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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 
PONEDELJEK:12.00-13.00 

TOREK 12.00-13.00 

13.00-14.00 razgovor s svojci 

SREDA 12.00-13.00 

13.00-14.00 razgovor s svojci 

ČETRTEK 9.00-10.00 

PETEK 12.00-13.00 

 

BILJANA NIKOLOVA STOILOVA, 

dr.med.spec. 

Dejavnost: ZDRAVSTVENO VARSTVO 

ODRASLIH                                                                                   

Lokacija: Komanova 1, Bežigrad                                                                                                                  

Naziv: SPLOŠNA AMBULANTA V DSO 

BEŽIGRAD                                                                                                                                                                                                                                                    

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

Kontakt: tel.:01/589 67 50 

 

ČAS OBISKOV 
Vsak dan od 8.00 do 19.30. 

Stanovanjski oddelek od 8.00 do 19.30. 

Negovalni oddelek od 15.00-19.30 

 

FRIZER 
Vsak torek in četrtek od 7.00 ure dalje.  

Naročanje v recepciji. 

 

PEDIKER 
Vsak četrtek od 7.00 dalje 

Naročanje v recepciji. 

 

KNJIŽNICA 
Knjige si lahko izposodite vsak 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
mailto:biljana.nikolova-stoilova@zd
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Prazniki in obredi 

 

1. in 2. maj - praznik dela je mednarodni praznik delavstva 

9. maj - dan zmage je bil državni praznik Socialistične federativne 
republike Jugoslavije, ki se je proslavljal 9. maja, na obletnico 
zavezniške zmage v Evropi med drugo svetovno vojno. Uveden je bil 
leta 1967 na ukaz vrhovnega poveljnika oboroženih sil in ministra 
narodne obrambe FNRJ (Josipa Broza - Tita). 

15. maj – svetovni dan družine 

Leta 1993 je Generalna skupščina razglasila 15. maj za svetovni dan 
družine. Že leta 1989 je z resolucijo A/RES/44/82 generalna skupščina 
določila leto 1994 za leto družine, s čimer je hotela povečati zavedanje 
družbe o družini in družinskih zadevah ter izboljšati zmožnost držav, da 
bi se družinski problemi reševali z ustreznimi domačimi politikami. 

25. maj - dan mladosti je bil v času države SFRJ praznik jugoslovanske 
mladine. CK SKOJ-a je 25. maj določil za dan, ko se je praznoval rojstni 
dan takratnega predsednika države Josipa Broza Tita in ga poimenoval 
Dan mladosti. Na ta dan so potekale razne športne prireditve in 
proslave v šolah. 

28. maj - SVETOVNI DAN SONCA 

Sonce ima veliko pozitivnih učinkov na dušo in telo: povečuje veselje 
do življenja, izboljša počutje, igra pomembno vlogo pri tvorbi vitamina 
D, skratka, življenje z njim je prijetnejše. 

31. maj – svetovni dan brez tobaka 

Vsako leto se 31. maj slavi kot svetovni dan brez tobaka. Ta dan so za 
dan brez tobaka določile članice Svetovne zdravstvene organizacije 
(WHO) leta 1987. S tem dnem je želela WHO povečati zavedanje ljudi 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Praznik
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Delavstvo&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEavni_praznik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Socialisti%C4%8Dna_federativna_republika_Jugoslavija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Socialisti%C4%8Dna_federativna_republika_Jugoslavija
https://sl.wikipedia.org/wiki/9._maj
https://sl.wikipedia.org/wiki/FNRJ
https://sl.wikipedia.org/wiki/Josip_Broz_Tito
https://sl.wikipedia.org/wiki/Socialisti%C4%8Dna_federativna_republika_Jugoslavija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zveza_komunisti%C4%8Dne_mladine_Jugoslavije
https://sl.wikipedia.org/wiki/25._maj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Josip_Broz_-_Tito
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o škodljivih učinkih kajenja. Vsako leto zaradi posledic kajenja umre 
okoli 5,4 milijonov ljudi. 

Stari slovenski pregovori o mesecu maju 

 

Brez dežja Pankrac (12. 5.) in Urban (25. 5.), dobre letine up je 

dan. 

 

Če se Servac (13. 5.) kislo drži, do konca meseca ni sončnih dni. 

