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Ambulanta Zdravstveni Dom Bežigrad – Enota DSO
Ljubljana Bežigrad
Mateja Jeranko dr. med. spec.
Telefon: 01 589 67 50 ali 01 566 14 20 – za zunanje
paciente
URNIK AMBULANTE:

Direktorica
Marjeta Maruša Kerč
E-pošta: info@dsolj-bezigrad.si

Delo na oddelkih:
ponedeljek od 7:00 do 12:00 ure

Tajništvo
Ema Horvat
E-pošta: info@dsolj-bezigrad.si

torek od 11:00 ure do 14:00
sreda od 7:00 do 12:30 ure

Socialna služba
Tjaša Rošker in Karmen Bubnič
E-pošta: tjasa.rosker@dsolj-bezigrad.si,
karmen.bubnic@dsolj-bezigrad.si

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

Vodja rač. službe
Sebina Šakonjić
E-pošta: sebina.sakonjic@dsolj-bezigrad.si

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

Obračun oskrbe
Sabina Adanalić
E-pošta: sabina.adanalic@dsolj-bezigrad.si
Telefon: 01 589 67 57

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

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:
7.00 -7.45 ter 12.30 do 13.30
- Petek:
7.00 -7.45 ter 12.15-13.00

Malica: od 10:00 do 10:30 ure

Čas obrokov v glavni jedilnici
1. skupina:
zajtrk 8.00, kosilo 12.30, večerja 17.40.

URADNE URE:
od ponedeljka do četrtka : od 12:45 do 13:30 ure in v
petek od 12:15 do 13:00 ure
2. skupina:
zajtrk: 8.20, kosilo: 13.00, večerja 18.00

Čas obiskov
Vsak dan: 9.00 – 20.00
Fizioterapija: fth@dsolj-bezigrad.si
Delovna terapija: delovnaterapija@dsolj-bezigrad.si
Domski bar
Delavniki: 9.00 - 12.00 ter 13.30 – 17.30.
Sobota: 13.30 – 17.30.
Nedelja: 10.00 – 17.15.
Frizer
Vsak torek in četrtek od 7.00 ure dalje.
Naročanje na recepciji.
Pediker
Vsak četrtek od 7.00 dalje.
Naročanje na recepciji.
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Napisala: Bernarda Peterlin
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Vlada RS je za leto 2020 Domu Starejših občanov Ljubljana Bežigrad podelila Spominski znak
za požrtvovalnost v boju proti Covid-19.
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GIUSEPPE TARTINI – 330 LET OD ROJSTVA VIRTUOZA
Giuseppe Tartini se je rodil 8. aprila 1692 v Piranu v
premožni družini kot četrti od šestih otrok. Njegov oče
Giovanni Antonio Tartini se je kot trgovec leta 1678 v
Piran preselil iz Firenc, pozneje pa je postal javni pisar za
odkup soli. Njegova mati Caterina Zangrando je bila
potomka ene najstarejših plemiških družin v Piranu.
Družina Tartini je živela v hiši ob piranskem mandraču,
ki so ga pozneje zasuli, v Strunjanu pa so imeli veliko
posest z oljčnimi nasadi, solnimi polji, ribogojnico in
podeželsko vilo. Mali Giuseppe Tartini je prvo glasbeno
znanje nabiral doma ter v oratoriju očetov Filipinov v
Piranu. V letih 1704 do 1707 se je šolal na gimnaziji za
plemstvo (Collegio dei Nobili) v Kopru ter se tudi dodatno glasbeno izpopolnjeval, njegov
najljubši instrument pa je bila že takrat violina.

Padova in glasba
Njegov oče je želel, da bi se Giuseppe posvetil duhovniškemu poklicu, a sina je gnala nemirna
narava v Padovo, kjer je najprej študiral na pravni fakulteti, a se kmalu posvetil izključno glasbi.
Po nevšečnostih zaradi poroke s škofovo nečakinjo Elizabeto Premazore je moral Padovo pri
18 letih zapustiti. Zatekel se je v Assisi v samostan, kjer je bil predstojnik Giovanni Torre,
njegov stric po materini strani. Tam je začel intenzivno študirati violino in osnove kompozicije
ter raziskovati akustične zakonitosti. V Assisiju je ostal sedem let in v tem času igral v raznih
gledaliških orkestrih in nastopal kot solist, svojo violinsko igro pa je izboljševal tudi v Anconi.
V Assisiju je leta 1713 pri samo 21 letih napisal svojo najbolj znano violinsko sonato, Vražji
trilček.

Glasbeni mojster narodov
Leta 1715 se je vrnil v Padovo, kjer je živel in delal do smrti, vmes pa občasno deloval in
poučeval igranje violine v Anconi, Benetkah in Pragi. V Padovi je leta 1721 prevzel mesto
prvega violinista v orkestru kapele bazilike sv. Antona in leta 1928 ustanovil tudi slovito
mednarodno violinsko šolo (La scuola delle nazioni). Učenci, ki so k njemu prihajali iz raznih
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evropskih držav, so ga zelo spoštovali in cenili, zato se je Tartinija prijel vzdevek Il maestro
delle nazioni (glasbeni mojster narodov). Leta 1740 mu je začela hrometi desna roka in je
opustil aktivno igranje violine ter več časa posvečal znanstvenemu delu in pisanju glasbenoteoretičnih ter matematičnih razprav. Umrl je 26. februarja 1770 v Padovi v 77. letu starosti,
leto dni za svojo ženo Elizabeto. Pokopana sta v cerkvi svete Katarine v Padovi (Chiesa Di
Santa Caterina) na kateri je na pročelju vzidana tudi spominska plošča, posvečena velikemu
umetniku.

130 koncertov in več kot 170 sonat za violino
Tartini je zapustil obsežen opus, ki obsega okoli 130 koncertov in več kot 170 sonat za violino
ter številne teoretične razprave, s katerimi je pomembno vplival na razvoj violinske tehnike in
glasbe nasploh. Zaradi pogoste uporabe okraskov in vseh vrst trilčkov ga uvrščajo med
rokokojske skladatelje, čeprav je bil v osnovi baročni skladatelj. O njegovi najbolj znani
violinski sonati Vražji trilček se je ohranila legenda, da mu jo je v sanjah zaigral sam vrag.
Sonata velja za eno najbolj znanih in tudi najbolj zahtevnih evropskih skladb za violino.

Zanimivosti
Leta 1896 so mu na Tartinijevem trgu v Piranu postavili spomenik. Bronasti kip je izdelal
beneški kipar Antonio Dal Zotto, kamniti podstavek kamnosek Achille Tamburlin.
V rojstni hiši na Tartinijevem trgu je urejena Tartinijeva spominska soba s predmeti, ki jih je v
oporoki zapustil družini Tartini v Piranu.
Tartini je močno vplival na razvoj igranja violine, saj je vpeljal debelejše strune in lažji lok ter
izpopolnil tehniko leve roke violinske igre.
Utemeljil je tudi nov sistem harmonije, ki sloni na fizikalnih in matematičnih načelih ter iznašel
tako imenovani diferenčni ton. To je tretji, kombinacijski ton, ki se sliši ob razliki frekvenc
dveh tonov.
Natančen dan njegovega rojstva ni znan, krščen pa je bil v piranski stolni cerkvi sv. Jurija 8.
aprila 1692.
Ena njegovih najbolj znanih učenk je bila violinistka in skladateljica Maddalena Lauri
Lombardini. Ohranilo se je Tartinijevo pismo Maddaleni, ki ga je napisal leta 1760, z nasveti
za igranje violine, ki jih violinisti upoštevajo in cenijo še danes.
Spletni vir: https://n1info.si/magazin/giuseppetartini/ Dostopno, 30. 5. 2022
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2022 JE PLEČNIKOVO LETO
Letošnje leto bo posvečeno našemu največjemu arhitektu Jožetu Plečniku. Z različnimi dogodki
in razstavami bodo obeležili njegov 150. rojstni dan.
Rodil se je 23. januarja leta 1872 v Gradišču, ob Gregorčičevi
ulici v jedru Ljubljane kot eden od štirih otrok (trije sinovi,
najstarejši Andrej in najmlajši Janez ter hči Marija) v družini
mizarja Andreja, ki je bil po rodu iz Hotedršice pri Logatcu. Mati
Helena je bila iz družine Molka. Po prvem neuspešnem letniku
na nižji gimnaziji je šolanje začasno opustil. Oče ga je vzel kot
vajenca k sebi v mizarsko delavnico. Pozneje je marljivi risar z
deželno štipendijo nadaljeval šolanje na Državni obrtni šoli v
Gradcu. Izučil se je za umetnostnega mizarja in načrtovalca
pohištva.
Slika 1Plečnik s psom 1933

Življenjepis
Študijska leta
Po končani graški šoli, kjer je bil učenec Leopolda Theyerja, je odšel na Dunaj. Bil je študent
arhitekta Otta Wagnerja, pri katerem je zaključil študij spomladi leta 1898 kot eden njegovih
najboljših diplomantov. Nad profesorjevo arhitekturo se je baje navdušil, ko je na razstavi videl
načrte Otta Wagnerja za berlinsko katedralo. Profesor Wagner je hitro opazil njegovo izredno
nadarjenost za risanje in mladega študenta sprejel v svojo mojstrsko šolo. Zaradi pomanjkanja
strokovnega znanja je v šoli doživel začetni neuspeh, a Wagner ga je sprejel v svoj atelje, in mu
tako omogočil, da je ob delu že v enem letu nadomestil manjkajočo izobrazbo. Mladenič je za
tem nadaljeval študij kot redni študent. Kot nagrado za izvrstno izdelano diplomsko delo o
nizozemskem letovišču Scheveningen je prejel Rimsko štipendijo. Ta mu je omogočila
nekajmesečno študijsko potovanje po Italiji, od Benetk do Rima in krajši obisk v Franciji (do
Pariza). Nato se je za kratek čas vrnil k Wagnerju in mu pomagal dokončati načrte za postaje
dunajske mestne železnice ob kanalu Donave.

