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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 
 

 8. september – mednarodni dan pismenosti 
17. novembra je Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost 
in kulturo (UNESCO) določila 8. september za mednarodni dan pismenosti. 
Danes je na svetu skoraj 4 milijarde pismenih ljudi, kar je zadosten razlog 
za praznovanje mednarodnega dneva pismenosti. Da bi dosegli 
univerzalno pismenost, je potrebno bolj učinkovito delo ob istočasni 
oživitvi politične volje, ki bi težila k ustreznejšemu pristopu preprečevanja 
nepismenosti na lokalni, državni in mednarodni ravni. 
 

 15. september – dan vrnitve Primorske k matični domovini 
Leta 1947 je začela veljati mirovna pogodba z Italijo in 21 državami, med 
njimi tudi z Jugoslavijo. Primorska je bila znova priključena k Sloveniji. 

 

 21. september – svetovni dan miru 
Generalna skupščina je že leta 1981 določila, da se bo svetovni dan miru 
praznovalo na dan začetka njenega septembrskega zasedanja. Leta 2001 
so s soglasjem vseh držav članic v generalni skupščini za svetovni dan miru 
določili 21. september. Ta dan kliče k 24 urni prekinitvi aktualnih 
oboroženih spopadov. 
 

 21. september – svetovni dan Alzheimerjeve bolezni 
Alzheimerjeva bolezen je najpogostejši vzrok za demenco, napredujočo 
možgansko bolezen, ki prizadene predvsem starejše ljudi. Svetovni dan 
Alzheimerjeve bolezni obeležujemo 21. septembra, sicer pa je 
Mednarodno združenje za Alzheimerjevo bolezen ves september označilo 
za mesec osveščanja in povečanja prepoznavnosti demence.  
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Stari slovenski pregovori o mesecu septembru 
 

Če na Mihaelovo (29.9.) sever vleče, veliko zimo in sneg obleče. 

Če o Mihaelu (29.9.) žerjavi še ne gredo, pred božičem zime k 

nam ne bo.  

Ako je Matevž (21.9.) vedren, bo prijetna jesen. 

Ako na Mateja (21.9.) sonce sije, kmalu lepa jesen zasije. 

 
     Predvideni prihajajoči dogodki v septembru 

 

Septembrski dnevi, ki prihajajo, so letos za naš Dom  še posebej 

obarvani. Letos praznujemo 40 – letnico Doma. Praznični 

dogodek bomo obeležili 20. septembra 2017 z domsko proslavo 

Ob 40 – letnici, ki bo v glavni jedilnici ob 10h. 

 Lepo vabljeni!  

Dogodek, ki prihaja in bo 15. septembra, je tudi Revija pevskih 

zborov v Poljčanah, kjer bo našo hišo predstavljal zbor DSO 

Bežigrad – Ljubljana, pod vodstvom delovne terapevtke Doroteje 

Pukšič.  

V sredo 27.9.2017 organiziramo dogodek ob dnevu 

Alzheimerjeve bolezni.  

Več za tekoče dogodke vam sporočimo sproti; začenja se 

delovna jesen, zato bodite pripravljeni.  
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PRIHAJA JESEN 

 

 

Jesen se začne 23. septembra in traja do 21. decembra, torej obsega mesec 

september, oktober in november. 

Jeseni postajajo noči vse daljše, dnevi pa vse krajši. Gozdovi se obarvajo z 

različnimi odtenki rumene, rjave, rdeče in oranžne barve, Postaja vse hladneje, 

manj je sončnih dni. 

Učenci v septembru zopet sedejo v šolske klopi. Na poljih kmetje pobirajo še 

zadnje pridelke, v sadovnjakih nabirajo sadje. Pogosto opravilo jeseni je tudi 

obiranje grozdja v vinogradih. Temu delu pravimo trgatev. 

Jeseni se živali pripravljajo na zimo tako, da gradijo brloge in si pripravljajo 

zaloge hrane. Nekatere ptice, kot na primer lastovice, pa se čez zimo preselijo v 

toplejše južne kraje.  

