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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  

E-pošta: info@dsolj-bezigrad.si 

 

Socialna služba  

Tjaša Rošker in  Karmen Kragelj 

E-pošta: tjasa.rosker@dsolj-bezigrad.si, 

karmen.kragelj@dsolj-bezigrad.si 

 

Vodja rač. službe 

Sebina Šakonjić 

E-pošta: Sebina.sakonjic@dsolj-bezigrad.si 

 

Obračun oskrbe 

Aleksandra Vukićević 

E-pošta: aleksandra.vukicevic@dsolj-bezigrad.si 

Telefon: 01 589 67 57 

 

Zunanja dejavnost 

(dnevno varstvo, sklepanje pogodb o dostavi kosil) 

Mateja Šebenik – mateja.sebenik@dsolj-bezigrad.si 

Telefon: 01 589 67 77 

 

URADNE URE: 

od ponedeljka do četrtka : od 12:45 do 13:30 ure in v 

petek od 12:15 do 13:00 ure 

 

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. 

 

Ambulanta Zdravstveni Dom Bežigrad – Enota DSO Ljubljana 
Bežigrad 

Telefon: 01 589 67 50 ali 01 566 14 20 – za zunanje paciente 

Biljana Nikolova Stoilova dr.med.spec – biljana.nikolova-
stoilova@zd-lj.si 

URNIK AMBULANTE: 

Delo na oddelkih: 

ponedeljek od 7:00 do 12:00 ure 

 torek od 11:00 ure do 14:00  

sreda  od 7:00 do 12:30 ure  

četrtek od 8:00 do 12:30 ure  

petek od 7:00 do 12:30 ure 

Ambulanta za obiske stanovalcev: ponedeljek od 12:00 do 
13:00 ure, sreda, četrtek in petek od 12:30 do 14:00 ure 

Trombotična ambulanta: torek od 7:00 do 10:00 in od 10:30 
do 11:00 ure 

Ambulanta za zunanje paciente: ponedeljek od 13:00 do 
14:00, četrtek od 7:00 do 8:00 ure 

Pogovor s svojcem po predhodnem dogovoru: ob sredah in 
četrtkih med 13:00 do 13:30 uro 

Malica: od 10:00 do 10:30 ure 

                                                                                                                                                                           

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 12.30, večerja 17.40*. 
 
*Prazniki: večerja 17.30. 
 
2. skupina: 
zajtrk: 8.20, kosilo: 13.00, večerja 18.00 
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ČASOVNIK 

Julij 

(izvirno slovensko: mali srpan) je sedmi mesec gregorijanskega koledarja z 31 dnevi. 

Julij je dobil ime po Juliju Cezarju, pred tem so ga latinsko imenovali Quintilis, ker je bil 

peti mesec rimskega koledarja, v katerem se je leto začelo z marcem. 

 

 

Avgust 

ali veliki srpan je osmi mesec gregorijanskega koledarja. Izvirno slovensko ime za 

avgust je veliki srpan, hrvaško kolovoz, češko srpen in poljsko sierpień, prekmursko 

méšnjek in tudi augustuš. 

Mesec avgust se tako imenuje v čast rimskega cesarja Avgusta. Mesec naj bi imel 31 

dni, ker je Avgust želel imeti v svojem mesecu toliko dni kot Julij Cezar v svojem juliju. 

Cesar je avgust postavil, ker je to mesec v katerem je umrla Kleopatra. Preden ga je 

preimenoval, se je mesecu latinsko reklo Sextilis, saj je bil šesti mesec v rimskem 

koledarju, ki se je začel z marcem. 

Prazniki in obredi: 

12. avgust - mednarodni dan mladih 

15. avgust - Marijino vnebovzetje (Rimskokatoliška cerkev) 

17. avgust - združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po prvi svetovni 

vojni (Slovenija) 
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September 

ali kimavec je 9. mesec v gregorijanskem koledarju in ima 30 dni. Ime prihaja iz latinske 

besede septem, ki pomeni »sedem« - september je bil namreč po rimskem koledarju 

sprva sedmi mesec v letu, preden so vstavili januar in februar. 

September se vsako leto začne na isti dan v tednu kot december. 

Izvirno slovensko ime za september je kimavec, hrvaško rujan, češko září in poljsko 

wrzesień. V prekmurščini mihálšček, nekoč miháošček in tudi september. V grški 

civilizaciji se je september imenoval Boedromion. 

V irskem koledarju se ta mesec imenuje Meán Fómhair (dobesedno »srednja jesen«) 

in je srednji mesec v jesenskem letnem času. 

Prazniki in obredi: 

15. september - dan vrnitve Primorske k matični domovini (Slovenija) 

22.–24. september - začetek koledarske jeseni 

23. september - dan slovenskega športa (Slovenija) 

27. september - svetovni dan turizma 

 

 

 

Povzeto po Wikipediji  
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JUBILEJNO LETO JOSIPA IPAVCA 

Vlada Republike Slovenije je leto 2021 razglasila za leto Josipa Ipavca. V obrazložitvi 

so na Ministrstvu za kulturo zapisali:  

"V letu 2021 se spominjamo 100. obletnice smrti 

skladatelja in zdravnika dr. Josipa Ipavca (21. 12. 

1873–8. 2. 1921), ki je za slovensko glasbeno 

zgodovino ustvaril veliko pomembnih del. Med njimi 

posebej izstopata prvi slovenski balet Možiček in 

najobsežnejše delo opereta Princesa Vrtoglavka, 

sicer pa glavnino njegovega ustvarjanja 

predstavljajo samospevi in orgelske skladbe. 

Razglasitev leta Josipa Ipavca bo lahko spodbudila 

ustvarjalno zasnovo programov in projektov v letu 

2021, od področja glasbene ustvarjalnosti do 

raziskovanja in glasbenega izobraževanja. V luči 

spominjanja na našega velikega skladatelja bo 

Ministrstvo za kulturo javne zavode in javni sklad, ki delujejo na področju kulture, 

pozvalo, naj v okviru svojih zmožnosti pri načrtovanju programov in projektov za leto 

2021 pripravijo vsebine, ki se bodo navezovale na to pomembno obletnico. Hkrati je to 

tudi odlična priložnost za okrepljeno sodelovanje resorjev, kot sta denimo šolstvo in 

turizem. 