Samostojni arhitekt
Leta 1901 je odprl samostojen arhitekturni atelje na Dunaju. Znal je načrtovati hiše in vse
njihove detajle. Kot izučeni pohištveni mizar je bil Plečnik sposoben svoje izdelke elegantno
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oblikovati. Z oblikovanjem pohištva si je pridobil velik ugled v mestu. Organiziral je odmevno
razstavo cerkvene umetnosti leta 1905 in povabil meniške umetnike iz samostana v Beuronu,
ki so načrtovali pod konservativnim vplivom. Proti koncu desetletja je dokončno zapustil
secesijski slog, saj je že po potovanju v Italijo začel razvijati drugačen arhitekturni jezik s
stilnimi značilnostmi modernizma in klasicizma.
V prvem desetletju 20. stoletja je ustvaril nekaj ključnih vil, ki so bile bistvene za prehod iz
secesijskega stila v modernizem, imele so pa tudi inovativne tlorise. Najbolj znana bila
Zacherlova hiša v središču mesta, kjer je uporabil inovativen enoten fasadni plašč z ritmično
oblikovano fasado temnih materialov. Hiša je predstavljala močan kontrast s svetlimi in
umirjenimi secesijskimi stavbami.
Različne odmeve je doživela njegova betonska cerkev Svetega Duha v delavski četrti Ottakring.
Plečnik, ki je bil že od mladosti globoko veren, je bil prepričan v potrebo po vrnitvi v prvotno,
neokrnjeno in demokratično krščanstvo. S tem prepričanjem je zasnoval eno prvih sakralnih
objektov v Evropi, ki je bil v celoti zgrajen iz železobetona. Zaradi tega dela se je Plečnik uvrstil
med pionirje moderne arhitekture v Evropi.
Neuspešno je kandidiral za Wagnerjevega naslednika na Dunaju, verjetno zaradi svojih povezav
z Meštrovićem in drugimi Slovani, morda zaradi pomanjkljive srednješolske izobrazbe ali
zaradi tedanje, preveč modernistične cerkvene arhitekture. Na Dunaju je bilo veliko nemirov
zaradi težkih ekonomskih razmer. Plečnik je sprejel povabilo, da postane leta 1911 profesor na
Umetniško–obrtni šoli v Pragi. V češki prestolnici je živel med prvo svetovno vojno. V tem
obdobju je ustvaril manj arhitektur, ukvarjal se je z oblikovanjem, zlasti sakralnih predmetov
in z dodatnim študijem.

Vrnitev v Ljubljano
Od 1921. naprej pa je predaval na Tehniški fakulteti v Ljubljani, kjer je prevzel vlogo vodilnega
predavatelja s popularno "Plečnikovo" šolo. Preselil se je v Ljubljano, v Trnovo, kjer je zase in
sorodnike uredil in dozidal manjšo hišo tik za župnijsko cerkvijo sv. Janeza Krstnika. Nikoli se
ni poročil, čeprav je prijateljeval z nekaj damami. Vzporedno je v Pragi preurejal grad Hradčani
v predsedniško rezidenco. Oblikoval je vrtove, dvorišča in notranjo opremo, ki so še danes
ohranjeni. V Pragi je postavil cerkev sv. Srca Jezusovega. Eno od različic konceptov za to
cerkev je kasneje porabil za cerkev sv. Frančiška v Šiški.
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Dolga leta je razmišljal o olepševanju za ljubljanske ulice. Močna sila ga je vlekla nazaj v rodno
mesto, kot je sam napisal v pismu svojim bodočim študentom leta 1921: "Kosti teže h grobovom
očetov in — če mi je dovoljeno tako izpovedati — ljubezen do preostale pedi naše zemlje
narekuje: dvigni, dvigni se, nesi domov razdat svojo starost, svoj mir". Ob njegovi vrnitvi se je
takoj s svojimi ljubljanskimi študenti začel ukvarjati z urbanizmom in dopolnjevanju mesta,
kjer je najprej dopolnjeval rimske osi, zlasti nekdanji cardo blizu svoje rojstne hiše. Zgodaj se
je posvetil parku Tivoli in Grajskemu griču. Z različnimi arhitekturnimi posegi v ključnih
urbanističnih točkah je pripomogel k plemenitenju mesta. Pogosto je uporabil drevje in drugo
rastlinje v svojih ureditvah. Pomanjkanje sredstev za gradnjo ni bila ovira zanj, ker je z
domišljijo našel cenejše rešitve za tlakovanje trgov in ulic, beton za balustrade ali pa je uporabil
odstranjeni kamen pri drugih projektih.
Leta 1938 je postal član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Izvoljen je bil za častnega
meščana mesta Ljubljana, prejel je odlikovanje Zasluge za narod, Prešernovo nagrado,
promoviran pa je bil tudi za častnega doktorja Tehniške visoke šole na Dunaju in v Ljubljani
(1952). Častili so ga nekateri učenci in del politikov. Umrl je 7. januarja 1957 na svojem domu
v ljubljanskem Trnovem. Pokopan je v družinskem grobu na Žalah, ki ga je sam zasnoval. Prvo
posthumno razstavo v Narodni galeriji mu je pripravil umetnostni zgodovinar Lojze Gostiša.
Sledile so manjše razstave, posebej v Evropi, vse do večje monografske predstavitve v Centru
G. Pompidou v Parizu leta 1986 in v Pragi leta 1996. Praško razstavo sta odprla Vaclav Havel
in Milan Kučan. Češki predsednik M. Zeman je Plečnika 2017 posmrtno odlikoval z redom
Tomaša G. Masaryka. Oblikovalski Plečnikovi izdelki, izjemno cerkveno posodje, so bili leta
2019 krajši čas razstavljeni v Vatikanskem muzeju.

Plečnikova ustvarjalnost
Zgodnja leta
V začetku svoje samostojne poti kot arhitekt na Dunaju si je Plečnik pridobil velik ugled z
oblikovanjem pohištva, posebej lesenega. Leta 1905 je organiziral odmevno razstavo cerkvene
umetnosti kot član dunajske Secesije. Prvo delo, ki jo je sam načrtoval je bila prenova Vile
Langer (1900–1901), v kateri je še v veliki meri prisoten fasadni stil njegovega profesorja
Wagnerja. Med letoma 1903–1905 je postavil Zacherlovo hišo, njegova najpomembnejša
zgradba tega obdobja. Uporabil je enotno fasadno temno oblogo iz granitnih plošč, ki jasno
11

