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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 v času epidemije: 
preko internetnega omrežja Skype.  Klice sprejemamo vsak 
delovnik, od ponedeljka do petka od 9. do 10. ure ter od 13. do 14. 
ure. Ob petkih velja samo v dopoldanskem času. Kontaktni naslov 
za vzpostavitev klica je spela.vozel@dsolj-bezigrad.si.  
 
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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KOKICA VIRUS 
 
Spoštovane stanovalke in stanovalci Doma! 
 
Dnevi, ki jih trenutno preživljamo, niso najlažji. Ne za nas, ne za vas. Naša življenja 
so se iztirila v trenutku, ko je korona virus prestopil naše meje. Naš vsakdan je 
trenutno vse drugo kot običajen in verjamem, da je marsikomu težko. Kljub temu, naj 
vas razvedrim s pripovedjo, kako je korona virus postal kokica virus. 
 
Zvečer obsedim pred televizijo. Po celodnevnem šolanju prvošolčka, drugošolčka in 
četrtošolke imam energije zgolj še za sedenje. K meni se stisne najmlajši, štiriletni sin, 
ki prav nič ne pogreša vrtca in cele dneve preživi z lopatko na mojem vrtu. K sreči 
nimam še nič posejano. Sediva in se delava, da spremljava dnevnik, ki je seveda zgolj 
in izključno poln novic o korona virusu, ko mi mulc reče: "Mami, okužen sem." Debelo 
ga pogledam in odvrnem: "Ja, s čim si pa okužen?" "S KOKICA virusom!" vzklikne. 
"Zakaj pa kokica virus?" ga vprašam. "Mami, zato, ker zgleda kot ena velika kokica!" 
Pa še kako je res! To je bilo prvič, da sem se nasmejala nečemu na temo korona virus. 
 
 

 
 
 
 
 
Pa da ne bo pomote. Nihče izmed nas ni bolan. Otroci dojemajo svet in novice okoli 
sebe na svoj način, predvsem pa bolj doživeto. 
 
Želim nam vsem dobro, predvsem pa zdravja in dobre volje. 
 
 
 
 

Monika Hozjan, Uredništvo  
  



5 

 

APEL ČLOVEŠTVU 

 

Zdajle je čas v obdobju pandemije korona virusa, da se še enkrat zavemo, kako nebogljena bitja 

smo.  

Namreč pokonča nas lahko virus velik en nanomilimeter!!!  

In mi si domišljamo, da gospodarimo naravi???  

Smo samo uboge duše, ki imajo res najbolj razvite možgane od vseh živih bitij, toda 

uporabljamo jih za utopijo, kako gospodarimo naravi ter vsem živim bitjem in jih izkoriščamo.  

Možgane, naš edini pravi zaklad, rajši namenimo v smislu pristne duhovnosti kot na primer, da 

bi bili vsi skupaj ena družina v pravem pomenu te besede.  

Pravi gospodarji sveta so MIKROBI VSEH VRST!!  

To naj nam bo v zavesti vsak trenutek, ko počnemo dobra in slaba dejanja v dobrobit ali škodo 

sebe, zlasti pa drugega! 

 

          Aleš Klemenčič 
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ČASOVNIK 

OBLETNICE, KI SO ZAZNAMOVALE LETO 2019 

30 let od padca Berlinskega zidu 

50 let od prvega pristanka na Luni 

100 let priključitve Prekmurja matični domovini 

100 letnica ljubljanske univerze 

100 let od podpisa versajske pogodbe in s tem konec 1. svetovne vojne 

100 let od rojstva slovenskih pisateljic Mimi Malenšek in Erne Starovasnik 

150 let od rojstva Friderika Pregla - zdravnik in kemik ter prvi slovenski nobelovec 

150 let od smrti slovenskega pesnika Simona Jenka 

200 let od prvega obiska Škocjanskih jam 

200 let od smrti slovenskega pesnika Valentina Vodnika 

200 let od smrti podjetnika in mecena Žige Zoisa 

250 let od odprtja prvega (Antonijevega) rova v rudniku živega srebra v Idriji 

500 let od smrti italijanskega umetnika in znanstvenika Leonarda da Vincija 
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OBLETNICE, KI BODO ZAZNAMOVALE LETO 2020 

Leto 2020: 

- pandemija koronavirusa COVID-19 zasenči vse ostale: 
- jubilejno leto Huga Wolfa 
- prvi izstop države iz Evropske unije BREXIT 
- prvič v zgodovini olimpijskih iger so le te prestavljene na naslednje leto 

30 let od prvih svobodnih volitev aprila 1990 in od plebiscita za samostojno Slovenijo decembra 

75 let od osvoboditve Auschwitza 

100 let od koroškega plebiscita 

250 let od Tartinijeve smrti 

500 let od rojstva Adama Bohoriča, enega ključnih mož v času reformacije, ki so pomembno 

prispevali k razvoju in uveljavitvi slovenskega jezika 
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LITERARNI KOTIČEK  

OTON ŽUPANČIČ                                       

23. januar 1878 – 11. junij 1949  

 
 

 
 
Pesnik se je rodil 23. januarja 1878 v slikovitem podeželskem trgu »Vinici« na skrajnem jugu 

Slovenije. Čez dve leti so se Župančiči preselili v Dragatuš, kjer je preživel naslednjih 12 let. 

Tu je začel odkrivati skrivnosti narave. Njegovo doživljanje je otroško sanjavo, slovesno pa 

hudomušno. Ljudsko izročilo mu je bilo pomemben vir pesniškega navdiha (Na Jurjevo, Zlata 

ptička, Divji mož, Kralj Matjaž). Navduševal se je ob poskočnem ritmu belokranjskega kola.  

V Dragatušu je končal dva razreda ljudske šole, naslednja dva in tri razrede gimnazije pa v 

Novem mestu. V tem času so se Belokranjci množično izseljevali v tujino, največ v Ameriko 

in  Nemčijo. Pesnik te čase omenja v več pesmih. Zaradi gospodarske stiske se je družina 

preselila v Ljubljano. Tu je Župančič obiskoval gimnazijo in se družil s Kettejem, Murnom in 

Cankarjem. Njegova obzorja so se poglobila, vendar je še vedno ostal zvest Beli krajini. 1900 

izide otroška zbirka pesmi PISANICE. Prav tako v pesmih za odrasle rad spominja Belo krajino. 

Na Dunaju je bival od 1896-1910. 1908 je napisal veličastno pesnitev DUMA. 1910 se je za 

stalno vrnil v Ljubljano. Postal je dramaturg v Deželnem gledališču, po Aškerčevi smrti pa 

nekaj časa arhivar v Ljubljanskem mestnem arhivu. 1913 se je poročil s hčerko ljubljanskega 

sodnega svetnika. V zakonu so se rodili trije otroci: Marko, 

Jasna in Andrej. 

Začetek družinskega življenja pomeni vrhunec 

Župančičevega ustvarjanja za otroke,  
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STO UGANK, nato pa še CICIBAN in ŠE KAJ.  

1920 izide pesniška zbirka za odrasle V ZARJE    VIDOVE. Leta 1929 postane upravnik 

DRAME in OPERE, kjer vztraja vse do leta 1945.  

1924 je bila uprizorjena njegova drama VERONIKA DESENIŠKA. 

Odlični so tudi njegovi prevodi: 

15 Shakespearovih iger, Molierov TARTIF, Shillerjeva MARIJA STUART, Dikensovi in 

Balzakovi romani, Standalova PARMSKA KARTUZIJA, Volterov KANDID.  

Med drugo svetovno vojno je izdal pesniško zbirko ZIMZELEN POD SNEGOM (Pesem 

osvoboditeljem). 

11. junija 1949 je umrl v ljubljanski bolnišnici. Pokopan je na Žalah v grobu moderne (Kette, 

Murn, Cankar, Župančič). 
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PESNIŠKE ZBIRKE 

ČAŠA OPOJNOSTI (1899) 
ČEZ PLAN (1904) 
Izpovedi mladostniških ljubezenskih čustev (Prišla si, Ljubavne pesmi, Bila si mi posoda vse 
svetosti, Zvezde žarijo spokojno ...) 
Iz Čaše opojnosti: 

                       Ti skrivnostni moj cvet, 

                       ti roža mogota, 

                       jaz sem te iskal, 

                      mimo tebe sem šel in pogledal sem te 

                      in ves sem vztrepetal ... 

Roža mogota je triglavska roža, cvetka iz ljudskih pripovedk, ki je mogla ozdraviti Zlatoroga 

in je bila tudi ključ do zaklada pod Bogatinom.  

V pesmi nastopa kot simbol za izvoljenko. 

SAMOGOVORI 

Zbirka je vrh pesnikovega ustvarjanja. Najznačilnejše: Tiho prihaja mrak, Samogovor, Z 

vlakom, Duma.  

DUMA (dumat – misliti) 

 je najznačilnejša Župančičeva pesnitav. Kaže osnovni problem sodobnega slovenstva v razklanosti med 

tradicijo in modernim svetom. Slovenski svet kljub svoji lepoti pripada preteklosti, nadomestila ga bo 

vključitev v velike tokove modernega sveta. 

Ženski glas poje o slovenski domačnosti, vaški lepoti, podeželju. 

Kratki ženski pesmi sledi moška pesem, postavi spev o modernem svetu velemest, industrije, napredka, 

izumov, umetnikov in znanstvenikov. Tu je napredek za prihodnost - Idilična podoba domovine, njene 

prelesti - Temna stran domovine, njene bolesti – izseljevanje, usode izseljencev – vdove, ki žaluje za 

mrtvim sinom v ritmu potrkavanja zvonov. 

Podoba se prebije v vizijo domovine, ki se z izseljenci širi v svet, a se v njem tudi izgublja. 
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Hiše so hišice, okna so okenca, nagelj iz oken 

lije zelen se po steni, rdeče se peni 

v soncu tihi ta slap - 

znamenje fantom, ki hodijo mimo čez dan,  

znamenje tajno za noč» -  

 

Čul sem vdovice jok: 

»Moj Mate, jó, moj Mate!«; 

Pel je veliki zvon - 

»Moj Mate, jo, moj Mate!«                                

 

Hamburk, Hamburk! kliče ji zvon … 

tam ji v smrt omahnil je sin, 

solze nobene bilo ni za njim, 

znamenja ni za grob njegov. 
 

V ZARJE VIDOVE 

najpomembnejše: Slap, Žebljarska, Kovaška, Vihar, Mesečina. 

