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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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Nagovor uredništva 

Prišla je ostra zima in z njo tudi ledeni veter in sneg. V tej 
decembrski številki boste našli zapise v čast 

najhladnejšemu letnemu času in najbolj prazničnemu 
mesecu v letu, ob dnevu kulture se bomo spomnili rojstva 

največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna in 
podoživeli dogodke, ki so se v Domu zgodili v zadnjih 

tednih novembra in prvih tednih decembra. Kot novost, v 
tokratni številki Mesečnika prvič predstavljamo Kulturni 

kotiček, rubriko, v kateri bomo vsak mesec predstavili po 
enega slovenskega pesnika ali pisatelja in njegova dela. V 
tokratni številki je ta rubrika posvečena ge. Neži Maurer.  

Udobno se namestite, pripravite si skodelico vročega čaja 
in uživajte ob prebiranju letošnje praznične številke. 

Uredništvo Mesečnika vam želi 

vesele praznike in srečno ter zdravja polno novo leto! 

        Urednica Nina Bizjak 
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Prazniki in obredi meseca decembra 
1. december – svetovni dan boja proti AIDSU 

Prvič je postal ta datum pomemben leta 1988, ko ga je Svetovna 
zdravstvena organizacija razglasila za svetovni dan boja proti 
aidsu. Danes je ta dan pomemben, saj nas združuje v boju proti 
aidsu oziroma hivu, je dan, na katerega lahko pokažemo našo 
podporo osebam, ki živijo s hivom, in se spomnimo na vse, ki so 
zaradi aidsa umrli. 

3. december – Ta veseli dan kulture (neformalen praznik) 

Ta veseli dan kulture je v Sloveniji neformalen praznik, ki ga 
obeležujemo na dan rojstva slovenskega pesnika Franceta 
Prešerna. Prvič je bil dan obeležen leta 2000 na pobudo 
Ministrstva za kulturo ob dvestoletnici pesnikovega rojstva. 
Kasneje je prišlo v navado, da na ta dan kulturne ustanove 
brezplačno odprejo svoja vrata obiskovalcem. Ime je izpeljano iz 
dela naslova priljubljene Linhartove komedije Ta veseli dan ali 
Matiček se ženi. 

10. december – svetovni dan človekovih pravic 

Na ta dan leta 1948 je bila v Parizu sprejeta splošna deklaracija 
človekovih pravic. Omenjena deklaracija predstavlja skupen ideal 
vseh ljudstev in narodov z namenom, da bi vsi organi družbe in 
posamezniki razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter 
zagotovili njihovo splošno priznanje in spoštovanje. 

25. december – božič 

Božič velja za enega najbolj priljubljenih praznikov vernih in 
nevernih ljudi. Prvi poudarjajo njegovo versko vsebino, drugi in 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Praznik
https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1ern
https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1ern
https://sl.wikipedia.org/wiki/Anton_Toma%C5%BE_Linhart
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ta_veseli_dan_ali_Mati%C4%8Dek_se_%C5%BEeni
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ta_veseli_dan_ali_Mati%C4%8Dek_se_%C5%BEeni
https://sl.wikipedia.org/wiki/1948
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pariz
https://sl.wikipedia.org/wiki/Deklaracija
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pravica&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ideal
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obenem vsi skupaj, pa ga častijo kot družinski praznik. V 
krščanstvu božič pomeni Jezusovo rojstvo, rojstvo božjega sina, ki 
je s svojim naukom in poznejšim žrtvovanjem odrešil človeka. 

26. december – dan samostojnosti in enotnosti 

Ta dan obeležuje razglasitev izidov plebiscita o samostojnosti 26. 
decembra 1990 (plebiscit je potekal 23. decembra 1990), na 
katerem je od 93,2 odstotkov udeleženih volivcev na 
vprašanje »Ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna 
država?« okoli 95 odstotkov odgovorilo pritrdilno (tj. 88,5 
odstotka vseh volivcev), s čimer se je začela osamosvojitev 
Slovenije. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Plebiscit_o_samostojnosti_Slovenije
https://sl.wikipedia.org/wiki/1990
https://sl.wikipedia.org/wiki/Osamosvojitev_Slovenije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Osamosvojitev_Slovenije
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Stari slovenski pregovori za mesec gruden 

Ako prvega dne v adventu na Barbaro (4.12.) je mraz, trajal bo 
ves zimski čas. 