kaže na oddaljitev Wagnerjevih členjenih fasad. Postavil je tudi cerkev sv. Duha v Ottarkringu
(1910–1913), v delavskem predelu Dunaja.
V Pragi po koncu prve svetovne vojne ga je predsednik Tómaš G. Masaryka imenoval arhitekt
Praškega gradu]. Obnovil je dvorišče, predsedniško rezidenco in vrtove gradu in pripravil načrte
za druge posege, ki se niso uresničili. S predsednikom je tudi sodeloval pri urejanju letnega
dvorca Lány.
Urbanistični načrt Ljubljane
V Ljubljani se je po letu 1921 ukvarjal tudi z urbanistično zasnovo rojstnega mesta in jo
dopolnjeval z avtorsko arhitekturo. Kot izhodišče si je vzel načrt, ki ga je po potresu naredil
Maks Fabiani. V središču Ljubljane si je zamislil niz povezanih trgov, ki usmerjajo pogled proti
gradu. Na prvem mestu se je posvetil osrednjemu sprehajališču v Tivoliju in grajskemu griču.
V severnem delu Ljubljane, ki je zraslo brez povezave z mestom, je predvidel niz javnih zgradb
ob načrtovanem bulvarju, ki bi povezal staro in novo pokopališče. Tako je skušal ohraniti
samostojnost tega predela in si zamislil razporeditev parcel po zasnovi vrtnega mesta.
Pripravil je tudi celovit urbanistični načrt Ljubljane in nakazal na potrebo po vključitvi javnih
in kulturnih zgradb. Predvidel je tudi obvoznico okoli mesta. Nujnost drugih urbanističnih
posegov in gospodarska kriza sta onemogočili uresničitev tega načrta. S premišljenimi posegi
v urbano tkivo Ljubljane, z mostovi, uličnimi in parkovnimi potezami, je Plečnik nekdanje
provincialno habsburško mesto z baročnimi in secesijskimi poudarki spremenil v slovensko
prestolnico.
Kot urbanistično sredstvo je pogosto uporabil drevje in drugo rastlinje. Ponekod je zaradi
pomanjkanja denarja uporabil cenejše materiale, pa iz njih prav tako oblikoval mojstrovine.
Vztrajal je v urejanju v ključnih urbanističnih točkah mesta in sčasoma sestavil dosleden
mozaik arhitekturnih posegov v celotnem mestu.
Cerkvena dela
Prvi sakralni objekt, ki ga je načrtoval v svoji državi, je bila cerkev sv. Frančiška Asiškega v
Šiški. Zgradili so jo med leti 1925 in 1931. Zasnova cerkve sledi idealu starokrščanskih bazilik
z ravnim lesenim stropom, nizom oken pod njim in s stebri, ki povezujejo prostor. Podobno
zasnovo ima Bogojinska cerkev v Prekmurju, ki jo je zasnoval v tistih letih. Cerkev sv. Srca
Jezusovega v Pragi je bila dokončana leta 1932. Načrtoval jo je kot veliko dvorano brez stebrov,
a še vedno z duhom starokrščanskih bazilik. V notranjosti cerkve je predvidel postopno
sakralizacijo s prostostoječimi, nepravilno razporejenimi oltarji, a ta zamisel se ni uresničila.
Zasnoval je relativno prostorno kripto, v njej je za obok nad oltarjem uporabil arheološke
ostanke najstarejših cerkva na praškem gradu, kar je na simbolni ravni prispelo k zgodovinski
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legitimnosti cerkve. Tudi v nedokončani cerkvi v Zagrebu (1936) je predvidel nepravilno
razporejene kapele.
Cerkev sv. Mihaela v Črni vasi pri Ljubljani (1937–1938) je zelo zanimiv primer njegovih
vaških cerkva. Zaradi nenosilnosti tal je cerkev zgradil na lesenih pilotih. Kot stebre je uporabil
dekorativno poslikane betonske kanalizacijske cevi, da bi bila gradnja bolj varčna. S postavitvjo
oltarja na sredini daljše stranice glavne ladje je skušal fizično približati vernike mašni daritvi
na oltarju. Dostop v cerkev čez stopnišče v obliki mostu nadaljuje os cerkve in ustvarja zelo
monumentalen dostop v sakralni prostor. V Beogradu je postavil cerkev sv. Antona
Padovanskega (1929–1932). V njej je predvidel ovalni tloris po zgledu Panteona v Rimu in
kapele umestil v "vdolbine" zidu.
Plečnik je eden redkih arhitektov 20. stoletja, ki se je predano posvetil sakralni arhitekturi in
poleg zgradb oblikoval tudi različne izdelke cerkvenega posodja. Načrtovanja liturgičnih
predmetov se je lotil že v Praških letih po naročilu brata Andreja, ki je bil duhovnik in si je
zaželel nov kelih.
Posvetne zgradbe
Vzporedno je od vrnitvi v Ljubljano delal na več posvetnih zgradbah, kot so arkade z mestno
tržnico in ribarnico, zapornica na Ljubljanici, stavba NUK, Čevljarski most, mestno
pokopališče Žale, celostna prenova številnih ambientov v mestu ter na Ljubljanskem gradu in
drugod po Sloveniji.
Veliko je delal na ozemlju kraljevine Jugoslavije: v Beogradu, Zagrebu in Dalmaciji, kasneje
tudi v Bosni. Kot njegova najpomembnejša arhitektura v Sloveniji je ovrednotena Narodna in
univerzitetna knjižnica. Pri delu je izhajal iz globokega poznavanja različnih evropskih pa tudi
neevropskih kulturnih in stavbnih tradicij.
Zadnje obdobje
Številni njegovi načrti so bili vizije, nekateri popolnoma nerealni v svojem času (npr. stavba
slovenskega parlamenta, novi Magistrat v Ljubljani) in so ostali neuresničeni. Po drugi svetovni
vojni se je umetnik in upokojeni profesor ukvarjal pretežno z dopolnjevanjem in restavriranjem
cerkva in načrtovanjem številnih spomenikov žrtvam vojne po Sloveniji: partizanom, talcem,
internirancem (Črna na Koroškem, Dolenja vas v Selški dolini, Litija, Ljubljana). Posebej je
načrtoval paviljon za maršala Tita na Brionih. Njegovo zadnje veliko delo je obsežna prenova
nekdanjega samostana Križanke v Ljubljani. Plečnikovo delo je pomembno tako na področju
prostorskega načrtovanja in arhitekture, kot na pedagoškem področju.
Marsikatero njegovo delo je ostalo nedokončano. V Ljubljani so po načrtih A. Suhadolca in A.
Bitenca delno uredili nekdanje Baragovo semenišče (Akademski kolegij, Festivalna dvorana);
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polovica načrtovanega valja pa ni bila nikoli postavljena. Ostali sta maketi Mesarskega mostu
in Parlamenta v Tivoliju. V Zagrebu so odstopili od načrta za Lurdsko cerkev (Lurdska Majka
Božja) blizu Maksimirja. Uresničena je bila samo kripta z mogočnimi stebri in značilnimi
originalnimi Plečnikovimi lestenci. Za samo cerkev so sprejeli nekakšen kubističen načrt, ki se
s Plečnikovim načrtom ne ujema ali pa mu celo nasprotuje. V Beogradu so frančiškani na tako
imenovanem Crvenom krstu po Plečnikovih načrtih zgradili cerkev Svetega Antona
Padovanskega. Posvečena je bila šele po zgraditvi zvonika leta 1962. Za osnovo je Plečnik vzel
starokrščansko rotundo, kar naj bi projekt povezovalo s prvinskimi vrednotami krščanstva, ki
je cvetelo že v rimskem Singidunumu. Kip sv. Antona za to cerkev je v bronu oblikoval
znameniti kipar Ivan Meštrović.

Plečnik in sodobna Slovenija
Po Plečniku so poimenovali najvišja slovenska priznanja na
področju arhitekture. Od leta 1973 naprej vsako leto Sklad Jožeta
Plečnika objavi razpis za Plečnikovo nagrado in Plečnikove
medalje. Podeli jih župan mesta Ljubljana ob koncu maja. V
Ljubljani je kar sedem Plečniku posvečenih kiparskih spomenikov
(najstarejša portretna glava je v Križankah).
Na nekdanjem bankovcu za 500 tolarjev sta bila upodobljena lik
Jožeta

Plečnika

in

pročelje Narodne

in

univerzitetne

Slika 2 Plečnikov parlament na
slovenskem kovancu za 0,10 €

knjižnice v Ljubljani. Na veljavnem kovancu za 0,10 € pa je upodobljena njegova Katedrala
svobode (Slovenski parlament), ki pa ni bila nikoli zgrajena. Prva poštna znamka v samostojni
Sloveniji nosi sliko stožčastega parlamenta in je bila izdana 26. junija 1991, njena vrednost je
bila 5,00 SIT. Leta 2002 pa je izšla tudi priložnostna poštna znamka s Plečnikovim likom.
Ob 50–letnici arhitektove smrti je Slovenija leto 2007 razglasila za Plečnikovo leto. V istem
letu je Rimskokatoliška cerkev v Sloveniji sprožila postopek za arhitektovo beatifikacijo, kar
je sprožilo precej vročih polemik.
Povečano zanimanje za Plečnika se je v svetu pojavilo v obdobju postmodernizma v arhitekturi,
ko je ponovno postala priljubljena raba historičnih arhitekturnih elementov. Ker je Plečnik rad
uporabljal klasične elemente in jih med seboj poljubno mešal, obenem pa je to počel v času, ko
so bili klasični arhitekturni stili že davno preživeti, predstavlja v svetovni arhitekturi zanimivo
posebnost.
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Že v osemdesetih letih, v večji meri pa po vključitvi v EU in seriji razstav v Evropi (Pariz: 1986,
Praga (Arhitektura za novo demokracijo, 1996) in izven nje so Plečnikove stavbe postale
priljubljene turistične znamenitosti. V Ljubljani mestna občina poleti celo plačuje v Plečnika
preoblečenega igralca, da se v turistični sezoni sprehaja po mestnih ulicah. Ljubljana ima
številne Plečniku posvečene javne spomenike. Noben drug ustvarjalec ali pomemben Slovenec
nima toliko spomenikov. Poprsja ali reliefi različnih umetnikov so postavljeni: vrt pred
sedežem univerze na Kongresnem trgu, Križanke ob velikem dvorišču, Gimnazija Jožeta
Plečnika (v glavni veži), Trnovska cerkev (na vhodnem pročelju), Fakulteta za arhitekturo (v
vhodni veži), NUK (v kleti); in ob Eipprovi ulici ("računalo"). Manj posrečen portretni relief J.
Plečnika je v Slovenskem etnografskem muzeju. Narodna galerija hrani Savinškov model za
Plečnikov spomenik. S stebrom (avtor Edvard Ravnikar) je označen prostor Plečnikove rojstne
hiše v Gradišču. Odnos med Plečnikom in Ljubljano pogosto nekoliko površno primerjajo s
tistim med Antonijem Gaudíjem in Barcelono. Dosje »Brezčasna humanistična arhitektura
Jožeta Plečnika v Ljubljani in Pragi« je bil od 2015 na poskusnem seznamu za uvrstitev
med Unescovo svetovno kulturno dediščino. Slovenija je leta 2020 vložila samostojno, delno
spremenjeno nominacijo brez objektov v Pragi in s poudarki na ureditvah za meščane ter pri
plemenitenju Ljubljane in spremembi provincialnega mesta v narodno prestolnico. Že naslednje
leto je bila nominacija soglasno potrjena na mednarodnem srečanju UNESCO. Plečnikova
ustvarjalnost v Ljubljani je bila vpisana v seznam Unescove kulturne dediščine 28. julija 2021.