Predlog za razglasitev spominskega leta je Ministrstvu za kulturo podala Občina 

Šentjur." 

Življenjepis 

Josip Ipavec (klicali so ga tudi Pepi ali Pepo) se je rodil 21. 12. 1873 kot sedmi od 

desetih otrok Gustava in Karoline, ki so živeli v Šentjurju (trg Sv. Jurij pod Rifnikom oz. 

Sv. Jurij ob Južni železnici), hišna št. 9. Krščen je bil kot Jožef Karl, v nemški krstni 

knjigi zaveden kot Josef Karl. Dve imeni nakazujeta na imenitnost, saj v podeželskem 

okolju ni bilo običajno, da bi otrok dobil dve imeni. 
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Kmalu je začel z glasbenim izobraževanjem. Že pri štirih je z očetom igral klavir, 

kasneje ga je poučeval tudi brat Lojze. Ljudsko šolo je končal v domačem trgu pri 

dobrem učitelju in pevcu Frančišku Vučniku, ki ga poučeval tudi violino. Ljudsko šolo 

naj bi obiskoval dlje, kot je običajno, predvidoma zaradi bolezni. Oče ga je leta 1883 

poslal v benediktinski samostan Št. Lambert na Gornjem Štajerskem, kjer je dokončal 

prvi in drugi razred gimnazije. V samostanu je tudi pel v zboru odličnega orglarja Karola 

Grütza. Že takrat je Josip uglasbil nekaj duetov za violino. 

Tretji in četrti razred gimnazije je končal pri benediktincih v Št. Pavlu na Koroškem, kjer 

je tudi pel alt v cerkvenem pevskem zboru. V tistem obdobju je skomponiral valček za 

klavir in violino. Na dan velike mašne slovesnosti je orglar nenadoma zbolel, zato je 

na pomoč priskočil 14-letni Josip Ipavec ter na orglah spremljal orkester in pevce. Od 

takrat je vedno igral orgle pri šolskih mašah. 

Višjo gimnazijo je obiskoval v Celju, kjer je od šestega razreda igral v župnijski cerkvi 

pri dijaških mašah. V tem času je uglasbil »Ave Mario« za moški zbor z bariton slogom. 

Tam se je spoznal z Nemcem Feryjem Leonom Lulekom, kasneje znanim baritonistom. 

Josip je zanj skomponiral celo vrsto nemških pesmi in balad (Das Königskind, Die 

Woiewodentochter, Die Drei), samospevov ob spremljavi klavirja. Tudi na vseučilišču 

v Gradcu sta bila prijatelja in Josip ga je na nastopih spremljal na klavirju. V Gradcu se 

je učil glasbene teorije pri dr. Torgglerju ter uglasbil slovensko balado »Trije vojaki« za 

bariton in solo ob spremljavi klavirja, »Triglavsko koračnico« in četverospev »Imel sem 

ljubi dve«. V Gradcu je ustvaril balet oz. enodejanko pantomimo »Možiček«, s katerim 

je dosegel lep uspeh in se je že v tistem času v Gradcu predstavljal sedemkrat. 

Kasneje so »Možička« uprizorili v Mariboru, Ljubljani, Novem mestu in Celovcu. 

Leta 1904 je dokončal medicinske študije v Gradcu, 15. 3. je bil razglašen za doktorja 

zdravilstva. Bil je specialist za oči. V letih 1904 in 1905 je delal v vojaški bolnišnici na 

Dunaju. V prostih urah se je učil instrumentacije pri kapelniku jubilejskega gledališča 

(Volksoper) Aleksandru Zemlinskem. 

Od avgusta 1905 do spomladi 1907 je delal kot vojaški zdravnik v Zagrebu. Ko je oče 

Gustav Ipavec zbolel, je službo vojaškega zdravnika opustil in se vrnil v rodni Šentjur. 

Postal je distriktni zdravnik skrajno vzhodnega dela celjskega in skrajno zahodnega 

dela šmarskega sodnega okraja. V tistem času je sicer sam trg Šentjur štel okoli 400 
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prebivalcev. V njem je delovalo društvo Sokol, starosta katerega je bil vse do začetka 

1. svetovne vojne Josip Čulek, njegov namestnik pa Josip Ipavic. 

Leta 1907 se je v Gradcu poročil z Albertino Novoszad. Jeseni leta 1909 je težko 

zbolel. V zakonu sta se jima rodila sinova Jože in Teodor. 

V Šentjurju je dokončal opero Princesa Vrtoglavka, s katero se je dolgo ukvarjal. 

Besedilo (v slogu evropske literarne dekadence) zanjo je napisala znana pisateljica 

Mara Čop-Berksova. Skupaj z vplivnimi prijatelji si je prizadeval,da bi opereto uprizorili, 

vendar to za časa njegovega življenja žal ni uspelo. Izvedenih je bilo le nekaj delov 

opere (npr. na nekem koncert v Celju je pevski zbor iz Šentjurja ob spremljavi 

salonskega orkestra predstavil uvodni prizor 3. dejanja opere Princesa Vrtoglavka z 

naslovom Urica, januarja 1914 pa je Glasbena matica izvedla tri odlomke iz opere). 

Josip Ipavec je bil leta 1914 mobiliziran in poslan v Wagno na današnjem avstrijskem 

Štajerskem, kjer je bilo begunsko taborišče za ubežnike iz Galicije. Zaradi bolezni je 

bil kasneje demobiliziran in še pred koncem vojne so ga poslali domov. Sčasoma je 

opustil tudi zdravniško prakso. Umrl je 8. 2. 1921 v Šentjurju, kjer je tudi pokopan. 

Princesa Vrtoglavka je bila prvič izvedena šele 29. 11. 1997 v SNG Maribor. Besedilo 

zanjo je po motivih libreta Mare pl. Berks napisal ddr. Igor Grdina. 

