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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. 
Sobota, nedelja 10-17.30 

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 18.30 
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Prazniki in obredi 
 
Mesec osveščanja o demenci – september 
V septembru vsako leto po celem svetu potekajo kampanje za 
ozaveščanje javnosti o bolezni demenca. Več o demenci lahko 
preberete na straneh 21 – 26. 

 
 
Prvi šolski dan 2018  – 3. september 
Pričelo se je novo šolsko leto za slovenske 
osnovnošolce in dijake. Več lahko 
preberete v članku na straneh 19 - 20. 

 
 
Svetovni dan dobrodelnosti  – 5. september 
Letos spet prazujemo svetovni dan dobrodelnosti. Dan je bil 
vzpostavljen z namenom aktiviranja ljudi, nevladnih organizacij in 
nosilcev interesov k pomoči. Za 
praznik je bil izbran 5. september 
v spomin na makedonsko Albanko 
mater Terezo, ki je umrla na ta dan 
v Indiji leta 1997. 

 
 
 
 
 
 
Marijino rojstvo (Mali šmaren) – 8.september 
Máli šmáren (tudi mála máša ali mála gospójnica) je krščanski praznik, 
ko se verniki spominjajo rojstva Device Marije. Prve omembe praznika 
Marijinega rojstva so iz začetka 5. stoletja: o njem sta prva pisala sveti 
Janez Zlatoust in sveti Avguštin. 
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Svetovni dan fizioterapije – 8. september 
Svetovni dan fizioterapije je dan, na katerega želijo fizioterapevti z 
vsega sveta prebivalce in odgovorne politike opozoriti, kako 
pomembna zdravstvena dejavnost je fizioterapija za zagotavljanje 
blagostanja prebivalcev. 
 

Dan vrnitve Primorske k matični domovini – 15. september 
Praznik obeležuje 15. september 1947, ko je bila uveljavljena pariška 
mirovna pogodba z Italijo, ki je takratni Jugoslaviji in s tem tudi 
Sloveniji dodelila velik del Primorske. 

 
Mednarodni dan miru – 21. september 
To je dan, ko naj bi povsod vladal mir, oboroženi in drugi spopadi pa 
naj bi se prekinili. Cilj mednarodnega dneva miru je, da se med ljudmi 
razširi vest o tem, da obstaja alternativa vojnemu stanju in da je 
možen tudi svet, v katerem vlada mir. 

 
Svetovni dan alzheimerjeve bolezni – 21. september 
Vse od 1994. leta 21. septembra obeležujemo svetovni dan 
Alzheimerjeve bolezni. Več lahko preberete na straneh 21 – 22.  
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Prvi jesenski dan – 23. september 
Po 23. septembru (ali jesenskem 
enakonočju) se začne dan krajšati, noč 
pa postaja vse daljša. To pa bo trajalo vse 
do 21. decembra. S tem dnevom se 
začne tudi koledarska jesen. 
 

 
Evropski dan jezikov – 26. september 
Temeljni cilji evropskega dneva jezikov so pospeševati in uveljavljati 
evropsko jezikovno raznolikost in bogastvo kulturne dediščine 
posameznih jezikovnih okolij, spodbujati vseživljenjsko učenje 
jezikov, ter spodbujati večjezičnost državljanov Evrope. 

 
Svetovni dan srca – 29. september 
Svetovni dan srca je namenjen osveščanju javnosti o dejavnikih 
tveganja in promociji preventivnih ukrepov za zmanjševanje bolezni 
srca in možganske kapi. 

 
Svetovni dan gluhonemih – 30. september 
Namen tega dneva je seznaniti javnost z manjšinsko kulturo in 
znakovnimi jeziki, hkrati pa opozoriti na nevidno invalidnost ter 
neenakopraven položaj oseb z okvaro sluha.   
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Ljudske modrosti in pregovori 
 
 
 

Če se zgodaj selijo ptiči, bo huda zima ob božiči. 
 
 

Tilen (1.9.) oblačen, meglen, grda, deževna jesen. 
 
 

Če o Mihaelu (29.9.) sneg naletuje, dolga se zima obljubuje. 
 
 

Kadar prve dni kimovca pogostoma grmi, bo dosti tepkovca, pšenice, rži. 
 
 

Kakršen kimavec, takšen bo sušec. 
 
 

Življenje je kot basen; 
ni važno, koliko je dolga, 
ampak kakšen je nauk. 

 
 

Kdor sebi ne privošči, tudi drugim ne. 
 
 

Kar se revežu da, v skrinji ne manjka. 
 
 

Čemu strmiš v daljavo, ko pa sreča ob tebi stoji.   
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ALZHEIMER CAFE 
 

Občutja svojcev oseb z demenco in 
celostna obravnava družine 

 
 

19. SEPTEMBER 2018 
OB 17. URI 

 
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD 

KOMANOVA ULICA 1 
1000 LJUBLJANA 

 

VABLJENI! 
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Prihajajoči dogodki 
 
11.9. – Razstava slik Neže Erjavec in Nevenke Gorjanec. 
 
12.9. – Izlet oddelka demence na Hipodrom Stožice. 
 
14.9. – Kino petek; vabljeni na ogled filma ob 14.00 v fizioterapiji. 
 
15.9. – Čistilna akcija Očistimo okolico Doma; začnemo ob 10.00. 
Po akciji bomo imeli srečanje sosedov, kjer bomo stanovalci in 
zaposleni skupaj predstavljali Dom na stojnicah. Za dobro hrano, pijačo 
in glasbo bo poskrbljeno. 
Prijave na recepciji! 
 
19.9. – Alzheimer cafe na temo “Občutja svojcev oseb z demenco in 
celostna obravnava družine;” ob 17.00 v knjižnici. 
 
26.9. - folklorna skupina Moravče ob 10.00 v jedilnici 
 
 

Poletje se že vztrajno bliža koncu, kar nam tudi vreme jasno kaže s hladnejšim, 
deževnim vremenom. Kljub temu pa nas še vedno preveva poletno, toplo, 
počitniško razpoloženje. Zato smo se po 3-mesečnem premoru odločili, da bo 
nekaj prvih člankov še vedno poletnih. Prijetno branje! 
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Iz Dela dne 10. 7. 2018 
TEK ZA OSLOVO SENCO 

 
Zamesijo politiki sistem, 

nemaren se rodi problem. 
 

Uradnik al' zdravnik 
v sistemu plačnem 

je enak vidik. 
 

Strokovnjaki pa najboljši 
gredo v kraje tuje, 

kjer boljši lon se obetuje. 
 

Politik modri seje obiskuje, 
o težavah v nedogled modruje, 

zdravnike tuje pa država preplačuje, 
pa vedno še jih primanjkuje. 

 
 

A.P.T.   
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AVGUST PO OKTAVIJANU 
 

 
 
 Od kod izhaja ime za mesec avgust? Tako ga je poimenoval prvi rimski 
cesar Oktavijan Avgust. Preden ga je poimenoval, se je mesecu latinsko reklo 
sexstilis, saj je bil šesti mesec v rimskem koledarju, ki se je začel z marcem. 31 dni 
pa naj bi dobil zato, ker je Avgust želel imeti toliko dni v svojem koledarju kot Julij 
Cezar. 
 Oktavijan Avgust se je rodil 23. septembra leta 63 pred našim štetjem. Bil 
je pranečak, posinovljenec in zakonski dedič Julija Cezarja, ki so ga rimski 
senatorji umorili na marčeve ide leta 44 p.n.š. Po smrti Julija Cezarja si je 
Oktavijan v znak nasledstva in v spomin na umrlega prastrica nadel ime Cezar. 
 Z Markom Antonijem, prvim generalom Julija Cezarja in poveljnikom 
rimske konjenice, se je najprej potegoval za dediščino Julija Cezarja in se z njim 
zapletel v krajši spopad. Še istega leta sta sklenila premirje in skupaj z generalom 
Lepidom sklenila maščevati smrt Julija Cezarja. 
 Po zmagi nad senatom so ustanovili triumvirat. Mark Antonij se je kasneje 
preselil v Egipt, kjer se je politično in romantično zapletel s kraljico Kleopatro. V 
času triumvirata je Oktavijan zasedel Balkan in dežele do Donave, med njimi tudi 
ozemlje današnje Slovenije. Osvojil je Alpe in severno predalpsko območje. 
 Napetosti med Markom Antonijem in Oktavijanom so ves čas naraščale, 
saj je imel Oktavijan ambicijo vladati Rimu sam. Ko se je Mark Antonij razglasil za 
skrbnika Cezariona (sina Kleopatre in Julija Cezarja), je Oktavijan izkoristil 
nenaklonjenost rimskih množic Marku Antoniju in tudi vojaško obračunal z njim 
in Kleopatro v pomorski bitki pri Akciju. 
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 Mark Antonij in Kleopatra naj bi po porazu naredila samomor prav v 
mesecu avgustu, preden bi ju lahko Oktavijanovi vojaki zajeli. Tako je Oktavijan 
postal najbogatejši in najvplivnejši med vsemi Rimljani in brez tekmecev za 
oblast. Leta 27 p.n.š. je prevzel tudi naziva “Avgust,” kar pomeni vzvišeni, in 
“princeps,” kar pomeni prvi med enakimi, s katerim je tudi dokončno postal prvi 
rimski cesar. 
 

