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Spoštovane bralke, spoštovani bralci, 
 

 

 

poletje se je kar naenkrat poslovilo in jesen že kar močno trka na naša vrata. Z njo pa je 

prišel tudi čas za novo številko glasila. V novi izdaji bomo skupaj podoživeli trenutke, ki 

smo jih v zadnjih mesecih preživljali skupaj.  
 

Skupaj s prostovoljci Krke, tovarne zdravil Novo mesto smo se odpravili na čudovit izlet 

po bližnji okolici, ki so nam ga popestrili otroci iz OŠ Dragotina Ketteja.  
 

V maju nas je kuhinja razvajala s prekmurskimi jedmi. Ob pogledu na te dobrote tudi sit 

postane lačen.  
 

Junija smo odprli nove, dolgo pričakovane prostore fizioterapije in delovne terapije, ki 

pripomorejo k še bolj kakovostni obravnavi stanovalcev. Aktivnosti v novih prostorih so 

že v polnem teku in stanovalci radi prihajate na sprostitev v za to namenjene prostore.  
 

Čez poletje so nas obiskali različni prostovoljci, ki so nam popestrili dopoldneve. Tako 

smo se skupaj z dijaki Gimnazije Novo mesto v okviru izbirnega predmeta Nevroznanost 

preizkusili v t.i. možganski telovadbi. Takšni obiski niso v veselje le stanovalcem, pač pa 

nudijo tudi dijakom možnost razširitve svojega znanja.  
 

Mladi prostovoljci iz Rdečega križa pa so nam pripravili delavnice, na katerih smo skupaj 

ustvarjali čudovite škatlice presenečenja. Le kaj so skrili vanje? 
 

Narava nam včasih tudi ponagaja in tako je slovenski Kras v letošnjem juliju prizadel 

največji požar v zgodovini Slovenije. Po 17-ih dneh boja s plameni je slovenskim 

gasilcem končno uspelo premagati ogenj, pri čemer je pomagala tudi naša delovna 

terapevtka Alenka.  
 

V spomin na našo pokojno stanovalko Sonjo Pirc objavljamo njeno pesem o delovni 

terapiji. S svojo ljubeznijo do glasbe je po domu razširjala veselje in nam polepšala 

marsikatero praznovanje, delavnico ali pa čisto navaden dan.  
 

Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni smo se s stanovalci iz oddelka za osebe z 

demenco sprehodili po domačiji ter z igranjem na kitaro in glasnim petjem skupaj 

preganjali meglo, ki nam jo je prinesla jesen.  
 

Skozi življenje se nam velikokrat kakšna stvar pripeti prvič. Eden od prispevkov nas 

spodbudi k razmišljanju kaj so tisti veseli trenutki, ki so se nam pripetili prvič. Je bil to 

prvi šolski dan? Ali morda prvi pogled s svojo ljubljeno osebo?  
 

Poletje je bilo polno obiskov otrok, nastopov pevcev, dogodkov, predvsem pa prijetnega 

druženja in topline, ki jo bomo z veseljem ponesli s seboj v jesen.            

 

Uredniški odbor 
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NEPOZABNO DOŽIVETJE 
 
 

Po vsem tem dolgem času, ko smo bili 

ukleščeni v dom zaradi Covida, so nam v 

organizaciji delovne terapevtke Petre in 

prostovoljcev Krka priredili čudovit izlet 

z invalidskimi vozički v okolici doma. 

Kljub temu, da ne vidim, mi je bilo 

vseeno dano doživeti prečudovit dan, še 

posebej zato, ker so bili z nami vsi, od 

direktorice, terapevtov, socialnih delavk 

in seveda številnih prostovoljcev.  

  

Na naši poti smo se ustavili pred OŠ 

Dragotina Ketteja, kjer so nam fantje peli 

in igrali na instrumente. Pridružili smo se 

jim s petjem in ploskanjem. Bilo je 

enkratno doživetje za našo dušo. Gospa 

direktorica je imela tako lep govor, da 

sem potočila solzo. Pot smo nadaljevali 

daleč naokrog mimo šolskega centra, 

kjer smo se ponovno ustavili. Na igrišču 

smo se razporedili v krog in smo skupaj 

z našimi terapevti izvajali gibalne vaje. 

 

Izlet smo zaključili na domačiji ob domu, kjer so nas postregli s sokom in domačimi 

štručkami. Bilo je zelo lepo. Premagala me je utrujenost in polna novih doživetij in vtisov 

sem prosila, da me odpeljejo v sobo. Bilo je tako lepo, da bi z veseljem ponovila. 

Nepozabno doživetje, ki ga bom nosila s seboj.  

 

Špela Doljak 

 
 

Prekmurski dan  
 

V sredo 11. 5. 2022 smo v službi prehrane popestrili obroke s prekmurskimi 

jedmi. Prekmurje velja za kulinarično bogatejši del Slovenije in je zelo 

znano po svojih domačih dobrotah. 

