
MESEČNIK JULIJ, AVGUST/MALI IN VELIKI 

SRPAN  7,8/17 
 

 
 

 
 

Mesečnik DSO Bežigrad 
Avgust 2017, št. izdanih izv. 80 
Izdajatelj: Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad, Komanova ulica 1, 1000 Ljubljana 
Ideja in oblikovanje: delovna terapija 
Lektorirana: 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 

E-pošta: tjasa.rosker@dsolj-bezigrad.si 

Tina Bilić 

E-pošta: tina.bilic@dsolj-bezigrad.si 

 

Vodja rač. službe 
Helena Slatinšek 

E-pošta: slatinsek@dsolj-bezigrad.si 

 
Obračun oskrbe 
Telefon:  01/5896-757 

E-pošta: tanja.vnuk@dsolj-bezigrad.si 

 

ORDINACIJSKI ČAS 

ZDRAVNIK V AMBULANTI 
PONEDELJEK:12.00-13.00 

TOREK 12.00-13.00 

13.00-14.00 razgovor s svojci 

SREDA 12.00-13.00 

Yx   

 

13.00-14.00 razgovor s svojci 

ČETRTEK 9.00-10.00 

PETEK 12.00-13.00 

 

BILJANA NIKOLOVA STOILOVA, 

dr.med.spec. 

Dejavnost: ZDRAVSTVENO VARSTVO 

ODRASLIH                                                                                   

Lokacija: Komanova 1, Bežigrad                                                                                                                  

Naziv: SPLOŠNA AMBULANTA V DSO 

BEŽIGRAD                                                                                                                                                                                                                                                    

E-mail: biljana.nikolova-stoilova@zd-lj.si 

Kontakt: tel.:01/589 67 50 

 

ČAS OBISKOV 
Vsak dan od 8.00 do 19.30. 

Stanovanjski oddelek od 8.00 do 19.30. 

Negovalni oddelek od 15.00-19.30 

 

FRIZER 
Vsak torek in četrtek od 7.00 ure dalje.  

Naročanje v recepciji. 

 

PEDIKER 
Vsak četrtek od 7.00 dalje 

Naročanje v recepciji. 

 

KNJIŽNICA 
Knjige si lahko izposodite vsak dam med 13. 

in 13.30 uro. Pri izbiri vam z nasvetom  

pomaga gospod Marko Finec.  

 

DOMSKI BAR 
Odprto: 9.00 do 12.00 ter 13.30-17.30 

Ob sobotah in nedeljah od 13.30-17.30 

 

ČAS OBROKOV (v glavni jedilnici) 

1.skupina:  

Zajtrk 8:00, Kosilo 12:30, Večerja 18:00* 

2.skupina: 

Zajtrk 8:00, Kosilo 13:00, Večerja 18:00 

*Ob praznikih in nedeljah sta kosilo in 

večerja pol ure prej. 

*O nedeljah je ob zajtrku servirana večerja 

v obliki suhega obroka

http://www.dsolj-bezigrad.si/
mailto:info@dsolj-bezigrad.si
mailto:info@dsolj-bezigrad.si
mailto:tjasa.rosker@dsolj-bezigrad.si?subject=Info
mailto:tina.bilic@dsolj-bezigrad.si
mailto:slatinsek@dsolj-bezigrad.si?subject=Info
mailto:tanja.vnuk@dsolj-bezigrad.si
mailto:biljana.nikolova-stoilova@zd


 

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. 
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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 Šmarna (15.8) sonce peče, dobro vince v sod poteče. 

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

 

Jezik lahko te varuje, če na očeh ga držiš, 

jezik kot lev te razsuje, če ga s povodca spustiš.  

(iz prebranih knjig) 
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15. AVGUST JE NAJVEČJI MARIJIN PRAZNIK – MARIJINO VNEBOVZETJE 

 

 

 

 

 

 

 

Praznik imenujejo tudi veliki šmaren ali velika maša, koroški Slovenci pa 

gospojnica. 

