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INFORMATIVNA STRAN

 
Dom starejših občanov 
Ljubljana Bežigrad 
Komanova ulica 1 
1000 Ljubljana 
TEL:01/589 67 50 
GSM:041 682 731 
FAX:01/56 82 049 
www.dsolj-bezigrad.si 
e-mail: info@dsolj-bezigrad.si 
 
Direktorica 
Marjeta Maruša Kerč 
E-pošta: info@dsolj-bezigrad.si 
 
Tajništvo 
Ema Horvat 
E-pošta: info@dsolj-bezigrad.si 
 
Socialna služba 
Tjaša Rošker 
E-pošta: tjasa.rosker@dsolj-bezigrad.si 
Tina Bilić 
E-pošta: tina.bilic@dsolj-bezigrad.si 
 
Vodja rač. službe 
Helena Slatinšek 
E-pošta: slatinsek@dsolj-bezigrad.si 

 
Obračun oskrbe 
Telefon:  01/5896-757 
E-pošta: tanja.vnuk@dsolj-bezigrad.si 

 
ORDINACIJSKI ČAS ZDRAVNIK V 
AMBULANTI 
MAJA DUKADINOSKA,dr.med.spec.druž.med. 
PONEDELJEK:12.00-13.00 
TOREK 12.00-13.00 
13.00-14.00 razgovor s svojci 
 
KATARINA TROHA, dr.med.spec.druž.med. 
SREDA 12.00-13.00 
ČETRTEK 9.00-10.00 
13.00-14.00 razgovor s svojci 
PETEK 12.00-13.00 
 

Dejavnost: ZDRAVSTVENO VARSTVO 
ODRASLIH                                                                                   
Lokacija: Komanova 1, Bežigrad                                                                                                                  
Naziv: SPLOŠNA AMBULANTA V DSO 
BEŽIGRAD                                                                                                                                                                                                                                                     
Kontakt: tel.:01/589 67 50 
 
 

ČAS OBISKOV 
Vsak dan od 8.00 do 19.30. 
Stanovanjski oddelek od 8.00 do 19.30. 
Negovalni oddelek od 15.00-19.30 
 

FRIZER 
Vsak torek in četrtek od 7.00 ure dalje.  
Naročanje v recepciji. 
 

PEDIKER 
Vsak četrtek od 7.00 dalje 
Naročanje v recepciji. 

 
KNJIŽNICA 
Knjige si lahko izposodite vsak dan med 13. in 
13.30 uro. Pri izbiri vam z nasvetom  pomaga 
gospod Marko Finec.  
 

DOMSKI BAR 
Odprto: 9.00 do 12.00 ter 13.30-17.30 
Ob sobotah in nedeljah od 13.30-17.30 
 

ČAS OBROKOV (v glavni jedilnici) 
1.skupina:  
Zajtrk 8:00, Kosilo 12:30, Večerja 18:00* 
2.skupina: 
Zajtrk 8:00, Kosilo 13:00, Večerja 18:00 
*Ob praznikih in nedeljah sta kosilo in večerja 
pol ure prej. 
*O nedeljah je ob zajtrku servirana večerja v 
obliki suhega obroka

http://www.dsolj-bezigrad.si/
mailto:info@dsolj-bezigrad.si
mailto:info@dsolj-bezigrad.si
mailto:tjasa.rosker@dsolj-bezigrad.si?subject=Info
mailto:tina.bilic@dsolj-bezigrad.si
mailto:slatinsek@dsolj-bezigrad.si?subject=Info
mailto:tanja.vnuk@dsolj-bezigrad.si
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Prazniki in obredi 

 

 8. februar – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, je osrednji 

slovenski kulturni praznik in tudi državni praznik, dela prost dan. 

Praznujemo ga 8. februarja na obletnico smrti največjega slovenskega 

pesnika Franceta Prešerna.  

 16. februar – kitajsko novo leto, ki ga imenujejo tudi praznik pomladi. Za 

novo leto imajo Kitajci navado, da na rdeče svitke napišejo dobre želje in 

jih obesijo na okna. Ta navada izvira iz legende o zverini z imenom Nian, 

kar v kitajščini pomeni novo leto. Pravijo, da je Nian na novoletni večer 

prišel v vas in požrl vse in vsakogar, ki mu je prekrižal pot. A k sreči so 

ubogi vaščani kmalu ugotovili, da se Nian boji rdeče barve, svetlobe in 

močnega hrupa,  in so ga tako pregnali. 

