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INFORMATIVNA STRAN 

Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad 
Komanova ulica 1 
1000 Ljubljana 
TEL: 01/589 67 50 
GSM: 041 682 731 
FAX: 01/56 82 049 
www.dsolj-bezigrad.si 
e-mail: info@dsolj-bezigrad.si 
 
Direktorica 
Marjeta Maruša Kerč 
E-pošta: info@dsolj-bezigrad.si 
 
Tajništvo 
Ema Horvat 
E-pošta: info@dsolj-bezigrad.si 
 
Socialna služba 
Tjaša Rošker, Tina Bilić 
E-pošta: tjasa.rosker@dsolj-bezigrad.si 
E-pošta: tina.bilic@dsolj-bezigrad.si 
 
Vodja rač. službe 
Helena Slatinšek 
E-pošta: slatinsek@dsolj-bezigrad.si 
 
Obračun oskrbe 
Tanja Vnuk 
Telefon: 01/589 67 57 
E-pošta: tanja.vnuk@dsolj-bezigrad.si 
 
Čas obiskov 
Vsak dan; 
stanovanjski oddelek: 8.00 – 19.30, 
negovalni oddelek: 15.00 – 19.30. 
 
Domski bar 
Delavniki: 9.00 - 12.00 ter 13.30 – 17.30. 
Vikendi: 13.30 – 17.30. 

Splošna ambulanta v DSO Bežigrad 
ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH 
Komanova 1, Bežigrad 
Telefon: 01/589 67 50 
 
Zdravnik in ordinacijski čas 
Gregor Rakar, dr. med. spec. druž. med. 
VSAK DELOVNIK; 
Delo na oddelkih: 7.00 – 9.00 
Ambulanta za obiske stanovalcev: 
                               12.00 – 13.00 
Administrativno delo: 

              13.00 – 14.00 
 

Pogovor s svojci po predhodnem dogovoru: 
TOREK in ČETRTEK: 13.00 – 14.00 
 
Frizer 
Vsak torek in četrtek od 7.00 ure dalje.  
Naročanje na recepciji. 
 
Pediker 
Vsak četrtek od 7.00 dalje 
Naročanje na recepciji. 
 
Knjižnica 
Izposoja knjig vsak dan od 13. do 13.30. 
Pri izbiri vam z nasvetom pomaga gospod 
Marko Finec.  
 
Čas obrokov v glavni jedilnici 
1. skupina:  
zajtrk 8.00, kosilo 12.00, večerja 18.00*. 
 
*Prazniki: večerja 17.30. 
Ob nedeljah je večerja v obliki suhega obroka 
servirana ob zajtrku. 
 
2. skupina: 
zajtrk: 8.00, kosilo: 13.00, večerja 18.00 
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Prazniki in obredi 
 
Dan spomina na mrtve (vsi sveti)  – 1. november 

V davnini je bil ves čas okoli zimskega 
sončnega obrata čas mrtvih; njihove duše 
naj bi se v dolgih nočeh vračale na svet. 
Krščanstvo je spremenilo pogansko 
animistično gledanje, tako da je rajne 
prikazovalo kot duše v vicah, ki se morajo 
očistiti grehov, preden smejo v nebesa. 

Na dan spomina na mrtve se ljudje 
množično odpravljajo na pokopališča na grobove bližnjih ter tam 
prižigajo sveče, prinašajo šopke rož, vence in ikebane. Na ta dan po 
državi potekajo žalne slovesnosti in verski obredi za umrle. Dan 
mrtvih izkoristimo, da se spomnimo preminulih oseb ter jih z 
obiskom groba počastimo. 

 
Martinovo (vinotok) – 11. november 

V Sloveniji se 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. 

Za slovensko Istro je martinovanje oziroma martinja značilno 
šele po 2. svetovni vojni. Tipične jedi so povezane z olivnim oljem 
(lahko tudi samo kruh in olje), s katerim so pospremili mlado vino. 
Bolj zahtevne jedi v tem času so bile predvsem fuži (testenine s 
petelinjim ali kokošjim golažem, ki ga imenujejo tudi “žgvacet”), 
pečen puran, gos, kislo zelje (“kapuz”) in ocvrt kruh z refoškom. 
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Svetovni dan izseljencev  – 17. november 
Izven meja Slovenije živi vsaj pol milijona Slovencev, kar 

predstavlja približno četrtino slovenskega rodu. Največ jih prebiva v 
zahodni Evropi, mnogi pa tudi čez lužo, v ZDA, Kanadi in Argentini. V 
Evropi jih najdemo predvsem v Avstriji, Nemčiji, Franciji, Belgiji, na 
Nizozemskem, Luksemburgu ter Švici. Kljub temu, da ne živijo 
znotraj naših meja, je vsak posameznik del slovenske družbe in 
ohranja slovenstvo na svoj način, tudi v tujini. 