Ako grudna bliska in grmi, drugo leto dosti vetrov se rodi. 

 Ob božiču zeleno, ob veliki noči sneženo. 

Grudna mraz in sneg, žita dosti vse povprek. 

 

 

Decembrsko dogajanje v našem Domu 
 
 

18. 12. ob 15:00 – Literarno popoldne z damami iz Horjula – 

skupina RIMA 

20. 12. ob 10.00 – Nastop otrok iz vrtca Pingvin 

25. 12. ob 15.00 – Božična maša 

27. 12. ob 14.00 –  Novoletna zabava z srečelovom 

 

Praznični december je že tu, zato vljudno vabljeni, da se nam 
pridružite na dogodkih in se z nami poveselite tudi vi!  
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SONČEV OBRAT, začetek zime  

(21. december) 
Zimski sončev obrat, ko je sonce najnižje nad ekvatorjem in 
ko je noč najdaljša... 

Zima, kot čas dolgih noči in pomanjkanja svetlobe, predstavlja 
obljubo prihodnosti. Čeprav se zdi, da se je življenje ustavilo, 
odločno raste pod zemljo in čaka, da prodre na plano. 

Ritem zime je nagnjen h globokemu razmišljanju. Zmožni smo 
se kot medved med zimskim spanjem umakniti vase in se 
preroditi. Hkrati pa je zima tudi utelešneje svežega duha, ki ga 
navdaja zanos, saj je povezana z začetki.  

December je torej tudi mesec upanja, pričakovanja in veselja! 

          Ga. Pogorelec 
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Ob bližajočem se 

novem letu 2017/18 

-POSVETILO- 
Pozdravljene drage dame, 

v našem Kotu zbrane. 
Kdo so osebe te, 

ki so namenjene jim te 
vrste? 

 
Kateri se leto novo bo 

smehljalo, 
jo najbolj obdarovalo? 
Pridružil se je še možak 

krepak, 
velik kavalir, priljubljen pri 

vseh je dan vsak. 
 

Ivanka, srečna,  se smeji, 
življenje ji naklanja lepe dni. 

Naj bo še vnaprej tako, 
ji dnevi vsi srečni teko. 

 

Naša Jerca naj živi, 
rada vedno se smeji. 
Ko umotvor že davni, 

iz njenih ust spet zaživi. 
Težave in težavice so preč, 
kofetek naš, tako ji je všeč. 

 
In seveda dona Špela 
tudi rada je vesela; 
nekaj še pozabit ni, 

da žilca umetna v njej kali. 
 

Milena naša je ekonomija, 
življenje z njo v Kotu se 

razvija. 
Vse potrebno načrtuje, 

za napredek vseh deluje. 
 

Avtorica teh vrstic, 
vsem želi samo petic. 

Takih kot za šolske dni, 
le pet v razredu jih dobi. 

 
Ko novo leto spet priroma, 

Vsem pod streho Doma 
nakloni naj počutje lepo, 

zdravo 
pa sožitje pravo. 

          Ga. Pogorelec 
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Spomini na božič  
»Spomini na božič pred drugo svetovno vojno v vasi Volavje v 
naši družini. 

Pred praznikom smo otroci (sedem otrok) in starša čistili 
prostore v hiši, posebno veliko sobo imenovano »hiša« z 
veliko mizo in ostale manjše sobe imenovane »kamra« in 
»štibeljc«. Pekli smo orehovo potico in kruh v kmečki peči. 
Drevešček – smrekico – so imeli veliki kmetje, pri nas smo 
pripravili le jaslice. Podloga je bilo seno – otava, figure pa so 
bile izdelane iz papirja. Imeli smo slikico svete družine 
(Marija, Jožef in Jezušček). Jaslice smo uporabili še naslednje 
leto. Prostor za jaslice je bil na polici v kotu velike sobe. 