 

Če Zofija (15. 5.) zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni. 

 

Če se Urbanu sonca zahoče, bo poletje suho in vroče. 

 

Filip napija (3. 5.), Zofija popija (15. 5.). 

Predvideni prihajajoči dogodki v maju 

9. maj – sajenje rož 

11. maj – pevski zbor Trnovci 

12. maj – obisk vrtca Ciciban 

16. maj – Folklorna skupina Moravče 

17. maj – Hospic večer 

31. maj – domski izlet v Lipico in Piran 
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PRAZNIK DELA, 1.MAJ 

Zgodovina praznovanja 1. maja pravzaprav izvira še iz poganske 

Evrope, ko so praznovali začetek poletja in slavili rodnost. Cerkvi je s 

kapitalistično revolucijo uspelo izbrisati mitološko vsebino 

poganskega praznika, ki je izgubil pomen, vseeno pa je ostal duh 

praznovanja. 

Praznik dela (znan tudi kot prvi maj), je 

mednarodni praznik delavstva, ki ga 1. maja vsako leto praznujejo v 

večini držav sveta, redka izjema so ZDA. Praznik je izvorno spomin na 

krvave demonstracije v ameriškem Chicagu v teh dneh leta 1886, 

znane pod imenom Haymarketski izgred, pa tudi največje 

praznovanje socialnih in gospodarskih dosežkov mednarodnega 

delavskega gibanja. Zaradi politično levega navdiha, ki ga nosi 

praznik, je bil prvi maj skozi vso svojo zgodovino izstopajoči dogodek 

za demonstracije 

različnih socialističnih, komunističnih in anarhističnih skupin. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Praznik
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Delavstvo&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/1._maj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zdru%C5%BEene_dr%C5%BEave_Amerike
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Demonstracije&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://sl.wikipedia.org/wiki/1886
https://sl.wikipedia.org/wiki/Haymarketski_izgred
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Socialna_politika&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gospodarstvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Levica_(politika)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Socializem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Komunizem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Anarhizem
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Praznovanje prvega maja se je tudi na ozemlju današnje Slovenije 

začelo že z letom 1890; sprva v rudniških krajih, kmalu za tem pa tudi 

v industrijskih območjih v Trstu, Ljubljani in Mariboru. Sicer pa se je 

začetek socialističnega gibanja v Sloveniji označen šele z letnico 1896, 

saj je bila takrat v Ljubljani ustanovljena Jugoslovanska 

socialdemokratska stranka. Od leta 1948 je v Sloveniji prvi maj 

uzakonjen kot državni praznik in kot tak med Slovenci zelo priljubljen. 

Delavci so na prvi maj jutro začeli z budnico delavske godbe, ki so jih 

imela vsa industrijska in velika delavska središča. Budnici so sledili 

slavnostni sprevodi z delavci, ki so se za tisti dan lepo oblekli in v 

gumbnicah nosili rdeče nageljne in prvomajske značke. Skupaj s 

sorodniki so se nato odpravili na bližnji hrib ali gozd, kjer so se 

udeležili delavskih shodov in tam kurili kresove in v sprevodih nosili 

zastave. Seveda je za tem tudi sledila veselica s pijačo, jedačo in 

plesom. 

Vendar prvi maj ni samo praznik dela, za Slovence je predvsem 

praznik šeg, navad in ne nazadnje tudi verskih obredov. Prvi maj je 

tako tudi prvi dan šmarnic, vsakodnevnih globokih verskih 

čaščenj  Marije. 

Danes je od vseh običajev pri nas najbolj ohranjen običaj kurjenja 

kresov na predvečer praznika. Splošno razširjen običaj je tudi 

postavljanje prvomajskega mlaja, ki je bil navadno narejen iz debla 

smreke, breze in bora, ki se jih ovije z bršljanom. Smrekov mlaj ima 

navadno na vrhu bunko in zastavo, pod smrekovino na vrhu pa na 

deblo pritrjene vence, spletene iz cvetja in zelenja. Slovenske vasi so 

včasih med seboj celo tekmovale, katera bo imela lepši mlaj, vaški 

mladeniči pa so jih celo noč stražili. 

