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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, nadomešča Tjaša Škurnik 
E-pošta: info@dsolj-bezigrad.si 
 
Socialna služba  
Tjaša Rošker  
E-pošta: tjasa.rosker@dsolj-bezigrad.si 
 
 
Vodja rač. službe 
Sebina Šakonjić 
E-pošta: Sebina.sakonjic@dsolj-bezigrad.si 
 
Obračun oskrbe 
Anja Zavrl 
Telefon: 01/589 67 57 
E-pošta: anja.zavrl@dsolj-bezigrad.si 
 
Čas obiskov 
Vsak dan; 
stanovanjski oddelek: 8.00 – 19.30, 
negovalni oddelek: 15.00 – 19.30. 
 
Fizioterapija:  fth@dsolj-bezigrad.si 
 
Delovna terapija: delovnaterapija@dsolj-bezigrad.si 
 
Domski bar 
Delavniki: 9.00 - 12.00 ter 13.30 – 17.30. 
Vikendi: 13.30 – 17.30.  
 
Frizer 
Vsak torek in četrtek od 7.00 ure dalje.  
Naročanje na recepciji. 
 
Pediker 
Vsak četrtek od 7.00 dalje 
Naročanje na recepciji. 

Ordinacijski čas ambulante DSO Bežigrad 

Ponedeljek                                                             

07.00 – 12.00  delo na oddelku        

12.00 – 13.00  ambulanta  DSO        

13.00 – 14.00 amb.za zun. pac.           

Torek 

07.00 –10.00 ZD Bežigrad–Trombotična amb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

10.30 – 11.00 DSO-Trombotična amb.                                                                                

11.00 – 14.00 delo na oddelku                                                                                 

Sreda                                                                    

07.00 – 12.30  delo na oddelku         

12.30 – 14.00  ambulanta  DSO          

Četrtek 

07.00 – 08.00 amb. za zunanje paciente                                                                                                                                 

08.00 – 12.30 delo na oddelku                                                                                                                                                              

12.30 – 14.00 ambulanta DSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Petek 

07.00 – 12.30  delo na oddelku                                                                                                                                                                                                         

12.30 – 14.00  ambulanta DSO      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Malica: 10.00 – 10.30 

Razgovori s svojci: ob sredah in četrtkih med 13.00 – 13.30 
h po predhodnem dogovoru. 

Kontakt:  

Tel.: 01/589 67 50 

Tel.: 01/566 14 20 – za zunanje paciente                                                                                                                                                                                         
E-mail: biljana.nikolova-stoilova@zd-lj.si                                               

                                                                                                                                                                           
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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Drage stanovalke in stanovalci DSO Bežigrad! 
 
 

Želimo vam mirne in prijetne božično-novoletne praznike, 
v prihajajočem letu 2020 pa čim več dni, polnih radosti, 

dobrega počutja, sreče in nasmejanih lic. 
Veseli smo, da smo del vašega življenja, vaše zgodbe. 

 
Uredništvo 
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ČASOVNIK 

Oktober 
Oktober ali vinotok je deseti mesec v gregorijanskem koledarju.  
Po starem rimskem koledarju je mesec oktober štel za osmi »octo« (lat. osem) mesec. Papež Gregor 
XIII. je po nasvetu italijanskega astronoma Luigija Lilija izvedel reformo koledarja. Reformo je 
razglasil leta 1582, zato se po njem imenuje gregorijanski koledar. Odvečne dneve, ki so se nakopičili 
zaradi napake julijanskega koledarja, so nadomestili s preskokom dni ob uvedbi koledarja. Po 4. 
oktobru 1582 je namesto 5. oktobra nastopil 15. oktober (manjkajočih dni ne boste našli v 
zgodovinskih učbenikih). S tem je bila odpravljena razlika 10 dni in tako se je začetek letnih časov 
ponovno ujemal s koledarskimi datumi. 
Izvirno slovensko ime za oktober je vinotok, hrvaško je listopad, prekmursko pa vsesvéšček in tudi 
oktober. Staro slovensko ime za oktober je poleg vinotoka tudi kozoprsk. Zaradi nespodobnega 
pomena, saj pomeni parjenje koz, je prevladala oblika vinotok, ki povzema naravne zakone iz 
rastlinske pridelave. V 15. stoletju je kozoprsk zaznamoval november, a ga je Primož Trubar sredi 
16. stoletja določil za mesec oktober.  
Ime vinotok, kot ga poznamo danes, se je uveljavilo leta 1847.  Večina imen za oktober je bila na 
slovenskih tleh tudi sicer povezana z vinom, saj so navadno prav v oktobru potekale trgatve in 
opravila, povezana s pridobivanjem vina. Nekoč so se za ta mesec uporabljala imena vinec, vinšcak, 
moštnik, listognoj, kozoprsk (čas parjenja koz) , obročnik, repnik in lukovšcak.   
 

November 
V prvem zapisu iz leta 1466 je bil november poimenovan kot kozoprsk, oktober pa kot listognoj.  
Izraza je v letu 1557 zamenjal Primož Trubar in tako november poimenoval kot listognoj in oktober 
kot kozoprsk. 
Oba izraza sta se uporabljala do sredine 19. stoletja. Tedaj so jima v tako imenovani pratikarski 
pravdi nasprotovali in zahtevali njihova umika. Kljub temu je izraz kozoprsk še leta 1917 uporabil 
Ivan Tavčar v Cvetju v jeseni. 
Ime listopad, to je čas, ko pada listje z drevja, najdemo že v starih cerkvenoslovanskih zapisih. To 
ime so prevzeli že Čehi, Poljaki in Malorusi, Slovenci pa so ga pričeli uporabljati v 19. stoletju. 
»Uradno« je bil izraz listognoj zamenjan z listopadom v Novicah 1. novembra 1845. 
 

December 
December ali gruden je dvanajsti mesec gregorijanskega koledarja, z 31 dnevi. Ime je dobil iz 
latinske besede decem, ki pomeni »deset«, saj je bil prvotno deseti mesec leta, preden so v 
koledar vstavili meseca januar in februar. Izvirno slovensko ime za december je gruden. V tem času 
zemlja na poljih zaledeni v »grude« – od tod ime zadnjega meseca.  
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LITERARNI KOTIČEK 

 

LOVRO KUHAR – PREŽIHOV VORANC (1893-1950) 

 

 

Rodil se je s pravim imenom Lovro Kuhar 1893 v kmečko-proletarski družini 
v Kotljah na slovenskem Koroškem. V 1. svetovni vojni je prebegnil na 
italijansko stran. Nekaj časa je bil delavec, nato sindikalist in uradnik v 
Guštanju (današnje Ravne na Koroškem). Po letu 1930 je zaradi delovanja v 
komunističnem gibanju emigriral. V 30-ih letih je bil dejaven po raznih 
evropskih krajih kot politik in predstavnik internacionale. Med 2. svetovno 
vojno je bil v nemških taboriščih, po vojni je bolan živel v domačem kraju in 
umrl 1950. 
 
 
 

KOTLJE 
 
Kotnikova bajta – je hiša rojstna obnovljena:  
tu njegova lepa, 
težka je mladost živela. 

 
Pod rodno goro, 
ob potoku urbanizirana vas, 
pisatelj opisal je prelepo, 
kje pasel je bicke pod Uršljo goro.  
 
(Ana Pogorelec Tomažič) 
 

 

 

Slika 2 Vorančeva rojstna hiša 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 
Slika 3 Kotlje 

 Slika 1 Prežihov Voranc 
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Prežihova osebnost ni bila samo razmišljajoča, ampak tudi dejavna. Važen delež v njegovem svetu 
so imela načela materializma, humanizma in zlasti ljudske demokratičnosti.  
 
ZAKAJ JE PREŽIHOV VORANC NAJVEČJI PRIPOVEDNIK TEGA ČASA? 
To mesto mu gre gre zaradi vsebinske teže in zaradi posebne pripovedne moči. Do takrat še ni zaživel 
koroški živelj s svojo pokrajino, občutjem in jezikom. Znal je združiti podobe tipičnega kmečkega 
življenja z vsemi njenimi gospodarskimi, socialnimi, življenjskimi posebnostmi pa žgočo 
družbenozgodovinsko in nacionalno problematiko od prve do druge svetovne vojne. 
Njegov slog je nazoren, izrazno bogat, k temu prispevajo tudi narečne prvine.  
 
ZNAČILNOSTI PREŽIHOVIH ROMANOV: 
trije romani Prežihovega Voranca DOBERDOB, POŽGANICA in JAMNICA – so podobe 

družbenozgodovinskega dogajanja v življenju slovenskega ljudstva na Koroškem med 1. in 2. 

svetovno vojno, najprej na fronti, nato na domači zemlji. 

Po letu 1935 je pisatelj stopil v ospredje socialno realističnega pripovedništva s svojimi tremi romani 

in zbirko SAMORASTNIKI. Dela so bila objavljena tik pred 2. svetovno vojno. 

Vsi trije romani so podobe življenja – v ospredju je pomemben zgodovinski dogodek – v Doberdobu 

1. svetovna vojna – soška fronta, v Požganici koroški plebiscit in boj za severno slovensko mejo, 

Jamnica – agrarna reforma in kriza pod oblastjo kraljevske Jugoslavije. 

Vsi trije romani so kolektivni – več osrednjih oseb in množica stranskih oseb nosi dogajanje, v 

katerem se odloča usoda skupnosti, ki je tudi del zgodovinskega procesa. Dogajajo se zlomi, zmote 

in osebne človeške nesreče, kar pa vendar vodi k osvoboditvi delovnega človeka, k rešitvi družbenih 

in narodnostnih problemov. 

Novele, zbrane v knjigi SAMORASTNIKI, se po obsegu in pripovedni tehniki bližajo povestim. 

Nadaljujejo tradicijo kmečkih povesti, kot so jih pisali Jurčič, Tavčar, Kernik, Finžgar in drugi. Novost 

je ta, da združujejo vse vidike kmečkega življenja: biološke, erotične, ekonomske, socialne, 

družbenozgodovinske in celo nacionalne. Snovi so večji del naturalistične, težke, grobe in celo krute. 

V motivih se kažejo tipične poteze kmečko-proletarskega življa na slovenskem Koroškem do srede 

19. stoletja, do časa po prvi svetovni vojni. Naslonitev na ljudsko izročilo in njegove pripovedne 

obrazce dajeta nekaj arhaičnega folklornega nadiha. 

Te značilnosti se uveljavljajo zlasti v naslovni noveli SAMORASTNIKI. Motiv je znan iz tradicije: 

ljubezen gruntarskega sina do kajžarske hčere. Obdelal ga je že Kersnik v noveli OČETOV HREH. V 

zgodbi SAMORASTNIKOV je nova izpeljava v motiv nezakonskih otrok. Zgodba je postavljena v 

preteklost, v patriarhalno okolje. Trpljenje Mete Hudabivške dobiva simbolične poteze, prav tako 

usoda njenih otrok. 
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4 Majda Potokar v fimu Samorastniki 

 
 
 
V BOJU NA POŽIRALNIKU spoznamo družino, ki živi na družbenem robu, prepuščena sama sebi in 
boju z zavratno naravo. Namesto da bi jim pomagali, ji soseska in gosposka  samo jemljeta, 
kaznujeta mlade Dihurje, ki se nazadnje izgubijo v anonimni delavski množici. 
 

