
 
OKTOBER/VINOTOK 

10/18 
 

 
 

 
 
 
 
Mesečnik DSO Bežigrad 
Oktober 2018, št. izdanih izv. 80 
Izdajatelj: Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad, 

     Komanova ulica 1, 1000 Ljubljana 
Ideja in oblikovanje: Literarni krožek, Doroteja Pukšič, Gaj Jordan Cizelj 
Lektorirala: Ana Pogorelec Tomažič 

 



 
2 

 

INFORMATIVNA STRAN 

Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad 
Komanova ulica 1 
1000 Ljubljana 
TEL: 01/589 67 50 
GSM: 041 682 731 
FAX: 01/56 82 049 
www.dsolj-bezigrad.si 
e-mail: info@dsolj-bezigrad.si 
 
Direktorica 
Marjeta Maruša Kerč 
E-pošta: info@dsolj-bezigrad.si 
 
Tajništvo 
Ema Horvat 
E-pošta: info@dsolj-bezigrad.si 
 
Socialna služba 
Tjaša Rošker, Tina Bilić 
E-pošta: tjasa.rosker@dsolj-bezigrad.si 
E-pošta: tina.bilic@dsolj-bezigrad.si 
 
Vodja rač. službe 
Helena Slatinšek 
E-pošta: slatinsek@dsolj-bezigrad.si 
 
Obračun oskrbe 
Tanja Vnuk 
Telefon: 01/589 67 57 
E-pošta: tanja.vnuk@dsolj-bezigrad.si 
 
Čas obiskov 
Vsak dan; 
stanovanjski oddelek: 8.00 – 19.30, 
negovalni oddelek: 15.00 – 19.30. 
 
Domski bar 
Delavniki: 9.00 – 17.30. 
Vikendi: 10.00 – 17.30. 

Splošna ambulanta v DSO Bežigrad 
ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH 
Komanova 1, Bežigrad 
Telefon: 01/589 67 50 
 
Zdravnici in ordinacijski čas 
Maja Dukadinoska, dr. med. spec. druž. med. 
PONEDELJEK: 12.30 – 13.00 
TOREK: 12.00 – 13.00 

13.00 – 14.00 (razgovor s svojci) 
 
Katarina Troha, dr. med. spec. druž. med. 
SREDA: 12.00 – 13.00 
ČETRTEK: 12.00 – 13.00 

13.00 – 14.00 (razgovor s svojci) 
PETEK: 12.00 – 13.00 
 
Frizer 
Vsak torek in četrtek od 7.00 ure dalje.  
Naročanje na recepciji. 
 
Pediker 
Vsak četrtek od 7.00 dalje 
Naročanje na recepciji. 
 
Knjižnica 
Izposoja knjig vsak dan od 13. do 13.30. 
Pri izbiri vam z nasvetom pomaga gospod 
Marko Finec.  
 
Čas obrokov v glavni jedilnici 
1. skupina:  
zajtrk 8.00, kosilo 12.30, večerja 18.00*. 
 
*Prazniki: večerja 17.30. 
Ob nedeljah je večerja v obliki suhega obroka 
servirana ob zajtrku. 
 
2. skupina: 
zajtrk: 8.00, kosilo: 13.00, večerja 18.00 
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Prazniki in obredi 
 
Svetovni teden otroka – 1. – 7. oktober 
Od leta 1954 v Sloveniji praznujemo svetovni dan otroka vsak prvi 
ponedeljek v oktobru. Na ta dan se začne tudi tradicionalni teden 
otroka; tudi ta obstaja od leta 1954, vsa leta pa ga pripravlja Zveza 
prijateljev mladine Slovenije. 

 
Svetovni dan starostnikov  – 1. oktober 
Tema letošnjega dneva starejših, v katerem zaznamujemo tudi 70-
letnico sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic, so človekove 
pravice starejših. Zanimivo je, da starostna meja, pri kateri naj bi se 
začela starost, ni določena. 

 
Svetovni dan učiteljev  – 5. oktober 
UNESCO je 5. oktober kot svetovni dan učiteljev razglasil leta 1993. 
Dan učiteljev je priložnost, da jim izrazimo priznanje za njihovo 
bistveno in ključno vlogo, ki jo imajo pri izobraževanju in razvoju 
naše družbe. 

 
Svetovni dan pošte  – 9. oktober 
Na ta dan se spominjamo ustanovitve 
Svetovne poštne zveze (Universal Postal 
Union) pred 137 leti. Zveza danes združuje 
več kot 190 držav, med katerimi je od leta 
1992 tudi Slovenija. 
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Svetovni dan duševnega zdravja – 10. oktober 
To je dan, ob katerem se izobražuje in ozavešča o duševnem zdravju, 
njegov namen pa je spodbuditi pozornost ljudi na duševne bolezni in 
njihove glavne učinke na življenje ljudi po vsem svetu. 
 

Mednarodni dan kmečkih žena – 15. oktober 
Združeni narodi so ta dan razglasili leta 1995 - 
z namenom, da bi se izboljšal položaj kmečkih 
žena po vsem svetu in okrepil vpliv žensk v 
podeželskem okolju. 

 
Svetovni dan OZN – 24. oktober 
S tem dnevom se od leta 1948 spominjamo 
ustanovitve Organizacije združenih narodov 
oktobra 1945. Takrat je po ratifikaciji petih 
stalnih članic Varnostnega sveta in večine 
preostalih podpisnic začela veljati Ustanovna 
listina OZN. 

 
Dan suverenosti – 25. oktober 
Ta dan obeležujemo enega ključnih dogodkov v procesu 
osamosvojitve Slovenije, dan, ko je po osamosvojitveni vojni zadnji 
vojak Jugoslovanske ljudske armade zapustil slovensko ozemlje. 
Osrednji dogodek, ko je iz Luke Koper odplula ladja z zadnjimi vojaki, 
se je sicer zgodil v noči na 26. oktober 1991, tako da je obletnica 
včasih postavljena na 26. oktober.   
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Svetovni dan delovne terapije – 27. september 
Ta dan je priložnost ozaveščanja javnosti o strokovnih dosežkih na 
področju delovanja delovnih terapevtov. Ob tem dnevu tudi v Domu 
pripravljamo dogodek, vabilo stran 7 in 8. Več o delovni terapiji si 
lahko preberete na strani 12.  

 
100 let razglasitve države SHS – 29. oktober 
Na začetku oktobra 1918 je bil v Zagrebu ustanovljen Narodni svet 
Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki mu je načeloval dr. Anton Korošec. 
Hrvaški sabor in ljudski shod v Ljubljani sta 29. oktobra razglasila 
ustanovitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s prestolnico v 
Zagrebu. Konec oktobra je bila v Ljubljani ustanovljena Narodna 
vlada SHS, najvišji zakonodajni in upravni organ v Sloveniji. 

 
Dan reformacije – 31. oktober 
Leta 1517 je Martin Luter na vrata wittenberške cerkve obesil 95 tez 
z zahtevami po prenovi Cerkve, in začela se je reformacija. Praznik 
vsako leto zaznamujemo tudi v Sloveniji. Preberite več na straneh 13 
– 14.  
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Ljudske modrosti in pregovori 
 
 
 

Vreme vinotoka je aprilu za poroka. 
 