V tem letnem času listi odpadajo z dreves in narava se počasi pripravlja na 

počitek. V sadovnjaku obrodijo jablane, hruške in nekatera druga sadna 

drevesa. Jeseni v gozdovih nabiramo plodove kostanja, ki jih nato pripravimo 

tako, da jih skuhamo ali spečemo. Ti plodovi so rjave barve in se nahajajo 

v bodičastem ovoju. 

(Vir: https://sites.google.com/site/masal1375/) 

 

https://sites.google.com/site/masal1375/
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DOLGOST ŽIVLJENJA 
 

Vsakemu je bitju dan življenja dar, 
roditi se – umreti,  

od pamtiveka, do danes je vsekdar. 
 

Čas bivanja odreja pa slučajev sto, 
mnogo vsak lahko stori za to. 

 
Za svoj obstoj, za zdravje, moč, 

najbolje vedro je v bodočnost zroč. 
 

Nadvse pomembno človeško je sožitje, 
zlatih je besed odkritje. 

 
Iskrena prošnja v stiski za pomoč, 

zahvala pristna, v tem je moč. 
 

Če nehote komu kaj slabega storiš, 
storiti, da oproščanje spet dobiš. 

 
Pohvala sočloveku, za kakovostno dejanje, 
prinese spet sožitja pravega pričakovanje. 

 
Umirjen sam s seboj, 

z okolico, 
življenjske sile prinese spet obilico. 

 
Tako ohranjaš zdravje, moč,  
to tebi, drugim bo v pomoč. 

 
A.T.P. 

 

 

KAKOVOSTNO STARANJE IN SOŽITJE MED GENERACIJAMI 

 

Ekološka kriza 
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Danes je vsakomur jasno, da smo ljudje v 20.stol. z onesnaževanjem povzročili 

ekološko krizo. Če se v zadnjih desetletjih ne bi tega zavedli in začeli delati za 

varstvo narave, naši otroci in vnuki ne bi več imeli dovolj čiste vode, zraka in 

zemlje, niti surovin za življenje. 

Ekonomska kriza 

Ekonomsko ali finančno krizo so povzročili politiki in gospodarstveniki, z 

nepoštenim gospodarjenjem, vsi pa s potrošniškim pohlepom. 

Energetska kriza – pomanjkanje bencina, plina, elektrike nas že nekaj desetletij 

opozarja, da ob veliki porabi energije hodimo po robu energetske krize in je 

nujno preiti na večjo varčnost z energijo in bolj uporabljati obnovljive vire. 

Demografska kriza – staranje prebivalstva, ko se rojeva skoraj pol manj otrok, 

kot se jih je v desetletjih pred letom 1980. Demografska kriza se neslišno 

približuje ekološki, ekonomski in energetski, s svojo temno senco lega na 

slovensko in evropsko gospodarstvo. 

 

Ekološko krizo že dokaj uspešno rešujemo. Ljubljana ima npr. danes že boljši zrak 

in Ljubljanica je bolj čista kot pred desetletji.  

 

Ekonomske krize so bile v preteklem stoletju zelo nevarne, ko jih niso pametno 

reševali, so vodile v svetovne vojne. Upajmo, da je danes svet ob tolikšni 

povezanosti, obveščenosti in demokratičnem odločanju, dovolj zrel, da bo 

večina na miren način ustavila pohlepnost manjšine in bomo obrzdali svoj 

potrošniški pohlep. 

Energetska kriza bi bila doslej že skoro uspešno rešena, če novih čistejših in 

cenejših tehnologij ne bi ovirali tisti, ki služijo z nafto in proizvodnjo energetsko 

potratne tehnike ter oboroževanja. Nerešljiva postaja na kratek rok 

demografska kriza staranja prebivalstva. V Evropi in razvitem svetu bo ta kriza 

trajala zagotovo do l 2060, ko bo izumrla večina tistih, ki so rojeni od 2. 

svetovne vojne do l. 1980. Vsi sistemi od zdravstva do prometa bodo morali biti 

prilagojeni na veliko večji delež starih ljudi. 

Tretji svet Azije, Afrike in Južne Amerike pa bo doživljal demografsko krizo 

nekoliko za nami, toda verjetno mnogo huje. 
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V Aziji, Afriki in Južni Ameriki je že to  hud problem, saj nimajo vpeljanih 

sistemov zdravstvenega in pokojninskega sistema. V teh deželah se naglo selijo 

velike množice mladih ljudi v mesta, kjer ob bogatem, urejenem mestnem jedru 

nastajajo veliki mestni predeli revščine, brez izobraževanja, zdravstva, higiene. 