 14. februar – valentinovo, na ta dan si v nekaterih kulturah zaljubljenci 

izkazujejo ljubezen - največkrat s pošiljanjem voščilnic (pogosto 

anonimnih) in izmenjavo daril. Praznik svetega Valentina se je sprva 

praznoval kot rimskokatoliški dan posta v čast svetemu Valentinu. 

Današnji pomen je dobil šele po visokem srednjem veku, ko se je razvila 

zamisel o romantični ljubezni. 

 21. februar – mednarodni dan maternega jezika 

Novembra 1999 so na Generalni konferenci Organizacije ZN za 

izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO 21. februar razglasili za 

mednarodni dan maternega jezika. S tem dnem se želi promovirati 

jezikovno in kulturno raznolikost ter večjezičnost. Jezik je eden izmed 

najmočnejših orodij za ohranjanje in razvijanje naše materialne in 

nematerialne dediščine. S promocijo materinih jezikov bomo pripomogli 

k jezikovni različnosti, k zavedanju o različnih jezikovnih ter kulturnih 

tradicij po celem svetu. 
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Stari slovenski pregovori o mesecu februarju 

Ako je svečnica zelena, bo velika noč snežena. 

Če je na Blaževo oblačno, bo na Jurjevo privlačno. 

Če je svečnica preveč moče dobila, bo zemlja med letom malo 

pila. 

Matija led razbija, če ga ni, ga pa naredi. 

 

 

Predvideni prihajajoči dogodki v februarju 

7.2. ob 15h – Prireditev ob Prešernovem dnevu v jedilnici 

13.2. ob 14h – Pustovanje v jedilnici 

21.2. ob 16:15 – PZ BEJAZZY 

28.2. – KUD Svoboda Vižmarje 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



5 
 

VESELIMO  VSI SE PUSTA 

 

Še zima z repom  mi  miglja,                                                                                                                                  

veter topel z juga gre, 

znanilec je pomladi te;  

nam mraz, nevoljo odpelja. 

Dobri Kurent zdaj praznuje, 

lepe, sončne dni že kuje, 

zimo mrzlo pa nažene, 

nam v dežele daljne tuje. 

Tako od nekdaj se godi, 

kar človeštvo tod živi. 

Veselimo vsi se Pusta, 

norčavega  veselousta. 

Radujmo vsi se z njim, 

saj nosi koš dobrin. 

V preobleko zdaj zavit, 

resnico vsakemu pove v ksiht. 

Norčkanj je poln in norčij, 

vseh pustnih vragolij. 

Muca tam na plen preži. 

Mačkona ujeti lepega želi.                                                                                                                                         

Pepelka princa si dobi, 

za presrečne urce  tri. 

Veselje pustno obnori, 

Stare, mlade, vse ljudi, 

gospa v letih že, 

se pomladi za več kot desetletja tri. 

En starček trdih že kosti, 

kot za stavo se vrti, 

za mladim mesom  meče rad oči. 

Naj bo to narobe svet, enkrat lepo 

ga je živet! 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

A. Pogorelc Tomažič 
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Pust na Slovenskem 

Šemljenje je eden najstarejših ljudskih običajev. Ljudje (prvotno so se maskirali 

le moški) so se šemili, da bi pregnali zimo in prebudili naravo. Obisk maškar po 

hišah prinaša srečo in dobro letino. 

Slovenske pustne šeme 

Na Ptuju so značilne pustne maske 

Kurenti ali Koranti. Prekmurska 

legenda pravi, da je bil to prelep 

mladenič, ki zaradi svoje lepote nikoli 

ni imel miru pred ženskami. Zato se je 

umaknil v puščavo in prosil boga, naj 

mu skazi obraz. Bil je uslišan, in tako 

so mu zrasli rogovi. Takšen se je vrnil 

med ljudi. Fant z iznakaženim obrazom žensk ni zanimal več. 

 

Škoromati je 

kulturni pustni običaj 

z obrobja Brkinov in Čičarije. 