 
 
 V času svojega vladanja je ustanovil elitno vojaško enoto pretorijance, 
izbranci pa so varovali cesarja. Podpiral je znanost in umetnost. Na svoj dvor je 
med drugim pritegnil Vergila, Horacija in Ovida. Pred smrtjo se je ukvarjal 
predvsem z umetnostjo. Podpiral je Vergila in ga nagovoril, da je spesnil antični 
ep Eneido, ki dopolnjuje Iliado in Odisejo. 
 Oktavijan oziroma Avgust je umrl 19. avgusta leta 14 n.š. Prav v letu 
njegove smrti se je začela gradnja obzidja antične Emone. 
 
Po knjigi: Soetonios: Dvanajst rimskih cesarjev,  A.P.T.  
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VELIKI ŠMAREN 
 

Na avgustove ide (15.) smo praznovali Marijino vnebovzetje ali veliki 
šmaren, ki je najstarejši Marijin praznik. V Izraelu ga zasledimo že v 5. stoletju, v 
Evropi pa 150 let pozneje. Ta dan se spominjamo Marijine smrti in njenega 
obujenja. Splošno je prepričanje, da je bila Marija umrla iz ljubezni; imela naj bi 
značaj samopouživanja v žaru ljubezni, ki jo je v njej razvnel Bog. 

 
Poročila pripovedujejo, da so apostoli položili Marijino telo najprej v 

skalnat grob pod Oljsko goro blizu vrta Getsemani. Tomaža takrat ni bilo zraven. 
Čez tri dni je prišel tudi on. Rad bi še enkrat videl nebeško Mater. Odvalili so 
kamen od groba, a glej, grob je bil prazen. Samo cvetje in prti so bili v njem. 
Umetniki so ta prizor velikokrat upodobili. 

Marija naj bi bila tudi s telesom vzeta v nebo. To je dogma, ki jo je razglasil 
papež Pij XII. 1. novembra 1950. Papež v svoji apostolski konstituciji omenja, da 
so sveti cerkveni očetje in veliki učitelji v pridigah in nagovorih ob prazniku 
vnebovzetja že od začetka ljudstvu govorili kot o znani resnici in jo utemeljevali 
z višjimi in globljimi razlogi. Na ta praznik se namreč ne spominjamo le tega, da 
Devica Marija ni bila po smrti podvržena telesnemu trohnjenju, temveč je to 
njeno zmagoslavje nad smrtjo, ko je po zgledu edinorojenega Sina Jezusa Kristusa 
dosegla nebeško slavo. 
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Najodločneje je slavil to resnico sv. Janez Damaščan, ki je živel v 8. stoletju. 
Z vso govorniško silo je vzkliknil: »Spodobilo se je, da je ona, ki je v porodu 
nedotaknjeno deviška, tudi po smrti ostala obvarovana vsakršnega razpadanja. 
Primerno je bilo, da ona, ki je Stvarnika nosila pod srcem kot otroka, prebiva v 
svetlobi nebeške slave. Primerno je bilo, da nevesta, ki si jo je Oče izbral, prebiva 
v nebeških dvoranah. Ona, ki je svojega Sina gledala na križu in je sprejela v srce 
meč bolečin, ki so ji bile pri porodu prihranjene, je bila vredna gledati Sina, kako 
sedi na Očetovo desnici. Spodobilo se je, da božja Mati uživa vse, kar ima Sin, in 
da jo častijo vse stvari kot božjo Mater in služabnico.« 

 
 

Pri Slovencih je že sam sprejem krščanstva tesno povezan z Marijinim 
vnebovzetjem. Prva cerkev med pokristjanjenimi Slovenci na Koroškem, Gospa 
Sveta, je vsekakor bila že takoj od začetka posvečena Mariji vnebovzeti. In »velika 
maša« (vnebovzetje) je bila stoletja pri našem narodu posebno priljubljen čas 
romanj v razna Marijina svetišča. 

Od leta 1992 dalje je Marijino vnebovzetje tudi v Sloveniji dela prost dan 
(ne velja za vse). Slovenski kristjani sedaj na ta dan množično romajo na Brezje 
na Gorenjskem, Ptujsko goro in Sveto goro nad Gorico. 

 
Po spletnih virih povzel Gaj J.C.  
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ZDRAVILNE RASTLINE, ZAČIMBE, DIŠAVNICE 
 
V domskem parku in v zelenjavni gredi so med ostalimi rastlinami, zasajene 

tudi zdravilne rastline, začimbe in dišavnice. 

 
 V poletnem, sušnem obdobju jih je bilo potrebno skrbno zalivati, pleti in 
negovati, kar sta izredno vestno opravljali, že v zgodnjem jutranjem času, 
prizadevni stanovalki doma ga. Marija Martini in ga. Rezka Pungarčič. Mi pa smo 
se sprehajali po urejenem, cvetočem parku in občudovali cvetenje različnih 
rasteh ter poslušali žvrgolenje ptic in žuborenje čebel in drugih žuželk. 
 Zdravilne rastline: melisa, materina dušica, timijan, šatraj, origano, sivka, 
rožmarin, hermelika in druge; so ob skrbni negi in toploti lepo zacvetele in ga. 
Martini jih je porezala in sortirala. 
 Pod vodstvom prizadevne delovne terapevtke Milene Avbelj, so še ostale 
stanovalke, ki obiskujejo dejavnosti v delovni terapiji, vse zdravilne rastline 
očistile in razporedile v škatle za sušenje v temnem prostoru. Naredile so 
papirnate in sešile tekstilne vrečke, v katere so sortirale posušene zdravilne 
rastline, začimbe in dišavnice. Predstavile jih bodo na prireditvenih sejmih. 
Začimbe in mešanice čajev so pripravile za našo domsko kuhinjo. 
 Predstavljamo vam zdravilne rastline, začimbe, dišavnice, ki rastejo v 
našem parku; njihove značilnosti in uporabo. 
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Melisa 
 

Melisa raste na zelenici desno od zelenjavnega 
vrtiča. Kot zdravilna rastlina se uporablja za lajšanje 
oz. zdravljenje želodčnih težav, napenjanja in za 
pomiritev. Kot začimba se največkrat uporablja kot 
dodatek v jedeh in pijačah, tudi kot nadomestek za limono. Tako se dodaja ribam, 
perutnini... Iz melise se z dodatkom sladkorja pripravlja sirup, ki se redči z vodo, 
da dobimo osvežujoč sok. 
 
 
Žajbelj 
 

Žajbelj je vsestransko zelišče. Poleg uporabe v 
kuhinji, kjer se ga dodaja jedem kot začimbo (ima 
namreč zelo prevladujoč okus), je izredno zdravilna 
rastlina. Čaj iz žajblja čisti dihala, zdravi pljuča, nahod. 
Prav tako pomaga pri mnogih kožnih boleznih ter deluje 
baktericidno. Poleg tega velja omeniti, da je aromatičen grm, ki izredno privablja 
čebele. 
 
 
Materina dušica 
 

Materina dušica je rod trajnih zdravilnih 
polgrmičkov, ki zrastejo do približno 50cm visoko. Izvira 
iz Sredozemlja. Uporablja se pri vnetjih dihal, saj topi 
sluz. 
 
 
Origano 
 

Sicer zdravilna rastlina je bolj znana kot 
začimba. Pri kuhanju se uporabljajo listi, praviloma 
posušeni. Rastlina je bogata z železom, magnezijem, 
omega 3 maščobami, vitaminom A in C, vsebuje veliko 
čreslovin in grenčin. Čaj iz dobre misli je učinkovit pri 
prehladu, želodčnem krču, črevesnem krču, 
napihovanju, lajša revmatične bolečine, blaži kašelj in znižuje telesno 
temperaturo. V srednjem veku so verjeli, da ščiti pred čarovnicami in hudičem.  
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Bazilika 
 

Navadna bazilika je začimba, močno 
aromatična, enoletna rastlina. Ima malo sladek, 
svež okus. Duh spominja na nageljnove žbice in 
meto. Zraste 20-40cm visoko. Cvetovi so rožnato ali 
zelenkasto beli, Bolj dišijo nizke sorte, ki imajo malo 
listja. Čas cvetenja je od junija do septembra. Pri kuhanju se uporabljajo sveži in 
posušeni listi. Vse od antičnih časov pa globoko v srednji vek so ji pripisovali 
različlne čarobne učinke od zdravilnih do škodljivih. Dejstvo pa je, da bazilika 
pomirja, zbuja tek in pospešuje prebavo. Uporabljamo jo za prikuhe iz 
paradižnika, kumar, gob, pečenke ter zelenjavne juhe, pice. Uporabno je celo 
zelišče, ki ga naberemo tik pred cvetenjem.  
 
 
Timijan 
 

Timijan je sorodnik materine dušice in se 
uporablja za začinjanje enolončnih in mesnih jedi 
kot šetraj in materina dušica. Uporablja se kot 
antiseptik ustne votline, pri revmatizmu in 
blagodejno pomaga pri protinu. 
 
 
Vrtni šetraj 
 

Vrtni šetraj je od 30-60cm visoka rastlina z 
ozkimi, suličastimi in gladkimi listi temno zelene 
barve, ki so po spodnji strani dlakavi. Steblo je že 
pri bazi močno razvejano. Cvetovi so modro-bele 
barve, razvijejo pa se v zalistju zgornjih steblnih 
listov. Rastlina cveti od julija do septembra. Danes 
je najbolj poznan kot začimbna rastlina, katere posušene lističe se uporablja pri 
začinjanju. Zaradi močnega okusa se ga v jedi dodaja na začetku kuhanja, da se 
njegov okus malce omili. Kot zdravilno rastlino so vrtni šetraj uporabljali v 
ljudskem zdravilstvu za lajšanje težav pri driski ter pri želodčnih in črevesnih 
krčih.  