Ko se bodo te množice revnih v mestih tretjega sveta postarale, bo 

demografska kriza še mnogo hujša kot v razvitem svetu. 

 

Današnja ekološka, ekonomska, energetska in demografska kriza povzročajo v 

ljudeh strah. Jeza se kaj hitro spremeni v napadalnost, zato so se v preteklosti 

krize rade stopnjevale v vojno. Nastaja energija stiske in strahu v krizi. 

 

Stiska je kot smučarski polet na skakalnici: skakalec neustavljivo strmi po 

strmini in se znajde s silno energijo na odskočni deski. Če energijo usmeri prav, 

odskoči v zmagovit polet, če narobe, pade v neuspeh in polom. 

 

 

 

 

Prebivalstvo se stara 

V zadnjih dveh desetletjih se je pri nas in po Evropi letno rojevalo skoraj pol 

manj potomstva, kakor od l 1945 – 1980. V naslednjih desetletjih bo starih ljudi 

skoraj dvakrat več kot sedaj. Med tem ko bo srednja in zaposlena generacija 

domačih ljudi pol manjša od sedanje. To bodo prebivalstveni ali demografski 
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problemi, katerih reševanje bo preživetvena naloga. V Sloveniji bo ta problem 

še večji, ker smo majhen narod. 

Slovenija in vsa Evropa (razen Turčije in Kosova) je v istem čolnu staranja 

prebivalstva. Izpostavijo se štirje demografski problemi, od katerih reševanja bo 

odvisna ohranitev evropskega prebivalstva. 

1. Dvigniti rodnost 

Število prebivalstva ostaja enako, če se rodi v povprečju 2,1 otroka na 

vsako žensko. V Evropi je ta stopnja rodnosti 1,5 otroka, v Sloveniji pa še 

nižja. 

Raziskovalni podatek pravi, da si Evropejci želijo imeti povprečno 2,3 

otroka na žensko. 

2. Mlade ljudi uspešneje vključevati v družbeno delitev dela  

- preprečevanje nezaposlenosti mladih 

- skrb za dober šolski uspeh 

- šolsko znanje prilagoditi potrebam, družbe 

- reševati problem izgub pri mladih zaradi pijančevanja in drugega 

omamljanja 

3. Vedno več ljudi je starih nad 85 let. 

           Pomoč in oskrbo porazdeliti: 

- med človekovo lastno odgovornost 

- med njegove domače 

- občino, državo 

 

4. Nova solidarnost med generacijami 

- Starost je enako smiselna in vredna v človekovem življenju, kot sta 

mladost in srednja leta. 

20. stoletje je bilo stoletje otrok, 21. stoletje pa je stoletje starih ljudi. 
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ŠTIRJE LETNI ČASI ČLOVEKOVEGA ŽIVLJENJA 

 

Človekovo življenje je kot letni časi. 

Mladost je podobna pomladi z nežno zeleno barvo, ko vse cveti, ni pa še sadov in 

je nevarna za pozebo. 

To obdobje traja od spočetja do zrelosti. Njegova naloga je priprava na 

samostojno življenje, na lastno družino, poklic, delo. 

SREDNJA LETA življenja so – kot vroče poletje – namenjeno resnemu in 

poštenemu delu, sicer bodo plevel, škodljivci ali suša uničili življenjski pridelek. 

Tudi, če človek naredi vse, kar more, ga lahko ogrozi to ali ono, kar ni odvisno 

od njega,  kot poletna toča, uniči pridelek. 

V srednja leta ali drugo življenjsko obdobje človek vstopi, ko začne samostojno 

opravljati glavne življenjske naloge tega obdobja.  

S poklicnim delom in zaposlitvijo soustvarja življenje v družbi ter služi kruh zase 

in za skupne potrebe. 

Ima lastno družino in osebno družbo. 
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Med pomembne naloge srednjih let sodi tudi nadaljevanje učenja, ki je rdeča 

nit skozi vse življenje. 