 

Mlaj – simbol svobode in bujne rasti 

Prvi maj je zaradi vseh njegovih pomenov, zgodovine, navado tudi 

poln simbolike. Prvotno je bil tudi pomladni praznik, ob katerem so se 
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veselili časa rasti in toplote, povezan je bil s čaščenjem zelenja, drevja 

in cvetja, od koder izvira tudi mlaj. Postavljanje mlajev na ta dan in z 

njim povezani običaji  so torej veliko starejši. Mlaj torej ni samo 

prvomajski simbol svobode in samozavesti, ki mesec dni opozarja na 

pravice delavcev, pač pa tudi ponazarja bujno majsko rast in zelenje 

narave in s tem starodavno predstavo o kozmični materi, ki poraja 

življenje. Različna pomena istega simbola sicer  nimata dosti 

skupnega, vendar bistvo je, da je prvi dan meseca maja ali velikega 

travna že od nekdaj prazničen dan. 

Naj gre za čaščenje pomladi, praznovanja dela prostega dne, 

spominjanja na delavske upore ali vsakodnevno obiskovanje šmarnic. 

Dejstvo je, da je pred nami prekrasen mesec maj, mesec, ko vse cveti 

in tudi za to lahko praznujemo. 
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ZAHVALA KUHINJI IN STREŽBI 

V prejšnji izdaji Mesečnika smo se pogovarjali o delu v pralnici z go. Romizo, 

tokrat smo o samem delu in zadovoljstvu povprašali vodjo kuhinje g. Momčilo 

Mutavzića, z njegovo nadomestnico go. Kristino Pirc in go. Marjano Bukarica, 

zaposleno v razdeljevalni kuhinji in strežbi v Domskem baru in jedilnici. 

 

1. »Kakšni so Vaši pogoji za delo?« 
G. Momčilo: »Lahko bi bili boljši, če ne bi bilo toliko bolniških 
odsotnosti.« 

 
2. »Med stanovalci velikokrat slišimo, da je hrana premalo raznolika. Kaj 

porečete na to?  Ali ste dostopni slišati pripombe?«  
G. Momčilo: »Veliko stanovalcev ne mara hrane kot je prosena kaša, 
ajdova kaša, kus kus, riž kot priloga. Vedno sem dostopen, da slišim 
pripombe.« 
 

3. »Kdo so Vaši dobavitelji hrane?« 

G. Momčilo: »Naši dobavitelji so: Postojnske mesnine d.o.o., Mesarstvo 

Bedrač s.p., Pivka d.o.o., Mlekarne Celea d.o.o., Žito d.d., Mercator d.d., 

Impuls Domžale d.o.o., Sipic d.o.o.. 

 

4. »Ali se kdaj zanimate, katera hrana pogosto ostaja na krožnikih, kaj 

sklepate oz. kaj ukrepate pri tem?« 

Ga. Kristina: »Pri sestavljanju jedilnikov nam pomaga nutricionist, nato 

pa ga pregleda še oseba, ki so jo izbrali oskrbovanci sami. Vendar pa se 

najdejo posamezniki, ki so sicer v manjšini, ki niso zadovoljni s hrano. V 

takšnih primerih se skušamo osebno pozanimati, čemu nezadovoljstvo, a 

te osebe pri tem zanikajo, da bi bilo s hrano karkoli narobe. 

Prav tako slišimo, da po Domu širijo govorice, da so nezadovoljni s 

hrano.« 

 

5. »S kakšnimi težavami se srečujete pri delu v kuhinji?« 

Ga. Kristina: »Zaradi velike odsotnosti delavcev, zaradi bolniškega 

dopusta, imamo pomanjkanje delovne sile.« 
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6. »Koliko obrokov na dan pripravljate in koliko za zunanje uporabnike?« 

Ga. Kristina: »Na dan pripravimo približno 900 obrokov (zajtrk, kosilo, 

večerja). Za zunanje uporabnike pa pripravljamo 110 porcij kosil.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. »Ali Vas dodatno dežurstvo pri šanku obremenjuje?« 

Ga. Marjana: »Če me obremenjuje, je odvisno, za kaj gre. Če to ni 

konstantno, me ne obremenjuje.« 

 