Spletno mesto: https://sl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEe_Ple%C4%8Dnik Dostopno: 30.5.2022
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PRISPEVKI STANOVALCEV
Pogled iz okna 358
Zaradi nekaj okužb virusa je v Domu Bežigrad, 13.1.2022, že navsezgodaj počil prvi strel. Dom
so zaprli. Vse aktivnosti do nadaljnjega ukinjene. Stanovalci v svoje sobe. Izhoda ni, tudi
druženja ne. Po dveh tednih se je izkazalo, da lahko obiskujemo domski vrt. Seveda sprva v
spremstvu sester, ter nato sami. S hrano in pijačo nas oskrbujejo sestre v posebnih oblačilih.
Ta virus se zelo hitro množi, tudi v našem Domu. Testirajo nas vsaki drugi dan. Od 26.1. dalje
testiranje odpade, baje ni učinkovito. Hrana je zelo dobra. Sestre se pa zelo trudijo, da nas lepo
negujejo.
Od 27.1., naša stanovalka – vrtnarica Marija, kljub mrazu vztraja in ropota z grabljami. Očistiti
je treba listje, ki ga je preko zime naneslo na naš vrt.
31.1. pa so ponovno pričeli s testiranjem. Tudi socialni delavci Doma skrbijo za nas. Predvsem
ga. Karmen, ki mi je prinesla limone.
Spomnimo se tudi našega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna, 8. februarja. Osebno ga
imam najbolj v spominu iz šolskih klopi v Šiški, kjer smo ga klicali »Doktor Fig«, v njegovem
rojstnem kraju Vrba je nanj ohranjen lep spomin.
V Domu se je pričelo svetlikati. Zadeve so se malo uredile. Upamo pa še na bolje.
Privlačen je tudi »pust«, ki odganja zimo. Mraz in veter mu pa tega ne dopuščata, ker tudi njega
zebe in v bundah skače naokrog. Obraz pa ima zelo lepo obarvan, ker s tem dokazuje pustno
veselje.
Spremembo ob koncu meseca je velika, nismo več zaprti v sobah, saj lahko jemo že v jedilnici.
Markov nasmejani obraz vse pove. Z dovoljenjem direktorice Doma, Marjete Maruše Kerč, si
je pridobil svoje pravice. Zopet nam kuha kavico. Mi se pa veselimo ob njem.
Ob nadaljnji sprostitvi je še več upanja na bolje.
Vida Drinovec
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Fotografska razstava
V ponedeljek, 21.3.2022 smo v avli Doma
prisostvovali otvoritvi razstave fotografij v
dopoldanskem času so na stene v avli izobesili
panoje povečanih fotografij ustvarjalcev, ki so
se prijavili na natečaj festivala za tretje
življenjsko obdobje.
Ob 11 uri nas je v avli pozdravila naša nova
animatorka Maruša Golob. Poudarila je, da z
otvoritvijo razstave pričenjamo novo sezono dogodkov v Domu, sam smo bili skoraj tri mesece
brez druženja in v Domu se praktično ni nič kulturnega dogajalo.
Predstavila je gospoda Rajka Bizjaka, ki nam je povedal, da je bil natečaj fotografij razpisan na
temi »nasmeh« in »prosto«. Na panojih je veliko zanimivih fotografij, med njimi tudi
zmagovalne in avtorji so povsod podpisani. Trenutno je razstava pri nas, nato pa bodo panoji s
fotografijami potovale po Domovih starejših občanov po Sloveniji. Po otvoritvi smo se lahko
posladkali s piškoti in sokom, ki so nam ga prinesle zaposlene v Domu. Animatorka Maruša pa
je dala vsakemu udeležencu v roke listek,
na katerem je bila napisana pesem, »Prišla
bo pomlad«, saj je bil to prvi pomladni dan.
Vsi prisotni smo zapeli to pesem, saj je bilo
vzdušje zares veselo. Želimo si, da bo
kmalu še veliko podobnih prireditev.

Marko Finec
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Kakšen je svet okoli nas?
V sredo, 6. aprila 2022, so v jedilnici Doma popoldne dijaki gimnazije Bežigrad predstavili
znamenitosti, šege, navade in osebne izkušnje: Avstrije, Irana, Indije in Tajske. Na steno so
projicirali slike njihovih držav in zraven razlagali kaj je na slikah. Lepo je bilo, da je bila pod
vsakim posnetkom spremna beseda v Slovenskem jeziku.
Pozdravil nas je dijak gimnazije
Oliver Majer, ki lepo govori
Slovensko, saj se je rodil v
Sloveniji. Mama je iz Tajske oče pa
Slovenec, povedal pa je, da je
večkrat obiskal Tajsko..
Lars Doria Vide je Avstrijec in
nam je predstavil to državo, v
glavnem

znamenitosti

Dunaja.

Govoril je še kar dobro slovensko,
malo pa mu je pomagal pri kakšni besedi Oliver.
Parsa Arzan Pour je Iračan, predstavil je svojo državo, popeljal nas je v mistiko perzijske
krajine Irana in njenih arhitekturno-umetniških čudes zlatih palač. Njene znamenitosti, so bile
prikazane čudovito in z veseljem smo si ogledali na projekciji na steni. Nekako smo ga
razumeli, ostalo pa je bilo napisano na posnetkih.
Siddhart Guru Prasanna je prestavil bogatost raznolikost Indije, številnih etničnih skupin, ki
prebivajo tam ter njihovih religij in jezikov. Malo že vemo o tej državi, toda ko smo vse te
znamenitosti videli na projekciji je bilo užitek to gledati.
Oliver Majer pa je lepo predstavil Tajsko in to v lepi slovenščini je govoril o tamkajšnjih riževih
dobrotah in turističnih atrakcijah rajskih tajskih otokov. Povedal je, da ima Tajska 25x več
prebivalcev kot Slovenija in površine 20x več. Povedal je tudi kako se pri njih predstavi moški
in ženska.
MOŠKI – »POM PEN«… Marko
ŽENSKA – »NU PEN«… Maruša
Za konec nas je pozdravil »kopkunkap« kar pomeni hvala.
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Prisostvovalo nas je okoli 25 stanovalcev, zahvalili smo se jim s ploskanjem. Obiskujejo
mednarodni oddelek gimnazije Bežigrad. Prišli so zato ker si jih v Sloveniji na šoli zelo lepo
sprejeli in so se na ta način skušali oddolžiti s tem, da so prišli k nam v Dom predstaviti svoje
dežele.
Lahko rečem, da je bila to ena najboljših predstavitev pri nas v desetih letih odkar sem v Domu.
Veseli bi bili še srečanj z njimi.
Marko Finec

PREDSTAVITEV KULTUR V DOMU – DOŽIVLJANJE
DOGODKA S STRANI NASTOPAJOČIH DIJAKOV
Po mnogih neuspelih poizkusih nam je končno bil potrjen termin za dogodek v Dom starejših
občanov Bežigrad. Dogodek na katerem so bile predstavljene kulture Tajske, Avstrije, Irana in
Indije. To je bilo prvič, da bi kadarkoli organiziral takšen dogodek, temu je bila primerna tudi
nestrpnost. Toda naša želja in navdušenje nad dogodkom je premagalo kakršnokoli tremo, ki je
bila prisotna.
Občinstvo je bilo zelo odzivno, kar je še dodatno popestrilo predstavitev. Med predstavitvijo je
bilo moč čutiti, da smo se povezali med sabo in ustvarili stik drug z drugim. Predvsem mi je
bilo všeč, da je občinstvo z veseljem odgovarjalo na vprašanja. Želja po znanju je kar kipela iz
njih. S tem smo se počutili izpopolnjene, kajti ni večjega zadovoljstva od tega, da vidiš človeka
nasmejanega in polnega življenja.
Na koncu smo celo dobili posladek v obliki mafinov in pa jabolčne soke. Prav prisrčno nam je
bilo, ko je gospod Finec stopil do nas in nam povedal, da mu je bilo naše predavanje res všeč.
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In celo zapisal si je nekaj stvari, kar je še dodatno pokazalo željo po znanju s strani stanovalcev.
Ko smo kramljali ob mafinih, smo razpravljali o tem, kako veliko smo se naučili in koliko
znanja ter izkušenj smo pridobili. Največ nam je pomenilo ravno to, da smo morda lahko vsaj
malce pokazali hvaležnost za vse delo, trud in garanje, ki je bilo vloženo s strani starejših ljudi,
zato da lahko sedaj mladi živimo v prelepi Sloveniji kakršna je danes.

