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Prazniki in obredi 
 

• 1. december – mednarodni dan boja proti HIV/aidsu  
Že od leta 1988 ima svetovni dan aidsa posebno mesto pri soočanju s 
pandemijo aidsa. Je dan, ki spomni in poudari na številna prizadevanja, ki 
potekajo skozi vse leto, da bi se povečal pretok informacij in izkušenj ter 
socialne tolerance. 
 

• 3. december – svetovni dan invalidov 
Združeni narodi so leta 1992, z resolucijo razglasili 3. december 
za mednarodni dan invalidov, z namenom, da bi v najširši družbi 
spodbudili boljše razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo, s 
temeljnimi pravicami invalidov in z vključevanjem invalidov v družbo. 
Pomembno je zavedanje, da je invalidna oseba enakopravni in 
enakovredni člen družbe, ki lahko prispeva svoje najboljše moči in bogati 
politično, družbeno, gospodarsko in kulturno življenje. 
 

• 5. december – svetovni dan prostovoljcev 
Mednarodni dan prostovoljstva omogoča organizacijam, ki v svoje 
programe vključujejo prostovoljce/prostovoljke, ter posameznim 
prostovoljkam in prostovoljcem, da pokažejo javnosti, kaj so prispevali s 
prostovoljskim delom na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni pri 
doseganju razvojnih ciljev tega tisočletja. 
 

• 25. december - Božič  
Božič je tradicionalni praznik v cerkvenem koledarju, ki ga praznujejo 
katoliki, protestanti  kot spomin na rojstvo Jezusa Kristusa, čeprav 
natančen datum njegovega rojstva ni znan. Pod istim imenom Božič 
praznujejo južno-slovanski rodnoverci zimski sončni obrat. 
 

• 26. december – dan samostojnosti in enotnosti 
26. decembra 1990 so bili razglašeni izidi plebiscita o samostojni in 
neodvisni Sloveniji. Ob izjemni volilni udeležbi (90,8 odstotka volivcev) je 
za samostojno državo glasovala velika večina (88,5 odstotka) državljanov 
ali 1.289.369 volivcev. 
 

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=111
https://sl.wikipedia.org/wiki/Praznik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkveni_koledar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jezusovo_rojstvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Kristus
https://sl.wikipedia.org/wiki/Datum


Stari slovenski pregovori o mesecu decembru 
 

Zelen božič, bela velika noč. 

Prvi teden huda zima, osem tednov ne odkima. 

Grudna suh veter piska, poleti po suhi pomladi nato suša pritiska. 

Slaba bo letina, revščine vir, če mokrota moti božični večer. 

 

 

Predvideni prihajajoči dogodki v decembru 
 

• 2.12. ob 16.uri  - »Bodi srečen med ljudmi« pogovor med go. Danico in 
madam Hortenzijo Šnirenca   
 

• 3. 12. - MIKLAVŽEV SEJEM V AVLI DOMA 
 

• 4.12. ob 10.uri – Otroški pevski zbor izpod Šmarne Gore 
 

• 9.12. ob 16.uri – MPZ Medis, KUD Svoboda Črnuče 
 

• 15.12. ob 10.uri – Vrtec Pingvin se predstavi 
 

• 21.12. ob 11.uri – Otroški pevski zbor OŠ Danile Kumar 
 

• 23.12. ob 15:30 uri - Moški pevski zbor LPP 
 

• 30.12. -  NOVOLETNO KOSILO Z ŽIVO GLASBO 
 



Spoštovane stanovalke in spoštovani stanovalci! 

 

Konec leta je čas, ko pogledamo nazaj in razmišljamo o dogodkih.  
Leto nam je vsem prineslo vsakega malo. Nekaj dobrega, nekaj 
skrbi, nekaj smeha, dobre volje, mogoče kakšnega znanca več. 
Dom je prostor, kjer se sklepajo nova prijateljstva in kjer nas 

vedno skrbi za Vas.  V prihajajočih prazničnih dneh si drug 
drugemu vedno zaželimo polno mero dobrote in zdravja. 

Tako tudi Vam skupaj s svojimi sodelavci želim vse dobro. Da bi 
Vam zdravje dobro služilo in da bi dobra volja bila vaša celoletna 

spremljevalka.  Srečno. 

