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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
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Nagovor uredništva 

Dodobra smo že zakorakali v jesen, na vrata pa 

tudi že trka mrzla zima. Novembrska številka 

našega Mesečnika je zaradi manjših sprememb v 

uredništvu tokrat sicer malce poznejša in krajša, a 

zato nič manj zanimiva in napisana z veliko truda. 

V njej smo na kratko povzeli septembrske, 

oktobrske in novembrske dogodke v našem Domu 

ter se poslovili od jeseni. V naravi lahko opazimo 

še zadnje vzdihljaje pisanih barv in sončnih žarkov, 

ki se sramežljivo trudijo predreti skozi sivino 

oblakov in skrajni čas je še za zadnji jesenski 

sprehod po listja polnem parku, saj v zraku že diši 

po mrzli zimi. 

 

 

 



4 
 

 

Prazniki in obredi meseca novembra 
 

 1. november – dan spomina na mrtve 

Dan spomina na mrtve oziroma dan mrtvih je v 

Sloveniji državni praznik, ki se v spomin na umrle praznuje 1. 

novembra. Praznik je sekularna različica krščanskega 

praznika vsi sveti. Na ta dan, se poleg vseh razglašenih 

svetnikov, posebej spominjamo umrlih. V navadi je obisk 

grobov svojcev in polaganje sveč ter vencev.  

 

 11. november – martinovo  

V Sloveniji in na Hrvaškem se dan sv. Martina praznuje 

predvsem kot praznik vina. Do tega dne se mošt obravnava 

kot nečisto in grešno novo vino, ki se 

ob blagoslovitvi spremeni v pravo vino. V skladu s šegami in 

navadami lahko šaljivi blagoslov opravi moški, preoblečen 

v škofa. Ob praznovanju potekajo v vinorodnih predelih tudi 

pojedine, pri katerih so najpogosteje na jedilniku gosi 

(znamenita Martinova gos) in mlinci. 

 

 14. november – svetovni dan sladkorne bolezni 

Svetovni dan sladkorne bolezni sta leta 1991 ustanovili 

Mednarodna federacija za diabetes in Svetovna zdravstvena 

organizacija, v odgovor na naraščajočo zaskrbljenost zaradi 

naraščajoče nevarnosti za zdravje, ki jo predstavlja diabetes. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEavni_praznik
https://sl.wikipedia.org/wiki/1._november
https://sl.wikipedia.org/wiki/1._november
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vsi_sveti
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hrva%C5%A1ka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vino
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%A1t
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Blagoslov&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kof
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gos&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mlinci&action=edit&redlink=1
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Sladkorna bolezen, spada v skupino presnovnih bolezni, pri 

katerih v daljšem časovnem obdobju prihaja do visoke 

ravni sladkorja v krvi. 
 

 16. november – mednarodni dan strpnosti 

Mednarodni dan strpnosti je spominski dan, ki ga je 

v Deklaraciji o načelih strpnosti razglasila Generalna 

konferenca UNESCO na svojem zasedanju 16. novembra 

1995. Razglasitev je sovpadala s 50. obletnico nastanka 

UNESCA in podpisa Unescove ustave 16. novembra 1945. V 

ustavni preambuli UNESCA med drugim tudi piše: »Če naj se 

mir ne razblini, mora biti zgrajen na temeljih intelektualne in 

moralne solidarnosti človeštva.« 

 

 

Stari slovenski pregovori za listopad 

Ako na mrtvih dan (1.11.) dežuje, zamete zima pričakuje.  

Če je Martinov plašč (11.11.) v meglo zavit, ba vsakdo še zime 

sit.  

Sv. Cecilija (22.11.) če hudo grmi, dosti pridelka ob letu kmet 

dobi.  

Sneg, ki na sv. Andreja (30.11.) zapade, sto dni leži in žita mori. 