 
5 Bert Sotlar v filmu Boj na Požiralniku 

 
Težišče pripovednega dela je v predvojnem obdobju. Po vojni je napisal manjše število del, od 
katerih so najboljši mladinski spisi, zbrani v zbirki SOLZICE. 
 
 

 
 
SAMORASTNIKI 
 
Snov za novelo je Prežih dobil v zgodbi, ki mu jo je pripovedovala mati, njej pa ded. Po besedah 
Prežihove soproge naj bi njegova mati izjavila, da je Prežih napisal zgodbo o Hudobiški Meti čisto po 
resnici, nič ni zlagano, nič pridjano. Šlo naj bi torej vsaj v ogrodju za resnično zgodbo neke kmečke 
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družine, kakor se je ohranila v ustnem izročilu. Tudi v tem se kaže Prežihova navezanost na starejšo 
tradicijo ljudskega pripovedništva.  
 
SAMORASTNIKI so kot druge novele iz zbirke doživeli filmsko upodobitev leta 1963.  
Scenarij je napisal Vojko Duletič, režiral ga je Igor Pretnar. V glavnih vlogah so nastopili Majda 
Potokar (Meta), Rudi Kosmač (Ožbej), Vladimir Skrbinšek (Krničnik) in Vida Juvan (Hudabivka). 
 
SAMORASTNIKI (ODLOMEK) 

 
Zgodbo pripoveduje pisatelju najmlajši otrok od njenih devetih nezakonskih otrok, starka Nana. 
 
»Vrh slemena, koder rase zdaj črn les, so pokrivala položna polja, pri hiši se je redilo čez 
trideset govedi in čez sto ovac, razen tega sta spadali k hiši še dve, ob vznožju slemena 
ležeči bajti, katerih vsaka je tudi zmogla nekaj volov. 
 
Karničniki niso bili znani le kot zamožen in mogočen rod, pač pa so bili znani tudi po svoji 
ošabnosti, trdovratnosti in samoljubnosti. Ta lastnost jim ni bila vcepljena le od prvotnega 
njihovega ognjišča, pač pa so jo redile tudi mogočne ženitve; karniške gospodinje so bile iz 
samih mogočnih hiš bližnje in daljne okolice; celo čez Dravo so bili Karničniki v sorodu z 
imenitnimi hišami. Pri hiši se je košatil napuh, ki je mnogo pripomogel k žalostnemu koncu 
Karnic. 
 
Moja zgodba se prične pred kakimi sto leti, ko je tu gospodaril predzadnji Karničnik, ki je 
imel troje otrok, dva sina in eno hčer. Kot po navadi je bila huba namenjena najstarejšemu 
sinu Ožbeju, zato ga je oče dal naučiti pisanja in branja; da se nauči nemški, ga je še čisto 
mladega dal na zmeno tja za Svinec, razen tega ga je tudi oprostil vojaške službe. 
 
Ko je bilo Ožbeju dvajset let, je prišla k hiši za iberžnico Hudabivška Meta iz belanskih 
globač. Hudabeli so bili kajžarji, ki so se preživljali z dninarstvom, z divjim lovom, s 
kresanjem smole in s prodajanjem črnega oglja. Zaradi tega in pa, ker je bila bajta zmeraj 
polna otrok, so bili na slabem glasu, čeprav so bili pošteni kot druga soseščina. Še 
dandanašnji je huda biti siromak; takrat pa, v starih časih, ko ni imel ubogi človek sploh 
nobene pravice, je bila revščina še hujša in sramotnejša. Najbrž so jim tudi iz tega vzroka 
dali tako zlobno ime. Otrokom so bili Karničniki botri. 
 
S sedemnajstimi leti je postala Meta najlepši deklič v celi fari in gotovo tudi v celi Podjuni. 
Bila je srednje velike postave, belega obraza, plavih oči in temnih, ko konoplja dolgih las; 
njena koža je bila žametna, njena postava kot tisa na Obirju. Njena botra, karniška 
gospodinja, je hitro spoznala, v kaki nevarnosti je mlada iberžnica Meta. Zato jo je navajala 
k samozatajevanju in pokori, da je morala moliti več rožnih vencev kakor pa ostala družina. 
 
Meta še ni dobro prestopila sedemnajstega leta, ko je že postala široka z Ožbejem. 
 
Pri hiši je bilo, kakor bi udarila strela. To je bil nezaslišan dogodek in dva dni ni jed nikomur 
dišala. Nad hišo je legla strašna mora: 
 
"Sramota za Karnice..." 
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Najprej je Karničnik položil Ožbeja na kolena in ga pretepel kot petletnega otroka. Na Meto 
ni nihče položil prsta. Toda brž ko se je zvedelo o nesreči, ni smela več sedeti pri mizi. Zaprli 
so jo v posebno kamro, kjer je vsa odrta čakala na sodbo. 
 
Drugi dan so zagnali po staro Hudabivnico, ki je kot vdova zastopala tudi očeta. Ko je kakor 
zbegana zver pridirjala na Karnice, je že na dvorišču na glas zavekala: 
 
"Meta, Meta, kaj si storila?..." 
 
Njen jok je predrl do Metine kamrice. Vendar ni mogla materi odgovoriti, ker so njen jok 
zadušili onemogli krči njenih izjokanih prsi. Toda gorje ti, ubogo dekle belanskih globač. 
 
Karničnika sta sprejela mater kakor dva sodnika: 
 
"Poglejte, Hudabivka, kakšno sramoto ste nam rodili?..." 
 
Obraz nesrečne matere je bil bolj prestrašen kot nejevoljen nad tem, kar se je zgodilo. Kako 
tudi ne? Doma je imela še troje majhnih otrok, dvoje, četudi mlajših od Mete, pa je služilo 
za pastirja pod Olševo. 
 
Nato se o Meti ni več govorilo. Hudabivko so posadili za mizo in jo pogostili po stari navadi, 
kakor bi se ne bilo nič zgodilo. Hudabivški materi je bilo, kakor bi jedla otavo; da pa ne bi 
razžalila hišne gostoljubnosti, je jedla po sili. Vsa hiša je bila tiha, razen gospodarjev ni bilo 
nikogar na spregled; vse se je zdelo nekam grozotno praznično. 
 
"Poslušaj, Hudabivnica. Nočem ti delati težjega srca, kakršnega po pravici že imaš. Po tebi 
je prišla sramota nad našo hišo in ti odgovarjaš za to, kar si rodila. Nas ne zadene nobena 
krivica; bolj paziti, kot smo, nismo mogli. Da pa nihče ne bo mogel kaj čvekati, bom za 
pankrta položil na graščini trideset rajniš -- za petnajst rajniš si takrat dobil par volov -- zato 
pa mi ti pri svoji krvi obljubiš, da Karnice ne bodo ne o tebi ne o Meti in ne o pankrtu nikdar 
in nikoli več čule. Na graščini v Dobrli vesi bom poskrbel, da Meta ne bo dobila v bližini 
službe -- Hudabivniki pa ne kajže." 
 
Hudabivnico je strah stiskal za grlo. Karničnik pa je nadaljeval: 
 
"To je prva stvar, ki smo jo na ta način uredili; druga pa je pokora. Ti veš, kako se take reči 
že od nekdaj kaznujejo. Včasih so vlačuge pred cerkvami privezovali na sramotni steber. To 
je bila huda pokora. Zmenimo se, katero kazen ji naložimo. Poleg tebe odločam še jaz, ker 
sem ji boter ter nadomestujem njenega očeta. -- Ožbeja sem že sam kaznoval, da do smrti 
ne bo pozabil." 
 
Mož je govoril, ko da bi drva cepil. Njegov obraz je bil neizprosen, njegov pogled sovražen. 
Hudabivki so od strahu šklepetale čeljusti, mislila je na kajžo, na svojo staro mater in na 
troje mladih kljunov. 
 
"Jaz ne vem, jaz nič ne vem, oče Karničnik..." 
 
Toda Karničnikov sodni glas je nadaljeval: 
 
"Povesmo in večno sramoto." 
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"Povesmo in sramoto!" 
 
"Povesmo in sramoto, to pokoro sem ji namenil. Pokora mora biti, da se zadosti časti hiše, 
ki jo je nesrečna Meta oskrunila." 
 
Nato se je pričela pripravljati starodavna rihta, po kateri se je po mogočnih hišah kaznovalo 
prešuštvo. Gospodinja je pogrnila mizo z belim prtom. Karničnik je položil nanjo slamnico 
lanenega prediva. Nato je zaklical iz dimnice z ukazujočim glasom: 
 
"Ožbej!" In sin, ki ga ni bilo prej nikjer videti, se je privlekel v dimnico in se zruš il na klop pri 
peči. 
 
Gospodinja je prignala Meto in jo posadila k mizi, da je bila obrnjena proti božji martri v kotu. 
Njeno lice je bilo zabuhlo od izjokane žalosti, oči pa krvave od pekočih solz. 
 
"Mati, mati," je zajokala Meta, ko je zagledala staro Hudabivko, in se ji hotela vreči v naročje. 
 
Telo stare Hudabivke se je streslo kot v smrtnem krču; toda zavedajoč se hčerine krivde in 
svoje siromašnosti pred karniško mogočnostjo, je potlačila svojo materino ljubezen in je 
odpahnila hčer nazaj na klop. 
 
"Mati, mati, ali me preklinjate tudi vi?..." je zavpila Meta. 
 
Mati ji prestrašena ni mogla odgovoriti. 
 
V dimnici je vladala strahotna mora, čudne slovesnosti polna. Meta je z nejasnim dojmom 
zastonj iskala odgovora pri navzočih. Skozi solze je videla skrušeno, plaho mater, ki se je 
stiskala k steni, in skrušeno Ožbejevo postavo za pečjo, ki ni bila njegovi pravi podobi 
podobna. Videla je strogi, mrzli in neizprosni Karničnikov obraz, neobčutno lice svoje 
gospodinje, iz katerega je edino to mogla posneti, da ji gori od neizmernega sovraštva. Ta 
sovražni obraz se niti malo ni zganil, ko jo je trdo vprašala: 
 
"Meta, ali boš kaj jedla?" 
 
Deklič se ponujane jedi ni niti dotaknil. 
 
Razburjena zaradi skrivnostnega pripravljanja in pa tudi zaradi tega, ker je bila hiša ko 
izumrla, ker ni bilo nikogar domačih na spregled, čeprav so bili pri hiši trije hlapci, domača 
hči in še tri dekle, je obupno kriknila: 
 
"Kaj nameravate z menoj?..." 
 
Njen glas je proseče planil v ozračje, nasičeno s skrivnostjo, a odgovora ni prejel. 
 
Ko je bilo te mučne priprave dovolj, je pristopil k Meti Karničnik. 
 
"Nesrečni deklič, kaj imaš povedati?" 
 
Njegov glas je bil suh in trd. 



 Dom starejših občanov Ljubljana-Bežigrad 
  

11 
 

 
Meta ga je samo plaho pogledala, kakor bi ga ne bila razumela. 
 
"Vprašam te, ali se kesaš, kar si storila?" 
 