                                            
Maruša Kerč, 

                                             direktorica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAŠA NOVA DOMSKA ZDRAVNICA 
                                                                              

Rada bi se vam predstavila ter vse vas pozdravila preko 
domskega časopisa. Sem Biljana Nikolova Stoilova, 
stara 34 let in sem rojena v Makedoniji. Diplomirala sem 
leta 2007 na Medicinski fakulteti v Skopju. Dve leti sem 
na vasi delala kot splošna zdravnica. Želja po znanju in 
novih izkušenjah je bila večja od želje, da bi živela v 
rojstnem kraju. Leta 2009 sem odšla od doma in prišla v 
Slovenijo. Po kratkem bivanju tukaj sem začela 
opravljati specializacijo na področju družinske 
medicine. Zaposlena sem bila 5 let v ZD Litija, kjer sem  
večina delovnega časa preživela v ambulanti v DSO 

Tisje. Tukaj sem pridobila veliko izkušenj pri delu s starejšimi osebami.  

Za veliko kolegov mogoče na videz dolgočasnega dela, ki me je na začetku, moram 
priznati, prestrašilo, je zame postalo izziv, moj cilj. Septembra letos sem opravila 
specialistični izpit iz družinske medicine ter pridobila sem licenco za samostojno delo.  

Tako kot ponavadi v mojem življenju, želja, da bi delala tudi po specialističnem izpitu v 
okolju polnem zdravstvenih težav, v okolju, kjer ljudje potrebujejo toplo besedo in so 
zato zelo hvaležni, se je uresničila in sem danes tukaj med vami. 

 

Veselim se dela z vami.  

                                                                                                            Biljana Nikolova Stoilova 

 

 

 

 

 

 

 



3. december – mednarodni dan invalidov 

Včasih sem se spraševala, kaj bi najbolj pogrešala, če bi postala invalidka? Predstavljala 
sem si, da bi bil to ples. Potem pa sem videla dekle na invalidskem vozičku, ki je plesalo. 
Ganilo me je do solz. Všeč mi je slogan, ki ga imajo slovenski paraolimpijci, in to je: 
»Ovire so v glavi. Telo ne pozna meja«. Karkoli se mi bo zgodilo v življenju, bom plesala. 

3. december je za Mednarodni dan invalidov proglasila Generalna skupščina združenih 
narodov. Bilo je 14. oktobra 1992. Njihov namen je bil spodbuditi vključevanje 
invalidov v širšo družbo. Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije, se število 
invalidov iz leta v leto povečuje. Vzroki za to naj bi bili v staranju prebivalstva ter v 
kroničnih boleznih, kot so sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni, rak in duševne 
bolezni. V Evropski uniji naj bi bilo več kot 15% prebivalcev invalidov, v Sloveniji 12-
13%. 3. maja 2008 je začela veljati konvencija Združenih narodov o pravicah invalidnih 
oseb. To je bila prva posebna ureditev na svetovni ravni. 26. člen Listine EU o temeljnih 
človekovih pravicah priznava pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove 
samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanje v življenju skupnosti. 
Poznamo več vrst telesne invalidnosti: gibalno ovirane, ljudi z možganskimi 
poškodbami, gluhe in naglušne, slepe in slabovidne. Ko sem brskala po internetu, sem 
najprej naletela na prispevke o zaposlovanju invalidov, o brezposelnosti invalidov, ... o 
zaposlovalnih kvotah, ... Šele nato sem se spomnila na Paraolimpijce. Zadnje olimpijske 
in tudi paraolimpijske igre so bile leta 2012 v Londonu. Naši športniki so dostojno 
zastopali naše barve in dosegali vrhunske uspehe. Plavalec Darko Đurić je dosegel 
odlično četrto mesto, strelec z zračno puško, Franček Gorazd Tiršek je dosegel srebrno 
kolajno. Kar je velik uspeh. Biti srebrn na olimpijskih igrah. Darko Đurić se je večkrat 
pojavil v javnih medijih. In njegova zgodba o uspehu, ki se ni začela na tak način. Rodil 
se je 11.9.1989, brez nog in brez ene roke. Starši so se mu odpovedali. Ni obupal. Svoje 
življenje je posvetil športu, plavanju. In kot plavalec dosega vrhunske rezultate. Pred 
leti sem spremljala zgodbo Alena Kobilce, manekena, ki je oslepel. Postal je športnik. V 
enem od intervjujev je govoril o plavanju. Pa tudi o ženskah. Še vedno so mu všeč 
lepotice. Ko ga je novinar vprašal, kako ve, katera je lepa, je odgovoril, da ima prijatelje, 
ki vidijo. In se nasmejal. Kako človeško. Prihodnje olimpijske in paraolimpijske igre 
bodo leta 2016, v Riu. 

Za konec pa: medicinske sestre po definiciji pomagamo ljudem pri vseh tistih 
življenjskih aktivnostih, ki bi jih izvajali sami, če bi za to imeli potrebno voljo, moč ali 
znanje. To je naša vloga. Čuvajte tisto, kar imate. Sebe. 

