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Prišla bo pomlad, 

vsak jo učaka rad, 

da bi zdrav vesel, 

lepe pesmi pel. 

Mesečnik DSO Bežigrad 
Marec 2016, št. izdanih izv. 80 
Izdajatelj: Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad, Komanova ulica 1, 1000 Ljubljana 
Ideja in oblikovanje: delovna terapija 
Lektorirala: Ana Pogorelec Tomažič 



Prazniki in obredi 

 

• 8. marec – dan žena je mednarodni praznik žensk, ki ga v približno 100 
državah praznujejo vsako leto 8. marca. Je dan praznovanja ekonomske, 
politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk, praznujejo pa ga 
predvsem v bivših komunističnih in socialističnih državah. 
 

• 10. marec – štirideset mučenikov je praznik vseh moških – mučenikov, ki 
ima versko zgodovinsko ozadje. V času pregonov Licinija je bilo ujetih 40 
rimskih vojakov, ki se niso hoteli odreči krščanski veri in so v Sebasti v 
Armeniji, umrli mučeniške smrti. Tako so moški dobili svoj praznik, kot 
alternativo dnevu žena. 
 

• 12. marec – Gregorjevo  je praznik, povezan z zaljubljenci. Tega dne se po 
ljudskem izročilu ptički ženijo. 
 

• 14. marec – dan pi je praznik, s katerim vsako leto na 14. marec 
obeležujemo matematično konstanto π (pi). Praznika so se spomnili 
navdušenci nad matematiko v Združenih državah Amerike, ki so začeli na 
ta dan prirejati proslave, na katerih jedo pite in tekmujejo v pomnjenju 
števila pi. 
 

• 21. marec – začetek koledarske pomladi 

 

• 22. marec – svetovni dan voda je namenjen opozarjanju širše svetovne 
javnosti na omejenost naravnih vodnih virov in njihovo ogroženost. S tem 
namenom Združenih narodov vsako leto na ta dan razglasijo temo, ki 
povzema najbolj aktualno problematiko v povezavi z vodami. 

 

• 25. marec – materinski dan je neformalen praznik posvečen materam. 
Praznovanje materinskega dne izvira iz ZDA, kjer ga praznujejo od leta 
1910, v Evropo je navada prišla po prvi svetovni vojni. Materinski dan so v 
Evropi začeli praznovati po prvi svetovni vojni, vendar ob različnih 
datumih. 



Stari slovenski pregovori o mesecu marcu 

Če sušca grmi, dobra letina sledi in lakota beži. 

Če je v sušcu zemlja preveč pila, bo poleti manj dobila. 

Če se na Jožefa (19.3.) vreme zvedri, prežene za letino kmetu skrbi. 

Če na Gabrijelov dan (24.3.) zmrzuje, slana nič več ne škoduje. 

 

Predvideni prihajajoči dogodki v marcu 

2. marec – Prostovoljci MODRA 

8. marec – obisk vrtca Ciciban 

9. marec – Prireditev ob dnevu žena 

16. marec – Nastop pevskega zbora Mlada srca 

23. marec - Nastop MPZ Senožeti 

30. marec – predavanje o zeliščih 
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Po To Sr Če Pe So Ne 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31       

http://www.dnpg.si/si/dogodki/dogodki/2016/03


Proslava ob kulturnem dnevu 

Februarja praznujemo osrednji kulturni in državni praznik – Prešernov dan, ki je 

tudi dela prost dan. V našem Domu smo ob tej priložnosti s sodelovanjem 

stanovalcev in zaposlenih, pripravili prireditev v spomin našemu pesniku 

Francetu Prešernu. 

Idejni vodja in organizator proslave je bila stanovalka doma Ana Pogorelec 

Tomažič. 

 

 

 

 



Nastopili so zunanji gostje, stanovalci doma pa tudi zaposleni. 

 

 

Pod vodstvom delovne terapevtke Špele Sečnik je proslavo popestril domski 

pevski zbor. 

 



Stanovalec oddelka mlajših invalidov Jure Bortek je s pomočjo pripravnice 

delovne terapije prireditev tudi posnel. 

 

 

Proslavo si je ogledalo veliko število stanovalcev doma, ki so bili s prikazanim 

zadovoljni, tako da je ponovitev naslednje leto skorajda nujna. 