Bistvo praznika je, da je bila Marija, mati Jezusa Kristusa, z dušo in s telesom 

vzeta v nebesa – vnebovzetje. 

Kristjani verujejo, da je danes Marija pri Bogu in kot dobra mati prosi za vse 

nas. 

Kot verska resnica je bil praznik razglašen šele leta 1950 in ga od tedaj dalje 

praznujejo po vsem svetu v vseh katoliških deželah. Razglasili so ga tudi za dela 

prost dan, tudi v Sloveniji. Večina evropskih držav ga danes slovesno obhaja. 

V Sloveniji imamo 86 cerkva posvečenih Mariji Vnebovzeti. Prva cerkev, ki je 

bila med pokristjanjevanjem Slovencev njej posvečena, je bila pri Gospe Sveti 

na Koroškem v Avstriji. 

Verni Slovenci radi romajo v znana Marijina  svetišča: na Brezje, na Ptujsko 

Goro, na Sveto Goro pri Gorici in v druga svetišča. Naši škofje mašujejo v 

cerkvah in molijo za mir in spravo v narodu. Verniki tudi prosijo za osebne in 

skupne namene. Praznovanje vključuje tudi povezanost med člani družine. 

Romanje je združeno z naporom, obiskom Sv. Maše, z molitvijo in petjem 

nabožnih pesmi.  
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Kristjani upajo, da jih bo na vseh življenjskih potem vodila in varovala Mati 

Marija.  

Marijinih praznikov je veliko. Namenjene so jih različne pobožnosti. Po izročilu 

se je Marija večkrat prikazala ( Pariz, Lurd, Fatima, Međugorje). Marija je 

pogosta tema literarnih del in poleg Jezusa Kristusa najpogosteje upodobljena 

oseba Biblije. 

 

O NAŠIH ROMARSKIH SREDIŠČIH 

 

 Največje romarsko središče je bazilika Marije Pomagaj na Brezjah. V cerkvi je 

Marijina kapela. Stene je poslikal Leopold Layer IN PO NAROČILU NASLIKAL 

Marijo z otrokom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijina cerkev na Ptujski Gori. Je najlepši arhitekturni spomenik v gotskem 

slogu v Sloveniji. Gotika je eden velikih zgodovinskih slogov evropske 

umetnosti, ki se je najgloblje zakoreninila pri nas predvsem v cerkveni 

umetnosti, v srednje evropski kulturni prostor.  
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V cerkvi je umetnik pod Marijinim plaščem upodobil množico ljudi. Zato se 

imenuje Marija Zavetnica, zavetnica s plaščem. 

 

 

 

Sveta Gora pri Novi Gorici 

Na Skalnici se je leta 1539 prikazala Marija pastirici Urški Ferligoj in na tem 

mestu so zgradili cerkev. 

Marijina podoba je z zlato krono in Jezuščkom s krono. Dragoceni kroni je 

darovala plemenita gospa H.K. Schellenburg iz Ljubljane. 

Marijini častilci so že v davnih časih začeli Marijine podobe lepšati s krono. 

Prepoznali so Marijo kot resnično kraljico vernih src. 

Nekaj podatkov je iz mesečnika »Ognjišče« 
in tednika »Družina« 

Milena Dobernik 
 

 

NAŠ PLANET TOŽI 
 
Planet naš se pritožuje: 
»Neumnost me človeška uničuje, 
z nesnago me obdaja, 
čedalje več je proizvaja. 
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Vročina vedno večja name seva, 
ledenike tanjša, jih pregreva. 
Neurja in viharji 
vse močnejši, drevje rujejo; 
od jeze stresam se, 
ljudje žalujejo. 
 
In še mnogokaj  
na tleh mojih se godi, 
kar straši, 
vznemirja vse ljudi. 
 
Mladci z vzhoda v fanatizmu  
divjem vzgojeni, 
z idejami morilskimi 
so prepojeni. 
 
Poslani smrt sejat' v mesta in vasi, 
kar žrtev nedolžnih mnogo povzroči. 
Storilcem mar ni, 
če smrt tud' nje vse pomori. 
 