 

»Podari nasmeh vsem, ki jih srečaš – nasmeh je zdravilo." 

                 (Pozitivne misli) 
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Za zajtrk smo pripravili ocvirkove pogačice, ki so 

jih stanovalci z veseljem pojedli. 

Kosilo je obsegalo tradicionalni prekmurski bograč 

golaž. Za sladico pa seveda ni smela manjkati 

prekmurska gibanica, ki je zaščitena kot 

zajamčena tradicionalna posebnost. 

 

 

 

 

 

 

Zajamčena tradicionalna posebnost (angl. 

Traditional Speciality Guaranteed) je evropska 

shema kakovosti, s katero se zaščitijo recepture ali                    

    način priprave ali njegova sestava. 

 

Za večerjo smo postregli koruzno zlevanko, ki je tradicionalna prekmurska jed iz 

koruzne moke ali zdroba, mleka in jajc. 

Ob vseh obrokih je igrala tudi prekmurska glasba, ki nas je popeljala v lepe Prekmurske 

kraje. 

                                                         Anja Novak 

 

NOVI PROSTORI SLUŽBE 
REHABILITACIJE 

V službi rehabilitacije smo v začetku junija z 

veseljem dočakali otvoritev novih prostorov 

fizioterapije in delovne terapije.  



 

5 

 

S pridobitvijo novih prostorov se je ustaljeni program delovne in fizioterapije nadgradil, 

storitve rehabilitacije pa so se dvignile še na višji nivo. Stanovalcem bomo tako 

omogočili izvajanje kvalitetnih storitev v sodobno opremljenih prostorih. 

Prostor je bil zgrajen s preureditvijo podstrešnega dela nad A in C traktom. Priprave na 

projekt segajo v leto 2017. Gradbeno dovoljenje smo pridobili v mesecu marcu 2020, 

nato pa nam je epidemija prekrižala načrte, tako da smo z gradnjo pričeli šele maja 2021 

in jo končali novembra 2021. 

Prostori fizioterapije in delovne terapije so se iz prejšnjih 150 povečali na 540 kvadratov. 

Obsegajo tri prostore za fizioterapijo in velik prostor za delovno terapijo.  

Projekt je bil financiran na podlagi poslovnih izidov zadnjih treh let, sredstev 

amortizacije in donacij pokojne stanovalke Ane Recelj Gole in Krke, tovarne zdravil d.d., 

Novo mesto. 

 

Gospa Ana je s svojimi sredstvi omogočila izgradnjo novega dvigala, ki v spomin nanjo 

nosi njeno ime. Omogoča nam dostop do novih prostorov in nekoliko razbremeni 

obstoječi dvigali. V zahvalo Krki, tovarni zdravil 

d.d. pa smo z njihovim soglasjem enega od 

prostorov fizioterapije poimenovali Krkina 

sprostitvena soba. 

 

Sprostitvena soba omogoča posebno celostno 

čutno izkušnjo v mirnem terapevtskem okolju, k 

čemur pripomorejo masažna počivalnika, 

svetlobna stena, premični paravan in terapevtska 

masažna miza.  

 

Poleg sprostitvene sobe je v prostorih fizioterapije 

še velika telovadnica in prostor z Bobath mizo, 

kjer se izvajajo individualne obravnave in 

protibolečinske terapije (ultrazvok, K – laser, 

Scanlab, elektroterapija, termopak, bioptron …).  

 

Večnamenski prostor delovne terapije je namenjen 

izvajanju individualnih in skupinskih aktivnosti. 

Izvajamo jih delovne terapevtke in varuhinje. 

Namen aktivnosti pri stanovalcih je ponovno 

vzpostavljanje, izboljšanje ali ohranjanje 

motoričnih, se pravi gibalnih in kognitivnih 

funkcij, kot so pozornost, koncentracija, spomin, 

govor, razumevanje, izražanje, zaznavanje ... 
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Delovne terapevtke v aktivnosti vključujemo 

dihalne vaje, gibalne aktivnosti, motorične 

aktivnosti, biosinhron terapijo, spominske 

aktivnosti, aktivnosti pisanja in branja, možgansko 

telovadbo, sprostitvene tehnike, gospodinjske 

aktivnosti in kreativne in drobne terapevtske 

tehnike. Pri izvajanju aktivnosti uporabljamo 

najrazličnejše pripomočke (žoge, palice, kolesa ...).  

 

Varuhinje v prostoru izvajajo družabništvo in 

motivirajo stanovalce z različnimi družabnimi 

igrami, ustvarjalnicami, z njimi kuhajo in jim 

berejo. 