 

Če listje hitro odleti, vsak naj zime se boji. 
 
 

 Če je vinotoka mraz in burja brije, prosinca in svečana sonce sije.  
 
 

 
Požrešnost pogubi jih več , kakor kuga, glad in meč. 

 
 

Zavist meri na druge, a zadene sebe. 
 
 

Kdor hitro sodi, se hitro kesa. 
 
 

Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. 
 
 

Zlata veriga ne da svobode. 
 
 

Kdor je božji, je sit. 
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Svetovni dan delovne terapije 2018 
 
 

VABILO 
 

DSO Bežigrad – Ljubljana, v sredo 
22.10.2018, vabi na dogodek ob 

svetovnem dnevu delovne terapije. 
 
 

Vabimo svojce in stanovalce ter druge obiskovalce 
Doma, da se nam pridružite v delavnicah, kjer se bomo 
seznanili z vlogo delovne terapije v naših življenjih in 
nekatere pristope preizkusili tudi v praktičnih vajah, kot 
so pravilno premeščanje oseb na invalidski voziček, 
oblačenje, hranjenje, uporabe ustreznih dogodkov. 

 
 

Ob svetovnem dnevu želimo osveščati vlogo in 
pomen delovne terapije tako v vsakdanjiku starostnikov 
in mlajših generacij. 
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Dnevni red: 

 

13:30-15:00 – predstavitev »Uvod v delovno 
terapijo«, v prostorih fizioterapije; 
 
15:00-15:15 – odmor s pogostitvijo; 
 
15:15 – 16:30 – »Aktivno preživljanje 
prostega časa v Domu!« - predstavitev 
kreativnih dejavnosti v prostorih delovne 
terapije, z možnostjo vključitve. 
 
 
 

Ob vsem dogajanju vabljeni tudi na 
»domsko tržnico« izdelkov delovne terapije.  

 
 

Prisrčno vabljeni!  
  



 
9 

 

 
 
 

ALZHEIMER CAFE 
 

Preventiva zoper demenco – kaj lahko 
storimo sami 

 
 

24. OKTOBER 2018 
OB 17. URI 
 
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD 
KOMANOVA ULICA 1 
1000 LJUBLJANA 
 

VABLJENI! 
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Prihajajoči dogodki 
 
10.10. – Kostanjev piknik, od 14. do 17. ure. 
 
11.10. – Prodaja oblačil Srajčka, od 12. do 15. ure. 
 
22.10. – Delavnice ob svetovnem dnevu delovne terapije. Vabilo je 
priloženo mesečniku! Stran 7 in 8. 
 
11.10. – Alzheimer café. Vabilo na strani 9. 
 
25.10. – Ustvarjalna delavnica OŠ Danile Kumer. 
 
30.10. – Razstava “TRUBAR – ob dnevu reformacije.” 
 

 
Prišel je oktober, jesen je v zraku. Narava se spet počasi spreminja in pripravlja 

na zimo. Tudi v našem Domu se nam s prenovo obeta veliko novega. Nekaj 
stanovalcev je začasno preseljenih znotraj, nekaj pa odseljenih izven Doma. 

Upamo, da se vrnejo kmalu, v lepše in prijetnejše prostore! 
 

V Domu trenutno poteka tudi slikarska razstava otrok vrtca Ciciban, skupina 
Cepecepetavčki. Lepo vabljeni na ogled! 
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PRENOVA DOMA 
 

V mesecu oktobru, tj. 01.10.2018 smo z lastnimi sredstvi začeli s prenovo 
III. nadstropja na zahodnem delu Doma. Prenova bo predvidoma trajala tri 
mesece. Dela bo izvajalo podjetje GKMB d.o.o. iz Ljubljane. Stanovalci bodo 
začasno premeščeni v druge prostore v Domu. Vemo, da je to velik napor za 
preseljene stanovalce in tudi za vse ostale, saj bo ropot slišan po celem Domu. 
Vse prosimo za strpnost in dobro voljo, saj bomo le tako uspeli doseči svoj cilj. S 
tem bomo zaključili adaptacijo zahodnega dela Doma in se v naslednjih letih 
lotili novih podvigov. 

 
Marjeta Maruša Kerč, direktorica  
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SVETOVNI DAN DELOVNE TERAPIJE 
 
 Delovna terapija je zdravstvena stroka in delovni 
terapevt je zdravstveni delavec, ki promovira zdravje in 
dobro počutje preko vključenosti posameznika v dejavnosti. 
Zaradi širine dela delovnega terapevta se pogosto soočamo 
s težavo, kako razložiti, kaj je delovna terapija in kaj dela 
delovni terapevt. 
 Delovna terapija je osredotočena na posameznika, 
kateremu želi omogočiti vključevanje v njemu smiselne 
dejavnosti in hobije, ki izboljšujejo njegovo zdravstveno 
stanje na področju telesnih funkcij, struktur in zgradb ter 
dejavnosti. 

Dejavnosti ter aktivnosti najdemo v vsem, kar nas obdaja, vključno s 
tuširanjem in umivanjem zob, plačanim ali prostovoljnim delom, prostočasnimi 
ali športnimi aktivnostmi, tudi spanjem. Vse naštete dejavnosti in aktivnosti so 
nam v celoti ali delno onemogočene oz. postanejo za nas prenaporne, če 
imamo nesrečo, zbolimo, se poškodujemo. 

Ko se znajdemo v težavah pri zadovoljevanju vsakodnevnih ciljev, nas 
delovni terapevt z individualnim strokovnim pristopom vzpodbudi, upoštevajoč 
naše želje in spretnosti, prilagojeno izvedbo dejavnosti in okolja. Delovni 
terapevti iščejo bistvo življenja posameznikov, kaj je njim pomembno, pri čem 
imajo težave in s čim jim lahko pomagajo, da živijo polno življenje. 

So reševalci problemov, kreativni pri svojem delu, inovativni v pristopih, 
delujejo celostno, s postopnim zadovoljevanjem majhnih ciljev, dokler niso 
večji doseženi. 

V Sloveniji je večina delovnih terapevtov zaposlena v različnih inštitucijah 
na sekundarni in terciarni ravni (bolnišnice, klinike, inštituti). Zelo malo je tistih, 
ki delujejo na primarni ravni (zdravstveni domovi – preventiva) ali v lokalni 
skupnosti, v domačem okolju, v vrtcih ali šolah kljub temu, da širina poklicnega 
delovanja (nabor aktivnosti/dejavnosti) delovnemu terapevtu omogoča, da 
lahko delo opravlja kjerkoli. 

 
Po spletnih virih povzel Gaj J. C.  
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DAN REFORMACIJE 
 

Vse se je začelo leta 1517, ko je 
nemški duhovnik Martin Luther na 
vrata wittenberške cerkve obesil 95 tez 
z zahtevami po prenovi Cerkve. 