Skladateljev opus 

 

JOSIP IPAVEC ne sodi med povsem 

pozabljene skladatelje, je pa eden najmanj 

razumljenih. Njegov opus je bil deležen 

različnih, tudi slabih ocen, ki so se s časom 

izkazale za neustrezne. Napisal je prvi 

slovenski balet, komično opero Princesa 

Vrtoglavka, vrsto samospevov in nekaj skladb 

za zbore. 
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 Baletna pantomima Možiček, 1900. To je hkrati prva slovenska romantična 

kompozicija te vrste (kasneje jo je orkestriral Viktor Parma). 

 Opereta Princesa Vrtoglavka, 1910. 

 Glavnino njegovega ustvarjanja predstavljajo samospevi na nemška besedila 

ter orgelske skladbe. 

 

 

 

Vir: Knjižnica Šentjur, spletno mesto https://sen.sik.si/index.php/dogodki-prireditve/leto-josipa-ipavca 

 

 

 

 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Viktor_Parma
https://sl.wikipedia.org/wiki/Samospev
https://sl.wikipedia.org/wiki/Orgle
https://sen.sik.si/index.php/dogodki-prireditve/leto-josipa-ipavca
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DOMSKI PIKNIK! 

V sredo, 26.6.2021, smo imeli domski piknik za stanovalce, svojce in zaposlene. Zaradi 

pandemije pa žal tudi letos ni bilo naših upokojencev.  

Začetek naj bi bil ob 11. uri, toda 

veliko stanovalcev si je rezerviralo 

mizo in stole že po zajtrku. 

Zaposleni v domu so postavili mize 

in stole ter senčnike po terasi in 

vrtu, saj je bil eden najtoplejših dni 

v juniju. 

Že ob 9. uri so Vehid, Janez in 

Matevž začeli pripravljati žar, tako 

da so do 12. ure napekli že vse 

specialitete žara. 

Ob 11. uri so zaposlene in študentke, ki so bile te dni na praksi v domu, začele nositi 

na mize pijačo: vino, radensko, vodo in sokove. 

Točno ob 12. uri se je začela postrežba za najbolj »lačne« stanovalce: čevapčiči, 

hrenovke, perutničke in doma pečeni kruh. Jedačo so nosili tako hitro, da smo bili v 10 

minutah vsi postreženi. Jedače je bilo v izobilju in vsak, ki si je zaželel »repete«, je 

dobil. Ko smo pojedli te dobrote, je na vrsto prišla pehtranova potica, kava pa malo z 

zamudo. Žive glasbe ni bilo, je pa 

bila predvajana preko računalnika, 

vendar zaradi vročine nismo 

plesali.  

Ker je bilo zares vroče, so 

stanovalce, ki so na vozičkih, 

pričeli voziti v sobe na počitek že 

ob 13. uri, ostali pa smo zdržali 

nekje do 14. ure. 
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Veliko domskih piknikov sem že doživel in lahko rečem, da je bil glede na vročino in 

pandemijo izredno dobro organiziran. Prvič se je zgodilo, da se ni nihče pritoževal, vsaj 

meni ne. 

Zahvaljujem se ge. direktorici, da se je za piknik tako hitro odločila, saj še teden pred 

tem ni bilo jasno, ali sploh bo. 

Pohvaliti moram tudi naše zaposlene, da so pripeljali vse stanovalce, ki so na vozičkih, 

saj so zares uživali in tudi postrežba je bila neverjetno hitra. Tudi študentkama in 

študentoma fizioterapije, ki so bili pri nas na praksi, gre vsa pohvala, saj so se zares 

dobro izkazali.  

V upanju, da bo kmalu še kakšen piknik, zaključujem svoje pisanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marko Finec 
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ZABAVNO DRUŽENJE S FRANCIJEM KEKOM 

Lepo se je bilo sprehajati v jutranjih in večernih urah v našem parku, ko je bilo pošteno 

vroče v mesecu juniju. 

Prizadevne fizioterapevtke so organizirale telovadbo na prostem. Odvijale so se prave 

dihalne vaje ter aktivna telovadba na prostem. 

Razveselili smo se vabila 

Urške naše delovne 

terapevtke, da bo 28. junija ob 

10. uri zjutraj v domskem parku 

potekalo športno druženje z g. 

Francijem Kekom. Druženje je 

potekalo v sodelovanju s 

Športno unijo Slovenije , v 

sklopu akcije »Povezani v 

gibanju«.  

 

Srečanja se je udeležilo okrog 50 stanovalcev doma.  

V senci, pod krošnjami dreves, smo pričakali g. Francija Keka, novinarja in humorista, 

doma iz Novega mesta. Kot vedno se je predstavil v policijskem oblačilu, ter nas 

povprašal, če ga poznamo iz humoristične TV oddaje »Skrita kamera«. Ponazoril je, 

kako snemajo to oddajo in se skril za deblo drevesa v parku. Nato je prikazal svojo 

gibljivost z različnimi stojami in poudaril pomen gibanja za naše zdravje.  

Izvedel je stojo na eni nogi (lastovko) ter 

zabavno pokazal strah pred padcem, ko 

bo prikazal stojo na eni roki. Poklical je 

animatorko Matejo, da je položila roko 

na stol, on pa je nato položil svojo roko 

na njeno in izvedel stojo na drugi nogi. 

Aktiviral je stanovalce, da so hodili z 

njim naprej, levo, desno, vstran in nazaj. 

Nato smo vsi skupaj razgibavali prste 

na obeh rokah.  
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Sledilo je podajanje žoge med gledalci in metanje žoge v vse smeri. G. Franci Kek si 

je prizadeval za večjo aktivnost vseh stanovalcev, a ni bilo večjega zabavnega odziva. 

Motil je ropot s ceste in stanovalci, zaradi gluhote, niso slišali vseh navodil, ker ni bilo 

ustreznega ozvočenja.  

Po šolski uri različnega razgibavanja, 

se je g. Kek poslovil. Prisotni smo se 

mu zahvaljevali s ploskanjem, kakor 

tudi vsem organizatorjem in 

sodelujočim na tem dogodku.  

Želimo, da bi se še kdaj oglasil v 

našem domu. Veseli bi bili njegove 

družbe. 

 

Marija Šemerl 

DOMSKE OLIMPIJSKE IGRE 

Konec julija, od 23. 7. do 8. 8. 2021, so se v Tokiu dogajale velike reči. To so bile 

olimpijske igre. Slovencem so prinesle tri zlate, eno srebrno in eno bronasto medaljo. 

