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Prazniki in obredi 
12. avgust – mednarodni dan mladih- leta 1999 so Združeni narodi 12. avgust 
razglasili za mednarodni dan mladih, z namenom, da bi se vsako leto na ta dan 
razpravljalo o različnih vprašanjih, ki zadevajo mlade. 

15. avgust – Marijino vnebovzetje je praznik, ki ga katoliški in pravoslavni 
kristjani obhajajo 15. avgusta. Marijino vnebovzetje je eden izmed največjih 
krščanskih praznikov in so ga slavili že v apostolskih časih. Na ta dan se kristjani 
spominjajo, da je bila Devica Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa. 

17. avgust - Združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po prvi 
svetovni vojni je slovenski praznik, ki ga praznujemo na 17. avgust, dan, ko je 
Prekmurje po določilih Pariške mirovne konference pripadlo Kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, s tem pa so bili prekmurski Slovenci po stoletjih 
madžarske oblasti znova združeni z matičnim narodom. Po koncu prve svetovne 
vojne je Prekmurje 12. avgusta 1919 zasedla jugoslovanska vojska, 17. avgusta 
pa je na množičnem ljudskem zborovanju v Beltincih oblast predala civilnemu 
upravitelju. 

20. avgust – dan svetega Štefana, glavni državni praznik (Madžarska). Je 
zavetnik Madžarske in njihov narodni svetnik. Poleg tega je priprošnjik zoper 
smrt otrok; za svojega zavetnika ga imajo tudi kralji, zidarji in kamnoseki. 

  



Stari slovenski pregovori o mesecu juliju 
 

Mrzel in moker mali srpan, trtnemu sadu je močno v bran. 

Če Cirila in Metoda (7.7.) dež pere, orehe in kostanj z drevja obere. 

Rdeča zora - mokra gora. 

Če je Aleš (17.7) suhoparen in suh, si napravi za zimo topel kožuh. 

Če Magdalena (22.7.) na dežju stoji, dolgo slabo poletje preti. 

Če na Jakoba (25.7.) dežuje, ostro zimo oznanjuje. 

 
 

Stari slovenski pregovori o mesecu avgustu 

 

Če se avgusta po gorah kadi, kupi si kožuh za zimske noči. 

Če bo o Porcijunkuli (2.8.) vročina, huda bo prihodnja zima. 

Če se megla zjutraj v zrak vzdiguje, slabo vreme napoveduje če pa zemlja meglo 

posrka,lepo vreme na vrata trka. 

Če je na Lovrenca (10.8.)lepo, tudi jeseni ne bo grdo. 

Če velikega Smarna (15.8) sonce peče, dobro vince v sod poteče. 

Po vremenu Jerneja(24.8.) se vsa jesen nareja. 

 

  



Prvič na morju 

 
Buči, buči more Adrijansko, 

nekdaj bilo si slovansko, 

ko po tebi hrastov brod, 

vozil je slovanski rod. 

 

Tako je zapel naš pesnik Simon Jenko. Njegove besede so mi bile v mislih, ko sem 
kot sedemnajstletna dijakinja prvič zagledala modrino širnega morja, 
spreletavanje galebov … 

Spomnila sem se tudi smisla njegovih besed, ko sem videla toliko skalnatega 
obrežja. Zamislila sem se, kako je moralo biti tu, ko so ob morju rasli mogočni 
hrasti, ki so jih kasneje bogati Benečani posekali in njihov les porabili za utrditev 
svojih bivališč. 

Morje! Kako je to nekaj lepega in veličastnega! Kako vsrkava modrino neba, 
njegova brezmejna prostranost, pot ladjam, ki plujejo na njegovih valovih v širni 
svet … 

 
Kmalu smo s sošolci in sošolkami zabredli in zaplavali v čudoviti, rahlo vzvalovani 
vodi. Modrina neba in morja, toplo sonce in objem napol tople vode. 

Kako je to mogoče, kako je to lepo! Tudi v naši Krki je bilo lepo čofotati in plavati, 
a bila je mnogo hladnejša in treba se je bilo mnogo bolj potruditi. Tu pa te voda 
boža in te nosi kar sama.  

To so bile moje misli, ob prvem srečanju z morjem. 



Veseli in razigrani smo tako preživljali ta nepozabni čas v vodi in na kamniti ter 
deloma peščeni obali. 

Prekmalu je vse minilo in morali smo na vlak, kjer smo z velikim apetitom pojedli 
vse, kar smo imeli s seboj. 

Polni prelepih vtisov, čiste, bleščeče se, nepregledne modrine morja … 

Ta prvi vtis drugačnega sveta, od koder vodijo z velikimi ladjami poti v daljni 
svet… 

 
Z mislimi še priti k morju, čutiti sproščenost v objemu toplih, modrih valov …  

To je bilo prvo, nepozabno srečanje z morjem v Rovinju.           