8. »Izvedeli smo, da je predvidena obnova terase. Ali veste, kaj lahko 

pričakujemo?« 

Ga. Marjana: »Če bo terasa pokrita, s fiksno streho, bo to za nas lažje, ker 

ne bo treba za vsak dež pobirati blazin s stolov. Lepo.« 
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Na splošno so vsi zadovoljni s kuhinjo in strežbo. V imenu stanovalcev in 

delavcev Doma se osebju kuhinje in strežbe iskreno zahvaljujemo. Vsi se 

zavedajo, da je težko kuhati za toliko ljudi in toliko okusov in da je vaša še delo 

težavno in zahtevno, zato želimo, da bi vnaprej vse potekalo v naše in vaše 

zadovoljstvo. 

D.P. 
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PO SLOVENIJI 
Nadaljevanje… 
 
MARIBOR 
 
Povezuje sever vzhod, 
stik petih pokrajinskih je enot. 
Davnega mesta tu najdemo lastnosti, 
drugo danes je po velikosti. 
 
Vse enote povezuje, 
za dobro vseh deluje. 
Drava v dela dva deli ga ta, 
severovzhodna je prestolnica. 
 
Ravnice, Dravsko to polje, 
pomembno poljedelstvo je. 
 
Turizem, gozd, živinoreja ga rede, 
to je prelepo Pohorje. 
 
Kmetijstvo in gozdovi 
predstavljajo Kozak; 
tu človek je marljiv, krepak, 
ni lahek mu korak. 
 
Nasadi drevesni, 
najbolje sadje rodijo, 
iz trte vse žlahtne, izbrano vino dobijo. 
Slovenske gorice že dolgo slovijo. 
 
Zgodovinske si mesto doživljalo prigode, 
že davni Kelti tu krojili so usode. 
Rimljani so gospodarili, 
se predniki naši utrdili. 
 
Že v prazgodovini, 
so staroselci bregove Drave poselili, 
privabljalo Rimljane Dravsko polje, 
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v izkopaninah naselja žive. 
 
Maribor trške pravice dobi (1209), 
nato se mu mestne še dodeli (1254). 
 
Tu bival pretežno slovenski je rod, 
trgovina je vinska, sejmi in obrt, 
bila prebivalcem življenjska je pot. 
 
Kuga kruto je morila, 
hudo je prebivalce razredčila. 
Na Glavnem trgu kužno znamenje stoji, 
spomin na hude, pred štiristo leti, je dni. 
 
Železnica poveže Dunaj in Trst, 
to bil gospodarski razvoj je več vrst. 
Podjetja, živilske se stroke vrste, 
da stavbe nove meščani dobe. 
 
Zavest budi se slovenska, 
tiskarne, čitalnice, društva so pestra. 
Za severno mejo boj je divjal,  
Šentilj, Maister je sposloval. 
 
Na trgu, njemu posvečenem, 
lep spomenik stoji, 
spomin na te junaške dni. 
 

                                                                                                                         Maribor 
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Nastalo mesto ob obali Drave, 
utrdil Vodni stolp mesta je vogale. 
 
Proti vzhodu je Pristan, 
pristajali so splavi, šajke vsak dan. 
S Pohorja, s koroških gozdov, 
spravljali les 
vse do črnomorskih bregov. 
 
Nekdanji, v 15.stol. zgrajen, 
je Židovski stolp obnovljen. 
Zanimiv je tudi Vodni stolp, 
v obrambi proti Turkom zgrajen, 
danes VINOTEKI dodeljen. 
 
Na Slomškovem trgu  
steber svetilni stoji, 
spominja na pretekle dni. 
Florjanov steber trg Grajski krasi,  
ubežalo mesto požaru pač ni; 
v srednjem veku  
gorelo večkrat je več dni. 
 
 

                                                                                                    Maribor – v ozadju grad 
Mestni grad prezidavan je bil, 
da obrambo bi zagotovil. 
Zdaj v njem Pokrajinski muzej je izreden, 
ki bil bi ogleda vsakega vreden. 
 
Moda civilna, vseh oblačila vojska, 
ki naša kdaj so tlačila tla. 
 
Prazgodovinska obdobja vsa, 
ima vse predmete, ki jih človek 
pri delu, obrti ima 
pa splave in šajke do Dravi pelja. 
Vse, 
kar hiša pohorska, kozjaška pozna. 
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Med vojnama industrijski obrati vsi, 
so v nemških rokah bili. 
 
