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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 
PONEDELJEK:12.00-13.00 

TOREK 12.00-13.00 

13.00-14.00 razgovor s svojci 

SREDA 12.00-13.00 

13.00-14.00 razgovor s svojci 

ČETRTEK 9.00-10.00 

PETEK 12.00-13.00 

 

BILJANA NIKOLOVA STOILOVA, 

dr.med.spec. 

Dejavnost: ZDRAVSTVENO VARSTVO 

ODRASLIH                                                                                   

Lokacija: Komanova 1, Bežigrad                                                                                                                  

Naziv: SPLOŠNA AMBULANTA V DSO 

BEŽIGRAD                                                                                                                                                                                                                                                    

E-mail: biljana.nikolova-stoilova@zd-lj.si 

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
mailto:biljana.nikolova-stoilova@zd
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Prazniki in obredi 

 

4. junija - obeležujemo dan slovenskega krvodajalstva. Vsako leto je ta dan 

priložnost za zahvalo vsem krvodajalcem, ki darujejo svoje dragoceno darilo. To 

je praznik solidarnosti, zaradi katere imamo v Sloveniji v vsakem trenutku 

dovolj varne krvi. 

8. junij – dan Primoža Trubarja je slovenski državni praznik, ki se ga praznuje 8. 

junija, vendar pa ni dela prost dan. Praznik je namenjen obeležitvi osrednje 

osebnosti slovenskega protestantizma v 16. stoletju in hkrati najpomembnejše 

osebnosti v razvijanju temeljev za oblikovanje slovenskega naroda Primoža 

Trubarja, ki naj bi se po določenih virih rodil 8. junija 1508. 

 

21. junij – pričetek koledarskega poletja. 

 

25. junij – dan državnosti je slovenski državni praznik, ki se ga praznuje 25. 

junija. Ta dan je v Sloveniji dela prost dan. Ta dan v Sloveniji obeležujejo 

spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan 

je bila sprejeta Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina 

o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Vsako leto na predvečer praznika 

poteka praznovanje na Trgu republike v Ljubljani. 

 

Stari slovenski pregovori o mesecu juniju 

Ako na Medarda dežuje, štirideset dni še naletuje. 

Junija toliko dežuje, da zadnji koreninici zadostuje. 

Do kresa suknjo oblači, po kresu je pa s seboj vlači. 
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O kresi je dan tako dolg, da človek, če se skrči, vanj trči, če se pa 

stegne, vanj dregne.  

 

Predvideni prihajajoči dogodki v juniju 

7. junij – Pevski zbor Ivana Cankarja 

21. junij – Domski piknik 

Več o prihajajočih dogodkih boste obveščeni  tekom meseca. 

Viktor Frankl: 

iz knjige »Svetli dnevi« 

Ne jokaj, ker svetli dnevi so minili, ampak se smehljaj, ker so bili. 
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Dne 25. junija praznujemo Slovenci dan državnosti. Na ta dan je Slovenska 
skupščina razglasila neodvisnost Slovenije in prevzela nadzor nad svojimi 
mejami. Jugoslovanska oblast ni priznala slovenske samostojnosti, tako so se 27. 
junija začeli oboroženi spopadi med jugoslovanskimi enotami ter slovensko 
Teritorialno obrambo in slovensko policijo. Jugoslovanski vojaški poseg je bil 
slabo pripravljen, saj so podcenjevali slovensko pripravljenost za obrambo 
samostojnosti. Mnogi jugoslovanski vojaki niso vedeli, za kaj se borijo in so se 
predajali slovenskim silam. Slovenska vojska in policija sta v nekaj dneh zaustavili 
več oklepnih enot, vnovič zasedli mejne prehode, jugoslovansko vojsko na 
slovenskih tleh pa blokirali v vojašnicah. Intervencija je bila končana 3. julija 1991 
in jugoslovanska vojska se je začela umikati v vojašnice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hkrati z oboroženim spopadom je potekala tudi diplomatska dejavnost. Zaradi 
vojaškega posredovanja jugoslovanske strani in odločnosti, s katero je Slovenija 
branila pravico do samoodločbe, je njen mednarodni ugled naglo rasel. Tudi v 
tujini so na osamosvajanje demokratične države gledali z večjimi simpatijami. Na 
začetku julija 1991 je po posredovanju Evropske skupnosti prišlo na Brionih do 
pogajanj med Jugoslavijo, Slovenijo in Hrvaško. Podpisali so t.i. Brionsko 
deklaracijo, ki jo je 10. julija potrdila tudi slovenska skupščina. Z njo je Slovenija 
sicer uradno za tri mesece zamrznila osamosvajanje, dejansko pa je le še 