Dijaka gimnazije Bežigrad: Oliver in Terezija
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Nastop Mirjane Šernek
V sredo, 13. aprila 2022 smo popoldne v jedilnici prisluhnili poeziji in petju gospe Mirjane
Šernek. Rojena je bila v vzhodni Srbiji in kot otrok je oslepela in nato še kot mladenka prišla v
Slovenijo.
Njeni spremljevalci so bili: njen mož, ki je skrbel za klaviature, fotografinja, ki je bila njena
spremljevalka in jo je tudi pospremila do mesta kjer je nastopala in gospod Franci Zorko, ki je
vodil to srečanje.
Iz njene zbirke pesmi »dotik« sta izmenično prebrala gospod Zorko in gospa Šernek, ona s
pomočjo Brailove pisave. Pesmi so bile res dobre, a največ jih je bilo žalostnih.
Ko sta skupaj prebrala 10 pesmi, vmes je gospod Franci povedal še nekaj o njenem
življenjepisu, je gospa Mirjana stopila pred mikrofon in nam zapela 10 pesmi, nekaj znanih,
npr: Ribič me je ujel, Dekle z ladjice, Dalmatinski ribaru in Višegrad. Ene so bile vesele, bila
pa je tudi kakšna otožna.
Po nastopu, ki je trajal celo uro, se jim je naša animatorka Maruša zahvalila za nastop.

Vir slike: https://www.sta.si/2818326/pesnica-mirjana-sernek-za-sta-ce-sprejmes-slepoto-jo-lahko-iz-teme-spremenis-v-svetlobo

Marko Finec
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Koncert pevskega zbora Jakoba Aljaža
V sredo, 20. aprila 2022 nas je obiskal mešani pevski zbor Jakoba Aljaža iz Medvod. Nastopilo
je osem gospe in trije moški, dirigiral pa je 15 letni Andraž in to zelo samozavestno.
Pevski zbor je predstavila simpatična gospa Mihaela, ki je tudi napovedala posamezne pevske
točke in to hudomušno, saj je med napovedovanjem natrosila tudi več vicev in anekdot.
Zapeli so osem znanih pesmi. Dobili so seveda po vsaki odpeti pesmi buren aplavz, saj nas je
bilo v jedilnici veliko. Ko so zapeli osem pesmi je ena od pevk zaigrala na harmoniko in tudi
prisotni smo ob zvoku harmonike veselo zapeli.
Take živahne prireditve so dobrodošle v našem Domu, saj nam popestrijo preveč monotono
vsakodnevno življenje.
Na koncu se je našim gostom za nastop zahvalila naša animatorka Maruša, pa tudi poslušalci
smo se z njimi kar veliko pogovarjali in se skupaj nasmejali.
Marko Finec

Obisk v OŠ Mirana Jarca
Naš Dom je v okviru medgeneracijskega srečanja sprejel povabilo šole Mirana Jarca. Dne,
26.4.2022 ob 13.30 uri, se je tega srečanja udeležilo osem stanovalcev Doma.
Odpeljali smo se s kombijem s četrt urno zamudo zaradi stanovalke, ki se ni pravočasno
pripravila za odhod. Čakanje je bilo neprijetno za nas in za šolarje šole Mirana Jarca.
Po prihodu v šolo je sledil uvodni nagovor v avli, nato učenci izvajajo fantovsko telovadne
projekcije. Pod vodstvom mentorice gospe Adriane, so v spremljavi glasbe zaplesali dva plesa,
in v zahvalo smo jim dolgo aplavdirali. Učenci so nas tudi razvajali z raznimi igricami, ki so
bile prava paša za naše možgane. Učenci so izdelali tudi spominska darila, ki so jih razdelili
vsakemu stanovalcu. Hvala.
Spored učencev je bil odlično organiziran in so pripravili fantastičen spored. Iz prisrčnega
okoljem smo zelo zadovoljni odhajali nazaj v naš Dom. Za lep sprejem se zahvaljujemo vsem.
Direktorju šole gospodu Urošu Rozmanu pa čestitamo za urejeno okolje in za lep nastop, ki je
bil posvečen nam, starejši generaciji. Naši Domski animatorki gospe Maruši pa se priporočamo
za še več podobnih obiskov in se tudi njej iskreno zahvaljujemo za njen trud.
Vida Drinovec
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Obisk
Po prvomajskih počitnicah so učenci OŠ Mirana Jarca vrnili obisk. V sredo, 4. maja, so učenci
prišli peš v naš Dom. Točno ob 15.00 uri so pričeli s programom, v polni jedilnici našega Doma.
V uvodu jih je pozdravila Maruša Golob - animatorka in nas seznanila s programom. Sodelovale
so tudi druge sodelavke in študenti na delovni praksi.
V uvodu so učenci s spremljavo kitare, zapeli
pesem

»SREČEN

SEM«.

kjer

smo

s

ploskanjem sodelovali vsi skupaj. Že v uvodu
je

bilo

prijetno

vzdušje

za

nadaljnje

sodelovanje. Nato smo se razporedili po
skupinah

(dva

učenca

in

dva

do

tri

oskrbovanci).
Učenci skupaj z vodstvom treh učiteljic, pedagoških delavk, so prinesli zaboj igrač. Igrače so
sami domiselno, izvirno izdelali iz kartona in drugega odpadnega materiala: karte enka, šah s
figurami, mikado, štiri v vrsto, domino itd. Dodali so še druge kupljene igrače. Igranje je bilo
živahno ob klepetu in spoznavanju življenja v šoli in v Domu. Spoznali smo, da so to učenci 4.
in 5. razreda osnovne šole, ki so vključeni v interesno dejavnost »Prijateljstvo«. To potrjujejo s
svojo dejavnostjo in sožitjem, medgeneracijskim sodelovanjem.
Med živahno, prijetno igro so nas
animatorka s sodelavkami lepo postregle
s piškoti na mizi, sokovi ter pladnji
pisanega sadja, od banan, jagod, grozdja
in pomaranč.
Po enourni igri smo veselo zapeli še
nekaj pesmi. Nato so učenci peš
odkorakali v 2 km oddaljeno šolo. Igrače
pa so nam podarili za nadaljnje igranje. Oskrbovanci Doma se pogosto spominjamo tega
prijetnega obiska. Želimo si še nadaljnjih srečanj, mogoče v poletnih olimpijskih igrah, v našem
cvetočem parku.

Marija Šemerl in Vida Drinovec
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Otroški in mladinski pevski zbor OŠ Mirana Jarca
V sredo, 11. maja 2022, nas je popoldan v jedilnici obiskal otroški in mladinski pevski zbor
OŠ Mirana Jarca.
Nastopilo je okoli 25 učenk in učencev do 4. razreda
v okviru pevskega zbora, ter od 5. razreda naprej 15
učenk mladinskega zbora. Za spremljavo pri petju je
na sintisajzer igrala gospa Ines, na eno kitaro gospa
Maja, na drugo kitaro pa učenka višjega razreda.
Pričeli so z recitacijo pesmi Toneta Pavčka. Sledila je
spremljava dveh kitar pevskemu otroškemu zboru.
Nato je učenec zapel solo s spremljavo ostalih pevcev.
Starejša učenka je glasno napovedala naslednjo pesem
in to ob spremljavi sintisajzerja, učenci pa so lepo
zapeli. V naslednji točki sta zaigrali obe kitaristki.
Lepo je bilo poslušati učenko, ki je na violončelo
zaigrala skladbo Bacha, naslednja pa solo na
kontrabas.
Učenci in učenke otroškega zbora so se poslovili in zapustili jedilnico. Nato pa je mladinski
pevski zbor zapel dve zelo znani pesmi in to odlično.
Prireditev je bila zelo dobro pripravljena, žal je trajala samo 30 minut. Stanovalci smo jim
ploskali za vsako točko. Bilo pa je že tretjič, da smo se v zadnjem času družili z učenci OŠ
Mirana Jarca.

Marko Finec
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Nastop učenk in učencev OŠ Danile Kumer
Prvič v letošnjem letu so nas obiskali prvošolčki OŠ Danila Kumer ter nam popestrili sicer
turobne jutranje ure. Prišlo je približno 25 otrok skupaj s četrtošolcem, ki je lepo napovedal
program, s katerim so nam polepšali sredo, 18. maja. Zapeli so nekaj veselih otroških pesmi ter
nato zaplesali na robotke. Stanovalci smo s ploskanjem sodelovali skupaj s razigranimi
prvošolčki. Opazili smo, da so bili dobro pripravljeni za nastop, za kar dajemo pohvale in
priznanje njihovi vodji pevskega zbora, gospe Jožici Ruperl, ki je dajala glasbeno spremljavo
navihanim otrokom. Nastop je trajal 45 minut in upamo, da se bodo še kdaj oglasili ter nas
prijetno razveselili. Ob zaključku jih je animatorka Maruša povabila na zasluženo okrepčilo s
piškoti in sokom.

