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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, Tina Bilić 
E-pošta: tjasa.rosker@dsolj-bezigrad.si 
E-pošta: tina.bilic@dsolj-bezigrad.si 
 
Vodja rač. službe 
Helena Slatinšek 
E-pošta: slatinsek@dsolj-bezigrad.si 
 
Obračun oskrbe 
Tanja Vnuk 
Telefon: 01/589 67 57 
E-pošta: tanja.vnuk@dsolj-bezigrad.si 
 
Čas obiskov 
Vsak dan; 
stanovanjski oddelek: 8.00 – 19.30, 
negovalni oddelek: 15.00 – 19.30. 
 
Domski bar 
Delavniki: 9.00 - 12.00 ter 13.30 – 17.30. 
Vikendi: 13.30 – 17.30. 

Splošna ambulanta v DSO Bežigrad 
ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH 
Komanova 1, Bežigrad 
Telefon: 01/589 67 50 
 
Zdravnici in ordinacijski čas 
Maja Dukadinoska, dr. med. spec. druž. med. 
PONEDELJEK: 12.30 – 13.00 
TOREK: 12.00 – 13.00 

13.00 – 14.00 (razgovor s svojci) 
 
Katarina Troha, dr. med. spec. druž. med. 
SREDA: 12.00 – 13.00 
ČETRTEK: 12.00 – 13.00 

13.00 – 14.00 (razgovor s svojci) 
PETEK: 12.00 – 13.00 
 
Frizer 
Vsak torek in četrtek od 7.00 ure dalje.  
Naročanje na recepciji. 
 
Pediker 
Vsak četrtek od 7.00 dalje 
Naročanje na recepciji. 
 
Knjižnica 
Izposoja knjig vsak dan od 13. do 13.30. 
Pri izbiri vam z nasvetom pomaga gospod 
Marko Finec.  
 
Čas obrokov v glavni jedilnici 
1. skupina:  
zajtrk 8.00, kosilo 12.30, večerja 18.00*. 
 
*Prazniki in nedelje: večerja 17.30. 
Ob nedeljah je večerja v obliki suhega obroka. 
 
2. skupina: 
zajtrk: 8.00, kosilo: 13.00, večerja 18.00 
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Prazniki in obredi 

Praznik dela - 1. in 2. maj  
je mednarodni praznik delavstva, ki ga vsako leto praznujejo v večini držav 
sveta. Redka izjema so ZDA. Izvorno je spomin na krvave demonstracije v 
Chicagu leta 1886. 
 

Svetovni dan svobode tiska – 3. maj 
je namenjen opozarjanju na vlogo medijev v demokratičnih družbah. Unesco je 
ob predlogu razglasitve svetovnega dneva poudaril, da so svobodni, pluralni in 
neodvisni mediji temeljna sestavina vsake demokratične družbe. 

 

Svetovni dan astme – 3. maj 
je namenjen ozaveščanju o tej pljučni bolezni, letos pa poteka pod sloganom 
»Nikoli ni prezgodaj ali prepozno«, s čimer organizatorji želijo opozoriti na 
pravočasno zdravljenje bolezni, ki se lahko pojavi pri različnih starostih. 

 

Svetovni dan gasilcev – 4. maj 
je namenjen prepoznavanju vseh žrtvovanj gasilcev na račun varne skupnosti 
in okolja. Na ta dan lahko širša javnost zahvali trenutno dejavnim gasilcem in 
tistim, ki so se udejstvovali v preteklosti, za njihove prispevke skupnosti. 

 

Svetovni dan babic – 5. maj 
je namenjen ozaveščanju pomena babištva na lokalnem in globalnem nivoju. 
Ponuja priložnost za informiranje, proslavljanje in motiviranje. 

 

Svetovni dan Rdečega križa – 8. maj 
praznujemo na rojstni dan ustanovitelja Henrija Dunanta. Na ta dan se 
spominjamo poguma in dosežkov več kot 100 milijonov članov, prostovoljcev 
in podpornikov, ki delujemo v 190 državah sveta. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Združene_države_Amerike
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Dan Evrope – 9. maj 
je eden od simbolov Evropske unije, ki ga je Svet Evropske unije sprejel na vrhu 
v Milanu leta 1986 v spomin na deklaracijo tedanjega francoskega zunanjega 
ministra Roberta Schumana, predstavljeno 9. maja 1950.  

 

Svetovni dan možganske kapi – 10. maj 
je namenjen ozaveščanju prebivalstva o dejavnikih tveganja možganske kapi. 