Med letnimi časi šele jesen pokaže bogastvo letine, in sicer zrele sadove, 

mavrico barv in blago podnebje. 

Človekova starost je kot jesen, to je večje zadnje življenjsko obdobje, ki mu 

pogosto pravijo tretje življenjsko obdobje. 

Danes je upokojitev najbolj viden družbeni prehod vanj. V zadnjem času se je 

upokojensko obdobje najbolj podaljšalo. Med upokojensko generacijo je danes 

¾ zdravih, sposobnih in samostojnih ljudi, tako da pomagajo mlajšima dvema 

generacijama, več kot onidve njim. Ali ima tudi to obdobje poleg običajnih 

življenjskih nalog, kot so delo, učenje, skrb za vnuke, ukvarjanje z zanimivimi 

dejavnostmi (tretja univerza), za katere prej ni bilo časa ali denarja, kako 

posebno življenjsko nalogo? 

Odgovor je pritrdilen. Take naloge so in od njih je odvisna kakovost staranja. 

Šele na jesen življenja lahko človek svoje dobre življenjske izkušnje uredi, da 

zasvetijo v svoji vrednosti, ter jih s ponosom, veseljem in hvaležnostjo shrani v 

neuničljivo kaščo, medtem ko svoje slabe življenjske izkušnje odvrže na 

kompost.  

To stori tako, da odpušča sebi, drugim in življenjskim razmeram in s tem, da vse 

nepotrebno mirno izpušča iz svoji rok ter se uči sprejemati tudi smisel svoje 

nemoči. 

Če človek uspešno opravlja te naloge, postaja v tretjem življenjskem obdobju 

sposoben za sprejemanje nove, dokončne vsebine življenja, to je zrele človeške 

modrosti.  
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V tretjem življenjskem obdobju je primerno razlikovati zgodnjo starost, ki traja 

od upokojitve, do 75. leta življenja, sledi srednja starost do 85. leta, nato pa se 

začne pozna starost. 

Smiselno je govoriti o treh velikih obdobjih življenja v okviru enega samega 

življenjskega ciklusa. Kdor reče pozni starosti četrto življenjsko obdobje, s tem 

vede ali nevede slabšalno označuje starejše ljudi in jih ločuje od ostale 

upokojenske populacije. 

Tako mišljenje in govorjenje je staromrzništvo, to je poniževalno zavračanje 

starosti in starejših ljudi. Staromrzništvo je krivičen in družbeno škodljiv pojav. 

Da bi ga izkoreninjali iz današnje družbe, moramo starejši ljudje sami sprejeti 

svojo starost z vsemi njenimi možnostmi, ki so za človeško zorenje značilne in 

težavami, vključno s svojo onemoglostjo in sprejemanjem pomoči. 

Tudi to ima pomemben smisel, saj je nenadomestljiva metoda za razvoj 

solidarnosti in s tem preživetja vsake človeške družbe. 

Materialna preskrbljenost je osnova kakovostnega staranja. Pri nas jo 

zagotavlja dokaj dobro vpeljan pokojninski sistem, zasnovan že pod Bizmarkom 

pred 150-imi leti. Osnova je medgeneracijska solidarnost. Nikakor pa se 

kakovostno staranje z materialno preskrbljenostjo ne konča. 

Oba stebra stojita na podlagi medčloveškega sožitja, če se to razsuje, človeku 

bogastvo več nič ne pomeni, zdravje pa se začne prevešati v razne bolezni, ki so 

duševnega ali socialnega izvora. Cesar Janez je odgovoril Krpanu: »Kaj pomaga 

ljubo zdravje, če pa drugo vse narobe gre.« 

Za svoje zdravje mora človek skrbeti in ga krepiti, zavestno in pametno. 

Po končanem svetovnem požaru sovraštva so se povezale vse države sveta v 

OZN, da bi zavarovale svet pred ponovno svetovno vojno, v primerjavi s 

preteklostjo, so kar dobro uspevale. 

Svetovna zdravstvena organizacija pa skrbi za zdravje in socialno varnost ljudi 

po vsem svetu. Cilj je celostno gledanje na človekovo zdravje kot delovanje 

vseh človekovih razsežnosti v neločljivi, medsebojni povezanosti. 