 

 
 

24. decembra je v »hiši« gorela petrolejka do jutra. Starša sta 
pripravila boljšo večerjo, domače koline. Nekaj dni pred 
praznikom smo zaklali pujsa, meso pa shranili v kleti – 
»kevdru.« 
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K polnočnici smi šli pol ure peš v cerkev v Prežganje, večji 
otroci s starši, če ni bilo preveč snega. Oče je tudi svetil z 
baklo. 

25. december – božič. Kdor ni bil pri polnočnici, je šel k sveti 
maši v Prežganje ali v Janče. Kosilo je bilo bolj svečano, potico 
pa smo dobili popoldne za malico. 

 

 
 

Na peči smo se greli in z mamo peli božične pesmi, Mama je 
zelo lepo pela. Bili smo zadovoljni in srečni. Na božič ni bilo 
obiskov, praznovali smo le družinsko. 

26. december – Štefanovo – nismo delali, šli smo le k sveti 
maši. 

Leta 1940 je bilo zadnje praznovanje božiča v naši družini. 
Leta 1941 so Nemci požgali našo hišo, očeta so odpeljali, 
otroci smo se razkropili po različnih krajih in iskali delo. Za 
mamo je skrbela ena od mojih sester.« 

 
  Po navedku go. Jerce Pirnat zapisala Milena Dobernik 
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Spomini na božične praznike 

»Božič je bil za štiri otroke in starša družinski praznik.  Vsi smo 
se ga veselili, posebno otroci smo ga težko pričakovali. Ves 
teden pred božičem smo pospravljali vse prostore v hiši. Pekli 
smo potice in kekse. Vsak otrok je dobil svoj peharček. 

V gozdu smo otroci nabrali mah in storže. Smrekico smo 
okrasili s keksi, z bomboni in orehi, ki smo jih zavili v krep 
papir različnih barv. Pod smrekico smo postavili jaslice, v mah 
smo natikali figure narisane na papirju. Bile so zelo lepe. 
Domnevam, da smo jih prinesli iz Nemčije, ko smo se vrnili iz 
izgnanstva.  

 

  
 

24. decembra – sveti večer – je  bilo vse okrašeno, oče je 
prostore »požegnal« z blagoslovljeno vodo. Po slavnostni 
večerji smo peli božične pesmi. K polnočni maši smo šli vsi tri 
četrt ure peš iz vasi Zavratec v cerkev v Studenec pri Sevnici. 
Če je bilo dosti snega, je oče svetil z baklo, da smo otroci 
lahko hodili za njim. Včasih sta starša ostala doma.  
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25. decembra –  božič – sta starša šla k jutranji sveti maši, 
otroci smo šli h kasnejši ob desetih. Po maši smo dobro 
zajtrkovali, tudi kosilo je bilo svečano.  

26. decembra – dan prvega mučenca sv. Štefana – je bil tudi 
praznik. Šli smo k sveti maši. Značilno je bilo žegnjanja konjev. 
V naši vasi je bilo pet konjev, tudi pri našem sosedu so imeli 
konja. Žegnjanje je potekalo v Šentjerneju. Kdor je hotel, se je 
lahko pridružil skupini kmetov s konji.  
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27. december – praznik apostola Janeza – smo tudi šli k sveti 
maši. (Opomba: apostol Janez je napisal evangelij – knjigo o 
Kristusovem življenju in njegovih naukih). 

28. december – dan nedolžnih otrok – smo se otroci veselili 
tepežnega dneva. S šibami v rokah smo hodili po vasi in 
vzklikali: »Reši reši se na veliko štruco (kruh).« Pri vsaki hiši 
smo dobili kruh ali sadje; najbolj pa smo se razveselili 
denarja.«  

        

Po navedku ge. Anice Marinčič zapisala Milena Dobernik 
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Božični običaji na Dolenjskem pred  

70-imi in več leti 
Nekaj dni pred božičem smo zaklali prašiča za pečenko in 
dobre domače krvavice. Dva dni pred praznikom je mama 
spekla več vrst potic (orehovo, sirovo, rožičevo in smetanovo 
z rozinami). Testo je večkrat pregnetla. Vse vrste potic je v 
ločenih modelih dala shajat na pregrnjeno toplo krušno peč, 
nato pa zelo previdno, da se ne bi katera pretresla ali 
prehladila, vsako posodo s potico z buklami porinila v ravno 
prav pregreto in z omelom iz ličkanja pometeno peč. 