 17 

Rožmarin 
 

Je vedno zelen grm iz družine usnjatic. Zraste 
do dva metra visoko. Ima iglaste, usnjate liste in 
bledo modre ali bele cvetove. V kuhinji se 
uporabljajo sveži ali posušeni listki. Razmnožuje se s 
potaknjenci. Najprej se je uporabljal v verskih kultih 
in v zdravilstvu, šele kasneje je našel pot v kuhinjo. Odlično se ujema z mesom. V 
mediteranski kuhinji (predvsem v Italiji in Provansi) je zelo pomembna začimba 
še za divjačino in marinode za ribe. Ima zelo močan vonj. Zaradi podobnega vonja 
se je uporabljal tudi kot nadomestek za kadilo. 
 
 
Sivka 
 

Pri sivki so zdravilni cvetovi, listi in vsa cvetoča 
zel. Najbogatejše s sivkinim oljem je cvetje, tik 
preden se odpre. Zdravilne snovi in učinkovine so 
eterično olje, smola, čreslovine, grenčine in druge. 
Sivka deluje proti krčem, je rahlo dražljiva in 
poživljajoča. Uporabljamo jo pri napenjanju, migreni, 
omotici..., notranje kot čaj, zunanje pa za vtiranje. Tudi Kneipp jo je predpisoval 
svojim pacientom. Sivka na počutje deluje pomirjajoče in dobrodejno. Sivkino 
olje močno mrtviči klice, zato ga uporabljamo pri prebavnih motjah. Gospodarski 
namen sivke predstavlja predvsem sivkino olje, ki ga uporabljamo kot antiseptik 
in za aromaterapijo. V cvetovih sivke je veliko nektarja, iz katerega lahko čebele 
naredijo zelo kvaliteten med. 
 
 
Ognjič 
 
  Med vrtnicami raste tudi ognjič, ki ga 
prepoznamo po lepih rumenih cvetovih, kot so 
marjete, Deluje protivnetno in razkužilno. Iz cvetov 
izdelujejo mazila za nego suhe in razpokane kože.  
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Navadni komarček 
 

Več kot meter visoko je razvejan koprc ali 
navadni komarček. Razrezani listi in kobuljice semen 
se dodajajo vloženim kumaricam in drugi zelenjavi 
proti želočnim težavam. 
 
 
Hermelika 
 

Ob robu zelenice nas s prekrasnimi 
vijoličastimi cvetovi v mesecu avgustu, razveseljuje 
hermelika. Zeliščarji cvetove z listi namakajo v 
alkohol in izdelujejo tinkturo za razkuževanje pikov 
žuželk in pri revmi. 
 
 
Ameriški slamnik 
 

Ameriški slamnik s prelepimi rdečimi in ranobarvnimi 
cvetovi krasi zelenico ob stavbi Doma. Iz cvetov, listov in 
korenin izdelujejo zeliščarji tinkturo za utrujenost in 
odpornost, imunost pred prehladi. 
 
 
 

Sestavek o zdravilnih rastlinah je informativno nastal ljubiteljsko, s 
spoznavanjem našega parka. Mogoče se boste tudi vi, skupaj z obiskovalci Doma, 
sprehodili po parku in našli še druge zasajene zdravilne rastline. 

Naš domski park je majhen, a prijeten. Lepo so urejene zelenice in 
zasaditve raznolikega cvetja, s popestritvijo mnogih raznolikih zdravilnih rastlin 
in zelišč. Te so nam v okras in možno uporabo v zdravilstvu, kulinariki, kozmetiki 
in v aromaterapiji. Privabljajo tudi ptice in druge žuželke, zlasti čebele, ki skrbno 
nabirajo nektar ter skrbijo za opraševanje in razmnoževanje rastlin in nadaljnje 
življenje. 

 
Pripravila Marija Šemerl, 
ob pomoči M.Martini in Milene Avbelj  
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PRVI DAN ŠOLE 
 
 September se je začel, z njim pa se je začelo tudi novo šolsko leto za naše 
osnovnošolce in dijake. Mestni avtobusi znova vozijo nekoliko pogosteje, dnevi 
se ohlajajo in trume turistov počasi zapuščajo Ljubljano. 

 
 Gotovo se še spominjate svojih šolskih dni. To je nepozabna izkušnja, z 
velikim vplivom na naša življenja. Prav tako je to čas mladosti, ko je vse še novo, 
nepreizkušeno in nepoznano. Kljub mnogoterim htirim in velikim spremembam 
v zadnjih letih, desetletjih pa veliko stvari ostaja nespremenjenih. Ali pa vsaj zelo 
podobnih, o čemer priča tudi sledeči spis ‘sodobnega osnovnošolca.’  
Prijetno branje! 
 
 

FRANCE PREŠEREN V ŠOLSKIH KLOPEH 
(domišljijski spis) 
 

“Ker se je tvoj učni uspeh poslabšal, ti od tega trenutka naprej 
prepovedujem uporabo računalnika in mobilnega telefona”, so bile besede 
mame, ki je prišla iz govorilnih ur. Ob pogledu nanjo sem bil zelo žalosten. Želel 
sem si le, da utonem v spanec in postanem vsaj za trenutek podoben človeku, ki 
je bil brez tehnologije dober pesnik in pravnik. Zaspal sem. 

Namesto budilke me je prebudil mamin ropot v kuhinji. Kurila je star zidan 
štedilnik, na katerem je v glineni skledi pripravila žgance. Na veliki starinski mizi 
so me poleg zajtrka čakale tudi nenavadne šolske potrebščine: pero s črnilom, 
leseno računalo in tablica. Zanimivo. Kmalu sem se moral odpraviti skozi duri, 
kakor jih je poimenovala moja mama, proti tako imenovani realki in ne zdajšnji 
šoli, katero obiskujem. 
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Ko sem vstopil v učilnico, sem presenečen obstal. Bila je preprosta in 
temačna. Čez nekaj trenutkov je vstopil visok ter že na prvi pogled strog moški, 
za katerega se je izkazalo, da je naš učitelj. V kot je odložil šibo in ob pogledu na 
to gesto sem se kar stresel. Vsi smo vstali in ga pozdravili. Pričeli smo s poukom 
in prva učna ura je bila namenjena predmetu, ki je nosil ime LEPO VEDENJE. Zdelo 
se mi je nenavadno, da sem vse znal, toda na vlogo vestnega učenca sem se kar 
hitro navadil. Tudi pri prirodopisu ni bilo nič drugače. Mirno sem sedel v klopi in 
spregovoril le, ko mi je učitelj dal besedo. Moji odgovori so bili v večini natančni 
in pravilni. 

Čez čas pa so mi misli odtavale. V moji glavi so se rojevale rime z 
metaforičnimi izrazi. Ko učitelj ni bil pozoren, sem jih zapisal in nastala je prava 
poezija. Nisem vedel, da sem nadarjen za kaj takega in niti v najlepših sanjah si 
ne bi mislil, da bom kdaj pesnik. Ta vloga mi je bila neizmerno všeč. Toda občutek 
ni dolgo trajal, saj je učitelj opazil, da pouku več ne sledim. Presesti sem se moral 
v oslovsko klop, poleg tega sem si prislužil tudi nekaj udarcev po prstih in dlaneh 
s šibo, katere sem se že na začetku ustrašil, kakor da sem vedel, da bom imel z 
njo bližnje srečanje. Odnos učitelja do učenca preko palice se mi je zdel 
nenavaden, toda bil sem preveč prestrašen, da bi sploh izustil besedo. Kljub temu 
spodrsljaju sem bil zapisan v zlato knjigo. 

Končno je pozvonila moja budilka današnjega časa, nisem bil več v letu 
1810, ko sem obiskoval realko kot France Prešeren. Veselo sem odšel v današnjo 
osnovno šolo in se odločil, da popravim uspeh brez računalnika in mobilnega 
telefona. 
 
Tilen Majerle, 6. a 
mentorica: Tanja Lavrič 
OŠ Zbora odposlancev Kočevje 
 
Gaj J.C.  
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21. september – SVETOVNI DAN ALZHEIMERJEVE BOLEZNI 
 
 
Vse od 21. sept., leta 1994, obeležujemo svetovni dan Alzheimerjeve 

bolezni, leta 2012 je Mednarodna organizacija za Alzheimerjevo bolezen 
(ADI) razglasila mesec september kot mesec intenzivnega osveščanja 
javnosti o Alzheimerjevi bolezni ter zmanjševanja stigme.  

Alzheimerjeva bolezen je najpogostejši vzrok demence. Demenca je 
ena izmed najbolj pogostih bolezenskih stanj možganov. Gre za sindrom 
oziroma skupek različnih simptomov, ki se pojavijo kot posledica odmiranja 
ali okvare možganskih celic,  ki so odgovorne za spomin,  mišljenje, 
razumevanje, orientacijo ter sposobnosti za učenje, računanje in govorno 
izražanje.  Več kot 60% vseh bolnikov z demenco ima Alzheimerjevo bolezen. 
Leta 1907 je Alois Alzheimer opisal bolezen pri 51 letni ženski, ki se ni znašla 
v lastnem stanovanju, imela je spominske motnje in je bila sumničava. Opazil 
je tudi motnje govora, poimenovanja in razumevanja. Po štirih in pol letih je 
umrla. V bolničinih možganih je po smrti opazil značilne spremembe, za 
katere je domneval, da so vzrok upadu umskih sposobnosti. Alzheimerjeva 
bolezen večinoma prizadene starejše. Zanjo zboli od 5% do 10% vseh 
starejših od 65 let.  