 



Moj dom! 

 

Kam hitite vi oblački beli! 

pozdravite mi dolinico Zreško 

in naš klopotajoči mlin, 

za naš dobri kruh 

in rumene žgance. 

 

Vsi veseli smo sedeli 

ob lončeni skledi. 

Oče mati sta umrla. 

mlin nehal je klopotati, 

mi odšli po širnem svetu. 

 

Dom podrli so za večno. 

Tudi vas se spremenila, 

ostala le v spominu je 

na lepe srečne dni, 

ki sem preživela v nji. 

 

Pozdravite oblački beli 

vse mi drage Zrečane, 

nosim jih v srcu skrite 

še na svoje stare dni. 

 

Marija Zofija Šrekl 



KRIMINALKA RDEČE PISMO, 2. del 

»Ti pa že dolgo nisi bila na počitnicah?« »Ja, že dolgo, ker sem že dolgo bolna.« 

Jane je rekla, da je bila na poročnem potovanju na Bahamih in ji je opisovala, kaj 

je doživela in kako lepo je bilo. »Sedaj grem malo v vrt. Tako lep vrt imate, 

prinesla ti bom sveže rože.« V redu Jane, le pojdi. 

Jani se je smilila Ema in ni vedela, kako naj ji pomaga. Zelo težko bo rešiti ta 

problem. Hodila je že precej časa, tako da se je morala vrniti zaradi kosila. V 

jedilnici sta bila samo g. Doll in mala Eva. Prisedla sta k mizi, voščili so si dober 

dan in dober tek. Kosilo je minilo v tišini. Ko so pojedli, je g. Doll povabil v salon 

Jane na kavo, mala Evica pa se je šla igrat na vrt. G. Doll je vprašal Jane, kaj je 

delala dopoldne, in če ji je vrt všeč. Rekla je, da zelo in da je nesla sveže rože 

Emi. G. Doll je rekel, da se mu žena smili, ker je že tako dolgo bolna. Jane je 

odgovorila, da misli, da mora Emi v bolnico. »O, to pa ne! Jaz jo bom negoval, 

pa vso služinčad ima tukaj in še malo Evo. Kaj bo v bolnici brez vsega tega?« 

Jane je rekla, da ima g. Doll po eni strani prav, po drugi pa ne, saj gre vendar za 

življenje njegove žene. »Zaenkrat naj ostane tako g. Wais.« »V redu,« je rekla 

Jane, voščila lahko noč in odšla v svojo sobo na počitek. Še prej je pogledala v 

sobo k Emi in videla, da dremlje, pustila jo je na miru in odšla v svojo sobo. 

Zjutraj je zgodaj vstala in pred zajtrkom odšla na sprehod na vrt, premišljevala je, 

kaj bi bilo treba narediti. Ona jo ne sme peljati v bolnico, ker ni sorodnica. Sedaj 

se je spomnila, da ima Ema sestro. Pred kosilom je šla v Emino sobo in jo 

povprašala o sestri. »Sestra živi v New Yorku, v istem mestu kot ti, samo na 

drugem koncu mesta, ime ji je Petra Belak, je poročena in ima enega otroka, 

fantka po imenu Rado. Hodi že v šolo. Dala ti bom naslov in telefonsko številko, 

da jo lahko pokličeš, kadar hočeš. Jane, lepo te prosim,  če se meni kaj zgodi, 

pokliči sestro, da bo prišla sem za nekaj dni. Bojim se, kako bo z malo Evo, če mi 

bo slabše. Najraje bi videla, da bi jo sestra vzela k sebi, toda Paul tega ne bo 

dovolil, to vem, ker sva se enkrat o tem že pogovarjala.« Jane ji je rekla, da bo 



obvestila sestro, kako je z njo, in sicer jo bo že danes popoldan poklicala po 

telefonu. 