 
Svetovni dan pozdrava  – 21. november 

Na ta dan naj bi se spomnili, kako pomemben je pozdrav in 
pozdravili vsaj deset ljudi. Pozdravljanje je namreč lepa navada in 
del osnovne kulture vsakega človeka.  

 
Dan Rudolfa Maistra – 23. november 

Na ta dan je Rudolf Maister leta 1918 s svojo vojsko razorožil 
nemško varnostno stražo in jo razpustil, s tem dogodkom pa je k 
Sloveniji priključil večji del slovenskega narodnostnega in govornega 
območja Štajerske in Koroške. Kot državni praznik se v Sloveniji 
praznuje od leta 2005. Dan v Sloveniji ni dela prost. 
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Ljudske modrosti in pregovori 
 
 
 
 

Ako na mrtvih dan dežuje, zamete zima pričakuje. 
 

Mraz na vse svete pomeni lep Martinov dan. 
 

Martin naj bo suh, da pozimi raste kruh. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Tisti, ki bere, živi tisoč življenj. Kdor ne bere, pa zgolj eno samo.” 
(Geore R. Martin) 

 
“Ne, ne pojdeva več tavat, 

sama v pozni čas noči, 
naj je luna še sanjava 

in srce še hrepeni.” 
(George Byron) 
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Prihajajoči dogodki 
 
 
7.11. – Martinovanje z g. Janezom Korošcem. 
 
13.11. – Ob 9.30 obisk otrok skupine Mehurčki iz vrtca Ciciban. 
       Ob 11.00 prodaja pletenin Jelka. 
 
21.11. – Ob 16.00 nastop MPZ Tacen. 
      Ob 16.45 nastop srbske folklorne skupine KUD BOŽUR. 
 
27.11. – Od 9.00 do 12.00 izdelava božičnih venčkov. 
 
28.11. – Ob 15.30 nastop moškega pevskega zbora LPP. 
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KOSTANJEV PIKNIK 
 

 
V sredo, 10. oktobra smo imeli kostanjev piknik. V torek so v delovni 

terapiji pripravili kostanj za peko, na žalost premalo obrezan, tako da so se pri 
peki slišali poki in se je zelo težko luščil. 

Delovna terapevtka Milena je vse lepo organizirala, Vehid, Janez in Frenk 
pa so že kmalu po 12. uri pripravili žar, nato pa neumorno pekli kostanj. 
 Pečenega kostanja je bilo veliko in vsak se ga je lahko najedel po mili 
volji, Zraven pa smo pili mošt, ki je bil že bolj vino. Javne delavke so pripeljale 
veliko stanovalcev na invalidskih vozičkih, tako da nas je lahko čimveč uživalo 
ob tem pikniku. 
 Pohvala velja Mileni, da je povabila učence šole OŠ Danile Kumer, ki so 
prišli v velikem številu in so se radi najedli kostanja. Učenci iz te šole nas večkrat 
razveseljujejo z raznimi nastopi. 

Zahvala organizatorki piknika, vsem trem pekom kostanja, javnim 
delavkam, ki so kostanj nosile nesamostojnim stanovalcem in vremenu, saj je 
sonce lepo grelo. Škoda, da ni bila predvajana še kakšna poskočna muzika iz 
računalnika. 

Seveda pa je bilo to samo ogrevanje za 7. november, ko nas bo obiskal 
sveti Martin, ki iz mošta dela vin’.  
 

Marko Finec 
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SVETOVNI DAN DELOVNE TERAPIJE V DSO BEŽIGRAD – LJUBLJANA 
 

12. oktober je bil svetovni dan delovne terapije. V Mesečniku september 
ste lahko na strani 12 prebrali o tem dnevu. 

 
 V sredo, 22. oktobra, je oddelek za delovno terapijo predstavil stroko 
stanovalcem Doma s predstavitvijo, v obliki predavanja z možnostjo odprte 
debate. V avli je bila na ogled tudi »domska tržnica« izdelkov delovne terapije. 
O dejavnostih je bilo na razpolago tudi pisno gradivo. 

