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Prazniki in obredi 

 

• 1. oktober – svetovni dan starostnikov 
Generalna skupščina je 14. decembra 1990 določila 1. oktober za svetovni    
dan starostnikov. S tem dnevom je želela poudariti pomembnost spoštovanja in 
skrbi za starejše. 

• Prvi teden v oktobru – svetovni teden otroka 
Po sprejetju Konvencije o pravicah otrok leta 1989 je Generalna skupščina 
pozvala države, da določijo poseben dan, ki bo opominjal na pomembnost 
blaginje otrok. V Sloveniji so v ta namen določili celotni prvi teden oktobra. 

• 5. oktober – svetovni dan učiteljev 
UNESCO je 5. oktober določil za svetovni dan učiteljev, s čimer je želel na letni 
ravni javnost opozoriti na pomembnost vloge učiteljev pri razvoju družbe in 
popularizirati njihovo poslanstvo ter dosežke. 

• 16. oktober – svetovni dan hrane 
16. oktobra leta 1945 je bila ustanovljena Organizacija ZN za prehrano in 
kmetijstvo, zato ta dan vsako leto praznujemo kot svetovni dan hrane. Namen 
praznovanja tega dneva, je povečati zavedanje o svetovnih prehrambenih 
problemih in spodbuditi boj proti lakoti ter revščini. 

• 17. oktober – svetovni dan boja proti revščini 
Generalna skupščina je leta 1992 določila 17. oktober za svetovni dan boja proti 
revščini. S tem dnem želi skupščina povečati zavedanje o pomembnosti 
zmanjševanja revščine v vseh državah, še posebej pa v državah v razvoju. 

• 31. oktober – dan reformacije 
Dan reformacije je v Sloveniji državni praznik in dela prost dan. Obeležujemo 
rojstvo slovenskega knjižnega jezika. V času reformacije, ki se je začela v 
Nemčiji, smo namreč Slovenci dobili prvo knjigo v maternem jeziku in prvo 
slovensko tiskano knjigo sploh −Katekizem, ki ga je leta 1550 napisal Primož 
Trubar. 

 
 
 



Stari slovenski pregovori o mesecu oktobru 
 

Če je vlažen in mrzel Luka (18. oktober), repo popuka in osmuka. 

Kakršno vreme Urša (21. oktober) prinese, tako se rada jesen in 
zima obnese. 

Vinotoka če zmrzuje, pa prosinca odjenjuje. 

Vreme vinotoka, je aprilu za poroka. 

 
 

Predvideni prihajajoči dogodki v oktobru 
 
 

5. 10. 2016 – Mešani pevski zbor Posavje 

12. 10. 2016 – Predstavitev skupinskih plesov 

19. 10. 2016 – Kostanjev piknik in Grosupeljski oktet 

26. 10. 2016 – Ženski pevski zbor Puhovke 

 

 

 

 

 

 

 



31. OKTOBER – DAN REFORMACIJE 

 
Slovenske dežele so se z novo reformatorsko mislijo, ki jo je prinašal 
protestantizem – versko gibanje v cerkvi, katerega utemeljitelj je bil Martin 
Luter, seznanile zelo zgodaj. Prinašali so jo 
trgovci, obrtniki, zlasti pa študentje, ki so 
študirali na nemških univerzah.  

Protestantizem je za slovensko književnost 
odločilnega pomena, ker smo zaradi zahteve, 
da mora vsak brati sv. pismo v svojem jeziku, 
dobili prvo slovensko knjigo. 

Največjo zaslugo za to pa ima Primož Trubar 
(1508 – 1586). Bil je Dolenjec, rojen na Rašici pri 
Velikih Laščah mlinarju in tesarju, podložniku 
turjaške graščine. 

Življenje na Kranjskem je bilo razgibano, saj ga 
evropska gibanja niso obšla. V tem času so 
kmetje dvignili punt (1515 in 1573), hudo nadlogo so predstavljali turški vpadi, ki 
so hromili trgovino in siromašili že tako obubožano in nezadovoljno ljudstvo. 

Trubar je bil močno zasidran v svojem ljudstvu, zato ga reformatorska miselnost, 
v kateri je videl rešitev, ni pustila ravnodušnega. V svojih pridigah je ostro 
nastopal proti razmeram na Slovenskem in v slovenski Cerkvi. Zaradi svojih 
protestantskih nazorov je moral Trubar večkrat bežati, dokler ni pobegnil na 
Nemško, kjer je z manjšimi prekinitvami ostal do smrti. 

Prva slovenska knjiga 

Narodi okrog nas so imeli že visoko razvito književnost, naša kultura pa je ostajala 
le v ljudski pesmi. Nacionalno še nismo bili razviti, zato so se slovenski talenti 
izgubljali v nemško govoreči in latinsko pišoči intelektualni populaciji srednje 
Evrope. Šele protestantizem je pri nas vzbudil narodno zavest. 

Čeprav je 1548. leta moral Primož Trubar bežati na Nemško, kjer je postal 
pridigar v Rothenburgu ob Tauberi, je ves čas razmišljal, kako bi Slovencem 
koristil s širjenjem protestantske vere. 



Leta 1550 je izdal prvo slovensko knjigo CATECHISMUS (Katekizem) in jo naslovil 
vsem Slovencem. Zavedal se je, da so njegovi rojaki nepismeni, zato je dodal še 
ABECEDARIUM, s katerim bi se učili brati v slovenskem jeziku. 
Obe knjigi sta tiskani v gotici, jezik pa je dolenjščina z nekaterimi 
izrazi ljubljanskega govora.  

Dolenjsko narečje Trubarjevega rojstnega kraja je ohranilo 
primat slovenskega knjižnega jezika vse do 18. stoletja in  

 

nastopa prosvetljencev (Vodnik, Linhart). 

CATECHISMUS ima poleg nekaj verskih razlag tudi sedem pesmi, 
opremljenih z notami. 

Leta 1555 je Trubar ponovno izdal obe deli, ampak v latinici, ki jo poznamo pod 
imenom bohoričica, in smo jo uporabljali vse do sredine 19. stol., 
ko smo sprejeli gajico. 

Trubar je napisal 24 knjig, zelo zanimiva je SLOVENSKA CERVENA 
ORDNINGA (1562). Zaradi nje je moral spet na Nemško. Vse do 
smrti je bival v Deredingenu, kjer je tudi pokopan. 