Marko Finec
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Telovadba z učenci in učenkami OŠ Danile Kumar
V sredo, 25. maja, na »dan mladosti«, so nas dopoldne v parku Doma obiskali učenci in učenke
OŠ Danile Kumar z namenom, da bi skupaj telovadili.
Razveselili smo se novice, ki smo jo zasledili v Slovenskih novicah, da so praznovali 60.
obletnico ustanovitve te šole, ki jo je spremljal bogat in svečan program. Ker s to šolo redno
sodelujemo, je za to priložnost na začetku našega skupnega druženja, v imenu vseh prebivalcev
Doma,

gospod

Finec

čestital

svetovalni delavki šole Maji Majnik,
ki je otroke tudi pripeljala v Dom.
Učenke so lepo vodile telovadbo
sede na stolih, prilagojeno vsem
stanovalcem Doma. Telovadbe smo
se udeležili v velikem številu. Vsi
smo z veseljem sodelovali in bili
zadovoljni,

prav

tako

tudi

udeleženci na vozičkih.
Po končani telovadbi je bilo organizirano tekmovanje v štafetnem teku. Tekmovale so tri ekipe
s po štirimi člani: stanovalec, dve učenki in stanovalec na vozičku, katerega sta izmenoma vodili
Taja in Urška. Stanovalci so jih glasno
vzpodbujali na poti do cilja.
Po končanem tekmovanju so udeležence
nagradili s kapami, sončnimi očali,
fluorescentnimi zapestnicami, s sadjem
in sokovi.
Veselimo se nadaljnjih srečanj z učenci.

Člani literarnega krožka:
Marija Šemerl, Vida Drnovec, Marko Finec
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Sajenje balkonskega cvetja
Letošnja

muhasta

onemogočala

pomlad

pravočasno

nam

je

posaditev

balkonskih rož. Načrtovali smo 15. maja
popoldne, a nismo dobili kupljenega cvetja
pravočasno. S sajenjem smo pričeli v
petek, v poznih dopoldanskih urah.
Udeležba stanovalcev je bila precejšnja in
vsak je sodeloval po svojih močeh.
Sajenje cvetja je vodila animatorka Maruša, strokovno vodstvo pa je prevzela naša zvesta
vrtnarica Marija Martini. Delo je potekalo po planu, a kmalu je zmanjkalo zemlje, zato smo
posadili le dve tretjini od načrtovanega, ostalo pa v torek dopoldne, ko so pripeljali dodatno
zemljo. Rože je bilo potrebno najprej zaliti, nato pa so jih Urška, Maruša in Marko odpeljali in
porazdelili po balkonih in na okna pri vhodu Doma.

Želimo si, da bi cvetje razveseljevalo stanovalce celo leto in bodo zanje skrbeli z zalivanjem in
skrbno nego.

Člani literarnega krožka:
Marija Šemerl, Vida Drinovec, Marko Finec
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Srečomobil
Petkovo dopoldne nam je v Domu starejši občanov Ljubljana- Bežigrad popestril Srečomobil,
atraktivno vozilo Loterije Slovenije. Stanovalke in stanovalci so se zabavali s preizkušanjem
sreče. Nekaterim se je ta nasmehnila tudi več-krat zapovrstjo, a novega milijonarja med nami
žal nismo dobili. Drgnili smo podarjene srečke, se smejali z mislijo na kupe denarja in
preizkušali Srečomobil čepice in rutke. Loteriji Slovenije se zahvaljujemo za vse donacije in za
razvedritev petkovega dopoldne.

Člani literarnega krožka:
Marija Šemerl, Vida Drinovec, Marko Finec
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KONCERT MANCE IZMAJLOVE!
V sredo, 1.junija 2022 sta nas obiskala pevka Manca Izmajlova z možem Benjaminom. V
uvodu sta se predstavila. Gospa Izmajlova je napovedala in odpela prvo pesem: » Regement
po cesti gre«. Takoj je bila deležna spontanega aplazva. Nato je zapela še več pesmi, med
njimi » leti, leti lastavka!«.
Njen mož je zaigral na violino odlomek iz
filma »Vesna« in »Cvetje v jeseni!, na koncu
pa še čudoviti »«Čardaš«, seveda smo tudi
njemu ploskali.
Ker je Manca tudi operna pevka je zapela
»Barkorolo« Jacquesa Offenbacha in
čudovito odlomek ciganke iz opere
»Carmen« Georga Bizeta. Za mene je bil to
vrhunec njenega nastopa.

Ko sta zaključila s svojim predvidenim programom, smo ju zaprosili za dodatek. Zapela je
»Poletno noč« in ko so nekateri že odhajali pa »Med iskrenimi ljudmi«.
Prireditev je trajala več kot uro, a ob tako
čudovitem glasu bi lahko poslušali še več pesmi.
Za tako čudovito petje, ki ga nam je podarila
Manca Izmajlova, bi si poleg zahvale zaslužila
tudi šopek rož. Pred nekaj leti, ko sta tudi
nastopila pri nas v Domu ga je dobila in se nam
lepo zahvalila. Škoda, a izgleda, da se časi
spreminjajo in nismo več pozorni na take
»malenkosti«.

Zapisal: Marko Finec
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KONCERT TOMAŽ GROM!
V sredo, 8. junija nas je popoldne obiskal Tomaž Grom iz Zavoda »Sploh«. Igral je na
kontrabas in izvajal različne zvoke s tem inštrumentom. Povedal je, da te zvoke izvaja za
umetniške projekte k filmu, raznim reklamam in gledališču.
Že po prvi skladbi, ki jo je odigral, je povedal, da je dodal te zvoke, kasnejši izvedbi nemega
filma iz leta 1929 »Ivana Orleanska«.
Nato mu je njegova partnerica pomagala pri predvajanju filma o njegovi družini, in kako se že
takrat po taktu lepo tolkli, z raznimi predmeti, ob njegovem igranju na kontrabas.

(Vir slike: https://www.sploh.si/si/o-zavodu-sploh/umetniki/tomaz-grom)

Predvajal nam je še nekaj zvokov na kontrabas in nam razlagal zakaj ima na tleh tri tipke, ki jih
pritiska z nogo, da podaljša zvok inštrumenta. Zelo zanimivo.
Na drugem filmu pa smo videli, kako je igral živalim: konju, oslu, kozi in še nekaterim. Lepo
so ga poslušale, ob nenadnem hrupnem zvoku pa so nekatere zbežale. Za mene je bilo to
predvajanje nekaj posebnega, saj si nisem predstavljal kaj lahko zaigraš solo na kontrabas.
Nam prisotnim je na koncu razdelil različne »inštrumente«: prašiča, ki na pritisk izvaja različne
zvoke, konzerve nadevane z kamenčki, tolkala in še razne »inštrumente«, nato pa je on odigral
nekaj na kontrabas, mi pa smo poslušali »igrati po naših glasbili« bilo je zelo zabavno.
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Nekateri so z zanimanjem spremljali nastop in uživali, nekaj pa jih je nastop dolgočasil in so že
kmalu zapustili jedilnico.
Naslednji dan je Tomaž Grom prejel Župančičevo nagrado za dvoletno ustvarjanje glasbenika,
skladatelja in glasbenika producenta. Podelitev je bila v prenovljeni Cukrarni. Hvala, da ste
takšnega glasbenika povabili, da je prišel igrati v naš Dom.