»Sedaj je kosilo in grem v jedilnico.« »Seveda pojdi, dober tek, tebi tudi.« 

Jane je odšla v jedilnico, tam je bila samo mala Eva. Pozdravili sta se in Jane je 

vprašala, kje je oče. Rekla ji je, da ga danes ne bo na kosilo, da ga večkrat ni, 

kadar ima veliko dela. Po kosilu sta šli obiskat Emi in pogledat, ali je sploh kaj 

jedla. Pojedla je in dobro se je počutila, vsaj na videz. Jane je odšla v svojo sobo, 

da se malo odpočije. Med dremežem je slišala neko tekanje po hodniku. Čisto je 

odprla oči in vstala, ura je bila pet. Kaj bi to bilo? Šla je na hodnik in srečala hišno, 

vprašala jo je, kaj se je zgodilo. »Go. Emi ni dobro.« Odhitela je v njeno sobo in 

videla, da so preoblačili posteljo. »Kaj je bilo?« Hišna je povedala, da je gospa 

bruhala kri. Jane je rekla, da mora poklicati rešilca, ker mora gospa v bolnico. 

Rešilec je bil hitro tu, in Emi so odpeljali v bolnico. Ko je to uredila, je odšla 

domov. G. Doll je bil že doma in je vprašal, kdo je dovolil, da se go. Doll odpelje 

v bolnico. Jane je rekla: »Jaz! Mislim, da bolnik, ki bruha kri, mora biti v bolnici 

in ne doma.« »Če ne bi bila sošolka moje žene, bi zahteval, da odpotujete domov!« 

»No, na srečo sem,« je odgovorila Jane. 

Takoj zjutraj po zajtrku je Jane odšla v bolnico, da vidi, kako je z Emi. Ko je prišla 

tja, je videla, da je zelo slaba. Rekla je Jani, da je ponoči spet bruhala kri. 

»Zdravniki ne vedo, kaj mi je. Jaz pa vem, toda pustila bom, da bodo to odkrili in 

potem naj naredijo z mojim možem, kar mu gre.« Jane je rekla, da gre na razgovor 

k Eminemu zdravniku. 

Zdravnik je bil gospod srednjih let in zelo prijazen. Jane se je predstavila in 

prosila, za diagnozo go. Doll. Zdravnik ji je rekel, da na žalost ne more dati 

diagnoze, ker ne morejo ugotoviti v tako kratkem času, kaj ji je. Lahko ima čir na 

želodcu, ki je počil, ali kaj podobnega. Jane mu je rekla, da mu nekaj zaupa, kar 

je bolnica njej zaupala, in sicer sum, da jo nekdo od domačih počasi zastruplja. 

Zdravnik je rekel, da bodo naredili še dodatne preiskave, potem pa se vidita. 



Naslednje jutro je navsezgodaj na njena vrata nekdo trkal. Bila je hišna gospodinja 

in je vsa razburjena nekaj momljala. Jane ji je rekla, naj se pomiri in potem pove, 

kaj je narobe. Hišna je rekla počasi: »Gospa je mrtva! Umrla je danes ponoči, 

sedaj so telefonirali iz bolnice.« Jane se je hitro oblekla in najela taksi, ter pohitela 

v bolnico. Dobila je Emijinega zdravnika in rekel ji je, da jo bodo dali na 

obdukcijo, da vidijo, ali je bila res zastrupljena in s kakšnim strupom. Zdravnik je 

rekel Jane, da bo opoldan že imel izvide, naj se Jane takrat oglasi. »Če je res v 

njenem želodcu strup, morate takoj poklicati policijo.« »Vem,« je rekla Jane in 

odšla domov na kosilo. 

Ko se je pripeljala domov, je šla v jedilnico. Tam je bil g. Doll in mala Eva. 

»Dober dan,« je pozdravila Jane. G. Doll je mlako ozdravil in prosil malo Evo, da 

gre naprej jest v kuhinjo, on se mora nekaj pogovoriti z  go. Jane. Obrnil se je k 

Jane in jo vprašal: »Kdo vam je dal dovoljenje za obdukcijo moje žene?« »Jaz,« 

je rekla Jane. »G. Doll, ko sem prišla k vaši ženi, mi je rekla, da sumi, da jo nekdo 

zastruplja. Na podlagi tega sem dovolila in podpisala listino, za obdukcijo in 

dogovorila sem se za izvide po 12. uri. Takoj zatem, bom poklicala policijo, ker 

je to stvar policije. Ali pa jo vi pokličite?« 

Po kosilu je Jane takoj odšla v bolnico, zanimali so jo izvidi. Takoj, ko je prišla v 

bolnico, je šla naravnost K Eminemu zdravniku. Rekel ji je, da je na žalost res. 