Telesno, duševno, sožitno in duhovno zdravje je ena največjih vrednot vsakega 

naroda in vsega človeštva. 

Telesno zdravje ogrožajo bolezni in poškodbe, kronične bolezni (60% vseh 

smrti), prizadenejo ljudi zlasti v starosti (bolezni srca in ožilja, kap, povečan 
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krvni tlak, arterioskleroza, sladkorna, revmatična obolenja in druge bolezni 

gibal, prebave in izločanja, rakova obolenja, zasvojenost in kronične omame.  

Te bolezni prihajajo v človeka nevidno in s počasnim korakom. Potem pa so 

stalni gost, druge bolezni pa pridejo z brzovlakom, a odhajajo s počasnim 

korakom. Odločilno je spoznanje, da lahko vse v veliki meri odložimo ali celo 

preprečimo z zdravim načinom življenja (prava prehrana, gibanje, dobro 

obvladovanje stresov). 

DUŠERVNO ZDRAVJE ogrožajo duševne motnje, depresija, malodušnost,  

črnogledost, starostna demenca, čustvena otopelost. 

To so bolezni razuma, pameti, spomina in čustev ter njegovega vedenja.  

Ljudje so od nekdaj poznali tudi duševne bolezni in molili za pravi um in pamet. 

Spomin in pamet je nujno trenirati, da človeka prehitro ne zapustita. 

V duševno zdravje sodi kvalitetno zaznavanje, dober spomin, jasno mišljenje, 

svetla čustva, široka razgledanost in informiranost, dobre navade. 

Duhovno zdravje pa obsega notranjo človekovo svobodo za trezno in smiselno 

odločanje, prevzemanje zrele odgovornosti za svoje odločitve, razvijanje zrele 

človeške vesti, doživljanje smisla svojega življenja v preteklosti in sedanjosti, 

duševni mir, zaupanje v ljudi.  

Ljudje na svojo duševno in duhovno zdravje mislimo manj kakor na telesno. Pri 

drugih ljudeh pa nas duševne in duhovne motnje motijo bolj kakor njihove 

telesne bolezni. Duševne sposobnosti s staranjem pešajo, podobno kakor 

telesne, med tem ko se prostor duhovnih sposobnosti v starosti celo veča. Za 

večanje duhovnih zmožnosti je osnova izkušnja človeštva v starostni modrosti, 

sproščenosti, vedrini in podobnih zmožnostih.  

SOŽITNO ALI SOCIALNO ZDRAVJE 

Sožitne ali socialne motnje so osamljenost, čudaštvo, ljudomrzništvo, zapiranje 

vase, nesodelovanje, napadalnost, nestrpnost, sovraštvo, slabo komuniciranje, 

odpovedovanje v pomembnih socialnih vlogah, službi, osebni in širši družbi. 

Revščina je pomemben izvir telesnih in duševnih bolezni. Človek misli na denar, 

če ga ima premalo ali če ga ima več, kot ga potrebuje. Sožitno zdravje krepimo z 

razvijanjem sposobnosti za odnose z ljudmi in komuniciranje. To je kakovostno 

pripovedovanje, poslušanje in molčanje. Najpogostejši vzrok duševne napetosti 
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so slabi človeški odnosi. Znano je, da je povod za velik del telesnih obolenj v 

človekovi duševnosti. 

Iz prebranih virov. 

 Ana Pogorelec Tomažič 

 

USTVARJANJE MI LEPŠA MOJA ZRELA LETA 

Stara sem 83 let. Starost preživljam trenutno zelo dobro, večinoma časa zelo 

dobro, občasno se pa zgodi, da me spomini popeljejo nazaj v preteklost, v čas 

preden sem prišla v Dom. V Domu za starejše občane sem dve leti in pol. Ko 

sem prišla, sem se  vključila v aktivnosti delovne terapije, natančneje, kreativno 

skupino. Moj prvi obisk skupine je bil opazovalne narave, gledala sem, kaj 

počnejo, videla pa nisem ničesar. V mislih sem imela le to, kako ne bom več 

dolgo živela in željo, da dobim samostojno sobo, ker nisem mogla prenašati 

trpljenja drugih ob vseh svojih težavah, ki sem jih imela v tistem času. Ob 

drugem obisku skupine sem že začela ustvarjati z drugimi gospemi. Večinoma 

smo ženske v skupini. Spominjam se, da smo začele delati neke cofke iz volne. 