Začel je iz nič. Na svoji pionirski poti je premagoval nešteto težav, 
ki jih je z vnemo, vztrajnostjo in žilavostjo uspešno reševal. Bil je 
velik humanist. V svojih predgovorih je spodbujal rojake k učenju 
in izobrazbi. V predgovoru k ABECEDNIKU svetuje: »Kako se 
mogu ti vaši lubi otročiči inu tudi ti ta stari lahku inu hitru naučiti 
brati inu pisati … !« 

 

Izhajajoč iz zahtev protestantizma je poudarjal pomen slovenskih šol: 

 

Obena dežela ne mejstu ne gmajna 

ne mogu brez šul, brez šularjev 

inu brez vučenih ljudi biti, ne 

deželskih, ne duhovskih riči prav 



ravnati ne obdržati. 

 

TRUBARJEVO NASLEDSTVO 
Najpomembnejši so Sebastijan Krelj, Adam Bohorič in Jurij Dalmatin. 

SEBASTIJAN KRELJ: Postila slovenska, Otročja biblija. 

Pisal je najčistejši jezik in opozarjal še na druga narečja. 

JURIJ DALMATIN 

Ob Trubarju najpomembnejši protestantski pisec 

1584 je izšla BIBLIJA, tu je vse svetu pismu stariga ino noviga testamenta 

Izšla je v 1500 izvodih, v Slovenijo so jo pošiljali v zabojih in sodih. 

ADAM BOHORIČ 

- 1584 ARCTICAE horulae – Zimske urice: 1. slovenska slovnica, pisana v 
latinščini, 

- uzakonitev Trubarjevega črkopisa. 
 

REFORMACIJA ima velik pomen: 

prva slovenska knjiga 

prevod BIBLIJE v slov. jezik 

prva slovenska slovnica 

prebujanje narodne zavesti 

zahteva po izobrazbi in omiki 

Govor slovenska kmeta povzdigne v knjižni jezik. 

Poudarja pomen šole in učenja. 



 

Ana Pogorelec Tomažič 

September – mesec Alzheimerjeve bolezni 
Demenca (iz latinščine slaboumnost – dementia, mens razum, duh) 

Znan je izrek: mens sana in carpore sano: 

     »Zdrav duh v zdravem telesu.« 

Možgani postopoma odmirajo, zato človek izgublja duševne sposobnosti, ki se 
nam zde samoumevne. Izgublja spomin, logično mišljenje, razumevanje, 
orientacijo v prostoru in času, učenje, govor; spreminjajo se mu čustva in 
vedenje. 

Demenc je več vrst, več kot polovica primerov je Alzheimerjeva bolezen. (nemški 
zdravnik Alois Alzheimer [1864 – 1915] je prvi odkril primer demence, zato se po 
njem imenuje Alzheimerjeva bolezen). 

Pri Alzheimerjevi v večini primerov bolezenski znaki napredujejo počasi, v 
obdobju nekaj let. Najpogosteje se pojavlja motnja spomina za nedavne 
dogodke, informacije, pojavijo se motnje orientacije. Tveganje za nastanek 
demence je starost, tudi povzročitelji bolezni srca in ožilja. 

Pomembno za preprečevanje demence: nadzor nad dejavniki tveganja, druženje, 
vaje miselnih funkcij, telesna aktivnost. 

Viri:  

Bilteni – izdaja spominčica, članki v tiskovinah, brušure npr. Temne strani demence, Demenca 
– moja spremljevalka 

Spominčica – Alzheimer Slovenija: glasilo slovenskega združenja za pomoč pri demenci. 
Predsednica je Štefanija L. Zlobec, Ljubljana 

 

PREDAVANJA O DEMENCI TUDI V NAŠEM DOMU 
 

Ustanovitelj Spominčice je bil pokojni dr. Aleš Kogoj – vodilni strokovnjak na 
področju demence v Sloveniji. Slovenija je članica Alzheimer Europe. 
Predstavniki Spominčice sodelujejo na svetovnih konferencah Alzheimerjeve 
bolezni (v svetovno organizacijo je bila Slovenija sprejeta leta 2014) in evropskih 



konferencah. 24. jubilejna evropska konferenca je bila 2015 v Ljubljani – 
posvečena dr. Alešu Kogoju. 

Letošnja (september 2016) bo oktobra v Kopenhagnu. 

Številni dogodki in prireditve: v domovih starejših občanov, festival Lupa na 
stojnici, festival za 3. življenjsko obdobje, predavanja Spominčice, srečanje 
predstavnikov Spominčic v Dobrini, sprehod po Ljubljani za spomin. 

21.9. ob 17h je Dom organiziral v knjižnici razgovor o pojavih demence. Prisotni 
so bili sorodniki, ki imajo svojce v Domu, in stanovalci Doma. Nekateri so obširno 
govorili o vedenju dementnih svojcev in spraševali o možnostih pomoči v 
določenih situacijah. Odgovarjali sta avtorici brošure Demenca – moja 
spremljevalka Marjeta Maruša Kerč in Milena Avbelj. 

Pogovor je potekal v prijetnem vzdušju ob pogostitvi, ki jo je pripravil Dom. 

DSO Bežigrad redno obvešča stanovalce o Alzheimerjevi bolezni s članki v 
mesečnikih; z bilteni (izdaja Spominčica Alzheimer Slovenija) in brošuro 
Demenca. V septembru je Dom doslej organiziral predavanja o demenci. 

         

                               Milena Dobernik 

 

 

 

Verjetno ni nikogar, ki ne bi že kdaj slišal za demenco ali pa vsaj nekaj malega 
vedel o njej. Žal nam to znanje nikakor ni dovolj, če se s to boleznijo srečamo v 
krogu družine ali naših prijateljev. Ob besedi demenca običajno pomislimo na 
starost in pozabljivost. Vendar demenca ni nujen del starosti in je precej več kot 
samo pozabljivost, kakršna nas običajno spremlja vse življenje  Demenca 
spremeni življenje tistim, ki imajo diagnozi in tudi njihovim najbližjim. V ta namen 
v Domu organiziramo Alzheimer caffete, druženje s svojci, ker se odprto 
pogovarjamo o demenci, izmenjujemo izkušnje ter tako pridobivamo potrebne 
informacije in nasvete.  