 
ŽEBLJARSKA                                              

Na obisku v Kamni Gorici si je ogledal delo žebljarjev. zgrajena je na dveh vtisih – žarečih 

žebljih, ki jih morajo delavci kriviti ves dan. Kontrast med žarečimi žeblji in rožami zlaticami 

poudarja krivico delavskega življenja. To je najznačilnejša socialna izpoved. Zlasti je 

pomemben ritem, ki posnema ritem žebljarskega dela. 
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ŽEBLJARSKA 

Od štirih do ene, 

od štirih do ene 

so zarje rumene, 

so trate zelene, 

od štirih do ene 

vodà nam kolesa, mehove nam žene, 

nad nakli smo sključeni; 

vsi, fantje, možjé in dekleta in žene, 

od štirih do ene 

že vsi smo izmučeni: 

vodà nam kolesa, mehove nam žene 

od štirih do ene, 

od štirih do ene. 

Pol treh, pol treh - 

spet puha nam meh! 

Žareči žeblji so nam v očeh, 

do osmih zvečer žeblji, žeblji v očeh. 

 

Od štirih do ene 

vodà nam kolesa, mehove nam žene, 

do osmih od treh 

žareči  žeblji, žeblji v očeh... 

Smo jih v polje sejali? 

Po polju naši žeblji cvetó; 

 
poglej v nebó: 

vanj smo jih kovali 

od štirih do ene, do osmih od treh, 

da nam bodo tudi ponoči v očeh... 

 
Pa ondan sem pred zrcalom postál: 

o, kakor da sem po sebi koval! 

O, kakor da delam ves božji dan greh 

od štirih do ene, do osmih od treh! 

 
Od štirih do ene, 

od štirih do ene 

vodà nam kolesa, mehove nam žene, 

do osmih od treh 

žareči žeblji, žeblji v očeh.... 
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PESMI ZA MLADINO 

PISANICE s podnaslovom PESMI ZA MLADINO so izšle leta 1900. 

Že naslov, ki pomeni belokranjske pirhe, pove, da so tu združene pesmi, povezane z Belo 

krajino. To so pesmi veselja, sonca, podob iz narave, otroških iger. Tu je prelivanje občutij in 

razpoloženj. – Na Jurjevo, Mak, Zlata ptička, Kanglica, Na poljani, Oblaček, Barčica, Zvezdice, 

Divji mož, Sneguljčica ...) 

BARČICA – otožna – svojevrstna otožnost (izseljevanje) 

 

 

BARČICA 

 

Plavaj, plavaj, barčica srebrna, 

po zelenem morji! 

Ej na barčici sedijo fantje,  

trije fantje mladi. 

 

Trije fantje mi pojejo pesem, 

 pesmico prelepo: 

»Plavaj, plavaj, barčica srebrna, 

po zelenem morji.« 

 

Tam za morjem, za zelenim morjem, 

tam so zlata polja, 

tam za polji, za poljanami 

so šume, lesovi. 

 

Trije, fantje, trije fantje mladi 

nimamo domovja, 

ne družine, pa domovje naše 

zdaj bo onkraj morja. 
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STO UGANK 1915 

Župančič je v kratkih besedilih spregovoril o najvažnejših rečeh, pomembnih zanj in za 

Slovence. Knjižica je bila navdušeno sprejeta. NEKAJ PRIMEROV: 

Zlato valovje krog in okrog: 

bredem do pasa, ne zmočim si nog. 

 

Stara baba grbasta, 

stara baba škrbasta, 

kraj vode poseda, 

se v zrcalo gleda. 

 

Na strehi poseda 

pa v kuhinjo gleda. 

Leze, leze – kamenje liže. 

dere, dere – goro pobere. 

 

Brez ključka je zaklenjeno, 

čez goro je namenjeno, 

vsakdo ve komu in kam, 

kako in kaj pa eden sam. 

 

 

CICIBAN IN ŠE KAJ (1915) 

Pesnik je združil trideset pesmi. 

Koledniki, Breza in hrast, Otroci spuščajo mehurčke, Ples Kralja Matjaža, Mehurčki, Zeleni 

Jurij, ... Kot nosilca dobre volje je vpletel CICIBANA. 

CICIBAN posluša očetovo uro, Naše luči, CICIBAN 

zaspi, CICIBAN in čebela.  

Vse pesmi govore tudi  o odraslem človeku – bralcu, ter 

mu sporočajo pesnikovo misel, da je vredno živeti, in da 

zato ne smemo izgubiti življenjskega poguma.  

Te pesmi so živahne, nazorne in jasne, imajo mnogo 

značilnosti, ki jih pozna slovenska ljudska pesem.  

Zbirka je doživela vsestransko pohvalo. 
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ABECEDA 

Č je čebela - na cvetke brenči, 

sredi pomladi za božič skrbi. 

 

G to je grozdek; on trtin je sinček, 

dedek ga gleda in misli na vinček. 

 

L to je lan - kakor voda, zares, 

če bi bil Ribničan, plaval bi čez. 

 

O je omela - na jablano sela, 

jabolka, jabolka nam je odjela. 

 

S to je slavček - od mraka do zore 

pesmic se milih napeti ne more. 

 

V je vijolica, ljubica maja - 

le se nam skrivaj, saj vonj te izdaja! 

 

 

 
 

 



16 

 

ZLATA PTIČKA 

 
 

Zlato ptičko so ujeli 

trije fantje mladi. 

Kdo imel bo zlato ptičko? 

Vsi bi ptičko radi. 

 

Zlata ptička govorila: 

»Če me izpustite, 

prvo željo vam izpolnim 

vsakemu. Želite?« 

 

Prvi fantič je govoril: 

»Daj mi tako čašo: 

vedno pijem, ne izpijem.« 

»Želel si, imaš jo.« 

 

Tretji fantič je govoril: 

»Daj mi srce tako: 

hudi časi, vedro čelo, 

jasno uro vsako.« 

 

Kar želeli, so imeli, 

pa so šli po svetu. 

Vsak po svoje so živeli 

na tem božjem svetu. 

 

Prvi fant samo popival, 

po jarkeh polegal, 

drugi fant je kvartopiril, 

se s sleparji kregal. 
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Drugi fantič je govoril: 

»Daj mi tako mošnjo: 

vedno štejem, ne preštejem.« 

Uslišala je prošnjo. 

Tretji fant ob zori vstajal, 

hodil je na delo, 

v mraku se domov je vračal 

pa zapel veselo. 
 

 

CICIBAN IN ČEBELA 

 

Čebelica leti z neba, 

leti leti vse niže, 

vse niže in vse bliže 

čebelica leti z neba. 

 

“Čebelica, od kod in kam 

te nesejo peroti 

po jasni zračni poti? 

Čebelica, od kod in kam? 

 

““Kje pa je tisti Ciciban, 

ki venomer razgraja, 

ki mamici nagaja, 

kje pa je tisti Ciciban?”” 

 

“Če bil bi tukaj Ciciban      

čebela svetlokrila, 

kaj bi mu naredila, 

če bil bi tukaj Ciciban?” 

 

““Če bil bi tukaj Ciciban, 

takoj mu bridko želo 

zapičim v trdo čelo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kaj misliš, da bi jokal sam? 

Jokala brez pokoja 

bi šele mama moja; 

Kaj misliš, da bi jokal sam?” 

 

““Kaj tudi joče mamica, 

če Cicibanček skače, 

pa si raztrga hlače, 

kaj tudi joče mamica?”” 

 

“Če hlače strga Ciciban, 

jih mamica zašije, 

a očka mu nabije 

s cvetlično bilko zadnjo 

stran.” 

 

““Premotil si me, Ciciban; 

ne vem, kaj sem hotela, 

po kaj sem priletela; 

premotil si me, Ciciban.”” 

 

“O, saj pove ti Ciciban, 

le prašaj ga, čebela, 
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če bil bi tukaj Ciciban.”” 

 

“Potem bi jokal Ciciban 

in kričal na vse grlo, 

da vse bi skupaj drlo, 

tako bi jokal Ciciban.” 

 

““O naj le joče Ciciban, 

kriči naj kakor hoče, 

zvoniti izza toče 

nič ne pomaga, Ciciban!”” 

po kaj si priletela; 

ne laže pa ne Ciciban.” 

 

““Če pa ne laže Ciciban, 

potem je fant od fare; 

naj skače, vse potare, 

da le ne laže Ciciban!”” 

 

In: “Cici-Cici-Ciciban!” 

čebelica prepeva, 

vse više poleteva, 

za njo mi gleda Ciciban. 

 

Našo poezijo je Župančič obogatil snovno in idejno z neslutenimi možnostmi izražanja. Govori 

o osebnem doživljanju, ljubezni, zavesti umetništva, iskanju življenjskega smisla, o skupnih 

vprašanjih slovenskega naroda. Zlasti v odločilnih časih so se mu porajale domovinske in 

socialne pesmi. Globoka povezanost z vsem domačim in hkrati misel za bodočnost so tvorili 

osnovo vsej njegovi poeziji, posebej še otroški. 

Župančič ni ostal samo v mejah slovenske književnosti, poznajo ga tudi drugod. Pesmi so 

prevedene v številne evropske in svetovne jezike. 

Po literarnih virih: A. Pogorelec Tomažič 

 

 

Očka vpraša sina osnovnošolca: 

»Kaj je rekla učiteljica za nalogo, ki sem ti jo napisal včeraj?« 

»Rekla mi je, da sem ... 
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OB 220. LETNICI smrti dr. FRANCETA PREŠERNA 

Sem dolgo upal in se bal, 
slovo sem upu, strahu dal; 

srce je prazno, srečno ni,  
nazaj si up in strah želi. 

 

To so bile uvodne besede ali MOTO v PREŠERNOVE POEZIJE, ki so izšle v januarju 1847. 

Natisnil jih je tiskar Jožef Blaznik. Celo Prešernov nasprotnik Bleiweiss je rekel, da je to 

najlepše božično darilo slovenskemu narodu.  

Tretjo kitico ZDRAVLJICE »V sovražnike z oblakov rodu naj našga trešči grom; prost ko je 

bil očakov, naprej naj bo Slovencev dom; naj zdrobe njih roke in spone, ki jih še teže!« mu je 

cenzura črtala in sam je rekel, da so ji odbili vrh in jo pohabili. Zato se je odločil, da bo 

ZDRAVLJICO v celoti izpustil. Tako ne neokrnjena izšla šele leta 1848 po marčni revoluciji v 

Bleiweissovih Novicah. 