Vojna dosti gorja je storila, 
v taborišča odvedeni, 
v zaporih mnogi ustreljeni (600). 
Zavezniška letala, na mesto bombe so metala. 
 
Po vojni mesto obnovljeno, 
most čez Dravo, tovarne, bloki,  
ljudi veliko zaposleno. 
 
Kovinska, tekstilna, živilska, 
avtomobilska, elektroindustrija, 
najboljša vinogradništva je umetnija. 
 
Simbolična je trta tristoletna, 
trgatev z običaji vsakoletna.  
 
Žal, kriza mnoge je dejavnosti ugonobila,  
morda bodočnost – 
bo jih spet izpopolnila. 
 
Kultura v mestu močno se razvila, 
pestre srednje šole, lepo fakultet število, 
univerzitetna je bogata knjižnica, 
raziskovalno delo je vodilo; 
nad zdravjem pa ljudi sodobne bolnice bedijo. 
 
Gledališče, opera, 
vsako leto skrbijo, 
najboljšim slovenskim igralcem, 
prstan Borštnikov delijo. 
  
Pohorska Zlata lisica –  
ženska smučarska elita, 
evropska pride družba slikovita; 
slovenski to ponos, 
izkaže naš se smučarski zanos! 

                                                                                Maribor – tristoletna trta 
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KOROŠKA 
 
V Avstriji Meža pride na dan,  
izgine – 
med Peco in  Uršljo goro 
pridre spet na plan. 
 
 
Iglasti so gozdovi zeleni,  
kjer dvigajo se, 
Raduhe, Olševe, Pece grebeni. 
Največje osrednje 
mestno koroško središče, 
pod tujci bilo 
orožja je delovišče. 
 
Železarsko je danes središče, 
jekel je plemenitih 
postalo tržišče. 
 
Železne skalpture, 
Forma viva deluje; 
prostorno je športno igrišče, 
vlečnica smučarje 
na sončno popelje smučišče. 
 
Izletnike grad v Ravnah pozdravi, 
stvari zanimivih dosti predstavi. 
Tu knjig prebogat je izbor, 
meščanu v sprostitev, odmor. 
 
Železarska, rudarska, gozdarska, 
v muzeju Delavskem, zbirka vsestranska. 
Razstavna Galerija Grad, 
umetnikov pokaže dar bogat. 
 
Pisateljska soba spominska 
je zanimiva, 
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nanj vsak se s ponosom odziva. 

                                                                                Ravne na Koroškem 
 
 
KOTLJE 
 
Pod rodno goro 
ob potoku urbanizirana vas; 
pisatelj opisal je prelepo, 
kje pasel je bicke pod Uršljo goro. 
 
Kotnikova bajta – je hiša rojstna obnovljena; 
tu njegova, lepa,  
težka je mladost živela. 
 
 Prežihov muzej prikazuje: 
spomine, knjige zanimive, 
pisatelj dal za rod bodiči 
misli in ideje neponovljive. 
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                                                     Prenovljena Vorančeva rojstna hiša 

Ob Meži, Bistri, 
pod vrhovi Pece, 
strmini pečin, 
živahno je tržno središče, 
kjer bivanje zdravo, 
si človek poišče.  
 
Tu mladec, mladenka, 
pozimi na snegu živi, 
s smučmi po strminah brzi. 
 
Izšla od tod svetovna zvezda 
je smučarskih veščin, 
slovenskih s Černe, bila je korenin. 
 
Šampionka Tina Maze 
s črnskih strmin, 
zapisala se v slovenski  
je spomin. 
 
Rudarstvo, železarstvo, gozdarstvo, 
življenja vir je, gozdarstvo. 
Pridni ljudje se trudijo vsi,  
zase, otroke, boljše dni. 
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                                                             Črna na Koroškem 

Gozdna cesta nas popelja, 
kjer kmetija samotna 
mogočno lipo ima. 
Najdebelejše slovensko drevo,  
privablja turista močno. 
 
Politik slovenski 
rad se v NAJEVNIK poda, 
v naravi prelepi prešerno kramlja. 
 