Zdaj šele je Meta razumela, kaj govori gospodar. Bolj iz srca, kot iz ust je zajokala: 
 
"Oh, oče, kesam se tega greha iz vse svoje duše. Oče in mati odpustite mi..." 
 
To toplo, odkritosrčno in krvavečo prošnjo, ki je iskala usmiljenja in utehe, pa je ub ilo novo 
Karničnikovo vprašanje: 
 
"Ali se odpoveduješ tej grešni zvezi na vekomaj?" 
 
Meti je to vprašanje prebodlo krvaveče srce. V svoji otroški neizkušenosti ni pojmila 
vprašanja tako, kot ga je Karničnik zastavil; glede ranjene mlade ljubezni ni videla drugih 
posledic, kot so jih že drugi izvajali. Videla ni ne Karnic ne hišne časti in njena mlada 
ljubezen je gorela le z iskrenim, nesebičnim plamenom čiste vdanosti Ožbeju, izvoljeni in 
globoko občuteni lepoti najbližjega ji človeka. 
 
In Karničnik ni dobil na to vprašanje odgovora. 
 
Toda preden je utegnil vprašanje ponoviti in ga zastaviti tako trdo, da bi se mlado dekliško 
srce zrušilo na kolena pred njim, je Meta strastno zajokala in njen jok je napolnil staro hišo 
do vrha. Namesto odgovora je bruhnilo iz nje: 
 
"Kaj boste storili z mojim in vašim otrokom?..." 
 
"Molči, pregrešnica!" 
 
Kamen bi se prej omehčal kakor pa Karničnikovo srce. Počasi, kakor bi valil tnalo za 
cepljenje drv, je prinesel težko psico iz kota ter jo postavil pred mizo. Ob pogledu na psico, 
na laneno vrv in na predivo se je Meti šele posvetilo, kaj jo čaka. Njeno žalostno srce je 
kriknilo: 
 
"Mati, mati, branite me..." 
 
Njene oči so se spogledale z materinimi, a zastonj so skušale odkriti v njih to, kar je 
pričakovala. Mati se je zgrbila za mizo, njen obraz je čisto posivel, ali iz njenih od prejšnjega 
joka zalitih oči je sevalo kakor tolažba, spodbuda in tih odpor duše, ki se v svoji revi čuti po 
krivici ponižana. 
 
"Meta, bodi trdna in močna; kar trpiš, trpi za svojo dušo." 
 
Njen glas je bil pogumen. 
 
Le Metino srce ga ni moglo razumeti. Zato se je zatekla k svojemu ljubemu in ga poklicala: 
 
"Ožbej, Ožbej..." 
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Njen klic ni bil zaman: Ožbej, ki je ves čas stiskal svoj obraz v dlani, je skočil na sredo hiše: 
 
"Oče, kaznujte mene, jaz sem kriv..." 
 
Toda oče ga je zlomil z mrzlim, grozečim pogledom, ne da bi stegnil roko. 
 
"Na kolena, sin!" je zagrmel stari nad njim in že se je zgrudil zlomljeni Ožbej na kolena za 
klop, kjer je spet zakopal glavo v roke. Meta je videla, kako nalahno drhti in čeprav je bila 
sama na pol uničena, je bilo v njenem srcu prostora za tiho usmiljenje do strtega ljubčka. 
 
Takrat se je je dotaknila železna gospodarjeva pest. Obšla sta jo groza in stud, vendar je 
našla toliko moči, da je vstala, s trdim korakom pristopila k psici in se vdano usedla na 
martrniški stol. Materino ponašanje in pa usmiljenje do Ožbeja sta jo navdala s pogumom, 
ki ga malo prej niti slutila ni. Tudi ihtenje je popustilo, in solze, ki so še lile iz njenih oči, niso 
bile več tiste bridke solze, ki curljajo iz srčnih bridkosti; kmalu pa so se tudi te posušile v 
novi moči, ki je rasla v njej, ko je sedala na martrnico, ko je polagala svoje roke na psico, da 
jih je okrutni gospodar mogel pod zapestjem privezati na les, da sta se navzgor obrnjeni, 
tesno stisnjeni dlani zaokrožili v majhno skledico. 
 
Metina žalost je bila zaradi ječe v kamri in zaradi prezira in sramote, ki ju je morala prestati 
po odkritju svoje nesreče, že čisto izčrpana in bila je na koncu svojih moči. Toda to, kar je 
doživljala zdaj, ko je na eni strani z materjo vred občutila svojo revščino, svojo neznatnost 
in nevrednost, na drugi strani pa neizprosno trdoto svojih rednikov in njih dušeče sovraštvo... 
vrh tega pa poteptano ljubezen do Ožbeja, to jo je streznilo in navdalo z novo močjo. V njej 
se je oglasil skrit, užaljen odpor, ki se je pa večal in jo vso napolnil ravno takrat, ko se je 
začenjala martra. 
 
Vedela je, da mora sprejeti trpljenje kot neizogibni boj proti krivici in da mora v tem, čeprav 
neenakem boju, tudi zmagati. 
 
"Delajte hitro, oče Karničnik," je rekla z močnim, prezirajočim glasom. 
 
Pokora z žganjem prediva na rokah je bila starodavna pravica svobodnih kmetov, ki so smeli 
z njo kaznovati svoje posle za prešuštvo, za krajo, za nepokorščino, za lenobo in za druge 
grehe. Pred sto leti se je še čulo tu in tam o njej, potem pa je ta kruta šega zginila. Ta način 
kazni je mnogo hujši, kakor pa se zdi. Tleče predivo ne peče in ne žge samo dlani in prstov, 
ne prežge samo kože do živega mesa, temveč žge s peklenskimi bolečinami v možganih, 
pri srcu in pri vseh čutilih telesa. Predivo tli počasi, brez plamena, ali peče tako žarko, da 
tudi najmočnejši ljudje le kratek čas prenesejo to martro. 
 
Ko je njen sovražnik, karniški gospodar, prižgal predivo, je bil njegov obriti obraz mrliško 
miren. Ko je Meto spekla prva bolečina, je hotela v prvem hipu izviti roke iz otveze; ker so 
pa bile trdo privezane na težko psico, se je le onemoglo zvilo njeno telo. Potem je kmalu 
zasmrdelo po ožganem mesu. Metine oči so postajale vedno večje in izstopale so iz jamic; 
na čelu so se zbirale velike mučeniške srage. Mučenica je z zobmi grizla ustnice, da bi 
stopnjevala svojo odporno moč in zadušila stokanje... 
 
Njena mati Hudabivka je že prej padla na kolena, sklenila roke in obrnjena k božji martri 
glasno molila žalostni del rožnega venca. 
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"... ki je za nas krvavi pot potil..." je pridušeno odmeval njen, zdaj čisto tuj, neznan in odsoten 
glas po veliki dimnici. Šega je namreč bila, da so navzoči med martro glasno žebrali. Zdaj 
je bila pa podoba, da moli samo Metina mati. Karničnik je pazljivo nalagal kosme svežega 
prediva na tleče prgišče, z drugo roko pa je z vso silo tiščal prevezano Metino zapestje k 
psici, da bi se mučenica ne mogla ganiti; pri tem mu je zvijala ustnice besna zloba, ki je 
izdajala strastno uteho njegovega notranjega sovraštva. 
 
Mati Karničnica se je naslonila na steno in nepremično strmela v Meto; tudi njen obraz je 
pričal, da njene ustnice ne odgovarjajo Hudabivkinemu žalostnemu delu. Ožbej je klečal ves 
čas za pečjo, le da se je še bolj skrotovičil na kup in še niže skril svoj obraz. Po stresljajih 
njegovega telesa pa se je zdelo, da v svoji notranjosti moli s Hudabelo. 
 
Meta je skušala vsaj neslišno odžebravati svoji materi, da bi ohranila svojo moč; njena 
trpeča duša je iskala v molitvi tihe opore, ali njen razum je ni našel. Zato se je že od kraja 
zmedla, kar je povzročilo, da je jela bolestno stokati. 
 
Hudabivka je hlastno in naglo molila: 
 
"Ki je za nas krvavo gajžvan bil..." 
 
In še hlastneje in še hitreje: 
 
"Ki je za nas težki križ nosil..." 
 
Po stari šegi je smela rihta trajati kvečjemu tako dolgo, da se je mogel odžebrati žalostni 
del, ako sodnik že prej ni prenehal mučiti. Karničnik pa je ostal do konca neizprosen; ves je 
bil zatopljen v svoje krvavo delo. S hlepečimi očmi je polagal predivo za predivom v Metine 
dlani. Po prstih je že režalo golo meso od kosti in po dimnici se je širil vedno hujši smrad. 
 
Meta se je zvijala od bolečin, kakor bi bila s svojimi silami pri kraju. Hropla je vedno glasneje, 
kakor bi s tem skušala zadušiti bolestno stokanje. Nekajkrat se je njeno telo tako krčevito 
zvilo, da se je stresla vsa psica. Proti koncu je Metino hropenje preglasilo materino 
hlastajočo molitev. 
 
"Kateri si bil za nas na križu pribit..." 
 
Enkrat, dvakrat... desetkrat... 
 
Potem je rožni venec zarožljal na tla. Hudabivka je planila k Meti... krvava rihta je bila 
končana. Karničnik je razvezal roke in še hitro odpihnil pepel z dlani, da se je pokazala ena 
sama, velika, osmojena rana nakiplega mesa in žil. 
 
Meta se je sunkoma dvignila, a takoj s pobešenimi rokami omahnila materi v naročje. 
 
"Na tem svetu je pravici zadoščeno -- da bo še na onem, pa sama glej..." 
 
S temi besedami je Karničnik opravil svoje delo. Potem se ni več brigal zanjo. 
 
Meta je bila vsa pijana od bolečin in se je slepo prepustila svoji materi, ki jo je narahlo objela 
čez pas in jo vodila iz hiše, da bi čimprej izginili izpred oči teh neizprosnih ljudi. 
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Pri durniku pa se je vmešala Karničnica, ki je doslej sedela, kakor bi bila izrezana iz lesa. 
Hudabivka je urno potegnila Meto za seboj čez visoki prag, kakor bi jo hotela obvarovati 
pred novim napadom. Toda v veži jo je Karničnica z enim sunkom iztrgala iz materinih rok, 
se je polastila in se z nepopisnim sovraštvom zakadila vanjo. Strgala ji je hadrco z glave, jo 
zgrabila za lase in jo sunila čez prag, da je Meta v loku zletela pred hišo in padla na obraz. 
 
"Prekleta cundra..." 
 
Tako je zaklela Karničnica, hkrati pa zagnala vse Metine stvari za njo, njene obleke in njeno 
perilo, vsega za dobro culo. Nato pa je treščila vrata v podboje, da se je stresla vsa hiša. 
 
Zdaj se je začel drugi del Metine pokore -- očitna sramota pred družino, iz katere je bila za 
zmeraj izgnana. V tistih časih so na kmetih kaznovali z očitno sramoto skoraj vsako 
prešuštnico, posebno pri velikih družinah; ta kazen je ostala še potem, ko se predivo ni več 
žgalo. 
 
Greh kake dekle je padel tudi na njene tovarišice; zato so po stari navadi imele pravico, da 
se nad nesrečnico maščujejo na ta način, da ji nad glavo prevežejo krila in jo s šibami po 
goli sramoti iztepejo iz dvorišča. 
 