Barbara K, dipl. medicinska sestra 



Pesnikova mladost 

3.decembra 2015 poteka 215 let od rojstva tvorca slovenske kulture, nesmrtnega 
pesnika dr. Franceta Prešerna. 

Zibelka mu je tekla v prelepem kotičku naše zemlje, v vasi Vrba , blizu Bleda. Kot sam 
pravi , ga je » Uka žeja« poslala že osemletnega iz toplega družinskega gnezda v družini 
Ribičevih najprej k staremu stricu Jožefu na Kopanj pri Račni , od koder je šel za tri leta 
v znano ribniško šolo, kjer je bil kot najboljši učenec zapisan v zlato knjigo. 

Kmalu zatem ga je stric Jožef dal na francosko  normalko , ki jo je vodil Valentin Vodnik. 
Baron Žiga Zoiss  je nagovoril Vodnika:« Koga ste pripeljali, gospod profesor ?« » Morda 
bo še učen, če bo priden, » odgovori Vodnik. 

»Le povej gospodu baronu tisto pesem,« se je Vodnik obrnil k fantiču. »Katero pa 
znaš?«  

»Ilirija oživljena,« je odgovoril fantek. Ni odmaknil pogleda od bolehnega obraza. 
»Bogati baron Žiga Zoiss. Joj, bolan, hrom.« Mali dijak je začel: » Napoleon reče, Ilirija, 
vstan !« 

»Dobro, dobro,« so mu vsi ploskali. »Kje si se je pa naučil ?«  

»V Ribnici, tam sem hodil v šolo.«  

»Ali si bil rad tam ?« 

Nekaj se je skalilo v dečkovih lepih očeh, nekaj mu je šinilo preko obraza, kakor gnusen 
spomin. Nemo je odkimal.  

»Ali se pridno učiš? Koliko prvih redov si imel?«  

»Same.«  

»In kaj boš ko odrasteš?«  

»Mati bi radi, da bi bil duhovnik, kakor so moji strici. »Mati bi radi,« je tiho ponovil 
Vodnik.  

Baron je pozvonil, slugi je naročil: »Postrezi malemu gostu.« 

Vstopil je sluga s polno ploščo dobrot. Že je stopil proti mizi, pred oči pa mu je stopil 
bledi shujšani obrazek. France Pacenk. Lačni Pacenk, »Nisem lačen.«  

» Nu, ampak…«  

»Ampak Pacenk je lačen.«  



»Nič se ne brani,« je osorno dejal Matevž Ravnikar, profesor dogmatike na Akademiji, 
najstrožji mož, nagle jeze.  

»Kdo je Pacenk?« Je blago vprašal  Zoiss. 

»Moj sošolec je bil.«  

» Ali je bolan ?«  

»Ne, prej je pobiral sadje po vrtovih. Zdaj pa pobira repo po njivah, ker nima kaj jesti, 
oče je vojak v Napoleonovi vojski v Rusiji, mama pa..« 

» Torej potem je tat,« je sodil Ravnikar.  

»Ni dobro ,če se družiš s tako barabo.« 

Francetu se je med obrvmi začrtala ostra, uporna guba. Zoiss je opazil spremembo na 
dečkovem obrazu. 

«Torej, tistemu Pacenku bi ti rad privoščil  svojo malico.?«  

»Ali smem iti ponj?«  

»Kje pa je ?«  

»Spodaj na obrežju Ljubljanice leži. Slaboten je.«  v njegovih očeh so se zasvetile solze. 
»Pa teci ponj.«  

»To je dečko, je pokimal baron.  

»Potrkaj!« se je slišalo za vrati.  

Vstopilo je bledo, sestradano revše, v raztrgane cape odeto. »Aha ti si tisti potepin , ki 
kradeš repo po njivah« se je strogo oglasil Ravnikar.  

»Danes mu ni  treba krasti,« je dodal baron. Lakotnik je pospravljal dobrote v prazen  
želodček.  

»Zbogom ,« je  France pomolil roko baronu.  

»Zbogom, mali filantrop.« 

                                                                                                  Iz virov o pesnikovem življenju, 

             Ana Pogorelec Tomažič 

 

 



BOŽIČNA 
 

 

 

 

 

Božični zvonovi zvonijo, v naših srcih spomine budijo. 

Sveta noč, blažena noč. 

 

V kotu so jaslice, sveta družina, Jezušček vabi odprtih nas rok. 

Sveta noč, blažena noč. 