Najdebelejše slovensko drevo – Najevniška lipa 
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Iz Doma na Peci 
pot vodi tja, 
kjer po pripovedki sloveči, 
kralj Matjaž dom zdaj ima. 
Z Alenčico, vojaki, 
sen spava prebogati. 
 
Prebudil pa ga bo junak, 
ki bo hraber mu korak. 
 
V Matjaževi smo jami, 
a velik, bronast kip, 
Matjaža ne predrami. 
 
 
PREKMURJE 
 
Ravnice do obzorja, na Muri mlin, 
rokavi rečni, trava močvirska, 
plahutanje ptičjih kril. 
  
V gnezdu štorklja obsedi, 
kmalu se mladič izvali. 

Mlin na Muri 
 
Pšenica valovi, koruza zeleni, 
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sladkorne pese leha se sonca veseli. 
Fantič še mlad s kosilnico kosi, 
na traktor sočno travo naloži. 
 
Življenje živo klije, 
tu se cesta bela vije. 
Mnoge zvabi dalje v svet, 
a radi vračajo se spet. 
 
Kot bi pisatelja beseda oživela, 
ljudi se, krajev oprijela. 
Posebni tu žive ljudje, 
jih veže delo, želja za napredek, 
ljubezen do domače te zemlje. 
 
Spomini pohiteli so nazaj, 
ko kraje te,  
videli smo že. 
 
Minilo let je trideset,  
kar na ekskurzijo prišli, 
ogledat kraj znameniti ta, 
kjer ugledal pisatelj luč je sveta; 
kjer takrat je Miško Kranjec živel 
pa gostoljubno vse nas sprejel. 
 
Izvedeli smo vse, 
kako njegove knjige, 
nastale so lepe. 
 
Pokrajino, ljudi, 
v živo je opisoval, 
predstavit svetu jih želel, 
pozabe jih za vedno je otel. 
 
Zapustili Veliko smo Polano 
s prelepimi motivi, 
junaki knjig njegovih 
ostali v nas so živi. 
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Prispeli v Bogojino,  
edinstvena tam cerkev je, 
Plečnikov to spomenik, 
ki skladno vklaplja 
v to se pokrajino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Plečnikova cerkev v Bogojini 
 
 
Še enkrat kraje znane obiskali 
počasno Muro, življenje 
vse ob njej občudovali, 
nato v največje mesto 
te pokrajine se pripeljali. 
 
Najsevernejše naše mesto, 
panonski duh v njem živi vneto. 
Obširni drevoredi in vrtovi, 
v novejšem času mnogi bloki novi. 
 
Predelovalno živilski so obrazi, 
obleke po modi si moreš izbrati. 
Najrajši na lov turist tuj hiti, 
na nizko divjad vneto preži. 
 
Če pa motor se mu ujezi, 
hitro v Radence se preseli, 
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tam spet si zdravje utrdi. 
 
Še prej, ko kraje smo lepe zapustili, 
so z bogračem, gibanico 
nas pogostili. 
 
Se nadaljuje… 
 

Ana Pogorelec Tomažič 
 

 

GODALNI TRIO 

Ljubitelji glasbe smo v našem Domu deležni številnih prireditev: nastop pevskih 

zborov odraslih, šolarjev, predšolskih otrok in solističnih nastopov. 

Dvakrat smo poslušali klasično glasbo na dveh koncertih mladih glasbenikov. 

V sredo 20. marca ob treh popoldne, je v jedilnici Doma nastopil godalni trio: 

violinist Žiga Faganel in violončelistka Petra Greblo, ki sta člana Orkestra 

Slovenske filharmonije – ter Gea Amtner Volfgang kot violistka, ki je članica 

Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije. 

Njihov program je obsedel dela F. Schuberta: Godalni trio v B-duru, E. von 

Dohnanyi-a: Romanzo iz Serenade za godalni trio in W.A. Mozarta: Divertimento 

za violino, violo in violončelo v Es-duru. 

V sredo, 19. aprila popoldne, so ponovno nastopili. Pridružila se jim je še 

flavtistka Irena Rovtar. 

Izvajali so dela W.A. Mozarta: kvarteti za flavto in godalni trio v B- IN C-duru. 