Papež je Luthru zagrozil, da ga 
bo izobčil iz cerkve, vendar je ta ostal 
neomajen, in se ni odrekel svojim 
zahtevam. Luther je zahteval, da je 
cerkev preprosta in se bogoslužje 
približa človeku, zaradi česar mora to 
biti v domačem jeziku. V tistem času je 
večina ljudi živela na podeželju in je 
bila nepismena, zato jim je bilo težko prakticirati vero v latinskem jeziku. 

Dotaknil se je tudi vprašanja prodajanja odpustkov. Menil je, da vernik ne 
potrebuje papeža, da bi se približal Bogu, kot tudi, da ni potrebe po čaščenju 
svetnikov in relikvij. Biblijo je treba prevesti v materni jezik in omogočiti ljudem, 
da jo berejo sami. 

Kmalu je val reformacije zajel tudi naše kraje. Primož Trubar je okoli leta 
1535 prišel za slovenskega pridigarja v cerkev sv. Nikolaja v Ljubljani. V kranjski 
prestolnici je s številnimi premori delal skoraj pol stoletja. Kmalu je postal 
najvidnejši borec za novo versko miselnost, saj se je v svojih pridigah in 
nastopih dotikal tudi vprašanj ženitve duhovnikov in oblik podeljevanja 
evharistije. 
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Pod Trubarjevim vplivom se je število novi miselnosti naklonjenih 
duhovnikov še povečalo. V Ljubljani se je več kot 80 odstotkov prebivalstva 
pridružilo protestantskem gibanju. Ljubljana pa ni bilo edino mesto, kjer je 
protestantizem zaživel. Zbirali so se tudi v škofjeloški Kašči, na Blejskem gradu 
in na mnogih drugih mestih. 

Zahteva po prevodih verskih knjig v jezike vernikov je pomembno vplivala 
na razvoj književnosti v ljudskih jezikih, med njimi tudi na slovensko. Trubar je 
tako napisal prvi dve knjigi v slovenskem jeziku – Abecednik in Katekizem. Knjigi 
sta bili natisnjeni leta 1550 v nemškem Tübingenu. 

Katoliška cerkev je kmalu odgovorila s protireformacijo, ki je v nemških 
deželah prispevala k vojni med katoliškimi in protestantskimi knezi. Vojna se je 
končala z Augsburškim verskim mirom leta 1555 med cesarji Svetega rimskega 
cesarstva, Karlom V. in vodji Šmalkaldenske zveze. Glavna točka verskega miru 
je določala, da kdor vlada, določa vero. 

Čeprav so bile na bojnem polju bolj uspešne enote cesarja Karla V., je 
sporazum pomenil zmago za protestantske kneze, ki so po novem lahko 
določili, kakšna bo vera njihovih podložnikov. 

Protireformacija je kmalu dosegla tudi slovenske kraje. Na današnjem 
Mestnem trgu v Ljubljani so v letih 1600 in 1601 zažgali nekaj tisoč 
protestantskih knjig. Večina protestantov je morala zapustiti naše kraje, 
nekateri so bili usmrčeni, številni pa so (ponovno) sprejeli katoliško vero. 

Protestantsko vero pa so lahko še naprej svobodneje prakticirali v 
Prekmurju, kjer je še danes največji delež protestantskih vernikov v Sloveniji. V 
Ljubljano so se ti začeli vračati v 19. stoletju in si na današnji Gosposvetski cesti 
zgradili cerkev. Trubar je spomenik v Ljubljani dobil leta 1910. 

 
Zgodovina na dlani, 

 - Danijel Osmanagić, 31.10.2015 
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ŠOPEK 
(Doroteja Pukšič) 

 
 

 
 

“Šopek sem nabrala, 
pisanih cvetlic skozi leta, 

ko prebrala obraze vseh devic, 
pogledov v ogledala, nasmejanih teh se lic, 

ki včasih kot bodala, 
priklicala so klic 

usode, 
da podala je pesem večnih ptic, 

svobodo prepoznala 
v šopku svojih ženic.”  
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CANKARJEVO SORODSTVO 
 
  

 
 
 Cankarji so bili star slovenski rod, ki se ga da zasledovati vse do začetka 
17. stoletja! 
 Stari oče se je izučil za krojača in prišel z Ligojne na Vrhniko. Kupil je 
leseno bajto na vrhniškem klancu. 
 Značilno za Cankarjev rod je bilo poleg revščine veliko število otrok. 
Otroci so umirali zaradi nedohranjenosti, značilna je bila tudi božjast, ki ji na 
koncu ni ušel niti Ivan Cankar. 
 Leta 1867 se je Jože Cankar, starejši, oženil z Nežo Pivk z Vrzdenca nad 
Horjulom. Nepismena, nezakonska, pozneje pozakonjena. Od osmih hčera jih je 
polovico pomrlo že v zgodnji mladosti, dva izmed sinov sta se oprijela 
tradicionalnega družinskega posla krojaštva, dva pa sta študirala Ivan in Karlo. 
 
  

Jože Cankar, starejši, pisateljev oče, s hčerjo Francko in vnukom Vladimirom. 
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 Cankarjev oče je bil velik prijatelj knjig, pomagal je ustanoviti vrhniško 
čitalnico. Bil je sanjač, poln neuresničljivih načrtov, o sebi je sodil, da je rojen za 
kaj več, kakor za navadnega krojača. Rad se je družil s ‘takozvanimi boljšimi’ 
ljudmi. Zelo je gojil svojo zunanjost. V družbi je bil duhovit, zafrkljiv in piker. 
Drugim je zavidal uspehe. Bil je narodno zaveden, nasprotnik Avstrije. 
 Ob izgubi domačega krova in ob konkurenci konfekcije se je začel 
zanemarjati in vdajati pijači. Bil je lahkomiseln in brezbrižen. Vso skrb za 
družino je prepustil ženi Neži, kar so mu Vrhničani močno zamerili. 
 Cankarjeva mati se je ubijala, kakor je vedela in znala, da je preživljala 
številne otroke, ki so zgodaj odhajali v svet za kruhom. Posebej se je posvetila 
sinu Ivanu, ki se je pozneje brez zadostnih sredstev šolal na ljubljanski realki in 
je zanj dostikrat tudi beračila pri vrhniških mogotcih, ki so nekoč obetali 
podporo nadarjenemu fantu. Materina slika ni ohranjena. 