6 
 

pospešila njeno izvajanje. Prve države so med tem že priznale samostojno 
slovenijo. Ko je oktobra 1991 tri mesečni rok potekel, je Slovenijo v koprskem 
pristanišču zapustil zadnji jugoslovanski vojak. Slovenija je uvedla svojo denarno 
valuto, tuji diplomati pa so imeli redne stike s slovenskim državnim vodstvom. 

Slovenija je bila jeseni 1991 že samostojna država, a je morala še pričakovati na 
priznanje najpomembnejših držav sveta. 15. januarja 1992 jo je priznala večina 
članic Evropske skupnosti. Samostojno Slovenijo so priznale vse 
najpomembnejše države (stalne članice Varnostnega sveta OZN) in 22. maja 
1992 je Slovenija postala 176. članica OZN. Tega dne je pred sedežem 
organizacije v New Yorku zaplapolala tudi slovenska zastava. 

 

IVAN CANKAR (1876-1918) 

 

 

 

Desetega maja je minilo 141 let od rojstva pisatelja, stvaritelja visoko 

umetniškega pripovedništva v prozi z izraziti poetičnimi oblikami. 



7 
 

V svoja dela je zajel poglavitna vprašanja narodnega, družbenega, socialnega in 

osebnega življenja; nekatera značilna za svoj čas, mnoga pa z brezčasno veljavo. 

Posegal je po vseh oblikah krajše in daljše proze, od črtice, satire, novele do 

povesti in romana. 

Med njegovimi deli so taka z ljubezensko, psihološko, moralno snovjo, kot tudi 

s politično, narodno, umetniško, socialnokritično ali bojevito vsebino.  

Ena od glavnih odlik njegove proze sta jezik in slog. 

Najizvirnejši tip Cankarjeve proze so črtice in novele (Mater je zatajil, Skodelica 

kave, Desetica…), kjer so opazne satirične in psihološke pripovedi, po zgradbi in 

slogu impresionistične, sicer pa po motivih prevladuje nova romantika, 

simbolizem in dekadenca. Pomembnejša od dejstev so mu čustvena stanja, 

hrepenenje, vdanost v usodo, obup. Ta načela je uresničeval tudi v romanu Na 

klancu, s katerim je, kot sam pravi, postavil svoji materi spomenik, kakršnega še 

ni imela človeška mati. 

 

Največkrat prevedeno delo v tuje jezike je povest Hlapec Jernej in njegova 

pravica, in to predvsem zaradi svoje ideje. Ponazarja družbeno zgodovinsko 

utemeljeno pravico delavca do plodov svojega dela. 

Povest Kurent spada med Cankarjeva najboljša dela. 

Socialne in nacionalne motive je prelil v poetične vizije in simbole. 
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V Kurentovih popotnih prigodah je prikazana usoda slovenskega naroda – 

njegovo veselje in bolečina, lepote slovenske dežele in mračne perspektive 

njegove izseljenstva. 

CANKARJEVE DRAME 

- Romantične duše, Jakob Ruda, Kralj na Betajnovi, Hlapci 

            KOMEDIJA – Za narodov blagor. 

Prva in najboljša FARSA (satirično delo s polemično vsebino) Pohujšanje v dolini 

Šentflorjanski. 