 
Del delovnoterapevtskega prostora je namenjen 

sprostitvenemu kotičku s štirimi počivalniki z rahlo 

masažo in vodno steno. Na počivalnikih imamo 

možnost izbire med različnimi programi in 

intenziteto le-teh. Čutno izkušnjo obogatimo z 

aromaterapijo, vizualnimi efekti in pomirjujočo 

glasbo. Senzorne elemente, ki jih dodajamo, 

prilagajamo posamezniku. Prostor od ostalega 

okolja ločimo z paravanoma z motivom iz narave in 

vse je nared za sproščeno čutno zaznavanje v mirnem terapevtskem okolju. Takrat se 

stanovalci popolnoma sprostijo in velikokrat pozabijo na negativna občutenja, bolečino in 

stres. Pogosto se zahvalijo, ker jim je dana taka izkušnja v zadnjih letih njihovega 

življenja. Pravijo, da se počutijo kot v zdravilišču. 

 
Veseli smo, da lahko s svojim delom in novimi prostori našim stanovalcem izboljšamo in 

obogatimo dneve preživete v domu in tako pripomoremo k kvalitetnejšemu preživljanju 

dnevov starosti.  

                                                                         Barbara Ćutuk 
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TELOVADNICA 

 

Ena izmed novih pridobitev prostorov službe rehabilitacije je tudi telovadnica, ki je 

namenjena izvajanju terapevtske individualne vadbe in skupinske vodene vadbe. Telesna 

vadba pripomore k izboljšanju oziroma ohranjanju fizične zmogljivosti vsakega 

posameznika. Z redno telesno aktivnostjo dosežemo boljši potek rehabilitacije ter 

preventivno preprečimo številne kronične bolezni. Vadba zmanjšuje tveganje za razvoj 

srčno-žilnih bolezni, kapi, visokega krvnega tlaka, sladkorne bolezni tipa 2, osteoporoze, 

raka debelega črevesa in raka na prsih in ugodno vpliva na številne, že prisotne dejavnike 

tveganja in že razvite bolezni. Krepi obrambne sposobnosti organizma, zmanjšuje stres in 

depresijo. Ob gibanju sodelujejo tudi možgani, ki proizvajajo hormone, ki pozitivno 

vplivajo na naše razpoloženje, spomin, raven energije ter dobro počutje. Študija o 

učinkovitosti terapije za izboljšanje možganskih funkcij iz leta 2008 je pokazala, da 

telesna aktivnost, zlasti aerobna vadba, izboljša kognitivne 

funkcije starejših odraslih. Telesna aktivnost ščiti pred 

degenerativnimi živčnimi in živčno mišičnimi boleznimi, 

na primer zmanjšuje tveganje za nastop demence. 

Pomembno je tudi dodati, da pri starostnikih redna telesna 

vadba vpliva na zmanjšanje padcev in poškodb.  

 

Za kakovostno izvedbo telesne aktivnosti je pomemben 

prostor, zato v ta namen služi dobro opremljena in 

prostorna telovadnica. 

V naši telovadnici imamo različne terapevtske 

pripomočke, ki služijo izvajanju vadb: 

- elastične trakove, 

- žoge srednje velikosti, 

- žoge večje velikosti, na katerih lahko sedimo, 

- masažne žogice, 

- palice,       

- elastične palice Flexbar, 

- uteži, 

- ravnotežno blazino, 

- stopničko (stepper), 

- mrežo za krepitev prstov, 

- škripec za krepitev ramen, 

- terapevtski valj. 

 

Poleg vseh naštetih pripomočkov se v telovadnici nahajajo tudi specifični terapevtski 

pripomočki oziroma naprave, s katerimi dosegamo željene rezultate: 
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- terapevtsko kolo z TV ekranom, 

- terapevtski stojki, 

- terapevtska bradlja s talno ploščo, 

- letvenik.      

 

Terapevtsko kolo je primerno tako za pokretne kot gibalno 

ovirane stanovalce − tudi tiste na invalidskem vozičku. 

Omogoča aktivno in pasivno gibalno terapijo rok in nog in 

omogoča individualno prilagoditev potrebam posameznika, 

glede na njegovo zdravstveno stanje. Med terapijo se stanje 

napredka spremlja in beleži. Z vadbo na tem pripomočku se 

uravnava mišični tonus, povečuje moč srca, pridobiva se na 

moči ter kondiciji posameznika, hkrati pa se izboljšuje 

sposobnost hoje in ravnotežja. 