Bolnica je bila zastrupljena. In to je nekdo počel po malem, vsak dan. Strupa še 

nismo mogli izločiti, da bi v laboratoriju ugotovili, za kakšen strup gre, toda tudi 

to bo narejeno čimpreje. »Hvala lepa. Sedaj pa hitim domov, da pokličem nekaj 

ljudi.« Ko je prišla domov, je rekla g. Dollu naj pokliče policijo, ker je bila Ema 

zastrupljena. Ona pa bo poklicala inšpektorja iz L.A., s katerim že nekaj časa dela. 

Potem bo poklicala Petro, sestro vaše žene, da jo obvesti o smrti njene sestre. 

Slišala je še, kako je g. Doll klical policijo in jim razlagal, kaj se je zgodilo. Jane 

je šla v sobo in takoj poklicala inšpektorja Grossa in ga prosila, da takoj pride in 

mu je dala naslov. »Mislim pa, da se boste morali povezati s tukajšnjo policijo, da 

vam dovoli raziskovati ta problem.« Utrujena je šla spat in je takoj zaspala. 



Zbudila se je zgodaj, oblekla in odšla v jedilnico na zajtrk. Tam je že bil g. Doll. 

Jane je pozdravila. Namesto pozdrava jo je vprašal ali je že poklicala svojega 

inšpektorja in Emino sestrico. Rekla je, da že in ju že danes pričakuje. Vstala je 

od mize in odšla na vrt. Sveže je bilo, ampak lepo. Solze so ji polzele po obrazu, 

ko se je spomnila Emi. »Tako lepo se je imela tukaj, sedaj je pa ni več. Ali se je 

res imela tako lepo?« se je spraševala Jane. Nikoli ne bomo izvedeli. To bo šlo z 

njo v grob. Občutek imam, da jo je zastrupljal mož, samo zakaj? Opoldan je 

najprej prišel inšpektor Gross in se pozdravil z Jane. Odšel je v hišo, kjer je bil za 

mizo g. Doll in ga pozdravil in se predstavil. Namesto pozdrava je rekel 

inšpektorju: »A vi ste tisti inšpektor, ki pozna go. Jane?« »Ja,« je rekel inšpektor. 

»Na policiji tukaj v Bostonu sem že bil in dovoljujejo mi, da sodelujem pri iskanju 

morilca.« Ravno sedaj je prišla tudi sestra go. Emi. Pozdravili so se. Čisto 

podobna je bila Emi. Odšla je v hišo, da pozdravi svaka, rekla mu je: »Dober dan 

Paul.« On je samo nekaj zamrmral. »Kje pa je mala Eva?« je vprašala Petra. »Še 

vedno je v svoji sobi, noče iti ven. Mogoče jo ti lahko kako prepričaš. Boš?« 

Inšpektor je rekel, da gre sedaj v bolnico po izvide. »Najti si mora hotel, in jutri 

zjutraj bi se vsi dobili tu v jedilnici, če vam je prav? Samo še služinčad moram 

zaslišati.« »Kaj pa oni vedo?« se je oglasil g. Doll. »Mogoče nič, mogoče veliko,« 

je rekel inšpektor Gross. Najprej je poiskal hišno in ji rekel, naj zbere vse 

uslužbence v kuhinji, da jih bo zaslišal. Hišna je takoj odšla po vse. Inšpektor je 

bil z zasliševanjem kmalu pri koncu. Služinčad ni vedela veliko, skoraj nič. 

Inšpektor jih je pozdravil in rekel proti Jane, da gre v hotel. Jane je šla za njim na 

vrt. Rekla mu je, da sumi njenega moža, ker ji je vsako jutro le on odnesel zajtrk 

v sobo. In to že nekaj mesecev. Zelo je bil proti, da jo spravimo v bolnico  – zakaj? 

Ali se je zbal, da bodo ugotovili, da je bila zastrupljena? 