Preden je Hudabivnica, ki je takoj za Meto planila iz hiše in mimogrede v diru pobrala njene 
raztresene cunje pred pragom, utegnila priskočiti na tleh ležeči hčeri na pomoč, so planile 
nanjo domača hči, velika dekla in kravarica. Prej ni bilo ves čas nobene videti, zdaj so se pa 
mahoma nekje vzele, da izvrše nad osovraženo mlado tovarišico njim pripadajočo postavo. 
Vsa poselska družina je bila zbrana na gorici in čakala, da pride do svojega deleža. 
 
Velika dekla in kravarica sta bili že postarni dekli, ki sta mrzili Meto zaradi njene lepote, hči 
pa se je od staršev navzela sovraštva. Te tri ženske so planile na Meto, jo v hipu postavile 
pokonci, še hitreje dvignile dekletovo gornje in spodnje krilo nad glavo in ju tam prevezale, 
da je bilo Metino spodnje telo popolnoma golo. 
 
Potem pa so z močnimi brezovimi šibami začele klestiti po nagem životu, zraven pa besno 
sikale: 
 
"Cundra cundrasta..." Stara Hudabivka se ni zmenila za udarce, ki so padali tudi po njeni 
roki in je Meto z eno roko dvignila čez prelaz. Sramotnega šibanja je bilo konec.« 
 

SOLZICE 
 

V tej črtici se pisatelj spominja, kako ga je bilo strah Pekla. »Jaz sem se tega kraja bal, odkar sem se 
začel zavedati svojega bitja.« Področje je imela njegova družina v najemu. Kako močan je bil strah 
pred temno globačo izvemo iz podatka, da je tam pustil devet glav živine in rekel, da jih je izgubil. 
Starši so uvideli, da je fant za pašo v Peklu premajhen. Pričakovali bi, da se v zlovešči kraj ne bo 
odpravil nikoli več, a materine besede o solzicah (šmarnicah) so ga opogumile: »Oh, kako rada bi 
nesla jutri v cerkev solzice, pa jih ni nikjer več.« Premagal je strah. V Peklu natrgal šopek cvetlic in 
jih prinesel materi. »Mati, mati...solzice...«, je zaklical in tako izrazil vso svojo ljubezen. 
Ta črtica, kako je premagal samega sebe in razveselil mater, ostaja njegov najlepši spomin nanjo.  
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Slika 6 Naslovnica 

 
Še enkrat odprem SOLZICE. Ali je mogoče lepše prikazati mater, njeno ljubezen do otroka in otroško 
ljubezni do nje? Pri nas je to znal samo še Cankar. 
Glej žensko pred hišo v prvi jutranji svetlobi, ko sprejme solzice iz Vorančevih rok. To je prizor, stkan iz 
same luči, ali ni to Božansko, ko jo oblije mavrica. Tako lepoto je pri nas edino zmogel Prešeren. 
 

Oton Župančič 
 
 

Leta 1942 sva šla z Vorancem po Ljubljani. Po ulicah so patrulirali sovražni soldatje. Tiho sva šla, ko 
nama je zastal korak pred vrtno ograjo gosposke vile. 
»Šmarnice dišijo,« sem rekla. 
»Solzice,« je rekel Voranc; tako pravijo šmarnicam na Koroškem. 
S pogledi sva iskala dišeče cvetje. Potem mi je Voranc pripovedoval zgodbo svojega otroštva, kot bi jo 
trgal iz daljnega spomina. Bil je pastirček in je šel zgodnjega majskega jutra v temno globel, kjer so 
rasle najlepše šmarnice. Vedel je, kako bo osrečil mater. 
»Voranc,« sem rekla,«napiši za otroke to milo, resnično zgodbo.« 
Nezaupljivo me je pogledal, a še tisto noč je napisal Solzice. Drugi dan mi je izročil liste, nesla sem jih 
v bunker, kjer so varovali njegove zapise. Srečala sva se šele 1945. K Solzicam je napisal še deset zgodb 
iz svojega otroštva. Knjižica je ob prvem natisu 1949 prejela prvo Levstikovo nagrado založbe 
Mladinska knjiga. 
Voranc je odšel, njegove Solzice pa so prevedli v 20 jezikov za otroke po svetu. 
 

Kristina Brenkova 
maj 2000 

 
 

Po literarnih virih 
ANA POGORELEC TOMAŽIČ 
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PETER HANDKE  
avstrijski pisatelj in prevajalec, nobelovec 

*6. december 1942, GREBINJ na Koroškem 

 

Leta 2019 je prejel Nobelovo nagrado za književnost za 

opus, ki z jezikovno domiselnostjo raziskuje periferijo in 

človekove izkušnje. 

V svojem prvem romanu ČMRLJ opisuje svoje otroštvo, očetovo brezposelnost, udajanje pijači, 

spore med staršema (mama Maria Handke, Koroška Slovenka, je po dolgih depresijah 1971 naredila 

samomor). Ta travmatični dogodek je Handke predelal v pripovedi BREZŽELJNA NESREČA, 

pozneke je bil posnet film. 

Po gimnaziji je študiral pravo v Gradcu. Kasneje je študij opustil in se posvetil samo pisanju. Do 

leta 1968 je bil v Düsseldorfu, nato v Berlinu, kjer je z ženo dobil hčerko AMINO. Čez nekaj let je 

žena odšla, posvetila se je karieri. Nato je sam skrbel za hčer, čeprav sta se z ženo ločila šele 1994. 

1979 se vrne v Avstrijo. 

Neznane tujejezične pisatelje prevaja v nemščino. Hotel je slovenski literaturi na nemškem 

jezikovnem področju povečati pozornost in obstoj. 

1987 nastopi triletno potovanje okoli sveta. Z mnogimi zapiski se je vrnil v Chavile blizu Pariza. Tu 

je leta 1990 kupil hišo, kjer še danes živi s svojo zadnjo sopotnico Katjo Flint. 

Leta 1996 po objavi potopisa »ZIMSKO POPOTOVANJE K REKAM DONAVI, SAVI, MORAVI 

IN DRINI« je prišlo v množičnih medijih do ostrih sporov, ki trajajo še danes. Kritiki očitajo, da je 

srbska vojna dejanja opisal preveč neškodljivo. 18. marca 2006 je Handke nastopil kot govorec na 

pogrebu Slobodana Miloševića. 

Denarni nagradi, ki ju je prejel 2007, je izročil srbski vasi Velika Hoča na Kosovem. Izjavil je tudi, 

da če bi bil Srb, bi volil srbskega nacionalista Tomislava Nikolića. Zahodne države je označil kot 

države lopovov (dovolili so ob svoji prisotnosti pokol v Srebrenici). 

14 njegovih del je prevedenih v slovenščino. 

Pisatelj je dobil 33 odlikovanj in nagrad. 

Po Wikipediji – prosti enciklopediji  
povzela Ana Pogorelec Tomažič 
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JENKOVA NAGRADA 

Jenkova nagrada je ena najuglednejših slovenskih literarnih nagrad, stanovska nagrada, ki jo Društvo 

slovenskih pisateljev podeljuje za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let. Prvi Jenkov nagrajenec 

je bil leta 1986 Niko Grafenauer. 

Jenkovo nagrado za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let je Društvo slovenskih pisateljev 

nedavno namenilo pesnici Kaji Teržan. V utemeljitvi piše, da je prepričala z zbirko Krog, v kateri ni 

herojskega bobnanja z retoričnimi sredstvi, temveč redek pogum za podajanje v neznano. 

 

 

JEŽKOVA NAGRADA 

Ježkova nagrada je nagrada, poimenovana po Franetu Milčinskem - Ježku. Podeljuje jo RTV 

Slovenija v želji, da bi vzpodbudila izvirne dosežke in opuse v zvrsteh radijske in televizijske 

ustvarjalnosti, ki sledijo žlahtni tradiciji Ježkovega duha. Samo ob obletnicah RTV Slovenija podeli 

tudi Ježkovo nagrado za življenjsko delo.  

Letošnji Ježkov nagrajenec je Marko Brecelj, umetnik skrajne neupogljivosti. Predlagatelji pravijo, 

da ga je težko ujeti v eno samo definicijo. Težko ulovljiv je zato, ker je "v svojem dolgem 
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ustvarjalnem življenju zamenjal že več identitet in se v slovenski javnosti prikazoval v različnih 

personifikacijah". Marko Brecelj je v našem, pa tudi širšem kulturnem prostoru edinstven, njegova 

umetniška in aktivistična moč pa se zdi še toliko pomembnejša, ker prihaja z obrobja, nezaznamovane 

slepe pege slovenske stvarnosti, v kateri je zlahka spregledana, beremo v utemeljitvi. 
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PRISPEVKI ZAPOSLENIH IN 

STANOVALCEV 

RAZMIŠLJANJA 
 

SPRAVE – TOŽBA MILA (II. del) 
 

5. 
Ljubeča žena – moja dobra vila, 
od vseh najboljša teta je postala, 
je buške pihala, solze brisala,  
za strica dobrega me naredila! 
Ob njih zorela sva in dočakala, 
mladost ljubezen vso nama vrnila, 
za vse poplačana, kar sva storila! 
Usodi tistih dni globoka hvala! 
 
Prave prijatelje ta čas dobila, 
ob njih dopuste srečne preplesala, 
v njih družbi praznovanj se veselila! 
 
Najmlajše rojstne dni za sanje dala, 
izbrala vsakič prava je darila, 
osrečit je deco drugih znala! 
 
6. 
Osrečit je deco drugih znala! 
Obojih staršev nikdar pozabila, 
za njih potrebe redno se trudila, 
pri negi rok in nog se izkazala! 
 
Pomoč za vse kmetija je rabila: 
kosilnica motorna mlade gnala, 
dobila napajalnike je štala 
in strojna molža vimena praznila. 
 
Zdaj lažje šla so kmečka opravila, 
nagrada teh iz roda v rod premala, 
da kmetovanje zmoglo bi plačila! 
 
Ko treba je bilo, sva pomagala, 
želja veliko ona opustila, 
ko ji le tiha sreča je ostala! 

7. 
Ko ji le tiha sreča je ostala, 
na samem k meni nežno se privila, 
naštela, kaj sva dobrega storila, 
z družino vso o traktorju sanjala! 
Brata pripravila do posojila, 
ugodne kmetom zadruga dajala, 
z nakupnimi popusti pomagala! 
Kmetija prvi traktor je kupila! 
 
Hiši življenje molža je dajala, 
iz svita v mrak dnin svoje odslužila, 
da se novost potrebna bo splačala! 
 
Vsega z domačimi se veselila, 
ko je za naju večji dom iskala, 
apel dobrote v meni je Budila! 
 
8. 
Apel dobrote v meni je budila, 
»družina moja tebi se razdala, 
enaka čustva tvoja mi dajala,« 
ko se za večji dom je zadolžila. 
 
»Ti oče, mati, sama sta ostala, 
v mestu starem sama žalostila, 
pri naju lepše bi starost prebila, 
kar naju bi pomoč zadostovala.« 
 
Oba ponudbe se razveselila, 
oba čez rok selitve godrnjala, 
a znancem snaho, sina le hvalila. 
 