Ne bi spominjali vseh Prešernovih pesmi, s katerimi je slovensko domovino uvrstil iz naroda 

tlačanov in hlapcev v krog kulturnih narodov Evrope. Njegove poezije so danes prevedene v 

evropske in skoro vse svetovne jezike. Zares bi morali biti vsi Slovenci ponosni na genija naše 

kulture, našega obstoja in omike. Ponosni na človeka, ki je v najtežjih pogojih narodnostnega 

in osebnega človeškega zatiranja ustvaril nesmrtno delo za vse bodoče rodove.  

Izhaja iz Vrbe, iz kmečke družine z osmimi otroki, kot tretji po vrsti. Že osemleten je moral od 

doma, kot sam pravi, ga je goljfiva kača od tam speljala uka žeja. 

Nadnaravno nadarjenemu, sposobnemu, vestnemu, za tisti čas redko fakultetno izobraženemu 

Slovencu, zaradi svobodoljubnosti in poštenosti zadrtost, puhlost in hlapčevanje tujcem 

ljubljanskih veljakov nista dala možnosti ustvarjanja lastne eksistence, kar je ponosnega 

Prešerna hudo bolelo in izčrpavalo.. Tudi osebne neuresničene želje po dobri zvesti družici, 

izguba najboljšega prijatelja, mentorja v njegovem pesniškem ustvarjanju, Matija Čopa, je po 

duši mehkega človeka, hudo prizadelo in ga včasih privedlo skoro do roba vzdržljivosti. Po 



20 

 

kruti borbi s samim seboj je premagal strah, up in bolečino in se odrekel sreči na zemlji (Krst 

pri Savici). To je bila tudi potreba brezpogojne žrtve v službi resnice in pravice (»Kako bit óčeš 

poet in ti pretežkó je v prsih nosít al pekel, al nebo! Stanu se svojega spomni, tŕpi brez miru!« 

- PEVCU). 

Uteho je našel v ustvarjanju  najlepših in najkvalitetnejših del, včasih pa tudi v alkoholni 

omami. Njegova beseda nam še vedno poje, njegove sanje so nam še vedno blizu, čim zrelejši 

smo, več lepote nam žari iz njega. 

Tudi poznejša zveza z mlado Jelovškovo mu ni prinesla sreče. V Kranju, kjer je tri leta pred 

smrtjo le dobil samostojno advokaturo, je kljub bolezni vestno opravljal delo, ni pa sprejemal 

nobene nepoštene pravde in ni dosti zaslužil, denar pa je rad razdajal. Pred smrtjo je priznal 

svoja otroka. Po velikih mukah je umrl 8. februarja 1849. Imel je veličasten pogreb, na katerega 

se je zgrnila vsa Gorenjska pa tudi iz Ljubljane in od drugod jih ni manjkalo. Posebno pozornost 

mu je izkazala mladina. 

Prešernova podoba po spominu nekaterih njegovih sodobnikov 

Portretiran ni bil nikoli, čeprav je bil takrat znani slikar MATEVŽ LANGUS njegov prijatelj. 

Sam je trdil, da meri pet čevljev, palcev pet; tedanja vojaška mera – 175 cm. V obraz je bil 

videti zdrav, ogorel, visoko čelo, bujno rastoči lasje, skoraj črni, zelo dolgi, mehki in bleščeči. 

Sive oči so bile na pol odprte. rekli so, da vidi na dno duše, nemogoče ga je bilo nalagati. Obrvi 

so bile svetle in košate, nos bolj dolg in rahlo opognjen, brada mehka in okrogla s plitvo jamico, 

okrog ust poteza iskrene prijaznosti in ljubeznive dobrosrčnosti. Obraz ovalen in drža vase 

pogreznjena. Če je bil razburjen, je hodil hitro, skoraj tekel. Imel je odličen spomin. Vse stvari 

je lahko dobesedno, tudi po daljšem času ponovil. Rekel je, da ne bi nikoli lagal, tudi če bi 

moral plačevati z glavo. Pri žepni uri ni imel verižice, dejal je: »Svoboden moški ne nosi verig, 

kvečjemu rožne vezi ljubezni.« 

Obžalovanja vredno je bilo nezaupanje do ženskega spola. Do žena iz boljših družin je bil 

posmehljiv in sarkastičen, posebno po zavrnitvi, ki jo je doživel od najbolj oboževanega dekleta 

Primicove Julije (»Kdo ime rad v lažne kljune starih, žlahtnih srak daje?« - NEBEŠKA 

PROCESIJA) 

Pesnik je bil sangvinik s spreminjajočim se razpoloženjem. 
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Zelo rad je na lističe pisal zabavljice in jih potem vtikal v žepe in trosil med ljubljanske 

imenitnike. Imenoval jih je sršene. 

SRŠENI (primer) 

V Ljubljani živi možic, 

ki misli, da je tič, 

pa je le tiča kos, Repič. 

(priimek) 

V Ljubljani je dihur, 

ki noč in dan žre knjige, 

od sebe pa ne da nobene fige. 

                         (Matija Čop) 

Duhovniku, uglednemu profesorju Matevžu Ravnikarju, ki je pisal nabožne knjige za kmete in 

navodila za umno gospodarjenje in pri pisanju uporabljal neustrezno deležnika na -ši-vši 

(možno je le pri dovršnih glagolih - stopivši, to rekši) 

Gorjancev naših jezik potujčvavši, 

si kriv, da kolne kmet molitve bravši. 
 

Po literarnih virih: A. Pogorelec Tomažič  

 
  

Kdor sam sebe ne spozna, 

vsa njegova učenost 

nič ne velja! 
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PRISPEVKI STANOVALCEV IN 

ZAPOSLENIH 

Srečen ni, kdor veliko ima 

ampak kdor malo potrebuje! 

DOGAJALO SE JE ... 

OTROŠKI BOŽIČNI KONCERT 

V sredo, 18. 12. 2019, nas je dopoldan obiskal otroški pevski zbor SOVICE – prvošolčki 

osnovne šole Danile Kumar. 

Bilo je približno 40 učencev in učenk, ki so nam lepo prepevali, s kitaro pa jih je spremljala 

njihova učiteljica glasbe, gospa Jožica. V pomoč sta bili tudi dve učiteljici in seveda 

nepogrešljiva svetovalna delavka gospa Maja Majnik. 

Zanimivo je bilo, da je napovedoval, in to odlično in korajžno, učenec Maks iz višjega razreda 

iste šole.  

Seveda smo bili stanovalci zelo veseli, da so nas obiskali. Po vsaki pevski točki so dobili buren 

aplavz. Polepšali so nam prihajajoče božične praznike. 

Po nastopu so jih naši delovni terapevti pogostili s sokom. 

Vedno je živahno v našem domu, ko pridejo otroci in se tudi mi stanovalci z njimi družimo. 

MARKO FINEC 
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»Očka, praviš, da je mene, tebe in dedka prinesla štorklja. 

To pomeni, da so vse tri generacije naše družine ... 

 

  

 

NOVOLETNA ZABAVA 

Konec leta 2019, posebno druga polovica meseca decembra ni bila za naš dom nič kaj 

vzpodbudna. Prevladovala so namreč črevesna obolenja, ki so zahtevala poostren nadzor. 

Ukinjena so bila druženja in nastopi zunanjih izvajalcev. No, nič kaj podobnega »veselemu 

decembru«.  

Pa tudi to je minilo. Novo leto je prineslo občutno izboljšanje. Začelo se je normalno življenje 

v domu. Delovna terapija je takoj organizirala odpovedane dejavnosti. Že 8. januarja se je 

pričela novoletna zabava z ansamblom GOTI - DRUŽINA FERME. To je družinska zasedba, 

v kateri igrajo in pojejo vsi družinski člani. Ob napovedani uri, ob 14 h, je bila jedilnica nabito 

polna domskih stanovalcev. Ansambel pa je dve uri igral in prepeval pesmi različnih zvrsti. Vsi 

stanovalci so z burnimi aplavzi spremljali veseli dogodek.  

Najbolj razgreti plesalci doma so bili predvsem Marko Finec, Majer Vinko in drugi, ki so s 

stanovalkami in navzočim osebjem lovili ritem ansambla. Velik aplavz je dobila tudi sestra 

Violeta, ki je z »vozičkarji« plesala in dajala takt neumornemu ansamblu.  
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Vsi skupaj pa smo si zaslužili obilno malico, sendvič s pršutom in sirom, kuhanim vinom in 

sokom. 

Zabave se je udeležila tudi direktorica doma Marjeta Maruša Kerč, ki je navdušeno plesala. 

S te zabave smo odhajali z veselim razpoloženjem. 

VIDA DRINOVEC 

 

 

 

 

 

 

 

DRUŽENJE OB KAVI Z GOSPO DIREKTORICO 

V torek, 14. januarja 2020, smo se stanovalci družili z gospo direktorico v knjižnici v II. 

nadstropju zahod. Knjižnica je sedaj lepo urejena in v njej je to bil prijeten in domač klepet. 
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Direktorica je najprej povedala o prenovi v V. nadstropju vzhod. Zahvalila se nam je za strpnost 

ob ropotu, ki smo ga bili deležni štiri mesece. Odgovarjala je na naša vprašanja. 

Dela so sedaj končana in pravi užitek se je sprehoditi po obnovljenih prostorih. Po hodnikih so 

obešene lepe slike, na vhodu balkona pa čudovite zavese. 

Ko sem govoril s stanovalci V. nadstropja – vzhod, so mi rekli, v kakšne lepe  prostore so se 

ponovno vselili, saj so bili stari po 42. letih zares obupni. 

Vsa zahvala direktorici, da je izpeljala ta projekt. malo pa je pomagal tudi vzdrževalec našega 

doma Vehid. 

MARKO FINEC 

 

GLASBENI NASTOP DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD 

V sredo, 22. januarja 2020, nas je obiskala glasbena skupina prostovoljcev iz Dijaškega doma 

Bežigrad. 

Ob 15:30 uri sta se v jedilnici doma predstavila harmonikarja Anže Lenarčič – Dijaški dom 

Bežigrad in Žan Kontelj – Dijaški dom Tabor, s plesnima spremljevalkama. 

Z diatoničnima harmonikama sta živahno, glasbeno usklajeno, igrala Slakove, dalmatinske in 

druge poznane slovenske pesmi. 

Stanovalci smo veselo sledili igranju, nekateri so ga spremljali z mrmrajočim petjem poznanih 

pesmi, spremljevalki pa sta zaplesali z navdušenima plesalcema doma. 

Po strnjenem, skoraj enournem igranju, smo prostovoljce navdušeno nagradili z velikim 

aplavzom. 

Zahvaljujemo se mladi glasbeni skupini za živahno prostovoljno delo in si želimo še tako 

veselih srečanj! 