Milena Avbelj, 

Strokovna delavka storitev 



 

SPREHOD PO LJUBLJANI ZA SPOMIN OB SVETOVNEM DNEVU 
ALZHEIMERJEVE BOLEZNI 

 

V soboto 24. septembra smo se stanovalci ob 815 zbrali v avli doma. Prostovoljka 
Olga nam je razdelila oranžne majice z logotipom Doma. Nato smo se s taksiji 
odpeljali do Moderne galerije, kjer je bil zbor pohodnikov. 

Udeležilo se nas je 11 oskrbovancev, gospa direktorica, socialna delavka Tina, 
prostovoljka Olga s svojo vnukinjo Mašo ter seveda vodja, strokovna sodelavka 
Milena. 

Pred Moderno galerijo smo se posedli za mizami, ki so nam jih pripravili, in 
naročili kavice, prinesli pa so nam tudi čokoladice in štručke, nato pa nas je 
pozdravil podžupan Dejan Crnek in nam zaželel dobrodošlico ter nas povabil, da 
pridemo na magistrat, ko se bo končal program, ki sta ga izvajala pevka in kitarist. 

Ko se je program končal, smo se peš odpravili proti tromostovju, nekaj pa se jih 
je peljalo z mestnim »kavalirjem«, in naprej do Rotovža. Tam so nas pogostili s 
piškoti, sadjem, potico in sokom. 

Podžupan nas je še enkrat pozdravil in nam razlagal o lepoti zelene Ljubljane, 
koliko dreves imamo zasajenih ob 35 km Poti spomina in tovarištva – PST, o čisti 
in kvalitetni vodi, ki jo imamo, in da se nam ni treba bati zanjo še mnoga 
desetletja. 

Obljubil je tudi, da bo, seveda, če ga bomo povabili, prišel v naš dom sam ali pa 
tudi župan Janković. 

Poslovili smo se in odšli do spomenika Valentina Vodnika, od tam pa so nas taksiji 
odpeljali v Dom na kosilo. 

Ta izlet po Ljubljani je bil čudovit, saj smo imeli tudi idealno vreme, udeležili pa 
smo se ga že drugo leto. 

 

          Marko Finec 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Predstavitev poklica fizioterapevt 
(8. september svetovni dan fizioterapije) 

 

Narava dela fizioterapevtov 

Fizioterapevti pomagajo ljudem, kadar je njihovo gibanje moteno zaradi 
bolečine, poškodbe, bolezni, starosti ali vplivov delovnega oziroma življenjskega 
okolja. So zdravstveni delavci. Delajo na področju promocije zdravja in na 
področju preprečevanja ter zdravljenja bolezni in poškodb. So člani 
rehabilitacijskih in habilitacijskih timov. Prizadevajo se za to, da bi svojim 
varovancem omogočili čim bolj samostojno gibanje ob upoštevanju njihovih 
telesnih, duševnih in socialnih vidikov dobrega počutja. Fizioterapevti pri svojem 
delu poleg znanosti o gibanju (kineziologija) uporabljajo tudi različne fizikalne 
energije (toplotne, zvočne,svetlobne, magnetne in mehanične)za diagnostične in 
terapevtske namene. Delo fizioterapevta je preplet med izobraževanjem, 
raziskovanjem in prakso. Sodobna fizioterapija se odziva na potrebe pacienta in 
družbe, njena praksa je podprta z znanstvenimi dokazi. 

Kako pridemo do fizioterapevta?  

Fizioterapevti delujejo v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, specializiranih 
inštitutih, kliničnih centrih in zdraviliščih. Zunaj zdravstvene dejavnosti pa v 
vzgojno-varstvenih in športnih ustanovah, domovih starejših občanov, hospicu, 
zaporih ter v raziskovalnih in izobraževalnih institucijah. Neposredno (brez 
napotnice) se lahko obrnete na fizioterapevte zasebnike in samoplačniške 
fizioterapevtske ambulante v zdravstvenih domovih, v katerih vam bodo 
omogočili fizioterapevtsko obravnavo proti plačilu. 

Diplomirani fizioterapevti so usposobljeni za delo po opravljenem pripravništvu 
in strokovnem izpitu. 

Kaj lahko posameznik pričakuje od fizioterapevta? 

V vseh življenjskih obdobjih vam bodo znali svetovati, kako razviti, ohranjati in 
ponovno vzpostaviti najboljše mogoče gibanje in delovanje telesnih funkcij. 



Fizioterapevtska diagnoza je določena na osnovi ocene pacientovega stanja in 
medicinske diagnoze. Najpogosteje se izvajajo meritve sklepne gibljivosti, 
testiranje mišične moči in ocenjevanje bolečine, dihalne funkcije, ravnotežja in 
koordinacije. Ugotavlja se tudi stopnja telesne pripravljenosti in samostojnosti.  

Na osnovi analize ocene se pripravi načrt fizioterapije. Kinezioterapija, manualna 
terapija, elektroterapija, hidroterapija in ponovno učenje gibanja, so 
nepogrešljivi postopki v fizioterapiji. So večinoma neinvazivni, varni in neboleči. 

 

 Manualna terapija je metoda fizioterapije, za katero je značilna izrazita 
sposobnost opazovanja s tipanjem. Manualni terapevti ugotavljajo nepravilnosti 
v gibanju oziroma drsenju sklepov udov in hrbtenice ter iščejo vzroke zmanjšane 
gibljivosti. S specifičnimi testi znajo poiskati vzrok težav, da jih lahko zdravijo. 
Prijemi so nežni, mehki in ne povzročajo bolečin. 

Nevrofizioterapija je specializirana za obravnavo nevroloških bolnikov, ki se 
srečujejo s številnimi težavami: od povišane mišične napetosti do nezmožnosti 
premikanja, spremenjenega občutenja, nesposobnosti govora, razumevanja, 
orientacije, ravnotežja, koordinacije itn. Obravnava temelji na spodbujanju 
funkcijske samostojnosti pacienta in kombinira različne, za nevrofizioterapijo 
specifične pristope, na primer PNF, Bobath, Vojta, motorično učenje, pa tudi 
druge fizioterapevtske postopke.  

Respiratorna fizioterapija je nepogrešljiva pri zdravljenju bolezni dihalnega 
sistema, kot so bronhitis, astma, cistična fibroza, emfizem in drugo. Tudi govorci, 
pevci, nosečnice, kadilci, duševni, srčni in pljučni bolniki ter športniki imajo lahko 
težave z dihanjem. Pogosto izvajani postopki so: učenje dihanja, izkašljevanje, 
drenažni položaji, masaža prsnega koša, inhalacije, aspiracije, predihavanje, 
meritve dihalnih funkcij, higieno dihalnih poti in svetovanje.  

