 
drugih vitaminov in mineralov. Poleg tega ima na 
naše telo stimulativen učinek, saj poživlja.

kokos, saj pomirja in deluje protistresno. Po-
spešuje prebavo ter veča imunsko odpornost.

losos, ker je vir omega 3 nenasičenih maščobnih 
kislin, ki hranijo membrane živčnih celic in ohra- 
njajo zdrave krvne žile. Z uživanjem lososa zma- 
njšamo možnost za možgansko kap in demenco. 
Uživanje omega 3 nenasičnih maščobnih kislin 
v zgodnjem otroštvu pa prispeva k višjemu IQ, 
boljšim komunikacijskim, socialnim in fino-mo-
toričnim sposobnostim. 

olive in olivno olje, saj so vir nenasičenih maščo-
bnih kislin, ki nas ščitijo pred boleznimi srca in 
ožilja. Olivno olje vsebuje polifenole, močne     
antioksidante, ki lahko upočasnijo (tudi prepreči-
jo) izgubo spomina zaradi bolezni in starosti.



35Povejmo si...

Iz stroke

oreščke, ker so bogati z manganom in magnezi-
jem, ki sta pomembna za zdravo živčevje, mišice 
in kosti. Večina oreščkov vsebuje popolno razme-
rje omega 3 in omega 6 nenasičenih maščobnih 
kislin, ki zagotavljajo boljšo prekrvavljenost in s 
tem učinkovito delovanje možganov. V njih pa 
najdemo tudi vitamin E, ki preprečuje izgubljanje 
spomina. 

polnomastno mleko in mlečne izdelke, suro-
vo kislo mleko namreč velja za naravni antibio-
tik, poleg tega pa telo oskrbi z vitaminom C,  ki                                              
izboljša črevesno floro. Slednja je ključna za zdrav 
imunski sistem. Odlična izbira je tudi grški jogurt, 
ki vsebuje  ogromno  beljakovin  ter  je  lažje  
prebavljiv od drugih mlečnih izdelkov. Uživa- 
nje grškega jogurta zaradi vsebnosti probiotikov 
prispeva k lažjemu spopadanju z vsakodnevnim 
stresom ter spodbuja kognitivne sposobnosti. 

rdeče meso kot vir železa, ki je ključnega po- 
mena  za  uravnavanje  kisika  v  možganih.  Poma-
njkanje kisika tako lahko vodi v slabšo učinkovi-
tost možganskih funkcij in kognitivnega delova- 
nja. 

rukolo, ker je izjemno bogata z vitamini in mi- 
nerali. Med njimi je ključnega pomena vitamin 
B, ki upočasnjuje staranje možganov in kognitivni 
upad. Uravnava krvni sladkor ter pospešuje delo-
vanje srčno-žilnega sistema. 

semena kot vir vitamina E. Poleg tega pa bla-
godejno vplivajo na prebavo. Sončnična seme-
na spodbujajo nastanek serotonina (hormona 
sreče), ki izboljšuje razpoloženje ter pomaga pri 
zdravljenju depresije. 
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jagodičevje,  predvsem  borovnice,   ker   upoča-
snjujejo staranje možganov in so izjemno bogate 
z vitamini, minerali in antioksidanti. Uživanje 
jagodičevja prispeva k izboljšanju sposobnosti 
kratkoročnega in dolgoročnega pomnjenja ter 
prispeva k boljši koncentraciji. 

paradižnik, ki zaradi vsebnosti likopena zmanjšu-
je možgansko oksidacijo in posledično tveganje 
za nastanek kognitivnih motenj, kot so različne 
oblike demence.

začimbe, naravni antioksidanti, najmočnejši med 
njimi so klinčki, origano, rožmarin, timijan, cimet, 
kurkuma in vanilija. Po navadi je ščep začimbe 
enakovreden polni skledi zelenjave. 1g suhega 
origana ima tako toliko telesu koristnih snovi kot 
1,2kg svežih kumar. Poleg tega origano deluje 
protibakterijsko, protiglivično in protivirusno. Z 
dodajanjem začimb v telo vnašamo vitamin C, 
železo, kalcij, magnezij, kalij in še mnoge druge 
telesu koristne snovi. 