Na te kolajne smo vsi zelo ponosni. 

Naša delovna terapevtka Urška se je takoj spomnila, da bi tudi v našem domu lahko 

napravili olimpijske igre. Rečeno – storjeno. Urška je takoj organizirala vse potrebno, 

da se stvar uresniči. V delovni terapiji so začeli izdelovati medalje.  

Končno je napočil čas Domskih olimpijskih iger, s pričetkom 8. avgusta od 9:30h dalje 

na domskem vrtu.  

Vozičkarji, to so delno pokretni, oziroma 

stanovalci z omejeno gibljivostjo, so se zbrali v 

domskem parku okoli 10. ure. Zastopani so bili v 

velikem številu in so sestavljali dve tekmovalni 

ekipi, ki sta si podajali žoge. Kako si jim žarele 

oči, ko so zagledali žoge, se ne da opisati, le 

čutiš jih lahko. Med vozičkarji je bila tudi moja 
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sestra Sonja Kovač, ki je dokaj spretno odbijala žoge, kajti v svoji mladosti je tudi sama 

igrala odbojko. Veliko vozičkarjev pa se je tako spomnilo svojih mladostnih športov. 

Vztrajanje vozičkarjev je trajalo vse do kosila.   

Ob 14. uri so se začele olimpijske igre 

vseh ostalih stanovalcev, ki so tekmovali 

v metanju obročev na stožec, vodnem 

pikadu, vodnih pinatah in hitri hoji čez 

ovire. Ocenjevale so Urška, Nadja, 

Karmen, v pomoč jim je bil Andrej (sin od 

socialne delavke Tjaše), ki je tudi 

pomagala pri izvedbi. Lep in buren pogled 

nad tekmovanjem je bil prav zanimiv. 

Gledalcev je bilo bolj malo in le ena izmed njih je spodbujala tekmovalce. Po končanem 

tekmovanju so navalile gledalke, ki so s palicami razbijale vodne balone in škropile 

nastopajoče, kar pa je tudi bilo zabavno. Tik pred koncem naših olimpijskih iger je 

pričelo deževati.  

Vsi nastopajoči in tudi drugi mimoidoči smo bili povabljeni v sobo za fizioterapijo, kjer 

je bila razglasitev rezultatov. Stopničke so bile pripravljen in tudi vse ostalo, kar je 

zapisano v protokolu.  

Urška je napovedala izide najboljših tekmovalcev domskih olimpijskih iger. Med bučno 

glasbo je Vinko stopil na tretjo stopnico. Bronasto medaljo okrog  vratu mu je Urška 

obesila med burno ovacijo. Na drugo stopnico sta se povzpeli Marija in Kristina s 

srebrno medaljo okrog vratu. 

Najbolj bučen aplavz pa je 

preplavil prostor ob nastopu 

zlate medalje, ki jo je prejel 

Marko. Ko je stopil na najvišjo 

stopničko, je ponosno 

zadonela naša himna. Ob tem 

smo vsi nastopajoči in ostali 

ploskali do onemoglosti.  
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Ko so bile medalje podeljene, se je pričela pogostitev z veliko torto, na kateri je bilo pet 

krogov, simbolom olimpijskih iger, ki so jo pripravile naše domske kuharice.  Manjkalo 

ni niti sadnega soka in vode. Zaključek je spremljalo zadovoljstvo z dolgim aplavzom.  

Za vso uspelo organizacijo se toplo zahvaljujemo predvsem delovni terapevtki Urški in 

tudi vsem ostalim zaposlenim, ki so tako ali drugače pripomogli k izvedbi tako velikega 

projekta in navsezadnje tudi vsem stanovalcem za njihovo sodelovanje in spodbujanje.  

 

 

 

 

Vida Drinovec 
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GLASBENO PEVSKI NASTOP: DUO IRENA IN MARTIN 
 

Na topli julijski dan je delovna terapevtka Urška, organizirala glasbeno pevski nastop 

para Irena in Martina. Glasbeno pevski 

nastop je doma iz Radeč in s pripravljenim 

zabavno glasbenim plesnim programom, 

dinamično, glasbeno ritmično sprošča in 

zabava mlade in starejše ljudi, ki živijo v 

zavodih in domovih za starejše. V sredo, 

14.julija ob 15.00 uri sta delovna terapevtka 

Urška in animatorka Mateja pripravile prostor 

v parku, pod zelenimi krošnjami dreves, z 

upoštevanjem varnostih predpisov, sedeže 

za gibljive stanovalce doma. Ob ustreznem ozvočenju sta se predstavila zakonski par, 

gospa Irena kot pevka in učiteljica plesa ter mož Martin, ki je spremljal z igranjem na 

harmoniko. V našem domu, se je tega pevskega nastopa udeležilo okrog 30 pokretnih 

stanovalcev in okoli 20 stanovalcev in negovalnih oddelkov. Gospa Irena nas je že v 

uvodu navdušila z izredno gibljivostjo, petjem in modernim plesom. Začela je s petjem 

Slakove pesmice Čebelica, sledil je ples in petje narodno zabavnih pesmi ter zaključila 

je s Šifrerjevo pesmijo : Med prijatelji. V drugem delu programa smo s petjem poznanih 

pesmi sodelovali vsi prisotni. Bilo je veselo in sproščujoče. Navdušeni smo bili ob 

gledanju, mlade delovne terapevtke Urške 

in animatorke Mateje, ki sta veselo in 

dinamično sledile ritmu sodobnega plesa. 

Aktivno sta vključevali vse prisotne 

stanovalce, da smo ali plesali ali ploskali. 

Prisotni smo s ploskanjem, gibanjem in s 

plesom živo sledili programu. Razveselili 

smo se in nasmejali. Doživeli smo toplo, 

sproščujoče, veselo, julijsko popoldne in se 

vsem sodelujočim zahvaljujemo.  

Marija Šemerl 
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DOMSKI IZLET! 

 

Po 2 letih, lansko leto izleta zaradi pandemije ni bilo, je letos 25. avgusta organizirala 

delovna terapevtka Urška izlet v Postojnsko jamo. Po osmi uri in trideset minut smo se 

pričeli zbirati pred domom. Ob 8 uri in 45 minut pa nas je odpeljal šofer Kristjan Vuk iz 

Domžal novim dogodivščinam naproti.  