Fizioterapija za zdravje žensk obravnava težave nosečnic (bolečine v 
medeničnem obroču, otekanje nog, slabo držo, mrtvenje rok, uhajanje urina in 
drugo) pred, med in po porodu. Spremljanje žensk pred in po operaciji (rak 
maternice in rak dojk) zmanjša zaplete in pospeši rehabilitacijo. Pomembno 
prispevajo k zdravljenju motene funkcije medeničnega dna (urinske in fekalne 



inkontinence, zdrsa medeničnih organov, medenične bolečine ali spolne 
motnje). 

Delo fizioterapevta s starostnikom je dolgoročen proces, ki zahteva sodelovanje 
starostnika, svojcev in fizioterapevta. Usmerjeno je v preventivo in rehabilitacijo 
po poškodbah, bolezni ali daljši nedejavnosti. Namen tega je doseči ali ohranjati 
največjo mogočo samostojnost pri vsakodnevnih dejavnostih, tudi skrbi zase, ter 
čim dalj časa ohraniti dejavno življenje.  

 

Fizioterapija v naravnih zdraviliščih ima dolgoletno tradicijo. Izkoriščajo naravna 
zdravilna sredstva za rehabilitacijo in ohranjanje zdravja. Tudi rekreativni in 
vrhunski športniki prihajajo v zdravilišča na kondicijske priprave ali na oddih.  

Športni fizioterapevti obravnavajo in preprečujejo športne poškodbe v okviru 
športnega kluba ali reprezentance ter klinikah ali v zdraviliščih za zdravljenje 
športnih poškodb. Poznati morajo naravo športnih poškodb, sodelovati z 
zdravniki in trenerji ter upoštevati želje in potrebe športnika. Cilj obravnave je 
čimprejšnja vrnitev športnika v ekipni ali posamezni šport. 

 



Vir: Predstavitev poklica fizioterapevt . 2015. Ljubljana: Društvo fizioterapevtov 
Slovenije, strokovno združenja 

PARAOLIMPIJSKE IGRE 2016, RIO DE JANERIO 
September 2016 

 
V Riu je padel zastor nad paraolimpijskimi igrami. S koncem največjega 
tekmovanja na svetu za športnike invalide je konec tudi poletnega oziroma za 
Brazilijo zimskega festivala športa z avgustovskimi olimpijskimi in septembrskimi 
paraolimpijskmi igrami. Slednje so bile za slovensko odpravo v Rio zelo uspešne. 

 

Dve medalji, med njima je tudi zlata, sta najbolj izstopali med dosežki slovenskih 
športnikov v Riu. Zanju sta zaslužna strelca Veselka Pevec in Franček Gorazd 
Tiršek, Slovenci pa so dosegli še nekaj visokih uvrstitev. 

Tik pod stopničkami je trikrat (dvakrat na četrtem in enkrat na petem mestu) 
obstal plavalec Darko Đurić, ki je imel med vsemi športniki najbolj naporen 
program s štirimi nastopi. Slovenci pa so zbrali še nekaj odličnih uvrstitev, ob 
Đuriću je bil tako kajakaš Dejan Fabčič v premiernem nastopu v tej panogi na 
igrah šesti, Tiršek je imel še eno sedmo mesto v finalu, Đurić pa osmo. 

Pohvale organizatorjem 

Zadovoljen je bil tudi vodja slovenske reprezentance v Riu Branko Mihorko. 
Začetni strahovi oziroma bojazni, da bo šlo na prizorišču tekmovanja vse narobe, 
se niso uresničili. Športniki in njihovi spremljevalci so bili prijetno presenečeni, 

http://www.zsis.si/wp-content/uploads/2016/09/pevec-tirsek.jpg


da so stvari delovale dobro, tudi razmere v paraolimpijski vasi so bile boljše, kot 
so pričakovali, prav tako so dobro delovali prevozi na prizorišča, tudi vzdušje je 
bilo na večini tekmovališč zelo dobro in bučno. 

“Prireditelji so se potrudili. Vsa organizacija je bila brez pripomb. Vsi smo 
popolnoma presenečeni, ker smo bili pripravljeni, da bo zanič. Tudi naša ekipa je 
bila pripravljena, maksimalne pogoje so imeli za ta denar, naši so se namreč 
srečali s profesionalci in težko je narediti več, kot smo naredili,” je o poteku iger 
in slovenskih uspehih dejal Mihorko. 

Letošnja ekipa Slovenije je bila med najmanjšimi v zadnjih 20 letih na teh 
tekmovanjih, tudi zato, ker ni bilo nobenih udeležencev v ekipnih športnih. 
Mihorko se zaveda, da je zaradi zahtevnih kvot in norm težko priti do udeležbe 
na igrah, a upa, da bo v prihodnje Slovenija imela spet več predstavnikov na 
paraolimpijskih igrah. Zato tudi poziva vse mlade invalide, ki bi se želeli ukvarjati 
s športom, naj navežejo stik s krovno slovensko zvezo za šport invalidov (ZŠIS-
POK): “Manjkali so nam moštveni športi. Težava je tudi to, da recimo v odbojki 
pogoji za delo za slovenske razmere niso slabi, a prvih pet na svetu, to so 
profesionalne ekipe. Če bomo hoteli držati stik, bo treba spremeniti način dela. 
Toda to je slovenska splošna težava v športu in glede na razmere delamo čudeže.” 

Klasifikacija 

Mihorko se ni izognil niti perečemu vprašanju, ki ga je izpostavil tudi plavalec 
Đurić, o pravični klasifikaciji oziroma razvrščanju invalidov v razrede oziroma 
skupine. “To je večna zgodba. Verjamem zdravnikom, da delajo po vesti, da 
skušajo delovati pravilno. Res pa je, da je včasih videti čudno. Tu smo že pri zgodbi 
dopinga in tu smo pri nečem podobnem. Zame je to, da je nekdo nepravilno 
klasificiran, večji doping kot neka kemija.” 

Takoj po igrah pa v slovenski reprezentanci že razmišljajo tudi o Tokiu 2020, ta 
paraolimpijski cikel se je začel takoj potem, ko je ugasnil ogenj na stadionu 
Maracana. 