Kar kmalu sem se vklopila v ustvarjanje, da sem lahko sledila ostalim. Sama 

namreč nisem poznala veliko ročnih del, razen pletenja. Imela sem možnost 

tudi pletenja, ob tem pa smo izdelovale razne papirnate škatlice, barvale, risale 

ipd. Izdelke smo imele kasneje tudi za prodajo. Po enem mesecu v Domu sem 

začutila posebno voljo do ustvarjanja. To je bilo nekaj, kar prej nisem počela. 

Lahko priznam, da nisem niti znala. Več, ko sem se vključevala, manj sem začela 

pogrešati tisto obdobje, ki sem ga živela prej. Iz meseca v mesec sem bila bolj 

ustvarjalna in notranji boji so se občutno zmanjšali. Mislim, da je pomembno se 

vključiti v skupine. V mojem primeru je bila to kreativna skupina, vsak pa lahko 

najde nekaj zase. To mu pomaga prebroditi tiste težave, ki jih ima kot novinec v 

Domu, ker ima vsak to težavo, da pogreša prejšnje življenje, nekateri se tudi 

dlje časa ne sprijaznijo. Čas prinese tudi to, da ne misliš več toliko na preteklost.  

Pomembno je, da najdeš nekaj zase, da te  veseli in da je všeč tudi drugim.  

Ugotovila sem, kako pomembno mi je, da ustvarjam, ker sem bila navajena na 

delo tudi od prej. Sem rekla: »Poglej, saj sem še za nekaj sposobna, še lahko 

nekaj naredim«. Danes, tudi izven kreativne skupine, v svoji sobi, izdelujem 

raznorazne stvari. To pomeni od gublenov, škatlic iz razglednic, plastične 

posode od piškotov obdelam z volno in nastane okrasna posoda, primerna za 

kakšna zdravila ipd.. Izdelke tudi podarim, ker je to še dodatna vrednost. 
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Zadnje čase mi pa največ pomeni vrt in vrtna greda, kjer imamo posejano 

zelenjavo. Vsak dopoldan grem pogledat, kako ta zelenjava raste, ker sem jo 

tudi sama sejala. To mi resnično veliko pomeni. 

Ob koncu bi še dodala, da so mi všeč vsi uslužbenci Doma, ker pomagajo 

prebroditi težave. Bi pa poudarila, da brez osebne volje do srečnejše, mirne 

starosti, drugi težko pomagajo, če 

človek ni sam tisti, ki se odloči za 

aktivno  starost, ki prinese boljše 

življenje. 

Rezka Pungerčar 

Zapisala Doroteja Pukšič 
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BRALNA SKUPINA 

Vsak delavnik se zbere skupina stanovalcev iz vzhodnega in zapadnega dela 

Doma v knjižnici pri urici branja. Nekateri so že dolgoletni stalni obiskovalci, 

prihajajo pa tudi novi poslušalci, letos je navzoča tudi slepa stanovalka. Bralne 

ure so namenjene predvsem osebam, ki zaradi slabšega vida ne morejo sami 

brati časopisa ali knjig. Skupina šteje od 15 – 20 oseb. Pred začetkom ure 

stanovalec g. Marko postreže vsem s kavo in pecivom. Po dogovoru s socialno 

službo se menjavajo prostovoljke, vse so prostovoljke, ob branju v določenih 

dnevih, ob četrtkih pride ena od socialnih delavk. Prostovoljke izberejo 

aktualne članke iz dnevnikov Delo in nekaterih revij. Poslušali smo tudi že v 

nadaljevanjih odlomke iz knjig naših pisateljev. Nekatere prostovoljke se dobro 

pripravijo na bralno urico. Ena od njih je celo prinašala od doma različne knjige: 

o zgodovini Slovenije, o praznikih v Sloveniji, o posebnih praznovanjih v 

različnih krajih oz. pokrajinah, o pregovorih in rekih, o imenih mesecev, o 

znamenitih tujih osebnostih. Za popestritev smo srečali tudi dosti anekdot in 

šal, lahko pa je potekal le pogovor o posebnih dogodkih v Domu ali pa je bila 

ura družabno srečanje ob praznovanju rojstnega dne, če je pripravila pogostitev 

ena od članic. Pomagal pa je vedno g. Marko, ki je tudi prevzel vodenje bralne 

ure, če je bila določena prostovoljka odsotna. Letos je večkrat brala iz zanimivih 

knjig tudi ga. Ana Pogorelec Tomažič, namesto odsotne prostovoljke oz. 

socialne delavke. 