Zgodnje prepoznavanje oziroma odkrivanje bolezni je ključno za 
uspešno zdravljenje. Eden od načinov zgodnjega odkrivanja znakov demence 
je test risanja ure. Gre za enostaven test, ki pomaga pri prepoznavanju 
demence. 
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Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za 

pomoč pri demenci je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, 
interdisciplinarno strokovno združenje, katerega primarni namen in cilj je 
zagotavljanje strokovne in učinkovite pomoči osebam z demenco, njihovim 
svojcem ter skrbnikom. Združenje zavestno pristopa k ozaveščanju in 
pomoči, podaja nam potrebne informacije tudi o tem, kako prepoznati prva 
znamenja morebitnega razvoja bolezni. Njihova spletna stran in dejavnosti 
vključene v javnost in osebna sodelovanja prikazujejo srčen in odgovoren 
odnos poslanstva, ki ga združenje ima. 
 

 
 
10 opozorilnih znamenj pri demenci 
 
 
1. pozabljanje 
2. težave pri opravljanju znanih nalog 
3. težave pri govoru 
4. dezorientiranost v času in prostoru 
5. slabša presoja 
6. okrnjeno abstraktno razmišljanje 

7. zalaganje stvari 
8. spremembe vedenja in 
čustvovanja 
9. spremembe osebnosti 
10. izguba volje

 
 
 
Po spletnih virih povzela Doroteja Pukšič  
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DEMENCO JE SPOZNAL TUDI DSO BEŽIGRAD 
 
Vsakodnevno se, pod varstvom in oskrbo zdravstvenih delavcev, 

stanovalci oboleli za demenco v Domu Bežigrad, srečujejo v skupnem -dnevnem 
prostoru, v prvem nadstropju zahodnega bloka. Tam imajo svoj kotiček, kjer ob 
tedenskih aktivnostih, kot so bralna ura in gospodinjske aktivnosti sodelujejo 
tudi v drugih udejstvovanjih. Mnogi med njimi se samostojno gibajo po domskih 
prostorih in so prisotni na večini dogajanj v domskem duhu.  
 Do nedavnega je strokovne dejavnosti na oddelku vodila delovna 
terapevtka Milena Avbelj, ki je vnesla pomembno noto dostojanstvenosti, in 
sicer z vključenostjo oseb z demenco v različne aktivnosti in medsebojno 
sodelovanje z drugimi stanovalci, ob pomoči gospe Mateje Šebenik. Vodstvo 
Doma je tako pred kratkim usmerilo vse svoje sile tudi v obnovo prostorov, kjer 
lahko stanovalci še kvalitetnejše preživljajo svoj čas. 

 
Oddelek je ob tem pridobil tudi novo osebje, to je socialna delavka Špela 

Vozel, ki je nadomestila delovno terapevtko Mileno. Za septembrski Mesečnik 
smo jo ujeli, da se nam na kratko predstavi in se ji za pripravljenost tudi 
zahvaljujemo, saj je vendar zanjo v Domu še vse bolj kot ne, novost. Zastavili smo 
ji tudi nekaj vprašanj. Njeno prevzetje oddelka oseb z demenco je tudi zanjo zelo 
ključnega pomena. Več nam je zapisala kar sama. 
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Ga. Špela Vozel:  
 
»Sem socialna delavka in vedno sem si želela 

delati s starejšimi. Sedaj mi je uspelo in imam to 
priložnost. Počasi spoznavam delo, stanovalce in 
zaposlene, vsak dan se naučim kaj novega. V Domu 
se počutim dobro sprejeto, zato se dela lotim 
pogumno in veselo. Zavedam se, da skupaj z drugimi 
vsak dan znova prispevam k dobremu vzdušju in 
dobremu počutju naših stanovalcev. To mi daje 
energijo za delo in tudi v prihodnje se bom trudila 
to energijo deliti s sostanovalci. Verjamem pa tudi, 
da kolikor daješ, tudi prejemaš.« 

 
 
 
 

1. Kaj ti predstavlja pojem demenca in kaj ti je pri delu z osebami z 
demenco najbolj všeč? 
 
»Pri bolniku z demenco je pomembno, da se vživimo v svet bolnika in ne 
pričakujemo nečesa, česar ne zmorejo več. Pri tem delu mi je všeč, ker sem 
lahko v stiku z osebo, jo spoznavam in se trudim, da bi del dneva preživela 
polno, koristno in aktivno.« 
 
 

2. O čem se v času skupinskih dejavnosti pogovarjate in kako bi opisala 
sodelovanje v različnih aktivnostih, ki jih izvajate? 
 
»Vsakodnevno izvajamo različne dejavnosti. Nekaj je pogovora o 
vsakdanjih stvareh, pogovarjamo pa se tudi o različnih temah, ki se 
dotikajo tudi njihovih izkušenj, spominov, življenja, npr. o običajih, letnih 
časih, poklicih, otrocih itd. Veliko pojemo, poslušamo glasbo in 
telovadimo. Nekateri radi barvajo, imamo tudi kreativne delavnice. Veliko 
časa posvetimo reševanju kognitivnih vaj in igram, s katerimi se ohranjajo 
kognitivne sposobnosti. Vedno pa imam v mislih, da je vsaka oseba 
drugačna, zato se vsak dan pri aktivnostih prilagajamo posamezniku in ga 
v dejavnosti nikoli ne silimo, če nima interesa.«  
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3. Kaj je največji izziv za osebo, ki dela z osebo z demenco? 
 
»Da se vživi v svet osebe z demenco in skuša razumeti njegove potrebe, 
prepričanja, strahove ter se ne ravna po svojih željah in prepričanjih, ker s 
tem lahko samo še poveča stisko osebe z demenco. Pri delu z osebo z 
demenco je pomembna komunikacija, ki mora biti jasna, enostavna in 
spoštljiva ter vključuje tudi dotik, nasmeh in očesni stik.« 
 
 
 

4. Kaj po tvojem mnenju najbolj potrebuje oseba z demenco, ki stanuje v 
DSO? 
 
»Mirno in prijetno okolje, vsakodnevno rutino, spoštovanje, jasno in 
preprosto komunikacijo in empatično osebje Doma.« 
 
 
 

5. Kaj bi vedno znova svetovala svojcem bolnikov z demenco? 
 
»Svojci oseb z demenco se znajdejo v težki situaciji z velikimi 
obremenitvami. Svetujem jim, da pridobijo čim več informacij o tem, kaj 
je demenca, kakšni so znaki in kako ravnati s tako osebo. Naj si dovolijo 
poiskati pomoč. Obrnejo se lahko tudi na naš Dom, kjer nudimo pomoč 
svojcem v okviru mesečnih srečanj Alzheimer cafe.« 
 
 
 

6. Kako živali vplivajo na osebe z demenco in kakšne možnosti imajo za 
tovrsten stik stanovalci DSO Bežigrad na oddelku demence? 
 
»Ugotovitve kažejo, da živali lahko delujejo terapevtsko, zato jih že 
uporabljajo na različnih področjih. Živali pomagajo pri zadovoljevanju 
osnovnih človekovih potreb po pozornosti, ljubkovanju, telesnemu stiku, 
razvije se empatija.  
Svojci lahko pripeljejo svojo domačo žival v naš Dom na obisk, pri tem pa 
morajo upoštevati določena pravila Doma.« 
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Sporoča še, da bo tudi ob letošnjem svetovnem dnevu, v Domu potekal 

zdaj že znan dogodek Alzheimer cafe, kjer se vsakoletno zberejo oboleli 
stanovalci  s svojci.  

 
 
Želim dodati, da po končanem pripravništvu v DSO Bežigrad, še vedno z 

veseljem obiščem stanovalce. Vsakokrat ne manjka ljubih modrosti izkušenih 
korakov njihovih poti, ki so jih navsezadnje pripeljale skupaj v njihov zdajšnji 
Dom. Nazadnje sem se ustavila tudi pri stanovalcih obolelih za demenco. Med 
drugimi je bilo moje vprašanje za njih: 

»Kaj vas najbolj osreči?« 
Odgovori so bili različni:  
»Ljudje.« 
»Zdaj nič več.« 
»Kadar sem sama in ko sva s sinom več skupaj.« 
G. Trplan pa je o sreči povedal: 
»Težko odgovorim na to vprašanje. To je težko vprašanje. Sreča je v 

trenutku. Sreča kar tako pride, odvisna je od momentalnega. Rad imam petje, 
glasbo.« 

 
 
»Čutim, torej sem!« je rekel Izidor Gašperlin naslovu svoje knjige, Rudi 

Kerševan pa je o sreči zapisal:  
»Kot morski val je naša sreča. Hiti k obali, do strmih pečin, kjer se razbije, 

ali pa pljuskne čez peščeno nabrežje in ponikne v njem.« 
 
 
 

Srečno vsem! 
 
 
Doroteja Pukšič  
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DRAGO JANČAR 
 
 

 
 
 

Drago Jančar je slovenski pisatelj, dramatik in esejist. Rodil se je 13. aprila 
1948, v Mariboru. Dokončal je osnovno in tehnično šolo za kemijsko stroko v 
Rušah. Študiral je tudi na Višji pravni šoli. Nekaj časa se je ukvarjal samo s 
pisanjem. 