MARIJA ŠEMERL 

Bodimo prijatelji napredka, ampak samo napredka 

k dobremu! 
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OTVORITEV  V. NADSTROPJA 

V četrtek, 23. 01. 2020 smo bili zjutraj obveščeni, naj pridemo ob 8:00 v dnevni prostor na 

zajtrk. 

Tu so že bili direktorica ga. Marjeta Maruša Kerč, predstavniki socialne službe, delovni 

terapevtki, predstavniki(-ce) medicinskega, negovalnega in tehničnega osebja. 

Kmalu so nas bogato postregli z jajčki, pečenimi na slanini – kar je za vse pripravila ga. 

direktorica. Poleg kruha in čaja smo bili postreženi še s torto in šampanjcem.  
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Stanovalci smo bili veseli ob veliki pozornosti go. direktorice in ostalih. Razvil se je prijeten 

klepet, ki je izžareval tudi veliko veselja ob tako lepi ureditvi V. nadstropja in opreme vseh 

bivalnih prostorov. 

ANA TOMAŽIČ POGORELEC 

»Očka, kako je bilo ime Adamovi tašči?« 

»Adam sploh ni imel tašče, to ... 

 

 

 

KULTURNA PRIREDITEV »POZDRAV KULTURI« 

V četrtek, 6. februarja, je bila ob 17. uri v kletni dvorani Četrtne skupnosti Posavje, kamor 

spada tudi naš dom, prireditev ob kulturnem prazniku – Prešernovem dnevu. Kot krajan Posavja 

sem se te prireditve tudi udeležil. 

Program je bil zelo pester. Navzoči smo najprej zapeli Zdravljico. S petjem je pričel pevec 

Andrej Ažman. Pozdravni nagovor je imel predsednik Četrtne skupnosti Posavje, gospod Amir 

Crnijević, ki je tudi napovedal točke nastopa. Naštel jih bom nekaj, da boste imeli občutek, kaj 

se je dogajalo.  
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1. Nejc Tušer, učenec OŠ Danile Kumar, je zelo lepo recitiral Prešernovo pesem »Kam«. 

2. Nastop folklorne skupine Kolovrat  (tudi Rokomavh) z Gorjancev. 

3. Folklorna skupina Promenada. Zaplesalo je pet parov, najprej pa so se sprehodili pred nami. 

4. Andrej Ažman je čudovito zapel Prešernovo pesem »Pod oknom«.  

5. Trudi Černoša je recitiral pesem »Dohtar«. 

6. Nekaj skladb je zapel trio glasbene skupine Kolovrat. 

Višek prireditve pa je bil nastop našega pevca Marjana Zgonca, tudi krajana ČS Posavje. Zapel 

nam je Belo pismo, Bela roža in Mandolino, za katero je na nedavnem festivalu dobil tudi 

nagrado. Dobil je buren aplavz in moral je zapeti še eno in sicer Sivega galeba.  

Za konec se je zahvalil vsem nastopajočim in nam obiskovalcem za številno udeležbo, saj nas 

je bilo okoli 60, večinoma starejših. Povabil nas je na sok in piškote. 

Prireditev je trajala dobro uro in vsi prisotni smo bili z njo zadovoljni. 

MARKO FINEC 
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KULTURNI DOGODEK OB PREŠERNOVEM PRAZNIKU 

Letošnji kulturni praznik v DSO Bežigrad je bil obeležen v sredo, 12. februarja, v jedilnici 

doma, s prikazom Prešernove epske pesnitve Krst pri Savici. Zaradi izkušenj s tovrstnimi 

dogodki je bila prireditev napovedana za 14:45 in tako so lahko »zamudniki« prihajali 

nemoteno do 15. ure, ko se je prireditev tudi uradno začela s slovensko himno – Prešernovo  

Zdravljico. Pozornost in zbranost nista popustili do konca prireditve.  

Ob glasbeni spremljavi Eve Pogorelec na klaviaturi, se je jedilnica hitro polnila in do začetka 

recitala so bili kljub dodatnim sedežem vsi stoli zasedeni. Nekaj obiskovalcev prireditve je celo 

stalo.  Glasbena spremljava je bila odlična podlaga za pripravo na recital.  

S slovensko himno se je prireditev tudi uradno začela. Z intonacijo pianistke Eve Pogorelec in 

recitatorja Janeza Korošča smo himno ponosno zapeli vsi prisotni.  

Zgodovinsko ozadje pesnitve je v kratkem povzetku predstavil Marko Finec.  

Sledil je posvetilni sonet Matiji Čopu, ki nekako napoveduje pripoved v Uvod in Krst. 

Brezhibna deklamacija Ane Pogorelec Tomažič z močno čustveno noto nam je dala slutiti, da 

gre za prelomni zgodovinski dogodek in genialno osvetljeno držo slovenskega naroda, ki ga 

predstavlja ta epsko-lirska pesnitev. 

Uvod je recitiral Janez Korošec, ki je s svojim globokim glasom pritegnil prisotne v poslušanje 

pripovedi te pesnitve.  

Vezni tekst Krsta je recitirala Ana Pogorelec Tomažič brez pomožnega besedila, kar je na 

prisotne napravilo močan vtis. Dialogi med Črtomirom, kateremu je posodil glas dr. Janez 

Pogorelec in Bogomilo z glasom Tjaše Rošker ter duhovnim, z glasom Janeza Korošca, so 

zveneli pristno in avtentično. S projekcijo slik, ki so pripoved dodatno obogatile, so recitatorji 

s svojim glasom vdihnili vanje dušo in jih napravili žive, tako, da je bilo sledenje zahtevni in 

dolgi pesnitvi lahkotno in razumljivo.  

Za nemoteno sinhronizacijo med besedo in sliko je vestno skrbela Monika Hozjan in s tem 

dodatno pripomogla h kakovosti prireditve. 

Po zaključku recitala je prostor zapolnila glasba. Izbira Eve Pogorelec za ta del prireditve je 

presegla vsa pričakovanja. Chopin izpod njenih prstov je zvenel kot balzam za dušo, žejno 

potešitve – katarze. In katarzo lahko izvabi samo vrhunska umetniška svaritev. To pa je ta 

prireditev vsekakor bila, saj je sledil dolg in iskren aplavz za vse nastopajoče. Prav tako pa je 
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bilo tudi slišati, da se ta prireditev lahko kosa, če ne že presega prireditev ob kulturnem prazniku 

v Cankarjevem domu v Ljubljani, ki so jo spremljali v živo preko televizije. 

MAJA KOVAČ 

 

 

   

   
 

ŽENSKI PEVSKI ZBOR “SVOBODA” 

Uvod v predpustno razpoloženje nam je v sredo, 19. 2. 2020, popestril ženski pevski zbor 

»Svoboda« Vižmarje – Brod v sestavi 25 pevk z mladim zborovodjem, ki so nam zapele pesmi 

klasičnega značaja. Na koncu pa je odmevala skupna pesem »Mi se imamo radi«. Pust pa nam 

bo prinesel več razgibanega dogajanja. 

VIDA DRINOVEC 
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PUSTNO RAJANJE 

V torek, 25.2.2020 je potekalo v našem domu pustno rajanje. Pripravile so ga delovne 

terapevtke, ki so z oskrbovanci že prej izdelovale pisane rožice za okrasne venčke ter razne 

krinke in maske za pustne šeme. 

Na pustni torek pa so nas že v jutranjem času presenetili zaposleni, ki so okrašeni z rožicami 

opravljali svoje delo. 

Vabili so nas v malo jedilnico, kjer smo v dopoldanskem času imeli možnost izposoditi si 

kostum ali masko ter se temu primerno našemiti. Obiskale so nas dijakinje srednje Kozmetične 

šole, ki so s pripomočki in strokovnimi rokami lepo krasile maškare. Pri kosilu z dobrimi krofi, 

smo že zagledali gusarje, marjetice in druge poslikane maškare.  

V dopoldanskem času so nas obiskali tudi otroci iz vrtca, iz skupine KROJAČKI HLAČKI ter 

CEPECEPETALČKI, ki so z našemljenimi vzgojiteljicami pozdravljali oskrbovance po sobah. 

Bili so izredno domiselno in lepo našemljeni od princesk, klovnov, mišk in drugih živali. Lepo 

so nas razveseljevali in želimo še takih srečanj. 
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V popoldanskem času nas je obiskala skupina PUŠELJC. Točno ob 14h je v polno jedilnico 

oskrbovancev prikorakal sprevod maškar. Vodili sta ga prekrasni, v črno in v rdeče oblečeni 

dami z velikima klobukoma. Sledili so godci v maskah ter pevci v štajerskih oblačilih. Sprevod 

so zaključili oskrbovanci v prelepih kuharskih nošah. Pevci so zapeli nekaj narodno-zabavnih 

pesmi, nato nas je zabaval ansambel. 
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V odmoru so gostoljubne delovne in fizioterapevtke ter socialne delavke v lepih kostumih 

oskrbele vse prisotne s kuhanim vinom, sladkimi miškami ter limonado za dobro počutje, 

kuharji pa so delili čokoladice.  

Kar naenkrat nas je presenetila brhka ciganka, ki je v širokih rdečih oblačilih poplesavala po 

jedilnici. Sledilo je okrog dvajset prekrasnih maškar, od Arabskega princa z ženo, spremstvo 

menihov in nun, gusarjev, ..., ki so s plesom razveseljevali vse prisotne. Izvedeli smo, da je 

princ z ženo iz Arabije obiskal novozgrajeno džamijo v Ljubljani. 

Veselo so se vrteli tudi naši navdušeni plesalci, zlasti g. Marko, ki se je vztrajno vrtel in ni 

zamudil nobenega plesa.  

Pustno rajanje je trajalo do 16. ure. Doživeli smo prelepo, veselo in domiselno pustno rajanje, 

za kar smo lahko hvaležni glasbeni skupini PUŠELJC, vodstvu in pridnim organizatorjem iz 

doma. 

 

MARIJA ŠEMRL 
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POKOP PUSTA 

Konec je pustnih norčavosti in pusta so zažgali na kresu. Obtožili so ga za vse grehe te dežele 

solzne in obsodili na sežig. Povedali so, da je bil babjek, da je rad popival in dobro jedel ter 

živel na veliki nogi. V pustnem sprevodu pa je bilo slišati: »Ja, živeti je pa znal!« 

ANA TOMAŽIČ POGORELEC 

TEČAJ RAČUNALNIŠTVA 

Na osnovni šoli Vita Kraigherja smo se dve sredi, 26.2. in 4.3., udeležili tečaja računalništva. 