 

                               Aleš Kolar in Tamara Došenović 

 

Obisk dijakov Gimnazije Novo mesto v DSO 
 

V sredo, 15. 6. 2022, so dijaki Gimnazije Novo mesto, ki obiskujejo Interdisciplinarni 

tematski sklop (ITS) Nevroznanost, obiskali Dom starejših občanov Novo mesto. ITS 

Nevroznanost je neke vrste izbirni predmet, pri katerem dijaki pridobivajo znanje o 

človeškem živčevju s poudarkom na možganih. Spoznavajo tudi različne 

nevrodegenerativne bolezni, tj. bolezni, ki prizadenejo živčevje. Slednje so še posebej 

pogoste pri starejših in z obiskom v DSO smo želeli spoznati aktivnosti, ki tam potekajo 

v povezavi s preventivo in 

zdravljenjem omenjenih bolezni.  

Dijaki in profesorice smo se 

skupaj s stanovalci DSO 

udeležili terapevtskih delavnic 

pod vodstvom Petre Mihalič, 

Barbare Ćutuk, Ane Gros 

Huskić, Alenke Vovko, Petre 

Novina in Aleša Kolarja. Na 

delavnicah smo spoznali različne 

gibalne in miselne vaje; v praksi 

smo se preizkusili tudi v t. i. 

možganski telovadbi (Brain 

Gym).  
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Sledilo je predavanje v izvedbi Mateje Zelič na temo demence, pri katerem so dijaki 

razširili svoje znanje o tej bolezni.  

Zaposlenim v DSO se zahvaljujemo za prijazen sprejem in lepo izkušnjo ter upamo, da 

bomo tudi v bodoče s tovrstnimi obiski krepili medgeneracijsko sodelovanje.   

        

        Neja Luzar, prof. biol.  

 
Mladi prostovoljci humanitarnega počitniškega tedna 

RK so se družili z oskrbovanci 
 

Območno združenje RKS Novo mesto je od 27. 6. do 30. 6. 2022 organiziralo 

Humanitarni počitniški teden mladih. Skupina osmih mladih prostovoljcev je skupaj z 

dvema mentoricama in pomočjo delovnih terapevtk DSO Novo mesto izvedlo ustvarjalno 

delavnico s 26 oskrbovanci. Mlade je želja po pomoči in druženju s starejšimi obogatila 

za novo izkušnjo, da se tudi od starejših radi kaj novega naučijo. V skupnem druženju na 

ustvarjalni delavnici so nastale čudovite škatlice presenečenja, ki so jih stanovalci odnesli 

v sobe in jih podarili svojcem ali sostanovalcem. Oskrbovanka Marija je ob koncu 

delavnice strnila vtise: »Pravnukinja bo avgusta stara 4 leta in jo bom naučila narediti 

štalico presenečenja. Mladi nas motivirajo. Spomin bo ostal za večno.«  

 

Mlada prostovoljka Laura, ki je bila navdušena nad medgeneracijskim druženjem, je 

dejala: »Všeč mi je bilo, saj smo bili vsi zelo kreativni, vsak se je potrudil po svojih 

najboljših močeh. Gospa, s katero sem delala, je zelo dobro pobarvala sonce, celo boljše 

kot jaz!« 

Poslovili smo se z željo, da bi se zopet kmalu srečali.  

                     Maja Gorenc Šulc 

                                                                                        Strokovna sodelavka OZ RKS NM
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Slovenski in tuji gasilci rešili Kras 
 

 
V letošnjem juliju je slovenski Kras prizadel največji požar v 

zgodovini Slovenije. Po 17-ih dneh boja s plameni je bil končno 

pogašen. V požaru ni zgorela nobena hiša, brez hujših poškodb pa 

so jo odnesli tudi sodelujoči gasilci. Teren je bil zaradi visokih 

temperatur in neeksplodiranih ubojnih sredstev iz 1. svetovne vojne 

zelo nevaren. 

 

Gasilci z Dolenjske regije smo bili prvič pozvani 21. 7. 2022 na nočno izmeno. Kot 

članica PGD Dobrnič sem se s še 5-imi kolegi z društva odzvala na poziv. S kombijem 

smo se ob 21. uri odpeljali proti Krasu. Pol ure vožnje pred ciljem smo že zavohali dim. 

Na zbirnem mestu smo se preoblekli v gasilske obleke in polni adrenalina in željni akcije 

odšli na dogovorjeno mesto. Na srečo je noč minila mirno in v izmenah smo lahko na 

suhi travi zaspali za uro ali dve. 

 

Že na poti domov smo dobili poziv za drugo izmeno. Po nekaj urah spanca smo se ob 16. 

uri zbrali v Trebnjem in v konvoju s kolegi z Gasilske zveze Šentjernej in Novo mesto 

odšli proti Krasu. Pogled na dolgo kolono gasilskih vozil je bil res veličasten. 

Presenečena sem bila, koliko mimo vozečih avtomobilov je potrobilo in pomahalo v znak 

podpore. 