Te potice so bile izredno rahle in sladke od medu, posebej 
orehova in rožičkova. Za orehovo potico smo že dan prej trli 
domače orehe. 

   

 

 

 

Dan pred praznikom je bilo treba dopoldan poribati vsa 
lesena tla s sirkovo krtačo, potem jih pomiti še z doma 
narejenim milom, da so se deske lepo rumeno svetile, še prej 
pa pomiti vsa okna in namestiti kratke oprane zavese. Iz 
gozda smo privlekli smrekove veje in jih dali pred oba vhoda. 
Vanje se je dalo dobro obrisati čevlje. 
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Obe krušni peči v veliki in mali hiši (večja in manjša soba na 
obeh straneh hiše) sta bili ves dan ogrevani, da je bilo povsod 
prijetno toplo. Popoldne smo oče, srednja sestra in jaz delali 
jaslice. Mah smo ob skalah v gozdu nabrali že prej. Oče je iz 
desk v kotu naredil vzdignjen kotiček. Obložili smo ga z 
mahom, vanj pa zapičili paličice, na katerih so bile pritrjene na 
kartončkih nalikane raznobarvne slike pastircev, ovac, bili pa 
so še konjički, krave, kamele... 

Ob jaslih, v katerih je ležal Jezušček, sta bila Marija in Jožef. 
Tudi sveti trije kralji niso smeli manjkati. Nad jaslicami pa je 
bila velika svetleča se zvezda repatica, ki je nekoč trem 
kraljem (Miha, Gašper, Baltežar) kazala pot v Betlehem. 

Oče je v majhnem kozarčku pripravil brlivko. Kozarček je bil 
napoljen s svinsko mastjo, nad njo pa je bil stenj, ki ga je 
prižgal in dobro zavaroval. Kozarček je obesil na steno ob 
jaslicah. Kako lepo je izgledalo! 

Mama in starejša sestra sta v kuhinji pripravljali večerjo. 

Ta dan se je lahko jedlo le zelo lahko hrano brez mesa in nikoli 
do sitega (krompir, ričet brez mesa z repo, kolerabo in 
korenjem, koruzni žganci s posnetim mlekom). Tudi fižol ni bil 
priporočljiv, bil je namreč strogi post.  

V mraku je mama vzela prižgano lakterno (petrolejka za v 
hlev) in kropilnik. Šli smo v hlev, svinjak in kokošnjak. Ob 
kropljenju je mama molila rožni venec. Obšli mo še kaščo, obe 
kleti in vse prostore  hiši.  

Zvečer se je vsa družina zbrala ob topli peči v taveliki hiši. 
Kmalu se je zaslišalo trkanje na vrata in petje »Sveti Jožef in 
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Marija gresta v mesto Betlehem.« V vas je prišla skupina 
sosedov in sicer fantov, deklet, otrok  in tudi starejših. Kmalu 
je bil prostor po tleh posut z lešniki, orehi, rožički, bomboni, 
vmes je bila tudi kakšna pomaranča. Otroci (tudi tisti, ki so 
prišli v vas), smo vsi hiteli pobirat dobrote.  

    

 

 

 

 

Obiskovalci so se posedli na klopi ob peči in za mizo. Otroci pa 
smo zlezli na peč, včasih tudi v ta mali hiši. Kmalu smo igrali 
»Špano«, igro z različnimi vrstami fižola – črn, bel, rjav - 
včasih so bili dobri tudi raznobarvni gumbi. Kasneje smo igrali 
še »Duraka« z doma narejenimi kartami iz lepenke.  

Še se je razlegala božična pesem in še nekatere druge. Stara 
soseda Johana je povedala tudi, kako se je povodni mož 
»Dade« prišel gret v toplo šmarješko topliško vodo., vendar je 
bilo tam preveč ljudi, pa se je nastanil v jami ob potoku pod 
vinogradi. V njej se je vedno zadrževala voda. Drzni fantiči so 
ga hodili dražit ob vhod v jamo. Enkrat pa je nanje tako 
zarjovel, da so vsi pete pokazali.  

Mama je vse obiskovalce pogostila z navadnim kruhom , 
orehi, jabolki in suhim sadjem. Pili so sadjevec.  