 

Zvonovi vabijo, luč si prižgimo, z baklo kot nekdaj v svetišče hitimo. 

Sveta noč, blažena noč. 

 

Slavnostno luči v cerkvi gorijo, s kora oglaša se znani nam spev. 

Sveta noč, blažena noč. 

 

Angelci božji nam mir oznanijo, mir naj bo z nami in vsemi ljudmi. 

Sveta noč, blažena noč. 

 

V miru zdaj vsi skupaj zaspimo, utihnil božičnih zvonov je že glas. 

Sveta noč, blažena noč. 

Marija Zofija Šrekl 

 

 



NENAVADNO BOŽIČNO DREVO 

 

Bila sem še majhna. Poslali so me k čevljarju. Njegova družina je stanovala v majhni 

hišici ob robu gozda. Imeli so dva otroka moje starosti, fantka in punčko. Fantku je bilo 

ime Poldek, punčki pa Minka. 

Bilo je tik pred božičnim večerom. Na mizi so imeli postavljeno božično drevo. Na tem 

drevescu pa niso bili obešeni običajni obeski, ampak majhne svinjske klobasice, 

žemljice, jabolka, orehi in tu pa tam majhne svečke. 

Zame je to bilo najlepše božično drevesce. Pa tudi za to revno družino. 

Pozneje smo doma in tudi v moji družini delali različna razkošna božična drevesca, a 

nobeno mi ni ostalo tako jasno v spominu. 

Ko sedaj v nočeh brez spanca premišljujem o številnih družinah brez zaslužka in dela, 

se spominjam tistega skromnega božičnega drevesca. Koliko družin z otroki bo letos 

brez vsega! 

 

                                                                                                       Marija Zofija Šrekl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EKO SMREKA 

 

Ob deveti uri je prišlo osem učenk petega razreda OŠ Danile Kumar z dvema 
učiteljicama. Povabili so prisotne stanovalce Doma  in delovno terapevtko, da skupaj 
izdelamo » eko smreko«. Zakaj? Učenke so pojasnile, da je preveč  sekanja smrek v 
naših gozdovih , kjer je že žled povzročil ogromno škode. Predlagale so, da bi ljudje 
začeli opuščati uničevanje gozda in bi raje izdelovali smrekice na ekološki način za 
okraševanje domov ob bližajočih se praznikih v mesecu decembru.  

Prisotni stanovalci smo se strinjali z njihovo idejo in smo z veseljem z njimi sodelovali 
pri izdelavi eko smrekice. Ves material so učenke prinesle iz šole. S skupnimi močmi 
smo izdelali smrekico iz kartona in jo okrasili  s številnimi barvnimi plastičnimi okraski, 

le nekaj dodatkov je bilo 
potrebno še izdelati. 

Narejeno smrekico smo postavili 
na mizico v avlo doma. Na  ogled 
bo kot  novoletni okras v 
mesecu decembru.  

Učenke so bile zelo prijetne. 
Skupaj smo zapeli nekaj pesmi. 
Gospa Rezka je povedala pesem, 
ki se jo je učila v šoli.  

                     

                                                                                       Špela  Pezdirc  in Rezka Pungerčar 

 

 

 

 

 

 

 



MAVRICA 

 

Sedaj je morda tisti čas, 

ko Slovenci si vsi sežemo v roko 

in stisnimo jo k srcu krepko. 

Smo kot mavrica vseh barv , 

razpeti čez neskončno nebo 

kot mavrica ob sončnem zahodu. 

Pomislite koliko nas bo! 

Slovenci so dol na jugu, ob morju, 

a drugi prav na severu, 

jih najdeš v Ameriki, 

na dnu dol v Avstraliji. 

Na luno še nobeden ni šel, 

kaj pa veš, kaj čas prinese. 

Slovenci smo kot ob sončnem mavričnem zahodu; 

združimo in obkrožimo to našo lepo domovino, 

velika ni, a naša je gotovo. 

Podajmo torej si roko! 

To moje je, Slovencem vsem, iskreno in srčno povabilo! 

 

Marija Zofija Šrekl  

 

 

 

 



STARA PESEM, KI SO JO PELE NAŠE BABICE IZ OKOLICE LJUBLJANE 

 

Lenčka še mlada ovčke je pasla, 

je poleg sosedova detelja rasla. 

Lenčka vsa trudna v senci zaspi, 

čreda brezskrbno tja v deteljo hiti. 