“Kako naprej? Novo štiriletno obdobje se takoj začenja, veliko športnikov je še 
ostalo v Sloveniji, ki so se trudili, da bi dosegli norme. Predvsem pa bi povabil 
mlade, ki se še ne ukvarjajo s športom, da se vključijo, najprej na rekreativni ravni. 
Če se pokaže, da lahko naredijo več, pa sem prepričan, da se lahko uvrstijo tudi 
na paraolimpijske igre. Če ne v Tokio, pa čez osem let,” pravi Mihorko o 
prihodnosti slovenskega športa invalidov. 



Slovenske uvrstitve na  15. paraolimpijskih igrah: 

1. mesto: Veselka Pevec (zračna puška stoje v disciplini R4), 2. mesto: Franček 
Gorazd Tiršek (zračna puška stoje v disciplini R4), 4. mesto: Darko Đurić (50 m 
prosto), 4. mesto: Darko Đurić (200 m prosto), 5. mesto: Darko Đurić (100 m 
prosto), 6. mesto: Dejan Fabčič (parakajak 200 m), 7. mesto: Franček Gorazd 
Tiršek (zračna puška leže v disciplini R4), 8. mesto: Darko Đurić (50 m delfin), 8. 
mesto: Sandi Novak (maraton), 13. mesto: Veselka Pevec (zračna puška leže v 
disciplini R4), 10. mesto: Primož Jeralič (cestna dirka), 10. mesto: Primož Jeralič 
(kronometer), 11. mesto: Franc Pinter (zračna puška stoje v kategoriji R1), 18. 
mesto: Franc Pinter (trojni položaj z malokalibrsko puško R7 v kategoriji SH1), 21. 
mesto: Damjan Pavlin (zračna puška leže v disciplini R4), 22. mesto: Damjan 
Pavlin (zračna puška stoje v disciplini R4), 29. mesto: Franc Pinter (zračna puška 
leže v disciplini R3 v kategoriji SH1), 38. mesto: Franc Pinter (malokalibrska puška 
leže v kategoriji SH1) 

 

Medalje na paraolimpijskih igrah (1972 – 2012) 
 

Prvo medaljo na igrah je osvojil leta 1972 Jože Okoren (met diska). Nekaj ur za 
njim pa se je s prvo zlato medaljo okitila Pavla Sitar Benček v vožnji na 60 
metrov. Ob zmagi je postavila tudi rekord iger.  

Edino medaljo na zimskih igrah pa je priboril Franc Komar leta 1984 v Innsbruku. 
Bronast je bil v alpski kombinaciji. 

Prvo (zlato) medaljo pod zastavo Slovenije je priboril Franjo Izlakar na igrah v 
Barceloni. Najprej je bil zlat v suvanju krogle, potem pa še pri metu diska. S kroglo 
je tedaj postavil svetovni, z diskom pa paraolimpijski rekord. 

Od 10.9. 2016, je seznam daljši in bogatejši za dve odličji: 

48. medalja :: zlata medalja Veselka Pevec (z zračno puško stoje v disciplini R4) 
10.9. 2016 

49. medalja :: srebrna medalja Franček Gorazd Tiršek (z zračno puško stoje v 
disciplini R4) 10.9. 2016. 



 

Viri: Zveza za šport invalidov Slovenije – paraolimpijski komite, 
http://www.zsis.si/ 

 



                    NA TRŽNICI 
Vroči kostanji – tako so dišali, 

da sva jih kupila. 

 

Nekdo poredno 

kuštral je staro platano. 

 

Krošnja veselo 

je mraku  

šumela. 

 

»Ah, ti vroči 

kostanji.« 

 

Ne v zmoti –  

nalašč sva 

čez cesto stopila 

in v strmi klanec 

 

sva skupaj krenila. 

 

 

Nisva ob kostanjih 

rok si ogrela. 

Na klopci 

pod starim stolpom,  

 

mrzel veter 

v lase sva lovila, 

debeli zid  

je smehu  

razbijal odmev. 

Luči mesta 

naju so grele. 

 

Še bova kupila 

vroče kostanje. 

 

»Ko sam boš 

ob vročem kostanju, 

dlani si ogrej.« 

 

                                                                                                               Sava Mrevlje 

 

 



TRGATEV NEKOČ IN DANES 

Ali še vemo, kaj je trgatev? Nekoč je bilo obdobje trganja grozdja nepozabno 
doživetje, ki so ga vsi, stari in mladi, pričakovali z neverjetnim veseljem in iskrico 
v očeh. Kaj pa danes, ko imamo vso napredno tehnologijo in nam vinska trta 
predstavlja le še, četudi slab, vir zaslužka in nas ob misli na trgatev obdajajo le 
skrbi ter bojazen, da grozdja ob taki konkurenci ne bo možno prodati? 

»Najboljši dokaz modrosti je vedno dobra volja.« 
Tako je že pred mnogimi leti zapisal starogrški 
dramatik Evripid. Čeprav se nam zdi modrost 
pogojena z resnostjo ter stalnostjo, to pravzaprav 
sploh ne velja. 
Trgatev je bila nekoč poleg kolin in cerkvenih 
praznikov  največji in najbolj pričakovan dogodek 
leta. Prisoten je bil žar otrok, ki so ob krušni peči 
poslušali modre stare starše, ki so jim z 
neverjetnim veseljem pripovedovali o vinski trti, 
grozdju, ter jih tako navdušili, da so malčki včasih 
trgali še nezrelo grozdje, in sicer samo zaradi 
velikega pričakovanja trgatve, ki je pomenila 

popolno srečo ter zadovoljstvo. Tako so mladi včasih gledali na trganje skupka 
grozdnih jagod polnih sladkega soka. Danes tega skorajda ni več. Bolj kot se stari 
ljudje trudijo navdušiti mlade nadobudneže, bolj se tej starih običajev otresajo. 
Vinska trta jim predstavlja pač le staro, zgrbančeno ter umazano rastlinsko 
gmoto, od katere sploh ni koristi. 

Tudi trgatev sama ni več takšna, kot je bila nekoč. Danes se vsem mudi. 

Vinogradniki so zasuti s skrbmi: Bo 
vreme vzdržalo? Bo modra frankinja 
dovolj sladka? Je preveč gnilobe? Je 
toča povzročila res toliko slabega? 
Bom uspel prodati grozdje? Ga bo 
dovolj? Čimprej ga je potrebno 
potrgati. V petek imam službo, lahko v 

http://eko-generacija.org/wp-content/uploads/Nova-slika-234.png
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soboto? Kaj če se vreme poslabša? Si že pomil čebrico?  