Zahvaljujemo se delovnima terapevtkama Špeli in Doroteji za odlično 

organizacijo obeh koncertov z željo, da tudi v bodoče vključijo v program 

kulturnih prireditev koncerte s klasično glasbo. 

Milena Dobernik 
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Wolfgang Amadeus MOZART 

 

Avstrijski skladatelj in pianist, eden glavnih predstavnikov dunajskega 

klasicizma, je bil rojen l. 1756 v Salzburgu. 

Njegovo rojstno hišo obiskuje mnogo turistov.  

Bil je čudežni otrok, za njegov glasbeni razvoj je skrbel njegov oče, ki je tudi bil 

skladatelj in violinist. Mozart je spoznaval glasbo drugih skladateljev, ko je 

nastopal po Evropi. Najprej je bil v službi salzburškega nadškofa, nato kot 

glasbenik cesarja Jožefa II. Na Dunaju. 

Leta 1791 je tam umrl. 

Ustvarjal je opere, koncerte, simfonije, godalne kvartete, kvintete, sonate, arije, 

samospeve in cerkveno glasbo – skupaj več kot 600 del. 

 

      Milena Dobernik 
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DOMSKA KNJIŽNICA 

 

Ko sem pred petimi leti prišel v Dom, je že obstajala izposoja knjig v sobi delovne 

terapije, v I. nadstropju, bilo je približno 20 knjig. Ker se je pokazalo, da so 

stanovalci radi brali, posebno novejše izdaje knjig in to z večjim tipom črk, zaradi 

slabšega vida, je delovna terapevtka pred tremi leti predlagala, da si sposodimo 

več knjig v bežigrajski knjižnici in da jih imamo v vitrini v delovni terapiji. Mene 

pa je zadolžila, da naj bom knjižničar. 

Trenutno imamo v vitrini okrog 75 knjig različnih žanrov: romane, ljubezenske 

zgodbe, kriminalke, potopise od raznih pisateljev in pisateljic, slovenskih, 

predvsem pa tujih. Knjige zamenjujemo v Bežigrajski knjižnici približno na pol 

leta. 30 knjig sem naročil sam, ker že poznam, kaj stanovalci in zaposleni radi 

čitajo, ostale pa izberejo zaposleni v bežigrajski knjižnici. 

Pri meni v knjižnici si lahko sposodite knjige po kosilu ob 13.uri, lahko pa me 

poiščete tudi ob drugem času.  

Lepo je, če radi berete, da pridete do mene in se pogovorimo, kaj bi radi čitali. 

Lahko vam svetujem, saj veliko del dobrih pisateljev in pisateljic poznam in tudi 

če še nisem prečital knjige, vam lahko svetujem. Do sedaj so bili z mojim 

mnenjem zadovoljni. Če radi berete, pridite v knjižnico! 

Seveda pa je v II. nadstropju na zahodu knjižnica odprtega tipa, v njej si lahko 

vedno sami sposodite knjige in lepo je, če jih tudi vrnete. 

Marko Finec 
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Bela črta 
 

Sem bela črta na nebu 

in kdo je nebo, ki mi omogoča to? 

Nočem biti grom, 

nočem biti blisk, 

nočem biti strela 

-le črta bela. 

 

Sava Mrevlje 
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OBISKALI SO NAS CICIBANI 
 

Obiskali so nas malčki iz vrtca CICIBAN. 

Pričakali smo jih v polni jedilnici našega Doma. Skrbne vzgojiteljice so jih 
pripravile na zanimiv nastop. 

S svojo otroško prisrčnostjo, bistrostjo in nagajivostjo so sijajno prikazali 
prizorček iz Muce Copaterice. 

Njihova igrica je bila tako dobro izvedena, da kar nismo mogli verjeti, da kaj 
takega zmorejo malčki, ki so komaj dobro odrasli plenicam in so na videz še 

tako nebogljeni.  

Res, gre največja pohvala vzgojiteljicam, ki jih učijo prvih potrebnih znanj in 
spretnosti, pomembnih za njihovo kasnejše šolanje in uspešnost v življenju. 

Vsi smo se iz srca nasmejali, ko so mali nadebudneži zganjali domiselne norčije, 
razmetavali copatke, da je vse frčalo. Muca Copaterica jih je spet skrbno 

pospravila v škatlo. 