Zgodaj naslednji dan so najprej prišli policisti iz Bostona, začeli so preiskovati 

sobo za sobo, na koncu še klet in garažo. Niso našli strupa. Ko je prišel inšpektor 

so mu rekli, da niso nič našli. Spet se je oglasil g. Doll: »Pa ste mislili, da sem jaz 

morilec.« 



»Bomo si pa pomagali z izvidi, ki sem jih dobil iz laboratorija v bolnici! Ali smo 

vsi? Smo! Samo pokličite še g. Petro Belak – sestro pokojne, naj tudi ona sliši 

rešitev uganke. Veste, da je v bolnici umrla go. Doll zaradi zastrupitve in to z 

mišjim – podganjim strupom. Strupa še nismo našli v hiši, ampak dneva še ni 

konec,« je rekel inšpektor. Vsako jutro ji je njen mož g. Doll odnesel zajtrk na 

pladnju v njeno sobo in ga položil na posteljo. Dal ji je še eno tableto, ki jih je 

imela pri postelji, in odšel v službo. Toda predno je pladenj z zajtrkom odnesel po 

stopnicah v sobo go. Doll, je pladenj vedno postavil na mizico, ki je tamle v 

predsobi. »Le zakaj?« sem se spraševal. Zato, da je dal v kavo ali čaj dozo strupa. 

Tako vsak dan do njene smrti. Ga. Ross vas je videla, ko je zajtrkovala v jedilnici 

in se obrnila za vami, mislila je, da ji dajete v kavo zdravila. Čez čas pa se je 

spomnila, da ji je Ema rekla, da ima za svojo bolezen tablete, ki ji pa nič ne 

pomagajo. Je bilo tako g. Doll?« G. Doll je sklonil glavo in samo molčal. »Boste 

kaj rekli g. Doll?« »Če ne najdete strupa v moji hiši, me ne morete obdolžiti 

umora. Jaz sem pladenj samo postavil tja,  da si odpočijem roke.« Inšpektor je 

rekel: »Bomo videli!« 

Jane je sedela na istem mestu, kot takrat, ko ga je videla, da je pladenj z zajtrkom 

postavil na mizico, ni pa videla, kaj je dajal v skodelico, ker je bil s hrbtom obrnjen 

k njej in se ni nič videlo. Sedaj pa se je zopet obrnila proti veži, kjer stoji mizica 

in malo je gledala naokrog. Naenkrat je pogledala proti lestencu. Tako je to 

povedala inšpektorju, inšpektor je naročil hišni, naj prinese lestev in eden od 

policistov se je povzpel po lestvi, stegnil roko in prijel neko stekleničko. Prinesel 

jo je dol in jo dal inšpektorju. »Jane, hvala ti!« Pa ne bi videla, če ne bi ravno 

sedaj prižgali luči, ker se po malem že mrači, v tistem hodniku pa je še bolj temno 

kot v drugih prostorih. V luči pa se je steklenička dobro videla.  

»No g. Doll, kaj boste rekli sedaj, ko smo našli strup v vaši hiši? Dobro veste, da 

ste morilec samo vi in nihče drug. Še nekaj bom povedal, včeraj po kosilu sem 

odšel v vašo službo g. Doll, čestitam, ponovno boste postali očka. Vaša tajnica se 

mi je s tem celo pohvalila. Zato vam je bila vaša žena v napoto. Kaj ne g. Doll?« 



G. Doll je bil tiho in je rekel, da bo govoril samo v pristojnosti svojega advokata. 

Inšpektor se je strinjal, rekel mu je, da ga naj že tu iz hiše pokliče, naj pride na 

policijsko postajo. Vi greste sedaj kljub temu v pripor. Rekel je policistoma: 

»Vzemita ga s seboj, pridem za vama.« 

»Vas ga. Belak, pa prosim, vzemite malo Evo k sebi. Mogoče še dobite skrbništvo 

za njo. Ta hiša je sedaj njena. Ko bo polnoletna, pa naj se odloči, ali jo proda ali 

pa bo v njej živela. Sicer pa če boste dobili vi skrbništvo, lahko odločate, kaj boste 

storili. Lahko jo daste tudi v najem.« Jane ji je rekla, da jo je Emi prosila pred 

smrtjo, da če se njej kaj zgodi, naj uredi, da bo Evo vzela k sebi ona. 