Uspešno stari domek sva prodala, 
dolgove vse na tričetrt pokrila, 
radost življenja je usoda dala! 

a. willem rogi 
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LASTNO IME  

 
Vdanost je odraz ljubezni. 
In sreča je v tem, 
Da jo obdržiš, 
A ne izgubiš. 
 
Družina ji ugaja in tudi razvaja, 
Red družinski pa jo osvaja. 
In vendar je lepo, ko te razvaja, 
Ni pa lepo, če ti ponagaja. 
Osnova je temelj nadgrajevanja, 
Veliko novosti pa temelj znanja. 
Enako se v življenju dogaja, 
Celo na planetu. 

Vida Drinovec 
ZA KONEC LETA 

 
Prišla je jesen. Prinesla nam je krajše dneve in dolge noči. Z vrtov in njiv smo pobrali vse dobrote, ki 
smo jih posejali in posadili. Tudi kleti so se napolnile z vinom. Jesenski veter je odnesel rumeno-rjavo 
listje z dreves. Ostala so le gola drevesa in zelene grmovnice. Tudi lepe jesenske rožice so nas 
zapustile. 
V teh meglenih dneh se spominjamo tudi naših dragih, ki so nas zapustili in jim podarimo rožico ali 
dve. Prižgemo jim tudi majhno svečko. Če pa to ni mogoče, pa to storimo le v naših mislih. 
Pustimo turobni november in se ozrimo malo naprej v mesec december, ki je zabavnejši. Veseli 
december, kot ga imenujemo, nam prinese veliko zabav, prisrčnih snidenj in splošne sproščenosti 
ter aktivnosti. Predvsem v Ljubljani se bo veliko dogajalo. Bo veliko zabavnih prireditev. Predvsem s 
sprevodi Miklavža, ki je prvi znanilec otroškega »živ-žava«. Prihajata še Božiček in dedek Mraz, ki 
prinašata zimsko razpoloženje. 
V tem mesecu se pričnejo tudi zimsko-športne aktivnosti. Radi gledamo smučanje, sankanje, skoke 
in drugo kar po televiziji. Marsikdo od stanovalcev se rad spominja, kako je bilo še v mladih, zdravih 
letih udejstvovanja. 
Tudi veseli december bo minil in prišlo bo novo leto 2020. Več o tem pa po novem letu. 
 

Vida Drinovec 
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SPOMINI DAVNEGA LETA 1938 
 

Hodila sem v peti razred osnovne šole v šiški. Z dvanajstimi leti sem bila največja učenka v razredu. 
S sošolci sem se dobro razumela, s sošolkami pač ne. Bile so agresivnejše od fantov, ki so bili nežnejši. 
Tako mi je nekega dne sošolec dejal, naj se udeležim »miklavževanja«, kjer mi bo Miklavž verjetno 
podaril kakšno darilo. Na predvečer Miklavža sem to res storila. Bilo je veselo in napeto. Kmalu me 
na oder pokliče Miklavž. Pokleknem poleg njega, okrog mene pa je bilo veliko parkeljnov ali 
hudičkov, ki so rožljali z velikimi in težkimi, pravimi železnimi verigami. Miklavž mi po kratkem 
predgovoru ukaže, naj zmolim avemarijo. Ostala sem tiho, parkeljni pa so pričeli rožljati okrog mene 
z verigami, jaz pa, proti presenečenju, nič. Tedaj pa na ukaz Miklavža, naj me vrag pobere, me parkelj 
prime in odnese v ozadje odra. Tako tudi z darilom ni bilo nič. 
Veliko pozneje mi je sošolec povedal, da mi je kupil majhno ogledalce z glavničkom. 

Vida Drinovec 
 

 
 

NAJLEPŠE DARILO STE VI – DEDKI IN BABICE 

 
Iz reklame za SPAR se oskrbovanci Doma spominjajo miklavževanja in obdarovanj: 
 
FRANCE: »Spominjam se nekih daril in ne vem, kaj bi moglo biti. Kakšna jabolka, suhe češplje in kaj 
takšnega.« 

 

JANEZ: »To so bile tiste majhne smučke, ki sem jih dobil, ker sem imel veselje do smučanja.« 

 
DUŠA: »Predvsem pri nas doma, v obliki paketov iz blaga, in da se je potem obleka dala narediti.« 

  

IVANKA: »Začela sem hoditi v šolo v prvi razred in Miklavž mi je prvo leto prinesel aktovko.« 

 

MARKO: »Ko sem bil star štiri leta, je otroke obdaroval Miklavž in smo bili v neki dvorani ter sem se prav 

bal tistih parkljev. Potem me je Miklavž vzel v naročje in sem dobil za tiste čase čudovito darilo.«  
 

DUŠA: »Ja, to je moja hči. Najlepše darilo v življenju.«  
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DOGAJALO SE JE 
 

KONCERTNI NASTOP KITARISTA SEBASTIANA ALBREHTA 

 
V sredo, 28.8.2019 popoldne je v naši jedilnici nastopil Sebastian Albreht, akademski glasbenik in 
profesor kitare na glasbeni šoli v Zavodu sv. Stanislava. 
Igral je na klasični kitari in to zelo ubrano in zares kvalitetno. Zaigral je osem skladb, in to samo 
klasično glasbo priznanih skladateljev (komponistov). Med posameznimi skladbami, ki jih je izvajal, 
nam je tudi razlagal, kako je že kmalu po osnovnošolskemu izobraževanju nadaljeval šolanje na 
Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani. 
Užitek ga je bilo gledati in poslušati, kako igra, kako se predaja glasbi in ga kar čutiš, kako uživa v 
igranju. 
Prvič sem slišal igrati solo na klasični kitari. Mislil sem, da je kitara samo za zabavno glasbo, popevke, 
danes pa moram priznati, da sem bil impresioniran ob tem igranju in sem tako ostal brez besed. 
Upam, da so bili tudi ostali stanovalci nad izvajanjem gospoda Albrehta navdušeni. 

Marko Finec 
 

 
Slika 7 Sebastian Albreht 

  
 

NASTOP SKUPINE STUDENČEK 

 
V sredo, 21.8.2019 popoldne so pri nas v jedilnici nastopili pevci ljudskih pesmi in godci ljudskih viž. 
Bili so štirje moški in tri ženske. igrali so na različne »neznane« instrumente kot so: čudno trobilo, 
grablje, deska za pranje perila, dva kamna. Edino harmonika je bil pravi instrument. 
Igrali so in peli, včasih smo se jim pri petju pridružili tudi mi stanovalci. Nastop je vodila živahna 
gospa. Bila je glasna in mikrofona sploh ni rabila. Povedala je kakšno smešnico, moška pa sta zaigrala 
skeč o župniku in Jakobu. 
Dobrih 40 minut smo se zelo zabavali in takšne prireditve so dobrodošle za naše popoldneve. Vem, 
da smo vsi nasmejani zapustili jedilnico. Seveda so nastopajoči dobili za vsako pesem buren aplavz. 
 

Marko Finec 
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Slika 8 Nastop skupine studenček 

 
S svojim nastopom nas je tudi razveselila skupina »Studenček« iz Ivančne Gorice. Sestavljena je iz 
šestih ne rosno mladih pevcev v sestavi 3 moških in 3 žensk. Imajo pa posebna glasbila, le harmonika 
daje takt veselim pevcem in pevkam ljudskih pesmi in godcem ljudskih viž. Vodja te vesele skupine 
je gospa, ki je izjemna voditeljica z navdihom sproščene besede zabavnih smeri. Ob tej skupini se je 
zabavala vsa dvorana, ki je spremljala skupino. Manjkalo ni tudi sproščenih aplavzov, ki so potrdili 
uspešen nastop te skupine. 
Želimo pa si čim več takih nastopov, ki popestrijo naš vsakdan in vnašajo stanovalcem »Doma« 
veselo razpoloženje!  
 

Vida Drinovec 

MEDŽIMURSKO KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO IVAN CAR 

 
Člani medžimursko kulturno umetniškega društva – Ivan Car so nas obiskali v sredo, 18. 9.2019 ob 
15. uri. Skupaj je bilo okrog 20 članov in sicer: mešani pevski zbor, folklorna in instrumentalna 
skupina. Sodelovali sta še pesnica ga. Jelka Osojnik in mlajša članica.  
Predsednik društva je v uvodu pozdravil prisotne in predstavil program.  
Že v uvodu je prisotne navdušila folklorna skupina. Čeprav so bili upokojenci, so živahno in ubrano 
zaplesali več medžimurskih plesov. Spoznali smo njihovo moško in žensko narodno nošo in nekaj 
njihovih plesov. Mešani pevski zbor pa je večkrat ubrano in živahno zapel najprej slovensko in nato 
hrvaško pesem.  Program je popestrila še instrumentalna glasba. Pesnica ga. Jelka Osojnik je 
recitirala svojo pesem o materi ter o poletju, mlajša članica pa pesem o materi in morju.  
V zaključku smo v veselem vzdušju sodelovali s petjem še oskrbovanci DSO.  
Oskrbovanci smo bili večinoma veseli tega dogodka, le nekateri so pripomnili, da so bile le hrvaške 
pesmi. Niso razumeli, da so to priseljenci iz Medžimurja, ki so se vživeli v novo okolje v Sloveniji. Še 
vedno pa v ustanovljenem društvu obujajo spomine na rodne kraje in gojijo kulturo obeh narodov.  

Marija Šemerl 
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NASTOP MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA »GOLOVEC« 

 
V sredo, 25. septembra je v našem domu nastopil mešani pevski zbor »Golovec«z 20 pevci, in sicer 
14 simpatičnih žena in prav tako 6 moških. Spremljala sta jih harmonikašica in kitarist. Zapeli in 
zaigrali so nam lepe melodije iz davnih dni, nekaj pa tudi iz Slakove zakladnice. Stanovalci »doma« 
so bili navdušeni in so peli z njimi. Slišati je bilo tudi vmesno vriskanje. V prihodnosti pričakujemo še 
več takih nastopov! 

Vida Drinovec 
 

 
 
 

 

SEPTEMBER – SVETOVNI MESEC ALZHEIMERJEVE BOLEZNI 

 
September je Svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni. V ta namen je naš »dom« v avli ovekovečil na 
veliki deski vse detajle in podrobnosti te bolezni – demence, kar upam, da ste si vsi stanovalci tudi 
prečitali.  
»Spominčice – Alzheimer Slovenija« je organizirala sprehod po vsej Sloveniji. V Ljubljani je pred 
Moderno galerijo 21. septembra ob 10. uri organiziralo proslavo z bogatim kulturnim sporedom. 
Prostor so obogatile tudi stojnice z bio izdelki.  
Udeležilo se je veliko število Ljubljančanov, ker je bil pokrovitelj župan mesta Ljubljane.  
Tudi naš »dom« je sodeloval pri proslavi z udeležbo 6 članov »doma«: Majer Vinko, Krajnc Lidija, 
Marija Martini, Drinovec Vida in Duh Marija. Vodja te skupine je bila ga. Vozelj Špela s svojima 
otrokoma. Z nami je bila tudi gospa direktorica Marjeta Maruša Kerč. Bili smo malo prezgodnji. 
Medtem ko smo čakali na stole in ozvočenje, sta nas dva prijazna šoferja s »kavalirji« popeljala na 
ogled prenovljenega dela Ljubljane. Ko smo se vrnili, smo sede poslušali prireditev.  
Predviden je bil tudi sprejem pri županu. Ker je bilo res veliko ljudi navzočih, tega nismo dočakali. 
Morali smo nazaj v »dom«.  
»Spominčica« pa je nam podarila tri lepe modre majice in šest balonov. Hvala! 
Bilo nam je lepo in tudi vreme nam je bilo naklonjeno.  