Z avtobusom  se nas je odpeljalo deset stanovalcev, 

direktorica, medicinska sestra Marija in seveda 

voditeljica Urška. Med vožnjo nam je Urška povedala 

veliko znamenitosti o Postojnski jami, tudi o najlepšem 

kapniku v jami – Brilijant, iz vlakca se ga ne vidi, imajo 

ga pa vsi uslužbenci na logotipu oblačila. 

Ob 9 uri 25 minut, torej po 40 minutah nas je šofer 

pripeljal na postajališče pred Postojnsko jamo. Iz 

avtobusa smo vzeli tri vozičke, 7 rolatorjev (hojce) ter 

prigrizek za vsakega: napolitanke, vodo zala in jabolko, 

nato pa smo se napotili proti vhodu v jamo. Ob 10 uri 10 minut smo se podali kot druga 

skupina tistega dne na vlakec, ki nas  je popeljal med kapnike stalaktite in stalagmite, 

zanimivo pa je bilo opazovati tudi druga čudesa v jami. Vozili smo se 30 minut lepe 

vožnje, notri je bilo hladno, a smo se temu primerno oblekli.  

Ko smo prišli iz jame, nas je vodič najprej ob 

spominski plošči seznanil, da je sabotažni vod 

Vojkove brigade 23.4.1944 razstrelil sode v 

katerih je bil bencin in so jih Nemci pazili, saj 

so gorivo potrebovali za svojo motorizacijo in 

nadaljnje operacije. Nato smo se peš napotili 

v interaktivni Vitari muzej. Tam nam je 

obrazložila, kaj vse je videti v tem muzeju. 

Podali smo se po vijugasti asfaltni poti in v 

vitrinah videli primerke katere živali so nekoč 

živele v tej jami in seveda dve človeški ribici 
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(proteus), ostale pa imajo v jami do tja pa je treba izstopiti iz vlaka in iti peš. Ogled smo 

končali v 45 minutah, nato pa smo se odpravili na kosilo v hotel Jama.  

V restavracijo hotel Jama smo se ob 12. uri  

pripeljali z dvigalom v prvo nadstropje. Glavni šef 

strežbe ter nato natakarici Zora in Andreja so nas 

zelo sprejeli. Restavracija je sodobna urejena in 

zelo svetla, saj je ena stran vsa v steklu. Posedli 

smo se pri dveh velikih okroglih mizah, pri eni 6 

pri drugi 7. Takoj so nam postregli s pijačo, 

seveda po želji. Za kosilo smo dobili: govejo ali 

zelenjavno juho veliko zelenjavne, pečen krompir 

in zrezek, jaz sem dobil ribo škarpino, za 

poobedek pa čudovita sadna kupa in na koncu 

kava, seveda kdor si jo je poželel.  

 

Povedati moram, da smo bili v prvem 

nadstropju edini gostje v tem času, tako je 

organizirala Urška, da se nismo zaradi 

pandemije družili z ostalimi gosti, ki so takrat 

jedli v pritličju restavracije. Z natakaricama smo 

se veliko pogovarjali, tudi slikali smo se z njimi, 

kasneje se nam je pridružila še mlada 

natakarica Sara. Prijetno smo bili presenečeni 

nad izredno gostoljubnostjo, prizadevnostjo ter 

strokovnostjo celotnega hotela jama.  

Po kosilu sem se gospe direktorici v imenu  

vseh izletnikov zahvalil za zares lep izlet, ki ga 

je financirala za nas, saj sami nismo nič 

prispevali.  
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Ob 13 uri 30 minut smo se vsi zadovoljni odpravili do avtobusa in ob 13 uri 45 minut 

nas je šofer srečno pripeljal pred dom in to v 45 minutah. Urška se mu je v imenu vseh 

izletnikov zahvalila za prijetno in varno vožnjo. Še enkrat se zahvaljujem, da ste nam 

omogočili eden izmed najlepših izletov po dveh letih, kljub pandemiji: gospe direktorici, 

medicinski sestri Mariji, ki je požrtvovalno pomagala nam stanovalcem na vozičkih in 

tudi pri drugih opravilih ter Urški, ki je zelo dobro organizirala in vodila naš izlet, ki je 

bil čudovit, predvsem pa varen ter prilagojen nam izletnikom.  

 

Marko Finec 

Še nekaj utrinkov iz izleta:  

  

Skupinska slika pred Postojnsko jamo.  
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  Vožnja v avtobusu.         

 

(Vir slike: https://sl.wikipedia.org/wiki/Postojnska_jama) 

Prečudovita Postojnska jama.  
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KOSILO HOTEL JAMA  

Z dvigalom smo se pripeljali v prvo nadstropje modernega hotela »Jama«. V veliki 

jedilnici smo bili sami, seveda z maskami na obrazu, kajti preventiva je še vedno na 

mestu. V udobnih hotelskih stolih smo dočakali kosilo. Ob 12 uri so nam prijazne 

natakarice postregle kosilo. Vsled ogromnega števila turistov nismo samo dobili kosila 

temveč tudi pač pa tudi dobro domačo hrano. Juha odlična, pečen krompirček, telečji 

zrezek in kuretino z zelenjavo. Za sladico smo dobili sadno kupo s smetano in kavo. 

Prijazni gostinski delavec je postregel 

z vinom in raznimi sokovi, skratka imeli 

smo vse kar smo hoteli in še več. Med 

serviranjem hrane so nas lepe 

natakarice zabavale, kar pa je zelo 

dobro vplivalo na splošno vzdušje nas 

stanovalcev. Po kosilu so nam 

zaželele lep povratek in so nam 

zaželeli, da jih še kdaj obiščemo. Po 

končanem ceremonialu smo se z 

dvigalom vrnili na avtobus.  