Škoromati imajo visoke koničaste 

klobuke, okrašene z rožami iz 

papirja, na obrazu leseno masko, 

oblečeni pa so v ovčje kožuhe z 

zvonci okrog pasu.  

 

Drežniški pustovi - To je eden 

najstarejših pustnih običajev pri nas, 

saj ni znano, kdaj se je pustovanje v 

http://www.kurenti.com/fotke/kurentovanje_2003/pages/DSC07272.htm
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Drežnici začelo, niti ni znano, kje ima svoje korenine. Našemijo se lahko le 

neoženjeni moški. Pustni svatovski sprevod sestavlja približno 15 različnih likov, 

ki se delijo na “ta lepe” in “ ta grde”. 

 

Laufarija je pustni običaj, ki se dogaja v Cerknem. Laufarji so fantovska družina, 

ki šteje 24 članov. Vsi razen enega nosijo na obrazih lesene, lepo obarvane 

maske – larfe. Te so izrezljane iz lipovega lesa in so posebnost, saj takih, 

človeškemu obrazu podobnih mask, ni nikjer v Sloveniji. Pust je osrednji lik, ki 

pooseblja zimo in vse, kar se je slabega v letu zgodilo, zato ga je treba uničiti; 

ima obleko iz mahu in rastlinja, ki je težka od 60 – 80 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Zimska 

Tla pokriva debel sneg. 

Brš po kapo, rokavice 
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in sani vzemiva 

v dolino se peljeva, 

da snežaka narediva. 

 

Pisker na glavo, 

za nos pa koren 

in snežak bo narejen. 

Midva pa se za peč usediva, 

Oh, kako je takrat bilo lepo! 

 

 

Marija Zofija Šrekl 

LITERARNI KOTIČEK 

 

V mescu februarju obeležujemo s 

kulturnim praznikom trajen spomin na 

pesnika Prešerna, čigar pesem je 
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sooblikovalka slovenske narodne in kulturne zavesti. Njegova pesniška beseda 

je najviše merilo slovenske literarne ustvarjalnosti. France Prešeren se je rodil 

3. decembra 1800 v Vrbi na Gorenjskem, v kmečki družini Ribičevih, kot so rekli 

po domače, kot tretji otok in prvi sin. Bistrega in nadarjenega Franceta so pri 

osmih letih poslali k očetovemu stricu, duhovniku Jožefu na Kopanj pri 

Grosupljem. Stric je Franceta prvi učil branja in pisanja ter ga kasneje tudi 

največ podpiral. Poslal ga je v osnovno šolo v Ribnico, kjer se je Prešeren učil z 

veliko lahkoto. Na koncu tega šolanja je imel najboljši učni uspeh, zato so 

njegovo ime vpisali v zlato knjigo odličnjakov. Šolanje je nadaljeval v Ljubljani, 

kjer je končal naprej tretji razred normalke, zatem pa še gimnazijo in licej. 

Sestra Lenka se njegovega šolanja spominja: »France se je zelo lahko učil. Ko je 

bil v ljubljanskih šolah, je le enkrat prebral – in znal. Nenavadno je hitro je rajtal 

(računal). Učil pa se je tudi zelo dobro. Zato je konec leta  bukve dobival.«  

Jeseni 1821 se je odpravil na Dunaj, kjer je najprej končal študij filozofije, nato 

pa se je vpisal na pravno fakulteto. Kot študent prava je blestel in leta 1828. 

postal doktor prava. Po študiju se je vrnil v Ljubljano, kjer se je zaposlil pri 

odvetniku Baumgartnu kot pripravnik. Izpolnil je vse pogoje za pridobitev 

samostojne odvetniške pisarne, vendar je dobil samostojno odvetniško mesto v 

Kranju šele tri leta pred smrtjo, umrl je namreč zaradi bolezni 8. februarja 1849. 

