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Maj 2015, št. izdanih izv. 80 
Izdajatelj: Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad, Komanova ulica 1, 1000 Ljubljana 
Ideja in oblikovanje: delovna terapija  
Ni lektorirano, samo za interno uporabo 



Stari slovenski pregovori o mesecu maju 
 

• Slana v začetku maja zoritvi sadja jako nagaja. 
• Če Zofija zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni. 
• Majnika dosti dežja, obeta jeseni dosti vsega. 

 
Prazniki in obredi 
 

• Evropski mesec možganov 
• 8. maj: Mednarodni dan Rdečega križa 
• 10. maj: Svetovni dan gibanja za zdravje 
• 15. maj: Mednarodni dan družine 
• 31. maj: - Svetovni dan brez tobaka 

 

Predvideni prihajajoči dogodki v aprilu 
 

• Ponedeljek, 4.5. od 8.00 ure dalje: sajenje balkonskega cvetja pred 
rastlinjakom 

• Sreda, 6.5. ob 15.00 uri v jedilnici Doma: Instrumentalni sestav Srednje 
vzgojiteljske šole in gimnazije 

• Sreda, 13.5. ob 16.00 uri v jedilnici Doma:  Koncert ŽPZ Barje 
• Sreda, 20.5. ob 16.30 uri v jedilnici Doma: Koncert MePZ Medvode 
• Sreda, 27.5.: Celodnevni izlet na Dolenjsko 
• Postavitev nove slikarske razstave slikarke Helene Belc 
• Praznovanje rojstnih dni rojenih v mesecu maju 
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PRAZNIK DELA 

Tradicija prvega maja kot mednarodnega praznika dela se pričenja leta 1886 s 
Haymarketskim izgredom, ko je Federacija organiziranih obrti in delavskih zvez 
zahtevala več delavskih pravic, predvsem pa uzakonjen 8-urni delavnik. 

V podporo pritisku delavskih organizacij, da bi ta predpis stopil v veljavo                                 
s 1. majem tega leta, so se v Chicagu organizirale trume delavcev in 
pričele splošno stavko, ki se je končala z 11 smrtnimi žrtvami. Kasneje je 
bila pravica do 8-urnega delavnika kljub vsemu uveljavljena, v spomin na tragičen 
dogodek pa so se odvili tudi veliki izgredi leta 1894 in 1919. 

Leto za letom so v delavskih krogih ta dan praznovali kot praznik dela, za katerega 
je bil na primer značilen ritual kurjenja kresov.  

V 20. stoletju je prvi maj pridobil uraden status praznika dela, najprej v Sovjetski 
zvezi. Praznovanja delavskega dne so v tem času v komunističnih državah dobila 
obliko velikih vojaških parad in vladno podprtih zborovanj delavstva. 

Pri nas je bil praznik dela uzakonjen šele leta 1948. Tradicionalno praznovanje 
praznika dela se je začelo z godbami, ki so igrale delavske budnice. To tradicijo 
še vedno ohranjajo v številnih krajih po Sloveniji. Temu je nato sledil sprehod 
delavcev na bližnji hrib ali v gozd, kjer so se poveselili ob hrani in pijači. S sabo so 
nosili simbola prvomajskega praznovanja – nagelj in značko. V Sloveniji pa je za 
prvi maj poleg kresov značilen še en običaj – postavljanje mlaja. Na ta dan se po 
celi Sloveniji vrstijo različna praznovanja, osrednja slovesnost pa se zgodi na 
Rožniku v Ljubljani.  

 

 

 

 

 

 

 

 



9.maj - dan zmage in dan Ljubljane 

 

Države v Evropi 9. maj praznujejo kot dan 
zmage nad nacizmom in fašizmom. Na ta dan 
leta 1945 se je na evropskih tleh tudi uradno 
končala 2. svetovna vojna. V spomin na 
osvoboditev pa si je 9. maj za svoj praznik 
izbrala tudi slovenska prestolnica.  