 

Svetovni dan medicinskih sester – 12. maj 
se praznuje v spomin na rojstvo Florence Nightingale (1820-1910), britanske 
humanistke in medicinske sestre, ustanoviteljice sodobnega sestrinstva in je 
namenjen vsem medicinskih sestram sveta in njihovi dejavnosti pri bolnikih. 

 

Svetovni dan hipertenzije – 13. maj 
je namenjen ozaveščanju o krvnem tlaku ter pomenu zdravega življenjskega 
sloga pri preprečevanju in zdravljenju zvišanega krvnega tlaka. 
 

Svetovni dan pravične trgovine – 13. maj 
je namenjen ozaveščanju vzpostavljanja alternativnega trga, ki manj razvitim 
državam omogoči dostop na trge razvitejših držav. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Svet_Evropske_unije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Milano
https://sl.wikipedia.org/wiki/1986
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schumanova_deklaracija&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Schuman&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/9._maj
https://sl.wikipedia.org/wiki/1950
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Svetovni dan družine – 15. maj 
je posvečen povečanju zavedanja družbe o družini in družinskih zadevah ter 
izboljšanju zmožnosti držav, da bi se družinski problemi reševali z ustreznimi 
domačimi politikami. 
 

Svetovni dan podnebnih sprememb – 15. maj 

je namenjen opozarjanju na čedalje očitnejše podnebne spremembe, ki so 
posledica človeške dejavnosti. 
 

Svetovni dan čebel – 20. maj 
je namenjen opozarjanju svetovne javnosti na pomembnost ohranjanja čebel 
in drugih opraševalcev, na pomen čebel za celotno človeštvo ter pozivanju h 
konkretnim aktivnostim za njihovo ohranjanje. 

 

Svetovni dan biodiverzitete – 22. maj 
je namenjen osveščanju javnosti o pomenu biodiverzitete in kritičnem stanju 
naravnega okolja. 
 

Svetovni dan pripadnikov mirovnih operacij ZN – 29. maj 
je namenjen spominu na mirovnike ZN, ki so izgubili življenje med prizadevanji 
za mir in izkazati spoštovanje pripadnikom mirovnih sil, ki so in še vedno 
služijo v mirovnih operacijah ZN. 

 

Svetovni dan športa – 31. maj 
je namenjen ozaveščanju športne dejavnosti, ki je v otroštvu pomembna za 
zdravje in razvoj, pri odraslih pa je potrebna za ohranjanje zdravja, vitalnosti in 
primerne telesne kondicije in služi tudi kot sprostitev. 
 

Svetovni dan brez tobaka – 31. maj 
je namenjen povečanju zavedanja ljudi o škodljivih učinkih kajenja. Vsako leto 
zaradi posledic kajenja umre okoli 5,4 milijonov ljudi. 
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Stari slovenski pregovori 

 

Ako prvega maja dan dežuje, dobro letino oznanjuje. 

Maja mora biti tri dni mrzlo, če ni na začetku, je ob koncu tako. 

Veliki traven moker, rožnik pa mlačen, kmet bo to leto žejen in lačen. 

Kadar pride mesec maj, vpraša, če je še v kašči kaj. 

 

Predvideni prihajajoči dogodki v maju 

 

9. 5. 2018 - Cankarjevo leto – literarno popoldne ob 
15.00 
 
10. 5. 2018 – Sejanje rož ob 10.00 
 
16. 5. 2018 – ŽPZ MEDIS KUD SVOBODA ČRNUČE ob 
10.00 v jedilnici 
- MPZ Bizovik s harmoniko in kitaro ob 16.00 
 
11. - 20. 5. 2018 – teden ljubiteljske kulture 
 
23. 5. 2018 – domski izlet v Savinjsko dolino 
 
30. 5. 2018 – Razstava slik „DRUŠTVA NIKOLI SAM“ 
ob 16.00 v avli Doma. 
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Prebujanje pomladi 

 Letošnja pomlad je zelo muhasta in nepredvidljiva. Že v začetku meseca 
marca smo se razveselili toplih sončnih žarkov in dolgih svetlih dnevov. Pohiteli 
smo v naš park, se nastavljali sončnim žarkom in se greli kot martinčki. Tudi 
narava se je začela prebujati. Iz zemlje so pokukale prve spomladanske cvetlice: 
zimzelen, trobentice, zvončki, marjetice, spomladanski podlesek ter na leski 
mačice. Naša pridna stanovalka gospa Marija Martini je že z grabljami in motiko 
hitela v park ter čistila potke in gredice, da bo trava čimprej ozelenela, da bodo 
zacvetele še ostale spomladanske cvetlice: hiacinte, narcise, tulipani, vijolice, 
iris, forzicije, magnolije itd. 