Milena Dobernik 
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Zgodbe iz potovanj g. Draga Kralja 

 

Sibirski vlak 

Več dni smo se vozili z enakomerno hitrostjo skozi brezove gozdove in nekje 

vidimo znak, ki narekuje, da je tam nekaj, kar lahko vlak ustavi po določenih 

trenutkih. Proga je ves čas neenakomerna in je okrog nje komaj kje kakšna hiša 

ali lesena koča. Vlak se brez napovedi ustavi na odprti progi ob cestnem 

prehodu. Tam so že čakali rešilci, ki so sprejeli iz vlaka operiranca, ki je umiral 

za slepičem in ga oskrbeli. Znak, ki smo ga prejeli, je bila nujno medicinska 

pomoč. Razdalje so res ogromne. Pacient je preživel. Za veselo preživetje se je 

popilo kar nekaj, nekaj vodke. Preživela je tudi vodka. 
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Nismo pili na zdravje Ceausesca, zloglasnega romunskega predsednika 

Leteli smo iz puščave Gobi in bila je zima. Snega je bilo za nekaj centimetrom. 

Leteli smo z dvokrilnim letalom. Napovedan je bil neprekinjen let v Lambator, 

500km, vendar so piloti sklenili, da naredijo postanek. Ruski oficir, ki je bil 

slučajno prisoten, je dejal, da je peščeni vihar v Gobiju nazadnje bil pred 5.000 

leti. Ustavili smo se. Mene in Rusa so namestili v uglednem šotoru, ostali pa so 

se odpeljali v bližnjo vas. Toda kmalu so se odposlanci vrnili in zahtevali, da 

greva tudi midva tja. Rus ni hotel, sam sem pa šel, zaradi vljudnosti, ker sem bil 

gost. Pričakala me je vsa naselbina. Bilo je veliko pesmi in govorov, vse kar se je 

lahko dogajalo. Toda zakaj so nas želeli videti in sprejeti, to mi ni šlo v glavo. 

Zaznalo se je točno ob polnoči. Ob polnoči je predsednik zadruge splezal na  

 

 

mizo, ki je stala na drugi mizi in vzel iz prostora zalogo romunskega konjaka. 

Priložen je bil ukaz, da ga lahko spijejo le, če imajo tujega gosta na obisku.  

 Menjava klime 

Na Bahanskem otočju so izletniki prebili cel dan pod žgočim soncem in 

soparnem zraku. Kaj so počeli, šli so od trgovine do trgovine, toda ničesar niso 

kupovali. Za kupovanje tudi ni bilo energije. Samo toliko so šli od trgovine do 

trgovine, da so menjali klimo. 
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Vse mine 

Ko smo se vračali iz Mongolije, smo se ustavili v Irkutschku in s  kolegi srknili še 

marsikatero kapljico, zlasti zato, ker je bilo na zdravje Jugoslavije. Večina je 

nazdravljala ruskim voditeljem, drugi celo na Tita, nekateri na splošno na svet, v 

katerem živimo. Bili so večinoma starci. Ruski kolegi so »nehote« nazdravili tudi 

Jugoslaviji in svojemu žitju v Sibiriji, na katerega so se že dodobra navadili, saj 

so nekateri prebili tu nekaj desetletij. Eden je med drugim dejal: »Vse mine in 

tudi to bo minilo. Tako. Nismo mi osebno, a mi smo že v Sibiriji.« Mi smo bili 

prikrito navdušeni, kajti nikoli nisi vedel, kdaj se začne provokacija in kdaj se 

začne iskreno. Navsezadnje so dejali: »Mi smo Sibirijaki že zelo dolgo.«  

 

 

 

Pilot je napovedal Bermutski trikotnik 

Bermutski trikovnik so naši popotniki (bili so sami vrli pivci Radia Ljubljana),  

menda, domnevno, uspešno preleteli. 