Morda uspelo bo, 
ustavit' te morije, 
planet Zemlja  
pa želi: 
'Življenje naj se vse naprej lepo razvije!'« 

Ana Pogorelec Tomažič 
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NASTOP FOLKROLNE SKUPINE 

V torek, 20.julija 2017, je ob 10. uri v jedilnici nastopila folklorna skupina iz 

Moravč. Pri nas so nastopali že večkrat in vedno so bili deležni velikega aplavza. 

Napovedovalka je obrazložila, katere plese bodo izvajali. Spremljal jih je tudi 

harmonikar. Proti koncu nastopa so plesalci, ki so bili v narodnih nošah, odšli po 

naše stanovalke, stanovalci pa smo se pridružili postavnim plesalkam in družno 

smo zaplesali z njimi. 

Opazil sem, da je v skupini premalo moških in so pri nekaterih plesih morale 

plesalke imeti ob sebi žensko namesto moškega partnerja. O pomanjkanju 

moških mi je tudi pripovedovala nastopajoča, s katero sem plesal. 

Take prireditve so v Domu zelo dobrodošle, stanovalci jih radi obiskujemo in se 

seveda ob tem zabavamo. Povabili smo jih, da naj nas še kdaj obiščejo.  

Marko Finec 

 

PREDAVANJE O PREHRANI PRI SLADKORNI BOLEZNI 

Gospa nutricistka Čampa, ki urejuje prehrano v našem Domu, nam je 7. junija 

2017 popoldne v knjižnici v II. nadstropju – zahod predavala o prehrani in tudi 

na splošno o sladkorni bolezni. Predavanje je bilo zelo zanimivo, govorila je zelo 

enostavno, tako da smo jo vsi lahko razumeli. Tudi udeleženci smo ji postavljali 

vprašanja in rada nam je na le - te odgovarjala. 

Žal se nas je predavanja premalo udeležilo, saj bi posebno tisti, ki že imamo 

sladkorno bolezen, morali tej temi prisostvovati. 

To predavanje je bilo na pobudo neimenovane stanovalke ali stanovalca, ki je 

to željo izrazil v skrinjici želja. Te skrinjice, ki so v vsakem nadstropju, so zato, da 

lahko vsak stanovalec napiše svojo željo in če je le mogoče, jo tudi pristojni 

izpolnijo. Meni so jo in se jim iskreno zahvaljujem.  

Marko Finec 
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PRIJATELJSTVO 

 

Prijateljstvo, prelepa stvar, 

naj nič ga ne skali nikdar; 

to kanček našega srca, 

prijatelju vse najbolje da. 

 

Prijateljstvo izdati, 

sprevrženo početje, 

kako prebridko to je doživetje; 

globoko v srcu to boli, 

da moč pozabit' ni. 

A.T.P. 

 

ZAHVALA VZDRŽEVALNI SLUŽBI, EKONOMU in FINANČNO RAČUNOVODSKI SLUŽBI 

Pogovarjali smo se z vodjo finančno računovodske službe, go. Heleno Slatinšek. 

1. Vemo, da je finančno računovodska služba odgovoren in garaški poklic. Ali  bi 

lahko povedali, katero strokovno zanje je za vas najpomembnejše za uspešno 

opravljanje dela? 

V finančno računovodski službi se srečujemo s stanovalci, zaposlenimi in 

poslovnimi parterji, zato morajo biti zaposleni v tej službi komunikativni, 

prijazni in spoštljivi. Obvladovati morajo delo z računalniki in računalniškimi 

programi. V finančno računovodski službi je potrebno sprotno spremljanje 

zakonskih in programskih sprememb, zato je potrebna iznajdljivost in 

samoinciativnost. Delo je potrebno opraviti pravočasno, natančno in  pravilno.  

Med drugim je pomembna komunikacija med zaposlenimi v finančno 

računovodski službi, kot komunikacija z ostalimi zaposlenimi. Če smo 

seznanjeni  s poslovnimi dogodki, lahko opozorimo na posebnosti poslovanja v 

javnem sektorju, kot je obvezna izdaja e-računa, uporaba nižje stopnje davka ali 

obrnjena davčna stopnja in podobno.  
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2. Kaj vse obsega vaše delo? 