Slovenska literarna zgodovina priznava dr. Franceta Prešerna za 

najpomembnejšega slovenskega pesnika. Slovenščino je povzdignil do 

umetniške govorice in jo postavil ob bok tedanjim največjim evropskim 

romantičnim pesnikom. Najlepše ljubezenske sonete je Prešeren namenil svoji 

neuslišani ljubezni Primicovi  Juliji. Prešernovo nesrečo sta stopnjevali zgodnji 

smrti prijateljev Matije Čopa in Andreja Smoleta. Osrečila ga ni niti zveza z Ano 

Jelovškovo, ki mu je rodila tri otroke. Prešeren se je izogibal portretiranju in 

fotografiranju. Njegov prvi potret je nastal šele leto dni po pesnikovi smrti. Z 

oljnimi barvami ga je na platno po spominu upodobil slikar nemškega rodu 

GOLDENSTEIN. Kasneje so nastali številni kipi, potreti in upodobitve. O 

njegovem življenju je bila posneta televizijska nadaljevanka, za katero je napisal 

scenarij Matjaž Kmecl, glavno vlogo pa odigral slovenski igralec PAVLE 

RAVNOHRIB. 

 

BIOGRAFSKA DELA 

Anton Slodnjak:  Neiztrohnjeno srce 
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Ilka Vašte: Roman o Prešernu 

Janez Mušič: Zgodbe o Prešernu 

Marjeta Zorc: Iz otroških dni Franceta Prešerna 

Ernestina Jelovšek: Spomini na Prešerna 

Tomo Zupan: Kako Lenka svojega brata popisuje 

Janko Kos: Prešernov pesniški razvoj 

Boris Paternu: Prešernov krst pri Savici 

Ivan Sivec: Ribčev dohtar 

 

IZ SPOMINOV PREŠERNOVE 

NAJMLAJŠE SESTRE LENKE: 

Navezanost na Čopa in prijateljevanje z njim je 

Prešernu olajšalo prenekatero življenjsko težavo, 

poleg tega pa mu je bil svetovalec tudi v literarnih 

rečeh. Takole je povedala: » Matija Čop je bil 

njegov najboljši prijatelj. Zdelo se mi je, da je s 

Čopom izgubil vse, kar je na zemlji imel. Njegova 

modrost ga je vodila. Dokler je  bil prijatelj živ, ni 

šel doktor drugam, kot vsak zvečer k njemu. Ali 

pa je tudi Čop k nam prišel. Takrat je bilo tako 

fletno, je rekla sestra Katra. Čop je bil tako lepega 

zadržanja, bil je v tako lepem imenu-pa je bil tudi vreden takega imena, ko je 

znal toliko jezikov, pa tudi tako prijazen je bil. Včasih je prišel doktorja na 

sprehod vabit. Prišel je tudi, ko je šel v Tomačevem v smrt. Takrat France  ni 

časa imel. Je že takrat očital našemu: Kadar pridem, nimaš časa? Katra je takrat 

rekla: To je dobro, da takrat ni šel. Za njim bi bil v vodo skočil. Imel ga je strašno 

rad. Plavati nista znala ne doktor ne Čop. Utonila bi oba. Ko bi bil živel Čop, bi 

bil imel doktor za vselej le njega za družbo!« 

 

 



11 
 

 

Napis na Čopovem spomeniku: 

Jezike vse Evrope 

učene je govoril, 

ki v tem tihem grobu spi. 

Umetnosti le ljubil je, zgubljene mu ble so ure, ko njim služil ni. 

 

 

 

 

 

Ljubezen do Ane Jelovškove mu je zbudila novo upanje v življenjsko srečo, 

vendar se je izkazalo, da kljub rojstvu treh otrok Prešeren v njej ni našel 

človeško razumevajoče opore. Pa tudi vse do konca življenja si ni mogel 

zagotoviti gmotne podlage za dostojno družinsko življenje. To so nejasna mesta 

Prešernovega življenja. 

                                                                                                                 ( Boris Paternu ) 

 

 

                                        GLOSA 



12 
 

V pesmi razmišlja o pesniškem poklicu. Izrazil je del svojega življenjskega 

nazora. Zariše usodo nesrečnih pesniških usod (Homer, Ovid, Dante Aligieri, 

Miguel Cervantes ) pa tudi položaj slovenskega pesnika, ki v svoji deželi nima 

odmeva. Nasproti postavi lik povzpetnega pridobitnika,ki mu ničvredni posli 

prinašajo denar, medtem ko pesnik nima ne gmotne ne ljubezenske sreče. 