 
 V prostorih fizioterapije sta predstavile delovno terapijo delovni 
terapevtki Milena Avbelj in Doroteja Pukšič, kot timska sodelavka je svoj del 
prispevala tudi Špela Gril. 
 Doroteja je skupaj z navzočimi stanovalci izvajala tudi določene vaje za 
gibanje ter poudarila pomembno vlogo pravilnega dihanja. 
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V prostoru je bilo razstavljenih dosti uporabnih pripomočkov za pomoč 

starostnikom pri osebni negi. Vse je nazorno predstavila Milena, npr.: 
pripomočki za uporabo stranišča, pripomočki za lažje vstajanje, hranjenje, 
oblačenje nogavic, hlač, za zapenjanje gumbov, za umivanje, uporabo gumijaste 
ročke in podloge v kadi, vožnjo z vozičkom ali s hojico. Z dvema prostovoljcema 
je predstavila pravilno vstajanje iz postelje, presedanje iz postelje na voziček in 
obratno, uporabo krepilca zapestja, pripomočke za izboljšanje funkcije roke.  
Vabilo delovne terapije: Določene pripomočke si lahko tudi nabavite in dobite 
ustrezna pojasnila. 

  
Špela je poudarila uspešno sodelovanje fizioterapije in delovne terapije. 

Poudarila je pomen vaj za krepitev mišic in pravilno uporabo invalidskih 
vozičkov. Dom ima hodulje, palice in vozičke. 
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 V odmoru je bila v mali jedilnici pripravljena pogostitev, ki jo je s svojim 
nastopom popestril violinist Sebastijan Skoić. Pripeljala sta ga Doroteja in Gaj, ki 
je tudi fotografiral dogajanja v fizioterapiji in mali jedilnici. 

 
 Po odmoru je sledila predstavitev kreativnih dejavnosti v prostorih 
delovne terapije. Navzoči smo lahko sodelovali pri izdelavi oz. okraševanju 
različnih oblik lepih storžev z ustreznimi pripomočki. 
 
 Prostor fizioterapije je bil polno zaseden. Navzoči smo bili zelo zadovoljni 
z obširno prestavitvijo in odgovori na vprašanja prisotnih. 

  
Prisotna je bila tudi sestra Brigita, pogrešali smo predstavnike vodstva 

Doma. 
Pohvala velja vsem organizatorjem za uspešno izvedbo programa ob 

svetovnem dnevu delovne terapije. 
 

Milena Dobernik  



 11 

ŽIVLJENJE V DOMU OB PRENOVI 3. NADSTROPJA ZAHODNEGA DELA 
 

Uprava Doma starejših 
občanov Lj – Bežigrad se je odločila 
za prenovo III. nadstropja zahodnega 
dela. Tako so delavci podjetja GKMB 
d.o.o. iz Ljubljane pričeli 1. oktobra z 
adaptacijo. S tem v zvezi je imela 
uprava Doma težko nalogo, saj je 
morala izseliti kar deset stanovalcev. 
Razporedili so nas v vse možne 
prostore Doma; predvsem v dnevne 
prostore, knjižnico in hodnike. Tako 
sem tudi jaz pristala na hodniku IV. 
nadstropja vzhodnega dela Doma še 
z eno gospo, v prostoru z dvema 
posteljama. 
 Svoje stvari imava na mizah, pod posteljo, skratka razmetano in vsem 
stanovalcem na očeh. Drugi dan so najino anonimnost omogočili s paravani in 
ugasnili luči nad posteljami. Tako je sedaj naše podnajemniško stanje vzdržljivo, 
če se primerjam z ostalimi podnajemniki, kjer so kar štiri v enem prostoru. 
 Ostali stanovalci so naju sprejeli z več ali manj radovednimi pogledi. Kljub 
anonimnosti naju nadlegujejo podnevi in ponoči, kar je razumljivo, saj smo več 
ali manj starostno obremenjeni in ne znamo biti potrpežljivi. Stresne ideje pa 
nastanejo pri gledanju televizije. Nekateri stanovalci bi gledali poročila, drugi pa 
ne in tu nastanjejo stresni konflikti, ki se končajo z ugašanjem televizorja. 
 Da ne bi bilo še več stresnih anomalij, bi bilo zelo priporočljivo, da bi se 
stanovalci, kot podnajemniki držali pravila pomagajmo drug drugemu in si 
polepšajmo to življenje, ki ga imamo in bodimo strpni, saj bodo trije meseci 
hitro minili in bomo spet zaživeli po svoje, življenje kot smo ga imeli doslej. 
 Opisala sem nekaj misli iz IV. nadstropja. Upam, da je več ali manj tako 
tudi pri ostalih podnajemnikih ali pa tudi ne! 
 

Vida Drinovec 
  



 12 

Litrerarni kotiček 
 

SIMON JENKO (1835 – 1869) 
 

Jenko je največji slovenski pesnik med Prešernom in slovensko moderno. 
 

