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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 
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 
MAJA DUKADINOSKA,dr.med.spec.druž.med. 
PONEDELJEK:12.00-13.00 
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 9.00-10.00 
13.00-14.00 razgovor s svojci 
PETEK 12.00-13.00 
 

Dejavnost: ZDRAVSTVENO VARSTVO 
ODRASLIH                                                                                   
Lokacija: Komanova 1, Bežigrad                                                                                                                  
Naziv: SPLOŠNA AMBULANTA V DSO 
BEŽIGRAD                                                                                                                                                                                                                                                     
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 dan 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


3 
 

 

VOŠČILO DIREKTORICE GOSPE MARUŠE MARJETE KERČ 

 

 

Spoštovane stanovalke in stanovalci! 

 

Če se ozremo nazaj na preteklo leto, bo vsak od nas vedel povedati tako 

dobro kot slabo. Pa razmišljajmo le o dobrem. Koga smo razveselili, kdaj 

smo se nasmejali, kdo nam je stisnil roko… Naše srce naj goji dobre 

stvari, saj bomo tako optimistično zrli v prihajajoče leto. Tudi na novo 

rojevajoče se leto nas bo sproti presenečalo in izzivalo. Upam, da se mu 

prepustite in uživate v njem. Naj vam prinese vse najboljše, kar je 

mogoče, naj nas s slabim utrjuje in uči, da za dežjem vedno posije 

sonce. 

Tudi letos si zaposleni želimo, da se pri nas počutite dobro. Da občutite 

toplino doma. 

Želimo vam, da vam srca napolni veselje in zadovoljstvo, sočutje do 

sočloveka, zdravje in ljubezen. 

Vse dobro v letu 2018 vam želimo zaposleni Doma. 
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Stari slovenski pregovori o mesecu JANUARJU.  

 

Če prosinca ni snega, ga mali traven da. V prosincu 

toplota, svečana mrzlota. 

Če vidiš prosinca komarje igrati, je treba s senom 

varčno ravnati. 

Jasni dnevi prosinca so veselje vinogradnika. 

Če na Tri kralje jasen dan bo, za dolgo zimo hrani seno. 

Če prosinec ne zmrzuje, ne sneži, rad sušec to naredi. 

 

 

 

 Prihajajoči dogodki v mesecu januarju 

10. 1. 2018 – MPZ LPP  

17. 1. 2018 ob 16:15– MPZ Bizovik  

24. 1. 2018 ob 13:30 – praznovanje rojstnih dni stanovalcev, ki so praznovali v 

decembru in januarju. 

 

Za ostale dogodbe boste sproti obveščeni. 
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V NOVO LETO 

 

V leto novo smo zapluli, 

deževen, hladen prvi bil je novoletni dan, 

v spominih bil zaznamovan, 

na vse, ki kdaj bili so naš vsakdan. 

V Dom usoda nas je napotila, 

da nam starejša leta  mirno bi minila. 

težko se ločit' je od svojih dragih, 

navad ustaljenih, v letih pridobljenih. 

Sedaj pod streho isto tu živimo, 

se drobnih radosti kdaj veselimo. 

Kaj na svetu se dogaja, sledimo v vesteh, 

želimo pravega miru v glavah vseh. 

Da zdravje bi si ohranili, 

v življenje, ki je še pred nami, 

vedro bi krenili, 

drug z drugim bi čutili! 

A. Pogorelec Tomažič 
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SPOMINI NA GRADNJO NAŠEGA DOMA 

 

V preteklem letu smo praznovali 40-letnico ustanovitve našega Doma. Ker sem 

bila  stanovalka v sosednjem bloku, na Kumrovški ulici, sem se spomnila, kako so 

več let gradili ta Dom. 

Po enoletni, vsakodnevni vožnji iz Jesenic v Ljubljano, sem leta 1973 dobila 

posojilo za nakup stanovanja v Ljubljani. Novogradnje so bile tedaj v Šiški in za 

Bežigradom. Ker sem ljubiteljica narave in zelenja, sem se odločila za Bežigrad, 

saj je bila Šiška že takrat precej zazidana.  

Gradbeno podjetje IMOS, GIP Ingrad Celje, TOZD GO Ljubljana je tedaj 

gradilo bloke na Kumrovški ulici in dokončevalo zadnji stolpič bloka proti Dunajski 

cesti. Pri pregledu načrtov sem bila navdušena nad zeleno okolico. Saj je bil to 

edini blok med individualnimi hišami. Preko Dunajske ceste so bile še zelene 

površine z gorenjskim kozolcem, individualne hiše, mitnica in zelenica do 

pokopališča.  