Prešernovo pojmovanje  pesnika je izrazito romantično. Pesnikova vrednost je 

povezana s sposobnostmi, ki so nasprotne brezdušni stvarnosti. V vsaki od štirih 

kitic razlaga eno vrstico gesla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESLO 

Slep je, kdor se s petjem ukvarja, 

Kranjec moj mu osle kaže, 

pevcu vedno sreča laže, 

on živi, umrje brez dnarja. 

 

4. kitica 

Vendar peti on ne jenja, 
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grabte  dnarje vkup gotove, 

kupovajte si gradove, 

v njih živite brez trpljenja! 

Koder se nebo razpenja, 

grad je pevca brez vratarja, 

v njem zlatnina čista zarja, 

srebrnina rosa trave, 

s tem posestvom brez težave, 

ON ŽIVI; UMRJE BREZ DNARJA. 

 

Pripravila: A. Pogorelec Tomažič. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtor članka: Miha Rojc, dipl. kin. 

 

 

NAJBOLJŠE ZDRAVILO JE… VADBA! 
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Poteka že tretji mesec odkar delam v DSO Bežigrad v okviru študentske prakse 

in moram reči, da sem sam presenečen, kako z veseljem prihajam v Dom. Eden 

od razlogov je vsekakor ta, da me je v Domu celotno osebje, s fizioterapevtkami 

na čelu, zelo lepo sprejelo, drugi razlog je pa, da z  velikim veseljem pomagam 

vsem vam, dragi bralci, da skupaj vadimo, se pogovorimo, nasmejimo, pa 

čeprav le enkrat tedensko. Po vsakem našem druženju grem dobre volje 

domov, za kar se imam zahvaliti vam! 

Skupaj vadimo ob sredah od 10:30 - 11:00, s tistimi, kateri imajo pa željo po 

dodatnem izboljšanju, vadimo od 11:00 - 12:00 individualno ali v manjši skupini 

-  kateri so ti junaki, boste videli na spodnjih slikah. 

Po izobrazbi sem diplomant Kineziologije (vede o gibanju človeka). Program, 

katerega obiskujem tudi na podiplomskemu študiju na Fakulteti za šport. 

Namen našega dela je preko sistematične ter redne vadbe ohranjanje in 

izboljšanje zdravja ter splošne telesne pripravljenosti posameznika. Kineziologi 

z vadbo delujemo preventivno na nastanek poškodb in razvoj določenih 

kroničnih obolenj. Kadar pa preventiva »zataji« in vseeno pride do neljubih 

dogodkov, prav tako s sistematično vadbo pomagamo, da se ljudje vrnejo v 

šport ali vsakdanje življenje hitreje in še bolje telesno pripravljeni, kakor so bili 

pred poškodbo oz. da izboljšamo ali ohranjamo nivo zdravja pri osebah s 

kroničnimi obolenji.  

Redna vadba pa ne vpliva pozitivno samo na gibalne funkcije, ampak dokazano 

pozitivno vpliva tudi na možganske funkcije, kakor seveda tudi na počutje. Sam 

dokaz so tudi vadeči v Domu, ki po vadbi povedo, da se počutijo veliko bolje, da 

opažajo izboljšanje gibalnih sposobnosti in da se veselijo naslednje vadbe. 

 

KAJ se dogaja s telesom v odrasli dobi?  

V odrasli dobi prihaja zaradi degenerativnih procesov do velikih sprememb v 

mišičnih funkcijah, sprememb srčno-žilnega sistema, pljučnih sposobnostih, 

spremeni se telesna sestava, presnova in seveda sama funkcionalna 

sposobnost. 

Zaradi vsega tega privede do problema pri vsakdanjih opravilih, saj se že pri 

lažjih nalogah ljudje hitro upehajo, zadihajo, imajo več problemov z 

ohranjanjem ravnotežja (še posebej pri hoji), zaradi česar lahko privede do 

padcev in posledično zlomov, kar si pa v temu obdobju najmanj želimo! Ne 

smemo pozabiti niti na to, kaj vse to pomeni za posameznika iz psihološkega 
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vidika, in sicer da nekdo sebe prepozna kot nezmožnega opravljati osnovna 

življenjska opravila ter da je primoran prositi za pomoč nekoga drugega.  