 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Presnovna_bolezen&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Krvni_sladkor
https://sl.wikipedia.org/wiki/Deklaracija_o_na%C4%8Delih_strpnosti
https://sl.wikipedia.org/wiki/Organizacija_Zdru%C5%BEenih_narodov_za_izobra%C5%BEevanje,_znanost_in_kulturo
https://sl.wikipedia.org/wiki/1945
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Konec novembra v našem Domu 

 

15. 11. ob 14:00 – MARTINOVANJE, obisk pevcev in godcev 

ljudskih pesmi Studenček 

20. 11. ob 17:00 – Alchaimer cafe 

22. 11. ob 10:30 – predavanje društva Hospic 

22. 11. ob 15:30 – PZ Mlada srca 

28. 11. – izdelovanje adventnih venčkov, dopoldne 

29.11. – MPZ Vodice Biseri, ura bo znana naknadno 

30. 11. – praznično okraševanje Doma 

Zadnja tedna novembra bosta pestra, zato vljudno vabljeni, da 

se z nami podružite tudi vi!  
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ALZHEIMER CAFE 

Stiske pri spopadanju z 

demenco 

20. NOVEMBER 2017 
OB 17.00 URI 

 
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD 

KOMANOVA ULICA 1 
1000 LJUBLJANA 

VABLJENI! 

 

 



8 
 

»HOSPIC DOPOLDNE S SLOVENSKIM DRUŠTVOM 

HOSPIC« 

 

 

 

 

V Domu starejših občanov Ljubljana Bežigrad želimo stanovalcem in 

svojcem približati pojem paliativne oskrbe. S slovenskih društvom 

Hospic organiziramo sklop štirih srečanj.  

Tema 4. srečanja je: 

Empatija in sprejemanje ter vloga 

prostovoljstva 

“Empatija kot globlje sočutenje je potreba vsakega človeka. Že kot majhni otroci 

smo se rajši obrnili k nekomu z empatijo, saj deluje kot nek privlak. Z leti lahko 

želja po bližini, sprejemanju in empatiji postane še močnejša. Zato bomo tokrat 

spregovorili o tem, kako sprejemati sebe, svoje življenje in druge, s katerimi so 

naša življenja prepletena in kako je empatija povezana z bližino, dotikom in 

umetnostjo poslušanja.” 

 

Vabljeni v sredo, 22. NOVEMBRA ob 10:30 h,  

v DSO Ljubljana Bežigrad. 

»Dodajati življenje dnevom in ne dneve življenju.« 
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        JESENSKI SONET 
 

Se ublaže jesenske sape jake, 

zlato, škrlat prelep,zdaj gozd preprede, 

ne najde za lepoto se besede, 

razsipa čar narave čiste take. 

 

Je jima bl'o živeti dneve vsake, 

kar harmonijo,srečo vso privede, 

skrbi in misli težke vse odvede, 

podobi raja ure  so enake. 

 

Prehitro je idila ta minila, 

prepredel zdaj je mrak jesen barvito, 

narava v spanje zimsko utonila. 

 

Ječi zdaj v gozdu drevje v žled zavito, 

vso srečo ji zakrila je gomila, 

srce še vedno je v boli skrito. 

Ga. Pogorelec 
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JESENSKI ČAS 

Za nami je letos tako čudovit mesec oktober. 

Narava je na vsakem koraku nudila nepozabno lepoto. 

Sončni dnevi, prijetna toplota, drevje dobiva vse močne tople barve, 

od zelenih, rumenih, zlatih, škrlatno rdečkastih, krem rjavih 

odtenkov. 

Listje počasi odpada. Vrtove še krasi jesensko cvetje. 

 

 

S terase našega Doma zavijem v sončno popoldansko, že jesensko 

obarvan park. Tudi tu drevje med sprehajalnimi stezicami, od 

katerih so nekatere asfaltirane, druge pa posute z drobnim 

peskom, ponuja očem raznovrstno lepoto. Listje, ki odpada z 

drevja, se počasi vrtinči v prijetnem vetriču, pada na stezice in 

klopce pa na jesensko cvetje, ki še vztraja na gredicah. Nekaj 

sprehajalcev si utrjuje zdravje s hojo po stezicah in posedanjem na 

klopcah, starejši gospod s hojico vneto telovadi. Prav gotovo je vsa 

ta aktivnost bolj zdrava, kot posedanje ob šanku ali na terasi; to pa 

je seveda  svobodna odločitev vsakega posameznika. 
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Bližajo se prazniki ob 1. novembru, dnevu spomina na mrtve. 