 
 Razmerje otrok do očeta Jožefa je bilo hladno, skoraj sovražno, posebej 
potem, ko je po izjavi Karla Cankarja, duhovnika, začel slabo ravnati z materjo, 
ki ji je naprtil krivdo za ubožno življenje. V družini je bil popolnoma osamljen, 
ker so otroci zmerom potegnili z materjo, sam pa se jim ni skušal približati. 
 Ni mu bilo več obstanka na Vrhniki, zapustil je družino in odšel najprej v 
Srem, k bratu, krojaškemu mojstru, kasneje pa v Šabac, kjer je imel še enega 
brata, krojaškega mojstra. Po ženini smrti je odšel v Pulj, kjer so živele tri hčere 
Neža, Karolina in Francka. 
 Leta 1904 se je vrnil na Vrhniko, kjer je pomagal krojaču Malovašiču. 
Mesečno podporo mu je pošiljal Ivanov starejši brat Jože, uspešen modni krojač 
v Parizu. Bil je olikan, razgledan človek. Oče je umrl leta 1914, Ivan Cankar je bil 
takrat zaprt na Ljubljanskem gradu. 
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 Karlo Cankar, pisateljev mlajši brat, je doštudiral s pomočjo 
dobrotnikov. Študiral je še teologijo v Sarajevu. Bil je katehet in 
kanonik in tudi izvrsten časnikar. Bratu Ivanu je veliko materialno 
pomagal. 
 
 

 Neža Cankar, poročena Poč, je kot dekle služila kot 
gospodinjska pomočnica. V Pulju se je poročila z mornariškim 
podčastnikom. Postal je major jugoslovanske mornarice. Bil je 
dober, deloven in skrben. Imela je hčer Zoro, pri kateri je živela 
po moževi smrti na Bledu. 
 
 Francka Cankar, najmlajša sestra – dvanajsti otrok, je nazadnje imela 
gostilno in posestvo v Celju. 
 Izidor Cankar (rojen 1886) - bratranec Ivana Cankarja.  
Po gimnaziji v Ljubljani je študiral umetnostno zgodovino. Postal je profesor  
umetnostne zgodovine na ljubljanski univerzi. Napisal je roman S poti in knjigo 
esejev Obiski. Od 1936 je bil veleposlanik v Argentini, po II. svetovni vojni pa v 
Atenah. Dosegel je od vseh Cankarjev najvišje časti in najvišje službene 
položaje. Umrl je v Ljubljani 22. septembra 1958. 
 Šimen Cankar, polbrat Cankarjevega očeta, je bil tip narodnega 
izkoreninjenca. Izučil se je za krojača, opustil ta poklic in se od vseh bratov in 
sester povzpel na najvišji klin socialne lestvice. Bil je uradni sluga pri okrajnem 
glavarstvu. 
 Cankar je stanoval pri njem nekaj časa na Valvasorjevem trgu v prvem 
letu realke. Z mladim dijakom je bil Šimen brezobziren in zelo surov, pri tem ni 
zaostajala žena Urša, ki je bila do njega skrajno sovražna. 

Ko mati ni mogla pravočasno plačati stanarine, sta ga pognala na cesto, 
tako da je fant v slabem vremenu, lačen in premražen koračil na Vrhniko. Le na 
veliko materino prigovarjanje študija ni opustil. 

 
(Cankarjev album) A. Pogorelec Tomažič 
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 Cankar je strica opisal v črtici “STRIC ŠIMEN”; 
 

“[…] 
Na mizi je gorela svetilka, za mizo sta sedela stric in teta. Stric je bral 

nemški časopis, teta je podpletala nogavico. Oba sta imela naočnike — velike, 
trde, osorne oči. Molčala sta; kadar sta izpregovorila besedo, je bila ta beseda 
podobna ogabni kletvi, je bila polna hudobnosti, neusmiljenosti ter sovraštva 
do vsega božjega. Tako se je zdelo Marku. 

Stric je bil kakor silna grmada rdečega mesa, polnil je vso izbo, še večji je 
bil od nje. Posebno ogromne in mesnate so bile roke, vse do nohtov porasle z 
dolgimi kocinami; le dlan je bila tako nemarno in spolzko gola, kakor da je imela 
še kožo odluščeno. Ogrnjen je bil v obnošeno, pisano dopetačo, prepasano z 
vrvico, ki se je po kačje vila ob stolu na tla; kadar se je premeknila mesena 
grmada, je zaplesal po tleh košati čop. Teta ni bila ustvarjena iz mesa, temveč iz 
papirja — iz starega, umazanega, posvaljkanega papirja, ki je ležal poprej že 
dolgo tam kje na smetišču. Zgrbljena lica niso bila ne bleda, ne siva, niso bila 
živa — iz papirja so bila, ali iz cunj. Še te oči, dvoje črnih mišk, zaklenjenih v 
dvoje mrzlih kajbic, so bile kakor dvoje napisanih kletvic, nagnusnih kletvic, ki 
jih bere otrok in se prestraši. Vse to se je Marku tako zdelo. 

[…] 
Mesena grmada se je zgenila, košati čop je zaplesal po tleh, tudi miški sta 

poskočili v kajbicah. Marko je zatisnil oči ter se potuhnil. 
Premražen, truden, lačen in žejen je bil od dolge poti. Pod večer se je bil 

vrnil z božičnih počitnic v mesto. Hodil je peš tri ure in dalj. Spočetka je rosil 
redek, mrzel dež, kmalu je začel naletavati sneg, naprej nemirno in drobno, da 
so se topil snežinke, še predno so dosegle pocestno blato, nato v velikih, 
mokrih kosmih, ki so se tiho in težko spuščali v luže. Marka je zeblo. Ozrl se je 
nazaj, spomnil se je na dom — strahota. Pogledal je po cesti naprej, pomislil je 
na mesto in na strica Šimna — strahota. Pogledal je proti nebu, kjer je pač Bog s 
svojimi angeli; nebo je bilo devetkrat zastrto, vse pod njim — strahota. 

»Kaj ga silijo v šolo, če ne zmorejo, berači!« 
 […] 
Grmada se je majala, miški sta švigali. 
Marko je tiščal sapo v grlu, da bi ne izdal ihtenja, ki ga je dušilo. Prazniki 

niso bili veseli; ogromna mrzla senca je ležala na njih ... kakor senca samega 
strica Šimna. Mati se jokala, da so ji oči zakrvavele, oče je hodil po izbi in klel. 
Marko je molčal in gledal. Vse, kar je bilo na svetu žalostnega, grdega, 
neusmiljenega in nasilnega, je bilo kakor mračna, do vrh neba grozeča podoba 
strica Šimna, je bila ogromna mesena grmada. Kako ji ubežati, kam se ji skriti? 
Ni je bila polna le ta pretesna izba, vsa duša je je bila polna.” 
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MIŠKO KRANJEC 
 

Letos obeležujemo 110. obletnico rojstva pisatelja panonskih ravnic 
Miška Kranjca. V času življenja je izdal več kot 50 pripovednih del. Njegov opus 
naj bi še vedno bil najobsežnejši od vseh slovenskih piscev proze. 

 
Miško Kranjec se je 15. septembra 1908 rodil v revni kmečko-delavski 

družini v Veliki Polani v Prekmurju. Po končani osnovni šoli v domačem kraju je 
kot nadarjen učenec nadaljeval šolanje na Marijanišču v Ljubljani, kjer se je že 
literarno udejstvoval in svojo prvo črtico objavil pri rosnih 17 letih. Po maturi se 
je odločil za študij slavistike, a ga je opustil, ker se je posvetil pisateljevanju in 
novinarstvu, pozneje pa tudi politiki. 