Sosed pa pride Lenko zbudit 

in ji začne tako govorit: 

» Ker si popasla deteljo mojo, 

jaz vzamem čredo ti tvojo.« 

Lenka soseda lepo je prosila: 

» Pusti mi ovčke, sosed ti moj, 

one so združene zmeraj z menoj.« 

Sosed ne da se nič preprositi: 

»Samo če hočeš moja ti biti, 

za gospodinjo dobra mi boš, 

zvesta ženica, jaz pa tvoj mož.« 

»Kaj pa bodo mamica rekli,  

oni ne morejo sami živeti, 

mama je stara 60 let, 

ona ne more sama živet.« 

»Mam'co boš ti s seboj pripeljala, 

ona bo v spodnji kambrici spala, 

midva pa v zgornji izbici, 

čisto za naju pripravljeni. 

                                                                                                                  Jerca Pirnat 



INVENTURA 

 

Leto zopet se poslavlja, 

obračun se ti postavlja, 

kam se prevesila utež, 

bilo zaslug in zmot, samo ti veš. 

Kaj ti usoda je storila, 

kaj vse ti namenila? 

Trinajstka ti ob rojstvu stala, 

ti dobre, slabe nitke tkala. 

Se tudi dvojka izkazala, 

ti sestri dve, nečaka dva, je pripeljala, 

moža dva ti bivanje izpopolnila, 

sinova dva pa srečo dopolnila. 

Življenje snahi dve sta popestrili, 

preljube vnuke podarili. 

Sta fanta dva, ponos oba, 

dekleti dve, največja sončka dva. 

Težav je tudi b'lo stotero, 

bolezni ter krivic, bolesti, 

vendar to treba je prenesti, 

vmes je tudi dobro, lepo mnogotero. 

 

 

       Stanovalka Doma 

 



KRIMINALKA: PLAVO PISMO 2. del 

 

Joe je rekel, da bo sedaj pregledal vse predale, kjer bi lahko bili kakšni dokumenti. 
»Okostnjaka sva našla v enem od hodnikov kleti. Sedaj ima to policija, okostnjak pa je 
v njihovem laboratoriju.«  Med tem so prinesli večerjo in sta začela jesti.  
»Kaj si pa počel, razen tega, da si bil v svoji trgovini?« 
» Saj veš, kaj bom odgovoril, mislil sem le nate, kaj počneš, in ali te je kaj strah. Vidim, 
da si preživela«. »Seveda še ni končano.« »Vem, je rekel Emil. »Poklicali te bodo.«  
»Prav je tako, če lahko komu pomagaš – zakaj ne bi?« 
 
Dnevi so tekli običajno, služba – restavracija. Ljubezen z Emilom se je povečala. Nekaj 
dni po tem, ko sta večerjala, ga je povabila k sebi v stanovanje na kavo in konjak. Šel 
je in ostal celo noč.  
Zjutraj, ko sta se zbudila, ji je rekel, da naslednjič gresta k njemu domov na večerjo, 
da bo videla, kje on stanuje. Pristala je. Ogrnila si je haljo in začela delati zajtrk. Ko je 
bil gotov, jo je pohvalil. Jane se je že mudilo v službo in je rekla: » Oprosti, moram se 
stuširati, potem v službo. Ti lahko še ostaneš, ko boš šel, zakleni in porini ključ v režo 
za pisma. Jaz imam svoj ključ.« Poljubček za slovo in na brzino je šla. Ko je šla mimo 
poštnega nabiralnika, je videla, da ima pošto. Modro pismo jo je čakalo. Vzela ga je, 
spravila v torbico, da ga prebere v službi. Vedela je, da ga ji piše g.Bergen. Sporoča ji, 
da inšpektor želi, da prideta oba z g.Adamsom. Takoj je poklicala Joa in mu povedala 
novico.  
 
Poklicala je Emila in mu povedala, da gre še danes na vlak za LA, tako da bi danes 
popoldan zadevo končali. Zaželel ji je srečno pot in kmalu vrnitev domov. 
 
Na postaji sta se srečala z g.Adamsom in skupaj sta stopila na vlak, poiskala sedež in 
se usedla. Takoj sta si povedala novice in g.Adams je imel dobre. Našel je rojstni list in 
poročni list mame. In še nekaj dokumentov iz internata, kjer se vidi, kdo je plačeval 
internat. Vse dokumente je vzel s seboj.  
 
Prispela sta v LA in na postaji ju je čakal šofer. Tako so hitro prišli na grad, kjer jih je 
čakal g.Bergen. Prisrčno so se vsi pozdravili in g.Bergen je rekel, da morata nekaj 
pojesti. Rekel je še, da bo jutri zjutraj prišel inšpektor in povedal, kaj so ugotovili v 
njihovem laboratoriju. 
 