Lepa je slovenska tradicija urejenih grobov, pokopališč, 

pa naj bo to na Žalah ali v  ali preprosti podeželski vasi. 

Spoštljiva pieteta do mrtvih je tudi kulturni odraz vsakega naroda. 

Seveda pa mora to trajati skozi vse leto. 

Res so ti dnevi ne samo »srečanje z mrtvimi«, ampak tudi srečanje 

živih, ki se najdejo na pokopališčih, kar je seveda še bolj značilno 

za podeželsko okolje.  

Obiskala sem grobove najbližjih v 

Ljubljani, na Gorenjskem in 

Dolenjskem. Med vožnjo je bil v 

sončnem dnevu čudovit pogled na 

gozdove v prelivajočih se barvah. 

Na pokopališčih  so ponekod kar preveč bogato okrašeni grobovi, 

ogromno število sveč... 

Prevevajo tudi žalostni občutki ob spominih na ljudi, ki jih ni več 

med nami, in ki so nekoč izpopolnjevali naša življenja, pa spet 

prijetna srečanja s sorodniki, sosedi, znanci... 

Vse hitro mine in spet vožnja nazaj. 

 

Ga. Pogorelec 
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MOJE VIDENJE V DOMU 

V Domu sem od 2. avgusta 2017, torej dobra dva meseca. To je 

zelo malo časa, pa vendar nekaj pomeni. Živim v dvoposteljni sobi 

v drugem nadstropju z balkonom, od koder imam zelo lep razgled 

na Kamniške planine,  Kokrško sedlo in tudi na Ljubljano. Na 

balkon se zatečem, tudi ko mi ni najbolj prijetno. Rada hodim k 

telovadbi in bralnemu krožku. Rešujem križanke, naročena sem 

na »Ugankarja«. Zadovolji me tudi risanje, seveda za moje veselje 

in dušo.  

Danes, 12. novembra, sem dopolnila 91. leto. Zelo sem bila 

presenečena ob prisrčnem izražanju in čestitanju vseh članov in 

članic bralnega krožka, v katerem so me zelo lepo sprejeli, zato se 

zahvaljujem prav vsem. V posebno čast si štejem veliko pozornost 

s strani domskega vodstva, predvsem direktorice Doma go. 

Marjete Maruše Kerč z osebno čestitko in s strani vseh 

oskrbovancev tega Doma. Zahvala gre tudi vsemu osebju za 

prijazen sprejem. Pomagali so mi prebroditi prve težave in me 

tudi nekaj praktičnega naučili. Zato želim vodstvu, kakor vsem 

ostalim delavcem Doma, naj tako požrtvovalno skrbijo za svoje 

varovance tega doma kot doslej! 

Tako je bilo videnje. 

Ga. Vida Drinovec 

 

 

Čestitkam ob rojstnem dnevu se pridružuje tudi uredništvo 

Mesečnika!  
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SREČEVANJA 

Sončni, topli oktobrski dnevi so vabili otroke in starejše na sprehode v 

prečudovito, pisano naravo. Listnata drevesa so bila obdana  z raznobarvnimi listi, 

odpadala so in veter se je poigraval z njimi. Prelepi so bili tudi pogledi z balkonov 

in oken na živopisane parke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod mojim oknom, v bloku na Kumrovški ulici je videti prenovljeni park Doma 

starejših občanov Ljubljana Bežigrad. Na novo so oblikovane zelenice in potke, 

visoka greda za vrtnarjenje in na koncu pokrita utica, vmes pa so postavljene 

klopce in drugi pripomočki za razgibavanje. Prenovljeni park je v sončnih dneh 

izredno zaživel. Prebivalci Doma se pogosteje sprehajajo, gibajo z različnimi 

pripomočki, posedajo na klopcah in v prevročih dneh v utici. Opazujejo naravo, 

ptice, avtomobile in vsakodnevne spremembe.  