Med drugo svetovno vojno je bil eden izmed organizatorjev odpora proti 
okupatorju v Prekmurju, deloval pa je tudi v partizanih. Po končani vojni je bil 
poslanec, predvsem pa se je ukvarjal s pisanjem, tudi kot novinar. Delal je v 
uredništvu Ljudske pravice in bil direktor Cankarjeve založbe, Ljubljanskega 
dnevnika in Slovenskega knjižnega zavoda, urednik Prešernove družbe in revije 
Obzornik. Bil je tudi večkratni predsednik Društva slovenskih pisateljev in član 
SAZU-ja. 

Miško Kranjec je podobe iz svojega življenja zapisoval kot podroben 
dokument časa, v katerem je živel. V prvih delih, objavljenih v literarnih revijah, 
je opaziti predvsem vpliv Cankarjeve proze, po letu 1930 je napisal prva 
obsežnejša besedila s socialno težnjo, vendar še vedno z močnimi liričnimi 
prvinami, ki so ostale njegova značilnost. 
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Njegova dela ne izpostavljajo neizobraženosti, skromnosti in zaostalosti, 
temveč skozi topel pogled na ljudi v svojih literarnih junakih odkrivajo nekakšno 
vsesplošno človeškost in ljubezen do življenja, ki ne zamre niti v težkih 
razmerah. 

Čeprav se Kranjec v svojih delih ni omejeval izključno na tematiko 
Prekmurja, bo v spominu ostal predvsem kot ustvarjalec, ki je prepričljivo in 
zvesto približal dušo in zgodovino preprostega prekmurskega kmeta in njegove 
zemlje, ki sta bila pred njim v slovenski književnosti skoraj neznana. Med najbolj 
znana dela enega najbolj obširnih slovenskih opusov sodijo romani: “Strici so mi 
povedali,” “Mladost v močvirju,” “Svetlikanje jutra” in “Povest o dobrih ljudeh,” 
ki je pravzaprav roman, sestavljen iz malo daljših kratkih pripovedi, povezanih z 
enako tematiko in glavnimi junaki. 

 

“SREČA NA VASI” – ODLOMEK 
 

“Daleč, skoraj na koncu sveta je ta vas, nikomur znana in prav nič 
zanimiva. Dve sto hiš, raztegnjenih skoraj ob eno samo cesto. Nekoč so jo 
obiskovali včasih samo komaj orožniki. Eksekutor pa, ki bi moral svojo dolžnost 
ob neki priliki opraviti, se je prestrašil poti in blata, se vrnil na glavno cesto in se 
tam rajši napil. Edino nekemu Židu se ni zdelo prestrasno in je svoje kljuse 
poganjal kadarkoli po blatu. Tudi vaščani sami se niso mnogo več brigali za svet, 
razen kolikor jih je sililo življenje: za kruhom čez poletja za zimo in ob nedeljah k 
maši uro daleč; kar pa ni rodilo takih moralnih uspehov, kakršne bi župnik rad. 
Res da je imela vas svojo moralo, ali s to moralo je bil križ. Ni se dalo reči, da 
žive ljudje nespodobno, ali njih versko življenje je bilo plitvo. Paglavci so na 
priliko rajši ob nedeljah lazili za pticami in ribami, kot bi hodili uro daleč k maši, 
kar se jim je zdelo povsem nepotrebno. In vse to je župnik dobro uvidel: če 
nočejo tako daleč k maši, jim je treba mašo ponesti domov. Namenil jim je 
cerkev, da bi jih tako bolj vnel za versko življenje. 
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In ljudje so sprevideli, da bo tako bolje. Župnika moraš itak hraniti, zakaj 
ga tedaj ne bi hranil doma. In tako je zrasla cerkev in s cerkvijo vse druge 
potrebe. Prišel je župnik; treba je bilo novega mežnarja, ki ne bo samo enkrat 
na leto osnažil kapelice kot prejšnji. Orgel je bilo treba, k orglam organista. 

In tako je vas dobivala svoje posebno lice, svet se ji je približal. Celó 
država se je spomnila te doslej tako zavržene vasi. Stari učitelj, ki je trideset let 
vbijal v glave mladim vaščanom, da je treba znati pisati in citati, da je 2 X 2 štiri, 
ni bil več sposoben, da bi razkladal smrkovcem še dalje in višje modrosti. Kajti 
država je več zahtevala od svojega naraščaja. — Prav tako pa je država 
zahtevala, da vas postavi nekoga, ki bo „reševal akte". Možje v občini so 
premišljali, kako bi zastran teh „aktov" in tega „reševanja". Pa jim je država 
nasvetovala, naj „nastavijo tajnika", ki bo to opravljal. Lejte si, kako preprosta 
misel. Kajpak, tajnika. Ta pa naj gleda, da se bo razumel na akte. In vaščanom je 
prijala ta misel: svet se zanima za nas. In tako je vas čez noč spremenila svoje 
lice. Zdelo se je, da še Bog drugače, prijazneje gleda na njo, kajti sonce je 
nekam lepše sijalo. In namestu starega učitelja, ki je šel po vasi kakor srdit 
oblak in komaj čakal, kje bo naletel na paglavce, da bi jih našeškal, če se ne bi 
obnašali, kot se spodobi, sta se pod roko vodili dve mladi učiteljici, ne meneč 
se, ali ju kdo pozdravi ali ne. In je šel učitelj in se ni obregnil ob paglavca, če ni 
vzel pravočasno kape z glave, da bi pozdravil. In je šel župnik po vasi, še mlad 
mož, s smehljajem na ustnah in ženicam so tekle solze po licih; koliko lažja ti bo 
pot v nebesa, ko lahko greš vsak dan k maši. Tako je manjkalo samo še tajnika 
in organista. In — sreča nikoli ne počiva — našla se je oseba, ki je oboje 
združevala v sebi: čast organista in čast tajnika. Ta človek je bil še mlad in je 
komaj končal šole ter čakal kakšne službe. 

[…]“ 
Po spletnih virih povzel Gaj J. C.  
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MIHA KASTELIC 
 
 Prav tako je letos, 22. oktobra 150. obletnica smrti slovenskega pesnika, 
urednika in knjižnjičarja Mihe Kastelica. Bil je Prešernov in Čopov sodobnik ter 
je kljub svoji pomembni vlogi pri razcvetu slovenskega jezika in kulture 
velikokrat pozabljen. 

 
 Rodil se je 1. septembra 1796 v Gorenji vasi pri Ivančni Gorici malemu 
kmečkemu posestniku. Najprej se je šolal v Ljubljani, po končani gimnaziji in 
liceju pa je študiral pravo na Dunaju. Zaposlil se je v Ljubljani in bil med drugim 
od 1825 do upokojitve 1865 knjižničar v licejski knjižnici, najprej kot skriptor, 
nazadnje pa kot kustos. 