Snov za dramatiko je jemal iz bohemsko – umetniškega, meščanskega, trško 

vaškega in proletarskega sveta, glavne osebe so politiki, umetniki, učitelji, 

kapitalisti, proletarci in polproletarci. 

Iz takšne snovi je izoblikoval motive, kot so boji za oblast med meščanskimi, 

političnimi veljaki, odpor izobražencev zoper brezdušno meščansko 

koristoljubje, dvig kapitalističnih mogočnežev na vasi in tudi odpor 

malomeščanskega okolja zoper umetnike in umetnost, trpljenje proletarcev in 

družbenih izobčencev. 

Zanimale so ga zlasti volja do moči in oblasti, vprašanje greha, kazni in vesti, 

hrepenenje po lepoti in resnici v nizkem svetu banalne vsakdanjosti. 

Cankar je po Prešernu največji besedni umetnik na Slovenskem, hkrati pa 

najpomembnejši pripovednik in dramatik. 

Umrl je 11. decembra 1918, star 42 let. Pokopan je na Žalah skupaj z ustvarjalci 

literarnega obdobja moderne Josipom Murnom, Dragotinom Kettejem in 

Otonom Župančičem. 

Ana Pogorelec Tomažič 
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nadaljevanje… 

 

PO SLOVENIJI 
 

Stari mit pripoveduje: 
»Jason, priplul je po vodah, 
vračal se s Podonavja k Jadranu,  
z Argonavti, z zlato runo mično, 
osnoval Emono je antično. 
 
Minilo dvakrat že dva tisoč let, 
mostiščar pod Krimom 
vozil čoln DREVAK 
je po močvirnem svet! 
 

 
 
Žarna grobišča z Grajskega griča 
stara že več kot tri tisoč so let, 
tu bival predrimski je svet. 
 
Emonec s Kongresnega trga pove, 
da tukaj Rimljan gospodaril je že. 
Leta 1144 pojavi se novo ime, 
z besedo LAIBACH napisano je. 
 
Mestne pravice že leta 1220 se pridobe, 
od 1335 dalje Habsburžani let 600 
Ljubljano v rokah drže. 
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                                                                                                   Kongresni trg, Emonček 
 
SREDNJI VEK 
 
Pod grajskim gričem razvija se mesto, 
še danes se najde ostankov nešteto: 
Stari trg, Mestni trg, Novi trg, Gornji trg do 
Špitalskih vrat, 
kjer danes stoji Tromostovje, 
Plečnikov kompleks bogat. 
 
Kasneje v mestu razvoj trgovine je znan, 
vznikne mestna hiša, 
Robbov baročni vodnjak 
vsem je poznan. 
 
Tiskane knjige v jeziku domačem, 
knjižnice, tiskarne, šole, 
s Trubarjem protestantizem je dal, 
a skoro vse, Tomaž Hren je poteptal. 
 
18. stoletje h koncu že gre, 
s prekopom se mnoge stvari ublaže. 
Rušili mestno obzidje vse 
aleje in parki se lepi vrste. 
 
V pravicah je jezik slovenski uspel, 
»Ilirija vstan!« je Vodnik zapel. 
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                                               Napoleonov spomenik 
 
Kongresni trg 
Svete alianse spomin, 
vladarjev evropskih 
v Ljubljani sešel se je tim (1821). 
 
Ustvarjalna leta našega največjega poeta, 
naklonjena mu ni bila elita mesta vneta. 
Trg, po njem imenovan, 
pomnik velik, spomin je nanj vsak dan. 
 

 
 
1895 Ljubljano stresel je potres močan, 
domove mnoge uničil je do tal. 
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Župan je Ivan Hribar obnove se lotil, 
Fabiani, kraški je rojak, veliko postoril. 
Miklošičeva ob novem Unionu je zavila, 
se k TROMOSTOVJU je potegnila. 
 
Čez Zmajski most promet je stekel, 
zeleni zmaj pa ni nič rekel. 
1918 Univerzo Ljubljana dobi, 
mladina se učeča veseli. 
 