Imamo dovolj zabojev? Tako danes izgledajo priprave na dogajanje, imenovano 
trgatev. Vse se dogaja z veliko zaskrbljenostjo ter hitrim tempom. Dogodek, ki je 
nekoč veljal za velik praznik, je popačen do neprepoznavnosti. Veselja, petja, 
plesa, glasbe, veliko jedače in pijače skorajda ni več. Prava trgatev izumira. Ni več 
veselja, brent, ročnih preš (stiskalnic), lesenih čebrov, hrastovih sodov … Če se 
bo nadaljevalo v takšnem duhu, čez nekaj let, desetletij, ljudje sploh ne bodo 
vedeli, kaj pomeni beseda trgatev in s čim naj jo povežejo. Zato se potrudimo in 
upočasnimo način življenja, da bomo le začutili, četudi majhen, utrip pravega 
kmečkega praznika in da bo, tako kot tudi v resnici je, modrost pogojena z dobro 
voljo. 

Vir: http://eko-generacija.org/?p=1876, Zapisala:  Sergeja Sever, 2. d (Grm Novo 
mesto – center biotehnike in turizma, Naravovarstveni tehnik) 

 

 

NAŠA TRTA 

Trta naša žlahtna ta, 
grozdja da in vinca dobrega. 

To prelep je dar narave, 
naj ravnajo z njim le roke prave. 

 
Zmešat ti ne sme glave, 

to prinesti zna gorje. 
Le po pameti užit ga vsi, 

jed pa petje, ples naj popestri. 
 
                                 
                                                                                               
 
 
 
 

                                                                                                     Ana Pogorelec Tomažič 

http://eko-generacija.org/?p=1876


POTOVANJE OKOLI SVETA: VZHAJAJOČEMU SONCU 
NAPROTI! 
 
Opisi Žive, ki se je odločila da prepotuje svet. Prva postanka je bila, zaradi nekaj 
službenih zapletov, Vietnam! Svoje doživetje Vietnama je strnila v zapisu. 
 

V Vietnamu si vesel, če sploh imaš 
posteljo, čeravno trdo… Dežela 
motorjev, ventilatorjev, trdih ležišč, 
kablov, … 
Sedaj pa je že minilo toliko časa odkar 
sem odšla iz Slovenije, da lahko 
napišem vtise države jugovzhodne Azije 
- Vietnama. 
Ob omembi le-te ne morem mimo 
ventilatorjev, (telefonskih) kablov, ki jih 

le stežka zgrešiš, ponekod se lahko tudi sam zapleteš v nje, trdih ležišč in 
posledično nekaj neprespanih noči, kaosa na ulicah in nepredstavljivega števila 
motorjev, vročine, čudovitih plaž in meni najljubšega sadja, ki si zasluži poseben 
članek. 
Sprva nisem vedela, kako bo, kako se bom ujela s sopotnikom, kaj bom 
pravzaprav počela. Prebrala sem par člankov, prebrskala po internetu, kaj 
Vietnam ponuja, a posebnih načrtov ni bilo. Vse, kar je bilo 100% je bilo, da bom 
10. avgusta priletela v Hanoi-prestolnico. 
Preko par potovanj, ki sem jih dala skozi, sem spoznala, da imam rada to 
nepredvidljivost, približni plan, ki te ne omejuje in ti dopušča, da se prilagajaš 
situaciji. Zdaj je ta situacija pripeljala do tega, da sva z Alešem preštopala 
Vietnam od severa do juga, od Hanoi-ja do Ho Chi Minha. Torej vsi popotniki, ne 
vedno zaupati internetu, lokalnim ljudem, ki pravijo, da nekatere stvari niso 
mogoče. Zaupajte sebi in poizkusite. Midva sva se uspela transportirati 
brezplačno, kljub vsemu prepričevanju, da je to nemogoče. 
Na severu je bilo štopanje malo težavnejše. Vsi ti ljudje, ki so tako željni 
pomagati, so delali ravno nasprotno. Bili so trenutki, ko se je okoli naju nabralo 
po 10 motoristov, kakšen taksist in mimoidoči, ki so nama skušali dopovedati, da 
ni mogoče dobiti zastonj prevoza. Na najino srečo, so se motili. Kultura štopanja 
je tukaj še vedno dokaj nerazvita. Roko na srce, avtobusi so zelo poceni. 
Nemalokrat se nama je dogodilo, da sva se zastonj peljala prav s slednjimi. Naju 
je pač pobral, ker je šel v najino smer.  Prvič v življenju sem videla in izkusila 
slavne spalne avtobuse;) Spominjam se tiste moje presenečenosti ob vstopu nanj 