Ura se je bližala polnoči. V hiši je gorela s stropa obešena 
petrolejka. Zunaj je bil sneg in hud mraz. Oblekli smo se toplo, 
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v vse, kar smo imeli. Vzeli smo že pripravljene bakle 
(povezane trske pomočene v smolo) in se odpravili k 
polnočnici v temno noč.  

Ko smo se premraženi vrnili, smo se najprej ogreli pri topli 
peči. Zdaj se je lahko jedlo, kolikor je kdo hotel in dokler ni bil 
preveč zaspan.  

  
V topli peči je čakala kurja juha z rezanci, svinjska pečenka in 
pražen krompir. Krvavice, dušeno zelje, kuhane suhe slive v 
neki posebno dobri omaki in seveda vse vrste potic.  

Oče in mama sta popila tudi kozarček cvička, ostali pa 
jabolčnik ali lipov čaj s caharinom ali medom. 

Drugi dan smo bili večinoma doma, dobro jedli in opravljali 
nujna dela pri domačih živalih. Po kosilu smo se otroci iz vse 
vasi včasih tudi sankali. V hišo so prišli nekateri sosedje ali 
tudi mamini sorodniki iz sosednje vasi. Vsi so bili dobro 
pogoščeni.  

          Ga. Pogorelec 
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Moje mladostno doživljanje na 

predbožični večer 

Ko sem bil še otrok in je moja omica bila še živa, smo se otroci 
in odrasli zbrali na predbožični večer pri njej. Stric in teta, ki 
sta stanovala skupaj z njo, sta postavila lepe starinske jaslice 
in božično drevo. Spodaj pod drevešček pa darila, seveda za 
tiste čase bolj simbolična. Stric je pripravil iz različnega sadja 
bovlo, za odrasle z alkoholom, za nas otroke pa samo sadje in 
sok.  

Ko je pozvonilo, Božiček se je nekam skril, smo pohiteli pred 
smrekico, da smo videli, kaj nam je Božiček prinesel. Omica je 
spekla potico in piškote, te smo potem jedli ob bovli. 

Predno smo odšli vsak na svoj dom, nam je stric zaigral na 
violino Sveto noč in to s takim občutkom, da imam še danes 
po toliko letih njegovo igranje v spominu.    
           Marko Finec 
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Nastop pevskega zbora Mlada Srca 
V sredo, 22. novembra popoldne, je v naš Dom prišel pevski 
zbor Mlada Srca. Bilo je 15 pevk ter vodja zbora, ki je bil 
obenem tudi harmonikar. Pevke so pele domače pesmi, in to 
zelo spevne. Ena od pevk je tudi zelo lepo in glasno 
povezovala  prireditev. Povedala je, katere pesmi bodo zapele 
in nas poslušalce spodbujala, da smo tudi mi z njimi zapeli 
kakšno pesem. Razložila nam je tudi zakaj takšno ime zbora – 
vse nastopajoče so mlade po srcu, čeprav so že vse 
penzionistke. 

Harmonikar je tudi zaigral tri napeve, obrnil se je k občinstvu, 
se vseskozi smejal in bil zelo simpatičen. Harmoniko je dobro 
obvladal, melodije so zelo lepo zvenele. 

Zbor nam je pel 45 minut, čas pa je hitro minil. Občinstva je 
bilo veliko, saj so se delavci zelo potrudili in pripeljali veliko 
stanovalcev na vozičkih. Take prireditve so zelo simpatične in 
stanovalci radi poslušamo dobro muziko.  

V imenu Doma se je nastopajočim za obisk zahvalila Mateja 
Šebenik. 