 Na gregorjevo so se že začele oglašati in nas v jutranjih urah z 
žvrgolenjem prebujati ptice. Ko pa se je 21. marca popoldne začela 
meteorološka pomlad, so se prikazale bele snežinke in se znova poigravale v 
vetru. Zasnežilo je in nastale so bele poljane v vsej Sloveniji. Največ snega je bilo 
na Dolenjskem in na Notranjskem. Pomad je zamrla in na Primorskem sta hlad 
in mraz povzročila škodo v vinogradih in v sadovnjakih.  

 Šele po velikonočnih praznikih smo znova začutili prebujanje narave. 
Sonce že topleje sije, trava bujno zeleni, cvetlice razgrinjajo prelepe cvetove. 
Cvetijo narcise, tulipani, hiacinte in drugo cvetje. Drevje pa že brsti in drevesa 
zgodnjega sadja cvetijo. Prihaja cvetoča, pisana pomlad, ki bo prebudila 
metulje, čebele, čmrlje in druge žuželke.  

 Mi pa se prebujamo in razveseljujemo ob jutranjem zgodnjem petju ptic. 
Kmalu se bodo vrnile še ptice selivke, ki bodo pohitele s spletanjem gnezd in 
nas znova razveseljevale s petjem. 

 Stanovalke so v parku že opazile beli pisani sraki, ki si na srebrni smreki 
pridno spletata gnezdo. V začetku meseca maja nas bo bujna, cvetoča pomlad 
vabila v naravo in srečni bomo, ko 
bomo zaslišali še petje kukavice; 

„Ku-ku 
iz gozda odmeva, 

ku-ku 
pomlad je že tu.“ 

 

M. Šemrl 
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Pripoved o domskem vrtu 

 Naš dom ima tudi lep in velik vrt okrog svoje zgradbe, ki se uveljavlja že 
vrsto let. Vendar pa se je sčasoma pokazalo, da je potreben temeljite obnove. 
Tako se je pred dvema letoma obnova le pričela. Na vrtu je bil velik ogrevan 
rastlinjak, ki pa ni služil svojemu namenu zaradi dragega ogrevanja. Zato so 
rastlinjak podrli in postavili senčnico z mizami in stoli. Alsfaltirali so sprehajalne 
poti, pustili pa tudi nekaj makadamskih poti. Vrt ima tudi prostor za balinanje 
ter nekaj telovadnih orodij. Ima tudi dvignjeno gredo z raznimi dosevki, za 
oskrbovance, ki se ne morejo sklanjati. Ima tudi veliko dreves borovcev, smrek 
in brez, ki dajejo senco in privabljajo tudi razne ptice, pa tudi sadno drevje, ki je 
jeseni 2017 rodilo sadove.  

 

 Zelo lep pogled dajejo tudi spomladanske in jesenske cvetlice. Delo na 
vrtu je živahno in naporno, saj ga oskrbujejo in negujejo le prostovoljci in 
prostovoljke – oskrbovanci Doma. Za večino vrtnarskih opravil, predvsem za 
sajenje in negovanje rdečih vrtnic, ima veliko zaslug prav gospa Marija Martini, 
ki z velikim veseljem pripomore k bujni rasti cvetlic. Skrbi tudi za notranje 
prostore Doma v pritličju, da so tudi tam navzoče rožice. Zelenjavni del vrta na 
dvignjeni gredi pa oskrbuje Terezija Pungerčar, stanovalka Doma. 

 Imamo tudi »teden dela na vrtu,« ko priskočijo na pomoč tudi 
izvendomski prostovoljci. Tudi naši vzdrževalci Doma polepšajo vrt z velikimi deli 
pri drevju, striženju grmovj9a in čistijo sprehajalke. 
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V mesecu maju pa uprava Doma skrbi, da se nameščajo balkonske rože na vseh 
balkonih našega Doma, tako da ta zasije v vsej svoji zunanji lepoti. 

 In kaj pomeni vrt za naše obiskovalce? 

 Veliko! To so spomini naše mladosti in rekreacijska poživitev med 
sprehajanjem po vrtu. Še in še bi lahko naštevali, zato gre zahvala tudi ostalim 
pridnim prostovoljcem, da lahko oskrbovanci tega Doma res uživajo v svojem 
vrtu. 

 

Vso pomladansko oskrbovalno delo na vrtu je odlično organizirala Milena 
Avbelj, del. terapevtka. 

Vida Drinovec 
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Literarni kotiček: Cankarjevo leto 

Ivan Cankar: Hiša Marije Pomočnice 

 Roman spada med pisateljeva prva dela in je 
najuspešnejši Cankarjev veliki tekst v romanopisni 
obliki.  