Osnove in tudi nadaljevanje so nas poučevali učenci 8. in 9. razreda, vsakič po dve šolski uri. 

Pri vsakem stanovalcu je bil po en učenec ali učenka, ki so bili pripravljeni pomagati nam, ki 

smo se soočali z računalništvom. 

 

 

 

Učilnica je lepo urejena. V njej je 20 računalnikov, tako da se imajo učenci možnost učiti. 

Seveda se takoj opazi, kako z lahkoto najdejo to, kar jih zanima.  
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Sprejel nas je simpatičen ravnatelj šole in nam povedal, da ima v šoli zares dobre učence, ki se 

radi učijo in nima nikakršnih problemov glede discipline. 

Udeležbo na tečaju nam je omogočila gospa direktorica in smo ji zelo hvaležni. Na tečaj nas je 

vodila in »peljala« s taksijema delovna terapevtka Monika. Za enkrat nas je bilo osem 

udeležencev tečaja.  

    

Predvidevam, da smo se kar nekaj naučili. Jaz osebno sem pridobil veliko znanja. 

Hvala gospe direktorici, da nas tako vzpodbuja k učenju računalništva, Moniki pa za 

organizacijo. 

MARKO FINEC 

PRIHOD V DOM 

Prvih nekaj tednov sem imel zbegane občutke, potem pa sem 

spoznal, da lahko skupaj ustvarjamo tudi zgodbe, ki so lepe in 

prijetne.  

V dom sem prišel 4. 9. 2019 dopoldan, se zglasil pri Tjaši 

Rošker in se seznanil s pogoji bivanja. Po tej formalnosti mi je 

ga. Tjaša razkazala sobo, katera bo v bodoče moj dom. 

Bila je še tako prijazna, da me je peljala na teraso doma, kjer 

oskrbovanci preživljajo del prostega časa. Tam sem spoznal še 

negovalno osebje, ki je imelo prav takrat dnevni oddih. 

Tako se je končala moja spoznavna obveznost. Bila je prijetna. 

Po štirih mesecih bivanja v domu je moje počutje primerno. Za to zaslužni: sooskrbovanci, 

negovalno osebje, medicinsko osebje in vodstvo doma. V našem oddelku mlajših invalidov sem 
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navezal že kar nekaj prijateljskih vezi. Ob tem bi izpostavil Žargaj Gregorja, Lebar Milana, 

Salijaj Valbona in Beti Zajc. 

Skupaj skrbimo za boljše počutje nas vseh in sicer z zbadljivim humorjem in včasih tudi s 

kakšno preveč sočno opazko. 

Ne pritožujem se. Res nam ni dolgčas.  

MATEJ RADANOVIČ 

 
Boljša je stara modrost, 

kakor nova norost. 

 

 

POEZIJA ANE TOMAŽIČ POGORELEC 

SVETILKA NOČNA 

Svetilka v noči brli, 

se ura s stene oglasi. 

Pod oknom hrup še živ, 

je avto v noč zavil. 

 

Je nočni mir vse objel, 

nemir srce prevzel. 

Kaj bo prinesel novi dan, 

a bo še mi darovan? 

 

Pa lučka nočna migota, 

kot rekla bi: »Korajža le velja! 

Delaj dobro, veselo se nasmej, 

ljudi pa dobre rada vse imej!« 
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KNJIGA 

Knjiga – 

naj povest bo, 

razprava, pesem, almanah, roman; 

prijateljica moja, 

si vsak dan! 

 

Knjiga – 

si dosti me naučila, 

od zmot me večkrat ubranila, 

v življenju me mnogokrat vodila! 

 

TELEVIZIJA 

Je sodobna to modrost? 

Je včasih morda le norost? 

Vsestranski dober, slab vzgojitelj? 

Pokazuje stranpoti, 

s komercialo se krepi. 

 

GRČIJA 

po starem HELLAS. Grčija (grško Ελλάδα, Elláda), uradno Helenska republika (grško Elliniki 

Dimokratia), znana že od antičnih časov kot Hellas (grško 

Ellas). Država je v Evropi v Sredozemlju. Pod Grčijo spada 

več kot 3000 otokov in nekaj otokov je pod turško oblastjo. 

Največji in najjužnejši je otok KRETA. 

 

Številni zalivi se zajedajo globoko v notranjost. Skupaj z otoki je grška obala dolga več kot 

15.000 km. Od morja je v kopno najbolj oddaljena točka le 140 km. 
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Za pokrajino so značilne strme, brezgozdne in zakrasnele gorske verige. Tik ob obali Male 

Azije sta otočji Kikladi in južni Sporadi. 

Na živahno tektonsko dejavnost vplivajo občasni potresi. Najvišja gora v državi je 2917 m visok 

Olimp. Na področju med Tesalijo in Egejsko Makedonijo ima celinsko podnebje.  

Glavno mesto so Atene, kjer je temperatura junija 26-28° C, januarja pozimi pa 6-12° C.  

Narod v Grčiji so povečini Grki, manjšine so Albanci, Makedonci, Bolgari, Turki, Aromuni, 

oziroma Vlahi. 

Izseljevanje je bilo v ZDA in Nemčijo. Je pa že porast povratnikov. Imajo srednjeevropski čas 

+ 1 ura v poletnem času. 

Vsa površina Grčije meri 131.957 km2. Za primerjavo – Slovenija meri 20.000 km2.  

Prebivalstva je 10,6 milijonov. Življenjska doba je 79 let. Atene imajo 745.000 prebivalcev. Od 

1981 je članica Evropske unije. Uradni jezik je grščina, valuta pa evro. 

Izobraževanje je tristopenjsko. Osnovna šola traja 6 let, gimnazija in poklicna šola 3 leta in 

visokošolski program. 

Velika večina prebivalcev je pripadnikov grške pravoslavne cerkve. Nekaj je protestantov, 

muslimanov, katolikov in judov.  

Demokratična in republikanska ustava je bila razglašena 11. junija 1975 po referendumu, ki je 

izbral, da se ne obnovi monarhija. Predsednika vsakih pet let voli parlament z največ 300 

poslanci. Poslance volijo na štiri leta s splošnimi volitvami. Imajo obvezno služenje vojaškega 

roka.  

Grčija je poleg Portugalske najmanj razvita evropska država. Kmetijstvo je le za domačo 

uporabo: pšenica, koruza, ječmen, riž, bombaž, tobak, agrumi in rdeča pesa. Razvito je 

pašništvo drobnice in goveda.   

Gozdov skoraj nimajo. Edino gozdnato območje so Rodopi, ki je pokrito z velikimi, starimi 

pragozdovi, vključno s slavnim gozdom Dadia v regiji Evros na skrajnem severovzhodu države. 
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Podjetja so majhna. Naravna bogastva so boksit, rjavi premog, železova, cinkova in svinčena 

ruda. Poleg tekstilne industrije imajo tudi živilsko, tobačno, kovinskopredelovalno, strojna, 

kemijska in lesnopredelovalna. Pomembni sta tudi ladjedelniška in gradbena industrija. V 

zadnjem času izvaža največ industrijske izdelke, uvaža pa nafto, avtomobile in stroje. 

Cestno omrežje je razmeroma dobro. Grško pomorsko trgovsko ladjevje je med največjimi na 

svetu. 

Pomemben je turizem. Prijetno podnebje in številni antični spomeniki privabijo več milijonov 

tujih turistov. Dolg Grčije tujini znaša 57 miljard ameriških dolarjev.  

LEA KASTELEC 

 

NEKAJ MISLI IN CITATOV  

MODRE MISLI  

Najslabša popotnica v našem življenju so naši slabi spomini. 

Ne morem storiti velikih dejanj, le mala, z veliko ljubezni. 

(iz križanke Seniorji) 

CITATI SLAVNIH 

Bogat človek je včasih samo človek z veliko denarja. 

Aristotel Onasis 

K plemenitemu človeku spadajo tri stvari, katerih nobene nisem sposoben: človečnost – ta te 

rešuje potrtosti; modrost – ta te rešuje dvomov; pogum – ta te rešuje strahu. 

          Konfucij 

izbrala VIDA DRINOVEC 
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MUZIKOTERAPIJA V DSO LJUBLJANA BEŽIGRAD 

V našem Domu se zavedamo pomena glasbe na človekovo telesno in duševno počutje, zato smo 

v zadnjem času temu posvetili več pozornosti. Pri svojem delu imamo sedaj na voljo dva 

predvajalnika glasbe in dvoje slušalk, ki so brezžične in jih povežemo z računalnikom. Na ta 

način lahko glasbo približamo stanovalcem, ki se manj vključujejo v aktivnosti in več časa 

preživijo v svojih sobah, v posteljah.  

Glasba v ljudeh vzbudi veliko emocij, spremlja nas skozi veselje in žalost, ponuja nam zabavo 

in ples, sproži močna in globoka čustva, prikliče spomine in poveže ljudi. Veliko naših 

stanovalcev je veselih, ko slišijo glasbo. Velikokrat jih spomni na lepe dogodke iz preteklosti, 

zbudi prijetne občutke in pozitivno vpliva na njihovo počutje. Sama že od začetka svojega dela 

na skupini za demenco, ki jo vodim vsak dan, dajem določen poudarek glasbi. Vedno skrbim, 

da je v dnevnem prostoru na radiu izbrana radijska postaja, kjer se predvaja glasba, ki je 

stanovalcem blizu in jim je domača. To opazijo. Včasih radio ugasnem in preko računalnika 

predvajam glasbo narave - petje ptic, šum vode ali pomirjujočo instrumentalno glasbo. Najbolj 

se zabavamo ob zvokih ptic. Kar nekajkrat se je tudi kdo od mojih sodelavcev ustavil in resno 

spraševal, od kje se sliši ptice. Zelo radi, skoraj vsak dan, na skupini tudi zapojemo. Naučila 

sem se kar nekaj zame novih pesmi, ki so stanovalcem domače, zato se ob petju sprostijo, pesmi 

jih ponesejo v spomine. Večkrat povedo, katero pesem bi radi zapeli, vsak izmed njih ima 

kakšno njemu najljubšo.  