V finančno računovodski  službi se opravljajo vse naloge računovodstva in 

knjigovodstva, finančne službe ter naloge načrtovanja, poročanja in spremljanja 

poslovanja v skladu s predpisi.  

V naši službi vodimo evidenco o naših dobaviteljih in kupcih, obračunavamo 

storitve oskrbe, storitve zdravstva, zunanja kosila, malice… Kontroliramo 

porabo bifeja, recepcije in materiala v skladišču in kuhinji. Obračunavamo plače 

za javne delavce in zaposlene, vodimo evidenco o izvršbah… Skrbimo za 

pravočasna plačila dobaviteljem, obračune in plačila davkov…Redno moramo 

spremljati zakonodajo tako na področju plač, knjiženj, davkov ter ostale 

zakonodaje ,ki je povezana z našo dejavnostjo..   

3. Finančno poslovanje podjetja ali zavoda je pomembno. Kako vam v našem 

Domu uspeva voditi to službo? 

Finančno računovodske službe mi uspe dobro voditi zaradi strokovnega znanja,  

dobre komunikacije in spoštljivega odnosa med zaposlenimi v tej službi ter 

dobro komunikacijo z vodstvom in ostalimi zaposlenimi  v Domu. Eden izmed 

dejavnikov za uspešno vodenje je tudi iskanje rešitev v dobrobit Doma. 

4. Kakšno je vaše sodelovanje pri načrtovanju poslovne politike Doma? 

Pri načrtovanju poslovne politike Doma so zelo pomembni različni izračuni in 

analize, ki so vodstvu Doma v pomoč in opora pri načrtovanju  poslovne 

politike.  

 

 

 

 

 

 

 

Iz ekipe vzdrževalne 

službe nam je zaradi 

precejšnje zasedenosti na vprašanja, kratko in jedrnato, odgovoril g. Frenk. 
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1. Delo vzdrževalnega oskrbovalca je zahtevno in odgovorno. Kako izgleda vaš 

delovni dan? 

Naš delovni dan izgleda stresno. 

2. Kakšne so bile vaše obveznosti v času obnovitvenih del? 

To je bil nadzor nad delom. 

3. Kakšne usluge od vas želijo stanovalci Doma? 

Stanovalci želijo od A do Ž. Dobesedno. 

4. Kaj vam vzame največ časa? 

Največ časa mi vzame beljenje, že zato, ker moram vmes še kaj drugega 

postoriti in se časovno zavleče. 

 

 

 

Tudi ekonom g. Janez Šebenik je pomemben člen naše hiše. 

1. Kaj je delo ekonoma? 

Delo ekonoma je precej kompleksno in povezano z vsemi službami v našem 

Domu. Ekonom veliko sodeluje z kuhinjo. Po naročilu vodje kuhinje naroča, 

prevzema in skladišči  živila in drug material za potrebe v kuhinji, skrbi za 

dostavo in izdajo živil in materiala v kuhinji, skrbi za pravilno skladiščenje zalog 

živil in drugega materiala, vodenje evidenc zalog in usklajevanje s finančno 

knjigovodskim stanjem ter pripravljanje evidenc za inventuro. Vsa nabava blaga 
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poteka v skladu z javnimi naročili in naročili male vrednosti. Poleg nabave živil 

za kuhinjo skrbi tudi za nabavo ostalih dejavnosti Doma: sanitarna sredstva, 

sredstva za vzdrževanje ter drobni inventar. Ko so živila ustrezno shranjena, 

skrbi za pravočasno porabo živil v skladu z rokom trajanja. Poleg navedenega 

skrbi za tehnično brezhibnost vozil in redno vzdrževanje, opravlja prevoze za 

potrebe in dejavnosti Doma. 