Zapisal: Marko Finec
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POTRPEŽLJIVOST
Ne mislim na tisto potrpežljivost, ko čakaš že skoraj celo življenje, da se kaj okrog tebe
spremeni, da boš srečen. Ko čakaš na jutri… Ko prelagaš… Ko misliš, saj bom enkrat, potem
pa ta enkrat pride ali pa ne…
Mislim na tisto potrpežljivost, ko se odločiš zase in za svoje sanje. Ko začneš delati korake
naprej, pa v druge smeri… In želiš vse takoj in zdaj. In če tega ni, cepetaš kot mali otrok, ki ni
dobil lizike ali česarkoli si je namislil v tistem trenutku v trgovini. Vsega ostalega, kar ti starši
nudijo vsak dan, pa tisti trenutek ne vidiš, ker si v svojem filmu, da hočeš prav tisto liziko in če
je ne dobiš, potem nič ne gre po planu, nič se nikamor ne premika in ti si že ves obupan, kdaj
se ti bodo uresničile sanje o tej liziki…

Se prepoznate?
Pogosto nas pri tem, da se premaknemo naprej, drži nazaj to, da si do pikice natančno zamislimo
kako bi nekaj (naša prihodnost) moralo izgledati. Življenje pa nas po navadi preseneti po svoje.
Preseneti nas lahko tudi močno v pozitivnem smislu, če nismo toliko vezani na pričakovan
rezultat. Pričakovanja uničijo veliko stvari. Pomislite na pare, ki se leta in leta trudijo zanositi,
potem pa opustijo pričakovanja in po letih neuspelih poskusov, ko več nič ne pričakujejo,
doživijo čudež. Zato se mi zdi smiselno cilje postavljati malo bolj ohlapno, bolj povezano s
tem, kako se želimo počutiti in kakšno kvaliteto življenja si želimo. Marsikdaj namreč mislimo,
da nas bo avto bele barve osrečil, pa nas morda v resnici ne. Morda nas bolj osreči občutek, da
se nam ni treba prebijati iz dneva v dan, šteti fičnikov in da imamo dovolj, da si lahko
privoščimo ta beli avto. Bolj nas verjetno osreči občutek svobode, varnosti in to, da lahko
živimo po svoje, se ne počutimo ujeti in prikrajšani. In to je možno tudi brez Audija. Morda
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koga dejansko osreči točno ta in ta avtomobil in znamka, ampak večinoma cilje definiramo na
tak način, potem ko jih dosežemo, pa nas sploh ne osrečijo… Bistvo je, da uživamo tudi na poti
do cilja… Tega nam velikokrat manjka… Žrtvujemo svoj čas in energijo, da zaslužimo denar,
da si lahko nekaj privoščimo, potem pa nas to kratkotrajno zadovolji, kmalu pa se vrnemo »jovo
na novo« v staro.
Ko morda ugotovimo, da to za nas ne deluje, se odločimo za drugo pot. Ampak velikokrat še
vedno ostanemo vezani na pričakovanja in rezultate. Sedaj morda celo uživamo na poti, delamo
srčno, smo bolj svobodni, ampak še vedno… Čakamo… Na več denarja… Več tega… Se vmes
sprašujemo, dvomimo itd. in na ta način blokiramo uresničitev…
Manjka nam potrpežljivosti in vere… V malo čarobnosti… V to, da bo.
Takrat se spomnite na seme. Kako nastane otrok? In koliko našega dela je po tem, ko je seme
zasajeno potrebnega? Nič. Ali zelo malo. Ko je seme enkrat posajeno, samo raste in se razvija
in pride, ko je njegov čas. To seme ponavadi zori 9 mesecev. Ker vemo, da obstaja, ker ga
čutimo in lahko pogledamo z ultrazvokom, se ga veselimo in ga nestrpno pričakujemo. Če
dobro pomislimo, je vse skupaj čudežno in čarobno, a ni? Iz male pikice se razvije popolno
človeško bitje, z vsemi organi. Naše telo je tako popolno in do potankosti dovršeno. In nismo
mi njegovi dizajnerji… Nekdo drug je… Naša je bila samo želja… In v posaditvi semena smo
lahko celo uživali… In to seme bo veliko srečnejše, če smo bili mi v tem obdobju srečni, mirni,
zadovoljni in smo mu izkazovali ljubezen…
Zakaj ne gradimo in negujemo tako svojih sanj in projektov? Zakaj nimamo tega zaupanja v
Življenje na splošno? Zakaj pozabimo, da vsaka stvar terja svoj čas? In zakaj, medtem, ko
čakamo, enostavno ne uživamo? In čeprav morda nimamo ultrazvoka, da bi videli, kaj se dogaja
spodaj ali znotraj, zakaj enostavno samo ne vemo, da je, bo, nastaja, se razvija in se v
pričakovanju ne veselimo?
Vsak dan izrecite: »Vesolje, pokaži mi čarobnost!« In med vožnjo v avtu boste morda jeseni
namesto gneče in jeznih voznikov kar naenkrat videli in začeli uživati v plesu jesenskega
rumenega listja, v sončnih vzhodih in zahodih, v vsem, kar imamo in doživimo vsak dan, pa
tega sploh ne opazimo, ker so naše oči uprte nekam v prihodnost, ki velikokrat tako ali tako ne
pride v obliki, ki smo si jo zamislili. In potem smo zopet razočarani… Vmes pa vsak dan čudeži
spolzijo mimo nas… Opazite čudeže, opazite drobne vsakodnevne napredke, praznujte, uživajte
in bodite hvaležni! Življenje vam vrne! Kjer je vaša pozornost, to raste. Pazite, kaj sadite!
Vir: https://polonaplesec.si/potrpezljivost/
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IZVEDBA PROJEKTA ŠTUDENTOV FAKULTETE ZA
SOCIALNO DELO
Spremljanje stanovalk Doma na pokopališče Žale
Za izvedbo projektne naloge smo se dobile pred Domom za starejše občane Ljubljana Bežigrad.
Tam so nas pričakale ga. Fani, ga. Rezka ter
strokovna delavka Špela, ki nam je že poklicala dva
taksija. Ker nas je bilo 6, smo se porazdelile v dva
taksija po 3, tako sta dve študentki spremljali po eno
gospo. Taksi nas je kar kmalu pripeljal do
pokopališča Žale, še pred tem pa smo se ustavile pri
cvetličarni, kjer je vsaka gospa imela priložnost
nakupit sveče ter rože.
Po nakupu pa smo se odpravile na pokopališče. Iva in Jaz sva
spremljali gospo Rezko, Nina ter Samra pa sta spremljali
gospo Fani, ker pa sta gospe imeli spomenik vsaka na svoji
strani. Žal nismo imele možnosti, da bi skupaj preživele dan,
saj smo bile časovno omejene. S gospo Rezko smo tako šle
skupaj na gramozni del pokopališča, kjer smo z zvonjenjem na
zvonec oznanile naš prihod, nato pa smo se podale do
spomenika. Tam smo odstranile stare, posušene rože ter
nasadile nove in jih zalile, obrisale spomenik ter prižgale
svečo. Kmalu za tem smo se odpravile nazaj v Dom.
Med tem časom pa so se Nina, Samra in ga. Fani nahajale na
drugi strani pokopališča. Tam jih je ga. Fani na poti do
spomenika naučila igrati na trobentice, Samra in Nina pa sta njej
pomagale urediti grob. Očistile sta kamen ter odstranile plevel
med rožami, za tem pa so se tudi one počasi odpravile s taksijem
nazaj proti Domu.
Stanovalki sta takoj po tem, ko smo ju spoznale, ustvarile veselo
vzdušje. Navdušile sta nas, ko sta ves čas o svojem življenju
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govorile s nasmehom na obrazu in izpostavljale predvsem pozitivne trenutke. Zaradi neizmerno
pozitivne energije gospe, nam je bilo druženje s gospema Fani in Rezko nepozabno in izjemno
prijetno, saj sta bile hvaležne za to, da smo jima namenile naš čas in se z njima družile. S tem
sta nas spomnile, kako minljive so fizične stvari in kako pomembno je to, da drug drugemu
podarimo nekaj svojega časa ali pa kakšno lepo besedo.
študentke 3. letnika FSD
Nina, Samra, Iva in Nika

Pomoč stanovalki doma pri urejanju Domskega parka
Projekt smo izvedli 20. 4. 2022. Ob 9. uri zjutraj smo se dobili z gospo Martino v avli Doma in
se odpravili do vrta. Najprej nas je ga. Martini opremila z vsem potrebnim orodjem, ki ga
potrebujemo za delo. Povedala je, kaj je imela v mislih, da bi postorili danes in predlagala, da
si naloge razdelimo. Ajda, Matija in Vid so grabili listje. Nika je pometala, kar je ostalo od
grabljenja. Rebeka pa je bila z ga. Martini in ji pomagala pri puljenju plevela. Delo je potekalo
približno tri ure. Napolnili smo kar nekaj vreč listja. Med delom smo se vsi zabavali, tudi gospa
je pri delu uživala, saj je imela ob sebi družbo. Med delom nas je prišlo pogledat kar nekaj
stanovalcev zgolj iz zanimanja in malo povprašalo kaj počnemo, kdo smo. Po končanem delu
nas

je

povabila

v

zgornje

nadstropje, kjer nas je postregla s
sokom in piškoti. Skupaj smo še
malo poklepetali, potem pa smo
se počasi odpravili proti fakulteti.
Tudi za nas mlade je bilo delo kar
naporno, saj smo bili po delu
pošteno izmučeni. Toda hkrati
veseli, da smo lahko pomagali ga.
Martini in ji polepšali dan.