Brezžične slušalke, ki jih povežem s prenosnim računalnikom, uporabljam zaenkrat večinoma 

jaz na skupini za demenco. Stanovalcem, ki se v aktivnosti ne zmorejo več vključevati in so 

pasivni, ponudim poslušanje glasbe. Prednost je, da lahko na računalniku izberem katerokoli 

glasbo želim in tako se lahko prilagodim vsakemu posebej. Od stanovalca poskušam izvedeti, 

kakšno glasbo rad posluša, včasih dobim namig svojcev. Nekdo je vse življenje poslušal 

klasično glasbo, drugi obožuje Slaka in tretji se najbolj sprosti ob starih slovenskih ljudskih 

pesmi v izvedbi kakšnega zbora. Če prisluhnem stanovalcu in ga spoznam, potem je lahko 

učinek veliko boljši. Slušalke so se izkazale kot odlične za stanovalko, ki je vsakodnevno 

prisotna na skupini za demenco, vendar jo zelo pogosto moti glasno govorjenje in hrup, zato 

postane nemirna, lahko celo zapusti skupino. Sedaj ji ponudim slušalke, ki si jih namesti kar 
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sama, njen obraz se sprosti, ziba se, večkrat z njimi zapleše po prostoru in mrmra zraven 

melodijo.  

Predvajalnika glasbe sta še bolj priročna, saj delujeta kjerkoli v Domu. Na njem je glasba 

različnih zvrsti, tako se za vsakega kaj najde. Skupaj s sodelavkami skušamo popestriti dneve 

stanovalcem, ki so zaradi slabega zdravstvenega stanja večino časa v postelji in so večkrat 

osamljeni ter bi si želeli poslušati glasbo. Opažamo, da so odzivi zelo pozitivni. Glasba jih 

pomirja in sprošča. Sama imam občutek, kot da kmalu pozabijo na mojo bližino, tako jih 

prevzame glasba. Takrat se za nekaj časa umaknem in se vrnem kasneje ter preverim, kako so 

se počutili, ali jim je bilo všeč.  

Mislim, da pri vsem tem ne gre samo za glasbo. Stanovalca obiščemo v njegovi sobi, z njim se 

pogovorimo, se skupaj nasmejimo in mu s svojo prisotnostjo in s tem, da smo si vzeli čas zanj, 

pokažemo, da nam je mar.  

        Špela Vozel 

        Strokovna delavka storitve 

 

   

 

USTVARJALNI KOTIČEK 

V letošnjem letu se nam je v delovni terapiji pridružilo kar nekaj novih pridnih rok in veseli 

smo, da lahko dopoldneve preživljamo skupaj. Najprej smo izdelovali srčke, ki so nas nežno 
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božali s svojimi barvami, ko so viseli s stropa po avli doma. Nato smo z volno obvijali kartonske 

obročke in naredili velike okrasne rože, ki jih lahko izobesimo na strop ali steno. Za vas pa 

pripravljamo tudi velikonočne košarice, ki so tokrat izpeljane iz motiva vrtnic.  

 

 

 

Idej nam ne bo zmanjkalo in tudi volje za delo ne. Zahvaljujem se vsem gospem, ki lepšate naš 

vsakdan. 

Monika Hozjan 
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NAŠI SOSEDJE 

V Domu smo veseli, da lahko sodelujemo s soseščino, še posebej, če je to mlajša generacija. 

Tako nas redno obiskujejo otroci iz vrtca Ciciban, enota Mehurčki. Letos kar dve skupini, in 

sicer Cepecepetalčki in mlajši Krojački Hlački. Otroci se nam pridružijo na skupinah, z njimi 

iščemo miške, ki se skrivajo po sobah (kar v praksi pomeni, da obiskujemo stanovalce po 

Domu) in telovadijo z nami. Skupno telovadbo smo uvedli v letošnjem letu in se je izkazala za 

odlično prakso.  Redno sodelujemo tudi z učenci OŠ Danile Kumar, ki nam vsakokrat priskočijo 

na pomoč, ko je treba resno poprijeti za delo. V prazničnem novoletnem času nam pomagajo 

pri postavljanju smrekic. Ko smo zakorakali v novo leto, so nam zopet pomagali pri 

pospravljanju. Seveda pa smo s stanovalci veseli tudi, ko se nam pridružijo na skupinah. Letos 

smo pričeli sodelovati tudi z OŠ Vita Kraigherja, naši skupni projekti so že v nastajanju. S tem 

vsi skupaj ostajamo pomemben člen v skupnosti in smo dokaz, da so vse generacije ključne pri 

ustvarjanju našega vsakdana.       Monika Hozjan 
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SPOMLADANSKO SONCE 

V časih, ko nam korona virus zelo kroji vsakdanje življenje, smo se odločili, da bomo 

stanovalcem krajšali dneve s »sončkanjem« na domskem vrtu. Božanje sončnih žarkov in 

njihova toplina, ki jo občutimo na licih, stanovalcem daje možnost, da začutijo pomlad v vsej 

svoji lepoti.  

Ko pa zunaj mrazi, stanovalcem ponudimo poslušanje glasbe preko slušalk. Lepo je videti, ko 

stanovalci v taktu glasbe migajo z rokami in nogami. 
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BRONASTI VOJAK 
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ZANIMIVOSTI 

Najsrečnejše ljudi poštenje stori, 

veselo srce podaljša naše dni. 

 

PREŠERNOV SPOMENIK NA TROMOSTOVJU V LJUBLJANI 

Prešernov spomenik je eden izmed najbolj popularnih ljubljanskih spomenikov. To je zasluga 

arhitekta Maksa Fabianija, ki si je zamislil podstavek in lokacijo spomenika v izteku 

Miklošičeve in Čopove ulice. V spomin pesniku Francetu Prešernu je bil spomenik slovesno 

odkrit 10. septembra 1905. Kip, katerega avtor je akademski kipar Ivan Zajec, je sprva naletel 

na velik odpor in kritike med likovnimi poznavalci in v cerkvenih krogih, ker je nad pesnikovo 

glavo razgaljena muza. Ljubljanski nadškof Anton Bonaventura Jeglič je spisal protestno pismo 

tedanjemu županu Ivanu Hribarju in zahteval, da se kip umakne izpred cerkve. Zaradi njegove 

ogorčenosti nad kipom je politično-satirični dnevnik Osa v Ljubljani 11. novembra 1905 izdal 

pesem neznanega avtorja: Muza in škof - ljubljanska balada. 

MUZA IN ŠKOF, LIRSKO-EPSKE, LJUBLJANSKE BALADE 

Škof: 

Oj muza gola ti nesramna,  

kaj delaš bosa vrhu kamna? 

Muza: 

Pri miru pusti tujo stvar,  

ki tebi čisto nič ni mar! 

Škof: 

Oj naga in nesramna muza, 
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povej mi, kje je tvoja bluza? 

Muza: 

Le čevlje naj kopitar sodi, 

nosu ne vtikaj vsepovsodi! 

Škof: 

Če hočeš, prezebli ti otrok, 

ti kupim prav gorek, dolg havelok, 

batirko, copate, seve, vse na puf, 

in kočemajko in topel muf. 

Muza: 

Za zdravje moje se ne boj, 

premili, sladki Jeglič moj! 

Še kikeljco prodala bom, 

za sladko vince dala bom! 

Škof: 

Oh, če se prehladila boš, 

še jetiko staknila boš! 

Muza: 

Ne draži me, preskrbni škof, 

ne da ti več nihče na puf - 
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ne jezi se, presvitli škof, 

da ti ne poči žlahtni krof! 

... 

Kaj potlej škof naredil je, 

na prvi strani vidi se: 

po muzi zlil je žlindrin zos, 

ves svet se držal je za nos. 

Med drugo svetovno vojno je spomenik postal simbolno zbirališče protestnikov, kasneje 

popularna točka, kjer se zberejo maturanti za spominske fotografije. Vsako leto ob Prešernovih 

obletnicah (3. december, 8. februar) kulturniki pod spomenikom recitirajo Prešernove verze. 

Iz Wikipedije, proste enciklopedije. Spletno mesto: 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ernov_spomenik,_Ljubljana.  

Dostopno: marec 2020. 

 

 

STANE SEVER 

Slovenski gledališki in filmski igralec Stane Sever se je rodil 21. 

novembra leta 1914 na Viču v Ljubljani. Po končani osnovni šoli, 

se je šolal v Ljubljani in Mariboru, kjer je leta 1936 maturiral. Igral 

je v viškem sokolskem gledališču in Šentjakobskem gledališču. Že 

leta 1934 je z vlogo pisarja Mrve iz gledališke predstave Lepa Vida 

nastopil v ljubljanski Drami. Nekaj let kasneje, leta 1937 pa tam 

postal eden vodilnih igralcev. 

Leta 1945 je postal slovenski najuglednejši gledališki umetnik. Med mnogimi drugimi filmi, je 

igral tudi v 1. slovenskem filmu - Na svoji zemlji, ki so ga premierno predstavili leta 1948. Leto 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ta_veseli_dan_kulture
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ernov_dan
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ernov_spomenik,_Ljubljana
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kasneje je za vlogo Jermana v Cankarjevih Hlapcih prejel svojo 1. Prešernovo nagrado. Za tem 

so se njegovi filmi kar vrstili. Med najbolj znane pa sodijo: Trst, Jara gospoda, Trenutki 

odločitve, Ne čakaj na maj, ipd. Medtem je leta 1950 postal honorarni predavatelj za dramsko 

igro in umetniško besedo. 

Stane Sever je v svojem življenju prejel dve Prešernovi nagradi. Svojo drugo nagrado je prejel 

deset let po prejetju prve za vlogo Aleksandra Gornika v Cankarjevi komediji Za narodov 

blagor. V 3 desetletjih svojega umetniškega ustvarjanja je oblikoval nad 250 gledaliških in 

filmskih vlog ter sodeloval pri različnih radijskih igrah. Leta 1966 je postal izredni profesor na 

akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT). Medtem je igral v ljubljanski Drami, 

dokler ni dve leti pozneje prišlo do spora z vodstvom in delom ansambla. Takrat se je njegova 

gledališka pot skoraj končala. Zadnjič je v njej kot gost nastopil leta 1969. V istem letu je posnel 

tudi film Sedmina. Potem pa 18. decembra 1970 umrl v Ribnici na Pohorju. 

PRIHOD V LJUBLJANO 

Stane Sever je kmalu po prihodu v ljubljansko Dramo (leta 1937) postal eden vodilnih igralcev 

največjega slovenskega gledališča in je njegovemu odru ostal zvest vse do leta 1968. 

Njegove igralske stvaritve so vsebovale široko paleto človeških značajev in so žanrsko 

prehajale od antične tragedije do moderne drame pa vse do komedije ter groteske. Veliko je 

snemal tudi za RTV Slovenija (številne radijske igre, recitacije in interpretacije za televizijo). 