 Snov je dobil iz svojega življenja na Dunaju, ko 
je v presledkih 11 let stanoval pri Löfferjevih na 
Dunaju v delavskem predmestju Ottakring. 
Življenjsko zgodbo bolne Löfflerjeve Malči je 
prenesel v širši krog pripovedi o bolnih deklicah v 
bolnici HIŠE MARIJE POMOČNICE. 

 Glavna junakinja, neozdravljivo bolna Malči, 
preživlja svoje zadnje dneve v bolnišnici med 
drugimi podobno bolnimi dekleti, dokler ne umre.  

 Vmes so uvrščene zgodbe posameznih deklet z orisi okolja, od koder so 
prišle, vzrokov bolezni in usod. To življenje prekinjajo samo obiski sorodnikov, 
ob katerih se pokaže podoba zunanjega sveta, okolja in družbe, iz katere so 
deklice izločene. 

 Podoba je naturalistično odbijajoča, saj gre za pokvarjeni svet meščanstva 
pa tudi malomeščanstva in delavstva, kjer so doma prešuštvo, alkoholizem, 
krutost, perverznost in bolezen. Ta naturalistični del je v slovstvo uvedel prav 
naturalizem, vendar se v romanu prepleta s simbolizmom. Junakinje želijo iz 
bolezni in smrti nazaj v življenje, želijo si sreče in ljubezni; vrh tega hrepenenja 
so Malčine predsmrtne sanje na koncu knjige.  

 Pisatelju so bolj kot zunanji dogodki pomembna duhovna doživetja 
mladoletnih junakinj. Glavno doživetje je hrepenenje po čistem, lepem, 
svobodnem življenju onstran stisk, ki jih mučijo v stvarnosti. 

 Glavne teme romana so bolezen, trpljenje, smrt, ki imajo splošno človeški 
pomen. Simbolika romana se proti koncu dvigne do vizualnih doživetij. Iz dela 
se čuti pisateljevo veliko razumevanje in naklonjenost do trpečih mladih deklet. 

Hišo Marije Pomočnice bi lahko imenovali prvi, verjetno pa tudi edini, slovensko 
evropski roman. S tem romanom je zapustil slovenski narodni prostor in njegov 
svet postavil v evropsko velemesto, konkretno Dunaj. 
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ODLOMEK 

 Odprle so se duri, iz postelje so se vzdignile glave, radovedne oči so se 
ozrle nanju. 

 Soba je bila velika, čisto bela. Dvoje oken je segalo od stropa skoro do tal, 
zagrnjeni sta bili z belimi zastori, prijeten polmrak je bil v sobi. Ob stenah 
postelja ob postelji, štirinajst jih je bilo. 

[...] 

 Stopila je k njima sestra Cecilija, mlada, rdečelična in vesela. 

 "Kako ti je ime?" 

 "Malči." 

 Vzela jo je v naročje in jo je nesla k prazni postelji ob oknu. 

 "Tako, Malči, to je tvoja postelja, tvoje stanovanje." 

 Mati je zajokala. Bila je že pri durih in se je vrnila, pokleknila je k nizki 
postelji in je jokala. Tudi Malči je imela vlažne oči, ali obraz ji je bil miren in ni se 
ozrla na mater; život jo je bolel od dolge poti, čutila je, da se odpira rana na 
nogi; tudi žejna je bila, ali ni si upala prositi vode. Sitno ji je bilo, da mati joka, 
sram jo je bilo, ker so gledali nanjo, ali tudi nji sami so silile solze v oči, dasi ni 
vedela zakaj in dasi ni marala jokati. 

 Mati je vstala, poljubila jo je na obraz; Malči je zasrbelo na licih od 
materinih solza, spreletelo jo je in vzdignila je roko, da bi se dotaknila 
materinega obraza, ki je bil gorak in ves moker. Videla je od blizu ta obraz in 
zdelo se ji je, kakor da ga še nikoli prej ni videla; širok je bil, rdeč in spačen od 
joka, oči so bile prestrašene, velike, motne od solza in ustnice so se tresle. 

 Sestra Cecilija je spremila mater do duri. 

 "Nikoli več ne pride od tod!" je rekla mati in je pogledala sestro s 
čudnimi, otroškimi, prosečimi očmi. 

 "Kakor je božja volja," je odgovorila sestra Cecilija mirno. Duri so se zaprle 
in koraki so odhajali po mostovžu... 

 Sestra se je vrnila, prinesla je kruha s surovim maslom in kozarec vina, 
mešanega z vodo. 

 "Pij in jej, Malči, nato se preoblečeš." 