Od 1981 do upokojitve 2016 je bil zaposlen pri Slovenski matici kot urednik 
in tajnik ter je eden izmed najbolj plodovitih slovenskih pisateljev.  V svojih esejih 
se je velikokrat ukvarajal s problemi politike in civilne družbe. Skupaj z Vaskom 
Simonitijem je pripravil odmevno razstavo in zbornik Temna stran meseca, o 
značilnostih avtoritarne vladavine v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni.  

Dobil je več slovenskih in mednarodnih nagrad, med drugim Prešernovo 
nagrado za življenjsko delo (1993), evropsko nagrado za kratko prozo 
mesta Augsburg (1994), Herderjevo nagrado za književnost (2003) in nagrado 
Jean Amery za esejistiko (2007). Leta 2015 so mu v Evropskem parlamentu 
podelili naziv Državljan Evrope. Je tudi štirikratni dobitnik nagrade kresnik za 
romane Katarina, pav in jezuit, Zvenenje v glavi,To noč sem jo videl (katerega 
francoski prevod je 2014 prejel nagrado za najboljšo tujo knjigo in bil kandidiran 
za francosko literarno nagrado femina, nemški prevod pa je bil razglašen za 
najboljšo knjigo po izboru avstrijskih kritikov na listi ORF in je bil po mnenju 
mesta Darmstadt v oktobru 2015 najboljša knjiga v Nemčiji) ter In ljubezen 
tudi (leta 2018). 

 Knjiga In ljubezen tudi je dobila tudi nagrado Kresnik v juniju 2018.  
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Odlomek iz »IN LJUBEZEN TUDI«: 
 

» -Vem, je rekla mama, ampak jaz te težko čakam. Lahko bi spet kdaj skupaj 
poslušala Veronika, der Lenz ist da. 

-Ne maram te pesmi, je nejevoljno odgovoril. 
-Včasih si jo rad poslušal, vsi smo jo poslušali. 
Odložil je škornje in si odpel opasač s pištolo. Mama ga je spremljala s 

pogledom. 
-Pa kaj je? Je rekel nekoliko živčno. Kaj me tako gledaš? 
-Dobro veš, kaj je, je silnila in uprla dlani v boke. 
-No kaj? 
-Pri ženski si bil, je rekla. Zakaj ne zaupaš svoji mami: Nič nimam proti, 

samo predstavil bi mi jo pa lahko. 
-Mama, je rekel mirno, kolikor je mogel. Nisem bil pri ženski, in ne govori 

neumnosti. Bil sem v službi, škornje sem sezul, ker sem mislil, da spiš, nisem te 
hotel zbuditi. 

- Dobro veš, da nikoli ne spim, zmeraj te čakam, je rekla. 
Stopil je v svojo sobo in zaloputnil z vrati. Nekaj časa je stal, čakal je, da bo 

odšla. A ni odšla, za vrati je slišal šuštenje njene halje. 
Potem je tiho zapela: Veronika, der Lanz ist da, die Mädchen singen 

Trallala. 
-Mama, pojdi spat, je rekel. 
Nič ni odgovorila. Čez čas se je le oglasila, z zlomljenim, skoraj ihtečim 

glasom je tiho rekla: 
-Palačinke so na štedilniku, marmelada je v omari. 
Odprl je vrata. Tam je stala in komaj zadrževala solze. Pomislil je, da je tako 

sama. Objel jo je. Šel je v kuhinjo in se začel basati s palačinkami, čeprav ni bil 
niti malo lačen. Mama je sedela na stolu, roke je držala v naročju in ga zadovoljno 
gledala. 

To je bilo sinoči. Ta večer si res ni želel palačink z marmelado. Sklenil je, da 
se bo še malo sprehodil, medtem pa bo mama mogoče zaspala, včasih vendarle 
zaspi. Zjutraj se bo opravičil, ker jih ni pojedel, pa saj so za zajtrk tudi še dobre, 
pojedel jih bo za zajtrk. Ta večer si je zaželel še nekaj svežega jesenskega zraka, 
sprehoda skozi osvobojeno, nemški domovini priključeno mesto. Pomislil je, da 
bi se vrnil v kavarno in s kakšno prijateljsko družbo, tam je nikoli ne manjka, delil 
svoje vedre misli. Tam včasih sedi Hans Hochbauer, pije in si dovoljuje bedaste 
šale: Ti je mama pustila, da greš ven? Hans ga sprašuje, zakaj še zmeraj živi z 
mamo, lahko bi si našel svoje stanovanje. In se poročil. Ludwig Mischkolnig se 
smeje in reče, jaz sem poročen z domovino. Čeprav mu ni do smeha, Hans mu je 
v službi podrejen, pa si vendarle dovoljuje takšne šale. Debeluj, preveč je, v tej 
službi ne bi smeli delati ljudje, ki toliko jedo in pijejo. 
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Ampak zdaj bi lahko šel med tovariše v Theresienhof, Hans je na Dunaju, 
rešuje neko zapleteno zadevo, povezano med avstrijskimi in takajšnjimi 
komunisti. Ne bi bilo treba poslušati njegovih neumnih zbadljivk. Lahko bi se s 
kamerati pogovoril, kako je na bojiščih, nekateri so bili v Afriki, v Skandinaviji, na 
Poljskem. Pogumni možje. Včasi si je zaželel, da bi tudi sam odšel na bojno polje, 
med hrum eksplozij in zmag. A domovina hoče, da je tukaj, v svojem mestu, tudi 
tu poteka boj za nemštvo in novo Evropo.  

Ni šel v kavarno. Park je bil bliže, slutnja temnega zelenja ga je vlekla med 
stara drevesa. Napotil se je proti Trem ribnikom, nekaj časa je hodil sem in tja in 
sploh ni vedel, kdaj se je znašel pred vhodom v urad, noge so same našle pot tja. 
Stražar ob vhodu mu je salutiral, pri vratarju je klepetala ena od dežurnih 
strojepisk. Rekel je nekaj o lepem večeru in vzel ključ svoje pisarne, pravzraprav 
ne samo svoje, tudi Hansove. Pogledal bo Gorjanovo mapo.  
 
Sonja stoji ob oknu v svoji sobi.  
Iz pritljičja sliši žvenketanje posode, mama in oče večerjata, ona ne bo jedla, ni 
lačna. Sliši njune glasove, tiho se pomenkujeta o vsakdanjih stvareh, oče govori 
o bolnišnici, težko delo ima, zdravnikov je malo, del osebja so vpoklicali, vsega 
primanjkuje. 

          A.P.T. 
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CIRIL ZLOBEC 
(1925-2018) 

 

 
 

V literarnem kotičku septemrskega Mesečnika namenjamo našo stran 
preminulemu  slovenskemu pesniku, pisatelju, publicistu, prevajalcu, novinarju,
 uredniku in politiku Cirilu Zlobcu, ki je 24. avgusta 2018, v 94. letu zapustil 
slovensko deželo in za seboj zapustil bogato dediščino slovenskemu jeziku.   
 
»Poezijo je videl kot možnost, da se »človek poglobi vase in ohrani 
samospoštovanje.«« 
 

Znan zlasti kot pesnik, ki piše lirične, čustvene pesmi. Prve pesmi je 
objavljal že med vojno. Leta 1953 je skupaj s Tonetom Pavčkom, Kajetanom 
Kovičem in Janezom Menartom izdal prvo svojo pesniško zbirko Pesmi štirih, ki 
je do danes doživela številne ponatise. Sledile so številne druge pesniške 
zbirke: Pobeglo otroštvo (1957), Ljubezen (1958), Najina oaza (1964), Pesmi jeze 
in ljubezni (1968), Čudovita pustolovščina (1971), Dve žgoči sonci (1973), 
Vračanja na Kras (1974), Kras (1976), Pesmi (1979), Glas (1980), Pesmi 
ljubezni (1981), Beseda (1985), Nove pesmi (1985), Rod (1988), Moja kratka 
večnost (1990), Ljubezen dvoedina (1993), Stopnice k tebi (1995), Skoraj 
himne (1995), Ti – jaz – midva (1995 – z zgoščenko), Mojih sedemdeset 
(1995), Čudež telovzetja (2004), Dvom, upanje, ljubezen (2005), Tiho romanje k 
zadnji pesmi (2010), Biti človek (2014). Ob njegovem 90. rojstnem dnevu je izšel 
izbor njegovih ljubezenskih pesmi Ljubezen - čudež duše in telesa (2015). 
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Napisal je tudi nekaj pripovedniških del, dva romana in tudi radijsko 
igro Moška leta našega otroštva. Pripravil je antologijo slovenske poezije ter 
izbor italijanske lirike. Spisal je tudi več esejističnih del, med drugimi tudi Lepo je 
biti Slovenec, ni pa lahko (1992). 

Številna Zlobčeva dela so prevedena v tuje jezike. V zasebnem življenju je 
doživel dva huda udarca. Najprej mu je umrla ljubljena hči Varja, nato še sin Jaša. 
 
»In vendar je preživel obe smrti in ju sprejel v svoj triadni sistem dvoma, upanja, 
ljubezni, kakor je naslovil pesniško zbirko ob 80-letnici. Hčerki Varji je v pesmi, v 
kateri ji je poskušal ponovno obuditi opustošeno voljo do življenja, zapisal: 
Razlogi za življenje so! Celo, ko je življenja v nas vse manj in manj,« je o najhujšem 
času pesnikovega življenja zapisal Peter Kolšek. 
 
 

LJUBEZEN V AVGUSTU 
(Ciril Zlobec) 

 
Nenadna burja se prišla je gret 

k žerjavici visokega avgusta, 
razpoke v zemlji, izsušena usta, 
kot da preklinjajo Boga in svet. 