 

Če je noč minila mirno, 

je bil naslednji dan pravi 

pekel. Zadolženi smo bili 

za branjenje linije, da se 

požar ne bi razširil proti 

Trstelju. Zaradi 

pomankanja vode smo 

kamione povezali med 

seboj, da so vodo polnili 

eden v drugega. Dve 

cisterni sta dovažali vodo 

do konvoja. Pri gašenju 

so bili v veliko pomoč 

tudi helikopterji in letala. 

 

Presenečena sem bila, 

kako hitro gorijo 

borovci. Bolj ko so se k meni bližali plameni, bolj gost je bil dim in bolj so pekle ter se 

solzile oči. Plameni so preskočili za naš hrbet, nižje po cesti je požar ogrozil cisterno, ki 

je do konvoja dovažala vodo. Ker dovoza vode ni bilo več, smo ostali brez nje in bili 

prisiljeni v umik. Iz doline smo nemo opazovali kako gori po hribu navzdol proti vasi. Po 

dobri uri smo bili poslani na drugo lokacijo, kjer smo pogasili nekaj manjših žarišč. 

Izmeno smo končali ob 21. uri in se vrnili domov.  
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Naslednji dan smo bili pozvani na nočno izmeno. Zaradi pomanjkanja spanca in 

utrujenosti sem bila v dvomih, iti ali ne iti. V prepričanju, da bo noč mirna, sem odšla. Po 

pričakovanjih je noč minila mirno. Okrog četrte ure nas je razveselil tudi dež in od 

samega veselja smo zavriskali. 

 

Na tako katastrofo te ne pripravi nihče in noben tečaj. Hvaležna sem za novo izkušnjo in 

znanja. 

 

Alenka Vovko 

 

NAŠA TELOVADBA PRED KORONO 

PRI PETRI MIHALIČ 
 

V ponedeljek pride Petra, skoraj smo že zbrani vsi. 

»Dva dni je dovolj počitka, danes nič več heca ni. 

Leva roka, desna noga, dvigni kakor največ gre, 

saj ojačati si mor'te svoje mišice!« 
 

»Glavo levo, glavo desno, pa'zte, da se ne zvrti!« 

Pete, prsti, pa kolena, včasih delamo za tri. 

Žogice so kakor ježki, za masažo prave so, 

pa še vsak lahko si zbere svojo žogico. 
 

Pol pa vaja, da na veš, če sploh znaš še šteti. 

Palec pa mezinec in kazalec, prstanec, sredinec. 

Prstanec, sredinec, zmedo naredita spet, 

kar naenkrat se mi zdi, mam prstov več kot šest! 
 

Da vaja je pretežka, smo se pritožili,  

pa nam rekla Petra je, »no, saj zmorete.« 

Če se mal' potrudimo, še to naredimo, 

za nagrado pa dobimo čaj, piškot al' kavico. 
 

Delali smo pridno, delali smo zase. 

Zadovoljni smo bili, lenoba se ne pase. 

Ker smo pridno delali, dobili smo za lon, 

dobili za petnajst minut, kaj že? Biosinhron. 

 

                                                 Sonja Pirc 
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21. SEPTEMBER SVETOVNI DAN  

ALZHEIMERJEVE BOLEZNI 
 

21. septembra obeležujemo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Alzheimerjeva bolezen 

je najpogostejši vzrok demence in njena pogostnost s starostjo strmo narašča. Demenca 

se kaže z motnjami spomina, mišljenja, orientacije, razumevanja, računskih zmožnosti, 

učnih sposobnosti ter govornega izražanja in presoje. Običajno osebe z demenco spremlja 

zmanjšanje sposobnosti za obvladovanje čustev, socialnega vedenja ali motivacije. 

Težave s spominom se običajno pojavijo zgodaj. Osebe z demenco pogosteje pozabljajo 

imena ali založijo posamezne predmete. Pri starejših je pozabljanje pogosto, vendar vse 

spominske vrzeli niso znaki demence.  

Običajno oseba z demenco uspešneje opiše doživetja iz zgodnejših življenjskih obdobij, 

vendar pa je pri tem časovno zaporedje dogodkov neustrezno. Izrazitejše težave opazimo, 

ko naj bi se spomnila nedavnih dogodkov. Čeprav pravilno pove, kje je živela, delala, 

kdaj se je poročila ali pa brez težav navede rojstne datume otrok, se morda ne bo 

spomnila, kaj je pred pol ure jedla za kosilo. Oseba z demenco naloge, ki jih je prej 

opravila z lahkoto, kasneje zahtevajo vse večji napor. Z napredovanjem demence se torej 

zmanjšuje sposobnost reševanja zahtevnejših, kasneje pa tudi enostavnejših nalog. 

 

 

Izdelava plakata na oddelku za osebe z demenco  

Na svetovni dan Alzheimerjeve bolezni smo z našimi stanovalci odšli na sprehod okoli 

domačije, si ogledali živali in se nadihali svežega zraka. Kasneje nas je sodelavka 

Andreja razveselila z igranjem na kitaro, mi pa smo veselo prepevali. Tudi kuharice so se 

spomnile na nas, saj so nam pripravile dober čaj in okusno pecivo.  