Ob tem smo si mislili: »Iz teh glavic pa še kdaj kaj bo.« 

Zahvaljujemo se požrtvovalnim vzgojiteljicam in njihovim varovančkom za 
prelepo doživetje. Takih obiskov si še večkrat želimo, saj nas spominjajo na čas, 

ko so nam naši otroci in vnuki delali največje veselje. 

Ivanka Jakopič 
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SLIŠALI SMO PESMI 

PARTIZANSKEGA PEVSKEGA ZBORA 
 

Ob dnevu upora proti okupatorju in prazniku dela 1.maju so nas 26.4.2017   

obiskali člani  Partizanskega pevskega zbora iz Ljubljane. 

Doživeto in iz srca je zadonela njihova čudovito uglašena večglasna pesem. 

Med poslušalci jih je bilo veliko, ki so jih tudi s kretnjami in navdušenjem 

polglasno spremljali. 

Po končanem programu se je dirigent obrnil k publiki in vsi smo zapeli z njim. 

Nad starejšim, so te pesmi močno odjeknile, saj smo se mnogi spominjali, kako 

smo jih kot otroci prepevali v najtežjih dneh vojne. 

Tudi moj mož, Slavko Krajnc, ki je že štirinajstleten odšel v partizane, je bil ob 

poslušanju tega ubranega petja zelo ganjen in prevzet. 

 

Lidija Krajnc 
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VSTAVI USTREZNE ŠTEVILKE NA DESNO STRAN 

 

 

1.          Črna barva                     ___ Križ 

2.          Zelena barva                 ___ Mir 

3.          Polmesec                      ___ Sreča 

4.          Zastava                          ___ Čistost 

5.          Vera, trpljenje              ___ Ljubezen 

6.          Srce                                ___ Učenost 

7.         Dimnikar                        ___ Islam 

8.         Sova                                ___ Upor 

9.         Petelinje pero               ___ Upanje 

10. Podkev                          ___ Žalost 

11. Lilija                               ___  Domovina 

12. Oljka                              ___  Skromnost 

13. Vijolica                          ___  Veselje, udaja 

14. Rdeča vrtnica                ___ Ljubezen moškega 

15. Bela barva                      ___ Vitkost, lepota 

16. Zelena kava                   ___ Sreča 
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HUMOR 
_______________________________________________________ 

»Specialiteta te hiše so polži«, reče natakar gostu. »Vem, zadnjič me 

je eden od njih stregel«, mu odgovori gost. 

 

»Če hočeš uspeti, moraš biti iskren in obziren«, reče oče sinu. 

»In kaj pomeni iskren?« vpraša sin. 

»Da vedno storiš, kar si obljubil. 

»Kaj pa obziren?« 

»Da nikoli nič ne obljubiš. 

 

»Zakaj ste ukradli avto?«, je vprašal sodnik. 

»Gospod sodnik, avta sploh nisem ukradel. Ker je bil parkiran pred 

pokopališčem, sem mislil, da ga lastnik ne potrebuje več.« 

 

V veliki ugledni državi so tujo delegacijo odpeljali na gradbišče in tujci 

so se prepričali, da tam prav marljivo delajo.  

Član tuje delegacije je pristopil k delavcem in vprašal prvega: »Koliko 

let imaš?« 

»Sedemnajst«, mu je odgovoril. 

»Pa ti?« je vprašal drugega. 

»Devetnajst!« 

»Kaj pa ti?«, je vprašal še tretjega. 

»Dosmrtno!« 
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Vabilo 

 

»HOSPIC VEČER S SLOVENSKIM DRUŠTVOM HOSPIC« 

 

V Domu starejših občanov Ljubljana-Bežigrad želimo stanovalcem in svojcem 

približati pojem paliativne oskrbe. S slovenskim društvom Hospic organiziramo 

sklop štirih srečanj. 

 

Drugo srečanje bo v torek, 17.maja 2017, ob 17. uri,  

v knjižnici, v II. nadstropju zahod. 

 

 

Tema srečanja je: 

»Človekove vrednote s poudarkom na življenju in kvaliteti 

življenja.« 

 

Vabljeni! 

 

»Dodajati življenje dnevom in ne dneve življenju.« 
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