 
Kar pa morda še vendarle živi, 

živi, ker samo sebe zdaj použiva, 
iz sebe tudi midva zdaj živiva, 
a ogenj v naju le poživlja kri. 

 
Drug drugemu se dajeva, goriva 
v požar ljubezni dvoedine, vroča 

kot ta avgust, v ljubezni vse bolj živa: 
 

dve nerealni bitji zunaj časa, 
pa vendarle edina kljubujoča, 
še zeleneča oaza sredi Krasa. 

 
 

Po spletnih virih povzela Doroteja Pukšič 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Roman
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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,... Vse, kar se vam utrne 
je dobrodošlo! Svoje prispevke oddajte v delovno terapijo ali na literarnem 
krožku najkasneje do 20. septembra! 
 
 Sledi zelo zanimiva pripoved iz mladosti naše stanovalke, ki govori o 
bližnjem srečanju z eno najredkejših slovenskih strupenjač.  
 
 
ZGODILO SE JE... 
 
 V starejših letih misli pogosto uhajajo v preteklost, nizajo se spomini na 
ljudi, ki so nam največ pomenili, na dogodke, ki so zaznamovali naše življenje. 
Predvidevam, da se tako kot meni, to dogaja še marsikomu. 
 Tisti dan sem dopolnila 18 let – šolske počitnice, poletje, vročina... 
 Zgodaj zjutraj je starejša sestra spekla zavitek z domačo skuto in domačo 
smetano. 

“Da boš vedela, kdaj si imela 18 let.” 
 Tako prijeten jutranji hlad. Zalivam rože na oknih, pobiram hruške rumene 
jerebice, sočne maslenke. 
 Spomnim se, da sem obljubila naši dobri sosedi šivilji, ki ima njivo v 
najemu, da ji bom danes popoldan prišla pomagat žet pšenico. 
 “Ate, ali bi mi lahko sklepali srp, da bom laže žela?” 
 “Kar sem ga prinesi, saj moram sklepati tudi koso. Danes sem šel gledat 
pšenico, če je že dovolj zrela. Ravno prava bo. Jutri jo bo treba požeti. Rekli bomo 
teti Micki pa še Cilki in Klari, da bodo prišle pomagat. Kar zjutraj ob treh bo treba 
začeti. Videlo se bo, ker je ravno polna luna. Boš lahko vstala tako zgodaj? Tudi 
jaz bom šel na njivo vezat snope.” 
 “Seveda, ate, saj veste, da to rada delam.” 
 Po kosilu, okrog enih popoldne, sem se odpravila žet. Pot pelje skozi gozd 
nad hišo, sprva malo navkreber. Obdajal me je nekakšen neznan nemir. Pritiskala 
je huda vročina, ki se je nekoliko čutila celo skozi krošnje dreves. 
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 Ko sem prispela na ravnico, sem zavila po bližnji stezi, obrasli s travo, 
namesto, da bi šla okrog po daljši poti. Bila sem bosa, tako mi je poleti najbolj 
ustrezalo. 
 Bilo je približno dvajset minut hoje od doma. In tedaj je nastopil usodni 
trenutek. Naenkrat sem začutila na levi nogi nad gležnjem nekaj hladnega, 
vlažnega, potem pa boleč ugriz, kot bi me ugriznil rogač. Otrpnila sem in se 
zgrozila pa začela silovito otresati z nogo, vendar se nisem mogla znebiti 
strahotnega občutka hladu in mraza, le bežno sem videla nekaj sivega, 
ogromnega. Nazadnje je le odpadlo proč. Na vso moč sem bežala. Naenkrat pa 
nisem mogla več nikamor. Obnemogla sem sedla na tla. Iz leve noge nad 
gležnjem sta tekla dva curka krvi. Začela sem z vso preostalo močjo stiskati. 
Spomnila sem se, da je treba rano prerezati, a mi je postalo tako slabo, da nisem 
uspela, čeprav sem imela v roki oster srp. Tako me je našla sosedova Stanka, 
malo starejša od mene, ki se je slučajno vračala domov iz sosednje vasi. Spravila 
ali bolje zvlekla me je domov. 

 
 Kasneje se spomnim, da sem ležala na postelji v ‘ta veliki hiši’ in da so mi 
pred očmi plesala okna, strop, pa slabost, bruhanje, lavor... Potem je bilo okrog 
mene veliko ljudi, ležala sem na deki zunaj, čakali smo rešilca. 
 “Pojdimo po Uršo, ki zna zagovoriti kačji pik.” 
 “Ne, tega pa ne,” je rekel oče. 

Težko diham, bruhanje, bolečine. 
Rešilec je prišel menda šele čez tri ure (za novomeški okraj je bil takrat en 

sam razmajan rešilec). 
Potem pa tista vožnja! Makadamska, jamasta cesta, bolečine, slabost, v 

grlu peče kot ogenj. In spet! Ležim na neki mizi v bolnici, zdravnike in sestre vidim 
dvojno, noga peče, omotica, krči. Slišim glas. 

“Modras.” 
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Menda je bilo več kot dva dni moje življenje čisto na nitki, ker sem pač 
prepozno prišla k zdravniku. 

Enkrat ponoči mi je starejša medicinska sestra vneto prigovarjala, naj 
pustim, da mi odrežejo nogo. Odločno sem odklonila, rajši bi umrla, kot bila ob 
nogo. 

Osebje v bolnici, posebej dr. Bajc, znani in cenjeni kirurg, se je zelo zavzelo 
zame. Čeprav so očetu in sestri rekli, naj ne hodita domov, ker bo z mano kmalu 
konec, so tri dni in tri noči ves čas dežurali ob meni in me kar naprej pikali z 
injekcijami. 

Spomnim se, kako sem neko jutro bila čisto budna, le noga me je hudo 
bolela, bila je črna in otekla. Vsi so se veselili z mano, da sem premagala Matildo. 
Takrat sem se sprijateljila z neko medicinsko sestro Verico, ki je bila, tako kot 
zdravniki, vedno ob meni. Dolgo sem še prijateljevala z njo in njeno družino. Tudi 
njen brat, inženir gozdarstva, me je rad videl. 

Po treh tednih bivanja v bolnici sem se shujšana, vendar presrečna vrnila 
domov. 

Za veliko požrtvovalnost smo se jaz in moja družina zdravnikom in osebju 
bolnice lepo zahvalili. 

Prav nikomur ne bi privoščila take izkušnje. 
Enkrat, dosti dosti kasneje, mi je neki biolog, ki je proučeval kače po vsem 

svetu, rekel, da je kačji pik porok za dolgo življenje. Prav lepo bi bilo to verjeti! 
 
A. Pogorelec T. 
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LJUDSKO SLOVSTVO 
 

 S tem pojmom v največji meri mislimo na ljudsko 
slovstvo, ki je nastajalo v srednjem veku med 
nepismenim ljudstvom in je krožilo med ljudmi; in to ne 
le med kmečkimi podložniki, ampak tudi med obrtniki, 
delavci po trgih in mestih. Med njimi so bili tudi grajski 
hlapci, najemniški vojaki, obrtniki po deželi, študenti. 
 To slovstvo je po svoji naravi povezano z 
mednarodnim okoljem, življenjem drugih dežel in 
ljudstev, z njihovo umetnostjo in ljudsko književnostjo. 
Je odraz narodnega duha in njegove ustvarjalnosti. 
 Avtorji so bili talentirani posamezniki, katerih 
imena so se pozabila, dela pa so se širila med ljudmi po ustnem izročilu iz roda v 
rod, iz kraja v kraj, pri tem pa doživljala spremembe. Tako so nastajale variante 
ali inačice z izpuščanjem in dodajanjem besedil. 

 Dve najpomembnejši vrsti ljudskega slovstva v 
srednjem veku sta bili LJUDSKO PESNIŠTVO in 
LJUDSKA PRIPOVEDNA PROZA (ljudska bajka, 
pripovedka, pravljica, legenda, basni,...). Pesmi so 
peli ob glasbilih, besedila v prozi pa govorili. 
Ljudsko pesništvo obsega LIRSKE in EPSKE pesmi. 
 Lirske ljudske pesmi so najbolj številne in izražajo 
najplemenitejša občutja človeka, izražajo njegova 
čustva, kot so veselje, žalost, hrepenenje, 
ljublezen do dekleta, fanta, žene, moža, otroka, 
domovine, narave – tako živali kot rastlin; in to ob 
različnih pomembnih dogodkih: rojstvu, poroki, 
smrti, odhodu na vojsko,... 
 
 Epske ljudske pesmi, ki jih je ljudstvo sprejelo za 

svojo last, so pesmi, ki izražajo poustvarjanje človeških usod in življenjskih 
dogodkov. Delimo jih na ljudske BALADE in ljudske ROMANCE. 
 Tako LIRSKE kot EPSKE ljudske pesmi kot tudi ljudska pripovedna proza so 
naša velika dragocenost, ki bi jo morali še bolj ceniti in ohranjati. 
 
A. Pogorelec T. 
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KONCERT DOMSKEGA PEVSKEGA ZBORA 
 
 Pred poletnimi počitnicami je Domski pevski zbor organiziral koncert, ki je 
bil v sredo, 27. 6. 2018 ob 10.30 v jedilnici Doma. 