Pričevanja govorijo, da je bil gizdalinski, častihlepen in skopuški, 
pridobitniški in brezobziren v denarnih zadevah. Rad naj bi se vmešaval v tuje 
zadeve in spletkaril. Bil je ljubitelj ljubljanskih javnih plesov, tudi v Kazini, ki je 
imela do leta 1937 prostore v Gosposki ulici. Znan je bil kot ženskar. Zanimal se 
je tudi za Crobathovo pestunjo Ano Jelovšek, s katero se je pozneje zapletel 
Prešeren. Zato jo je Crobathova žena posvarila pred Kastelicem. 

Oženil se je šele na starost s 46-letno Julijano Marijo Homanovo. Poročila 
sta se v župni cerkvi na Bledu leta 1854. Po 40-letnem službovanju je bil 
upokojen leta 1865. Leta 1860 si je sezidal drugo hišo na Poljanskem nasipu, 
kjer je prebival do svoje smrti 22. 10. 1868. 

Kastelic je prve pesmi je objavil 1828. Njegove prigodne in ljubezenske 
pesmi so brez globljega čustva in ljubezni, zato je bolj kot njegovo pesniško, 
ostalo pomembno njegovo uredniško delo.  
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Z ustanovitvijo “Kranjske čbelice” je izvršil izjemno delo v slovenskem 
slovstvu. “Krajnska čbelica” je mejnik v razvoju slovenske poezije ne samo po 
Prešernovih pesmih, ki ji dajejo za vse čase neminljiv sijaj, ampak tudi po 
splošnem kulturnem pomenu. Namenjena je dvigniti višino naše kulture nad 
zgolj praktične potrebe kmetiškega ljudstva. Pri vsem tem pa “Krajnska čbelica” 
ni izgubila stika s tradicijo; Vodnikove pesmi zavzemajo častno mesto v njej v 
vseh petih bukvicah, še celo v Pohlinovo dobo je posegla nazaj z objavo Devove 
pesmi “Medved per Čebelah iz nepriobčenega”. 

Kastelic ima z izdajanjem “Kranjske čbelice” poglavitno zaslugo za oživitev 
slovenskega literarnega dela. To mu je priznal Prešeren v sonetu “Mihu 
Kastelicu”. Pomembno je tudi njegovo uredniško delo pri urejanju rokopisov 
pesmi Valentina Vodnika, kupljenih iz pesnikove zapuščine. Prav tako je 
zaslužen za ohranitev Čopove zapuščine, Prešernovih in drugih pesniških 
rokopisov, pa tudi za obogatitev licejske knjižnice z deli iz zapuščine Jerneja 
Kopitarja.  

 
Po spletnih virih povzel Gaj J. C.  
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JEZIK NAŠ SLOVENSKI... 
(Martin Škafar Barjanski) 

 
“Slovenski jezik je zadnji o/pomnik, 
poslednje oporišče samostojnosti, 
in tako žlahtna je ta naša ‘špraha’, 
v svoji dvojini in škrlatni opojnosti; 
dokaz naše pokončnosti, upornosti. 
Čeprav je jezik naš obsojen na smrt, 
je to dejstvo redkim le resnična skrb. 

 
Jezikovna revščina je skorajda vrlina; 
(gre za zlahka dokazljivo resničnost), 
ostala bo pisna in posneta zapuščina, 

morda še preprečimo njen večni zaton? 
 

Ne dopustimo imeti si njene sedmine, 
je smisel v hrambi pestrega besedišča, 

kje je čišča besedoslovnega stranišča?!” 
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ZGODILO SE JE... 
 
 
 
RAZPIS ZA PRISPEVKE 
 
 Z mesecom septembrom smo se odločili, da pozovemo vse stanovalce in 
sodelavce doma, da sodelujete pri pisanju vsebin za naš mesečnik. Zato smo 
začeli z rubriko ‘Zgodilo se je...’ K sodelovanju ste vabljeni vsi, ki bi si želeli deliti 
kakšno zanimivo zgodbo – o pomembnih dogodkih v vašem življenju, o 
domačem kraju, o najbližji ali najvplivnejši osebi v vašem življenju, pesmi,... Vse, 
kar se vam utrne je dobrodošlo! Svoje prispevke oddajte v delovno terapijo ali 
na literarnem krožku najkasneje do 25. oktobra! 
 
 
 Tokrat sta naš mesečnik obogatila sodelavka Doma z utrinkom z dopusta 
in naš spodaj podpisani stanovalec s pripovedjo o svojih vnukih;  
 
 
MOJA VNUKA GAŠPER IN TILEN! 
 
 Ko sta se rodila pred 19. in 17. letom, sem bil jaz že upokojen. Z babi sva 
oba kot dojenčka pazila doma, ko pa je vsak od njiju dopolnil leto dni, je odšel v 
vrtec, ki je bil v bližini našega bloka. Hčerka ali zet sta ju zjutraj peljala v vrtec, 
jaz pa sem jih šel iskat po kosilu. 
 Z njima sem bil velikokrat v parku, rada sta plezala po raznih plezalih. Ko 
sta bila še majhna, sem moral paziti, da nista padla s plezal. Seveda sta pri 
nama doma tudi večkrat malicala popoldne. Večji Gašper je bil bolj izbirčen pri 
hrani, mlajši Tilen pa je pojedel vse, najrajši je pa imel salamo vseh vrst. 
 Večkrat sva ju z babi vzela s seboj na vikend v Ljubnem v Savinjski dolini. 
Tam sta uživala v naravi in sproščeno divjala. Spomnim se, ko je nekega dne 
Tilen padel v koprive in ga je kar precej ožgalo. Drugi dan pa je babi iz kopriv 
skuhala špinačo. Takoj je vprašal, če ga bo špinača iz kopriv pekla. Razložil sem 
mu in pokazal, da kopriva ne peče več, ko je v vroči vodi, in kuhano špinačo iz 
kopriv je zelo rad jedel. 
 Ko sta začela obiskovati šolo, ki je bila v bližini vrtca, sta takoj začela igrati 
košarko. Gašper jo še vedno igra in je letos maturiral, Tilen pa se je posvetil 
tenisu in ga zelo dobro igra. Ko je bil star 15 let, je v paru zmagal na državnem 
prvenstvu v kategoriji do 16 let. Takoj so mi sliko s pokalom poslali na 
računalnik. 
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 Lahko rečem, da sem se z njima ogromno ukvarjal na vse načine, in to mi 
je bilo v veliko veselje. Rad se spominjam tistih let pred boleznijo in odhodom v 
Dom. 
 Seveda se včasih še vedno srečamo. Peljejo me na tekme, večkrat sta bila 
tudi pri meni, z Gašperjem sem tudi večkrat igral v domu šah, saj sem ga jaz 
tudi naučil. 
 Imam pa še vnuka in vnukinjo po sinovi strani. Stara sta 33 in 31 let. Tudi 
z njima smo bili med mojim dopustom na vikendu. Včasih tudi po dva tedna. 
Toda ko sta bila majhna, nisem imel časa za njiju, saj sem bil zelo zaposlen v 
službi v tiskarni. 
 Po vnukinji imam tudi že 2 leti staro pravnukinjo Zojo. Občasno jo vidim, 
v nedeljo pa sva na vikendu, kamor me je povabil sin, nabirala ribez in maline. 
 