Dan je bil lep, malo nam je ponagajalo vreme, saj se sonček nikakor ni želel prikazati. 

Pomembno je le, da smo imeli sonce v naših srcih. 

                                                                                                        

                 Breda Cetina 
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       »Če nekdo točno in pazljivo gleda okrog sebe, bo našel srečo; 

      kajti čeprav je slepa, ni nevidna.« 

      (Francis Bacon) 
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PRVIČ 
 

Mnoge stvari se nam v življenju zgodijo prvič, mogoče celo samo enkrat, druge se 

ponavljajo v različnih »barvah in odtenkih«. 

 

Sama sem namreč prvega septembrskega dne prvič postala mama dijakinje in seveda je ta 

dan pisan na listu posebnih dni mojega življenja. To je bil tudi dan, ko so bile moje misli 

prepletene z vprašanjem, kaj vse sem že doživela, kaj je bilo prvič in ne zadnjič ter kaj se 

morda lahko zgodi le enkrat v življenju. 

 

Ob tem razmišljanju, so me misli seveda odnesle tudi k 

stanovalcem Doma in k njihovim življenjskim 

izkušnjam.  

 

Nešteto idej sem dobila – prvi korak, prvi zob, prvi 

poljub, prvi objem, prvič v šolo, prvič na kolo, prvič na 

shujševalno dieto, prvi otrok, prvi vnuk, prvi avto, prva 

služba, prva plača, prvi dopust, prva nagrada, prvi padec, 

prva operacija, prva plenica …  

Uh, nešteto tega je. 

 

Kaj pa je tisto zaradi česar si nek »prvič« bolj 

zapomnimo od drugega oziroma od »drugič«?  
 

Zagotovo na to vpliva naše trenutno počutje ob dogodku, doživljanje tega dogodka, naša 

pričakovanja, pretekle izkušnje, naši cilji.  

Vsak izmed nas zagotovo ima veliko spominov na različne dogodke – iz njih se lahko 

tudi veliko naučimo in to uporabimo kot izkušnjo za naprej. 

 

Ste tudi vi kdaj razmišljali o tem, kaj vse se vam je zgodilo prvič in kaj morda le enkrat v 

življenju? Prepričana sem, da z odgovori na to vprašanje ne boste kmalu končali.  
 

Želim pa vam, da se čim večkrat spomnite le lepih prvih dogodkov.  

           

                                     Simona Grgovič 
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Naše poletno druženje 
 

JUNIJ 
 

Letošnje poletje se je začelo zelo veselo. 
 

• Imeli smo kosilo na domačij. Za dobro voljo, lepo pesem in veseli glas harmonike 

je poskrbel član  pokroviteljskega odbora Krke, ki je na obisk pripeljal 

harmonikarje. 
 

• Slovesno smo odprli nove prostore službe rehabilitacije. 
 

• Dvakrat smo zajtrkovali na domačiji in ob tej priložnosti so nas obiskali tudi otroci 

iz vrtca Ringa raja in učenci iz Osnovne šole Bršljin. 
 

• Odigrali smo vsem tako priljubljeno tombolo. 
 

• V avli smo si ogledali nastop otrok Osnovne šole Šmihel - podružnica Birčna vas. 
 

• S koncertom MePZ društva upokojencev Novo mesto pa smo počastili dan 

državnosti. 

 
               

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
»Veseli se drobnih reči; morda se boš nekoč ozrl in spoznal, da so bile velike.« 

                                                                                               (Pozitivne misli) 
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JULIJ 

 

Tudi mesec julij smo začeli optimistično.  

 

• V začetku meseca so nas obiskali otroci, ki so se udeležili oratorija v Šmihelu.  
 

• V avli smo imeli koncert pevske skupine Mavrica, društva slepih in slabovidnih.  
 

• Obiskali so nas otroci iz Vrhpolja in nam priredili prijetno popoldne.  
 

• Ko nam je vreme dopuščalo smo imeli zajtrk na domačiji in se tudi razgibali. 
 

• Praznovali smo še julijske rojstne dni, potem pa nas je ponovno obiskala neljuba 

spremljevalka sodobnega časa – korona. 
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SEPTEMBER 

 

Nekoliko bolj sproščeno smo se ponovno začeli družiti v septembru.    

 

• Obiskali so nas Ljudski pevci iz Vrhpolja.  
 

• Odigrali smo julijsko in avgustovsko tombolo in razdelili nagrade Abecede 

odličnosti.  
 

• Obiskali smo Predsedniško palačo in se družili s  predsednikom Borutom 

Pahorjem.  
 

• Srečevali smo se pri uricah ob kaminu.  
 