2. Katera znanja so potrebna, da je ekonom učinkovit? 

Ekonom mora biti predvidljiv, imeti mora natančen vpogled nad količinami živil, 

čistil in drugega materiala v skladišču, pravočasno mora nabaviti stvari, skrbeti 

za komunikacijo s kuhinjo in zaposlenimi glede smotrne nabave in izdaje 

potrebnih stvari, sodelovanje z različnimi ponudniki, smotrna in racionalna 

izbira med ponudniki glede cen izbranih izdelkov. 

3. Ali so vaši dobavitelji stalni ali se seznanjate z novimi ponudbami? 

Glede na to, da smo vezani na javne razpise, se dobavitelji menjajo, ko le-ta 

poteče, seveda je v prednosti dobavitelj, ki ima nižjo ceno in boljšo kvaliteto. 

 

V imenu Mesečnika hvala za vaše odgovore in trud. 
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SPOMIN 

Otroka sva bila vesela, 

ko skrivna se je iskra vnela; 

pastirski ogenj zakurila, 

oba se veselila. 

 

Bil dober kostanj in krompir, 

pastirci vsi imeli pir. 

Res dober, zlat si, fantič ti, 

V srcu mladem pustil si sledi. 

 

A malokdaj pa se zgodi, 

da srečajo se še poti, 

a vsakokrat srce boli, 

ko vidi, da nič več te ni. 

 

Enkrat kasneje pa le govoril vnet, vesel, 

kako samo z menoj, 

svoj vek življenja, 

rad bi preživel. 

 

Vsak svojo pot sva šla, 

sva srečo drugo našla oba; 

ti drugo družico, 

jaz druzga moža, 

usoda takšna je nama bila. 
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Spet nova pomlad opojni kipi, 

v samoto otožno se misel zbudi. 

Utrinek iz mladosti, brez bolečin, 

ostal je prelep, a le bežen spomin. 

 

A.P.T. 

 

DRAGO KRALJ, 

dobitnik turističnega nageljna 

Društvo FIET Slovenija je novinarju Dragu Kralju ob njegovi 80-letnici decembra 

2010 podelilo priznanje Turistični nagelj za življenjsko delo.  

»V zgodovini slovenskega novinarstva ni bilo prav veliko časnikarjev, ki bi 60 let 

dolgo iz dneva v dan in iz tedna v teden polnili časopisne stolpce ali minute 

radijskega sporeda, kot jih je kolega Drago Kralj,» je zapisal ob visokem jubileju 

stanovskega kolega Marjan Razstresen.  

Njegova prva turistična pot je bila Ljubljančanu Dragu Kralju 1936 v Žlebe nad 

Medvodami, kamor ga je oče peljal na nedeljski izlet.  

Kot študent novinarstva je že pisal dolge novice in članke.  

Prva redna zaposlitev je bila pri Ljudski pravici, druga pa pri reviji Mladina. Na 

pot turizma ga je pripeljalo delo pri revijah Tovariš in Avto. 

Odtlej je njegovo delo malone pol stoletja povezano s turizmom. Po odhodu v 

pokoj se je še z večjim poletom vrnil v novinarske kroge. Kot svobodni novinar 

je s svojimi reportažnimi turističnimi prispevki iz tedna v teden redno bogatil 

tiskane medije. Vodil je tudi mnoga avtobusna potovanja po manj znanih krajih 

Slovenije in njenega zamejstva.  

Nemirni duh je gnal Draga Kralja po takrat malo znanih prostranstvih Mongolije 

in takratne Sovjetske zveze pa tudi z avtostopom po turistično manj 

obiskovanih predelih Evrope. V letih samostojnosti Slovenije je potovanja 
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omejil na kraje, koder daleč od zahodnih in severnih slovenskih mej še stojijo 

zadnji slovenski kozolci in prav na te je med prvimi opozarjal. 

Gospod Drago Kralj je sedaj, po sedmih letih od prejema Turističnega nageljna, 

stanovalec našega Doma. Povedal vam bo nekaj iz svojih doživetij.  