20. in 30. leta drugačna je podoba mesta. 
Evropsko znani arhitekt 
je Jože Plečnik 
dal mu nov izgled. 
 
Ljubljanice obrežje ukročeno, 
pogledu vsakemu ugodeno. 
Ponosno gledajo: 
NUK in NEBOTIČNIK, 
STADION in TROMOSTOVJE, 
CERKEV PRAVOSLAVNA, 
KRIŽANKE, TRŽNICA, 
NAVJE, ŽALE. 
 

 
                                                                          Plečnikovo Navje 
 
Umetnost tu občudoval še pozni bo vnuk, 
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ko gledal bo vse te stvaritve zale. 
 
Tivoli in Rožnik, 
Golovec prostran, 
to pljuča so Ljubljane. 
Vsak dan hiti jih dosti 
v čar narave. 
 
Moči si novih tu dobi, 
da lažji so napori in skrbi. 
 
Od Petrička do gradu Cekin, 
nedeljska je idila: 
promenada se ljudi je vila, 
lepote vse ljubljanske tja hite, 
kjer fantov dosti zalih je. 
Nov čas navado lepo opusti, 
ljudem se vse preveč mudi; 
v nedeljo na udarniško, 
gradit naselje blokovsko. 
 
Diha in živi Ljubljana, 
je Čopova v soncu obsijana. 
Zacvilijo tramvajske šine, 
od Pošte ozki voz navzdol zavije. 
 

 
                                                 Ljubljanski tramvaj 
Množica hiti, 
tam fičko novi ji sledi. 
Tramvaj se poslovi, 
ko Ježek v slovo mu govori. 
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Časi novi so prišli, 
avtov roj vse mesto zasmradi. 
 
Na kruto vojsko spomin je žica, 
spominov pot prehodi al' preteče,  
fant in mož 
pa mlada jo deklica. 
 

 
 
LITOSTROJ bil velik je objekt, 
ob njem še blokov je komplet. 
Tramvaj premenil se v trolejbus, 
v 60.-tih v mestni avtobus. 
 
Zrasle stavbe SKUPŠČINA, MAKSIMARKET, 
Ljubljanska banka, hoteli,  
zdaj končne rekonstrukcije gradu, 
najbolj bomo veseli. 
 
Prestolnica naša, 
Slovenija se z njo ponaša: 
ekonomije, politike, znanja, 
tudi kulture središče, 
zdravja občanov težišče. 
 
Izkustvo, znanje, 
rodu mlademu posredovanje,  
spoznanj in novih znanj iskanje. 
 
Prelepa Ljubljana, 
vsi so državni organi 
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od ljudstva izbrani; 
predsednik države, 
vlada, ministri, 
vsi parlamentarci, 
»najboljši bi morali 
biti izbranci!« 
 

 
 
So veleposlaništva konzulati, 
Ustavno, Vrhovno sodišče, 
pogojev najboljših, rešitev težišče.  
Podpiral naj medij,  
najbolje le bi stališče! 
 
Muzeji, gledališča, galerije, 
moč kulture se razvije. 
 
LJUBLJANA – CENTER svobodno je zadihal, 
brez plinov vseh izpušnih 
se pešec, kolesar bo srečeval, 
urejenost vso občudoval. 
 
In danes Čopova? 
 
Pešči, vmes kolesa,  vozi KAVALIR, 
pojočih tam prosjakov je špalir. 
Pozdrav, nasmeh, včasih se zgodi, 
ko mladih cvet, turistov starih skup,  
v svetel, sončen dan hiti. 

Potovanje po Sloveniji se zaključuje. 
A.P.T. 
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Mešani pevski zbor Trnovci Ljubljana 

 

je v četrtek, 11. maja, nastopil z dvajset – minutnim programom v veliki jedilnici 

Doma.  

V besedilih, objavljenih na več oglasnih mestih, smo lahko prebrali osnovne 

podatke o delovanju zbora.Ta deluje od oktobra 2014 pod vodstvom 

zborovodkinje mladinskih pevskih zborov Majde Hauptman, ki v zborovsko 

petje uvaja diplomantko muzikologije Petro Frece. 