 
 Pozdravne besede in o delu pevskega zbora je podala ga. Milena Avbelj, 
delovna terapevtka. V imenu vodstva Doma pa sta se koncerta udeležili tudi ga. 
Brigita Stanojević (glavna medicinska sestra) in ga. Mateja Sebenik (gospodinja 
Doma). 
 Vezni tekst o nastanku ljudskega pesništva, o pomenu ljudske pesmi, ki je 
nastajala že v srednjem veku med nepismenim ljudstvom, je pripravila in tudi v 
uvodu prijetno predstavila ga. Ana Pogorelec – Tomažič, slavistka – stanovalka 
Doma. Sodelovala je tudi pri izboru pesmi in pripravila celotni scenarij koncerta. 
 Pod vodstvom ge. Mateje Kunstek (prostovoljke, sicer zaposlene v 
Slovenski filharmoniji v Ljubljani), je domski mešani pevski zbor izredno ubrano 
in kvalitetno zapel lirske ljudske pesmi iz različnih slovenskih pokrajin. Moški 
glasovi so bili dopolnjeni s sodelovanjem g. Janeza Korošca, požrtvovalnega 
zunanjega sodelavca, ki je petje pri nekaterih pesmih še dopolnjeval s spremljavo 
harmonike. 
 S Koroške so zapeli pesem “Gor čez, izaro,” nato je sledil samospev ge. 
Doroteje Pukšič (naše nekdanje delovne terapevtke) “Pojdem v rute.” Z izredno 
interpretacijo in čustveno barvitim glasom je navdušila vse poslušalce. Prav tako 
tudi skladno  zapeta pesem v duetu Mateje Kunstek in Doroteje Pukšič: “Vsi sü 
venci vejli.” Bila je čudovito zapeta pesem v prekmurskem narečju. 
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 Pevski zbor je s Štajerske zapel pesem “Gremo na Štajersko” ter z 
Gorenjske “Vasovalec” in v prvem delu veselo zaključil s pesmima z Dolenjske 
“So ptičice zbrane, v dolino lete” ter “Od Ribnce do Rakitnce.” 
 Vezni tekst o epskih ljudskih pesmih, o žalostnih baladah ter vedrejših 
romancah, je glasno in prijetno prebral g. Gaj Jordan Cizelj. 
 Balade opevajo žalost nad težkimi življenjskimi razmerami posameznih 
junakov: Lepa Vida, Desetnica itd. Od Desetnice je prešel k romanu Deseti brat 
(1864), ki ga je napisal Josip Jurčič. Osebe iz desetega brata so slikovito 
predstavljene. Posebno dobro vaški posebnež Krjavelj, ki ga je odlično, duhovito 
predstavil in zaigral g. Janez Korošec. 
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 Zvedeli smo, da so ljudje sprejeli pesmi nekaterih pesnikov za svojo last. 
Uglasbene pesmi so se razširile po vseh slovenskih pokrajinah. To so ponarodele 
pesmi. 
 Naš pevski zbor je v zaključku zapel naslednji ponarodeli pesmi: Simon 
Gregorčič: “Veseli pastir” in Anton Martin Slomšek: “En hribček bom kupil.” 
Pesem Marije Poljanšek “Tam na vrtni gredi raste rožmarin” pa je bila podana v 
solo petju ge. Doroteje Pukšič, s spremljavo kitare Gaja J.C. 
 V najtežjih trenutkih med 2. svetovno vojno je vzniknila pesem “Počiva 
jezero v tihoti.” Postala je ljudska pesem in jo je uglajeno zapel pevski zbor. V 
zaključku pa je pevski zbor veselo zapel še staro ljubljansko ljudsko pesem “Prav 
lepa je trnovska fara.” 
 Polna jedilnica poslušalcev je tiho in zavzeto spremljala ubrano petje. 
Moteče je bilo le enkratno brnenje telefona. 
 V zaključku se je ga. Milena Avbelj v imenu vodstva zahvalila vsem 
nastopajočim , zlasti zunanjim prostovoljcem – sodelavcem, za uspešno izveden 
lep koncert. Zadovoljni poslušalci so se z močnim in dolgim aplavzom zahvalili za 
prijetno doživetje ob dinamično izvedenem 40 minutnem koncertu. 
 Koncert je bil obogaten s pestrim izborom pesmi iz vseh pokrajin Slovenije, 
strokovno poglobljenim veznim tekstom in ubranim petjem. 
 V prijetnem vzdušju je g. Janez Korošec za zaključek še zaigral na 
harmoniko in vsi prisotni smo skupaj zapeli še tri pesmi: “Zabučale gore,” “Snoč 
pa dav je slamca padla” in “Mi se imamo radi.” 
 Našemu mešanemu pevskemu zboru je bila v zaključku z dolgim aplavzom 
vseh poslušalcev ponovno podana zahvala in vzpodbuda za nadaljno sodelovanje 
in vztrajno petje. Zavedati se moramo, da je ljudska pesem naša dragocenost in 
dolžni smo jo ohraniti za naše potomce. 
 
M. Šemerl 
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UMOVADBA – LABIRINT 
 

Direktorica našega Doma nam je omogočila, da so 11.6.2018, k nam prišli 
dr. Kavčič, ki je poskusne teste zelo uspešno delal že v Ameriki, njegov asistent 
dr. Uroš Marušič ter mag. Kaja Železnik, ki nas je v začetku usmerjala, kako naj 
pričnemo z umovadbo – labirint. Z nami je bila vseh 
16-krat, ko smo se po računalniku sprehajali in 
lovili pokale. 

Umovadba – labirint je igra za urjenje 
kognitivnih funkcij. 

Ob prvem srečanju, kjer smo se seznanili o 
tem, kaj bomo sploh delali, se nas je zbralo okrog 
trideset stanovalcev, ko pa nam je dr. Marušič povedal, da bomo delali na 
računalniku in čeprav za to nalogo uporabljamo samo štiri tipke, se nas je testa 
za ravnotežje in spretnost, v nadaljevanju, udeleževalo samo petnajst.  3. julija 
smo začeli s praktičnim delom, takrat nas je bilo devet, do konca programa pa 
samo pet stanovalcev. 

 Labirint izgleda tako: na vsakem križišču, do katerega prideš s pomočjo 
štirih tipk na računalniku, sta dve živali. Odločiti se moraš na katero stran boš 
zavil, k levi ali desni, tretja možnost pa je naravnost. Odločitev, kam boš šel, je 
samo tvoja. Če nisi izbral pravilne poti, zaideš v »slepo ulico, se moraš vrniti na 
začetni položaj in poiskusiti na novo. Zapomniti si moraš, katera pot je pravilna. 
Začne se z dvema križiščema, nato s tremi in tako dalje. Vsakič, ko prideš iz 
labirinta, zagledaš pokal. 
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 Od začetka izgleda kar enostavno, toda ko greš po vrsti do naslednjič 
križišč, na vsakem sta spet drugi živali, je treba razmišljati, da si zapomniš, kakšen 
vrstni red je bil recimo pri deseti težavni stopnji. Lahko je trideset možnosti, 
preden zadeneš pravilnih deset in teh deset je potrebno ponoviti dvakrat, brez 
napake, da prideš iz labirinta do pokala. Toliko, da boste v grobem razumeli, zakaj 
je sploh šlo pri tem labirintu. 

 V torek, 21.avgusta so nas prišli iz RTV Ljubljana posnet, v našo knjižnico, 
kako to počnemo. Posnetek ste si lahko ogledali na RTV 1, naslednjo popoldne 
ob 17h. Če bi kdo želel, si lahko posnetek ogleda tudi pri meni, na domskem 
računalniku v delovni terapiji. 

Škoda, da se nas je umovadbe-labirint, udeležilo tako malo stanovalcev, je 
pa to čudovita vaja za razmišljanje, koncentracijo in pomnenje. 

 Še enkrat hvala naši direktorici, ki nam je to umovadbo-labirint omogočila. 
 
Marko Finec 
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Za Mesečnik smo udeležence povprašali o njihovi osebni izkušnji. 
 

 
 
Zakaj ste se odločili za obiskovanje umovadbe? 
 
»Živim v okolju, ki mi da misliti, kaj bo z mano čez mesec, leto, zato moja odločitev 
za umovadbo.« 
M. Duša 
 
»Zato, ker kar nam ponujajo v Domu v zvezi s kulturo, športom ali miselnimi 
vzorci, poskusim sprejeti in se tega udeležiti. Ter, da vidim, koliko bom boljši pri 
ohranjanju spomina.« 
M. Finec 
 
»Ko so nam na sestanku obrazložili, zakaj naj se tega projekta udeležimo, sem se 
v upanju, da mi bo koristil pri zaviranju propadanja možganskih funkcij, predvsem 
demence, odločila, da v njem sodelujem.« 
C. Eržen 
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Kaj je za vas kot udeleženca umovadbe najpomembnejše pri samem izvajanju 
naloge? 
 
»Najpomembnejši zame je začetek, da mi obrazložijo sistem, nato pa, da v miru 
rešujem zastavljenje naloge.« 
M. Finec 
 
»Pri samem izvajanju nalog je najpomembnejše, da si zapomniš vse poti, ki so 
potrebne, da prideš do cilja. Moji možgani pa brez pomoči tega ne zmorejo.« 
V. Drinovec 
 
»Najpomembnejše mi je, da že ugotavljam, da se mi spomin res izboljšuje.« 
C. Eržen 
 
Kako se počutite po umovadbi, ali vas vadba utrudi? 
 