Na področju, kjer je sedaj obvoznica, pa so bile travnate površine do nasprotnih 

individualnih hiš. Na zelenih površinah, sedanje avtoceste, naj bi bile izgrajene 

individualne atrijske hiše za invalidne osebe.   

V zadnji stolpič Kumrovške ulice smo se vselili v januarju 1974. Bila je zasnežena, 

mrzla zima, betonski zidovi so bili še vlažni, a smo bili veseli novih stanovanj. 

V naslednjem letu so bili postavljeni temelji za izgradnjo našega Doma. Gradnja ni 

potekala po predvidenem načrtu, čeprav so bili temelji že postavljeni.  

V letu 1975 je bila po hitrem postopku zgrajena obvoznica, ki ni bila v prvotnih 

urbanističnih načrtih. Stanovalci Kumrovške smo bili prikrajšani za prelepe 

poglede na zelene površine in obdarjeni z avtomobilskim hrupom.  

Zaradi avtoceste in hrupa so prekinili gradnjo Doma in iskali novo lokacijo. Ob 

prekinitvi gradnje Doma so bili prekinjeni in zaključeni priključki za vodo, 

elektriko, gretje,…To je povzročalo težave še več let med bloki in Domom. 

Odvzet nam je bil tudi kletni prostor, ki je bil namenjen za zaklonišče. Ker 

ustrezne lokacije za gradnjo Doma niso našli, so v letu 1976 pohiteli z gradnjo na 

prvotnih temeljih. Bilo je veliko gradbišče in blokovski otroci so bili prikrajšani za 

igrišče. Nekoč so skakljali po deskah in vpili: » Hočemo igrišče, ne cestišče!«. 

Miličniki so nato zasliševali starše, češ da so jih pripravili na protest, a bila je le 

glasno izražena otroška prikrajšanost.  
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Za izgradnjo Doma so bila zagotovljena finančna sredstva, saj smo vsi zaposleni 

občani in krajani plačevali samoprispevke za izgradnjo vrtcev, šol, zdravstvenih in 

socialnih ustanov. Sredstva za izgradnjo Doma so se zbirala v Samoupravni 

skupnosti občine Ljubljana Bežigrad in pristojnem Komiteju, sedanjem 

Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.  

Ker so bile tedaj tudi potrebe po domskem varstvu mladostnikov in odraslih 

invalidnih oseb, so v tem Domu namestili tudi oddelek za mlajše invalidne osebe. 

Že pri načrtovanju je bilo vprašanje sožitja različnih struktur oseb glede na 

življenjske potrebe. V drugih državah so to že reševali s sodobnejšimi oblikami 

stanovanjskih skupnosti za invalidne osebe.  

Gradnjo Doma je takrat spremljala v.d. direktorica ga. Mirjam Belič, prva in 

kasneje uspešna večletna direktorica.  

Dom je zaživel v septembru 1977. Že ob ustanoviti je bil omejen; premalo je 

zelenih površin za sprostitev in gibanje oskrbovancev Doma.  

 

Marija Šemrl 
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SLOVENSKI LITERARNI KOTIČEK 

»TONE PARTLJIČ« 

 

Rojen je bil 1940 v 

Mariboru. Otroštvo je 

preživljal v slovenjegoriški 

vasi Pesnica v petčlanski 

družini. Osnovno šolo je 

obiskoval v Pesnici. V 

Mariboru je diplomiral iz 

angleškega in slovenskega 

jezika. Nekaj časa je 

poučeval,kasneje  je bil 

dramaturg Slovenskega 

narodnega gledališča v Mariboru, nato pa  v Ljubljani umetniški vodja Mestnega 

gledališča in SNG Drame.  Od 1990 do 2004 je bil poslanec Državnega zbora 

Slovenije. Ostal je pa predvsem pisatelj. »Moja duša in srce nista za mikrofonom, 

ampak za pisalnim strojem«. Zanj je Maribor edinstveno mesto. O svojem domu 

je zapisal: Nisem Štajerec, Slovenec sem, ki ima na Štajerskem svoj dom in samo 

tam lahko pišem. Kot pisatelj je zaslovel s svojimi satiričnimi dramami o 

sodobnem življenju, kot mladinski pisatelj pa z zbirko črtic iz svojega otroštva.  