 Malči je popila vino, nato je slekla vso obleko do srajce in je oblekla rdeče 
karirano krilo, šito scela, kakor pri malih otrocih, in čez krilo modro progast 
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predpasnik s pasom in naramnicami. Sedela je na postelji in je gledala po sobi. 
Samo še časih je smuknil k nji radoveden, hudomušen, skoro hudoben pogled, 
ali že so se bile navadile nanjo, spet se je oglasil smeh, krik čvrljajoči, veseli 
glasovi so se podili vsekrižem. 

 Hipoma se je ozrl širok, rdeč, razposajen obraz naravnost v Malči. 

 "Pa ne misli, da boš imela vina, kadar se ti bo hotelo!" 

 Malči se je prestrašila. Tista, ki jo je ogovorila z rezkim glasom, je sedela 
na nizkem stolčku, z rokama se je opirala ob slonice, kakor jih imajo bogati 
fotelji; zibala je stolček od leve na desno, zelo močno in zelo hitro, ter se je tako 
pomikala naprej, ne da bi se dotaknila tal z bolnimi nogami, ki so tičale v težkih 
copatah. Bližala se je postelji in Malči se je bala, prijela se je za odejo z obema 
rokama in se je naslonila na vzglavnik. 

 "Kaj se me bojiš? Čakaj, odgriznem ti nos!" 

 Smeh je buknil po sobi. 

 "Pusti jo no, Lojzka!" se je oglasil od duri tenak, majhen glas, kakor da bi 
bila zaklicala prav nežna punčka iz cunj. 

 Od postelje, ki je stala tik duri, se je spustila tenka, tenčkena postavica; 
obraz je bil droben, majhne črne oči so mežikale, skuštrani lasje so zakrivali 
čelo, nosek je bil malo privihan. 

 "No, pusti jo, Lojzka!" 

 Spustila se je od postelje in Malči si je mislila: glej, zdaj bo padla! Samo 
po eni nogi se je bližala, druga, v veliki črni copati, je visela čudno sključena in je 
segala tenki zdravi nogi komaj do gležnja. In noga ni skakala, temveč drsala je 
tiho, čudovito hitro, sukala se na levo in na desno, život pa je bil miren, malo 
sključen -- kakor da bi plaval majhen angel po sobi. 

 To je bila Rezika, tretja Rezika, zakaj bilo jih je še dvoje; služila je vsem, 
nosila jim je na postelje kavo in juho in je pletla zjutraj lase neokretni Francki. 
Njen obraz je bil samo tedaj prepaden in bled, kadar so jo dražile: "Rezika, mati 
pride póte!" Tedaj se je skrila v kot in je gledala izza posteljnjaka s prestrašenimi 
očmi... 

 Prišla je k postelji in se je naslonila s komolci na blazino. 

 "Kako ti je ime, ti?" 

 "Malči!" 
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 Vse ostale so utihnile in so poslušale. Sedele so sredi sobe okrog nizke 
mize, vse pokrite s knjigami, podobami, pisanimi igračami, pletivom, nogavicami 
in ostanki kruha, kolača, olupki pomaranč in jabolk. 

 Od zadnje postelje, v mračnem kotu se je oglasil globok. zategnjen glas. 

 "Samo eno Malči smo šele imele. Pred tremi leti je umrla, tukaj je ležala 
poleg mene. Ponoči je umrla, kričala je... oh... Rezika, daj mi vode, ne morem tja 
z roko." 
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Gregor Strniša 
(1930 – 1987) 

 

 Rojen je bil v Ljubljani. Od štirih otrok je preživel le Gregor. Bil je šibkega 
zdravja, zato je preživel štiri leta na deželi v Puščavi pri Mokronogu, kjer se je 
dobro počutil. Ta kraj je kasneje popisal v romanu RHOMROS. 

 Osnovno šolo je končal v Ljubljani. Maturiral je na klasični gimnaziji leta 
1952. Že kot dijaka ga je zanimala filozofija. 

 Študiral je nemški in angleški jezik. Kot odličnega študenta so ga zanimali 
še drugi jeziki, ki jih je poslušal še na drugih fakultetah (sumerski, abesinski, 
babilonski, hebrejski,...). Prebiral je vse svetovne klasike. Za diplomsko delo je 
dobil Prešernovo nagrado. 

 Zaradi nekaterih političnih oznak (njegova družina je sprejela daljnega 
sorodnika emigranta in ga ni prijavila) ni šel v službo. Postal je svoboden 
književnik in kar štiri leta je preživel v zaporu. 