»Ga. Ross, najlepša hvala za pomoč in nasvidenje!« Jane je rekla: »Jaz bom še 

ostala danes tukaj, ker je jutri pogreb. Nasvidenje inšpektor!« 

Pogreb je bil žalosten, samo služinčad in Jane. Malo Evo so tačas dali k sosedom. 

Venomer je spraševala: »Kje je mamica?« Jane ji je odgovorila, da je na oblaku v 

nebesih in gleda Evo, kaj dela. Zato naj bo pridna tudi pri teti. 

Ko je bilo pogreba konec, so odšli domov na počitek. Jane je še spakirala kovček, 

da ji ne bo treba zjutraj tako zgodaj vstati. 

Hišni in kuharici je voščila lahko noč in odšla v svojo sobo. Predno je odšla v 

sobo, jo je hišna vprašala, kaj bo sedaj z njima. Jane je rekla, da se bo vse uredilo 

in da bo to sedaj urejala gospejina sestra. »Če bo hiša v najemu, boste itak ostali 

vsi v službi. 

Še enkrat lahko noč!« 

 

  



NAS VESELIH PET 
V avli, kjer veter z vseh strani utira si pot, 

zberemo v tihi, prijetni se Kot. 

 

Zbor nas starih je dam, 

tedensko komaj dočaka ta dan. 

 

Tu zbrane smo res v najboljši sestavi, 

Ivanka stasita, vsa mična, vesela in gibčna, 

vse nas s kofetkom pozdravi. 

 

Če aparat kdaj pokrepá, 

je družbica žlahtna, besna in žalostna vsa. 

 

Nadomestilo potlej na mizo prispe, 

s kačjo to slino veselje prižge. 

 

Saj včasih so rekli: 

»Je mlada, ga rada vsaj mer'co na dan, 

je stara, nemara se petih ne bran.« 

 

Modra Milena evidenco ima, 

kdo grenko, kdo sladko kavo po grlu naj da. 

Kaj v Domu se nov'ga zgodi, 

v slabem in dobrem, nas obvesti. 

 

Jerca, ta naša, kraljica je vseh, 

ji sprožajo besede veselje in smeh. 



In Špela je vedra, prepeva, se rada smeji, 

frizura jo nova, spet mlado nar'di. 

Ostane naj taka mnogo še dni, 

trenutek vesel se ne ponovi. 

 

Kaj tu se zgodi 

in kaj govori, 

v tisk vse prispe, 

da slava se Kota 

naš'ga izve. 

 

Skromna kronika ta, 

gradu predjamskega sloves poda; 

tud' pozna jesen, 

drobec veselja 

človeku še da! 

 

 

      Ana Pogorelec Tomažič 

 

 



ŠALA 

Zdravnik je na vrata ambulante nalepil napis: »Pacient, ki ga ozdravim, mi mora 
plačati 50€. če ga ne bom znal in mogel ozdraviti, bom jaz pacientu plačal 500€. 

Prebrisani Luka si misli: »Jaz ga bom že pretental in zlahka zaslužil 500€ ali še 
več.«  

Pride v ambulanto: »Gospod doktor, pomagajte mi, nimam okusa.« 

»Prav,« reče zdravnik, gre k omari in vzame ven steklenico pa natoči v kozarec. 
»Izpijte to na dušek!« Pacient bi se kmalu zadušil, nato pa zavpije: »Joj, saj to je 
pa šnops!« »No vidite, pa sem vas pozdravil, spet imate okus.« 

In Luka je bil ob 50€. 

Ponovno pride v ambulanto. »Gospod doktor, pomagajte, izgubil sem spomin.« 
Doktor spet odpre omarico in prime steklenico. »Ah, to je pa šnops!« 

»Spet imate spomin,« se nasmeji zdravnik in pokasira 50€. 

Še tretjič Luka poskusi srečo. »Doktor, pomagajte, nič ne vidim!« Se pritipa do 
mize. Zdravnik mu pomaga posesti se na stol. »Zdaj vam pa ne morem pomagati. 
Napisal vam bom ček. Izvolite,« še reče in mu ga potisne v roke. »Golfivec ste in 
lopov!« zavpije Luka, »tukaj piše samo 5€.« 

»Pa sem vas ozdravil, spet vidite!« 
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