 

 

 

Besede iz prve roke g. Draga Kralja 

 

»Najbolj so mi ostale v spominu Mongolija, Sibirija in Alžir. Kitajsko sem obiskal 

na kratko. Mene so pri pisanju zgodb povsod zanimale usode ljudi. Mongolija je 

bila zame najbolj atraktivna in najbolj nenavadna. V tej deželi sem se zadrževal 

štiri mesece.  

Zanimivo je tudi moje doživetje iz Makedonije. Med vojno, ko je bilo mesto 

podrto, sem slikal pri razrušenem bloku, med katerega ruševinami so bila trupla 

umrlih. Iz tistega bloka pa je v trenutku moje navzočnosti prišel ruski vojak z 

kristalnim servisom v rokah. Fotografiral sem ga. Dobil sem večje priznanje, 

fotografija je bila nadgrajena in uvedena  v katalog v Amsterdamu.  

Srečanje s Titom 

Tito je zadnji dan vse jugoslovanske novinarje, bilo jih je šest, zjutraj ob 6:45 

povabil na kavo v njegov apartma v hotelu. Ob tej priložnosti se je novinar iz 
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Novega Sada oglasil in vprašal Tita, kaj misli o ameriških stališčih v zvezi s to 

konferenco? Tito je odgovor ustrelil: »Če bi jaz bil novinar, bi jih vprašal.« 

Pripomnil pa je: »Ne verjemite vsega Arabcem.« 

Stoletniki 

Veliko sem potoval po deželi in bezal za stoletniki. Na Dolenjskem, bila je 

menda Mala Lokev, grad pri Trebnjem, sem še pred sorodniki čestital 

stoletniku, ki se mu ni dalo vstati. Povedal je, da je še drugič poročen, ampak ni 

povedal, zakaj je na fotografiji na steni mlada ženska, čeprav bi morala biti vsaj 

blizu njegovemu vrstništvu. Ni hotel tega povedati in priznati, kaj je bilo s to 

sliko. Vse kaže in to je tudi priznala žena, ki je bila seveda precej mlajša od 

njega in je rekla: »Tisto babnico, ki jo je zapustil, sem nesla k fotografu in jo je 

zradiral in mene namalal«.  

Dom upokojencev Bokalci 

Urednik me je poslal, kar tako, po iskanje informacij in zgodb v bokalški dom. 

Na koncu razgovora pa sem vprašal, če se je kaj izrednega zgodilo, ker novinar 

vedno išče izrednosti. Pa je povedal direktor, da je ena od stark kar tako malo 

rodila, čeprav je imela 64 let. Če verjamete prav, če ne verjamete, pa tudi prav.  

Letalska zgodba 

Potovali smo z romunskim letalom in po vmesnem pristanku v Katmantuju 

začeli grabiti daljave zasnežene Himalaje. Neki mož, ki je menda bil gostilničar 

pod Jezerskim in je v življenju preplezal vse glavne vrhove celin, je kmalu butnil 

z izjavo: »Sedaj sem zadovoljen in se lahko vrnem domov, saj sem že premagal 

tisto, kar sem hotel – Himalajo. V letalu je bil tudi novinar, ki ga je takoj 

intervjuval. »Ali si sedaj srečen, ali ti je potem žena srečna, ali so ti otroci 

srečni?« »Nimam nobene žene, a imam enega sina, ki je morda srečen za to.« 

Prve besede verzalke  

Ko smo se v Pekingu vračali z avtobusom z izgledovanja velikega gradu, je 

omenjeni oštir zajavkal, ko je videl, kakšne majhne blokovske hiše imajo Kitajci 

in je dejal: »Kako morejo živeti v tako majhnih?« Pa je vodnik, Kitajec, izjavil: 