MPZ Trnovci izhaja iz znanega uspešnega pevskega zbora OŠ Trnovo. 

Ob 50. obletnici ustanovitve mladinskega zbora in OŠ Trnovo so se nekdanji 

pevci srečali leta 2013. Sklenili so, da ponovno pojejo z isto zborovodkinjo pod 

pokroviteljstvom OŠ Trnovo. Z veliko energije in dobre volje se veselijo 

sodelovanja treh generacij pri izvajanju zborovskega petja. Pesmi je predstavila 

ena od pevk v veznem tekstu. Dirigirali sta izmenoma že omenjena dirigentka in 

diplomantka. 

Jedilnica je bila polna poslušalcev, žal pa prisotni pri mizah ob prvem vhodu v 

prostor niso razločno slišali veznega teksta, ker oseba ni imela mikrofona. 

Pevke in pevci so pred odhodom zapeli še v avli. 

Milena Dobernik 

 



17 
 

 

SAJENJE ROŽ 

V torek, 9. maja smo dobili rože, da znova okrasimo naš Dom. V sredo 10. maja 

pa smo skupaj s terapevtkama Mileno Avbelj in Dorotejo Pukšič pričeli s 

sajenjem ali presajanjem.  

Letos so bile rože zelo lepe, vse enake, kar gre zahvala ga. Špeli Sečnik, ki jih je 

naročila in dobro izbrala. 

Stanovalke in stanovalci so bili zelo pridni, vedeli so kako se rože sadijo, da lepo 

rastejo. Posebno spretnost so pokazali ga. Rezka Pungerčar, ga. Sonja 

Podrepšek, ga. Lidija Kranjc, ga. Rezka Kraker, ga. Ivanka Jakopič, g. Franc 

Dolenšek, g. Janez Podobnik in moja malenkost, Marija. 

Tudi ostale stanovalke so bile zelo delavne. 

Delavna terapevtka Milena je med delom postregla tudi z dobrim 

jagermeistrom. V parku je bilo dobro vzdušje in veselo, nato je Marko vse zalil. 

Delo je bilo končano, ko so bile vse rože na oknih. Razvozili so jih javni delavci in 

terapevtka Doroteja.  

Marija Martini 
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ZAHVALA ČISTILCEM  

 

V rubriki zahval se tokrat zahvaljujemo pomembnim čistilcem v hiši. Pogovarjali 

smo se z go. Matejo Šebenik in z go. Barbaro Gajić. 

1. Kako dolgo že opravljate vaše delo, kot vodja čistilcev v našem Domu? 

Mateja: Svoje delo kot gospodinja usklajevalka oskrbe opravljam že deset 

let. 

2. S kakšnimi težavami se srečujete pri vašem delu? 

Mateja: Zaradi bolniško odsotnih čistilk in čistilcev se poraja težava  

čiščenja , saj čistilke zaradi odsotnosti ene delavke ne uspejo očistiti 

celega Doma.  Zaposlene so  tri čistilke in en čistilec. Trije delajo v 

dopoldanskem času, eden popoldan. Vsaka čistilka oz .čistilec ima dvE 

nadstropji v Domu , le ena čistilka ima 3 nadstropja. Veliko je 

stanovalcev, katerim je potrebno trikrat tedensko čistiti, problem pa 

nastane tedaj, ko kdo manjka in tega ne moremo zagotoviti. Glede na to, 

da je ena izmed  zelo dobrih  čistilk odšla na delovno mesto strežnice, v 

mesecu juniju pričakujemo novo čistilko. 

3. Kako ste zadovoljni z vašo ekipo delavcev? 

Mateja: Imam zelo dobro ekipo delavcev, ki so poslušni, natančni in si 

medsebojno pomagajo. Nič pa ne bi bilo narobe, če bi bil kakšen več. 