Velikokrat sem komaj vstala, pogledala skozi okno in že zagledala moža – junaka, 

ki je pri utici s hojico pridno telovadil in razgibaval okorne dele telesa. A tudi za 

ostale oskrbovance je bila organizirana telovadba na svežem zraku pa tudi razna 

športna tekmovanja. Najbolj so me presenetile vrtičkarice , ki so kar tekmovale, 

katera bo imela večji vrtiček in opazovale, kaj in kako raste na njem. Posebno 

požrtvovalna pa je stanovalka ga. Martini, ki vedno pridno neguje vrtnice in 

zelenice ter pospravlja odpadno liste. Skratka park je zaživel in gibanje na zraku 

pomirja, sprošča in razveseljuje številne stanovalce. Prizadevajo si za čimbolj 

zdravo in dolgotrajno samostojno življenje.  

Pa ne samo v parku Doma, stanovalce sem občudovala tudi na mojih 

vsakodnevnih sprehodih v parku pred blokom na Kumrovški ulici, v trgovini, pa 
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vse do Slovenčeve ulice, Bratovževe ploščadi, sprehajajo se še dlje. Prijetno je 

bilo na klopcah z njimi poklepetati, saj so eni in isti vztrajali na sprehodih vsak 

dan, čeprav so rabili pripomočke, pohodne palice, hojice, vozičke in drugo 

pomoč. Občudovala sem njihovo vztrajnost, častitljivo starost in voljo do 

zdravega življenja.  

Ker sem sama omagovala, ob opazni manjši gibljivosti, išiasu in strmih stopnicah 

do tretjega nadstropja, v bloku brez dvigala, sem se odločila, da moram tudi sama 

poskrbeti za urejeno življenje. Po dolgotrajnem, več kot desetletnem čakanju s 

prošnjo za v Dom, sem se odločila, da še pred zimo poskrbim za selitev. Težka je 

bila odločitev, a še težja preselitev. Z vztrajnostjo pa sem le dosegla svoj cilj, da 

v Domu zaživim novo, aktivno življenje, v skrbi za ohranjanje preostalih umskih 

in telesnih sposobnosti.  

K temu so veliko pripomogla pogosta srečanja s stanovalci Doma in vesela sem, 

da sem že med njimi. 

   Zapisano v novembru 2017, 

Marija Šemrl  
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Domski pevski zbor na reviji pevskih 

zborov v Poljčanah (15.9.) 

 

 

 

 



16 
 

Domska proslava ob 40 – letnici našega 

Doma (20.9.), koncert Mance Izmajlove 
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Kostanjev piknik (11.10.) 
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Nastop pevskega društva Krim Rudnik 

(25.10.)  
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Nastop folklorne skupine Pušeljc in krst 

vina pred martinovim (8.11.) 
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MARTINOVANJE V DRUŽBI LJUDSKIH PEVCEV IN 

GODCEV STU DENČEK  

IN IZBOR VINSKE KRALJICE DOMA STAREJŠIH 

OBČANOV BEŽIGRAD (15.11)  IIN   
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»Dan brez smeha, je zapravljen dan.« 
 

(Charlie Chaplin) 

 

Tine je pristopil k očetu in ga vprašal, če mu lahko razloži, kaj je to 

politika. "Seveda", je dejal oče. »Vzemiva na primer našo družino. 

Jaz nosim domov denar, in to bova imenovala kapitalizem. 

Tvoja mati troši denar, zato jo bova imenovala vlada. 

Oba skrbiva za tebe, torej si ti narod. Naša hišna pomočnica je 

delavski razred, tvoj mali brat, ki še leži v zibelki, pa je naša 

bodočnost.«  Ponoči se je zbudil dojenček in začel jokati na vso 

moč. Tine se je zbudil in potrkal na vrata mamine spalnice. Ni se 

oglasila, ker je trdno spala. Odšel je do spalnice hišne pomočnice 

in v njeni postelji zagledal očeta. 

Drugi dan je oče vprašal: "Tinček", ali ti je že jasno, "kaj je politika?" 

"Ja, zdaj pa vem", je odgovoril sin. 

"Kapitalizem je zajahal delavski razred, medtem ko je vlada spala,  

narod je bil ignoriran, bodočnost pa je polna dreka! " 

  

 

 

 

 

Pohvaljeni mož 

Pa naj še jaz malo pohvalim svojega moža: 

»Moj mož ima najboljšo ženo v mestu in daleč naokoli.«  

 