 

Evropske države  9. maj praznujejo kot dan zmage nad nacizmom in fašizmom. 
9. maja 1945 se je namreč v Evropi uradno končala druga svetovna vojna. 

9. maj je za svoj mestni praznik, dan svobode in miru, izbrala tudi slovenska 
prestolnica Ljubljana v spomin na osvoboditev in konec štiriletne okupacije pred 
70-imi leti. 9. maja 1945 je začela veljati splošna kapitulacija, ki jo je Nemčija 
podpisala 7. maja v francoskem Reimsu, dan zatem pa še v sovjetskem vrhovnem 
poveljstvu v Karlshorstu pri Berlinu. V Evropi se je tako uradno končala vojna, ki 
je prvič v zgodovini prinesla več žrtev med civilisti kot vojaki, holokavst in 
nepredstavljivo trpljenje milijonov ljudi po svetu. V vojni, ki je trajala šest let in 
en dan, je sodelovalo 72 držav, zahtevala pa je okoli 60 milijonov smrtnih žrtev. 

9. maja 1945 so se pomembni dogodki zgodili tudi na slovenskih tleh. V Topolšici, 
kjer na dogodek spominja spominska soba, poimenovana Kapitulacija 1945, je 
nemški general Alexander Löhr podpisal brezpogojno kapitulacijo nemških 
oboroženih sil za jugovzhodno Evropo. V Ljubljano pa so 9. maja 1945 vkorakale 
enote 29. divizije in 7. korpusa slovenske partizanske vojske. Že ob 5. uri zjutraj 
sta sirena na glavnem kolodvoru in velika zastava na Ljubljanskem gradu oznanili, 
da je konec štiriletne okupacije mesta. 

V Ljubljani je vsako leto organiziran pohod po poti ob žici, po poti spominov in 
tovarištva, ki jo lahko imenujemo tudi povojni pomnik na čase, ko je Ljubljano 
obdajala bodeča žica. Pohod je mestni rekreacijski obroč, ki vsako leto na začetku 
maja privabi več kot 30.000 udeležencev. Pohod za vse starostne skupine – od 
vrtcev do odraslih – je speljan po nezahtevni 32,5 km dolgi progi, na kateri je 
organiziranih osem kontrolnih točk. Začetek poti je prepuščen individualni 
odločitvi, kakor je odločitev posameznika tudi, kolikšen del poti bo prehodil. 
Vsaka kontrolna točka je namenjena zbiranju žigov, za celotno prehojeno pot pa 
udeleženci prejmejo posebna priznanja. 

http://www.24ur.com/novice/slovenija/9-maj-dan-zmage-dan-evrope-in-dan-ljubljane.html
http://www.24ur.com/novice/slovenija/9-maj-dan-zmage-dan-evrope-in-dan-ljubljane.html
http://www.24ur.com/novice/slovenija/9-maj-dan-zmage-dan-evrope-in-dan-ljubljane.html


INTERVJU Z GOSPO IVANKO VINDIŠ, srčno negovalko v našem Domu 

 

Rojeni ste v Šabcu v Srbiji, ste poročena, imate sina in hčer. Kdaj ste prišli v 
Ljubljano? V Ljubljano sem prišla 29.10.1979. 

Kdaj in kje ste naredili šolo za negovalko in bolničarko? Za bolničarko sem šolo 
naredila leta 1996 in sicer na Srednji zdravstveni šoli na Šubičevi ulici, zdaj je tam 
Gimnazija Jožeta Plečnika.  

Katerega leta ste nastopili službo v našem Domu? Službo sem nastopila takoj, 
ko sem prišla v Ljubljano leta 1979, pričela sem kot negovalka.  

Kako ste kot mladenka doživljali prvo službo pri nas in kako jo doživljate sedaj? 
Takrat sem bila stara 16 let in prvič v službi brez izkušenj, sedaj pa jih imam že 
veliko in to delo obvladam.  

Katere bistvene stvari so se spremenile od prvih let, odkar ste pri nas in danes? 
Praktično nič, samo veliko je novih zdravil in materialov.  