 

ZAKAJ  je vadba KORISTNA?  

Redna vadba pozitivno vpliva na upočasnitev oz. izboljšanje zgoraj omenjenih 

sprememb, prav tako pa vadba v povezavi z aktivnim življenjskim slogom 

podaljšuje življenje kakor tudi samo kvaliteto! 

Redna vadba prav tako zmanjšuje ogroženost za razvoj koronarne bolezni srca, 

kapi, diabetesa tipa 2 in nekatere vrste raka (rak debelega črevesa in rak dojke). 

Prav tako ima pozitivne učinke na znižanje krvnega tlaka, kar je vsekakor bolje 

kakor s pomočjo zdravil, ki so dražja in z mnogimi stranskimi učinki. 

Ne smemo pa pozabiti tudi na pozitiven socialen vpliv, saj vadba ljudi združuje, 

povezuje in jim da dodatno in prepotrebno energijo, saj ljudje smo socialna 

bitja in se radi družimo, kajne? 

 

KAKO poteka individualna vadba?  

Na individualnih vadbah se na uvodni uri najprej spoznamo, malo pogovorimo 

in skupaj postavimo cilje, kaj bi želeli izboljšati. V mojem primeru sta obe osebi 

želeli izboljšati ravnotežje, saj sta se počutili negotovo pri hoji ter ju je skrbelo, 

da bi prišlo do padca. Zato smo  najprej naredili preprosta testiranja, ki so nam 

pokazala: 

– kako dobro je trenutno razvito ravnotežje in kje so šibke točke 

posameznika 

– pokazatelj moči, predvsem spodnjih okončin in medeničnega obroča 

– kakšna je možnost, da pride do padca (v odstotkih). 

Razlog, zakaj je pomembno, da bi bilo ravnotežje dobro razvito, je predvsem 

zato, ker slabše je, večja je možnost padca in zlomov, kateri so na žalost 

velikokrat usodni. 
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Primer 2 različnih poligonov, katera imata skupen cilj – razvoj ravnotežja. 

 

Vadimo s pomočjo nekaterih osnovnih pripomočkov (elastični trakovi, pilates 

žoge, različne oporne površine, stol,… ) in z lastno težo. V veliko pomoč nam je 

tudi bradlja, katera nam služi kot pomoč pri ravnotežju in vadbi za moč, prav 

tako nam pa dobro služijo ogledala, da lahko med vadbo preverimo, če imamo 

pravilno telesno držo. 

Izvajamo različne vaje za moč, vzdržljivost, ravnotežje, koordinacijo in gibljivost, 

zato nam na naši skupni uri ni nikoli dolgčas! 

Vaje za moč so koristne predvsem zaradi tega, da vadeči pridobijo na mišični 

masi. S tem se poveča tudi mišična moč in jakost, kar pomeni, da bomo lahko 

zopet npr. z večjo lahkoto vstajali s stola, se usedali, hodili po stopnicah,… 

Izboljšana moč pozitivno vpliva tudi na boljše ravnotežje, kar za posameznika 

pomeni, da bo lažje in varneje hodil. 
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Vadba za razvoj moči mišic odmikalk in primikalk kolka s pomočjo elastike in 

pilates žoge (prva slika). Na drugi sliki pa vidimo vajo upogib v ramenskem 

sklepu. 

 

               

Vstajanje in usedanje – učenje pravilnega gibalnega vzorca in razvoj moči 

štiriglave stegenske mišice in zadnjičnih mišic. 
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Počep na nestabilni površini – razvoj moči mišic spodnjih okončin in mišic 

medeničnega obroča ter razvoj ravnotežja. 

 

Vaje za vzdržljivost so koristne, da se bomo kasneje utrudili in zadihali ter lahko 

v kosu prehodili daljšo pot (npr. do trgovine prišli brez vmesnih postankov, 

daljša hoja v Domu). Vzdržljivost izboljšujemo predvsem s pomočjo električnih 

trenažerjev, na katerih z nogami pedaliramo. 

Vaje za ravnotežje so odlične predvsem iz stališča preprečevanja oziroma 

zmanjševanja števila padcev in s tem zlomov, ki so lahko v tej dobi kritični. 