in nasmejanih pogledov. Nisem vedela, kako, kam… Na koncu pa, omenjala sem 
že trda ležišča, na avtobusih sva lahko spala na nekoliko mehkejših:). 
Bolj kot sva šla proti jugu, lažje je bilo. Ustavljati so začeli tudi tovornjakarji, in 
prav v enem od teh (tistem velikem ameriškem) sva bila deležna najmehkejše in 
najbolj udobne postelje najinega bivanja v Vietnamu. 
Omenila sem že, da je bilo prvo mesto, za katerega sem bila 100% Hanoi… Tam 
me je pričakal Aleš in sedaj še vedno uspešno potujeva skupaj.  
Kaj lahko povem o Hanoi-ju? Seveda ob prihodu ne moreš mimo prometnega 
kaosa in ogromno motorjev, ki so zaščitni znak celotne države. Ti se vozijo 
vsepovsod in v vse smeri. In so zapriseženi uporabniki hup, s katerimi se med 
vožnjo sporazumevajo. 
Moram reči, da sem bila nad čistočo mest pozitivno presenečena. Pripravljala 
sem se na nekaj podobnega kot v Keniji, a ni tako hudo. Po nekaj urah,te 
morebitne nesnage, ne opaziš več. 
Druga stvar, ki mi je padla v oči, so bili ventilatorji- ti so obvezna oprema vsakega 
doma, bara, restavracije, občasno pa jih opaziš tudi na kakšnem drevesu;) 
Ob pogledu na zgradbe in v nebo te presenetijo kabli, ki delujejo zelo neurejeno, 
brez reda. Poraja se ti  vprašanje: “A te stvari delujejo?”;)  Aleš je celo videl, kako 
je del kabljev pretrgal avtobus, pa ni bilo nič narobe. 
In tretja stvar- v Hanoi-ju sva spala v hostlu. Seveda sem si za spanje predstavljala 
posteljo z vzmetnico. Presenečena sem ugotovila, da so to le naše predstave o 
“normalnih” posteljah. Tukaj vzmetnic skoraj ne poznajo, če pa že, so te trde. 
Nasploh sva bila vesela, če sva imela nekaj čemur se reče postelja. Sami namreč 
po večini spijo kar na tleh, tudi ploščicah.  
Skromni so tudi z ostalim pohištvom, vendarle pa je obvezen “oltar” za 
darovanje. Po državi je razširjen budizem, v vsakem mestu je ogromno pagod - 
nekakšnih svetišč, okoli katerih je navadno park in so res prijazne za posedanje, 
sprehajanje in umik od mestnega vrveža. Zanimivo je videti vse te slastne darove 
po pagodah. Tako da priporočam, da si jih greste ogledat s polnim želodcem. 
Iz Hanoija naju je pot vodila do Ha long baya - čudovitih peščenih plaž, z ogromno 
kokosa in z znamenitimi vodnimi osamelci-otočki. Končno sva bila na obali, 
končno se bova osvežila  v morju, končno… Prave osvežitve nisva doživela, saj je 
morje le malo hladnejše od ozračja, a vseeno prija. 
Od tukaj sva potovala ob obali do Ninh Binha. Tja sva prišla v poznih večernih 
urah z nočnim avtobusom, na katerem sva si ponovno privoščila vsaj 3h spanca 
na mehkem ležišču;) 
Ob prihodu, je bilo mesto zelo prazno, a sva našla hostel, v katerem sva popila 
čaj in sodelovala v obredu budističnega darovanja. Bila je polna luna, in ob polni 
luni enkrat mesečno opravijo ta obred. 



Včasih pomislim, kako super bi bilo, če bi vso to sadje darovali meni;) navadno 
darujejo vse: kuhane jedi, “denar” (tisti, ki ga kupijo za ta namen), bonbone, 
čokolade, rute, pijačo...  
Pri tem hostlu, in mislim da je tudi drugod tradicionalno, da vse te darove 
postavijo na posebno mesto (tukaj je bilo to mesto ob cesti), nato prižgejo dišeče 
palčke, počakajo uro, dve, tri… Del hrane nato razmečejo/darujejo po okolici, 
ostale darove (denar, rute) pa zažgejo. Pri zažiganju sva sodelovala tudi midva. 
Hrano, ki ne pristane v okolici, pojejo naslednji dan. Tudi tega sva bila deležna - 
njami;);) 
V tem mestecu sva se prvič vključila v promet z lastnim prevoznim sredstvom-
kolesom… Hitro se navadiš zmede in se zmedeno, a vendar previdno voziš sem 
in tja;) seveda je bil obisk plaže in poležavanje na mehkem pesku, pogled na 
polžje hišice čudovitih barv in kokosovih palm, neizogiben.  
Nekaj kilometrov stran pa je območje čudoviti riževih polj, osamelcev/skal 
podobnih kot v Ha long Bayu, samo da se dvigajo iz tal in ne iz morja, narave, 
tišine… - Tam Coca. Po dolgem času sva bila na kraju, kjer sva slišala regljanje žab, 
petje ptičev,ter oglašanje vseh drugih, meni nepoznanih bitij. Kraja kjer sva lahko 
raziskovala in v katerem izmikanje motorjem ni bilo najvažnejše opravilo. Res pa 
je, da sva morala paziti, da nisva stopila na razmočena tla.  
To zelenje me je resnično očaralo.  
Kraj pa me je očaral tudi zato, ker sem si tukaj pridobila prvi kokos, prvič so naju 
domačini povabili  na čaj in prvič so naju zaradi neplačane vstopnine lovili 
varnostniki. 

Ljudje so res posrečeni. Tako radi 
bi se pogovarjali, a nekako ne gre. 
Vsaj s pogovorom ne. Z vsemi 
ostalimi kretnjami pa že nekako 
najdemo skupni jezik. Vseskozi pa 
jim ne manjka nasmeh na obrazu;) 
Po tem obmorskem mestu je 
sledilo drugo, večje, razvijajoče 
se, mlado mesto - Da Nang. Prvič 
sva občutila kako je biti 
Vietnamec. Najela sva motor in 
bila del množičnega prometa za 

en dan. Tukaj sva tudi popevala z domačini, slovenske in njihove pesmi, iskala 
kokose na plaži, obiskala tržnice, prehodila mostove, opazovala lučke, … Bilo je 
čudovito, toplo, prijazno mesto. 
Po par dneh raziskovanja sva ponovno odšla na pot. Po približno 24. urah sva 
prispela do neuradne prestolnice Vietnama, Ho Chi Minha (Sajgona). 



Moram rečit, da se opazi, da je mesto bolj turistično, s centrom (v preostalih 
obiskanih mestih ni bilo nekakšnega središča), kjer so cene malo višje. Na 
obrobju se te zopet normalizirajo. 
Opazi se vpliv Amerike. Je prvo mesto, v katerem sem videla ogromno ameriških 
restavracij s hitro prehrano in kavarn (McDonalds, KFC, Starbucks,...). Kljub temu 
pa se vseeno najde ogromno lokalne ponudbe. 
Prvič sem poizkusila durian, sadež, ki je znan po svojem neprijetnem vonju. Mene 
vonj niti ni tako motil. Je specifičen, a ne smrdljiv. Okus je tisti, ki mi ni ugajal. Kar 
ne morem verjeti, da lahko takšen sadjejedec kot sem, rečem, da je durian sadje, 
ki si ga ne želim imeti na samotnem otoku. 
Obiskala sva tudi Chu Chi tunele. To je celotna vas pod zemljo. Prebivalci so 
zgradili tunele/rove v obrambo pred sovražniki v vietnamski vojni. Graditi so jih 
začeli med drugi svetovno vojno, rov za rovom. Delo je po večini potekalo ročno. 
Na koncu so tuneli obsegali okoli 250 km, vse do meje s Kambodžo, mesta Sajgon 
in okoli. So del ogromnega sistema podzemnih tunelov po celi državi. 
Res je nekaj, kar je vredno videti. 
Seveda so sedaj preurejeni in prijaznejši turistom. Ko se spustiš v originalnega, 
 