Koliko osebja se je v tem času zamenjalo? Do sedaj so bili štirje direktorji in pet 
glavnih sester. Zamenjalo se je veliko negovalk in medicinskih sester. 

Kaj vam je najbolj lepega ostalo v spominu pri delu s stanovalci? Težko bi 
izpostavila kakšen poseben dogodek, vedno pa so lepa praznovanja rojstnih dni, 
praznikov in podobno.  

Zadnja leta vas videvamo le na »zahodni strani« hiše. Ali ste delali tudi na 
drugih oddelkih? V začetku sem bila nekaj časa na negovalnem oddelku, sedaj 
pa sem že zelo dolgo časa na stanovanjskem oddelku, vsaj v 80% vseh delovnih 
dni. 

Kako na vaše življenje vpliva izmensko delo, predvsem nočno delo? Izmenskega 
dela sem se navadila, nočnega pa ne opravljam več, saj sem že srečala Abrahama.  

Si želite kakšnih sprememb, ki bi olajšale vaše delo? Želim si le to, da bi bilo več 
osebja, ki bi bil na oddelkih kot stalen kader. 

Hvala vam, da ste privolili v ta intervju. 

Marko  

 

 



Včeraj tvoj obraz mladosti 
še kot nadih v zrcalu mojega srca, 
dotik rok tvojih, kot sprelet miline, 
pomladno - zaneseno dušo razigra, 

kot vetrc, ki nakodra ribnikom gladine, 
 

a danes, nežna slika sanjanih želja, 
razbita v drobce svežega gorja, 

bit moja sama bolečina, 
po drobu seka, stiska grlo, 

kot da podest duha bo strlo 
 

in jutri, zarastline le boleče, 
morda od danes še poznane, 
nasmeh spominom na včeraj, 

piš hladen - nem dotik morane, 
ki po gomilah boža speče. 

 
 
 

KAŠTELI 
 

Ves dan se sonce z morjem je igralo. 
Lovilo z žarki razigrane je valove, 

odvzelo stare, jim dajalo leske nove 
in spremljalo na daljno jih obalo. 

 
Ko trudno sonce morju se je vdalo, 

uspaval maestral na brodu je glasove. 
Vrnili so galebi spet se na bregove 

in naju zvezdo je nebo prižgalo. 
 

V mrak spomini so me dohiteli. 
Vnovič mi v slovo cipresa je mahala. 
Spet znanci so mi srečno pot želeli! 

 
Pogledi zadnjič so se nama ujeli. 

Ti na pomolu si otožno se smehljala. 
Jemal slovo sem s tabo in Kašteli. 

 



SELADON 
 

Morje zlito čez sipine - seladon. 
Porcelan iz daljne Kine - seladon. 

Barve modre in zelene, 
večne kot neba sinjine - seladon. 

Kogar sle nemir zadene, 
drugim nosi bolečine - seladon. 

Pravega le k eni žene, 
koprneč živi in mine - seladon . 

 
(seladon - turkizna, modro-zelena barva, plitvo morje, lagune atolov - žlahtni 

porcelan iz dobe Mingov - nebo pred sončnim vzhodom - ženskar ali  zvest  
zaljubljenec!) 

 
 

ŽAMET OČI 
 

Mehek kot neba temine, žamet tvojih je oči; 
in kot so morja globine, žamet tvojih je oči; 
legla noč je na sprehode nekdaj najinih poti, 
kakor pajčolan topline, žamet tvojih je oči; 

ali so le sle zablode ure najinih noči; 
misel slika mi spomine, žamet tvojih je oči; 

iščem spet razgrete prode, iščem srečo tistih dni; 
lek samoti , ki ne mine, žamet tvojih je oči; 

krivi up srce prebode, dušo vso tvoj molk boli; 
a v solzi bolečine, žamet tvojih je oči! 

 
( a.willem rogi ) 

 
 

 

 

 

 

 



Tebi v spomin 

Prosim, danes še ostani in ljubi se z menoj… 

Naj ta noč ostane kot čisti biser 

med spomini s teboj. 