 

Vida Drinovec 
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IZLET – MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE STANOVALCEV Z 

DEMENCO IN NJIHOVIH SVOJCEV 

Enkrat letno v Domu organiziramo izlet za osebe z demenco in povabimo zraven tudi 

njihove svojce. Lani nam zaradi izrednih razmer izleta ni uspelo izpeljati, zato smo 

toliko bolj upali, da nam letos 

uspe. Tako smo se na sončno 

soboto, 4. 9. 2021 z nekaj 

stanovalci in svojci odpravili na 

izlet proti Dolenjski. Izleta se je 

udeležilo 12 stanovalcev in 

svojcev, animatorka Mateja 

Šebenik, upokojenka Darja Fetih, 

jaz ter moja otroka, Žiga in Brina.  

Ob 9. uri smo se zbrali v avli Doma in se nato z avtobusom odpeljali proti Stični, kjer 

smo obiskali domačijo Grofija. Tam nas je sprejela gospa Damjana, ki nam je za 

dobrodošlico postregla z domačimi likerji. Poizkusili smo lahko sivkin, metin in cvičkov 

liker ter izvedeli nekaj zanimivosti o njihovi domačiji.  Skupaj z njo smo se sprehodili 

po posestvu, kjer smo lahko opazovali koze, konje in zajce.  

Jeleni so se nam žal skrili. Nato nas je 

peljala skozi etnološko zbirko ˝Tako sta 

živela babica in dedek˝ v prenovljenem 

skednju, ki je bil zgrajen leta 

1855.  Sledil je počitek na dvorišču, pod 

veliko lipo, kjer smo si privoščili domače 

sokove, kavo in čaj. Gostiteljica nas je 

presenetila z odlično domačo slivovo 

pito. Kdor je želel, si je lahko ogledal 

Grofovski kevder, kjer ponujajo obiskovalcem domačije izdelke lokalnih pridelovalcev. 

Menim, da je gostiteljica poskrbela, da smo se pri njih res dobro počutili. Za nas si je 

vzela kar nekaj časa, večkrat pristopila k nam in z nami sproščeno poklepetala.  
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Preostali čas so nekateri izkoristili za prijeten 

klepet, spet drugi za sprehod po posestvu. 

Stanovalci so moja otroka dobro sprejeli, se z 

njima pogovarjali. Bili so skrbni do njiju, da 

katerega od njiju morda ne bi ugriznila koza ali 

brcnil konj. Žiga in Brina sta bila namreč kar 

pogumna, saj sta bližine živali vajena. Nekaj 

stanovalk je skupaj z njima božalo zajčka, se z 

njima sprehajalo in si podajalo žogo. Lepo je bilo 

opazovati, kakšne prijetne občutke pri stanovalcih 

z demenco zbudijo živali in otroci. Zavedam se, da 

je bil ta izlet pomembna izkušnja za moja otroka. 

Dobro sta opazovala dogajanje, pogovor in odzive 

stanovalcev ter mi po izletu postavila kar nekaj zanimivih vprašanj. Na njima primeren 

način sem jima poskusila razložiti, kaj povzroči demenca. 

Izlet smo ob 13. uri zaključili s skupnim kosilom v našem Domu. Nato pa je za 

stanovalce sledil zaslužen popoldanski počitek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špela Vozel 

Strokovna delavka 
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SPREHOD ZA SPOMIN 2021 

Ob mesecu Alzheimerjeve bolezni se nas je v sredo, 15. 9. 2021 16 stanovalcev, od 

tega dva na invalidskem vozičku in dve stanovalki s hoduljama, udeležilo sprehoda za 

spomin do Hipodroma Stožice. Med 

udeleženci pohoda je bilo tudi nekaj 

stanovalcev z demenco. Za spremstvo 

so bile: delovni terapevtki Urška in 

Ana, animatorka Alma, socialna 

delavka Karmen in strokovna delavka 

Špela Vozel, ki je vse organizirala in 

vodila. 

Ob 10. uri smo se zbrali v avli Doma in odšli na sprehod. Pred Domom je skupino 

fotografirala Špela, nato smo se po lepo asfaltirani cesti počasi podali do našega cilja 

– Hipodroma. Do tja smo hodili 25 minut in se usedli na klopi, ki so namenjene za 

počitek in okrepčilo. Naše spremljevalke so nam ponudile sok, piškote in Zala vodo. 

Seveda so nas tudi fotografirale, tudi s transparentom, na katerem piše »Sprehod za 

spomin«. 
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Gledali smo mladenko, ki je v maneži jahala na 

konju pod vodstvom trenerke. Kasneje je 

prijahala do nas, da so lahko nekateri pobožali 

konja. Mimo so prijahali tudi trije policisti in dve 

policistki in smo se pozdravili z njimi. Po stezi 

Hipodroma je treniral kasač in dvigoval prah. 

Po štiridesetih minutah počitka smo se 

odpravili proti Domu in tja prispeli v tridesetih 

minutah. Vreme je bilo idealno za sprehod, 

proti koncu poti je pa sonce že kar pripekalo. Vsi smo prišli v Dom zadovoljni, da smo 

si popestrili dopoldan, čeprav smo bili malo utrujeni. 

V imenu vseh pohodnikov se zahvaljujem gospe 

Špeli Vozel, ki je zares vzorno organizirala in vodila 

sprehod. Seveda zahvala tudi: Urški, Karmen, Almi 

in Ani, ki so se potrudile, da smo imeli vsi pohodniki 

vso podporo in oskrbo, ki smo jo potrebovali. 

 

Nasvidenje drugo leto na kakšnem podobnem sprehodu v mesecu Alzheimerjeve 

bolezni – septembru.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Marko Finec  
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DOMSKA KNJIŽNICA  

Po kosilu se namestim na udoben fotelj, ki je sestavni del domske knjižnice 2. 

nadstropja zahodnega dela naše stavbe. Začnem premišljevati kako lepo bi bilo malo 

zadremati. Ne, ne boš gledala v strop in dremala. Bolj koristno zate bi bilo, da se 

posvetiš knjigam, ki so lepo razvrščene po policah. Namreč knjige so tiste, ki ti dajejo 

veliko umske nadarjenosti, pomagajo ti razmišljevati stvari, ki jih enostavno ne 

razumeš. Zato su oglej knjige na policah in knjiga, ti te pritegne, te tudi osvoji. Zame je 

knjiga umsko izpeljana, če jo razumeš, pa ti tudi pomaga pri vsakdanjem delu. Zato 

apeliram na vse stanovalce in stanovalke, da si tudi oni ogledajo in izberejo najboljše. 