 

A.P.T. 

  



DOMSKI PIKNIK 2016 

 

V sredo, 22. junija ob 11:30 je zaigral ansambel Lun'ca s pevko, in s tem se je 
začel letošnji piknik na prenovljenem domskem vrtu. Na žaru so se že pekle 
mesne dobrote, ki so jih kasneje prinašale na mize naše uslužbenke ter letos tudi 
nekaj deklet in dva fanta iz javnih del. Ti so se še posebno potrudili in pripeljali iz 
sob vse osebe, ki so jih lahko namestili na vozičke. Posebej jim velja vsa pohvala. 

 

 

 

Na piknik so povabili tudi nekdanje uslužbence Doma. Prišla je prva direktorica 
Doma in kasnejši direktor. Zanje je bila zadolžena diplomirana sestra Anka, 
jedačo in pijačo jim je prinašala neumorna tajnica Ema, seveda se je z njimi 
vseskozi družila tudi sedanja direktorica gospa Maruša Kerč. 



 

 

Jedače seveda niso vsi mogli naenkrat dobiti in so nekateri nergali, kasneje pa si 
jo dobil kolikor si hotel, pijačo pa so seveda nosili takoj, in to: vino, sokove, 
radensko in ustekleničeno vodo. 

Ansambel Lun'ca je neumorno igral, mi pa smo se vrteli ob zvokih njihove glasbe, 
seveda, kdor je hotel. 



Na meniju so bile: pleskavice, čevapčiči, pečen sir, paradižnikova solata, doma 
pečen kruh, kasneje pa tudi potica in za konec kava. 

Ansambel je igral do 15. ure, na vrtu pa je vsak lahko ostal še kolikor časa je hotel. 

Vse je bilo perfektno organizirano, vreme čudovito, seveda pa si je čimboljši 
piknik moral narediti vsak sam po svoji želji. Do sedaj sem bil na petih piknikih in 
lahko rečem, da je bil ta najboljši in tudi najbolj množičen. 

 

 

Pohvala vsem, ki so nam pripravili tako uspešen piknik. Želimo si še več takšnih 
srečanj. 

 

 

V Ljubljani, 24.7.2016                                                                                 Marko 

  



 

 

 



 

 

 

  



Domski piknik! 
 

Bil prelep je sončen dan, 

nam pa piknik darovan, 

na čarobnem domskem vrtu 

nam Lun'ca je igrala 

in do nas prihajal je vonj z žara. 

 

 

Osebje pridno je hitro poskrbelo, 

da kmalu je kup dobrot do nas prispelo. 

Letos nam na pomoč priskočil 

je tudi Zavod za zaposlovanje , 

kader njegov hitro osvojil je strežbe znanje. 

 



Tudi nepokretnim so pomagali 

in na vozičkih med nas jih pripeljali. 

Res zaslužijo si vso pohvalo, 

za pomoč, ki ni bilo je malo. 

 

Zelo so nas razveselili 

vsi uslužbenci nekdanji, 

ki so se piknika udeležili. 

Prijetno je bilo obujati spomine 

in pozabiti, da čas vse prehitro mine. 

 

Ob lepi glasbi mnogi so se zavrteli, 

nemočni pa ob njej le spomine lepe so imeli. 

Naši upravi res prisrčna gre zahvala, 

za prelepo doživetje, ki nam ga je dala. 

 

 

V Ljubljani, 22. 6. 2016 

Ana Jelovšek 



POŽAR V NAŠEM DOMU 
 
SPODNJE BESEDILO JE BILO OBJAVLJENO V ČASOPISU DNEVNIK, DNE 2. 7. 2016, 
Z NASLOVOM: 
 

STAREJŠI SO SE DOBRO ODREZALI 
 
Ljubljana.« Če tehnični ukrepi ne bi delovali brezhibno in če osebje ne bi bilo tako 
dobro pripravljeno za primer požara, bi se lahko zgodila resna katastrofa,« je po 
jutranjem gašenju požara in evakuaciji 25 varovancev Doma starejših občanov 
Ljubljana Bežigrad povedal vodja intervencije iz Gasilske brigade Ljubljana 
Boštjan Žagar. Zagorelo je nekaj po 4. uri v ambulanti Doma. Kasnejša 
kriminalistična preiskava je pokazala, da je nastal kratek stik na klimatski napravi. 
Kriminalisti so tujo krivdo izključili. Škode je približno za 40.000 evrov. V požaru 
ni bil nihče poškodovan, gasilci pa so zaradi gostega doma najprej evakuirali 17 
oseb, nato pa so jih 8 še prestavili iz enega nadstropja v drugo. Ena stanovalka, 
ki so jo zaradi vdihovanja dima odpeljali v Ljubljanski klinični center, se je okoli 8. 
ure že vrnila nazaj v Dom. »Vse skupaj je trajalo le kakih deset do petnajst minut. 
Vsi tehnični ukrepi od samozapiralnih vrat do evakuacijskih poti, so odlično 
delovali. Tudi z dostopom ni bilo nikakršnih težav. Z osebjem in policijo smo 
odlično sodelovali, vsi stanovalci so bili pokretni oziroma vsaj na vozičkih, tako 
da tudi z evakuacijo ni bilo težav. Če vsega tega ne bi bilo, bi bilo ogroženih še 
vsaj 50 dodatnih življenj,« je o gromozanskem pomenu protipožarne zaščite pa 
tudi vaj za primer požara zelo nadzorno povedal vodja intervencije Boštjan Žagar. 
pk 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Filmske recenzije 
 