 Pisal je pesmi in dramska dela pa tudi besedila za popevke in narodno-
zabavno glasbo. Teh besedil je več sto. Najbolj znane: Orion, Malokdaj se 
srečava, Prinesi mi rože, Bele ladje, Vagabund,... 
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BELE LADJE 

 

Bolj ko dekle in ženo 
ljubi morje mornar. 

Bolj ko svoje življenje 
ljubi morje mornar. 

Prihajam vsak dan na breg, 
gledam valove modre, bele, 

bregove gledam dan za dnem. 

Že davno odšel je v svet 
mladi mornar. 

Čez morje, to grenko kot solze. 

Bele ladje na morju 
na vseh morjih sveta, 
mlade žene na bregu, 

na obalah morja.  
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 Odkupil je zaplenjeno družinsko hišo v Rožni dolini, kjer je živel do smrti. 
Njegove poezije in drame so bile pogosto objavljene, uprizorjene in prevajane.  

 Leta 1971 je dobil nagrado mesta Ljubljane, ki mu je veliko pomenila. 
Svoja dela za otroke je posvetil hčerki Emi. 1985 mu je bila odobrena 
Fullbrightova štipendija za študij v ZDA, vendar beograjska administracija tja ni 
poslala njegovih dokumentov, zato štipendije ni mogel izkoristiti. 1986 je dobil 
Prešernovo nagrado za zaokrožen pesniški opus.  Umrl je 23. januarja 1987. 

 Denis Poniž je zapisal o njem: 
„Bil je varuh pesniške resnice, varuh pradavnih izročil, videc v temine, ki so 
povprečnežem zastrte.“  

 

 

Pesem posvečena ženi Thei: 

 

Kdor je kdaj okušal večnost, 
se umreti ne boji, 

samo včasih bolj nesrečno 
živi tiste bolj kratke dni. 

Čeprav nič ne more vzeti dni, 
ki jih morda sploh ni 

in če tudi smo še večni, 
ne bomo več, kot smo bili. 

Bo kaj spomina na to Zemljo, 
od travnikov, gozdov, planjav, 

ostal spomin na to zeleno? 
Bo vrnil nam spomin ta tihi dan? 

 

 

A.P.T. 
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Tombola 

 Stanovalci Doma smo se razveselili obvestila: »Krkin teden humanosti in 
prostovoljstva od 9. - 14. aprila 2018.«  

 Tovarna zdravil Krka ima sedež v Novem mestu in je največja slovenska 
tovarna zdravil. Zaposluje okrog 11.000 ljudi. Ima svojo enoto v Ljubljani ter 
zastopstva v številnih evropskih državah, največ v Rusiji, kjer ima tudi tovarno v 
bližini Moskve.  

 Izdeluje zdravila širokega spektra (za srce, ožilje, antibiotike, za prebavila 
ipd.). Skoraj 90% zdravil izvaža in še vedno iz leta v leto povečuje proizvodnjo. 
Vključuje tudi hotelske storitve in terme, saj poznamo Grad Otočec, Dolenjske in 
Šmarješke toplice ter Talaso Strunjan. 

 To je še edina slovenska farmacevtska tovarna, ki namenja veliko 
finančnih sredstev za razširjeno dejavnost (izobraževanje, strokovno 
izpopolnjevanje delavcev, športne in rekreativne dejavnosti – pokroviteljstva, 
donacije ipd.).  Skrbi za humanizacijo in kvalitetnejše življenje svojih delavcev in 
sodeluje v širšem družbenem okolju.  
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 Krkini delavci tudi že več let organizirajo teden humanosti in 
prostovoljstva. Kot prostovoljci se vključujejo in pomagajo otrokom, bolnikom, 
starostnikom, invalidom ipd. Sodelujejo pri reševanju organizirane pomoči 
potrebnim v Sloveniji. 

 

 Šest prostovoljcev Krke enote Ljubljana je v našem Domu 11. aprila 2018 
ob 10. uri organiziralo tombolo in urejalo zelenico pred vhodom. 

 

 Za tombolo so prinesli: vetrovke, bombažne majice, knjige Novo mesto in 
radijske kasete. Dve prostovoljki sta starostnikom primerno vodili tombolo ter 
pri izklicu številk pomagali posameznikom pri izpolnjevanju tombolskih tablic.  
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 V zasedeni jedilnici, tudi sodelujoči na vozičkih, smo dokaj tiho sledili 
izklicu številk, si drug drugemu pomagali ter čakali na zmagovalca. Sive celice so 
kar dobro delovale pa tudi poslušanje, orientacija in ročne spretnosti 
udeležencev so bile dobre. 