Za svoje obširno delo je dobil vrsto nagrad; nagrada Prešernovega sklada, 

Levstikova nagrada, Grumova nagrada, leta 2016 pa tudi velika Prešernova 

nagrada. 

Med dramami je zelo odmevna MOJ ATA SOCIALISTIČNI KULAK. Vanjo 

zajema prvo slovensko povojno obdobje, ki ga prikazuje kot žalostno  komedijo o 

agrarni reformi. Poleg ateja Maleka  je glavni lik igre sin Tinček, torej desetletni 

otrok.  Igra se odigrava kot pogled otroške zavesti. Tinček je tisti ,ki skozi vso 

igro govori najbolj očitno resnico in s tem povzroča vrsto komičnih težav. Stvari 

imenuje z njihovim pravim imenom, tudi vlogo svojega očeta, da je namreč postal 

socialistični kulak. Avtor jasno pokaže, da resnica ni izdelek neke posebne 

razumske dejavnosti, ki jo lahko vzpodbujamo ali oviramo. Resnica je dana po 

naravi otroku. Kdor jo zatira, zatira otroke in naturo. Resničnost povojnega 

socializma se ne sklada s parolami; fraze so bogate, ljudje pa revni in preganjani. 

Inačica  Malekovega zaslišanja je otroško prijazna in skozi komična. Z namensko 
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prebrisanimi in neumnimi odgovori se Malek izogne aretaciji. Ozadje Vančeve 

aretacije je strahovito. Človeka zapirati zaradi potrebe nekega vodstva, da 

dokaže  svojo budnost, da dokaže prisotnost sovražnika. Policijski tovariš pravi: 

»Iz mesta  so me poslali, da odkrijemo informbirojevce v vašem kraju in odkril 

jih bom. Če ne bo drugače, bo pa ta Vanč plačal za druge.« Vanč je torej kriv, 

ker je silil v višjo oblast, ne da bi ga ta sprejela vase. Kar se zdi v začetku 

najbolj zanesljivo, Rusi- Stalin, se izkaže 1948 kot najbolj nevarno in kaznivo. 

Značilnost dramatikovega stališča je poudarjanje malega človeka. Glavni lik igre 

je Joža Malek, štiridesetletni viničar, ki iz nemške vojske, kamor so ga 

mobilizirali, pribeži v rusko, se nepoškodovan vrne domov v Slovenske gorice. Kot 

kmečki delavec dobi nekaj ha zemlje, nazadnje pa mu jih ista oblast, ki mu jih je 

dala, tudi vzame. V lastništvu je užival, postal socialistični kulak, kot ga 

posmehljivo v pesmici prijazno krsti sin Tinček. Socializem, kakor se uveljavlja v 

prvem povojnem obdobju, ne prenese avtonomnih subjektov. Zato Maleku in 

drugim dodeljeno zemljo in hiše poberejo, da jih  naženejo v kolhoze, v zadruge s 

skupnim oziroma državnim imetjem, da bi  ljudje ne postali preveč oblastiželjni. 

Vanč kot simbol oslovstva, se trudi da bi se prilagodil, da bi bil čimbolj koristen 

novim gospodarjem. Prav s sto stremljivostjo se opeče. Mama, zgled stare 

poštenosti, ravna po vesti, ne moralizira. Skrbi za družino. Ne odreče umikajočim 

se Nemcem (v njih vidi najprej človeka) požirka vode. Ob tem si predstavlja 

svojega po svetu preganjanega  moža. Vztraja zgledno zvestobo in ljubeznijo. 

Kljub vsemu je Partljičeva žalostna komedija igra, ki oddaja prijetno svetlobo, 

izhajajočo iz vere v moč človeka. Drama je bila prvič predvajana v SNG DRAMA 

leta 1984. V glavni vlogi je blestel  danes že pokojni igralec Polde Bibič, mamo pa 

je odlično predstavila Milena Zupančič. Prav tako je tudi Ivo Ban izredno zaigral 

v vlogi Vanča. 30. 12. 2017 smo to Partljičevo dramo lahko ponovno videli in 

spremljali na televizijskem programu.  

A. Pogorelec Tomažič 

 

Kratek odlomek iz drame MOJ ATA SOCIALISTIČNI 

KULAK 

Zaslišanje: 

PREDSEDNIK KLO: Zdaj pa poglejmo, kaj si naredil z agrarno zemljo…! 
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ATA: Kaj? Obdeloval sem jo… Vzljubil sem jo, gnojil, vse… Za vsako drevo sem se 

moral kregati z tistimi… kapitalisti… kulaki… 

PREDSEDNIK KLO: ja, saj… sam si  se tudi obnašal ko kak kulak… Si kdaj pomislil, 

kako si se obnašal, ko si dobil zemljo… Kako si oživljal  kapitalizem na vasi… Kako 

si podpiral kulaštvo! 