• Obeležili smo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni.  

Čaka nas še praznovanje avgustovskih in septembrskih rojstnih dni, tombola z rastočo 

knjigo in kulturni program z obiskom predstavnikov občine Šentjernej. 

 

       

 

     

                          

 

 

 

 

 

 

Človek je družabno bitje zato mu je težko biti sam, kadar pa nas prizadene bolezen še 

bolj potrebujemo bližino drug drugega in verjamemo, da nas bo ta bližina spremljala tudi 

skozi jesen in zimo.                                                                                               

                              

     Mateja Zelič 
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DEŽ 
 

 

Glede na to, da nam dež v zadnjem času kar pogostokrat ponagaja, si lahko v 

nadaljevanju preberete nekaj njegovih glavnih značilnosti. Kaj sploh je, kako nastane, 

zakaj je pomemben, … 

 

Dež je oblika padavin v kapljevinskem stanju, ki nastajajo v oblakih. Ko je njihov premer 

večji od 0,5 mm, prično padati proti zemlji. Ves dež ne doseže zemeljskega površja, 

nekaj ga pri prostem padanju skozi suhi zrak tudi izhlapi. Dež je glavni vir sladke vode za 

večino področij sveta, ki zagotavlja ustrezne pogoje za različne tipe ekosistemov, kot tudi 

vode za hidroelektrarne in namakanje pridelka. 

Značilen vonj, ki včasih spremlja dež, je posledica ozona (podoben vonju po gnilih 

jajcih). 

Nastanek dežja  

Če je oblak zelo visoko in če je zrak pod njim dovolj suh, 

lahko dežne kapljice pri padanju izparijo in tako ne 

padejo na zemeljsko površino. Temu pojavu 

pravimo virga. Šele tedaj, ko je zrak toliko nasičen z 

vodno paro vse do zemeljske površine, da se izparevanje 

znatno zmanjša, prične padati dež na zemeljsko površino. 

Dežne kapljice, padajoče iz oblakov, ki so debeli 700 m, 

dospejo na zemeljsko površino le, če ti oblaki niso više 

kot 3000 m. Glede na velikost vodnih kapljic in jakost 

padavin lahko le-te razdelimo na trajni dež in na 

občasne plohe ali nevihte. 

Pomembnost dežja  
Dež je najbolj pogosta oblika padavin in prispeva k zmanjševanju vodnega ciklusa, ki je 

za življenje na Zemlji odločilen dejavnik. Dolgoročno dež napaja potoke in reke z vseh 

gora. Čisti prah, cvetni prah in druge delce v zraku.  

Vsebuje raztopljen kisik, dušik, ogljikov dioksid, žveplovo kislino in dušikovo kislino. 

Raztaplja minerale iz kamnin in zemlje, ki služijo kot hranilo za rastline in druge oblike 

življenja.  

Prekomerni dež lahko sčasoma pripelje do spremembe lokalne klime (mikroklime) ter 

posledično do spremembe živalskih in rastlinskih vrst. Preoblikuje površje, in sicer s 

spiranjem, obsežnimi erozijami ali zasičenjem tal. Kratkoročno pretirano deževje lahko 

privede do lokalnih hudournikov in poplav. Na hribovitih pobočjih lahko povzroči 

plazove, njegovo pomanjkanje pa dolgotrajne suše in s tem spremembe lokalnega 

podnebja, ki povzročijo tudi spremembe v živalskih in rastlinskih vrstah. Ta proces pa 

spodbuja širjenje puščav.  

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Padavine
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kapljevina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Agregatno_stanje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Oblak
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zemeljsko_povr%C5%A1je
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prosti_pad
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zrak
https://sl.wikipedia.org/wiki/Izhlapevanje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ekosistem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hidroelektrarna
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ozon
https://sl.wikipedia.org/wiki/Oblak
https://sl.wikipedia.org/wiki/Virga
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Trajni_de%C5%BE&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ploha
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nevihta
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodni_ciklus&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Reka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prah
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cvetni_prah
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zrak
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kisik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1ik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ogljikov_dioksid
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDveplova_kislina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1ikova_kislina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Klima
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hudournik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Poplava
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Dežne kaplje 

Največje vodne kapljice običajno ne morejo biti težje od 0,2 grama, kar 

ustreza premeru 7 mm.  

Večje kapljice se med padanjem razbijejo v drobnejše. Največja hitrost 

padanja vodnih kapljic s premerom okrog 5 mm znaša 8 m na sekundo. 

Kadar so kapljice večje, se pri padanju sploščijo in tedaj se poveča zračni 

upor. Zaradi tega se lahko večje vodne kapljice obdržijo v lebdečem stanju 

v zraku. Majhne dežne kaplje, ki se imenujejo oblačne kapljice, imajo skoraj 

obliko krogle, zelo velike kaplje pa dobijo obliko padala. V povprečju imajo dežne kaplje 

premer od 1 do 2 mm. 