Vida Drinovec 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Dom starejših občanov Ljubljana-Bežigrad 
  

25 
 

OTVORITEV DVIGALA IN POŽARNIH STOPNIC 

 
V petek, 4. oktobra, smo svečano proslavili zaključek obnovitvenih del in odprtje novega, 
prepotrebnega dvigala v Domu. Častna gostja proslave je bila ministrica za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer, kateri so se pridružili tudi direktorji nekaterih 
drugih ljubljanskih Domov za starejše občane in predstavnici okoliških vzgojno-izobraževalnih 
ustanov, s katerimi Dom redno sodeluje.  
Program je nadvse prijetno povezovala socialna delavka, Tjaša Rošker. Sledil pa je tudi nagovor 
direktorice, recitacija pesnitve Oda dvigalu, izpod peresa stanovalke ge. Ane Pogorelec Tomažič in 
vtisi stanovalcev o prenovi, ki jih je strnil g. Marko Finec, izvoljeni predstavnik stanovalcev.  
Proti koncu programa nas je množico gledalcev nagovorila tudi mag. Ksenija Klampfer, ministrica za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Prebrala nam je tudi pesnitev Toneta Pavčka.  
Program se je končal z glasbeno točko domskega pevskega zbora, pod vodstvom zunanjega 
sodelavca g. Janeza Korošca.  
Veseli smo, da je bila prireditev uspešna in prijetna za vse, tako goste kot stanovalce Doma. 
 

Monika Hozijan 
 

 

GOVOR DIREKTORICE DOMA STAREJŠIH OBČANOV BEŽIGRAD  
GA. MARJETE MARUŠE KERČ 

 

 
 

 

GOVOR MINISTRICE mag. KSENIJE KLAMPFER 
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MISLI STANOVALCEV O PRENOVI 
 

 
 
 

PESEM O ZGODOVINI DVIGALA – ODA DVIGALU 
 

 
 
 

ODA DVIGALU 
 

Nam starejšim ta so leta dobro znana,  
s samoprispevki bila zaznamovana. 

Gradit' vse potrebno zaposleni vsi smo pomagali,  
rasle nove šole, vrtci, zdravstveni domovi, počitka še domovi zali. 

 
Za Bežigradom dolgo bil pričakovan,  

učakal dom starejših svoj je dan. 
Minilo dvainštirideset let,  

ko je ponosno ugledal svet. 
 

Skrivnost naj danes bo podana, 
da zgradba bolj prostorna je bila načrtovana. 

Med drugim vzhodna stran osebno in tovorno dvigalo vsebovala, 
a vmes prišla denarna slana, skromnejša je odločitev pala. 
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Bil velik prazničen je dan, 
ko bil objekt dejavnosti predan. 
Je zadovoljen starček in občan, 

pohvaljen celjski INGRAD, graditelj bil izbran. 
 

Z nekaj težavami obdan, 
a našel mnog' z rodu starejših svoj pristan. 

 
Tako se vozil gor pa spuščal dol in drenjal starček, starka, 

preminuli prebivalec, prebivalka 
pa sestre, instrumenti, zdravila, nosila z bolnimi ljudmi,  

perilo, lonci, hrana in smeti. 
Za popravila, vzdrževanje, tovor ta, 

res to bila z obiski vred prebogata je vsebina vsa. 
 

Čez mnoga leta dvigalo se začelo je pritoževati: 
»Preveč nalagate mi vsega, ne morem več vzdržati. 

Dobivam brce, če malo zamudim pa s palico al' z berglo od nestrpnežev udarce. 
Ah, če ušesa bi imelo, od raznih zvokov bi že zdavnaj oglušelo,« 
je stokalo, prosilo, omagovalo, počepati začelo, cviliti in škripati, 

v nadstropji dve se ugrezovati. 
Je hišnik Vide po lestvi moral potnike vse ven zbezati. 

 
V upravi in pri stanovalcih 

ideja je vzbrstela, 
ki dolgo dolgo le v pobožnih mislih tlela. 

Novo bi dvigalo treba b'lo vzidati, 
saj eno je za »štukov« pet premalo, 

je vedno preobremenjeno, utesnjeno, 
nestrpnosti, čakanja dosti povzročeno. 

 
In končno želja resnica je postala.  
Lokacija dvigala je estetsko lepa, 

ustrezna in moderna, 
zunanji že izgled privlačevala. 

 
Ob njem stopnice so požarne, 

v izjemnih bi razmerah bile varne. 
 

Novo je izdelano dvigalo,  
veselje, zadovoljstvo vzbujevalo. 

Čez mes'cev več uporabno dovoljenje pricapljalo. 
 

Novo to dvigalo 
napredek tehnike je pokazalo. 

Vozičkov, hojic pa samih še osebkov, 
za miren vzpon in spust 



 Dom starejših občanov Ljubljana-Bežigrad 
  

28 
 

število samo nakazalo. 
 

Na en, dva, tri 
s številke pet 

neslišno dol zdrči, 
na klik pa spet v višino pohiti. 

 
Prostorske obširne vse prenove,  

dvigalo, stopnice ta požarne, nove,  
za Dom so pridobitve dragocene, 

vse s trudom, dobrim gospodarjenjem, s prispevkom sponzorja storjene. 
 

Izveden mojster je dvigalo staro le vzpodbudil,  
ko mnoge nove dele mu je nudil. 

Zdaj le delavce prevaža Doma 
pa nekaj ustreznega tovora. 

 
Odpadlo dosti je čakanja, nejevolje, 

vsi potujoči zdaj so boljše volje. 
Ana Pogorelec Tomažič 

 
 
 

ZAHVALA GOSTOM 
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KOSTANJEV PIKNIK 

 
V sredo, 16. oktobra 2019 smo imeli na terasi piknik s kostanjem in sladkim moštom. Že v torek, 15. 
oktobra so ob 9. uri pričeli stanovalci zarezovati kostanj za peko. Letos so ga zelo lepo zarezali. saj 
so dobili navodila od delovne terapevtke Monike Hozjan. 
V sredo zjutraj se je pripeljala gospa Maja Majnik – svetovalna delavka – učence šole »Danile 
Kumar«, da so s časopisnega papirja naredili »škrniclje« za polnjenje pečenega kostanja.  
Ob 12. uri sta Janez in Frenk na terasi pričela peči kostanj na žaru. vonjave sem kmalu zaznal v sobi, 
saj jo imam nad teraso. 
Pričetek piknika je bil napovedan ob 14. uri, a je bila terasa s stanovalci skoraj polna že ob 13. uri in 
socialna delavka Tjaša je že nosila kostanj k mizam. Bila je zelo delavna, prinašala je stole iz bifeja, 
ker je prišlo toliko stanovalcev na pojedino. Razdeljevala je »škrniclje« polne pečenega kostanja, 
katere je polnila Mateja. Seveda so pomagale tudi vsa dekleta preko organizacije javnih del. 
Prinašale so do omizja tudi mošt, Janez in Frenk pa sta neumorno pekla kostanj, saj ga je bilo 
ogromno. Bil je zelo dober – čudovito pečen – in prvič nisem slišal od nikogar kakšne slabe pripombe. 
Prejšnja leta je bilo veliko pripomb, večinoma neumestnih. 
Igrala je tudi muzika iz računalnika, ni se preveč slišala, saj je bilo ob jedači in pijači veliko glasnega 
govorjenja. Piknik se je končal približno ob 16. uri. 
Organizirano je bilo zelo v redu in to je zasluga naše delovne terapevtke Urške, ki je vse vodila. 
Čeprav je zjutraj deževalo, se nas je vreme popoldne usmililo in posijalo je sonce. 
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomoglo k perfektni izvedbi piknika. 
Nasvidenje drugo leto ko bomo spet uživali pečen kostanj in sladki mošt. 

Marko Finec 
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VSE ŽIVLJENJE SE GIBAMO 

 
Simbioza giba že šesto leto povezuje Slovenijo z gibanjem. To je vseslovenski projekt na področju 
gibanja, rekreacije, športa, telesne dejavnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Letos je bil 
organiziran v tednu med 14. in 21. oktobrom. Preko gibalno-rekreativnih delavnic spodbujamo 
vseživljenjsko gibanje in vključevanje vseh generacij v aktivno preživljanje prostega časa ter krepimo 
kakovosten življenjski slog z geslom: SIMBIOZA MED GENERACIJAMI. 
Temu projektu smo se priklučili tudi oskrbovanci Doma. Prizadevna fizioterapevtka ga. Deana 
Lukanović je dne, 15. oktobra 2019, organizirala za vse gibljive starostnike Doma uro telovadbe na 
prostem skupaj z otroki vrtca Mehurčki. Sodelovali sta tudi delovni terapevtki. 
V lepem, sončnem vremenu je bilo prisrčno srečanje z 18 poznanimi otroki in tremi vzgojiteljicami 
vrtca. Oskrbovancev Doma je bilo okrog 15 ter nekaj gledalcev. 
Pod vodstvom fizioterapevtke go. Deane smo vsi skupaj najprej izvedli nekaj dihalnih in ogrevalnih 
vaj. Nato smo se razdelili v 4 skupine. V mešanih skupinah smo s pripomočki izvedli: 

- preskoke ali hojo po položeni ravnotežni lestvi; 

- metanje krogel do cilja (balinanje); 

- metanje krogel skozi obroč; 

- metanje žoge v koš. 

Zanimiva in vesela je bila skupna vadba. Otroci so se razživeli in nas pošteno preznojili v sončnem 
vremenu. 
V zaključku smo izvedli še nekaj razteznih in dihalnih vaj za umiritev in se posladkali s sadnim sokom. 
Dobro smo se počutili, saj smo preživeli skupaj razgibano dopoldne, v skrbi za večjo gibljivost in 
zdravje. 
Sklenili smo, da se bomo v gibanju, telovadbi še srečevali enkrat mesečno. 
 
Veselimo se! 

Marija Šemerl 
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PLESNI NASTOP VRTNICA 

 
V sredo, 30.10.2019 popoldan, je nas obiskala plesna skupina VRTNICA iz Posavja. Bilo je šest 
“mladenk” in trije moški. Glasbo je na računalniku urejala kar napovedovalka, vodja skupine, 
seveda tudi plesalka, vse v eni osebi. 
Odplesali so zelo ubrano sedem plesov. Takoj je bilo opaziti, da plešejo skupaj že vrsto let. Vodja 
skupine je napovedala vsak ples posebej, katerega smo kasneje zaplesali tudi stanovalci. Ob 
njihovem nastopu smo stanovalci uživali. 
Za zadnji ples so izbrali glasbo za sirtaki iz filma »Grk Zorba«, ob katerem smo z navdušenjem 
zaploskali, saj poznamo to melodijo. 
Za konec so zavrteli glasbo na ritem polke in nas pozvali na ples. Plesal sem z eno od plesalk po 
imenu Irena. 
Ta plesna skupina je že bila pri nas in vedno znova nas navdušuje s plesom. Lahko bi jih povabili še 
kdaj. 