Slabo je spala, tlačila jo je mora, da je v gradu okostnjak , to jo je najbolj skrbelo. 
Sedaj pa sploh, ko je sanjala, da je okostnjak v njeni sobi. 



Takoj po zajtrku je prišel inšpektor z dvema pomočnikoma, vsi so se predstavili in 
pozdravili. Takoj so odšli v klet, da bi si ogledali kraj, kjer je bil zakopan brat 
g.Bergena. Odšli so v salon in inšpektor je začel; 
 
» V našem laboratoriju so ugotovili – po zobeh – da je pokojnik res brat g.Bergena. 
Mislim, da ste ga ubili vi g.Bergen in zakopali v klet, ker nihče ne hodi tja. To ste 
naredili zato, da nebi zapuščine delili z bratom! 
 
Ali je to bil vaš starejši brat Lui? G.Bergen je prikimal. »Torej je to res, da ste ga ubili 
vi in zakopali v enem od hodnikov v kleti?« Ves strt je g.Bergen priznal. To sem vas 
vprašal zato, ker imamo pričo, ki je vse to videla, in vi ste videli njega – vašega 
najstarejšega hlapca. Saj veste g.Bergen za koga gre mar ne? Slučajno je šel v klet po 
vino in je slišal neki ropot, kot da bi nekdo delal z lopato. Šel je za zvokom in prispel 
do vas. Ko sta se videla, je g.Bergen rekel: »Če boš tiho o tem, kar si videl, lahko 
ostaneš do smrti na gradu in plačo ti bom povišal!« Hlapec je pristal in tako je bilo vsa 
ta leta. G.Bergen starejši je veljal za izginulega nekje na posestvu. 
Ženo brata Luja je poslal po nekaj letih stran iz gradu in rekel, da ji bo finančno 
pomagal najti stanovanje z ateljejem, in ker je dobra slikarka, ji ne bo hudega. Če se 
bo pa vrnila, jo bo dal proglasiti za noro in spravil v norišnico. Punčko, ki jo je imela, je 
dal v internat, katerega je tudi plačeval. Ko je zrasla, si je našla stanovanje z 
ateljejem, ker se je v šoli učila risanja in slikanja, je zunaj nadaljevala. Bila je dobra 
portretistka, tako da je skoraj vse slike prodala. Čez nekaj let je spoznala g.Adamsa, 
tudi slikarja in se poročila. Kmalu sta dobila fantka, dala sta mu ime Joe. Sin je rastel 
in hodil v šolo ter se začel ukvarjati s slikanjem, talent je dobil po materi. Naprej ne 
vemo. Sina nismo našli. Takrat je vstal g.Adams in rekel: »Jaz sem ta sin!« 
Vse dokumente, ki jih je prinesel, je dal inšpektorju navpogled.  
 
»Na žalost je moja mama umrla od stalnih depresij. Očeta pa je kmalu zatem zadela 
kap. Tako sem ostal sam, imam stanovanje z ateljejem, slike kar dobro prodajam in 
živim sam. Vem pa, da je to stanovanje bilo mamino. Sedaj pa je moje.« 
G.Bergen je bil čisto bled in kar skup je zlezel.  
»Vi vse to priznate g.Bergen?« »Ja vse je res! Edino nisem vedel, da je g.Adams moj 
sorodnik.« 
»Zakaj ste sploh začeli preiskavo o bratu, ko ste vedeli, da je mrtev?« 
G.Bergen je odgovoril:« Zanimalo me je, če bratova žena še živi, ker bi bila ona tudi 
dedič posestva. Iz internata so mi samo sporočili, da se je moja varovanka odločila 
živeti sama v mestu in je odšla. Zanimalo me je tudi, če ta deklica še živi in kje?« 
»To se reče, da ste samo pohlepni, da ja ne bi delili posestva še s kom. Niste si mislili, 
da bomo našli kosti vašega brata, odnosno da bi iz teh kosti – če bi jih našli – lahko 
razbrali, čigave so. G.Bergen, tehnika je šla zelo naprej. Najprej po laseh, nato zobeh, 



lahko tudi sestavimo vse dele, v glavo pa s kitom zapolnimo vse dele obraza in 
dobimo vašega brata. Bi si ga želeli videti? Še to, ubili ste ga s topim predmetom, 
mislim, da je to bilo kladivo? G.Bergen imate pač smolo.« 
Inšpektor je pokimal svojima spremljevalcema, naj odpeljejo g.Bergena.  
 