Marko Finec  
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DOPUST V TERMAH 
 
 V Termah Radenci je bilo super. Vremeje bilo sončno in toplo, zato sem 
lahko uživala tudi na ležalnikih ob zunanjem bazenu. V notranjem bazenu pa je 
bilo super za plavanje dolžin. Hrana je bila okusna in veliko je bilo izbire. 
Vsakodnevne masaže in savna pa so me lepo sprostile in napolnile z novo 
energijo. Lepa okolica in sprehodi pa so bili še dodatno pomirjujoči. 
 Zahvaljujem se vodstvu, da so mi omogočili razvajanje v Termah Radenci. 
 

Marijana Bukarica  
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ČISTILNA AKCIJA – OČISTIMO SLOVENIJO! 
 
 V soboto, 15. septembra 2018, smo se ob 10. uri zbrali pred Domom, da 
očistimo našo okolico. Prisotni smo bili: direktorica, glavna diplomirana sestra 
Brigita s 15-letno hčerko Anastazijo, socialna delavka Tjaša z 11-letnim sinom 
Andrejčkom, delovna terapevtka Milena, fizioterapevtka Špela, diplomirana 
sestra Violeta in strokovna sodelavka Špela. Od stanovalcev pa: France, Viktor, 
Sonja in jaz. 

 
 Milena nam je razdelila rokavice in vrečke za smeti. Po skupinski sliki smo 
se podali na delo in do 11. ure in 45 minut očistili okolico našega Doma; 
parkirišče, Bevkovo ulico, park in Kumrovško ulico. Po opravljenem delu si je 
lahko vsak privoščil pijačo na račun direktorice. 
 Škoda je, da smo se akcije udeležili samo štirje stanovalci. Tu se vidi 
kakšen odnos imajo stanovalci do čiste okolice. Lahko bi šli z nami na sprehod, 
namesto tega pa so nas nekateri samo gledali. 
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Dan sosedov pa se je pričel ob 14. uri v parku ob Mucherjevi ulici, vse v 

sklopu akcije “Očistimo Slovenijo.” Bilo je približno 20 paviljonov. Tudi naše 
uslužbenke so imele svojega. Predstavile so prospekte našega Doma, artikle, ki 
so jih izdelale naše stanovalke, mimoidočim merile pritisk (tlak). Fizioterapevtka 
Špela je štopala koliko sekund lahko posameznik stoji na eni nogi. 

 

  
 

Sprehajali smo se od enega do drugega paviljona, spoznavali veliko 
novega, tudi športnih aktivnosti ni manjkalo. Prikazali so, kako se z masažo 
prsnega koša oživlja ponesrečenega in še veliko drugih stvari. Bilo je res 
zabavno in ure so hitro minevale. 
 Ob 16. uri so uprizorili ulično predstavo “Pocestnica,” ob 17. uri pa je bil 
začetek glasbe s pevcem Perom Lovšinom. 
 Ves dan sem imel lepo zapolnjen, vreme je bilo čudovito – vroče. Pohvalil 
bi rad naše uslužbenke, ki so tako lepo sodelovale pri čiščenju okolice in pri 
paviljonu z nasveti občanom. Vse so bile oblečene v lične majice vinsko rdeče – 
bordo barve z logotipom našega Doma na prsih. 

 
 
 

Marko Finec  
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NASTOP FOLKLORNE SKUPINE IZ MORAVČ! 
 
 V sredo, 26. septembra dopoldne, se je v jedilnici našega Doma 
predstavila folklorna skupina “Društva upokojencev Moravče.” Bilo je šest 
parov, starejši in mlajši harmonikar ter napovedovalka programa. 

 
 Zaplesali so nekaj koroških plesov. Na koncu je starejši harmonikar zaigral 
še dve viži za ples. Jaz sem zaplesal dva plesa in to z eno od folkloristk in 
napovedovalko prireditve. Delovna terapevtka Milena pa z enim nastopajočim, 
drugi stanovalci pa se nam niso pridružili. 
 Nastop je bil zelo dober, občinstva veliko in Milena bi jih lahko še kdaj 
povabila, da bi nam popestrili še kakšen sredin dan. 
 

Marko Finec  
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SPLETLI SO VENEC OKROG SLOVENIJE  
 
 V nadaljevanju sledi tudi članek o našem stanovalcu Dragu Kralju, ki je bil 
septembra objavljen v Slovenskih novicah. 
 

“Med letoma 2003–2007 je Drago Kralj organiziral 53 izletov, na katerih 
so obhodili Slovenijo. 
 

 
LJUBLJANA – »Joj, veš kakšne zanimive, odmaknjene in skoraj že 

pozabljene kraje smo takrat spoznali?!« je nostalgično vzkliknil legendarni 
novinar Drago Kralj, 1. oktobra bo dopolnil že 88 let. Spomnil se je namreč 
obdobja, ko je s svojo bando, kot ji pravi, obkrožil našo domovino in spletel 
čisto pravi venec okoli nje. 
 

1350 kilometrov je bila dolga celotna trasa. 
 
Mahoma se je spomnil, denimo, vasic ob reki Idriji, »nekatere so imele 

samo tri hiše«, ki jih je obiskal s svojo bratovščino Kraljevih izletnikov, ki so v 
letih prej prehodili ne le venec, ampak kar zvezdo čez Slovenijo. 
 
Kralj je organiziral množico izletov, na katerih so Slovenijo peš spoznavali po 
diagonali, vertikali in horizontali. Na zaključnem slavju v Kočevski Reki, bilo je 
decembra 2002, tik po sklenitvi hoje po navpičnici, pa se je spontano porodila 
zamisel še o vencu okrog Slovenije. 
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Hodili so ne glede na vremenske nevšečnosti, v snegu in dežju. FOTO: Igor Mali 
 

»Mislim, da je bil Ljubljančan Jernej Mehle tisti, ki je dejal, pa pojdimo še 
okoli Slovenije!« je premleval Kralj, ki je novinarski poklic opravljal neverjetnih 
60 let, vse od leta 1955! Za našo časopisno hišo je zadnji tekst napisal konec 
leta 2014. Nakar je zbrana druščina na prašno cesto zarisala obris naše države. 
Sklenili so, da jo obhodijo v smeri urnega kazalca, bili so takoj za! 
 

 Na cilju je po 53. izletu nastala še zgodovinska fotografija. 
 

Nemudoma so si zaželeli, da bodo to počeli malce drugače, in sicer da ne 
bo na njihovih trasah nobenega Bleda, Bohinja, Kranjske Gore in podobnih 
prenapihnjenih in preturističnih biserov, ampak bodo na začrtanih poteh 
obiskovali zgolj kraje, ki so očem skriti, pozabljeni, odročni, a še kako del naše 
bogate kulturne dediščine, za nameček pa so še vedno znotraj naših jezikovnih 
meja. 
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Od šest do 96 let 
 

Že čez en mesec, bilo je sredi januarja 2003, so sprožili veliki slovenski 
pohod, imenovan Venec Slovenije. Odločili so se, da bodo na 1350 kilometrov 
dolgo pot krenili kar iz slovenskega Števerjana še na italijanski strani Goriških 
brd. Po nagovoru tamkajšnjega župana Hadrijana Koršiča in uvodni pogostitvi je 
zbrana osemdeseterica odkorakala po trasi prve etape, dolge 18 kilometrov. 
Končala se je v Neblem. 
 