Drago Kralj 
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DOMSKE OLIMPIJSKE IGRE 2017 

 

V sredo, 2. avgusta smo popoldne imeli v jedilnici domske olimpijske igre. 

Otvoritev smo pričeli s petjem slovenske himne. 

Tekmovali smo v šestih disciplinah: 

1. zadevanje frizbijev v koš 

2. približevanje žogic v pravokotnike 

3. metanje obročkov na stožec 

4. hitrostne ovire z veliko žogo 

5. z malo žogico zadeti in premakniti veliko žogo čez črto 

6. Žogico na vrvici je bilo potrebno spraviti v pritrjen obroč na palici. 

Na igrah smo tekmovali: ga. direktorica Marjeta Maruša Kerč, Marija 

Martini, Ivanka Jakopič, Lidija Krajnc, Paula Devetak, Franc Dolenšek, Polde 

Marinič, Rezka Kraker in Marko Finec. 

Sodnici sta bili Špela Sečnik, Deana Lukanović, fotografinja in vodja navijačev 

pa Doroteja Pukšič. 

Borili smo se zagrizeno, spodbujali so nas navijači. Bilo jih je zares veliko. 

Ploskali so nam za vsak natančen met, ki nam je priboril točko. 

Velika zmagovalka je bila ga. direktorica, ki je tekmovala v okviru naših 

uslužbencev. Ker je nastopala edina v tej kategoriji, je dobila bronasto, 

srebrno in zlato medaljo. Med nami stanovalci je bronasto medaljo osvojil 

Polde Marinič, srebrno Rezka Kraker, zlato pa sem osvojil sam. 

Medalje nam je predala direktorica in nam čestitala. Prav tako pa so nam za 

uspeh stisnile roko obe sodnici in zapisničarka. Doroteja pa je ta dogodek 

fotografirala. Dobitniki medalj smo za nagrado dobili sladoled in kavo. 

Tekmovanje je bilo vzorno pripravljeno. Sodnici sta korektno vodili 

tekmovanje. Žal pa je bila na tekmovališču vročina, kljub temu, da je klima 

delovala. 

Nasvidenje v letu 2018! 

Marko Finec 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

DRUGI DOGODKI V AVGUSTU 

V avgustu je še posebej lepo, ker imamo priložnost delati nekaj več in celo tisto, 

kar smo delali včasih. Eni bolj, drugi manj. Lepo je, ko se zberemo med kupi 

fižola in ga čistimo. Nabirali smo tudi koruzo, jo kasneje ličkali in pekli. Ob 

balinanju pa se tekmovalni duh ni zmožen skriti, vsak bi imel go. direktorico v 

svoji skupini.  Bilo nam je fletno! 

 

 PIKNIK S KORUZO  
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ČIŠČENJE FIŽOLA 

 

 

BALINANJE 
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HUMOR 

Mladoporočenka se je že po nekaj dneh s kovčki pojavila pri svoji mami: »Rekel 
mi je, naj se preselim k hudiču.«  
»In zakaj si prišla ravno k meni?« 
 
»Kakšna je razlika med taščo in soncem?« »Nobene. Ne tašče ne sonca se ne da 
dolgo gledati.« 
 
Moški pride v zakonsko posvetovalnico: »Gospod, z mojo ženo se počasi 
odtujujeva drug od drugega.« »In vi sigurno želite izvedeti, kako ta proces 
zaustaviti?« 
»Ne, želim izvedeti, kako ga lahko pospešim.« 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
»Si slišala, da je našega dimnikarja povozil avto?« 
»Strašno! Kaj tudi na strehah nismo več varni?!« 
 
Pogovarjata se dva bajno bogata prijatelja: »Sta imela z ženo ob ločitvi kaj 
problemov pri delitvi premoženja?« 
»Sploh ne! Ona je vzela vrtnarja, jaz pa sobarico!« 
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Ljubezen in rdeč nos se ne moreta skriti. 

Thomas Holcroft 

 

 

 

Uredništvo Mesečnika vam želi tople in zdrave jesenske dni. 

 

VSE DOBRO! 