 

 Zažvrgoleli smo ob izklicu prve tombole, ki jo je dobila gospa Niki 
Podgornik in si izbrala knjigo Novo mesto, majico in kaseto. Igro smo nadaljevali 
in naslednji dobitniki so bili še: Slavka Bevetek, Marija Martini, Ivanka Jakopič in 
Terezija Pungerčar, ki so si zadetke izbrale same. Posamezniki so bili užaljeni ob 
prikrajšanju, zato bomo tombolo še ponavljali v obsegu prinesenih daril. 

 Štiri Krkine prostovoljke pa so zavzeto in natančno plele cvetlični nasad in 
urejale zelenico pred vhodom. Cvetje bomo občudovali še celo leto in se jih 
veselo spominjali. Razveselili so nas. Ob zaključku smo prostovoljke povabili na 
pijačo in pokušino jabolčnega zavitka, ki so ga pohvalile, saj ga izvrstno 
pripravljajo naše dobre kuharice.  

 Prostovoljkam enote Ljubljana in upravi tovarne Krka se iskreno 
zahvaljujemo, da so se nas spomnili in obiskali. Stanovalci Doma smo vsak dan 
dobro povezani s Krko. Pridno uživamo njihova cenjena zdravila, ki nas 
poživljajo, krepijo in podaljšujejo kvalitetno življenje.  

 Z naše tombole prikazujemo fotografije, ki sta jih posnela Krkin fotograf  
in naša Milena Avbelj, delovna terapevtka. 

Marija Šemerl 
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MEDGENERACIJSKI NASTOP 

V  Dnevnih centrih aktivnosti za starejše so za Mesečnik zapisali: 
 

 »V slogu letošnje teme Dneva za spremembe -Povezujemo skupnost, smo 
se Dnevni centri aktivnosti za starejše povezali z OŠ Franceta Bevka ter Vrtcem 
Ciciban. Za stanovalce DSO Bežigrad smo pripravili različne plesne in pevske 
točke. Nekatere točko so pripravili otroci, druge starejši, predstavili pa smo se 
tudi z  medgeneracijsko točko. Prvi so se predstavili plesalci DCA Puhova in DCA 
Tržaška, ki so pod mentorstvom Sare Dalile Hočevar, zaplesali na poskočne ritme 
popularne glasbe. Otroci iz 1.b razreda osnovne šole Franceta Bevka so zapeli, 
recitirali in zaplesali. Na nastop sta jih pripravili učiteljici Mojca Planinc in Ana 
Vrenko. Niso nas pustili ravnodušne. Sledila je medgeneracijska točka Članice 
DCA Puhova so zaplesale skupaj z otroki iz Vrtca Ciciban- Enota Čebelica. 
Predstavili so se s tremi ljudskimi plesi, njihov nastop je pripravila vzgojiteljica 
Marijana Grahek. Nastop smo zaključili z ljudskimi petjem. Zapel nam je pevski 
zbor Puhovke, ki ga  vodi prostovoljka Darinka Pajenk. S pevkami so zapeli tudi 
stanovalci Doma. V DSO Bežigrad radi pridemo, saj se tu vedno prijetno 
počutimo.« 
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Moja telovadba pri Blažu! 

 6. 11. 2017, ko smo imeli pri Dejani vaje za ravnotežje v telovadnici, je 
pristopil k meni Blaž Stan, ki opravlja magisterij in me vprašal, če bi z njim 2 – 3 
krat na teden vabil telovadbo, seveda s privolitvijo naše fizioterapevtke. V 
začetku sem mislil, da bodo vaje samo za ravnotežje, po 45 minutah pa sem 
delal poleg vaj za ravnotežje tudi druge vaje. 

 Prvi dan sem bil po 45 minutah zelo utrujen in sem mislil, da ne bom 
zmogel delati, kar si je Blaž zamislil in imel je tudi program, kaj naj bi vadila v 
štirih mesecih. Seveda sem počasi dobival na moči, volje sem imel dovolj. Blaž 
pa me je spodbujal in me tudi pohvalil, kar sem v redu naredil. Seveda me je 
vsak mesec testiral in povedal, koliko sem napredoval. Občutek imam, da sem 
ogromno pridobil na moči, eksplozivnosti in sploh 
na počutju.  

 Rad bi vam povedal, kaj sem »moral« 
delati, veliko tega, kar nisem nikoli, čeprav sem v 
mladosti kar dobro telovadil: počepi ob veliki žogi 
za hrbtom ob steni, v iztegnjeni roki pa 2 kg utež, 
sklece ob ročaju bradlje, s TRX trakom, stati na pol 
žoge za ravnotežje, stoja na eni nogi – izmenično, 
skoki na steperju, na blazini pa leže dvig ene in 
druge noge ter sonožno, sklece na kolenih in še 
mnogo drugih vaj, najhujše pa so bile ponovitve. 
Za ogrevanje pa 5 min izmenično hitra in počasna 
hoja. 

