
Dom starejših občanov Ljubljana Moste-Polje

P O B A RVA N K A
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KDO JE ŠTEPKO?  

Štepko je navihanček, ki prihaja iz Doma starejših občanov Ljubljana  
Moste-Polje. In to dobesedno. Že pred leti so namreč ustvarjalne gospe v 
domu začele ročno izdelovati igračke iz odpadnih cunjic in te igračke so 
sčasoma dobile enotno podobo. Ker je ta prikupna podoba spominjala na 
navihanega fantička in ker so si stanovalci doma v Štepanjskem naselju z 
njim popestrili življenje, je nova direktorica Doma starejših občanov Ljubljana 
Moste-Polje Alenka Lovišček S. predlagala, da navihanček dobi ime.   

Rodil se je Štepko.  

Štepko pa s tem ni dobil le imena, dobil je tudi blagovno znamko. Pod 
njegovim imenom – ali raje kar v njegovem imenu – v domu danes pečejo 
Štepkove piškote in Štepkovo pecivo, Štepko ima tudi svoj knjižni kotiček in 
bo kmalu dobil tudi svoj kotiček v atriju. Pred vami je tako tudi prva 
Štepkova pobarvanka, s katero vam želimo prinesti tudi sprostitev, saj 
barvanje odganja negativne misli, z njim se osredotočamo na lep rezultat, 
na nekaj prijetnega, in ko prenehamo barvati, so naše misli same po sebi 
bolj pozitivno naravnane. 

Zato vam želimo le še: prijetno barvanje in obilo užitkov z vašim Štepkom! 

Namig 

Da bo naša pobarvanka še bolj zanimiva, smo na vsako stran 
skrili še svinčnik, ptička in seveda očala.  

Le kam so se spet skrila ta očala? 

Uspešno iskanje vam želimo.
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1

Kdo je to? 
Povežite pike in dobili boste njegovo ime. Potem pa si le dajte duška z barvanjem! 



2

Štepko ima rad vse letne čase, tudi zimo. 
Pa vi? 



3

Maškare so tu in čas je za pusta hrusta! 



4

Dan žena ni kar tako.  
To ve tudi Štepko. Ga vidite na sliki?  



5

Radi imamo Veliko noč in barvanje jajčk.  
Še sploh, če nam s pirhi pomaga velikonočni zajec. (Ups, je to Štepko?)!



6

Vsak dan za čajanko! 
Dobro poglejte obe sliki. Najdete razlike? (Namig: 5 jih je.)



7

 



8

Topel letni čas kar kliče na prosto.  
Zakaj ne bi bili malce razigrani – kot naš Štepko!



9

Topel čas je čudovit za obisk prestolnice …



10

… pa za zabavno vožnjo po Ljubljanici …



11

… in za fotografiranje pred lepim Magistratom! 



12

Igrivost v nas zbudi tudi zdrav morski zrak … 



13

Zdravje krepimo tudi z vrtičkanjem …



14

… in jesenskim ustvarjanjem.  



15

Dokler v naš kraj spet ne pride zima in z njo vonj po peki in cimetu. Jupi!



16

Do naslednjega slavnostnega decembrskega prižiga lučk!



Dragi Štepko! 

 

Ljubljana je solidarno in tovariško mesto, v katerem sobivamo različne 
generacije meščank in meščanov. Spoštujemo znanje, življenjske 
modrosti in izkušnje tako zrelih Ljubljančank in Ljubljančanov kot tudi 
mladostno energijo in razigrano raziskovanje življenja naših najmlajših. 

Medsebojno spoštovanje vseh, ki živimo tukaj, daje naši prelepi 
Ljubljani poseben čar, ki nas pelje svetli prihodnosti naproti. 

Samo skupaj lahko soustvarjamo najlepše mesto na svetu! 

 

Zoran Janković 
župan Mestne občine Ljubljana 
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Ker v življenju potrebujemo tudi pravljice! 

Pustne krofe smo si letos že privoščili. Prav tako smo počastili 
dan žena ter dan mučenikov. Pobarvali smo jajčka za Veliko noč, 
pred nami pa je čas preživljanja toplih dni na prostem, preden 
spet odpremo vrata zimi in njenim praznikom.  

Z vsem tem v mislih smo se lotili priprave Štepkove prve 
pobarvanke – izdelka, s katerim vam želimo, dragi naši 
stanovalci, še nekoliko polepšati življenje v Domu starejših 
občanov Ljubljana Moste-Polje.  

Lepo vas je videti, ko se zbirate, družite in ko preprosto uživate v 
prenovljenem atriju našega doma. Zato so tudi motivi, ki smo jih 
namenili Štepku v pričujoči pobarvanki, s tem povezani. Z vašim 
preživljanjem časa v domu, z vami. Štepko je tako predvsem vaš 
in veseli bomo, če ga boste predstavili tudi vašim bližnjim. 

Ponosna sem, da sem lahko prispevala k temu, da je simpatična 
figurica, ki ste jo izdelovali v domu, dobila ime in identiteto.  
Naj postane Štepko naš domišljijski ali celo pravljični lik, ker –  
saj veste – tudi odrasli potrebujemo v življenju pravljice! 

 

Alenka Lovišček Stojanovič, mag. posl. ved  
direktorica Doma starejših občanov Ljubljana Moste-Polje 

P O B A RVA N K A
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