Inšpektor je vrnil dokumente g.Adamsu in rekel:« Sedaj imate še babico živo, morali 
boste v Ženevo, da se ji predstavite in da vas spozna. Ker pa ste v sorodu z 
g.Bergerjem vam pripada del gradu in vsega ostalega posestva. To boste morali 
urediti z advokati.« 
 
Inšpektor se je poslovil tudi od go.Ross z besedami: »Hvala za sodelovanje, dobra 
detektivka bi bila. Brez vas ne bi našli okostja.« 
 
Ko je inšpektor odšel, sta tudi Jane in Joe vzela svoje stvari in prosila šoferja, da ju 
odpelje na železniško postajo, da ujameta še vlak za New York.  
 
Vlak je bil že na peronu in sta takoj šla v kupe in se usedla. Oba sta bila bolj tiho. Vsa 
ta napetost, sploh pa g.Adams bo dobil lepo dediščino in dobil je še staro mamo.  
Ga.Ross je vprašala:« Ali boste sedaj vzeli advokata, da uredi dediščino? »Ja, seveda. 
Sam tega ne morem, niti ne znam urediti. 
 
Prosil bi vas edino to, ali vas lahko pokličem kdaj, da bi mi pozirali za portret?« Jane je 
z veseljem rekla: »Ja, seveda!« 
 
Vlak je prišel na postajo New York in oba sta izstopila. Tako kot zadnjič, sta vzela 
taksi, ki je najprej odložil g.Adamsa, potem peljal naprej go.Ross. Še enkrat sta se 
poslovila s stiskom roke. »Nasvidenje go.Ross – nasvidenje g.Adams!« 
 
Ko je Jane prišla domov, je od utrujenosti kar padla na posteljo. Edino kar mora 
narediti je poklicati Emila, da mu pove, da je doma, in da gre jutri v službo. »Ali naj 
pridem k tebi Jane?« jo je vprašal. Jane je odgovorila: »Oprosti, ampak ne, prvič je 
zelo pozno, drugič pa sem zelo utrujena. Jutri se bova videla. Se še spomniš, kaj si mi 
obljubil?« 
»O ja, da greva k meni domov, da še ti vidiš, kje sem jaz doma. No, torej, jutri zvečer 
nasvidenje!« 
 
V službi je čas hitro minil. Takoj je bilo dvanajst in še uro več – čas kosila. Vzela je 
sendvič iz avtomata in odšla na klopco v park pred stavbo podjetja.  
 



Zvečer se je preoblekla in počakala, da jo pride Emil iskat. Prišel je s svojim 
avtomobilom in odšla sta k njemu domov. Ustavil je pred trgovino. »Zakaj pa tu 
ustavljaš?« ga je vprašala Jane.  
»Najprej boš pogledala zlatarno, potem greva na večerjo.« 
»Oh, koliko zlatnine – čudovite stvari so!« Edino diamanti so bili spravljeni v trezorju. 
Te je šel iskat in jih tudi pokazal. Rekel ji je, da naj si izbere prstan, da bo imela 
spomin nanj. Najprej ni hotela, potem pa je le popustila in izbrala enega majhnega. 
Na prstu ji je bil kot ulit. »Si pa skromna,« ji je rekel Emil. »To mi zadostuje in zelo lep 
je.« Emil je pospravil spet vse v trezor. Zaklenila sta trgovino, se usedla v avto in 
odpeljala k njemu domov.  
 
Nekaj časa sta se že vozila, ko je vprašala, če je še daleč? »Ne,ni !« je odgovoril. In 
res, prišla sta do lepe vile, zavila na privoz pred garaže in izstopila. Rekel ji je: »Tukaj v 
drugi garaži imam še en avto – športni, pa ni tako udoben kot ta.« 
 
Gospodinja ju je že čakala. Pozdravili so se. V dnevni sobi – salonu sta sedela njegov 
oče in mati, že precej v letih sta bila. Jane jima je dala roko, se predstavila in sedla na 
ponujeni stol. Oče je vprašal kaj dela, in rekla je, da je risarka pri eni večji firmi v 
mestu, da ima svoje stanovanje, edino živalce nima nobene, ker je veliko odsotna, je 
ne more imeti. Mama je vprašala: »Kako odsotna?«  
»Ste risarka, kako torej odsotna?«, je ponovila mati. Iz zadrege jo je spravil Emil in 
rekel, da včasih pomaga policiji. S tem je dal vedeti, da je zadeva zaključena. 
 
Gospodinja je poklicala k večerji. V jedilnici je bil lepo pogrnjen prt in na njem slastne 
stvari. Jane je z užitkom jedla, ker je bila lačna. 
 