V Mesečniku bomo imeli od sedaj naprej tudi filmsko rubriko. V njej bo naš 
stanovalec Jure Bortek pisal recenzije filmov, kakšnega pa si bomo v našem, 
domskem kinu tudi ogledali. 
 

Stoletnik, ki je splezal skozi okno in izginil (2013) 
 

Izvirni naslov: Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 
Žanr: Akcija, avantura, komedija, drama 
Režija: Felix Herngren 
Scenarij: Felix Herngre, Hans Ingemansson 
Po romanu: Jonas Jonasson 
Država: Švedska 
Čas trajanja: 114 min 
 

 
 
Film temelji na istoimenskem romanu - Stoletnik, ki je splezal skozi okno in izginil 
- švedskega avtorja Jonasa Jonassona. Knjiga ni bila finančno in kritiško uspešna 
le na Švedskem, temveč je slavospeve poslušala tudi v mednarodnih vodah. 
Enako pa velja tudi za njen celuloidni umotvor. 
 
Allan Karlsson, igra ga Robert Gustafsson, je stanovalec v domu starejših in je 
pravkar upihnil stoto svečko. Malce nejevoljen in kajpak željan novih 



dogodivščin, spleza skozi okno in urno zapusti svoj poslednji habitat. 
Dogodivščine se začnejo hitro vrstiti in na tej svoji brezciljni ekskurziji si naš 
sivolasi Allanček najprej po nesreči od živčnega zlikovca prisvoji poln »kufer 
keša«. Le-ta pripada zlobnim gangsterjem, katere si dolgoročno nakoplje na svoj 
rep. Film nam s svojim farsičnim stilom nadrealizma in absurdizma oz. 
forestgumpovskim pristopom postreže z obilico črnega humorja in bizarnimi 
dogodki, kajti skozi Allanovo naracijo uvidimo v njegovo zlato življenjsko dobo 
stotih let. Kot prijetno navit avtomat nam razpreda z mnogimi štorijami. Pohvali 
se, da je bil že od malih copat piroman. Izvemo, da je v obdobju druge svetovne 
vojne v Ameriki sodeloval pri The Manhattan Projectu - izumljanju atomske 
bombe. Pripoveduje nam, kako je pil vodko z Stalinom in zakaj so ga po tem 
poslali na prisilne počitnice v sovjetski gulag. Razloži nam, kako je tam spoznal 
zabitega brata dvojčka Alberta Einsteina, Herberta. In tako naprej. 
 
Ko pomislimo na švedsko filmografijo, najprej verjetno pomislimo na resne filme 
Ingmarja Bergmana ali pa celo na temačno trilogijo The Girl With the Dragon 
Tattoo. A ta poskočna in barvita komedija je popolno nasprotje omenjenih 
stvaritev, saj vabi tako mlajše in starejše k prijetnemu in zabavnemu ogledu. 
 

 

Odlomek iz knjige Neko življenje, avtorice Ane Pogorelec-
Tomažič 

 
V letih bivanja v Cvetnem je Metka kot vzgojiteljica hodila v Pacug. Seveda je bil 
glavni motiv v tem, da sta z njo bila Jernej in Martin, ki sta se v koloniji z otroki 
dobro počutila. Klemen pa je največkrat odšel domov na Dolenjsko. 

Tudi dolgoletna prijateljica Simona, ki službuje na sosednji šoli, hodi v Pacug že 
več let. 

Poletje. Julij. Veselo pričakovanje. Zbrani za občinsko stavbo, veliko jih je. To so 
otroci iz vseh šol iz občine, ki naj bi 14 dni letovali v Pacugu. 