Marko Finec 
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NASTOP PEVSKEGA ZBORA MEDENKE 

 
Vedno se veselim vsakega vabila, na kakšno kulturno prireditev v našem domu. 
Tako je v sredo, 6. 11.  2019 v jedilnici, nastopil ženski pevski zbor MEDENKE. Bilo je 10 žensk, ena 
od njih je napovedovala vsebino pesmi in vmes prebrala kakšen vic. Pesmi smo večinoma poznali in 
na željo pevke  pritegnili, še ostale vmes. 
Bile so vesele našega aplavza, nam podarile še dve pesmi in obljubile, da nas obiščejo še kdaj, če 
bomo želeli. 
 

     Niki 
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TOMBOLA 

Šla sem na sprehod. Pridem nazaj, zagledam na oglasni deski Doma »Tombola«. Ahaa, sem si 
mislila, to pa moram videti in znova preizkusiti svojo srečo. 
Prišel je ponedeljek 11.11., ko so dopoldne prispeli prostovoljci iz podjetja ELANCO. To je podjetje, 
kjer izdelujejo zdravila za živali. Prispevali so tudi 15 praktičnih nagrad za srečne dobitnike. 
Tombola se prične, številke se množijo. Pri tem prostovoljci pridno pomagajo stanovalcem in jih 
bodrijo. Vrečke s praktičnimi nagradami se hitro umikajo s števila petnajst. Ob koncu pa je 
završalo. Prvo nagrado je prejela Marija Martini, drugo Marko Finec in tretjo Stanislava Bevetek. 
Vladalo je splošno veselje s slikanjem in burnim aplavzom. 
Tako so nam prostovoljci podjetja ELANCO lepo popestrili dan. Želimo, da nas še kdaj obiščejo in 
razveselijo. 
Svojo srečo sem preizkusila in ena sama številka mi je manjkala do tombole. Pa nič zato, sem si 
dejala, pa drugič. 
Vsem, ki nismo imeli sreče, pa so prijazni prostovoljci ponudili čokoladico in bonbone. 
 

Vida Drinovec 
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MARTINOVANJE 

 

V sredo, 13.11.2019 ob 14. uri, je nas obiskala folklorna skupina 
»Pušelc«. Predstavili so nam plesni program z običaji ob trgatvi in 

prešanju grozdja. Nastopilo je pet parov samih žensk, zato se jih je pet 
preobleklo v moške. Zaplesali so nam nekaj plesov iz različnih območij, 

zaigral pa je z njimi tudi harmonikar. 
Pripeljali so tudi Svetega Martina, ki je na posrečen način, z 

deklamacijo, spremenil mošt v vino in nato smo vsii stanovalci lahko 
nazdravili z novim vinom. 

Za začetek so nas obiskali šolarčki OŠ Danile Kumar. Bilo jih je šest, z 
njimi je bila učiteljica, ki jih je vodila pri petju ter spremljevalka 

svetovalna delavka Maja Majnik. Ti šolarčki obiskujejo mednarodni 
oddelek te šole. Zapeli so nam dve pesmici v angleščini in seveda smo 

jim zaploskali. Kasneje so nam v spremtvu naših uslužbenk prinesli 
kozarce napolnjene v »novim« vinom. Vsak stanovalec je dobil sendvič 
s pršutom in daoma pečenim belim kruhom. Šolarčki so bili zelo 

prijetni in so nam še oni popestrili martinovo popoldne. 
Za zaključek je harmonikar raztegnil meh in nastopajoče so nas prišle 

prosit za ples. Kasneje so se pridružile tudi naše uslužbenke in 
zaplesale z nami.  

Po dveh urah programa smo se stanovalci zazšli z zelo dobrim 

občutkom, da smo pod streho spravili še enega martina. 
 

Marko Finec 
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KOMORNI MOŠKI ZBOR LEK 

 

  

 

Po devetletnem premoru nas je 20. novembra ponovno razveselil s prelepim koncertom Komorni 
moški zbor Lek. 
V uvodu je v imenu oskrbovancev okrog 20 pevcev in vodjo zbora pozdravil g. Marko Finec. 
Komorni moški zbor Lek z umetniško vodjo g. Milivojem Šurbek so nas navdušili in razveselili i 
izbranimi umetniškimi ter narodnimi pesmimi, ki so jih izvedli melodično, ubrano, umetniško 
dovršeno, v prijetni izrazni dinamiki.  
V polni jedilnici stanovalcev so odmevale prelepe slovenske in izbrane dalmatinske pesmi. Najlepše 
so odmevale pesmi: Slovenec sem, Triglav in Stritarjeva pesem Žabe, z dinamiko oglaševanja–
regljanja– žabjega petja . Prevzeti in navdušeni oskrbovanci smo se s ploskanjem zahvaljevali, da so 
nam dodatno zapeli še pet pesmi za vse udeležence.  
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Koncerta se je še posebno razveselila naša sostanovalka ga. ERNA BAMBURAČ, ki je 35. let službovala 
v računovodstvu podjetja Lek. Že tedaj so imeli v tem podjetju ženski in mošk pevski zbor. Vendar v 
sedanji sestavi ni bilo nobenega poznanega pevca. Najbolj so ji bile všeč domače pesmi. Ob petju je 
podoživljala lepe dni, ki jih je doživela ob sožitju delavcev v tem podjetju. 
Vsi skupaj smo v deževnem popoldnevu doživeli prijetno poslušanje in sodelovanju s petjem, za kar 
se jim zahvaljujemo. 
Obljubili so nam, da nas kmalu zopet obiščejo. 
 

Marija Šemerel 
 

 

   

 

DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV BEŽIGRAD 

 
Skoraj vsako sredo popoldne pridejo k nam kakšne pevske skupine. To sredo, 27. 11. 2019. so nas 
obiskale in zapele članice društva delovnih invalidov Bežigrad, ki imajo svoje prostore v podhodu 
pod Železno ulico v Ljubljani. 
Bilo je devet dam, oblečene so bile enotno v porpurno bravo majic z ruticami okoli vratu. Ena med 
njimi je lepo predstavila pesmi, ki so jih kasneje zapele. Bilo jih je devet. Vodja pevskega zbora je za 
uvodne takte vsake pesmi zaigrala na violino. 
Pesmi so bile v glavnem znane. Nekaj smo jih tudi sami zapeli z njimi. Po vsaki pesmi smo jih nagradili 
s ploskanjem. Za dodatek pa so odpele še dve pesmi. 
S svojim nastopom so nam polepšale sicer deževno popoldne.                                           
 

Marko Finec 
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PREDNOVOLETNO DOGAJANJE 
 
Bliža se konec leta, s tem pa tudi prehod v “veseli december”. Naša delovna terapija pod vodstvom 
dveh delovnih terapevtk Urške in Monike je že zgodaj pričela s pripravami. Njeni člani oziroma 
članice so začele intenzivno izdelovati voščilnice in druge uporabne predmete, ki so v prodaji na 
Miklavževem sejmu Doma. Zelo pridno so izdelovale adventne venčke v mavričnih barvah s 
svečkami. Izdelujejo tudi voščilnice za božično-novoletne praznike. Vsekakor jjih je potrebno 
pohvaliti, saj so s svojim delom veliko prispevale za dobro praznično počutje. 
Njihove izdelke je bilo v večjem obsegu videti 3. XII. na Miklavževem sejmu. Prisotni pa so bili tudi 
tuji prodajalci. Sejem je bil zelo dobro obiskan, kako pa je z izkupičkom, tega pa še ne vemo. 
Miklavžev koncert so 4. XII. popestrili tudi otroci iz vrtca Mehurčki. V pevskem nastopu so bili izredni. 
Lepo so peli ter s svojimi bleščicami in kretnjami osvojili srca stanovalcev Doma. Prišli so v dveh 
skupinah v starostnem obdobju 4-6 let. Za konec so nam zapeli voščilo za božično-novoletne 
praznike. Stanovalci Doma so jih nagradili z velikim aplavzom. 
Dogajanje prvih decemberskih dni so se izčrpala. Pa vendar ne. Pozabili smo na našega prvega 
dobrotnika, sv. Miklavža. V avli doma je vse pripravljeno za njegov obisk. Dne 5. XII. ob 10. uri so 
prirožljali parkeljčki jeznih in hudih obrazov, ki so strašili stanovalce. Takoj za njimi so prišli prijazni 
angelčki in s svojimi perutničksmi pozdravljali navzoče. Ko jih je delovna terapevtka vprašala, kaj 
delajo tukaj, so odgovorili, da čakajo sv. Miklavža. Medtem so lepo peli, sv. Miklavža pa od nikoder, 
zato so poklicali: »Miklavžžž!«. Prišel je, pozdravil vse navzoče in pel s parkeljčki in angelčki. S seboj 
pa je prinesel polno daril. Seveda so mu pomagali deliti darove tudi parkeljčki in angelčki.  Po končani 
obdaritvi se je sv. Miklavž s svojim spremstvom odpravil po oddelkih, da razdeli darove tudi 
nepokretnim stanovalcem svoja darila. 
Vlogo parkeljnov in angelčkov so odigrali otroci iz bližnjega vrtca. Upravi Doma pa se zahvaljujemo 
za pozornost.  
 

Vida Drinovec 
 
 

Izdelovanje adventnih venčkov 

 
Zadnji teden v mesecu novembru smo v DT zavihali rokave in izdelovali adventne venčke, ki nas bodo 
spremljali v adventu in pričakovanju božiča. Pridružili so se nam tudi učenci 8. oz. 9. razreda OŠ 
Danile Kumar. Veselimo se prazničnih dni in prijetnih trenutkov, ki jih preživljamo skupaj. 
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Obisk otrok iz vrtca Ciciban, enota Mehurčki 

 
V letošnjem šolskem letu nas redno obiskujeta dve skupini vrtčevskih otrok, in sicer predšolski 
Cepecepetavčki z vzgojiteljico Barbaro in leto dni mlajši Krojački Hlački, z vzgojiteljico Anjo. 
Vsakokrat smo veseli mlade energije, ki se razlije po Domu. Otroci ob obisku pridno pomagajo 
stanovalkam v kreativni skupini pri Urški, skupaj rišejo s stanovalci v Špelini skupini. Nekaj 
navihancev se pridruži Mateji na vzhodu in pa seveda Šeki na negovalnem oddelku. En mali šopek 
otrok pa v družbi Monike obišče posamezne stanovalce po Domu. Za zaključek pa poskrbita 
fizioterapevtki, ki povabita otroke k skupni telovadbi. Obisk otrok je, ne glede na izbiro aktivnosti, 
vedno prijeten.  
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Izdelovanje voščilnic 

 

 

Sejem 
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Obisk Miklavža 
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INTERVJU Z GOSPO DARINKO ŠTINGEL, 

DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO 

 

Nam starejšim, ki smo v domu kot zadnji postojanki življenja, rade bolezni, ki spremljajo starost, 
pogosto pokažejo zobe, zato cenimo zdravstveno pomoč, ki nam jo nudi organizirana zdravstvena 
oskrba in tako potrebno varnost in zagotovilo, da bomo ob vsakem času dobili potrebno pomoč, 
tako zdravstveno pa tudi ob okrevanju prijazno pozornost ostalega medicinskega in negovalnega 
osebja. 