Pri tem bi poudarila, da vsebuje knjižnica okoli 2000 knjig z razno tematiko. Pridno jih 

oskrbuje in razvršča, svetuje posameznikom  kaj je primerno za njih, nihče drug kot 

stanovalec Marko Finec.  

Pripominjam pa tudi, da se upravno osebje zanima za te knjige. Upam, da je tudi meni 

uspelo osvojiti navdih zanje, pa tudi vam.  

 

 

 

 

 

 

 

Nadalje pripominjam, da Bežigrajska knjižnica izposoja pri nas okrog 80 knjig novejše 

literature in jih vsake pol leta zamenjajo. Da se stvar točno izvaja po načrtu, skrbijo 

zato g. Marko Finec, delovna terapevtka Urška in naš ekonom Janez. Naj še omenim 

to, da naša knjižnica vsebuje tudi nobelovce, mladinsko tematiko, kriminalke, 

leksikone, ljubezenske zgodbe naših in svetovnih pisateljev, komplet Karla Maja, 

komplet Slovenska beseda, cerkvena literatura. Knjige so napisane tudi v nemškem in 

angleškem jeziku. Odloči se! Tudi jaz sem se! 

Vida Drinovec 
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PLES NA STOLIH – ZUMBA! 

V toplih avgustovskih dneh, smo se razveselili obvestila, da bo v domskem parku ples 

na stolih – ZUMBA. Zaradi slabega vremena je bil ples organiziran v jedilnici doma. 

Vodi ga inštruktor g. Damjan iz plesne šole Wolfy.  

V torek, 17.8. ob 9.30 uri se je v 

jedilnici zbralo okrog 50 

stanovalcev, večinoma na 

invalidskih vozičkih. V prvi uri 

srečanja je voditelj dal poudarek na 

gibanju posameznih delov telesa z 

poudarkom na: levo, desno, zgoraj, 

spodaj in usklajeno koordinacijo 

gibov. To ni ples v klasičnem smislu. 

Ti ni ples v klasičnem pomenu 

besede, temveč ritmično – gibalna 

dejavnost ob glasbi. Polurno 

gibanje je potekalo v prijetnem in 

izredno zabavnem vzdušju in stanovalci lepo sodelujejo. Z vmesnim ploskanjem in 

vzkliki zna voditelj pritegniti pozornost vseh udeležencev. Veselo je! Vsi udeleženci 

sodelujejo po svojih sposobnostih, da se v zaključku razgibani, nasmejani in sproščeni 

vrnejo v sobe ali nadaljujejo svoj dan na ostalih skupinskih aktivnostih. Vsi ponovno 

zaživimo in se počutimo pomlajeni. Ob torkovih ponovnih srečanjih, voditelj ustrezno 

stopnjuje zahtevnost in obseg gibanja hitrosti ritma glasbe. 

Gibanje povezuje s posnemanjem 

življenjskih aktivnosti, od pozdravljanja, 

masaže posameznih delov telesa, 

ročnega pranja in likanja perila, igranja 

na flavto in kitaro do umiritve in 

pozdrava. Vaje izvajamo najprej sede, 

nato pa tudi stoje ob stolu, s čimer urimo 

ravnotežje in hojo. Zelo je dinamično in 

veselo, da si napolnimo energijo celega 

telesa za ves dan. Prijaznemu, 
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simpatičnemu voditelju Damjanu, ki to dejavnost vodi prostovoljno se v zaključku s 

poklonom in ploskanjem zahvalimo in vsak teden komaj čakamo, da pride do 

ponovnega torkovega srečanja.  

Zahvaljujemo se tudi organizatorki v delovni 

terapiji Urški, ki se vedno potrudi in išče načine, 

da bi se vsi stanovalci lahko vključevali v 

čimbolj raznolike aktivnosti v katerih se 

počutimo dobro, jih zmoremo ter se zraven 

zabavamo. Hvala tudi vsem pomočnikom, ki 

tako ali drugače pomagajo.  

Še na mnoga srečanja in se vidimo vsaki torek 

ob 9.30 v veliki jedilnici.  

 

 

Marija Šemerl 

  

ŠPORTNI DAN V DOMU POD OKRILJEM MEDNARODNE ZVEZE ZA 

ŠPORT IN KULTURO (ISCA) 

V sredo, 1.9.2021 je potekal športni dan, pod okriljem mednarodnega združenja za 

šport in kulturo (ISCA). Udeležilo se je nas 54 stanovalcev. Delovna terapevtka Urška 

je pripravila vse potrebno, da smo lahko izpolnili naloge, ki jih določa ISCA. 

Te naloge so sledeče: kolesariti 15 minut, test vstani in 

pojdi, sedeča odbojka in sprehod okrog 2 kilometra. 

Stanovalci na vozičkih so igrali sedečo odbojko, kdor je 

zmogel je vozil kolo, 8 stanovalcev pa se nas je napotilo 

na sprehod po ulicah Posavja. Spremljali sta nas 

fizioterapevtka Nadja in študentka delovne terapije 

Karin. Ko smo s sprehodom opravili smo se posedli 

zunaj za mizami Mercatorja, saj ej bilo vreme lepo in 

toplo, popili smo kavico, častil pa nas je Dom. Ko smo 
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se vrnili nazaj, smo dobili potrdilo o udeležbi na športnem 

dogodku (ISCA), Urška nas je fotografirala in izdala 

potrdila. Tako smo tudi mi stanovalci prispevali 56 

kilometrov hoje in kolesarjenja za mednarodno združenje 

za šport in kulturo.  

Veseli smo, da lahko tudi stanovalci velikokrat naredimo 

kaj koristnega za dober namen, posebno če je dobro 

pripravljeno od naših delovnih terapevtk in fizioterapevtk.  

 

 Marko Finec 
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SIMBIOZA MOBILN@ POTUJOČA UČILNICA 

Razveselili smo se obvestila, da nas bo v sredo 13. septembra ob 10.30 uri obiskal 

avtomobil s potujočo učilnico. To je zavod, ki organizira tečaj za uporabo pametnih 

telefonov, računalnikov, tablice in dopolnjuje znanje starostnikov.  