4. Kaj prvenstveno zahtevate od delavca čistilca? 

Mateja: Od vsakega delavca zahtevam in nadziram doslednost in 

natančnost pri  čiščenju. Vem, da je njihovo delo naporno in zahtevno, 

zato jih velikokrat pohvalim. 

5. Ali je kader stalen? 

Mateja: No ja, le-ta se kar spreminja. V začetku leta je odšla ena čistilka v 

pokoj, v mesecu maju je ena čistilka postala strežnica, upam, da se bo 

kader od sedaj dalje ustalil. 

6. Kako dolgo že opravljate delo čistilke v našem Domu? 

Barbara: Delo čistilke v Domu opravljam že več kot 6 let. 
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7. Kako se soočate z ločevanjem odpadkov? Ali stanovalci skrbijo za 

ločevanje? 

Barbara: Opažamo, da bolj ločujejo tisti stanovalci, ki so še bolj kot ne 

samostojni in zdravi, seveda je pa to odvisno od vsakega posameznika. 

Nekateri skrbijo bolj, drugi manj. 

8. Ali imate dovolj sredstev(čistila, rekviziti za čiščenje) za uspešno 

upravljanje dela? 

Da, vedno je dovolj sredstev za nemoteno opravljanje dela. Če ni, se to 

naroči pri ekonomu. 

9. Kaj je najtežjega pri delu čistilca?  

Najtežje je pomivanje po tleh, ko moraš čistiti en del hodnika petkrat na 

dan, ker so toliko prehodni, da se tla ne posušijo in se hitro spet umažejo. 

Najbolj zamudno je tudi, da čistiš na dan tudi tiste prostore stanovalcev, 

ki jim čiščenje ne pripada. Zakaj? Vsakemu pripada čiščenje sobe enkrat 

na teden. Tistim, ki imajo svoje prostore bolj zanemarjene, je potrebno 

prostor urediti tudi dvakrat na teden ali več, kar pa nam čistilcem daje 

večji tempo, za to gre precej dodatnega časa. Je pa res, da na koncu vse 

narediš.  

Stanovalci in zaposleni v Domu se zavedamo, kako pomembna je čistoča 

v Domu, kjer prebiva toliko ljudi. Vaše delo je odgovorno in zahtevno. V 

imenu stanovalcev Doma se vam najlepše zahvaljujem.  

D.P. 
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OGLED RAZSTAVE: »Modernizacija vsakdanjega življenja v socialistični 

Jugoslaviji« 

V četrtek, 18.5.2017 se nas je 8 stanovalcev, vodja delovna terapevtka Špela in 

zaposlena preko javnih del spremljevalka Mila, s taksiji odpeljalo na ogled 

razstave v Muzej novejše zgodovine, bivši Cekinov grad. Naslov te razstave je 

bil: »Modernizacija vsakdanjega življenja v socialistični Jugoslaviji.« 

Razstava je zelo zanimiva, zlasti za starejše osebe, ki smo lahko obdobje od l. 

1945 po II. svetovni vojni spremljali sami. Prikazano je v slikah in predmetih, 

kako je šel razvoj raznih gospodinjskih pripomočkov. Razstavljena je tudi 

steklenička Cockte, ki je prišla na trg leta 1953, najprej v Planici ob tekmi 

smučarskih skokov. Prikazani so športni rekviziti, ki so včasih bili in so jih danes 

zamenjali modernejši modeli. Prevozna sredstva od pony koles, mopeda do 

fička, ki je bil pred muzejem tudi razstavljen. 

S slikami je prikazano, kakšni so bili v tistih časih Titovi pionirčki, parade po 

ulicah Ljubljane za 25.maj, dan mladosti in akcije pri graditvi nove domovine po 

vojni v raznih delovnih brigadah. 

Po razstavi nas je vodila in pripovedovala o njej prijazna gospa, rada je 

odgovarjala na naša vprašanja. Vodenje razstave je trajalo približno eno uro, 

nato pa smo se odpeljali domov na kosilo. 