Vidim te noč in dan v ljubezni z menoj - 

ljubljeni moj! 

Ljubim te še bolj nocoj. 
 

Soba je prazna, ni te več- kje so spomini? 

Si jih res odnesel s seboj - ljubljeni moj? 

Tekla bi za teboj, želim si samo en spomin, 

to čisti je biser med vsemi spomini s teboj. 
 

Dohitim te in vzamem ta spomin, vse ostale ti pa pustim, 

naj osrečijo tudi tebe, ljubljeni moj. 
 

Odšel si brez poljuba, z žalostjo v očeh  in besedami na ustih: 

 »Ti ne razumeš tega!« 
 

Vrata zaprla sem za teboj in ostala v temi 

z mislimi na mnoga leta ljubezni, 

čakala sem spomin in željo po ljubezni s teboj. 
 

V temi je ostala le tišina in vonj po tebi, v ušesih pa tisti stavek: 

 »Ti ne razumeš tega!« 

»Kaj?«…se sprašujem po mnogih letih – še sedaj. 

B.D. 



OČETU 

»Oče dragi, kje si ti?« 

»Že let več ko petdeset, 

mirno on v grobu spi, 

vedno pa še to boli.« 
 

Ko, otrok, neumnost sem storila, 

podkvico teličku sem zabila, 

nisi za slabo jemal, 

si tako se nasmejal. 
 

Delati si me učil, 

le tako si se prebil; 

pasti krave in še kaj, 

dan naporen bil je kdaj. 
 

Težke si izkušnje imel, 

v Ameriki okusil znoj, 

v rudniku si se potil, 

skoro ob življenje bil. 
 

Spremljal me na šolsko pot, 

da preveč bi ne naredila zmot; 

mojih se uspehov veselil, 

dober moj zaščitnik bil. 

 

Knjige vedno rad si bral, 

včasih si tako dejal: 

»Človek toliko velja, 

kolikor v glavi ima.« 
 

Vedel dosti si stvari, 

znanje šolsko to pač ni. 

Želel si, da bolje bi mi bilo, 

ne kot tebi, le težko. 
 

Vendar rad si bil vesel, 

dobre pa ljudi rad imel; 

vsakemu pomagal rad, 

velik bil, duševno bil bogat. 
 

Dobri oče ti, 

tebi v srcu lep spomin živi, 

to ostalo bo vse dni, 

bivanja na zemlji mi. 

 

Ana Pogorelec - Tomažič 

 

 

 

 



Vic meseca 

Človek teče za avtobusom in vpije: "Počakajte prosim, zamudil bom v službo!" 
Potniki začnejo vpiti vozniku: "Počakajte ga, zaustavite avtobus!" 

Voznik: "Ne smem na cesti..." 
Potniki: "Ne bodite nesramni, ustavite vendar!!!" 

Voznik res zaustavi in človek vstopi. Ko avtobus odpelje, si moški oddahne, 
potegne izkaznico in pravi: "Karte na pregled!" 

 

   

Uganka meseca 

Letalo bi potrebovalo za polet od Ljubljane do Zagreba eno uro in 20 minut. Za 
pot nazaj pa potrebuje pri isti hitrosti samo 80 minut. Kako je to mogoče? 

 

Prijetno branje vam želimo   

 

 



VABIMO VAS NA CELODNEVNI IZLET 
NA DOLENJSKO  

 

SREDA, 27. MAJ 
 

-Grad Otočec, sprehod po čudovitem parku, kavica 

- Doživetje na Rudolfovem splavu, vožnja po reki Krki 
in ogled Novega mesta, pokušina cvička 

- Bogato kosilo na Turistični kmetiji Šeruga 

 

Odhod avtobusa ob 8.30 uri izpred Doma, 

 prihod v Dom okrog 17.00 ure. 

 

Lastna udeležba znaša 5 eur. 

Prijave zbiramo v recepciji Doma. 

 