Kjer so končali, so vsak prihodnji mesec začeli. Pa četudi je padal dež ali 
sneg. Hodili so čez drn in strn. Da so prišli nazaj do Števerjana, je Drago Kralj s 
somišljeniki organiziral 53 čudovitih izletov, prav takšnih etap. Maja 2007 so – 
mimo Gorice v Brda – slednjič prispeli na cilj. Tam se je trlo pohodnikov, več kot 
120 jih je bilo. 
 

Drago Kralj je s svojo iskrivostjo in zanosom vselej napolnil vsaj dva 
avtobusa izletnikov, stari med šest in 96 let so bili iz vse Slovenije. Celo kakšen 
Hrvat ali Italijan, smo izvedeli, se jim je kdaj pridružil. Pred vsako etapo je pot 
preizkusila in prehodila izvidnica, Kralj je vselej pripravil poučno gradivo in še 
katero ušpičil, da je bilo bolj prijetno, venomer so tudi dobro jedli. 
 
 
 
Srečanje Kraljevih pohodnikov 
 

Celovito so spoznali naše jezikovno območje, dobršen del poti so, kot 
rečeno, pešačili tudi na oni strani meje. Čeprav oblasti na obmejne kraje vse 
prevečkrat pozabijo, pa ti niso niti pod razno pozabili na svojo kulturo in 
izročilo. Neštetokrat so se Kraljevi pohodniki zato čudili, kako blizu živimo 
rojakom, ki zlepa niso pozabili na običaje, ustna izročila, našo dediščino in 
tradicijo, na življenje, kakršno so živeli naši daljni predniki. Da živijo, kot so 
živeli.  
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Kraljevi pohodniki 
 
 
 

Zanimivo, da pohodniki, čeprav brez njihovega spiritusa agensa Kralja, 
nadaljujejo tovrstne izlete. Hodijo, spoznavajo in občudujejo našo domovino – 
zanj in zase. 

 
Ker je od začetka Venca Slovenije minilo že 15 let, so zdaj sklenili, da je že 

skrajni čas, da se dobijo. Z njihovim Kraljem, nekakšnim svetnikom slovenskih 
pohodnikov. 
 

Kdor je kdaj hodil z njim, naj se torej le pridruži to soboto, 15. septembra, 
ko bo v Cekinovem gradu v ljubljanskem Tivoliju ob 11. uri vseslovensko 
srečanje Kraljevih pohodnikov. »To bo skromna žurka, predvsem pa srečanje, 
čas za obujanje spominov in pogovore,« pravi Drago Kralj.” 

 
 
 

Slovenske novice, 15. 9. 2018, piše Lovro Kastelic  
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V GOZDU 
(Gaj J. C.) 

 
 

“Le tih potok 
žubori, 

v gozdu, kjer 
vse še spi, 

le tih potok 
se igra. 

 
Hladna, mirna 

gozdna tla. 
 

Le tih potok 
govori, 

spominja na 
žive dni. 

 
Le tih potok 
brez skrbi 
teče dalje 

skoz’ noči.”  
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HUMOR 
 
 
 

Policaj pride v picerijo in naroči pico. 
Natakar vpraša: 
"Vam jo razrezem na 4 ali 8 kosov ?"  
"Kar na 4, osem jih ne bom mogel pojesti." 
 
 
 
 
Ljubljanska tržnica:  
Se srečata dva sošolca iz gimnazije.  
"Živjo, kje si ti? Nisem te videl sto let. Kolikor vem si končal arhitekturo?"  
"Sem, sem. Povprečje 8,9!" 
"Vsaka čast, ti si bil vedno glava! Mimogrede, po koliko imaš pa kumarice in 
radič?" 
 
 
 
Pripelje Janković na obisk v Ljubljano župana New Yorka. Ponosno ga pelje 
mimo Stožic, ko ga ta vpraša: 
“Kaj pa je to za ena stavba?” 
“To je sodoben športni stadion, katerega sem v dveh letih zgradil 
Ljubljančanom.” 
Američan pa: 
“Tak stadion pri nas postavimo v dveh tednih.” 
Se peljeta naprej po Dunajski cesti mimo WTC-ja, ko Američan spet vpraša za to 
stavbo pa mu pravi Janković:  
“To je ljubljanski WTC, sezidan je bil v letu dni” 
Američan pa spet: 
“Tako stavbo pri nas postavimo v tednu dni.” 
Janković obmolkne. Ko ga pelje proti 
Rotovžu mimo ljubljanske Stolnice, 
Američan spet vpraša: 
“Kaj je pa to za ena velika zgradba?” 
Pa mu pravi Janković: 
“Pojma nimam, ko sem se zjutraj peljal tod 
mimo, je še ni bilo.”  
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NAGRADNA KRIŽANKA 
 

Mesec je spet naokoli in vam z velikim veseljem naznanjamo, da imamo 
novo srečno, izžrebano nagrajenko – go. Niki Podgornik!  
 Tokrat smo za vas pripravili nekoliko manjšo nagradno križanko, ki je na 
naslednji strani, in sudoku. Križanko izpolnite, iz osenčenih polj prepišite črke 
na oštevilčena mesta, da dobite nagradno geslo in izpolnjeno oddajte v modro 
škatlo v avli do 25. oktobra za sodelovanje v nagradnem žrebanju. Nagrajenec 
oz. nagrajenka bo objavljen v prihodnjem mesečniku. Kdo bo naslednji 
nagrajenec? Prijetno reševanje! 
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VODORAVNO: NAVPIČNO: 
1 – zmikavt 
2 – žitarica za kosmiče in konje 
3 – pas pri kimonu; tudi trgovina 
4 – zavest, zastarelo 
5 – zakoni 
6 – avtomobilska oznaka Turčije 
7 – Natalija Ramovž 
8 – večji kos pohištva 
9 – do - nasprotje 
10 – papeževa država 
11 – ovitek, ovoj 
12 –  točilni pult 
13 – listavec in njegov sadež 
14 – diapozitiv 
15 – egipčanski bog sonca 
 

1 – sodrug 
3 – napeto je prek bobna 
4 – gost na poroki 
16 – temnejši odtenek rdeče 
17 – mesto, kjer je Aleksander veliki 

premagal Perzijce 
18 – Matej Orban 
19 – kar se tovori 
20 – laik 
21 – hektar 
22 – rimski pozdrav 
23 – prestolnica stare Babilonije 
24 – preizkus 
25 – Ana, Anika 
26 – klient 
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“Samo drugačni ljudje spreminjajo 
svet; nihče normalen ni še nikoli 
dosegel nobene ušive spremembe.” 

~ Fredrik Backman 