»Mene umovadba ne utruja, ampak sprošča. Pri delu se počutim umirjena, zato 
mi čas mine zelo hitro.« 
S.Bevetek 
 
»Vadba sicer utrudi, a gre za samopremagovanje in je zato lažje.« 
M. Duša 
»Pri krajšem izvajanju umovadbe se ne počutim utrujeno (pol ure), pri daljšem 
izvajanju pa sem precej utrujena. S tem, da me nekaj časa rahlo boli glava, kar v 
veliki meri pripomore tudi vročina, ki jo težko prenašam.« 
V. Drinovec 
  

K članku pa dodaja svoje besede tudi mag. Kaja Železnik, ki pravi: 
»Kot študentka doktorskega študija socialne gerontologije, sem z veseljem 
sprejela ponudbo za sodelovanje pri izvajanju umovadbe, saj so praktične 
izkušnje na zbranem raziskovalnem področju zelo pomembne. Najpomembnejše 
pri izvajanju nalog se mi zdi zagnanost in trud, ki ga posameznik vloži v trening 
ter njihova želja po napredovanju. Ob koncu dneva, ko vsi udeleženci opravijo 
svoj trening, se počutim odlično, saj se z vsakim posebej veselim za najdene 
pokale in še posebej, kadar opazim njihovo zadovoljstvo in veselje. Ob koncu 
treningov bom vsekakor pogrešala naše druženje. Vsem udeležencem pa se 
iskreno zahvaljujem za sodelovanje in jim želim še veliko pokalov v prihodnje.« 
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DOMSKI PIKNIK 
 
V sredini meseca junija smo na oglasnih deskah našega Doma zagledali 

letak, ki nam je sporočil, da se pripravlja piknik. Bili smo vsi veseli in zadovoljni, 
saj se organizira tak piknik le enkrat letno. 
 Prišla je sreda, 20.junija in ob 12:00 smo zagledali naš vrt s teraso lepo 
okrašen z velikimi balončki na drevesih. Bilo je vroče in z žara so nas omamljale 
dobrote. Vsi smo sedeli v senci pod mnogimi pisanimi senčniki. Bilo je kot v 
pravljici. Na sredini vrta je pod kupolo igral ansamebl Ferme. Razvajal nas je s 
svojim petjem in igranjem v živo. Peli in igrali so vsi trije člani ansambla in s 
svojimi poskočnicami vabili na ples. Pričarali so nam spomin na Avsenike, Slake, 
znane hrvaške osebnosti, ki so ali še kdaj nastopajo tudi v Sloveniji, tudi lepe 
dalmatinske pesmi niso izostale. Ta ansambel nam je res obudil stare, lepe 
spomine. 

 
 Za kosilo so nas omamljale jedi na žaru. Vsak stanovalec je na svojem 
krožniku dobil čevapčiče, klobasice in kotlet s čebulo, papriko in paradižnikom s 
kosom domačega kruha. Pred kosilom pa je bilo na mizah sadje in razni sokovi. 
Za bolj razvajene pa belo in črno vino. Za malico je sledila pehtranova potica s 
kavo. Vse te jedi so prinašale naše neumorne delavke Doma, kot fizioterapevtke, 
medicinsko osebje, upravne delavke in vse ostale sestre, ki so bile tega dne v 
službi. Sodelovali so tudi delavci našega »bifeja« in oskrbniki. Vsem delavcem gre 
izredna zahvala za njihov trud pri razvajanju vse stanovalcev. 
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 Uprava Doma je na piknik povabila tudi upokojene, ki so delali tu in se 
upokojili v našem Domu. Udeležili so se v lepem številu in prijazno kramljali s 
poznanimi stanovalci. 
 Sedela sem v bližini ansambla in slišala od neke domske osebe, da 
ansambel ni primeren za starejše ljudi. Navzoča oseba je bila očitno tako jezna, 
da je pristopila k ansamblu in jih opozorila, da bi morali igrati bolj umirjeno in 
peti domače pesmi. V dogajanje je posegel stanovalec, prekinil moreče nerganje 
in pohvalil dobro petje in igranje ansambla. Tudi to se zgodi. 
 Na koncu je obveljalo mnenje vseh ostalih in tudi nekaj svojcev. Ta 
pravljica je dosegla svoj namen, v splošno zadovoljstvo prav vseh. 

 
Po osebnem opazovanju in doživljanju zapisala Vida Drinovec 
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SPOMINI POLETNIH DOGODKOV V DOMU 
 
 
V petek, 3. avgusta so nam delali družbo otroci zaposlenih, ki so nam s svojim 
otroškim duhom polepšali sončen poletni dan. 
 

 
... z nami so telovadili... 
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...delili svojo vedrost z zaposlenimi... 

 
... in z nami ustvarjali pri kreativnih dejavnostih... 
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Poletje je bilo obarvano z delom s pridelki. 
 
 
Solze so tekle pri čiščenju čebule 

 
 
in naši stanovalci so pridno čištili tudi stročji fižol, 
 

 
nekateri v prostorih delovne terapije, drugi v senci pod verando na našem vrtu. 
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Manjkalo ni niti paprike.  
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V toplem avgustu pa smo se nekateri stanovalci odpravili tudi na njivo v 
Moravče, kjer smo nabirali koruzo za domsko pečenje koruze. 
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Veselje se je nadaljevalo na terasi Doma. 
 
Najprej smo koruzo očistili in bila je naret za piknik. 
 

 
 
Brez dobrih pekov ne bi bilo jela. 

 
Pa dober tek! 
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Imeli smo tudi tradicionalne olimpijske igre, 
 
z novimi pravili in novimi izzivi ter novimi zmagovalci. 
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HUMOR 
 

»Lega te hiše ima dobre in slabe lastnosti,« reče prodajalec nepremičnin 
zakoncema.  
»Naj vam najprej povem slabe. Šeststo mestrov zahodno je krematorij, dve ulici 
vstran na jugu je mestno smetišče, na severu, približno dvesto metrov od tu, je 
tovarna gumijastih izdelkov brez čistilne 
naorave, na vzhodu pa je tovarna kisa!« 
»In dobre lastnosti?« se zanimata zakonca. 
»Vedno boste vedeli, iz katere smeri piha 
veter.« 
 
 
 
Lovska disciplinska komisija obravnava kmeta 
Jaka. 
»Zakaj ste ubili zajca, če pa niste član naše lovske družine?« 
»Zato, ker je jedel moje zelje, čeprav ni član moje družine.« 
 
Na cesti je pobalin srečal policista in ga vprašal:  
»Policaj, ali veste, kakšna je razlika med tistim drogom za električno napeljavo in 
vami?« 
»Kakšna?« 
»Tisti drog je zabit v zemljo, vi pa v glavo!« je hitro zavil in hotel uiti.  
Policaj pa ga je v trenutku zgrabil za rame in ga vprašal: 
»Ali veš, kakšna je razlika med teboj in tistim drogom za električno napeljavo?« 
»Kakšna?« 
»Tisti drog bo ostal tam, kjer je. Ti pa greš z menoj.« 
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NAGRADNA KRIŽANKA 
 

Poleti smo za vas pripravili nagradno križanko. Nekaj se vas je opogumilo 
in oddalo svoje odgovore v modro škatlo. Z velikim veseljem vam naznanjamo, 
da imamo tudi srečno, izžrebano nagrajenko – go. Marijo Martini!  
 Za vse pa smo pripravili že novo nagradno križanko meseca septembra. 
Križanko izpolnite, iz osenčenih polj prepišite črke na oštevilčena mesta, da 
dobite nagradno geslo in izpolnjeno oddajte v modro škatlo v avli do 25. 
septembra za sodelovanje v nagradnem žrebanju. Nagrajenec oz. nagrajenka bo 
objavljen v prihodnjem mesečniku. Kdo bo naslednji nagrajenec? Prijetno 
reševanje! 
  

VODORAVNO: NAVPIČNO: 
1 – pega 
2 – kdor vzgaja in izobražuje 
3 – mamilo iz makovega mlečka 
4 – skopljen bik (dvojina) 
5 – dedek po nemško 
6 – ljudstvo v jugozahodni kitajski 
7 – verz 
8 – oče 
9 – površina po kateri hodimo 
10 – okroglo rečno kamenje 
11 – običajno jo nosi kralj 
12 –  manjša divja mačka 
13 – bahati se po koroško (... se) 
14 – sloves 
15 – moško ime; Egidij 
16 – utrne se, ko razmišljamo 
17 – ploščinska enota, mera 
18 – ud na zgornjem trupu 
19 – plin iz kisika visoko v ozračju 
20 – stvari (pogovorno) 
21 – skala tik pod morsko gladino 
22 – čarovnica 
23 – 15. dan v mesecu (antični Rim) 
24 – kesanje 
25 – ako 
 

1 – lepo pisanje 
2 – trak za povijanje ran 
9 – seme pri gobah 
10 – zgled, vzorec, primerjava 
11 – hrib južno od Ljubljane 
15 – nasprotje od glasna 
16 – bajeslovna pripoved, izročilo 
17 – če 
18 – papir ali blago za brisanje nosu 
26 – mirno življenje (na vasi, v 

naravi,...) 
27 – sajenje (zastarelo) 
28 – Anton Grudnik 
29 – nejasna oblika silhuete 
30 – naprava za gretje  
31 – padlo je s klina (... se je) 
32 – zvok z določeno višino 
33 – plača (star izraz, iz nemščine) 
34 – pesnica Škerl 
35 – zgoden 
36 – tale 
37 – barva kart, tudi kačji ugriz 
38 – rdeče barve 
39 – kokoš jajca ... 
40 – z njimi gledamo 
41 – travnat svet na koncu njive 
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