Od leta 1950 je bil honorarni predavatelj za dramsko igro in umetniško besedo, od leta 1966 pa 

izredni profesor na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani (AGRFT). 
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Igral je v naslednjih filmih: Sedmina (1969), Breza (1967), Grajski 

biki (1967), Zgodba, ki je ni (1967), Srečno, Kekec (1963), 

Samorastniki (1963), Družinski dnevnik (1961), Legge di guerra 

(1961), Tri četrtine sonca (1959), H-8... (1958), Vratiću se (1957), Ne 

čakaj na maj (1957), Trenutki odločitve (1955), Tri zgodbe (1955), 

Vesna (1953), Jara gospoda (1953), Trst (1951), Plavi 9 (1950) in Na 

svoji zemlji (1948) ter Dekameron (1970). 

 

Za svoje svoje ustvarjalno delo je dvakrat prejel Prešernovo nagrado. 

Iz Wikipedije, proste enciklopedije. Spletno mesto: https://sl.wikipedia.org/wiki/Stane_Sever. 

Dostopno: marec 2020. 

BORŠTNIKOV PRSTAN 2019 

Letošnja dobitnica Borštnikovega prstana je igralka Marinka Štern, še zmeraj članica 

Slovenskega mladinskega gledališča Ljubljana. Tako je pred 54. Festivalom Borštnikovo 

srečanje odločila žirija za prstan v sestavi Tea Rogelj, Barbara Orel, Tomi Janežič, Janez Škof 

in Aleš Novak. Podelitev je bila 27. oktobra 2019 ob sklepu dvotedenskega festivala. 

 

JEZIKOVNI KOTIČEK 

V današnji številki NOVIC odpiramo jezikovni kotiček. Radi bi prikazali najpogostejše napake, 

ki kvarijo slovenski knjižni jezik in se pogosto pojavljajo v javnem življenju 

- javne objave 
- javni nastopi. 

NAPAČNO PRAV 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Stane_Sever
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Ne prestavlaj stole! 

Pismo se ne sme odpirati! 

Ta vrata ne zapiraj! 

Ne motite delovni proces! 

Ne prestavljaj stolov! 

Pisma se ne sme odpirati! 

Teh vrat ne zapiraj! 

Ne motite delovnega procesa! 

mati, hči  gospa 

Znanec ima odraslo hči. 

To je njegova mlajša hčer. 

Gospej je sporočil novico. 

Znanec ima odraslo hčer. 

To je njegova mlajša hči. 

Gospe je sporočil novico. 

okrajšava samostalnika   gospa 

 

Napisal je pismo ga. Vidi. 

Obiskala nas je ga. Vida. 

Napisal je pismo ge. Vidi. 

Srečali smo go. Vido. 

 

PRIIMKI IN IMENA OSEB 

V imenikih, katalogih najprej priimek, nato ime, titula pred priimkom, v uradni 

rabi pa najprej ime, nato priimek, tako tudi v osebni rabi. 
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IMENIK, KATALOG 

dr. KMECL MATJAŽ 

mag. ZAKONJŠEK STANE 

PRIMOŽIČ JERNEJ 

V URADNI IN OSEBNI RABI 

dr. MATJAŽ KMECL 

mag. STANE ZAKONJŠEK 

JERNEJ PRIMOŽIČ 

 (se nadaljuje) 

 

 

 

INTERVJU s TJAŠO ROŠKER, socialno 

delavko 

Zaradi starajočega prebivalstva, 

degenerativnih bolezni, invalidnosti, 

zaposlenosti mladih, osamljenosti ipd., 

je v Sloveniji vedno večja potreba po 

domskem varstvu starejših. V zadnjih 

petnajstih letih je bil zgrajen le en 

državni dom starejših občanov. O tem 

in o življenju v našem Domu smo 

povprašali našo dolgoletno socialno 

delavko, go. Tjašo Rošker.  
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1.Kakšen je vaš pogled na stanje pri nas v zvezi z institucionalno skrbjo za stare? 

Podatki kažejo, da na vključitev v domsko varstvo v Ljubljani čaka preko 3800 prosilcev, 

kapaciteta vseh domov v ljubljanski občini pa je 2254 postelj. Vidimo, da število prošenj daleč 

presega število zmogljivosti, ki jih imamo ljubljanski domovi. Tako stanje traja pravzaprav vsa 

leta, od kar pomnim. Vedno je bilo več potreb, kot smo jih lahko zagotavljali. Po drugi strani 

pa nacionalni program socialnega varstva ne predvideva širitve institucionalnega varstva, pač 

pa  širitev skrbi za stare ljudi na njihovih domovih, da bi lahko čim dlje ostali v domačem 

okolju. Vendar državi še do danes ni  uspelo razviti mreže storitev oskrbe in nege na domu v 

tolikšni meri, da bi posledično zmanjšala pritisk na institucionalno varstvo. Tudi Zakon o 

dolgotrajni oskrbi kot kaže, še ne bo zaživel, bodisi zaradi financiranja, bodisi zaradi 

pomanjkanja delavcev, ki bi opravljali tovrstno delo na terenu. 

Menim, da je situacija naših domov za starejše v teh časih na splošno dobra. Domovi, ki smo v 

lasti države, imamo dokaj normalne cene oskrbe, glede na povprečne pokojnine. Stanovalci 

imajo dobre pogoje za bivanje. Vsak dom ima neke svoje specifike, vendar vsi sledimo istemu 

cilju, da skušamo zagotavljati kvalitetne storitve in oskrbo in smo pri tem naravnani na potrebe 

vsakega posameznika. 

 

2.Kakšne so možnosti vključitve v DSO Bežigrad 

V našem Domu je 219 postelj, od tega 72 v negovalnih enotah. Po evidenci prošenj v socialni 

službi bi ta trenutek namestitev k nam sprejelo okrog 300 starostnikov. V tej številki so zajeti 

tisti starostniki, ki trenutno nujno potrebujejo in želijo domsko namestitev in so krajani 

bežigrajskega območja oziroma so Bežigrajčani njihovi svojci in pa tisti, ki iz različnih razlogov 

čakajo prav na naš dom. Številka se precej zviša, v kolikor bi z njo zajeli tudi starostnike drugih 

občin, ki bi takoj sprejeli vselitev, če bi le imeli prostor. Tu govorim predvsem o tistih, ki čakajo 

na sprejem in doma živijo v težkih razmerah ter nimajo nikogar, ki bi jim nudil pomoč; o tistih, 

ki čakajo v bolnišnicah, pa prej še niso imeli prošnje za dom; o tistih, ki živijo pri svojcih, pa 

jim le-ti ne morejo več zagotoviti vseh potreb po negi in oskrbi. Za lažjo predstavo o težavni 

situaciji naj še povem, da smo mi v letu 2018 sprejeli 45 novih stanovalcev in lani le 32. Prošenj 
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pa je vsako leto več. Leta 2017 smo evidentirali nekaj čez 700 prošenj, leta 2018 nekaj čez 800 

in zadnje leto že čez 900. 

3. Težko je zapustiti domače okolje in se vključiti v novo socialno okolje, ki je tako 

raznoliko po socialni sestavi oskrbovancev, po starosti in spolu, po telesnih in duševnih 

sposobnostih, po izobrazbi, znanju, finančnem in zdravstvenem stanju, okolju, iz katerega 

izhajajo in podobno. Ob sprejemu v DSO sem bila najbolj vesela vašega pomirjujočega, 

prijetnega in vzpodbudnega razgovora ter spremljanja do vključitve v organizirane, 

raznovrstne dejavnosti Doma. Pri tako raznoliki in pestri sestavi stanovalcev pa se 

verjetno pri vključevanju pojavljajo določene težave in v življenju stanovalcev kratki 

stiki. Kako jih rešujete in kako poteka vključevanje v našo domsko skupnost? 

Socialni delavki sva prvi osebi v kontaktu s prosilci ali svojci, ko prinesejo ali pošljejo prošnjo 

za dom in se v času čakalne dobe večkrat oglasijo v socialni službi. Zavedava se, da je prav ta 

prvi kontakt izredno pomemben, je odraz naše hiše. Ljudje prihajajo v stiski. Nujno je, da dobijo 

občutek, da razumeš njihovo situacijo in da se skupaj z njimi potrudiš iskati trenutne možne 

rešitve. S kontakti imava možnost spoznati človeka že dosti pred sprejemom, njegovo stisko, 

njegovo stanje v domačem okolju, družino ter pomembne druge značilnosti. Ta vpogled nam 

pomaga, ko se odločamo o zasedbi proste postelje. O tem, koga bomo sprejeli, odloča Komisija 

za sprejem, premestitve in odpust. Socialna delavka mora izmed vseh nujnih prošenj izbrati 

nekaj vlog in jih predstaviti komisiji. Pozorni moramo biti na to, kakšne so zdravstvene težave 

in druge posebnosti bodočega stanovalca, da bo lahko zaživel v enoti, kjer je na razpolago 

postelja.   

S sprejemom v dom stanovalec vstopa v neko novo obdobje svojega življenja, v nove socialne 

odnose. Nekaterim to predstavlja določeno težavo, drugim ne. Vse je odvisno od posameznika 

in njegovih navad, od tega kakšno socialno mrežo je imel v domačem okolju, kakšno 

»komunikacijo s svetom«. Pomembno je, ali mu veliko pomenijo stiki z ljudmi, ali so raje bolj 

sami. Nekateri občutijo strah pred novim okoljem, nekateri žalujejo, ker so zapustili svoj dom, 

pogrešajo svojce, prijatelje, svojo domačo sobo s televizijo, morda hišnega ljubljenčka. Veliko 

je možnosti za obup in žalost. Jaz kot socialna delavka moram pri tem biti zraven in prispevati 

vse svoje znanje, predvsem pa moram imeti sposobnost vživeti se v stanovalčevo življenjsko 

zgodbo. Ob sprejemu predstavim stanovalca delavcem in sostanovalcem, s katerimi se bo v 
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bodoče v svojem vsakdanjiku srečeval. Pozorna sem na primer na to, da organiziram srečanje 

novega stanovalca s stanovalcem, ki prihaja iz istega kraja ali ga odpeljem k nekomu, s katerim 

se poznata že od prej. Po nekajkratnem pogovoru lahko predvidim, s kom bi novi stanovalec 

morda našel skupne interese ali teme za razgovore in druženja ali v katere dnevne aktivnosti ga 

je smiselno povabiti. 

V Domu imamo veliko dvoposteljnih sob, kar je že za današnji čas velika težava, v bodoče pa 

bo vedno večja. Vedno manj je namreč ljudi, ki znajo potrpeti, ki so se  voljni prilagajati. Če 

bomo želeli v korak s časom, bomo morali mi prilagajati razmere bivanja za bodoče starostnike. 