ATA: Kakšen kapitalizem, kakšno kulaštvo? 

PREDSEDNIK KLO: Pa prisluhni, kaj je pisal tvoj sin v šoli… Preberite tovarišica 

spis Tinčka Maleka…Ti pa prisluhni. 

UČITELJICA: ( Vzame zvezek in stopi pred Maleka.) 

»Moj ata, socialistični kulak«! Moj ata je dober človek. Najprej je bil pri 

Nemcih, potem pri Rusih. Potem pa se je nekega večera vrnil domov. To je bil 

najbolj srečen dan v mojem otroštvu, ko se je ata vrnil domov. Zdaj dela na 

železnici in ima plave oči. Potem smo dobili agrarno. To nam je priborila mama, 

ker je ata sedel na štoru, ko so delili agrarno. Tri hektare. Moj ata se namreč 

dobro znajde. Vedno nam reče, da se moramo dobro znajti. Zdaj, ko imamo 

zemljo, je tudi moj ata kulak. Zdaj bo on vsem jebo mater. Najrajši imam svojega 

ateja, ko sede v nedeljo za mizo in reče, zdaj sem tudi jaz kulak«. 

ATA: To je on pisal?  

UČITELJICA: Vaš sin, Malek… 



11 
 

ATA: Prekleti smrkavec… 

PREDSEDNIK KLO: A zdaj vidiš, Malek! A zdaj vidiš? Kaka vzgoja je to? Ali ti 

vzgajaš otroke v naprednem socialističnem duhu ali pa jih vzgajaš v duhu 

oživljanja kapitalizma na vasi…? 

ATA: Kakšen kapitalizem? 

PREDSEDNIK KLO: Zdaj se moramo vsi spremeniti. Malek, prevzgojiti… tudi tu 

notri… mora priti do  prevzgoje srca… 

MILIČNIK EDO: Nič več Stalinov vojak, nič več boljševiki, ampak lepo FLRJ in 

KPJ… Razumeš? 

ATA: Stalina tudi nič več? Mislim zdaj ni več važno, če si bil Stalinov vojak…? 

PREDSEDNIK  KLO: Nič več, Stalin je ravno najhujša… 

ATA: Kaj? Stalin je kurba? O, jebemti… 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Dobro, dobro… 

PREDSEDNIK KLO: Zdaj pa idi lepo  domov in obdeluj svoje agrarno… In poslušaj 

radio… ne Vanča. 

ATA: Ja… Samo Vanča razumem, radia pa ne. 

EDO: In  Olga naj bo spet  Olga in ne Volga… 

ATA: Ji bom povedal… Ti pa se tudi kaj oglasi pri njej, zdaj ko si ji… 
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EDO: Že prav, že prav…drugače vas bomo še zadržali…kakor Vanča. 

ATA: Prokleti smrkavec… 

PREDSEDNIK KLO: Gremo! 

ATA: Tovarišica učiteljica, dajte mi, prosim, tisti spis…bom jaz uredil s 

smrkavcem…Prokleti! 

UČITELJICA: Da ga ne boste tepli, telesna kazen ni socialistična….rajši pazite, 

kaj govorite pred otrokom! 

ATA: Nič več ne bom govoril. Nikdar! Smrt fašizmu…(Čaka, če bodo kaj rekli, 

potem pa kar sam dokonča) svoboda narodu! (Gre. Komisiji gre pa kar malo 

na smeh…) 

TOVARIŠ Z OKRAJA: No, če bi tega poslal na UDBO v mesto, bi nazadnje še 

mene aretirali….in da je Tito Rus! Prokleti ljudje! 

PREDSEDNIK KLO: ja, koga pa še naj zdaj zaslišimo…. 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Bo že dovolj tale Vanč….Bo pa ta gor plačal za druge. Saj 

je res vnašal dezinformacije, paniko, kazal je znake oblastiželjnosti…ampak 

tudi v novi državi ne more biti vsakdo oblast, jasno? 

PREDEDNIK KLO: Jasno….Prav je, da smo tega Maleka spustili….Saj ga bo že 

dovolj streslo, ko bo izvedel, da mu bomo vzeli agrarno. 