»Ja, petsobno stanovanje je včasih za deset ljudi.« Vprašali smo ga tudi, koliko 

otrok ima pa je rekel, da ima enega in da je v šoli, z njim živi samo še njegova 

mati. Vprašali smo ga: »Kje je mati?« »Na sprehodu.« Pa smo vprašali, koliko 

sinov ima, pa je priznal, da dva, kar je razkošje za Kitajce. Takrat, zdaj ne več. 
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»Kdaj pa delate otroke, ko imate tako majhno stanovanje?« »Ko je otrok v šoli, 

mati pa na sprehodu.« Pa smo rekli: »Pejmo, pejmo fantje.« 

V skupini je bilo polovica zdravnikov turistov, ki so želeli videti tudi 

porodnišnico. Bila je lepo urejena in opremljena. No, kakorkoli, ugledna. Spet 

se je oglasil gobčni oštir in vprašal Kitajca, če jim kdaj kak otrok zgori. Na čudno 

vprašanje je Kitajec odgovoril s čudnim ksihtom, ampak je odgovoril šele pri 

večerjil: »Pri nas še ni bilo požara v bolnišnici kakor na Rijeki.« Zakaj to Kitajec 

ve, ne vemo, ampak je že prav tako. 

Ambasador Skolman v Mongoliji 

Ambasador Jugoslavije mi je ob prihodu dal tudi nasvet, da komisa, kobiljega 

mleka ne začnem že prvi dan piti z veliko šalico, kajti zgodi se lahko marsikaj, 

kajti komis je lahko zelo, zelo pospešujoče sredstvo za hojo na cesarski prestol. 

»Prvi dan smo pili samo pol kozarca, potem pa tako počasi naprej,« je rekel. Bil 

sem pa na sprejemu nekega italijanskega trgovskega poslanca, ki je popil vse, 

kar so mu Mongoli ponudili, tudi pol litra komisa. Mongoli so pač šaljivci in 

vedo, kako se taka reč konča. Gospod se je podelal za mizo, kjer je kasneje 

podpisal neko pogodbo. 
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Potoval sem na obisk k najboljšemu zadružniku že na robu puščave Gobi. Živel 

je sam z družino, imel je ogromno živine. Živel je 60km od najbližjega soseda. K 

njemu smo potovali z džipom, po stezi, ki je bila plitvo zasnežena. Nenadoma 

sem opazil v daljavi, kakih 500m od naše smeri, ker ni bilo ceste, prometni znak. 

Hudiča, kaj počne tam? Šofer je zavil. Pojdimo pogledat in dejansko smo 

ugotovil, da je bila tam blizu velika luknja in bi lahko kak »oštir« padel noter.« 

 

 

Gospod Kralj, v imenu Mesečnika, hvala Vam za vaše zanimive pripovedi.  
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Gospe Neubaver 

 

ČEŠNJICA – RIN'G'LČEK 

 

Junij. Visoko na drevesu (pravijo mu češnja), 

na skrajnem koncu veje 

en mesec že zorim. 

 

Čakam in gledam, 

kdaj pridejo in me utrgajo. 

 

Še preden me pohrustajo, 

veselja jim želim. 

Otroku ali babici 

na uhlju kot rin'g'lček visim. 

 

Sava Mravlje 

 

 

DOMSKI PIKNIK 2017 

V sredo, 21. junija so ob 11.50 štirje mladeniči ansambla »Mladi godci« pričeli 

igrati na svoje instrumente in s tem otvorili naš domski piknik.  

Janez, Momo, Frenk in Vehid so že dopoldne pripravili žar. Ko se je piknik pričel, 

so napekli že veliko čevapčičev, madžarskih klobasic in perutničk, naše 

uslužbenke pa so marljivo nosile k mizam te dobrote ter še šobsko solato, doma 

spečen kruh in seveda radensko, vino in sokove. 

Za naše upokojence so pripravili slavnostno omizje, stregla jim je tajnica Ema, 

diplomirana sestra Brigita pa jih je delala družbo. Bila je čudovito oblečena. Z 
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njimi so govorili tudi  direktorica, ga. Tjaša in ostalo osebje. Med njimi je bilo 

veliko svojcev, naših stanovalcev. Pogovarjali smo se z vsemi, ki jih poznamo. 

Muzikantje so neumorno igrali, žal je bilo ozračje vroče, zato smo bolj malo 

plesali, vredno pa je bilo poslušati tako dobro muziko. 