          Marko Finec 
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PEVSKI ZBOR BISERI NAS JE 
PRESENETIL 
 
Na turoben jesenski dan obdan z dežjem in snegom je prišel v 
naš Dom mešani pevski zbor iz Vodic, imenovan Biseri, ki je 
vseboval 12 pevk in štiri pevce s svojim dolgoletnim 
zborovodjem in nam z zelo lepimi melodijami popestrili 
popoldan. Želimo jih poslušati še kdaj. Med Biseri poje in 
ustvarja lepe slike tudi ga. Cecilija Čebašek-individualka. Eno 
njenih slik je podarila zborovodju. Ostale slike pa razstavlja 
tudi v našem Domu, kjer jih lahko občudujemo prav vsi, kakor 
tudi obiskovalci. Zahvala temu pevskemu zboru Biseri in se 
jim iskreno zahvaljujemo, ker so nam pripravili lepo 
presenečenje. 
30. 11. 2017.                                                       Ga. Vida Drinovec 
 
 
 

3. december: Rojstni dan največjega 

slovenskega pesnika 
 
3. decembra leta 1800 se je v Vrbi na Gorenjskem rodil naš 
največji pesnik dr. France Prešeren. Na ta dan v Sloveniji že 
vrsto let poteka tradicionalni neformalni praznik Ta veseli dan 
kulture. V njegovo čast, kulturne ustanove po vsej Sloveniji na 
ta dan brezplačno odprejo vrata vsem svojim obiskovalcem.  
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Prešeren se je šolal v Ribnici in kasneje v Ljubljani, pravo pa je 
študiral na Dunaju, čeprav je samostojen odvetnik postal šele 
tri leta pred smrtjo. Prvo pesem Dekletam je objavil v 
časopisu Illyrisches Blat leta 1827. Rokopise, ki jih je dal v 
oceno Kopitarju, je razen štirih izjem zažgal. 

Poglavitni gibali njegove lirike sta bili nesrečna ljubezen do 
dekleta in prav tako ne preveč srečna, čeprav zelo trdna 
ljubezen do prebujajočega se slovenskega naroda. Sonetni 
venec, Sonetje nesreče, Krst pri Savici in druge njegove 
posamične pesmi so ostale do današnjih dni najlepši in 
največji dosežki slovenske poezije. Je tudi avtor slovenske 
himne.  
            

          Nina Bizjak 
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Slovenski LITERARNI KOTIČEK 

Neža Maurer 

 
Slovenska pesnica Neža Maurer se je rodila 22. decembra 
1930 v vasi Podvin pri Polzeli, kjer je obiskovala slovensko 
(in v vojnem času nemško) osnovno šolo. Po vojni je v 
Ljubljani končala učiteljišče, potem pa poučevala na Črnem 
Vrhu nad Idrijo in v Ilirski Bistrici. Kasneje je končala še 
študij slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Delala je 
kot novinarka, urednica šolskih televizijksih oddaj, tehnična 
urednica pri različnih revijah, reporterka. Službena leta je 
sklenila kot samostojna svetovalka pri Komiteju za kulturo. 

Sedaj živi kot upokojenka v Trubarjevem domu upokojencev 
v Loki pri Zidanem Mostu. Njena literarna pot je obsežna in 
raznovrstna: sedem pesniških zbirk za odrasle ter enajst 
pesniških zbirk za otroke. Napisala je tudi preko osemdeset 
otroških radijskih iger. Njene pesmi so prevedene v več 
evropskih jezikov in v japonščino. Njen opus vsebuje tudi 
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nekaj zanimivih  pripovednih del v prozi. Veliko je prevajala 
iz slovanskih jezikov in nemščine.   

Globoko občutene so njene otroške pesmi, v katerih je 
prikazan svet narave in živali. V mnogih podaja materinski 
pogled na svet , ki ga ohranja s svojo ljubeznijo, skrbjo in 
delom, ljubeznijo med ljudmi, ki si zaupajo, kar je najprej dom 
in družina pa tudi širše občestvo. V nekaterih pesniških 
zbirkah za odrasle je prikazana vsa lepota sožitja med dvema 
ljubečima se človekoma, pa tudi bridkost ob izgubi najdražjih 
(trpljenje ob izgubi moža in sina).  

Ga. Pogorelec 

    

Ena njenih prvih pesniških zbirk za otroke je »KAM PA 
TEČE VODA«, v kateri najdemo tudi sledeče pesmi: 

 

UTRINEK 

Utrinek 

je mamin sinek, 

ki je od doma zbežal. 

Prav na tihem jo je pobral. 
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Za prvim vogalom od sreče je ves zažarel, 

za petim vogalom si doma in mamice je zaželel, 

pa nazaj ni več znal. 