Ravnotežje izboljšujemo predvsem preko različnih poligonov, kateri ponavadi 

sestojijo iz: različne smeri gibanja (naprej, nazaj, vstran), različne podporne 

površine (različna trdota, stabilnost in površina) in raznih ovir (različna 

prestopanja). 
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Na vadbi nam ni dolgčas – vadeče zmeraj čaka malenkost drugačen izziv. 

 

Koordinacijske vaje so odlične predvsem iz živčnega vidika, in sicer za »trening 

možganov«, saj z raznimi koordinacijskimi vajami utrjujemo/ustvarjamo nove 

živčne poti, kar izboljšuje kognitivne sposobnosti (delovanje možganov), s tem 

pa zmanjšamo upad le-teh in zmanjšamo možnost demence. Vadba 

koordinacije ima pozitivni učinek tudi na bolj učinkovito gibanje (za enako delo 

boste porabili manj energije – kasneje se boste utrudili). Tukaj vadimo 

predvsem s pomočjo narisane kvadratne mreže na tleh in določamo, v kakšnem 

vrstnem redu stopamo v kvadratke (katera noga prva stopi in kam ter kako 

zatem sledi druga noga). 

 

Same vaje za gibljivost so pa tudi ključnega pomena, saj ohranjanje prave 

dolžine mišičnih vlaken omogoča večjo moč, lažje npr. dosegamo stvari, manj je 

možnosti, da bi se srečevali z raznimi bolečinami in nelagodji v telesu ter ne 

nazadnje nam omogoča lažje gibanje. V starosti je problematična gibljivost 

predvsem v predelu hrbtenice, kolka in gležnja. 

ZAKLJUČNI KOMENTAR 

Za konec bi rad povedal, da je bila moja želja s tem člankom predvsem ta, da bi 

katerega izmed vas dodatno spodbudil in navdušil, da se nam na vadbi pridruži 

ter se sam prepriča, kako je lahko gibanje koristno kakor tudi zabavno. Lahko 

pridete samo enkrat in preizkusite. Ključ do zdravja in bolj kakovostnega 

življenja ste predvsem vi sami. Potrebujete le željo po izboljšanju, saj za 
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pričetek z vadbo še ni prepozno! Zavedajte se, da imate dostop do najbolj 

učinkovitega zdravila z najmanj stranskimi učinki – imenuje se VADBA! 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAJ POMENI TELOVADBA ZA STAROSTNIKE 

 

Naš Dom ima zelo lepo urejeno telovadnico z vsemi pripomočki, ki ustrezajo 

dobri vadbi vseh oskrbovancev željnih telovadbe. Imamo tudi strokovno 

priznane in usposobljene fizioterapevtke, kot so Deana Lukanovič in Nataša 

Peceli. V pomoč so jim tudi študenti in študentke fakultete za šport, ki 

usposabljajo oskrbovance z individualnimi vajami. Tako je študent g. Miha 

zaključil dvomesečno usposabljanje   individualne vadbe z dvema 

oskrbovancema z velikim uspehom. V telovadnici se ves dopoldan vrstijo vaje s 

pokretnimi in nepokretnimi oskrbovanci z osnovno telovadbo, popoldan pa tudi 

vaje za ravnotežje. To je zelo kratek in skromen opis. Sedaj pa k stvari in 

pomenu te telovadbe za starostnike. Starostniki naj bi imeli predvsem veselje 

do telovadbe. Začetniki naj pričnejo z osnovno telovadbo, ki jim bo veliko 

pomoč pri težjih vajah. S telovadbo bodo dobili samozaupanje vase. Omogočila 

jim bo več sproščenega zadovoljstva z več gibalnega sistema. Telovadba nas 
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tudi umsko razvedri. Naše počutje je občutno na zadovoljivi višini. Zaradi vseh 

teh okoliščin se naj vsi starostniki po svojih sposobnostih udeležujejo danih 

možnosti, ki jim nudi domska telovadba. Zato naj telovadba postane, »zakon, 

»ki se bogato obrestuje.  