Analiza projekta
Menimo, da smo projekt dobro izvedli. Naš glavni namen je bil, da upoštevamo želje
uporabnika. V socialnem delu namreč sledimo temu, da se je staremu človeku potrebno najprej
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približati, ga spoznati in se seznaniti z njegovim življenjskim svetom. Tako smo tudi mi z našo
uporabnico najprej izvedli spoznavni intervju in gospo Martini tudi bolje spoznali, kaj so njeni
viri in kaj si želi. Preko pogovora smo tudi raziskali kje in kako jo lahko pri tem podpremo. Z
izvedbo projekta smo tako osrečili našo uporabnico. Gospa Martini je bila vesela, da smo ji
pomagali pri delu na vrtu, z našim delom pa
je bila tudi zadovoljna. Videlo se je, da ji to
res veliko pomeni. Povabila nas je tudi, da
se še kdaj oglasimo in skupaj balinamo na
igrišču.
Menimo, da smo se tudi kot skupina dobro
odrezali, saj smo si enakopravno porazdelili
naloge v skupini, kot na primer kdo je za kaj
zadolžen. Tudi pri delu na vrtu smo si delo
porazdelili, saj je tako delo potekalo hitreje.
Pri sami izvedbi projekta vidimo tudi izboljšave. Res je, da smo pograbili in pometli vse listje
oziroma iglice ter opleli vrt. Toda pri vseh naštetih opravilih ne gre za enkratni proces, ampak
jih je potrebno izvajati večkrat letno. Mogoče bi na tem mestu to morali omeniti tudi socialni
delavki v Domu. Ne zdi se nam pošteno, da je gospa Martini za to sama, saj ima Dom namreč
hišnika, ki bi moral skrbeti za okolico.
Preko načrtovanja in tudi izvedbe projekta se je naša skupina naučila veliko novega. Spoznali
smo, da v kolikor želiš biti pri načrtovanju projekta uspešen, je ključnega pomena
organiziranost. Naša skupina se je tega tudi dosledno držala, saj smo že takoj na začetku skupaj
naredili časovno - terminski plan.
Preko naloge smo se spoznali tudi s skupinskim delom, ki je pomembno v socialnem delu.
Čeprav se delo v skupini mogoče sliši lažje, je včasih to precej težje. Potrebnega je namreč več
prilaganja, kot če bi delal sam. Prav zato je potrebno, da se pred začetkom dela jasno opredeli,
kaj so naloge vsakega člana skupine.
Večina v skupini nas prakso v letošnjem letu opravlja z mlajšimi uporabniki. Preko projekta
smo tako bolje spoznali delo s starimi ljudmi, ki nas je začelo veseliti. Mogoče se naslednje leto
odločimo za opravljanje prakse na tem področju. Spoznali smo tudi, kako veseli so v Domu
obiskov. Ko smo sedeli ob soku, je do nas prišlo več starejših in nas prosilo za pomoč. Enemu
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gospodu smo tako pomagali spremeniti uro na njegovem telefonu. Druga gospa pa je imela
težave pri vstavitvi bankovca v avtomat za kavo. Počutili smo se dobro in hkrati tudi ponosno,
da so nas ljudje prosili za pomoč. Pri projektu je naša skupina uživala in upamo, da bomo v
prihodnjih letih študija imeli še kakšno možnost opravljanja projektnih nalog na terenu. Lepo
je namreč videti, kako lahko človeku z malenkostjo polepšaš dan.
študenti 3. letnika FSD,
Nika, Rebeka, Ajda, Vid in Matija
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ŠTUDENTSKA PRAKSA ŠTUDENKT FAKULTETE ZA
SOCIALNO DELO
Od 4. aprila do 19. maja so imele v našem Domu študijsko prakso študentke 2. in 3. letnika
fakultete za socialno delo: Eva, Julija, Ema in druge. Njihova mentorica je bila Špela Vozel,
ki je organizirala in spremljala njihovo delo.
Njihovo delo smo spoznali na bralnem krožku, ki ga vodi v knjižnici našega Doma Marko
Finec. Zjutraj skuha kavo, jo postreže in nato bere novice iz dnevnega časopisa. Študentke so
se hitro vključile v branje novic v Deli, Slovenskih novicah, in ob zaključku še druge šale za
prijetno popestritev dneva.
Prijetni so bili pogovori o prebranih novicah, ar so spretno dopolnjevale z informacijami iz
interneta. Z narečno podobo govora so dajale toplino v vsakdanje monotono življenje v
Domu. Po branju pa s tiho in pridno tudi ročno pomile posodo. Po želji stanovalcev so skupaj
z drugimi študentkami pripravile izdelavo izdelkov za okrasitev 2. in 3. nadstropja Zahodnega
dela Doma. Delo je bilo odlično organizirano. Skrbno so pripravile modele za izdelavo
metuljčkov, pikapolonic in cvetlic. Prijetno so aktivirale vse stanovalce za delo do končnih
lepih izdelkov, ki še sedaj krasijo te prostore.
Prizadevno so sodelovale tudi pri drugih dejavnostih Doma.
Individualno pomoč, eno uro dnevno pa mi je nudila Eva, zaradi hitrega poslabšanja vida.
Prijetni so bili vsakodnevni pogovori o poznanih krajih. Največjo pomoč pa mi je umirjeno
dala pri uporabi računalniške tablice: iskanje informacij, pisanje sporočil in drugih novosti.
Posebno se ji zahvaljujem za pomoč pri nastavitvi in uporabi zvočne knjige.
Ob zaključku študijske prakse v našem Domu je Eva nas vse postregla z lepimi, dobrimi
čokoladno-sadnimi mafini. Marko Finec pa se je zahvalil za prijetno sodelovanje.
Študentske so nam polepšale in popestrile življenje v Domu in pogrešali jih bomo. Želimo jim
še nadaljnje veliko življenjskih in delovnih uspehov!

Napisali: Marija Šemerl in Vida Drinovec
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DOMSKI PIKNIK
Vreme se je nekoliko otoplilo. Tudi vremenska
napoved napoveduje lepše vreme. Predvsem pa naj
bi bil 2. junija ob 12.30 lep in sončen dan. Kaj pa
naj bi se dogodilo v tem dnevu, da bi nam bilo
lepše. Pa so pogruntale bistre glavice in predlagale
kosilo v naravi. Zgodilo je se, nastal je Domski
piknik na terasi in v urejenem parku.
Pripravljenih je bilo veliko miz in stolov, ki so zapolnile večji del parka, saj se je udeležilo
veliko oskrbovancev in tudi nekaj svojcev. Peklo se je že v jutranjih urah. Čevapčiči so že
dišali, perutničke z dodatkom ajvarja, čebule in kumar, da ne pozabimo domačega kruha in
sadja je stopnjevalo dobro voljo. Z vinom in sokovi pa
je bila jed še slajša. V ta namen je vodstvo organiziralo
veliko osebja za razdeljevanja hrane po mizah.
Da je bilo kosilo odlično so poskrbeli naši mojstri. Na
žaru pa so pekli: Momo, Janez, Vehid in Frenk.
Ko je bilo vse pripravljeno, se je hrana razdeljevala po
mizah. Med prvimi je ponesla taso s hrano naša
direktorica Marjeta Maruša Kerč, Urška in ostalo
osebje. Ob določeni uri 12.30 smo bili zelo hitro
postreženi s dobrim kosilom in potico.

Na piknik sta bila povabljena tudi dijaka Oliver in Terezija iz Gimnazije Bežigrad. Sprejel in
vodil pogovore z njima je g. Marko Finec, ki je skušal ob zabavni in prijetni glasbi razvedriti
povabljenca. Da je piknik tako dobro in zabavno uspel, gre velika zahvala kuharskemu in
ostalemu osebju, kakor tudi tistim, ko so z dobro organizacijo pripomogli k zelo uspešnem
pikniku.
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Veselo razpoloženje se je zaključilo ob 15. uri. Pridni pomagači pa so hiteli s pospravljanjem.
Vsi stanovalci želimo, da se ta piknik še dolgo ohrani v lepem spominu.

Zapisala: Vida Drinovec
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RAZVEDRILO
Sudoku

41

Križanka
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Prerisovanje
V vsakem stolpcu v desnem kvadrati poveži črte na enak način, kot so v levem.
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Vici in šale
Letalo
Kaj leti po zraku in kvaka?
Letalo, polno Ljubljančanov.
Neumna žena
Trije dedci modrujejo, kateri ima bolj neumno ženo.
Prvi: “Moja je kupila avto, pa sploh izpita nima.”
Drugi: “Moja si je naredila trajno, čeprav je po naravi čisto skodrana.”
Tretji: “To ni nič, moja je šele zabita kot noč. Prejšnji teden je šla v toplice s tremi zavitki
kondomov, čeprav nima tiča!”
Ženske in moški
Ženske se uredijo - obleka, salonarji, torbica, make up, parfum, nakit, frizura…
U nulo.
Moški pa vse to pogleda in reče dobra rit!
Pojdi k zdravniku
Janezek je bolan in mama mu pravi, naj gre k zdravniku.
“Ne morem iti, saj veš da sem bolan!” je bil njegov odgovor.

Prehitra vožnja
Zaradi prehitre vožnje Gorenjca ustavi policija
Policaj pride do avtomobila: »Prehitro ste vozili. Vozniško in prometno, prosim!«
Gorenjec mu da dokumente, policaj odpre vozniško in notri zagleda plastično kavno žličko.
»Kaj pa je to?«
»To imate pa za kavico.«
Očetovo Ime
V porodnišnici.
“Gospa, oče vašega otroka je pravkar spraševal po vas.”
“Res? Ste si zapomnili njegovo ime?”
“Ne. Zakaj?”
“Da bi vsaj vedela kdo je oče.”
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