Ko so pojedli, je oče vprašal, če je kdo za kavo. Vsi so bili za in gospodinja je rekla, da 
bo takoj. Emil je rekel očetu in mami: »Rad bi vaju nekaj vprašal? Ali se lahko zaročim 
z ga.Jane?« Jane je bila presenečena in sedaj se je zavedla, kaj pomeni tisti diamantni 
prstan v trgovini, na zaroko pa sploh ni pomislila. Emil ji ni nič omenil. Zato je čakala 
odgovor staršev isto tako napeto kakor Emil. Oba sta se strinjala z zaroko in vprašala, 
kdaj naj bi bila poroka. Emil je rekel: »Čimprej! Morava še kupiti ali najeti kakšno 
veliko stanovanje ali hišo, da bo prostor tudi za otroke,« in se nasmejal. Oče je ostal 
resen in je rekel, da bi lahko za nekaj časa živela tu v tej vili, kjer je veliko prostora še 
praznega. »O tem se bova pogovorila še z Jane« , je rekel Emil. »Danes je namreč zelo 
presenečena, ker sem omenil zaroko in izbrala si je diamantni prstan.« Jane ga je 
pokazala staršem. Bil jima je všeč in sta rekla: »Všeč nama je, ker je tako skromen 
kakor si ti Jane. Saj te lahko tikava, kajne?« Jane je potrdila.  
Čez nekaj časa je Jane rekla, da se oprošča, mora domov, ker ima zgodaj službo. 
Poslovila se je od mame in očeta s stiskom rok. Zaželela sta ji vso srečo. Zahvalila se je 



za vse in z Emilom sta odšla. Ko sta prispela do njenega stanovanja, je rekla:« Veš, da 
si poreden? Nič mi nisi omenil zaroke, niti poroke, niti stanovanja, skratka nič.« 
»Ljuba Jane, zelo te imam rad in sem se bal, da se boš ustrašila vsega tega, zato sem 
bil tiho do snidenja s starši.« 
Objela ga je in močno poljubila. Rekla je:« Veš, da bi pristala na vse to! Tudi jaz te 
imam zelo rada. Sedaj pa lahko noč moj ljubi!«  
» Lahko noč Jane! Vidiva se jutri – se pokličeva po telefonu.« 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KREPIMO SPOMIN 

 

Melanholičen človek je : 

a) nepotrpežljiv in impulziven 

b) pesimističen in občutljiv 

c) hladnokrven in potrpežljiv 

d) radoveden in površen 

 

Seizmolog je strokovnjak za : 

a) rude 

b) jame 

c) vulkane 

d) potrese 

 

KAJ NE SPADA ZRAVEN? 

Na primer: Hrast, smreka, jelka in macesen so drevesa, a je hrast listavec in ne 
spada zraven. 

• hrast, smreka, jelka, macesen 
• solata, korenje, hruška, krompir 
• barvice, svinčnik, flomaster, radirka  
• mož, žena, mrož, hči 
• čebela, komar, pikapolonica, golob  
• petelin, piščanec, lisica, kokoš 
• ciklama, trobentica, zvon, zvonček 
• miza, omara, stol, omaka  
• sobota, torek, april, nedelja  
• poletje, jesen, sneg, zima 
• stopnice, vrata, zvonec, drevo  
• slikanica, igrača, pobarvanka, strip 
• plavanje, potapljanje, smučanje, branje  
• žemlja, presta, cesta, makovka 
• sreda, september, november, december 
• zvezda, luna, tema, dan  
• strop, strip, stena, streha 

 



Humor 

Direktor se vrne s službenega potovanja in tajnica mu pove: »Gospod direktor, v vaši 
odsotnosti vas je iskal neki gospod, ki je dejal, da vam bo polomil vse kosti«.  

»In kaj ste mu odgovorili?« vpraša direktor.  

»Da mi je žal, ker vas ni!« reče tajnica.  

 

Žena in mož se sprehajata  po parku. Mimo pride moški in ju spoštljivo pozdravi. 
»Poglej, ženka, kako prijazen možak!« reče mož.  

»Ja, prijazen že, ampak če bi ti vedel, kako smrči,« odvrne žena.  

 

 

 

Dragi stanovalci, 

Naj vas izzovem, da si ustvarite lep praznični december in naredite nekaj, kar ste si v 
življenju vedno želeli, pa si mogoče niste upali, niste znali, niste mogli. Nikoli ni 
prepozno  

 

»Pleši, kot da te nihče ne gleda, 
ljubi, kot da nikoli ne boš ranjen, 
poj, kot da te nihče ne posluša … 

In živi, kot da so nebesa na zemlji.« 

 

 

 

 