Hvala za ogled razstave delovni terapevtki Špeli, ki jo je organizirala. 

Marko Finec 
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PTIČICA 
 

Pisani je ptiček 
priletel v gozdiček, 

lepo in glasno žvrgoli. 
 

Moje je srce veselo, 
saj mi je zares lepo, 
kadar ptičice pojo. 

 
Čiv, čiv – živ, žav, 

hej, fantiček, 
še ti pridi v gozdiček. 

 
Tukaj zdrav je vsak korak, 

saj v gozdičku je še vedno sveži zrak. 
 

Še prijatelje povabi v gozdiček, 
gledat rožice 

in nabirat jagode, 
potem pa v šolo greš, 
da kaj novega izveš. 

 
Čiv, čiv – živ, žav 

tako je prav. 
 

Računal boš, risal, pisal 
in še tablo boš izbrisal. 

Še veliko knjižic boš prebral, 
res boš pameten postal. 

 
Ko boš velik, 

boš še vedno bral, 
pridno delal 
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in gojil gozdiček. 
 

Ptičice ti bodo pele 
in imeli boste sveži zrak, 

kot malokje je tak. 
 

Čiv, čiv – živ, žav 
tako je prav. 

 
Sava Mrevlje 

 
 

 
 

 

DOMSKI IZLET V PIRAN IN LIPICO 
 

 
V torek, 30. maja 2017 je bil vsakoletni domski izlet, tokrat v Piran in 

Lipico. Od našega Doma smo se z avtobusom odpeljali ob 8.15. V 
avtobusu nas je bilo dvajset stanovalcev Doma ter ga. direktorica, 
socialna delavka Tina, sestra Eva, negovalka Karmen, prostovoljka 

Olga, vzdrževalec Vehid, šoferka avtobusa Emanuela ter seveda vodja 
izleta delovna terapevtka Špela.  
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Vodja izleta Špela nam je na avtobusu začela razlagati znamenitosti 
krajev, npr. hribov, mimo katerih smo se vozili od Postojne in vse do 
Pirana. Tja smo prispeli ob 10.05. Izstopili smo iz avtobusa in se peš 
odpravili na Tartinijev trg. Posedeli smo v mestni kavarni, seveda na 

prostem. Pojedli smo sendviče in popili razne pijače in kavo. 
Direktorica nam je poklonila vsakemu temno čokoladno »s solnim 
cvetom«. Pred Tartinijevim spomenikom smo napravili »gasilsko 

sliko«. 
 

 
Giuseppe Tartini 

L'Istria 
MDCCCLXXXXVI 

 
Odhod iz Pirana proti Lipici ob 11:45, tja pa smo prispeli čez 55 minut. 

V restavraciji Maestoso smo pojedli dobro kosilo, nato pa v senčki 
pred restavracijo posedeli in popili kavo, Špela je v tem času odšla po 

vstopnice za »Prestavitev lipiške šole klasičnega jahanja«. 
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Program se je pričel ob 15.00 v pokriti maneži. Obiskovalci so bili tudi 
iz drugih držav, zato je napovedovalec vse različne nastope lipicancev 
objavljal v slovenščini, angleščini, nemščini, italijanščini in francoščini. 

Nastopi s konji so bili fantastični. Prikazali so šolo jahanja, hojo 
lipicancev po glasbi angleškega valčka, polke, mazurke, valčka in 

ostalih plesov. Prikaz damskega jahanja z nogami na eni strani, drža 
konja samo na zadnjih nogah, preskoki iz sprednjih na zadnje noge, 
nastop tudi s kočijo. Res je bilo čudovito. Program se je odvijal 40 

minut. 
 

Ko smo se vrnili iz hale, v kateri je bil program, nas je g. Boris Pole, 
popeljal v hleve, kjer so konji in ločene kobile. Razlagal je o 

rodovnikih vsakega konja ali kobile, o hrani, ki jo smejo uživati in 
podobno.  