Že so na avtobusu manjši in večji otroci, vzgojitelji in vzgojiteljice, ki prihajajo sem 
vsako leto, se veselo pozdravljajo. Vožnja je dolga, saj avtoceste še ni bilo, sredi 
poti, počitek v gostišču v Senožečah. Ko se okrepčajo, nadaljujejo pot, zagledajo 
morje. Otroci so veseli in polni pričakovanja. Končno prispejo na cilj. Tu je naselje 



s plažo, ki je samo zanje. Večja stavba, v kateri je kuhinja in jedilnica, potem še 
sanitarije, ljubke male lesene hišice, vmes stezice, zelenje, v sredini igrišče in pot 
k plaži. 

Nastanijo se v hišicah. Vsaka sprejme do 20 otrok, pogradi so v nadstropju, mini 
sobica za vzgojitelja. 

Metka dobi v oskrbo najmanjše dečke. Simona ima desetletne deklice, kar je 
ugodno. 

Začne se nov dan. Vstajanje, pospravljanje, Metka mora večji del opraviti sama, 
ker so fantički nesamostojni, pomagati jim je treba pri vsem.  

Zajtrk, sprehod, ogled tabora, kopanje. Koliko skrbi. Privaditi jih je treba, da se 
ne bodo bali vode, da jih ne bo opeklo sonce. 

Šalijo se, igrajo, dežurni prinese malico. Spet v vodo, ne smejo se je bati, ne smejo 
se oddaljevati tisti, ki so že vode vajeni. Nato spet v hišico, preoblačenje, igranje, 
kosilo. Ker je v skupini deček, ki še ne hodi v šolo (5 let), ne je drugače, kot da ga 
Metka vzame v naročje. Kmalu ji reče mama in hoče biti vedno pri njej. 

Enkrat prideta na obisk njegova starša. Mama, imenitno oblečena, z dolgimi 
rdečimi nohti, pregleduje sinčkovo garderobo, začne se jeziti, ker najde nekoliko 
vlažno brisačo. Z možem letujeta nekje na morju, fanta sta oddala v kolonijo, da 
bi bila prosta. Metka ji seveda ne ostane dolžna. Opoldanski počitek. Treba jim 
je pomagati na pograde, jim brati, pripovedovati pravljice. In spet plaža. In spet 
plaža. Prve priprave na pouk plavanja. Včasih pomaga Niko, učitelj telesne vzgoje 
iz sosednje šole. Veliko jih Metka nauči plavati. 

Igre na igrišču. Sprehod. Večerja. Priprava na spanje. Domotožje. Jok. Ko se 
nazadnje spravi k počitku še ona, prilezejo k njej mali prebivalci in le počasi jih 
raznese na njihove pograde. Ponoči jih hodi večkrat gledat. Kadar je dežurna, 
pregleduje pred spanjem vse hišice. 

Čeprav bi rada spala, jo pridejo zvečer, ko otroci končno zaspijo, budit kolegi, 
enkrat celo z vrčem vode skozi okno. Dobijo se v sobi poleg kuhinje, 
pripovedujejo šale, igrajo tarok, včasih jo spravijo tudi na ples v Portorož. 
Nepozabna je tudi dekliščina mlade kolegice pri Belem križu. 

Zjutraj manjka spanca. 

Metka se vedno zanima, kako se imata njena fanta. Imata toliko družbe, oba sta 
vesela, zadovoljna. 



Enkrat je bilo v taboru zelo veselo, Napovedana je bila nogometna tekma med 
mlajšimi vzgojiteljicami in nekoliko starejšimi (dvodelne in enodelne kopalke). 

Otroci so bili kot navijači razdeljeni na dva tabora. Povsod so bili plakati. Narisala 
jih je vzgojiteljica, sicer učiteljica likovnega pouka. Nekateri so navijali za eno 
skupino, drugi za drugo. Kakšno pričakovanje! 

Metka se spomni, da je z enajstmetrovke zabila gol. Nekateri otroci so jokali, ker 
so hoteli, da bi bila pri zmagovalcih mlada, lepa, prijazna vzgojiteljica Milena 
Cvelbar. 

Dnevi minevajo, počitnic je konec. 

Še danes se rada spominja tistih dni, dobrih kolegov in kolegic, napornih in 
veselih doživetij. 

 

 

HUMOR 

 

 

 

 

SAMO NJO 

Dekle vpraša svojega zaročenca: »Ljubček, imaš rajši ženske, ki so pametne, ali 
tiste, ki so lepe?« 

»Ne ene ne druge, ljubica,« odgovori mladec, »saj veš, da ljubim samo tebe.« 

 

VEDNO NA ISTEM MESTU 

»Očka, že trikrat sem videl, da se ti je avto pokvaril v gozdu, ko si iz službe peljal 
sosedo Barico.« 

»Tiho bodi, smrkavec, če se mi tam pred leti ne bi pokvaril avto, tebe ne bi bilo 
na svetu!« 



Avtor križanke je naš stanovalec Aleš Žučko.
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