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Prazniki in obredi 
 

1. april – dan norcev oz. dan norčavosti. Ta dan si ljudje privoščijo šalo na tuj 
račun, s katero spravijo tistega, ki mu je šala namenjena in je ne spregleda, v 
zadrego. V nekaterih deželah si lahko prvoaprilsko šalo privoščijo le do poldneva, 
nato pa je to prepovedano. Od kod izvira ta običaj, ni natančno znano. 

22. april – dan Zemlje. Na ta dan se odvijajo dogodki za osveščanje glede 
varovanja okolja na Zemlji. Praznovanje se je prvič organiziralo 1970. leta in ga 
zdaj koordinira globalna mreža dneva Zemlje. Dogodek vsakoletno praznujejo v 
več kot 192 državah. 

23. april – svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Dan je posvečen promociji 
branja, založništva in zaščiti avtorskih pravic ter intelektualne lastnine. Slovenija 
je ena redkih evropskih držav, ki praznik knjige praznuje en teden. Svetovni dan 
knjige je razglasil Unesco leta 1995. To je dan, ko praznujejo pisatelji, ilustratorji, 
knjižničarji in vsi tisti, ki imamo radi knjige. 

27. april – dan upora proti okupatorju je državni praznik. Na ta dan leta 1941 je 
bila v Ljubljani ustanovljena Protiimperialistična fronta, ki se je po nemškem 
napadu na Sovjetsko zvezo 22. junija 1941 preimenovala v Osvobodilno fronto 
slovenskega naroda. 

  



Stari slovenski pregovori o mesecu aprilu 

April sedemkrat na dan podi kmeta s poljan. 

Prezgodaj toplota, pozneje mrzlota. 

Kadar murka že brsti, slane se več bati ni. 

Če malega travna sneži, siromaku zemljo gnoji.  

    Če sončen je mali traven in suh, bo veliki traven za lepo vreme gluh.  

    Mali traven deževen, kmet ne bo reven.  

 

Predvideni prihajajoči dogodki v marcu 

6. april – predavanje o zeliščih 

13. april – nastop plesne skupine z  Bizeljskega 

20. april – delavnica s prostovoljci Modra 

26. april – nastop PD Rožmarin Dravlje 

   

  



POMLAD 

Prelepa je pomlad prišla, 

v soncu zažarela vsa. 

Veselo zvonček tam cinglja. 

Trobentica, vijolica cveti, 

rumena pa narcisa dom krasi. 

 

Narava vsa ozeleni, 

v gaju mačica cveti 

in drevje cvetja plašč dobi. 

Čebelica v goste gre, 

oglasi slavček milo se. 

 

Življenje novo spet brsti, 

povsod veselje, up budi. 

 

A. P. T. 

 

 



PRAZNOVALI SMO 8. MAREC – MEDNARODNI DAN ŽENA 

Tudi letos smo v našem Domu lepo proslavili dan žena, 8. marec. 

Jedilnica se je to sredo napolnila do zadnjega kotička. Stanovalke in stanovalce 
Doma so navdušili člani in članice domskega pevskega zbora z zborovodkinjo go. 
Špelo Sečnik. Lepo in doživeto so zapeli nekaj domačih pesmi, kar se je 
vključevalo v besede g. Marka Finca o prvih dosežkih naših slovenskih žena na 
področju slikarstva, književnosti, glasbene in dramske umetnosti; sicer pa tudi na 
raznih področjih, narodne umetnosti in razvoju slovenske obrti.  

Nekatere naše žene so v težkih pogojih pridobile univerzitetno izobrazbo in dosti 
prispevale pri prvih znanstvenih dosežkih. 

Prireditveni program je domiselno popestril naš gost g. Janez Korošec s 
humoristično pripovedjo o Krjavlju z mnogimi variantami s sodobno vsebino; 
nazadnje pa še z igranjem na harmoniko in petjem priljubljenih pesmi, ki so jih 
peli tudi vsi prisotni. Nekateri so se tudi zavrteli v plesnem ritmu. 

Obiskovalke in obiskovalci so se zadovoljni razšli, rekoč, da si takih prireditev še 
želijo. 

 

       Ana Pogorelec Tomažič  

 



Zadovoljno občinstvo 

 

 

Na koncu smo ob zvokih harmonike tudi zaplesali. 

 



Dan žena so nam popestrili tudi otroci iz vrtca Ciciban. 

  



NASTOP NA TELEVIZIJI 

Naši stanovalci so na oddaji Dobro jutro že skoraj stalni gostje. Nastopili so v 
več oddajah, ki so obravnavale različne tematike (moški copata, ljubezen v 
zrelih letih itd.). 

 

 



PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE 
Naša stanovalka Marija Dimic, je marca praznovala rojstni dan, in sicer svoj 104., 
temu primerno smo to tudi praznovali . Čestitke še v imenu uredništva! 