Zavedamo se, da je skrb za zdravje in varnost nas starejših težka naloga, kot posebej nočna dežurstva 
in smo vam za vso pozornost zelo hvaležni. 

Gospa Darinka Štingel, diplomirana medicinska sestra, rad bi vam zastavil nekaj vprašanj za naše 
glasilo DSO Bežigrad Novice. 

 
Kdaj ste se zaposlili v našem domu in kakšne odgovornosti ste do sedaj opravljali pri nas? 
 
»V domu sem se zaposlila jeseni leta 2005 kot oddelčna medicinska sestra na 2. negovalnem 
oddelku. Sprejel in mi je dal priložnost takratni direktor Miloš Radojević skupaj z glavno sestro Sonjo 
Puklavec. Spomladi 2006 se je Sonja upokojila in sem bila izbrana za vodjo zdravstvene nege in 
oskrbe do avgusta 2015. V začetku leta 2012 se je upokojil Miloš Radojević. Zamenjala ga je nova 
direktorica mag. Zdenka Korelc. Ona se je odločila, da potrebuje zdravstvena nega nov veter v jadra 
in novo organizacijo zdravstvene službe. Na moje delovno mesto je sprejela Ano Vrtar, jaz pa sem 
dobila odločbo za delo oddelčne medicinske sestre. Odgovorna sem bila za stanovanjski oddelek na 
vzhodu III., IV. in V. nadstropje. 
Bila sem tudi nekaj časa odsotna zaradi daljše bolniške, nato pa mi je bil dodeljen še drugi 
stanovanjski oddelek na zahodu. V tem času je leta 2016 nastopila nova direktorica Marjeta-Maruša 
Kerč, in to je moja tretja direktorica.« 
 
Vprašal bi vas še, kaj vas je vzpodbudilo, da ste se odločili za ta težak in human poklic? 
 
»Bila sem odličnjakinja v osnovni šoli, matematika pa mi je bila med predmeti šibak člen, zato sem 
izbrala srednjo šolo z najmanjšim številom ur iz matematike. Tekom srednje, višje in visoke šole sem 
prišla do spoznanja, da bom ob tem delu osebno rastla, da bo s tem tudi moje življenje imelo smisel, 
saj bom koristno skrbela za druge.« 
 
Pomen zdravstvene vzgoje za starejše v našem domu? Vaš odnos do pomena zdravstvene vzgoje in 
oskrbe starejših v domu? Morebitni predlogi za izboljšanje dela oziroma zdravstvenega varstva v DSO? 
 
»Delavci moramo podpirati starejše in vzpodbujati samooskrbo in se zavedati, da nam vsem počasi 
upadajo funkcionalne sposobnosti, zato je pomembno vzdrževanje mišične moči, vzdržljivosti 
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oziroma funkcije telesa in s tem čim bolj omiliti starostno krhkost in strmeti k čim manjšemu številu 
padcev. 
Predlog: gibanje in družabništvo, potrebovali bi več prostovoljcev, ki bi spremljali stanovalce v in 
izven doma.« 
 
Boli nas, da všasih slišimo, kako nas je vse preveč in da smo nekako le v breme družbe, čeprav smo vsi 
zaposleni ves čas plačevali visoke prispevke za starost. Upam, da so to le mnenja posameznikov. Kaj vi 
mislite o tem? 
 
»Postajamo dolgoživa družba in vlada bo morala zavzeti strategijo za spopadanje z demografskimi 
spremembami. Slovenija je tretja na lestvici evropskih držav, kjer se prebivalstvo najhitreje stara.  
Zanimivo, kot navajate, stanovalci ste breme družbe, zaposleni pa smo breme delodajalcev. Tekom 
dolgoletnega dela pogosto slišim, da se je človek »naveličal« življenja, toda tudi življenje je vrednota 
in občasno breme, zato se vsi skupaj razbremenimo, se ustavimo, namenimo prijazno besedo 
vzpodbude drug drugemu in z optimizmom stopimo skupaj naprej, ustvarjajmo zgodbe.« 
 
Gotovo se spomnite kakega dogodka v DSO Bežigrad, ki vam je ostal globoko v spominu? 
 
»Skozi čas se je pripetilo veliko zgodb, dostikrat sem bila žalostna in prizadeta, zgodbe sem nosila v 
srcu tudi domov. Nekatere so bile tudi nočne spremljevalke in so mi krajšale noči. 
Spominjam se gospe, ki mi je pripovedovala, da jo želi hči vzeti iz doma, ker gradi hišo. Gospa je pa 
zadovoljna pri nas in najavi, da ji še nikoli v življenju ni bilo tako lepo, kot ji je v našem domu in da 
se noče izseliti.« 
 
»Gospa Darinka, najlepša hvala za vaše izčrpne odgovore. Iskreno se vam v svojem imenu in v imenu 
stanovalcev zahvaljujem za vaše dolgoletno prizadevno, vestno in uspešno vodenje zdravstvene 
vzgoje v DSO, za prijeten, miren odnos so oskrbovancev ter uspešno nudenje pomoči potrebnim. 
Želim vam še naprej veliko uspehov in vsega dobrega.« 
 
 

Priprava in izvedba intervjuja: 
Ana Pogorelec Tomažič, Marko Finec 
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RAZVEDRILO 

LJUDSKE MODROSTI IN PREGOVORI 

OKTOBER 

V oktobru burja, mraz, v januarju sončen čas. 

Če se drevje zgodaj obleti, polje ob letu bogato rodi. 

Če je Gal toploten in suh, bo leto, ki pride, z močo skopuh. 

Vlažen, mrzel Luka, kmalu sneg prikuka. 

Kakršno vreme Urša prinese, tako se zima rada obnese. 

Če listje hitro obleti, vsak naj se zime boji. 

 

NOVEMBER 

Če na mrtvih dan dežuje, zamete zima pričakuje. 

Kakršno vreme na Lenarta kane, tako vse do božiča ostane. 

Kadar Martin oblake preganja, nestanovitna se zima oznanja. 

Martin naj bo suh, da pozimi raste kruh. 

Sonce na Martina – pred durmi huda zima. 

Če na Cecilijo grmi in treska, bo ob letu žita kakor peska. 

Katarina nam ne laže: po sebi januarja vreme kaže. 

Sneg na Andreja – na polju slaba odeja. 

Če mokro zemljo sneg pokrije, bo malo prida za kmetije. 

 

DECEMBER 

Če v decembru bliska, grmi, za drugo leto vetrove budi. 

Če je na Barbaro mraz, bo trajal ves zimski čas. 

O Tomažu vetra suho petje, suho pomlad, sušno poletje. 

Zelen božič – bela velika noč. 

Če Štefana burja prinese, vinogradniku pridelek odnese. 

Tepežni dan oblačen, k letu ne boš kruha lačen. 

Ako je Rimska cesta čista in svetla, se kmet dobre letine nadeja. 

Ob božiču vetrovno, ob letu bo sadja polno. 
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HUMOR 

Na večer se RDEČA KAPICA odpravi v gozd, kjer je na jasi v svoji hišici živela njena babica. Na gozdni 
poti se za njo priplazi volk. 

»Kam pa greš, RDEČA KAPICA?« jo pobara in deklica odgovori: »Kam neki, k svoji babici hitim.«  

»Zakaj pa se ti danes tako mudi?« 

»Veš, danes je moja babica dobila pokojnino.« 

 

Zlatko je star 35 let in ima bogatega očeta, podedoval bo bogastvo – 65 miljard €. 

Odločil se je, da se bo poročil. Šel je na sestanek z investitorji in zagledal prelepo dekle. Stopi do nje 
in reče:«Gospodična, midva se še ne poznava, sem Zlatko, star 35 let in čez nekaj časa, po smrti 
mojega očeta bom podedoval 65 miljard evrov. Zelo rad bi vas bolje spoznal, pokličite me,« in ji da 
vizitko. Dekle se navdušeno nasmeje in sprejme vizitko. 

Čez tri dni postane njegova mačeha. 

Nauk zgodbe: Ženske so boljši finančni planerji kot moški. 

 

Kako policist rešuje križanke? 

Svečana obleka (4 črke)................................Črna 

Mesto v Italiji (3 črke).....................................Trs 

Ženin brat (4 črke)..........................................Luka 

Del jedilnega pribora (3 črke).........................Zob 

Najmanjše trištevilčno število (3 črke)...........000 

Utežna mera (4 črke).....................................Utež 

Zdrava pijača (3 črke)....................................Pir 

Hladno orožje (3 črke)...................................Top 

Neozdravljiva bolezen (4 črke)......................Smrt 

 

 

MISELNE VIJUGE 

Oglejte si spodnje trditve in obkrožite, ali je res ali ne ter tudi zakaj. 

1. Osem nojev in šest tigrov ima 40 nog. (res / ni res) 

 

2. Srednji dve črki besed TACAMO, ROPOTA in MALINA lahko uredimo v besedo POLICA. (res / ni 
res) 
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3. Če zapišem vsa števila od 1 do 20, moram število 1 zapisati 12 krat. (res / ni res) 

 

4. Vsota dveh izmed števil 18, 56, 32, 54, 24, 68 je enaka 100. (res / ni res) 

 

5. Število 4 je za 20 manjše od števila, ki ga dobimo, če to število pomnožimo s 6. (res / ni res) 

 

6. Če grem tri kilometre proti severu, nato dva kilometra proti svoji desni, nato pa dva kilometra 
proti jugu, bom moral iti dva kilometra proti vzhodu, da bom zopet prišel na izhodišče. (res / ni res) 

 

Dopišite znane pregovore: 

1. Rana ura … 

2. Kdor visoko leta … 

3. Beseda ni … 

4. Kdor drugemu jamo koplje … 

5. Kar lahko storiš danes … 

6. Iz te moke … 

7. Brez muje … 

8. Ljubezen gre … 

9. Mladost je … 

 

Katere barve se skrivajo v spodnjih črkovnih skupinah? 

DEČRA - 

ADOMR - 

NRAČ - 

NLEEZA - 

URNAEM - 

AELB - 

VIAS - 

ŽNOANR - 
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ZORA - 

VJRAA – 

 

Vpišite manjkajoče črke in dobili boste več vrst zelenjave! 

PA_AD_ _ NI _ 

P_PR _K _ 

ZE_ E _ A 

Č_SE _ 

CV_ TA_A 

B _Č_A 
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NAGRADNE STRANI 
 

SUDOKU 
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KRIŽANKA 

ŠVEDSKI PREGOVOR 
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PODPISANE REŠITVE oddajte do 31. 12. 2019 v označeno škatlo v avli. Izžrebali bomo 

dvakrat po  tri nagrajence za pravilno rešen sudoku in tri nagrajence za križanko. Imena 
nagrajencev bodo objavljena na oglasni deski Doma, nagrade pa bodo prejeli v DELOVNI 
TERAPIJI po novoletnih praznikih. 

 

VELIKO VESELJA PRI REŠEVANJU 
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