Nazadnje smo dobili pehtranovo potico z rozinami in končno kavo. Ker je na 

lepakih pisalo, da so dobrodošli tudi svojci stanovalcev, nas je v našem 

prelepem parku bilo toliko, kakor še nikoli. 

Muzikantje so se ob 15.uri poslovili. Bili so zadovoljni, saj so se lahko najedli 

dobrot z žara in tudi osvežili so se lahko z raznimi pijačami. 

Pohvalil bi vse, ki so se trudili, da je piknik tako lepo uspel. Vsa pohvala tudi 

tistim, ki so pripeljali veliko stanovalcev na vozičkih.  

                                                             Marko Finec 
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ŠE NEKAJ UTRINKOV IZ PIKNIKA 
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NOVA POKRITA TERASA IN DVIGNJENA VRTNA GREDA V NAŠEM PARKU 

V mesecu juniju je naš vrt dobil novo podobo. Pridobili smo nadstrešek s 

teraso, kjer se bomo lahko v senci hladili v vročih poletnih dneh in novo 

dvignjeno vrtno gredo, ki je že v veliko veselje našim ljubiteljem vrtnarstva.  

 

 

 

SAJENJE ZELENJAVE 

S koncem junija smo prejeli iz vrtnarije sadike dveh sort paradižnikov, paprike, 

zgodnjega zelja, peteršilja, bučk in kumar. Dobili smo tudi semena korenčka, 

solate, motovilca, fižola, redkvice in radiča. Stanovalke, ki smo redne 

obiskovalke kreativne skupine v delovni terapiji, smo se razporedile okrog vrtne 

grede in se dogovorile, kje bi bilo najbolj primerno rastje. Zemlja, v katero smo 

sadile, je že bila pripravljena in je bila v vrtni gredi. Prst je bila tudi namočena. 

Najprej smo posadile po sredini, in sicer paradižnik. Posadile smo vsaj pol metra 

od roba grede na vsaki strani, ker je greda v sredini globlja in je palice, katere 

kasneje, ko paradižnik zraste, lažje fiksirati za oporo. Poleg nasajenih sadik 

paradižnikov smo posadile še druge sadike, ob robu pa smo posejale rastline, za 
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katere smo imele semena. Zanimivo je to, da, ker je bila prst vlažna in ker je 

bilo toplo vreme, so vse rastline v enem tednu pognale iz zemlje. 

 Čudile smo se, da so rastline tako hitro vzkalile in bile smo zadovoljne s svojim 

delom.  

Špela Pezdirc 
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POLETNI HUMOR 

 

Iz knjige znane češke pisateljice Božene 

Nemcove: 

»Vsi moški so prasci ali bizgeci. Prasci so 

ljubši od bizgecev. Prasci žene varajo, 

bizgeci pa so za kaj takega preveč butasti 

ali preveč strahopetni ali pa preveč grdi.« 

Božena Nemcova pravi tudi: »Ko se moški 

poroči, je tako, kot bi dal volka v kletko.«  

 
Na kongresu stranke upokojencev. Po razpravah o preteklosti, sedanjosti in 
prihodnosti DESUSA, še vprašanje: »Gospod predsednik, kateri ljudje se 
razmnožujejo brez seksa?«  
»Ja, hm, hm, seveda, penzionisti!« 
 
 
Najlepše 
»Kje je najlepše?« je vprašal učitelj učence. 
»V postelji z lepo žensko!« je izstrelil Mihec. 
»Da te ni sram!« je vzrojil učitelj. »O tem bom obvestil tvojega očeta!« je dejal 
in mu v beležko napisal, kaj se je zgodilo. 
Ko je Mihec naslednji dan prišel v šolo,  ga je učitelj vprašal: » In kaj je rekel tvoj 
oče, na tvoje včerajšnje obnašanje?« 
»Moj oče se strinja z menoj. Rekel pa mi je tudi, da če ste vi drugačnega mnenja 

naj se vas pazim.« 

 

 

 