 

 

  



NAŠ DOM – malo za šalo, malo zares 
(napisano 2013, odlomki) 

 

Že kmalu let bo štir'deset, 

odkar zgrajen ta Dom je lep, 

da tukaj mirno in lepo, 

starejših bi življenje b'lo. 

 

Hiša je visoka ta, 

saj »štukov« pet ima, 

da včasih prav s planin, 

jo doseže sapica. 

 

 

 

Prebivalcev dost' ima, 

pisana je druščina; 

s strani je vseh prišla,  

dvigalo eno šklepeta. 

 

Projektant je pač bil talent, 

prihranit hotel je vsak cent. 

 

Le kaj dvoje bo dvigal, 

saj starček nič ne bo nergal, 

če on in tovor ta, 

kar skupaj sta 

pa gor in dol pohajata. 

 

Šmentana ti starost ta, 

ta šepa, oni spet krevlja, 

pa hrbet gre v dve gube 

in tudi glava že manj ve. 

 

Palce, bergle, hojice, 

voziček treba vpreči je. 

 

 

Vse to se staremu zgodi, 

saj mlina čudežnega ni, 

ki zmlel vse stare bi kosti, 

da vem prišla bi mlada, zala vsa, 

kot vsaka je nekoč bila. 



Zdaj lep si, mlad in poln nad, 

al' zatone že pomlad, 

že okoren je korak,  

ah, tu je že predjamski grad. 

 

Preživljali lepo vse dni, 

 prav radi bi vsi. 

Pred šankom se jih več dobi, 

uživajo ob kavici. 

 

Prelepo se to zgodi, 

ko simpatija se rodi, 

ko pocvita spet pomlad, 

človek vsak, ima koga rad. 

 

Pa nič zato; 

saj stari nauk, 

se še glasi: 

»Človeku samemu 

ni dobro bivati!« 

 

 

 

Receptor al' receptorka, 

nepogrešljiva sta oba. 

Kaj vsak dan se tu godi, 

radovedno ju skrbi. 

Kje kdo je, 

kaj se kje godi, 

odgovor tukaj se dobi. 

 

Spreten, vljuden velik mož, 

skrbi in dela ima cel koš. 

Od strehe do kleti, 

se vedno kaj zgodi: 

zdaj umivalnik zamašen, 

pa stol polomljen, razdrobljen, 

tam žarnica več ne gori, 

al' televizor, mobi crkne ji, 

dvigalo ubogo spet stoji. 

Dela ima res za tri, 

pa zunaj travco še kosi, 

pozimi s snegom se pekli. 

 



Ko Dom pa tesen že postane, 

nove še dobi sobane. 

Tja Hipokrata štab se preseli, 

da vse, kar treba, postori, 

ko toliko nadlog vsakega mori. 

 

Star človek kakor avto je, 

ko zmanjka olja, več ne gre, 

goriva novega 

mu treba dati je. 

Zravnati stare vse kosti,  

za to fizioterapija poskrbi. 

Paziti, da motor ne prekipi, 

podvozje vse pa dolgo še vzdrži. 

 

Prostor je pomemben ta, 

saj drobec kulture Dom tu ima. 

Kdor knjige rad ima, 

se vsakomur pozna; 

saj znanje, takt mu da. 

 

Knjiga dobra um krepi, 

človek pa se še uči, 

dokler lučka v njem brli. 

 

Uprava Doma pa »sedaj« skrbi, 

da bivanje ljudem se izboljša, 
prenovi; 

a tudi, da vse po regeljcih se izvrši, 

da zakon se ne prekrši, 

DA PRAVOČASNO VSAK RAČUN 
DOBI! 

 

 

 

 

A. P. T. 

  



MARKO BAR 
 

V Domu imamo novost! V zahodnem delu, v drugem nadstropju naš 
stanovalec Marko gospem vsak dan postreže s kavico. Dobre stvari pa 
je treba pohvaliti in promovirati, zato objavljamo to pesem. 

 

V SOBOTO SMO KOFETARCE SE ZBRALE 

IN TAKOLE MODROVALE; 

PROSTORU, KJER PIJEMO KOFE, 

POTREBNO DATI JE IME. 

 

BILO PREDLOGOV JE MNOGO, 

NAZADNJE SMO DESEGLE SLOGO. 

JE TALE PREDLOG OBVELJAL; 

IMENUJE NAJ SE MARKO-BAR. 

 

 
 

 

13.3.2016      ANA JELOVŠEK



HUMOR 

 
»Ljubi možek, kaj mi boš kupil za 8. marec?« 

»Draga moja ženka, vidiš, da nimam nobenega časa, zdaj res ne morem misliti še 
na to, dobila pa boš nekaj najlepšega.« 

»Kaj pa rože, ki jih imam tako rada?« 

»Saj vidiš, da res ne utegnem.« 

Čez nekaj časa. 

»Dragi moj, veš, lahko bi mi kdaj vsaj rekel, da sem lepa.« 

»To ti  bom pa tudi povedal in ti dal še veliko daril, in sicer že naslednji teden, ko 
bo 1. april.« 
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