 Po štirih mesecih pa sva 8. 3. 2018 zadnjič skupaj vadila in se poslovila. 
19. 3. 2018 pa ga je zamenjal njegov sošolec Simi in sedaj z njim vadim naprej. 
Zahvaljujem se naši upravi, da mi je omogočila to vadbo s trenerjem. 

Marko Finec 



22 

 

 

POSVETILO ZDRAVNICI 

 

 

Dohtarca Črnej - 
pridna je in pametna, 

duša ji je žametna! 

Pridno dela in študira, 
ter paciente operira. 

Najbolje pa je to, 
da pozdravi ti oko. 

Za novosti se zanima, 
pri nalogah težkih asistira, 

saj rada bi, 
pacientom vsem 
pozdravila oči. 

 

 

 

Sava Mrevlje 

Ljubljana, februar 2018 
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IZLET V SAVINJSKO DOLINO 
Voden ogled mozirskega gaja   

Na ogledu boste z vodičem doživeli vse lepote parka, njegovih 

etnoloških in naravnih znamenitosti. 
 

 
 

Muzej gozdarstva in 

lesarstva Popeljali vas bomo v 

čas nekdanjih gozdarskih in 

lesarskih delavcev Zgornje 

Savinjske doline. Podoživeli 

boste njihovo življenje, že 

pozabljene običaje in načine dela 

v času brez sodobnih pripomočkov. Predstavili vam bomo 

zanimivosti o gozdovih, drevesih in lesu, sami pa boste lahko 

preverili svoje poznavanje domačih drevesnih vrst.  

Kosilo na turistični kmetiji Dobravc  
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DOMSKI IZLET  
V SAVINJSKO DOLINO 

SREDA, 23. MAJ 2018 
PROGRAM IZLETA: 

 9.00: ODHOD IZPRED DOMA 

 10.30: voden ogled Mozirskega gaja 

 12.30: voden ogled Muzeja gozdarstva in lesarstva 

v gradu Vrbovec v Nazarjah 

 14.00: KOSILO na turistični kmetiji Dobravc 
(možen ogled kmetije in živali) 
 

 16.00:  ODHOD PROTI DOMU 

 

PRIJAVE NA RECEPCIJI DO 18.5.2018 

PRIJAVNINA 5EUR 

 

VLJUDNO VABLJENI 
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HUMOR 

 

"Zakaj si pa tako vesel?" 
"Nič več mi ne bo treba odplačevati kredita za hišo, pa sem plačal le en obrok!" 
"Kako je pa to mogoče?" 
"Prejel sem pismo, v katerem je pisalo, da me opominjajo tretjič in zadnjič." 

 

 

Kakšna je razlika med župnikom in policistom? 
Župnik reče : "Gospod z vami!" 
Policist pa reče : "Gospod - z nami!" 

 

 

Američan, Rus in Slovenec, pridejo pred Boga. 
Američan: "Kdaj bomo mi prišli iz krize?" 
Bog: "Čez 50 let." 
Američan prične jokati in reče: "Tega jaz ne bom dočakal ..." 
Rus: "Kdaj bomo mi prišli iz krize?" 
Bog: "Čez 70 let." 
Rus prične jokati in reče: "Tega jaz ne bom dočakal ..." 
Slovenec: "Kdaj bomo mi prišli iz krize?" 
Bog prične jokati in Slovenec ga vpraša: "Zakaj jočeš?" 
Bog: "Zato, ker jaz tega ne bom dočakal." 

 

 

Ljubiteljica dvojine v slovenskem jeziku pride v trgovino: 
„Dve žemljici, prosim.“ 
„A žemlje?“ vpraša trgovka. 
„Ne, dve žemljici.“ 
„Aha, že vem, kajzarce bi radi.“ 
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RAZVEDRILO 

 

Zmagovalca aprilske številke glasnika Mesečnik na žalost tokrat ni bilo. 

 

SUDOKU 

 

 Cilj igre Sudoku je izpopolniti mrežo tako, da se v vsakem stolpcu, vrstici 
in malem kvadratu 3 x 3 le enkrat uporabijo številke od 1 do 9. Nobena številka 
se torej v vrstici, stolpcu ali malem kvadratu ne sme pojaviti dvakrat. 

 

8    3  9   

    9 2 3  5 

 6  4     1 

1  3     2  

 8      9  

 9     6  8 

9     4  6  

6  5 3 2     

  1  6    2 
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