 opaziš, da so Vietnamci manjše rasti in navadno bolj vitke postave. To je tudi 
razlog, da originalni tuneli ne bi bili primerni za vse turiste. 
Gradili so jih približno 20 let. V njih je živelo približno 3000 ljudi. Tipična hrana je 
bila tapiokija, nekaj podobnega našemu krompirju. Raste pod zemljo. Torej so 
lahko do tega vira hrane prišli brez da bi odšli ven na površje. Imeli pa so tudi 
shrambe ogromnih količin riža. Po vse surovine, ki jim niso bile pri roki v 
tunelih,  so seveda odhajali ponoči, da so bili čim manj opazni. Čez dan so 
počivali, pripravljali pasti, orožja, … 
Tunele so najprej uporabljali samo za shranjevanje orožja ipd. Vendar so se 
kasneje razširili v prave vasi, kjer so se lahko otroci tudi šolali. 
Življenje pod zemljo je bilo težko, saj ni bilo pravega prezračevanja, imeli so 
omejene vire osnovnih življenjskih dobrin, v rovih pa je bilo tudi ogromno pajkov, 
škorpijonov, mravelj,... 
Prevzela me je tudi njihov gradnja pasti za sovražnike. Vse so bile namreč grajene 
tako, da nasprotnika niso ubile, temveč samo poškodovale. To je povzročilo, da 
je ta vojak potreboval še vsaj enega ali dva ostala vojaka, ki sta mu pomagala do 
baznega tabora. Kar je pomenilo 2 oz. 3 vojake manj sposobnih bojevanja. 
Torej, ta obmorska država ponuja ogromno zanimivega. Je še ena dežela, kjer 
spoznaš, da za življenje ne potrebuješ veliko. Res pa je, da si jo bom verjetno 
najbolj zapomnila po trdih ležiščih in kokosu. Aleš pa verjetno po priimku 
Nyungen, ki ga res lahko zaslediš skoraj vsepovsod, če le malo odpreš oči;) 



Pa še ena stvar, ki mi je zanimiva. Vse te lokalne trgovinice, kavarnice in 
restavracije so domovi. Torej, če se odpraviš na stranišče, se lahko stuširaš z 
njihovim šamponom, umiješ zobe, še barvo zobne ščetke lahko izbiraš,...;) 
 
 
Želim vam prijeten, nasmejan dan;) 
Midva se že odpravljava proti naslednji državi - Kambodži;);) 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Filmske recenzije – Jure Bortek 
 
Razredni sovražnik 
 
Režija: Rok Biček 
Scenarij: Nejc Gazvoda, Rok 
Biček, Janez Lapajne 
Igrajo: Igor Samobor, Nataša 
Barbara Gračner, Tjaša 
Železnik... 
 
Zgodba, ki se dogaja na srednji šoli, se vrti okoli samomora neke srednješolke. 
Za to dejanje naj bi bil kriv profesor nemščine ali pa vsaj tako trdijo dijaki oz. 
njeni sošolci. Ta ''prfoks dojče,'' igra ga Igor Samobor, je z svojim načinom 
poučevanja in spraševanja res malce preveč predrzen. Če bi si vzeli čas in 
poiskali primernejše besede, bi bila sadističen na samem vrhu. Kajti lušno, 
krhko in milo pokojno dijakinjo med ustnim testiranjem znanja znova in znova 
ozmerja z zgubo. In ravno to naj bi bil za učenko zadnji udarec za 
samoiniciativni skos v onstranstvo. Ta dogodek v sekundi postane grešni kozel 
za srednješolce, saj se skupaj s svojimi frustracijami in najstniškimi problemi 
spravijo na profesorja. Npr. dijaku, ki mu je umrla mama, svoja negativna 
čustva obrača in obeša na profesorja. Potem je tu mamicin sinček, kateremu 
najbrž nič ne manjka, svojo jezo projecira na sošolce in profesorja in tako 
naprej. 
Skratka. Torej skozi dobro napisan scenarij in odlično igro spremljamo 
najstniške upornike brez razloga oz. upornike brez razloga z razlogom oz. 
karkoli hočemo. Omembe vreden je kakopak Igor Samobor in njegovo 
portretiranje napetega, zavrtega in zategnjenega profesorja nemškega jezika, 
pa četudi skozi celoten film deluje, kot bi v sebi zadrževal težko drisko. 
 

 

 

 



KREPIMO SPOMIN 

 

1. Kateri od petih je najmanj podoben ostalim? 

 Medved  Kača  Krava  Pes  Tiger 
  
 
2. Če spremeniš zaporedje črk "JAZEC", dobiš ime od: 

 Morja  Države  Reke  Mesta  Živali 
  
 
3. Kateri od petih oblik je najboljša primerjava? 

je proti kot je: proti: 

          
  
 
4. Kateri od petih je najmanj podoben ostalim? 

 Krompir  Koruza  Jabolko  Korenje  Fižol 
  
 
5. Katera od petih oblik je najboljša primerjava? 

je proti kot je proti: 

          
 

 

Podobne vaje izvajamo na skupini za krepitev spomina, ki potekajo vsako sredo 
ob 10:30 do 11:30 v prostoru delovne terapije. Vljudno vabljeni! 

 



 
 
V bar je vstopil moški z majhnim psom. 
Natakar mu je rekel: »Pojdi ven s tem psom!« 
Moški hiti prepričevati natakarja: »Ampak veste, to ni čisto navaden pes. Ta pes 
zna igrati klavir.« 
Natakar odgovori: »No, če pa zna igrati na naš klavir, lahko oba ostaneta in hiša 
časti pijačo.« 
Tako je moški posedel svojega psa za klavir in pes je začel igrati. Mozarta, 
Bethovna, Straussa … in natakar ter ostali gosti so uživali v glasbi. 
Kar naenkrat pa v lokal priteče večji pes, z gobcem zgrabil ovratnico manjšega 
psa in ga zvleče ven. Vsi so šokirani. Natakar vpraša moškega: »Ja kaj zaboga pa 
je bilo pa to?« 
Moški odgovori: »Oh nič nič, to je bila njegova mama. Je želela, da postane 
zdravnik ...« 

 

 

Želimo vam prijeten 
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