Točno ob določeni uri je bil v domskem parku navedeni avtomobil z inštruktorjema g. 

Gašperjem in Karmen.  

Na mizo v parku sta razdelila 

internetne tablice. Srečanja se je 

udeležilo okrog 11 stanovalcev, od 

tega 5, ki so bili že seznanjeni z 

uporabo računalnika. Pohvalno je 

bilo, da sta bila 2 stara že nad 90 

let. Oskrbovanec, ki je star 92 let je 

povedal, da uporablja računalnik 

za pogovore s hčerko, ki živi v 

Avstriji.  

 

Po osnovnih informacijah o uporabi tablice, smo brskali po novicah. Najbolj izurjen je 

bil go. Finec, ki je prebiral novice in ugotovil večjo občutljivost tablice v primerjavi z 

računalnikom. Gospa Velišček pa mi je pošiljala 

fotografije z našega gospodinjskega krožka, da 

sem jih uredila v galeriji . Potem so še razreševali 

posamezna vprašanja in je hitro minil čas do kosila.  

 

Zahvalili smo se inštruktorjema za prijetno 

poučevanje z željo, po nadaljnjem učenju. Po kosilu 

je organizatorka v iz delovne terapije Urška, dala v 

izpolnitev ankete. Ocenili in pohvalili smo strokovno 

delo inštruktorjev in izrazili željo po nadaljnjem 

strokovnem izpopolnjevanju.   

 

Marija Šemerl 
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LIKERJI 

V okviru ustvarjalno kuharskega kotička s stanovalci izdelujemo domače likerje 

različnih okusov. 

V DSO Bežigrad na vrtu rastejo zelišča, ki jih uporabimo za izdelavo različnih likerjev. 

S stanovalci smo se pogovarjali na kakšen način so si z zelišči pomagali sami, ko 

medikamentozna terapija še ni bila tako razvita oz. dostopna. Tako smo se odločili, da 

bomo najprej naredili domači borovničev, limonin, pomarančni, zeliščni liker ter 

medenico. Vsi so na voljo v delovni terapiji, kjer jih lahko dobite. Vabljeni. 
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  RAZVEDRILO  

PRIJATELJSTVO 

Ni vsako prijateljstvo tudi tisto pravo prijateljstvo. Iskreno. Iskrivo. Srčno. Včasih 

nagajivo in predvsem – zaupljivo. 

Na svoji poti sem srečala že mnogo ljudi. Takšnih in drugačnih. In eno je resnično – 

preko prijateljstev rasteš. Se učiš. Doživljaš vzpone in padce. 

Ko si mlad in naiven, z lahkoto verjameš vsem. Verjameš, da če si sam iskren do 

nekoga in si zaupanja vreden, zadržiš vse stvari druge osebe zase, da je tudi druga 

oseba takšna. Pa velikokrat ni. In se razočaraš. Tukaj se človek nauči previdnosti. In 

zato lahko na podlagi takšnih izkušenj z lahkoto oceniš, kdo je kakšna oseba. Takšne 

ljudi potem zadržiš v življenju ali pa jih pustiš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z nekaterimi osebami se v določenem življenjskem obdobju resnično dobro razumeš. 

Pa se zgodi – selitev v drug, bolj oddaljen kraj ene ali druge osebe, sprememba 

mišljenja, življenje – in enostavno zgubiš stik, če ni interesa, da se stiki ohranjajo. 

Seveda pa morata biti zainteresirani obe strani. In tukaj sploh ne gre za to, da sta se 

prijatelja/prijateljici nehala razumeti. 

Enostavno – kot sem rekla – zgodi se življenje. To osebo boš še zmeraj z veseljem 

pozdravil, ko se srečata. 
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Nekatere ljudi spoznaš zunaj, na kavi, kakšnem dogodku – steče odlična energija, 

imata si toliko za povedati – a tudi tukaj velja, kot povsod drugje, če stikov ne neguješ, 

gre prijateljstvo po gobe.  

No, redki pa so tisti pravi, pristni prijatelji. Takšni, ki s teboj delijo veselje, srečo, 

ljubezen, težave in tegobe. Takšnih v življenju načeloma ne srečaš veliko. Ja, lahko 

imaš 100 prijateljev – a verjemi, le redki so tisti – najboljši. Tisti, ki ti vedno stojijo ob 

strani, ne glede na to, kaj narediš. Tisti, ki so vedno tu za tebe in h katerim se lahko 

vedno zatečeš po nasvet.  

In ravno zato, ker vem, kako težko je najti takšnega prijatelja, to pišem. Ja, imam kar 

nekaj prijateljev, ki so prijatelji v pravem pomenu te besede. Večinoma pa so to znanci. 

Bežna prijateljstva. 

Zato cenim, ko me nekdo pokliče. Ali napiše sporočilo. Da vem, da za to osebo sploh 

obstajam. Da ji ni vseeno, kako se počutim. In se trudim, da tako ravnam tudi sama. 

Da človeka slišim – in slišati je največ, kar v današnjem norem (hitrem) svetu morda 

lahko damo. 

Ker, roko na srce, vsak misli, da so njegove težave in doživetja najpomembnejše. Le 

redki pa znajo prisluhniti. Resnično prisluhniti. In morda ponuditi neko rešitev. Te 

podpreti, ko je to potrebno. Stati ob strani. Nuditi pomoč, ko je to potrebno. Obstajajo. 

A jih ni veliko. 

Tudi sama se ujamem, da se toliko ukvarjam s seboj, z družino in s svojimi trenutnimi 

“problemi” oz. bolje rečeno izzivi, da včasih kar malo pozabim dobre prijatelje vprašati, 

kako so. Ampak se trudim. Ker je lepo imeti dobre prijatelje. In lepo je bližnjemu 

nameniti neko lepo misel.  

Prijateljstvo je dragoceno. Cenimo ga. In bodimo tu – eden za drugega. 

 

Vir: http://www.sirena88.com/2020/01/19/prijateljstvo/ 

 

 

 

 

 

http://www.sirena88.com/2020/01/19/prijateljstvo/
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SUDOKO 

 

 