cimet je naraven antioksidant, ki preprečuje 
bolezni kot so rak, Alzheimerjeva bolezen, diabe-
tes   in   Parkinsonova   bolezen.   Njegovo   uživa-
nje preganja utrujenost in povrne energijo. Do- 
lgoročno izboljšuje sposobnost pomnjenja in 
koncentracije. 
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100g timijana za kar 218% pokrije dnevne po-
trebe odraslega človeka po železu. Poleg železa 
pa timijan vsebuje tudi folno kislino, vitamine B 
kompleksa, betakaroten, vitamin A, K, E, in C.

peteršilj, vir vitamina C,  ki  skrbi  za  boljšo  abso-
rpcijo železa iz živalskih in rastlinskih živil.

vanilija je naravno zdravilo, saj zaradi visoke 
vsebnosti antioksidantov brani imunski sistem 
ter zmanjšuje stres. Eterična olja vanilije močno 
vplivajo na možgane, saj vanilijeva aroma pomi-
rja in zmanjšuje vznemirjenost, nemir. 

Odpovejte pa se sladkorju, ki predstavlja na-
jvečje tveganje za možganski propad in kriti- 
čno vpliva na nastanek Alzheimerjeve bolezni.                                                     
Sladkor je stimulant, človeku sicer omogoči ta-
kojšen dvig energije, ampak posledice na naše 
zdravje, predvsem možgane, so katastrofalne. 
Izogibajte se tudi močno in večkrat predelanim 
živilom, ki vsebujejo ogromno sladkorja, ko- 
nzervansov, barvil in ojačevalcev okusa. Na drugi 
strani pa so osiromašeni vseh telesu koristnih vi-
taminov in mineralov. Uživajte sezonsko, lokalno, 
po možnosti domačo hrano. Pripravljajte razno-
like, okusne, sveže, predvsem pa zdrave obroke. 
Naj hrana postane priložnost za druženje in po- 
vezovanje. 
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Križanka
Klavdija Prezelj, Lara Bevk, Timotej Kovač, Izak Kovač, Miha Prezelj, Željko Vuletič, Elvis Bešić, Nada 
Palačković, Angela Vončina, Suzana Mali, Erika Marinič, Melina Ukmar

Pred vami je križanka s posebno zgodbo. 
Njeni avtorji so stanovalci – člani kluba mla-
dih. 

Kako so jo ustvarili, se vprašate. Na eni izmed 
srečanj smo igrali igro SCRABLE. Pravila smo sicer 
prilagodili, saj besed nismo točkovali, ampak 
smo si zadali cilj, da porabimo vseh 100 ploščič 
s črkami. 

Prvi del naloge smo tako naredili. V drugem delu 
smo se spraševali, kakšen bi bil opis za posame-
zno besedo – geslo v križanki. Po začetniški 
nerodnosti so kasneje opisi kar "deževali". Tudi 
več za posamezno besedo. 

Upamo, da smo izbrali najboljše, hkrati pa vam 
ustvarjalci želimo veliko uspeha pri reševanju.

VODORAVNO

1. Radiotelevizija krajše
2. Slovenija je samostojna _ _ _ _ _ _
3. Oblačilo z dolgimi rokavi
4. Drevo, simbol slovenstva
5. Moška oblika imena Tina
6. Naša država
7. Krvoskrunstvo
8. Pirnata žival, martinova _ _ _
9. Umetna vodna pregrada
10. Pokrajina v Sloveniji, tudi zvezna dežela v 

Avstriji
11. Nasprotje dobrega
12. Izdelek čebel
13. Slovenski novinar in TV voditelj Čolnik
14. Matematični znak  
15. Zmes cementa, peska in vode

NAVPIČNO

1. Zadnji obrok dneva
2. Mesto živega srebra, čipk in žlikrofov
3. Zmes za cestne prevleke
4. _ _ _ _  je pol zdravja
5. Nebesno telo, ki kroži okrog zemlje
6. Moški potomec
7. Slovanska boginja pomladi
8. Vrtni in gozdni sadež
9. Kupolast šotorček
10. Olga Rems
11. DO, RE, MI, FA, _ _, LA, TI, DO
12. Star izraz za lovca
13. Kitajski _ _ _
14. Obžalovanje
15. Slovenski veslač Luka
16. Gospodarska dejavnost
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 Na spletu nas najdete na: www.duidrija.si (splošne informacije, rubrika publikacije)