Ličeca skril je v rokav, 

zajokal 

in za devetim vogalom 

utrujen zaspal. 

 

Ne bojte se – 

saj bo dobro sonce 

povedalo mami, 

kje njen sinek čemi 

in še to, 

da ihti 

in ima za vedno dovolj 

neznanih poti. 

 

TOBOGANI 

Vrba žalujka je srečna, kadar sneži, 

svoje gladke, rahlo upognjene veje 

skrbno uredi. 

In glejte, že do tal tobogani visijo, 

že drobne snežinke se dričat učijo. 
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Iz pesniške zbirke »OD MENE K TEBI« pa je tudi naslednja 
pesmica: 

DA SI LAHKO OTROK 

Da si lahko brezskrben otrok, 

moraš imeti skrbno mamo in ata. 

Da si lahko vesel otrok, 

moraš imeti še sestro in brata. 

Dobro je, če imaš mačko, psa, drevo in reko. 

Ni pa tako pomembno, da imaš 

računalnik, motor in moderno obleko.  
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»Človeška rasa ima eno izredno močno 

orožje in to je smeh«         

Mark Twain 
Kliče Mici gasilce: »Dober dan. Glejte, jaz sem posadila rože...« 
Dežurni gasilec jo prekine: »Gospa, poklicali ste gasilce...« 

Mici se ne pusti motiti in nadaljuje: No, ja vem, da sem poklicala 
gasilce. Torej posadila sem ene zelo redke rože, za katere mi je je 
čebulice prinesla Marta iz tujine...« 

Gasilec jo jezno prekine: »Ampak rekel sem vam, da ste dobili gasilce 
in ne cvetličarno!« 

Mici mirno pojasni razlog svojega klica: »Joj, pa saj sem vam rekla, 
da vem, kam sem poklicala. No, sosedu gori hiša, jaz pa vas hočem 
samo opozorit', da mi ne boste »tacali« po rožah, ko boste gasili.« 

 

 

 
 

 

 

 

Ko pride mož domov, najde listek z ženinim sporočilom: »Šla sem k 
mami, je zbolela...« 

Stopi v kuhinjo in najde novi listek: »Večerja je v hladilniku.« 

Odpre hladilnik in najde listek: »Pogrej jo v mikrovalovki.«Po večerji 
razmišlja, kaj bo počel, in na postelji najde listek: »Sanjaj o 
meni.«Možu je dovolj listkov, obleče se za v gostilno, in ko se hoče 
obuti, najde v čevlju listek: »Kam pa kam?« 
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UGANKA MESECA DECEMBRA 

 
__________________________________________________ 

  

KADAR STARO SE ODPRAVI, ZJUTRAJ NOVO NAS POZDRAVI. 

NIČ NE VEMO, KAJ NAM NOSI, VSAK OD NJEGA SREČO PROSI.  
_________________________________________________ 

 
Uganko meseca najdete v pritličju v avli. Odgovor napišite na 

listek in ga vstavite v modro škatlo. 
Žrebanje bo v sredo, 27. 12. ob 11. uri v delovni terapiji. 

 
 

REŠITEV UGANKE MESECA NOVEMBRA 
 
Rešitev uganke meseca novembra je VČERAJ, DANES, JUTRI. 
 
Ugankar meseca novembra je stanovalka ga. Marija Martini! 

Čestitamo! 
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Izdelovanje adventnih venčkov (28.11.) 
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Koncert mešanega pevskega zbora 
Vodice, Biseri (29.11.) 
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Praznično okraševanje Doma (30.11.) 

Konec meseca novembra so stanovalci in delavci Doma skupaj z 
učenci OŠ Danile Kumar in s študentkami socialnega dela okrasili naš 
Dom za prihajajoče praznike. Iskrena hvala vsem za sodelovanje! 
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Peka Miklavževih piškotov (4.12.) 
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Miklavžev dan (6. 12.) 

Na Miklavžev dan so nas obiskali otroci iz vrtca Ajda. Bili so pridni 
Miklavževi pomočniki in pomagali razdeliti piškote našim 
stanovalcem.  
Dan so nam s svojim petjem popestrile tudi članice ženskega 
pevskega zbora Medenke. 
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Miklavžev sejem 
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