UČITELJICA: Kaj? Agrarno? Zakaj? 
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TOVARIŠ IZ OKRAJA: Rusi nam po svoje upravičeno očitajo, da nismo izvedli 

kolektivizacije vasi, da so prišli na površje privatno lastniški interesi…ravno 

ti agrarni posestniki se obnašajo, kot da je zemlja njihova in ne državna. 

PREDSEDNIK KLO: Saj ga morda že čaka pismo doma…ustanovili bomo 

obdelovalno zadrugo…kmetijsko obdelovalno zadrugo, KOZ-o. Zdaj je 

prihodnost našega kmetijstva v KOZ-i…Vsem bomo vzeli! 

UČITELJICA: Kmetijski…obdelovalni….zadrugi…Kake kratice… 

TOVARIŠ Z OKRAJA: Toda, čeravno imamo samo enega osumljenega 

informbirojevca v našem kraju, bodite previdni…zagotovo jih je več…če ne 

bo dovolj, pridem še enkrat in tedaj jih bomo izvrtali ali pa naredili, 

razumete? 

VSI: Razumemo. 
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UGANKA MESECA JANUARJA 

 
  

KOLIKO ŽIVALI 

VIDIŠ NA SLIKI? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uganko meseca najdete v pritličju v avli. Odgovor napišite na 
listek in ga vstavite v modro škatlo. 

Žrebanje bo v sredo, 31. 1. ob 10:30 uri v delovni terapiji. 

  

 

REŠITEV UGANKE MESECA DECEMBRA 
 
Rešitev uganke meseca novembra je NOVO LETO.  
 

Ugankar meseca decembra je stanovalec  
g. ALEŠ KLEMENČIČ! 

 
Čestitamo! 
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»Človeška rasa ima eno izredno močno 

orožje in to je smeh« 
Mark Twain 

Nasvet doktorja 

"Zakaj vedno zamižiš, ko piješ vino?" 

"Doktor mi je tako svetoval." 

"Ali si nor? Doktor? Tega ti pa ne verjamem!" 

"Ja, doktor mi je rekel, da vina niti pogledati ne smem." 

 

Prijatelji 

Mornar se vrne z dveletne plovbe in doma najde ženo z dojenčkom. 

"Kdo je oče? Je moj prijatelj Tone?" 

"Ne, ni bil on." 

"Je bil moj prijatelj Marko?" 

"Tudi on ni bil!" 

"Je bil morda moj prijatelj Dušan?" 

"Nehaj že s temi tvojimi prijatelji. Kaj res misliš, da jaz nimam nobenega?" 

 

Kredit za hišo 

"Zakaj si pa tako vesel?" 

"Nič več mi ne bo treba odplačevati kredita za hišo, pa sem plačal le en obrok!" 

"Kako je pa to mogoče?" 

"Prejel sem pismo, v katerem je pisalo, da me opominjajo tretjič in zadnjič." 

 

 

 

 

 

 

http://www.naj-vici.com/vici/nasvet-doktorja
http://www.naj-vici.com/vici/prijatelji
http://www.naj-vici.com/vici/kredit-za-hiso
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Kitajska modrost 

Tisti, ki ve, da ve, poslušaj ga! 

Tisti, ki ve, da ne ve, pouči ga! 

Tisti, ki ne ve, da ve, prebudi ga! 

Tisti, ki ne ve, da ne ve, ogni se mu! 
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NA MIKLAVŽEV DAN 

Na Miklavžev dan, 6. decembra, so nas obiskali Miklavževi pomočniki iz vrtca 

Ajda. Našim stanovalcem so zapeli pesmice, zaplesali ljudski ples Koga imaš rad, 

in tudi naše stanovalce povabili na ples. Ustvarili so prisrčno vzdušje.  
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Na ta dan nas je obiskala tudi ženska vokalna skupina MEDENKE, pod vodstvom 

Lidije Deu. Zahvaljujemo se jim za čudovit nastop in njihovo dobro voljo, ki so jo 

prinesle s seboj in delile z nami.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVOLETNI PROGRAM z SREČELOVOM –  

27. IN 28. 

DECEMBER 

 

Predstavila se nam je umetnica 

Mirjana Šernek, ki svoj glas širi 

z pesmijo in pisanjem poezije. 

Svet doživlja z vsemi drugimi 

čutil, razen z vidom. 
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Naj bo leto 2018  
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kot najlepši ples. 