Iz moje lastne izkušnje napisala; 

 

 

                                                                                                                    Vida Drinovec 

 

 

 

 

 

 

 

VEZI MED ŠOLO IN DOMOM STAREJŠIH 

Ko sem pred kratkim prvič vstopila v preddverje Doma starejših občanov  

Bežigrad, me je presenetilo, kako živahen kraj je to. Pravijo sicer, da človeka, ki 

ima kladivo, vsaka stvar spominja na žebelj, vendar je mene vzdušje v Domu v 

resnici nekoliko spomnilo na … šolo. Šola, v kateri sem zaposlena, je od DSO 

Ljubljana-Bežigrad oddaljena samo par minut, kar ponuja odlično priložnost za 

srečevanje starejših in mlajših generacij. Vesela sem, da ta srečevanja tudi v 

resnici potekajo. Sodelavke, ki na šoli delajo že precej dlje kot jaz, so mi 

povedale, da Osnovna šola Danile Kumar že dolgo na različne načine sodeluje z 

DSO Bežigrad. Otroci imajo v Domu bralne urice za stanovalce, občasno 

pomagajo pri novoletni in ostalih prireditvah, spomladi na zelenicah skupaj z 
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učiteljicami zasadijo cvetje… Tudi DSO Bežigrad na šolo občasno pošlje kakšen 

izvod svojega mesečnega glasila, skupaj z vabili na prireditve, razstave in ostale 

dogodke. Medgeneracijski stiki so primer sodelovanja, ki je prijetno in koristno 

za vse udeležence; tako za otroke, ki dobijo izkušnjo, da s svojimi spretnostmi in 

delom nekomu pomagajo in razvijajo empatijo, kot tudi za starejše, ki se 

običajno z veseljem družijo z mladimi in z njimi delijo del svoje življenjske 

zgodbe. Upam, da se bo to sodelovanje nadaljevalo in krepilo tudi v prihodnje.  

Tea Jelnikar 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

»Človeška rasa ima eno izredno močno orožje in to je smeh« 
Mark Twain 

 

 

 

 

 

 

Peter Kovač je v družbi prijatelja prišel na sejem računalništva, kjer so 

predstavljali novo pridobitev – super računalnik stoletja. Hostesa, ki je 
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razkazovala računalnik obiskovalcem sejma, je rekla: »Računalnik lahko 

vprašate karkoli in vam bo pravilno odgovoril. 

 

»Kje je zdaj moj oče?« je vprašal Peter. Računalnik je odgovoril: » Tvoj oče sedi 

na bregu reke Soče in lovi postrvi.« Peter se obrne k prijatelju in mu reče: »Nič 

ne bo! Ta računalnik pa res ni tako super, kot ga opevajo. Moj oče je že deset 

let mrtev.« » Pa ga vprašaj bolj natančno, mu svetuje prijatelj. » Računalnik, 

povej mi, kje natančno se nahaja moj oče Miha Kovač?« » Tvoj oče sedi na 

bregu reke Soče in lovi postrvi, Miha Kovač pa je umrl pred desetimi leti!«  

 

K psihiatru vstopi pacient. » Kako se pišete?« ga vpraša doktor. »Ime mi je 

Winston Churchil, gospod doktor. »Če se prav spominjam, ste bili pri meni že 

lani, takrat ste se imenovali Margaret Thacher. »Točno, gospod doktor. To je 

moje dekliško ime.« 

 

 
 

 
 

UGANKA MESECA JANUARJA 
 

 
 

OBLEKA NA OBLEKI, 
A KJE IMA TELO? 

KDOR SKUŠA GA ODKRITI, 
OČI GA ZAPEKO. 

 
 

Uganko meseca najdete v pritličju v avli. Odgovor napišite na listek in ga 
vstavite v modro škatlo. 

Žrebanje bo v sredo, 28. 2. ob 10:30 uri v delovni terapiji. 
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REŠITEV UGANKE MESECA JANUARJA 
 

  
KOLIKO ŽIVALI VIDIŠ NA SLIKI? 
 
Na sliki je 8 živali: 
Slon, delfin, konj, morski konjiček, 
pes, mačka, miš, riba. 
 
 
 

 
Ugankar meseca JANUAR je 

stanovalka  

ga. Albina Miklič! 

Čestitamo! 
 