V omenjenih dvoposteljnih sobah na teh nekaj kvadratnih metrih hitro lahko nastane problem. 

Na primer nekdo ima rad bolj toplo, drugi pa odpira okna. Nekdo hodi ponoči na stranišče in 

prižge luč, drugi se zbudi in ne more zaspati nazaj. Nekdo rad gleda televizijo tudi podnevi, 

drugi raje počiva. Takšnih drobnih, a pomembnih situacij je veliko. Ne da se jih vedno 

predvideti pred sprejemom. Najmanj težav za socialnega delavca in stanovalca samega bi bilo 

v primeru, da bi vsak, ki si želi, lahko imel svojo sobo, kamor se lahko umakne, kadar mu to 

ustreza in si poišče družbo, kadar si zaželi kontaktov. Ker je to v naši dani situaciji 

neuresničljivo, se pač skušamo spopadati z vsakodnevnimi težavami. Tako rekoč »gasimo 

požare« sproti in omogočamo preselitve iz dvoposteljnih sob v enoposteljne, ko se za to pokaže 

možnost. 

V našem vsakdanjem skupnem bivanju se pojavljajo tudi drugi »kratki stiki«. Pomembno zame 

je, da znam prepoznati trenutek, ko nekdo mojo pomoč resnično potrebuje. Včasih zadostuje 

posredovanje, včasih že samo pogovor, včasih moramo vključiti še svojce. Dostikrat pa 

pričakujejo, da bomo v socialni službi razreševali konflikte namesto njih. Vendar sama vedno 

poudarjam, da je vsakdo odrasla oseba, ki v večini ve, kaj želi in česa noče. Stanovalcem 

skušam s pogovorom dati moč, da težavo rešijo sami med seboj. Tudi v domačem okolju se 

moramo sami spopadati z nesporazumi s sosedi, s sorodniki, s prodajalko v trgovini, z 

neolikanimi ljudmi v avtobusu, z nestrpnimi uradniki v raznih službah itd.  

Kadar pa so konfliktne situacije preveč zapletene in so v njih udeleženi morda tudi svojci in /ali 

zaposleni, takrat je potrebno zbrati vse skupaj. Socialni delavec v tem primeru deluje v vlogi 

mediatorja in koordinatorja ter poskuša skupaj z drugimi najti primerno rešitev nastale situacije. 
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4. Spoznali smo, da je delo socialne službe v DSO zelo zahtevno in obsežno, a hkrati je to 

lepo, humano delo. Kdaj in kako ste se odločili za ta študij? 

V času odločanja za študij sem slišala, da so na šoli za socialno delo krasni profesorji in  

predavatelji, veliko je bilo predmetov, ki so mi bili zelo zanimivi, saj sem imela interes do 

proučevanja socialnih odnosov, zanimala me je psihologija ranljivih skupin prebivalstva, želela 

sem tudi, da se tako izrazim, pridobivati material za osebno rast. Poleg tega sem verjetno imela 

nek prirojen občutek za stare ljudi. Babica in dedek sta vsako zimo s podeželja prišla za nekaj 

mesecev k nam, v stanovanje, na toplo. In z njima mi je bilo lepo. Nista bila zahtevna, a vedno 

sem jima bila na voljo, če sta kaj potrebovala. Poleti med počitnicami pa sem kar nekaj časa 

preživela pri njih, v hrvaškem Zagorju. Kljub temu, da sem po svojih zmožnostih vsak dan 

pomagala pri njihovem trdem kmečkem delu, imam na te čase same lepe spomine. Dali so mi 

nek dodaten vpogled v smisel življenja, dela in narave.  

Svoj poklic jemljem kot POKLIC-anost. Meni je pomembno, kako počneš to, kar počneš. In 

kakšen si kot človek. Pa ne le v poklicnem življenju, tudi doma in v družbi. 

5. Gotovo se spomnite kakega dogodka pri delu v DSO Bežigrad, ki vam je ostal globoko 

v spominu. 

Vedno mi najbolj v spominu ostajajo besede stanovalcev ali svojcev, ko opazijo in pohvalijo 

moj trud ali izrazijo spoštovanje do mojega dela. To je največje zadoščenje, ki ga lahko  dobim, 

ob tem, da moram vsakodnevno opraviti ogromno administrativnih dolžnosti. Ko pišem ali 

izpolnjujem obrazce, se ukvarjam s statistiko, vnašam številne podatke v računalnik, se moram 

vedno znova dogovoriti sama s seboj, da je to del mojega poklica, in da me s tem organi državne 

uprave omejujejo v mojem profesionalnem delu.  

Zato se vedno bolj zavedam, da ste vsi stanovalci našega Doma zame zakladnice življenjskih 

izkušenj in zgodb. Vse vas poznam in vsi ste del mojega življenja.  Z vsakim od vas pridobim 

nekaj zase. 
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6. Vaši morebitni predlogi za izboljšanje medsebojnih odnosov in pogojev za bogatejše, 

kvalitetnejše skupno življenje v DSO Bežigrad 

Predlogov je veliko, vendar rezultati so odvisni tako od mene, kot od vseh nas. Hvaležna sem, 

da lahko delam s sodelavci, ki jih imamo v hiši. Vidim nas kot veliko družinsko skupnost in 

želim, da bomo tozadevno v vedno boljši formi, kljub temu, da smo vsi skupaj z dneva v dan 

starejši.  

Nekaj pa je stvari, s katerimi lahko vsi pripomoremo h kvalitetnejšim skupnim odnosom. 

Spadajo pravzaprav k človeškim vrlinam in  jih priporočam vsem, za razmislek, za prakticiranje 

v našem skupnem vsakdanjiku in za katere se velja potruditi prav vsak dan: 

- medsebojna strpnost,  

- odpuščanje napak 

- medsebojno spoštovanje,  

- sprejemanje drugačnih,  

- spoštovanje zasebnosti vsakega posameznika, 

- prijazna komunikacija,  

- sodelovanje namesto obtoževanja, 

- pozitivna naravnanost nasproti črnogledosti in negativizmu. 

Gospa Tjaša Rošker, iskreno se vam zahvaljujem v svojem imenu in v imenu sostanovalcev za 

vaše prijetno, umirjeno in vzpodbudno ustvarjanje življenjskega ravnovesja, kar je pomembno 

za dobro počutje vseh stanovalcev v Domu. Zahvaljujemo se vam tudi za aktivno, lepo 

sodelovanje na naših svečanostih, za sodelovanje na kulturnem področju. Želimo vam še veliko 

delovnih uspehov in osebnega zadovoljstva pri nadaljnjem delu. 

Pripravila in izvedla intervju: 

Marija Šemerl 
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RAZVEDRILO 

REŠITVE IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE 

Križanka (vodoravno): obšiv, breme, marinec, potomec, NT, obolus, mir, lošč, tlaka OŽ, Ariel, 

mesto, King, vrisk, cal, dat, sedalo, et, Kibo, EB, žele, etapa, elektropeč, Njasa, Krka. 

Sudoku: 

6 2 7 5 4 1 3 8 9 
4 8 1 9 3 6 2 5 7 
9 3 5 7 2 8 4 6 1 
1 5 9 2 8 4 6 7 3 
3 7 6 1 9 5 8 2 4 
2 4 8 3 6 7 1 9 5 
8 9 4 6 5 3 7 1 2 
5 1 3 8 7 2 9 4 6 
7 6 2 4 1 9 5 3 8 

 

NAGRAJENCI: 

FINEC Marko, MARTINI Marija, ERŽEN Cirila in DUŠA Marija. 

 

Žal naj ti bo za tri reči 

iz tvojih preteklih dni: 

za hudo storjeno, 

modro zamujeno, 

za izgubljeni čas. 

 

7 1 2 5 9 4 3 8 6 
5 8 4 3 7 6 9 2 1 
6 3 9 8 2 1 5 7 4 
4 2 5 6 1 7 8 3 9 
1 9 8 2 4 3 7 6 5 
3 6 7 9 5 8 4 1 2 
2 4 6 7 8 9 1 5 3 
8 5 1 4 3 2 6 9 7 
9 7 3 1 6 5 2 4 8 
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NAGRADNA KRIŽANKA IN NAGRADNE UGANKE 
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1. Pet sinov iz iste hiše,  

pa se vsak drugače piše. 

 

2. V zlati skrinji mlin droban, 

teče, teče noč in dan. 

 

3. Bela golobica, 

črni vran –  

krog zemlje se lovita 

noč in dan. 

 

4. Noge v blatu,  

glava v zlatu. 

 

5. Oče Grčar – korenjak, 

z glavo dreza pod oblak. 

Sinčki, malčki, 

plahi palčki. 

 

6. V temnici podzemeljski bil,  

bil je rezan, 

bil je vezan,  

svojo sladko kri prelil. 

Prišel je na slavje -  

v veselje, za zdravje. 

 

Kolikokrat je bila poročena Elizabeth Taylor? 

----------------------------- 

Za pravilne rešitve križanke, pravilne rešitve ugank ter rešitev SUDOKU, bomo izžrebali 

nagrajenca. Rešitve z imenom in priimkom oddajte v škatli v avli doma. 
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VICI IN ŠALE 

Sodnik pravi obtožencu: 

»Pravite, da ste v trafiko vdrli samo zato, da bi vzeli škatlico cigaret?« 

Obtoženec: »Da.« 

»Zakaj pa ste potem hoteli odpreti blagajno?« 

»Zato, da bi ... 

(Duhovit odgovor je pravilna rešitev) 

 

 

V partnerski zvezi vedno nastopijo tri stopnje. 

Na začetku govori on, ona ga posluša. Po poroki govori ona, on jo posluša. Po 10 letih zakona 

govorita oba, ... 

 

Za tegobe Slovenk in Slovencev je treba iskati vzroke na Dunaju. Prav ta nas je zaznamoval za 

vse življenje. Najprej ga je polomil Cesar, ko je dal dovoljenje Martinu Krpanu za kontrabant, 

ki nam je v krvi. Potem ga je polomila še Marija Terezija, ki nam je dala patent za kuhanje 

žganja – tudi ta nam je v krvi.  

 

»Takoj morate nehati zapeljevati žene drugih moških, sicer ne boste več dolgo živeli,« pravi 

psihiater. 

»Toda moje zdravje je odlično in ženske so nore name!« 

»Ravno v tem je problem! Ena od ...« 

 

 

 
Učenost brez čednosti 

je cvet brez sadja. 
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SUDOKU 
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