 
Vir slike: https://sl.wikipedia.org/wiki/Simon_Jenko 

 
Rodil se je 1835 na Podreči pri Mavčicah ( pesnik Sorškega polja).  
 

Pozdravljeno bodi 
Sorško polje, 

kjer moji rojaki 
v grobu leže… 

 
Gimnazijo je obiskoval v Novem mestu, zadnja razreda pa v Ljubljani. Po 

maturi je študiral najprej v celovškem bogoslovju, ga opustil in šel na Dunaj 
študirat pravo. Preživljal se je kot domači učitelj. Služil je v advokadskih 
pisarnah v Kranju in Kamniku. Umrl je 1869 v Kranju. Pokopan je poleg pesnika 
Prešerna. 

 
Vir: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simon_Jenko_here-died_plaque.jpg 
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Jenkovo pesništvo je večidel lirsko. Epsko lirskih balad in romanc je le 

nekaj, kot npr. po ljudski baladi Grajski vrtnar prirejena pesem Knezov zet. 
 
 Vsebinsko so lirske pesmi zajete iz različnih področij: domoljubne, 

ljubezenske, življenjsko izpovedne, satirične npr. »Naš maček je ljubco imel«... 
Domovinske: SLOVENSKA ZGODOVINA, ADRIJANSKO MORJE, GORI. Mednje 
sodi tudi pesem NAPREJ, ki je bila dolgo slovenska narodna himna. 

 

 
LJUBEZENSKE: Na Dunaju je napisal cikel OBUJENKE, v spomin na svojo 

mladostno ljubezen Leopoldino Muraltovo iz Novega mesta. 
 
 Med zadnja pesnikova dela sodi cikel OBRAZI – slike in podobe iz življenja 

na sploh, predvsem iz narave. Pesmi so kratke, samo po tri kitice, imajo zelo 
preprost slog. 

Mati objokuje svojo mlado hčer, ki so jo dali v grob. Okoli nje se je 
razcvetela pomladna narava, rože in ptiči se ne zmenijo za človeški obup, ki je 
samo drobna slučajnost v okviru vesoljne narave.  

 
Pesem TROJNO GORJE analizira pesnikov osebni položaj: 
 
Gorje kdor nima doma, 
kdor ni nikjer sam svoj gospod; 
naj križem svet preroma, 
le tujec je povsod. 
 

Jenkovo pripovedništvo 
Leta 1858 je v SLOVENSKEM GLASNIKU objavil troje povesti SPOMINI, 

TILKA, JEPRŠKI UČITELJ. 
Dela so važen člen razvoja slovenske proze med romantiko in realizmom.  
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DOMOVINSKA; 
NAPREJ 
 
Naprej zastava slave, 
na boj junaška kri, 
za blagor očetnjave, 
naj puška govori... 
 
 

Vir: https://twitter.com/slovenskipanter/status/996612952332685312 
 
 
 
OBUJENKE 
 
Mirno desno si mi dala, 
z levo brisala solze, 
žalostno se nasmehljala, 
rekla si besede te: 
»Če ti mar ni več za mene, 
saj ti rada odpustim, 
pojdi, če srce te žene, 
saj nazaj te ne držim.« 
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OBRAZI 
 
Ko je sonce vstalo, 
dajal sem mu hvalo, 
da na oknu rože 
mi je obsijalo. 
 
Sonce mi je reklo: 
»Tebe, rož ni bilo, 
ko mogočno z neba, 
zemlji sem svetilo. 
 
Ti ko rosa zgineš, 
jaz pa bom stalo, 
grob ti obsevalo, 
revež, hrani hvalo!« 
 
 

Vir: http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=55&id=2871 
 

 
  

http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=55&id=2871
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KNEZOV ZET  
(epsko lirska balada) 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

Janko Kos: 
Zgodovina slovenskega slovstva 

A. Pogorelec T. 
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ZGODILO SE JE... 
 
 K sodelovanju ste vabljeni vsi, ki bi si želeli deliti kakšno zanimivo 
zgodbo – o pomembnih dogodkih v vašem življenju, domačem kraju, najbližji ali 
najvplivnejši osebi v vašem življenju, pesmi,... Vse, kar se vam utrne je 
dobrodošlo! Svoje prispevke oddajte v delovno terapijo ali na literarnem 
krožku najkasneje do 25. novembra! 
 