Zvok dežnih kapelj je posledica mehurčkov zraka, ki nihajo pod vodo. Pri padcu kaplje 

ob tla je zvok odvisen od površine. 

Kultura 

Kulturni odnos do dežja se po svetu razlikuje. Na Zahodu ga ljudje tradicionalno žalostno 

in negativno sprejemajo, za razliko od svetlega in veselega sonca. V sušnih predelih, kot 

je Indija, dež pričakajo evforično. V slovanski mitologiji je bil bog dežja Perun. 

V mnogih kulturah so ljudje razvili številna sredstva za zaščito pred dežjem, kot 

sta dežnik in dežni plašč, ter naprave za preusmeritev padlega dežja, kot sta odtok in 

reguliran hudournik. Deževnico lahko zbiramo za pitje ali uporabimo kot vodo za 

izplakovanje ali namakanje. Mnogi ljudje, še posebej v tropskem podnebju, kjer dež 

navadno pada v nevihtah z udarci strele, v deževnih dneh raje ostajajo v stavbah. 

Mnogim ljudem se zdi vonj dežja posebej prijeten in poseben. Vir tega vonja je dišeče 

olje, ki ga tvorijo rastline in ga v sušnem obdobju vsrkavajo skale in zemlja. To olje, 

imenovano petrichor, se med deževjem sprošča v ozračje, kar da značilen vonj. 

Vrste dežja 

Rosenje: To je vrsta dežja, kjer so kapljice vode precej majhne in 

lahko enakomerne oblike. Zemlje ponavadi ne premočijo, čeprav je to 

odvisno od drugih dejavnikov, kot sta hitrost vetra in relativna 

vlažnost. Če je hitrost vetra nižja, lahko zemljo nekoliko bolj zmočijo. 

Prhe: So velike kapljice vode, ki v kratkem času močno padajo. Dež je povezan s 

prehitro nastajajočimi oblaki, zato se vodne kapljice povečujejo. 

Toča in snežinke: Dež je lahko tudi v trdni obliki. Za to se morajo v oblakih nad oblaki 

oblikovati ledeni kristali, temperatura pa je zelo nizka (približno -40° C). Ti kristali lahko 

nastajajo pri zelo nizkih temperaturah na račun zmrzovanja kapljic vode (začetek 

nastajanja toče) ali z dodajanjem drugih kristalov, da nastanejo snežinke. Ko dosežejo 

pravo velikost in zaradi gravitacije, če so ustrezni okoljski pogoji, lahko zapustijo oblak 

in na površini proizvajajo trdne padavine. Včasih se sneg ali toča, ki prihajata iz oblaka, 

če jeseni naleti na plast toplega zraka, stopi, preden doseže tla, kar na koncu povzroči 

tekoče padavine. 
 

No, toliko zaenkrat o dežju. Upam, da ste pa le izvedeli kaj novega? 

Vir: Wikipedia - spletna stran              Brigita Konček 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Zra%C4%8Dni_upor
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zra%C4%8Dni_upor
https://sl.wikipedia.org/wiki/Krogla
https://sl.wikipedia.org/wiki/Padalo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zvok
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zahod
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sonce
https://sl.wikipedia.org/wiki/Su%C5%A1a
https://sl.wikipedia.org/wiki/Indija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Evforija&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovanska_mitologija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Perun
https://sl.wikipedia.org/wiki/De%C5%BEnik
https://sl.wikipedia.org/wiki/De%C5%BEni_pla%C5%A1%C4%8D
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Odtok&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hudournik_(vodovje)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nevihta
https://sl.wikipedia.org/wiki/Strela
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vonj
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Petrichor&action=edit&redlink=1
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RASTOČA KNJIGA, ABECEDA ODLIČNOSTI                                                       DELOVNA TERAPIJA 
 

Računanje je igra. Ali res? Seštevajte števila tako, kot je prikazano 

v primerih. Sami ugotovite, katera števila morajo biti zapisana v 

praznih pravokotnikih. Rešeno nalogo oddajte v skrinjico za 

žrebanje. 

 
 
IME IN PRIIMEK:                                                       DATUM:                           ŠT.SOBE: 
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Razmislite, kako bi opisali spodnje slike, sestavite zgodbo in jo 

zapišite na spodnje črte. Rešeno nalogo oddajte v skrinjico za 

žrebanje. 

  
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

____________________________________________________ 
 
 
 
IME IN PRIIMEK:                                               DATUM:                           ŠT.SOBE: 
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JESENSKA POBARVANKA 
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Breda Cetina 

Jasmina Drenik 

Jerneja Ovniček 

Katarina Rakuša 
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Petra Mihalič 
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Sonja Jurečič 

Tjaša Urbanč 
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