Kompleks Lipice je zelo lepo urejen, veliko je parkov, hlevov, hala, v 
kateri nastopajo lipicanci, ki imajo celo otroško igrišče s toboganom. 

Kompleks je ogromen, saj meri 312 hektarjev.  Imajo tudi muzej z 
različnimi kočijami in lahko se po parku, kjer so poti asfaltirane, voziš 

z njimi. 
Ob 17.00 smo se odpeljali proti Ljubljani in šoferka Emanuela nas je 
srečno ob 18.05 pripeljala pred Dom. Špela se ji je zahvalila, mi pa 

smo ji zaploskali. 
 

Izlet je zelo uspel, škoda je le, da je nekaj stanovalcev zadnji moment 
odpovedali udeležbo. 

 
Hvala vsemu osebju Doma, ki so nesebično pomagali nam 

stanovalcem pri hoji, posebno tistim z vozički, za dobro voljo in nam 
dajali vso podporo. 

  
 Že danes se veselim domskega izleta prihodnje leto. 

 
Marko Finec 
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Poišči ustrezno številko za okvaro in spremembo na desni strani. 

1. Železo                                                               ___se strga 

2. Steklo                                                                ___zgnije 

3. Pločevina                                                         ___se obrusi 

4. Les                                                                     ___se razruši 

5. Kamen                                                              ___strohni 

6. Porcelan                                                           ___zarjavi 

7. sod                                                                    ___ se okruši 

8. škaf                                                                   ___ se skisa 

9. vino                                                                   ___se osuši 

10. mleko                                                                ___se skrha 

11. kruh                                                                  ___ se prelomi 

12. krompir                                                            ___se skrivi 

13. sadje                                                                 ___se razbije 

14. listje                                                                  ___se razvezne 

15. papir                                                                 ___se prismodi 

16. nož                                                                    ___se prismodi 

17. palica                                                                ___splesni 

18. motika                                                              ___se sesiri 

19. potkev                                                              ___se zamaže 

20. zid                                                                     ___se zmešča 

21. obleka                                                              ___ se zlomi 

22. voda                                                                 ___ se sname 

23. stroj                                                                  ___se obrabi 

24. drevo                                                               ___ zadahne 

25. tekočina                                                           ___se skali 

26. zmes                                                                 ___se posuši 

27. oblak                                                               ___ se utrga 

                                                                         ___ se pokvari 

                                                                         ___zogleni 
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»Mislim, da me moj inštruktor praktične vožnje sovraži,« je rekla Jana, ko se je 

vrnila domov. 

»Po čem pa to sklepaš?« jo je vprašal oče. 

»Če bi ti videl njegov strupeni pogled, ko so ga nalagali v reševalni avto!« 

 

 

»Žena, ali si že slišala, da si je sosed kupil nov videorekorder?« 

»Takoj pojdi v trgovino in ga kupi še ti!« 

Mož je izpolnil naročilo in nekaj tednov je bil mir v hiši. Nekega dne pa mož 

zopet pove ženi novico: 

»Ali veš, da si je sosed nabavil nov športni kabriolet?« 

»Kaj res? Takoj pojdi v banko, vzemi kredit in ga kupi še ti. Ampak boljšega!« 

Mož si je sposodil denar, nekaj ga je dobil v banki in kupil nov avto. 

Čez mesec dni pa oznani svoji ženi. »Ne boš verjela, toda sosed si je spet omislil 

nekaj novega!« 

»Kaj pa ima tokrat?« 

»Novo ženo!« 

 

 

Neki moški je rad pregloboko pogledal v kozarec. Žena ga je velikokrat kregala: 

»Še živali imajo mero!«  

»Seveda, ko pa pijejo vodo. Pri vodi imam tudi jaz mero,« se je branil mož. 
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SPOŠTOVANE STANOVALKE, 

STANOVALCI in drugi bralci 

Mesečnika! 
 

Sporočamo Vam, da se Mesečnik za en mesec poslavlja. 

Prosimo za razumevanje. 
 

ŽELIMO VAM LEPO POLETJE! 
 

 