RESNIČNI HUMOR 
 

V veliki in lepi hiši živi družina – oče, mati in trije sinovi. Čez nekaj 
mesecec mati zboli in umre. Sinovi predlagajo naj se oče odseli v 1.nadstropje, 
kjer je manj sob. On se strinja. Pozneje mu predlagajo naj gre v pritličje in tudi s 
tem se strinja. Ker je oče ostarel in onemogel, in ga sinovi ne morejo 
oskrbovati, mu predlagajo naj gre v dom, oče se strinja tudi s tem. Po nekaj 
mesecih sinovi obiščejo očeta v domu in kar ne morejo verjeti, da je tukaj tako 
zelo veselo, ples, glasba, oče pa v središču pozornosti. Vprašajo ga: »Od kdaj je 
tukaj tako veselo?« 

»Hišo sem prodal«, odgovori oče. 
 

povzetek mojega zeta, 
Vida Drinovec 

 
vir slike: www.dsolj-bezigrad.si 

UTRINEK 
 

Moja soseda gospa Jerca je prav zanimiva v svojih odgovorih. Če jo kdo 
vpraša, kje je njena soseda (to sem jaz), odgovori: »Če ne spi, pa piše, če ne 
piše, je pa ni!« 
 

Vida Drinovec  
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HUMOR 
 

Človek teče za avtobusom in vpije: 
"Počakajte prosim, zamudil bom v službo!" 
Potniki začnejo vpiti vozniku:  
"Počakaj ga, zaustavi!" 
Voznik: 
"Ne smem na cesti..." 
Potniki: 
"Ne bodi kreten, ustavi vendar!!!" 
Voznik res zaustavi in človek vstopi. Ko avtobus odpelje, si človek oddahne, 
potegene izkaznico in pravi:  
"Karte na pregled!" 
 
Pride Rib'nčan v Ljubljano glih tiste cajte, ko so gradili Nebotičnik. Pa vpraša 
šefa gradbinca: 
"Kaj pa bo to?" 
Pa mu ta odgovori: 
"To bo pa za rib'nške norce !" 
Ribn'čan pa reče nazaj: 
"Saj sem vedel, da bo za ljubljanske premajhen!" 
 
Sta rasla na travniku skupaj zvonček in marjetica. Pa vpraša zvonček marjetico: 
"Marjetica! A ti imaš mene kaj rada?" 
Pa marjetica malo misli in odgovori: 
"Ja zvonček, imam te rada!" 
In rasteta dalje. Čez nekaj časa pa vpraša marjetica zvončka: 
"Zvonček! Kaj pa ti imaš mene rad?" 
In zvonček odgovori: 
"Ja marjetica, veš da te imam rad!" 
In reče marjetica: 
"Potem pa hitro čebelico pokličiva!" 
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NAGRADNI SUDOKU 
 

Mesec je spet naokoli in vam z velikim veseljem naznanjamo, da imamo 
novo srečno, izžrebano nagrajenko – ga. Duša Marija!  
 Tokrat smo za vas pripravili nagradni sudoku. Sudoku izpolnite in 
izpolnjenega oddajte v modro škatlo v avli do 25. novembra za sodelovanje v 
nagradnem žrebanju. Nagrajenec oz. nagrajenka bo objavljen v prihodnjem 
Mesečniku. Kdo bo naslednji nagrajenec? Prijetno reševanje! 

Vir: http://sudokuonline.si 
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Vir: https://slike1.planet-lepote.com/members_data/5cf8ebf754/images/500/imeti-rad-
b 1 j  

 

https://slike1.planet-lepote.com/members_data/5cf8ebf754/images/500/imeti-rad-samega-sebe1.jpg
https://slike1.planet-lepote.com/members_data/5cf8ebf754/images/500/imeti-rad-samega-sebe1.jpg
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Viri in literatura; 
 
Prazniki: 
sl.wikipedia.org 
http://www.unaslovenia.org/book/export/html/430 
http://www.sayhellototheworld.eu/si/novice/svetovni-dan-izseljencev 
https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/1224 
https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPt0AkDHQuf1pYASRadzWqFVjh0OAX
47wn_Fpp5rOFYVvNZJSV 
https://www.kamnik.si/resources/files/pic/JANJA_2014/NOVEMBER/RAZNO/Re
sizedImage600394-Red-Wine-on-Summer-Day-001.jpg 
https://stareslike.files.wordpress.com/2012/04/120310068.jpg 
https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQx5oD8nRd1FklvQH-
xxtv0g2YnAd8c7njgN7uTUSvgt42k5Wsf 
 
Humor: 
http://vici.50webs.com 

http://www.unaslovenia.org/book/export/html/430
http://www.sayhellototheworld.eu/si/novice/svetovni-dan-izseljencev
https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/1224
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